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Összegzés

Bevezető

Kitekintő

Kedves Diákok!
Az általános iskola után a középiskolában ismét a kezdetektől tanuljuk a történelmet. A 9. év-
folyamon az ókor és a középkor történelmével ismerkedünk meg részletesebben. A tankönyv 
alkotói tisztában vannak vele, hogy a kilencedikesek különböző előismeretekkel kezdik meg 
a középiskolát. Reményeink szerint sokan megkedvelték a történelmet, bár lehet, hogy néhányan 
kevésbé lelkesednek iránta. Vannak, akik könnyedén megjegyzik az évszámokat, a neveket, mások 
kevésbé, és gyorsan elfelejtik a lexikai ismereteket, de felismerik a történelmi össze függéseket. 
És persze vannak olyan tanulók is, akik nem szeretnek óráról órára tanulni, de emlékeznek egy-
egy szórakoztató történetre. Olyanok is akadnak, akiknek az érdeklődését a történelemnek csak 
egy-egy részlete (például a hadtörténelem vagy az életmódtörténet) kelti fel.

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

Rá@dás

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

Kék színnel különböztettük meg azokat a forrásokat, amelyekkel számonkérések alkalmával is 
találkozhatnak a tanulók.

A főszöveg mellett gyakran megjelenő Rá@dás című részek a tankönyvhöz tartozó digi-
tális tananyagra utalnak, amely az Okosportálon tekinthető meg.

A Kitekintőben olyan történelmi érdekességek találhatók, amelyeket nem kötelező megtanulni, 
de érdemes elolvasni, mert nemcsak szórakoztatóak, hanem ismeretük az általános műveltsé-
get is gyarapítja.

Az egyes leckéket lezáró kérdések a lényeg kiemelésében, a történelmi problé-
mák megértésében, valamint az okok és következmények feltárásában segítenek.

A kérdések, feladatok között újra és újra felbukkanó törimozi teljesen új módszer. Az osztály 
tanulóiból alakuló csoportoknak egy-egy történelmi vitáról (például Caesar és ellenfelei, a szá-
razföldi sereg vagy a � otta fejlesztése Athénban, keresztények és üldözőik érvelése stb.) kell 
ötperces videókat készíteniük mobiltelefonnal vagy táblagéppel. Az elkészült videók lejátszha-
tók az órán, a tanár ellenőrzi, nincs-e bennük hiba, majd az osztály megszavazza, melyik ke-
rüljön fel a digitális háttérben kialakítandó fájlmegosztóba, ahonnan mindenki hozzáfér, aki 
ezt a tankönyvet használja.

A tankönyv a hozzá kapcsolódó munkafüzettel és az Okosportálon elérhető digitális tananya-
gokkal együtt hozzásegít ahhoz, hogy a történelemtanulás érdekes és eredményes tevékeny-
séggé váljon.

A tanuláshoz sok sikert kívánnak:
a tankönyv alkotói

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

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet CÍMLAP KAPCSOLATBLOGALKALMAZÁSOLDAL FUNKCIÓ

Keress Dolgozz önállóanKutass

KUTASS A VILÁGHÁLÓN!
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Aquincumi Múzeum
www.aquincum.hu  

Hadtörténeti Intézet és Múzeum
www.militaria.hu  

Magyar Nemzeti Múzeum
www.mnm.hu  

webújság
www.rubicon.hu



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet CÍMLAP KAPCSOLATBLOGALKALMAZÁSOLDAL FUNKCIÓ

Keress Dolgozz önállóanKutass

KUTASS A VILÁGHÁLÓN!

Figyelmedbe ajánlott honlapok:

Szépművészeti Múzeum
www.szepmuveszeti.hu  

Savaria Múzeum
www.savariamuseum.hu     

Szent István Király Múzeum   
www.szikm.hu        

webújság
mult-kor.hu



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet CÍMLAP KAPCSOLATBLOGALKALMAZÁSOLDAL FUNKCIÓ

Keress Dolgozz önállóanKutass

KUTASS A VILÁGHÁLÓN!

I. AZ ŐSKOR 
ÉS AZ ÓKORI KELET



8 I.   AZ ŐSKOR ÉS AZ ÓKORI KELET

EURÓPA

AFRIKA

DÉL-
AMERIKA

ÉSZAK-
AMERIKA

AUSZTRÁLIA

ÁZSIA

ATLANTI-
ÓCEÁN

INDIAI-ÓCEÁN

CSENDES-ÓCEÁN
Omo

Turkana
Olduvai-szurdok

Ngandong

Taung

Sanidár

Rudabánya

Neander-völgy

Saldanha
Fish Hoek

Asselar

Kabwe
(Broken Hill)

Peking

Wadjak

Afantova Gora

Browns-völgy

Los Angeles

Lagoa Santa

Europoid (fehérek)
Negroid (feketék)
Mongoloid (sárgák)
Ausztraloid

Homo habilis
Homo erectus

Homo sapiens

Australopithecus

Neander-völgyi ember Az eljegesedés határa
a jégkorszakban

A Homo sapiens elvándorlásának
feltételezett iránya

Az egységes emberi fajon 
belüli nagyrasszok:

Az őskor szakaszai
Mindenhol ugyanakkor ért véget az őskor?

Őskornak nevezzük az emberiség történetének milliónyi éves szaka-
szát, amely az ember kialakulásától az első államok megjelenéséig, 
nagyjá ból Kr. e. 3000-ig tartott. A történettudomány mindig a leg-
fejlettebb területeket veszi korszakhatárként. Míg Mezopotámiában 
és Egyiptomban már városok, sőt országok és birodalmak is létrejöt-
tek, máshol (például Ausztráliában vagy Dél-Amerika egyes vidékein) 
a 20. századig fennmaradtak őskori körülmények között élő népek. 
Az őskor első szakasza, az őskőkor az éle lem termelés kibontakozá-
sáig, a második szakasz, az újkőkor pedig a Kr. e. 3. évezredig tartott.

Időszak Jelentése Korszakhatár

Őskőkor 
(paleolitikum)

a palaiosz: ’régi’ és 
a lithosz: ’kő’ szavak 
összetétele

az első kőeszközök készítésétől 
(2,5 millió évvel ezelőttől) 
nagyjából Kr. e. 8000-ig

Újkőkor 
(neolitikum)

a neosz: ’új’ és a lithosz: 
’kő’ görög szavak 
összetétele

Kr. e. 8000 k. – Kr. e. 3000 k.

Az őskor két szakasza a 19. században kapta a nevét, amikor a csontmaradvá-
nyok mellett még csak a kőeszközöket ismerték, így más lehetőség nem volt az 
elkülönítésükre

Az ősemberek kutatásában négy forrásanyagra támaszkodhatunk:
 az emberi maradványokra (koponyák, csontvázak);
 az ősember által készített eszközökre (például szakócák) és egyéb 

alkotásokra (például barlangrajzok);

1. Az őskor
Mit tanultunk az általános iskolában az ember kialakulásáról? Milyen körülmények között élt az ősem-
ber? Mely magyarországi lelőhelyeken találták meg az ősemberek maradványait? Ismerünk-e olyan � l-
met, amely ősemberek vagy őskori körülmények közt élő mai emberek között játszódik?

A Homo sapiens szétrajzása
Melyik földrészről indult meg a Homo sapiens hosz-
szú vándorlása? Melyik földrészt népesítette be 
utoljára a Homo sapiens? Milyen körülmények se-
gítették elő, hogy az ember benépesítse Amerikát?

Rassz: a biológiai értelemben egységes emberi faj 
négy nagy alcsoportja az europoid (fehér), negroid 
(fekete), mongoloid (sárga) és ausztraloid. 

Leletek az Olduvai-hasadékból
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 a genetikai vizsgálatokra (például a mitokondriális DNS vizsgálata);
 a ma élő vagy a közelmúltban őskori körülmények közt élt ember-

csoportok kulturális antropológiai vizsgálatára (például, hogyan 
vadásztak az afrikai busmanok).

Az evolúcióelmélet kialakulása
Milyen leletek alapján következtetnek az ember kialakulásának folyamatára?

Ősembernek nevezzük a Homo sapiens (bölcs ember) 7 millió évnél 
� atalabb elődeit. Az első őskoponyaleletre egy gibraltári kőbányában 
bukkantak rá, majd a német Düsseldorf melletti Neander-völgyben 
találtak egy koponyát (1856). Erről többen azt állították, hogy egy ősi 
emberfajta maradványa, de voltak, akik úgy gondolták, hogy valamiféle 
betegség folytán torzult el a fej csontozata.

A következő évtizedekben számos újabb és a Neander-völgyinél is 
ősibb lelet vált ismertté. Ezek alapján vonták le azt a következtetést, 
hogy a mai ember hosszú fejlődés során alakult ki. A fejlődés, az evo-
lúció képviselői Charles Darwin (ejtsd: csárlsz dárvin) kutatásaira hi-
vatkoztak. Napjainkra közel 10 000 egyed fosszilis (kőzetbe ágyazott) 
maradványait tárták fel a világon, a leletek nagyrészt aprócska töredé-
kek (koponyadarab, arccsont, fogak stb.).

Az emberré válás folyamata
Milyen életmód jellemezte az ősembereket?

A főemlősök közül mintegy 7 millió évvel ezelőtt vált ki egy felegyenesedve, 
két lábon járó emberszabású faj. E faj fejlődése – a különböző környezeti 
hatásokhoz való alkalmazkodás során – számos eltérő fajra bomlott szét 
a következő 5 millió évben. Az őskőkor korai szakaszai ból alig rendelke-
zünk más adattal, mint az ősemberek csontmaradványaival. Az első ember 
által kőszilánkokból készített eszközök kora 2,5 millió évesre tehető.

Az eszközhasználat egyes madarakra éppúgy jellemző, mint a csimpán-
zokra. Az ember sajátossága nem az eszköz használata, hanem a készítése. 
Az eszközkészítési tevékenység sokáig alig változott, amikor megjelentek 
a könnycsepp alakú szakócák, amelyeket már nem véletlenül ütögetve, 
hanem előre megtervezve hoztak létre. 

Az emberré válás utolsó időszakában, mintegy 250 000 éve jelent meg 
Afrikában és vándorolt szét a Neander-völgyi ember. A legkorábbi afrikai 
Homo sapiens maradványok 100 000 évesek. A Közel-Keletet, Ázsiát és 
Európát benépesítő Homo sapiens rokona, de nem utóda a Neander-völ-
gyieknek.

Darwin 1859-ben megjelent, A fajok eredete természetes kiválasztódás út-
ján című könyvében megfogalmazott elmélet szerint az állatfajok közül 
a létért való küzdelem során azok maradtak életben és fejlődtek tovább, 
amelyek jobban alkalmazkodtak környezetükhöz. Az evolúció vesztesei 
kihaltak. Darwin csak 1871-ben alkalmazta evolúciós modelljét az em-
ber fejlődésére Az ember származása és a nemi kiválasztás című munká-
jában. A bibliai teremtéstörténet képviselői elkeseredett vitát folytattak 
Darwinnal, mivel úgy érezték, hogy alapjában kérdőjelezi meg a Biblia 
tanait. Ha Isten saját képére teremtette meg az embert, nyilván nem te-
remthetett egy majomszerű lényt. A hatalmas mennyiségű – pattintott 
kőeszközök és többek között mamutcsontok társaságában előkerült – 
újabb lelet alapján azonban a teológusok változtattak álláspontjukon: 
a teremtés történetét nem szó szerint, hanem szimbolikusan kell érteni. 
A tudomány és a vallás másként magyarázza a világot, de a világ ettől 
még ugyanaz marad.

Korabeli gúnyrajz Darwinról

  Foglaljuk össze, mit jelent az evolúció kifejezés!
  Hogyan beszéli el a Biblia az ember teremtését?
  Hogyan reagáltak az egyházak az evolúció elmé-
letére?

Mitokondriális Éva
A genetikusok kimutatták, hogy a mai emberek 
mindegyike (vagyis fehérek, feketék és ázsiai-
ak is) egyetlen, mintegy 150 000 évvel ezelőtt élt 
asszony (az ún. mitokondriális Éva) leszárma-
zottai.

Miért ábrázolta a rajzoló majomként a tudóst? Me-
lyik állítását magyarázta szándékosan félre?
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Homo sapiens
sapiens

Neander-völgyi
ősember

Homo
sapiens

Homo erectus

Homo habilis

Australopithecus

Emberszabású
ősmajmok 

Az emberi táborhelyeken több százezer éve mutatható ki a tűz hasz-
nálatának nyoma. A tüzet ekkor már nyilvánvalóan nemcsak mele-
gedésre és a vadállatok távoltartására, hanem ételeik elkészítésére is 
használták. (A Tata környékén talált Neander-völgyi-lelőhelyen pél-
dául vadlovat és bölényt vadásztak, míg a mamut és a gyapjas orr-
szarvú elhullott példányai feldarabolva kerültek a telepre.) Vadászni 
a közösség fér�  tagjai jártak, míg a nők a kisgyermekekkel barlangjuk 
vagy telepük közelében maradtak, és gyümölcsök, bogyók és gyökerek 
gyűjtögetésével egészítették ki a bizonytalan vadászzsákmányt. Ez volt 
az első munkamegosztás.

Az őskőkor végén megjelent a Homo sapiens egy olyan tevékeny-
sége, amelyet ma művészetnek nevezünk: a szobrocskák és a barlang-
rajzok készítése. A vadászjeleneteket, megsebzett állatokat ábrázoló 
sziklarajzokat számos kutató az őskori hitvilág egyik megjelenési for-

májának tekinti. A későbbi természeti népeknél 
is meg� gyelt vadászmágia a rejtett erők bevo-

nását jelentette, de a barlangrajzok a rítusok 
helyszínét jelölték meg, amelyek nem kötőd-
tek a vadászathoz.

A neolit forradalom
Milyen változások történtek 

az életmódban?

Az életmód jelentősen átalakult az 
őskor utolsó évezredeiben – a válto-
zásokat neolitikus forradalomnak 
nevezik. A neolitikum két legfőbb 
eleme a letelepült életmód és az 
élelem termelés lett. 

Az emberszabású faj fejlődése során kialakuló mel-
lékágak egy része kihalt (Australopithecus: déli ma-
jom), illetve a másik részből fejlődtek ki a gorillák és 
a csimpánzok. A Homo habilis (ügyes ember) Afri-
kában jelent meg, mintegy 2,5 millió évvel ezelőtt, és 
már egyszerű eszközöket készített. A Homo habilis-
ből kifejlődött Homo erectus (felegyenesedett ember) 
agytérfogata már megközelítette a mai emberét

Milyen változásokat olvashatunk 
ki az adatokból? Milyen fonto-
sabb emberelődöket emelhetünk 
ki a folyamatábra alapján? Tekint-
sük át a 8. oldal térképvázlatának 
felhasználásával az emberelődök 
szétvándorlásának menetét!

EMBERELŐDÖK Australopithecus
(déli majom)

Homo 
habilis

Homo 
erectus

Neander-völgyi 
ember

Időszak 5–2 millió 
éve

2,5 millió – 
1 millió éve

1,7 millió – 
300 000 éve

150 000 –
35 000 éve

Agytérfogat 450–500 cm3 600–800 cm3 900–1100 cm3 1300–1500 cm3

Magasság 90–120 cm 120–130 cm 160 cm 160–170 cm

Őskori rítusok

Őskori barlangrajzok Altamirában és Lasceaux-ban 
(ejtsd: laszkó). A barlangokban nemcsak a vadászat, ha-
nem a termékenység segítésére is végeztek szertartásokat

Készítsünk leírást a képekről! Milyen célt szolgálhattak 
a barlangrajzok? Nézzünk utána az interneten, milyen 
alapanyagokat használtak a festéshez!

A willendor�  Vénusz-szobor. Az őskori 
ember által készített szobrocskák többnyire 

nőalakokat és egyes állatfajtákat ábrázoltak. 
Sokáig úgy értelmezték ezeket a kisméretű, 

vaskos, arcvonással nem rendelkező nőalako-
kat, hogy ezek a „Ve nusok” (a római mitológia 

termékenység-istennőjéről nevezték el őket így a ré-
gészek) egyfajta ősi termékenységkultusz emlékei, az 
állatszobrok pedig a vadász mágiáé
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Toros 

Zagrosz - hg.

Földközi -
 te

ng
er Eufrátesz

Tigris

Çatal Hüyük

Jerikó

Dzsarmo

          Vadbúza          Vadárpa

Juh         Szarvasmarha            Sertés         Kecske

Mintegy 10 000 évvel ezelőtt véget ért az utolsó jégkorszak, és az ég-
hajlat fokozatosan felmelegedett. Az emberek letelepülhettek a jó halá-
szatot – vagyis az állandóan bőséges élelmet – biztosító területeken. A le-
települt életforma kedvezett a népesség növekedésének: az anyáknak 
nem kellett vándorolniuk gyermekeikkel, hiszen már házakban laktak. 
Így több gyermeket tudtak felnevelni, akik az állandó élelmiszer-ellá-
tás miatt nagyobb eséllyel maradtak életben. A vadon talált gabonákat 
elkezdték a település mellett termeszteni, és kiválogatták a jobban ter-
mő növényeket. Ezekből nemesítették ki hosszú évszázadok alatt a mai 
kenyérgabonák (árpa, rozs, búza, Kínában a rizs) őseit.

Az élelemtermelés legkorábbi és egyik legfontosabb központja 
a „termékeny félhold” volt: az Elő-Ázsia felföldjei és sivatagjai közé 
ékelődött, félhold alakú, művelhető terület (a mai Törökország, Szíria, 
Irak, Jordánia, Palesztina és Izrael területén). A jégkorszak vége felé 
az éghajlat megváltozásának következtében a vidéket sűrűn borították 
a különféle nagymagú fűfélék, a mai gabonák ősei.

Az élelemtermelés mellett megindult az állattenyésztés is. Az álla-
tok háziasításának már 9000 évvel ezelőtt is voltak jelei, de a rendszeres 
pásztorkodás csak 1000 évvel később kezdődött el. Az első háziasított 
állat a kutya volt (kb. Kr. e. 12 000), amelyet a juh, macska, kecske, 
disznó és a szarvasmarha követett (kb. Kr. e. 9000–7000).

A letelepült életforma számos olyan technikai újdonságot követelt 
meg, amire a gyűjtögető vadászoknak nem volt szükségük. Az egyik 

A „termékeny félhold”

Neolitikus edény Budapest területéről

Nézzünk utána, mely mai országok területén fek-
szik a  „termékeny félhold”! Mely nagyobb folyók 
mentén húzódott az övezet? Miért itt alakult ki az 
élelem termelés?

Állapítsuk meg a táblázat adatai alapján, 
miért a „termékeny félholdon” alakult ki 
a földművelés!

Miben jelentett változást az agyagedények 
megjelenése? Milyen ételeket lehetne készí-
teni agyagedényben az elő-ázsiai és az eu-
rópai termesztett növények és tenyésztett 
állatok segítségével? Készítsen étlapot az 
osztály!

Nézzünk utána az interneten az általunk nem ismert 
növényeknek és állatoknak! Mivel magyarázható, 
hogy a civilizáció első központjai Mezopotámiában, 
Indiában és Kínában alakultak ki?

Terület Növény Állat Legkorábbi 
időpont

Elő-Ázsia búza, borsó, olajbogyó juh, kecske Kr. e. 8500

Kína rizs, köles disznó Kr. e. 7500

Közép-Amerika kukorica, bab, tök pulyka Kr. e. 3500

Dél-Amerika burgonya, manióka láma, tengerimalac Kr. e. 3500

Észak-Amerika napraforgó – Kr. e. 2500

Indus-völgy* szezámfű, padlizsán zebu Kr. e. 7000

Egyiptom* szikomórfa szamár, macska Kr. e. 6000

Nyugat-Európa* mák, zab – Kr. e. 6000–3500

*A háziasítás külső hatásra 
indult meg.

Terület Fajok 
száma

Elő-Ázsia, Európa, Észak-Afrika 33

Kelet-Ázsia 6

Afrika a Szaharától délre 4

Amerika 11

Észak-Ausztrália 2

Termeszthető gabonafélék eloszlása területenként

az állandó lakóhelyek építése (már a neolitikum előtt megkezdődött), 
a másik a gabona aratásához szükséges eszközök, a harmadik pedig 
a főzéshez és tároláshoz szükséges edények készítése volt. Ezzel együtt 
járt a ruházkodás megváltozása: állatbőrök helyett vászonruhában jár-
tak. Az utóbbi előállításához a következő újításokra volt szükség: len 
termesztése, fonál készítése (fonás), szövet készí-
tése (szövés), amihez szövőszéket használtak. 
Az aratáshoz � noman pattintott, vékony 
kőpengék sorát illesztették bele egy 
enyhén hajlott fa- vagy csontnyél-
be, létrehozva az első sarlókat.

A legnagyobb jelentőségű újítást 
a fazekasság megjelenése jelentette 
(Kr. e. 7000 körül). A neolitikum utol-
só évszázadaiban elkezdődött a külön-
féle rézből készült ékszerek használata. 
A csiszolt kőszerszámok még sokáig lé-
teztek, és az általános fémhasználat csak az 
ókorban terjedt el.

Az agyagedények készítése óriási változást hozott 
az élelem elkészítésében. A hús és zöldségek, gyü-
mölcsök sütése mellett megjelent a főzés. Az őrölt 
gabonából kásaféléket lehetett készíteni. Nemcsak 
vízben, hanem a tenyésztett állatok tejében is le-
hetett főzni, ami változatosabbá tette az étkezést. 
A nagyobb, kiégetett agyagedények a későbbiekben 
folyadékok és szemes termények tárolására is al-
kalmasak voltak.
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Összegzés

Az állatok háziasítása (domesztikáció)

A nagy testű növényevő emlősök különbözően reagálnak arra 
a veszélyre, amit egy ragadozó vagy egy ember felbukkanása 
jelent. Egyes fajok nyugtalanok, gyorsak és ösztönösen me-
nekülnek, amint megérzik a veszélyt. Más fajok lassúbbak, 
kevésbé izgatottak, csordában keresnek menedéket, szembe-
néznek a veszéllyel, és csak akkor menekülnek, ha feltétlenül 
szükséges. A legtöbb szarvas- és antilopfaj (a szembetűnően 
különböző rénszarvas kivételével) az előbbi típusba tartozik, 
míg a juhok és a kecskék az utóbbiba. Természetesen a nyug-
talan fajokat nehéz fogságban tartani. Ha zárt helyre kerülnek, 
hajlamosak a pánikra, és vagy az ijedségtől pusztulnak el, 
vagy halálra zúzzák magukat a kerítésen, amikor menekülni 
próbálnak. Ez igaz például a gazellára, amely a „termékeny 
félhold” egyes részein évezredekig a legtöbbet vadászott vad 
volt. Nincs még egy olyan emlősfaj, amelynek háziasítására 
annyi lehetősége lett volna az itt először letelepedő népek-
nek, mint a gazellákéra. Ennek ellenére soha egyetlen gazella-
fajt sem háziasítottak. Képzeljük csak el, milyen lehet olyan 
állatokat terelni, amelyek nekiiramodnak és fejjel mennek 
a falnak, akár tízméteres ugrásokra is képesek, és 80 km/h 
sebességgel futnak!

Történelmi forrás
 Mely tudományok segítik az őstörténet feltárását?
 Miért bizonytalan sokszor a kormeghatározás?

Foglaljuk össze a táblázat és a magyarázó szöveg alapján, mi-
lyen állatokat lehet tenyészteni, és milyeneket nem! Ausztrá-
liában nem éltek házia sítható nagyvadak. Hogyan hatott ez 
az ottani őslakók civilizációjának fejlődésére?

Mit jelent a rekonstrukció? Milyen céllal készíthetnek a 
régészek ilyen rekonstrukciókat?

Fajok Időpont Helyszín

Kutya Kr. e. 10 000 Elő-Ázsia, Kína, Észak-Amerika

Juh Kr. e. 8000 Elő-Ázsia

Kecske Kr. e. 8000 Elő-Ázsia

Sertés Kr. e. 8000 Kína, Elő-Ázsia

Szarvasmarha Kr. e. 6000 Elő-Ázsia, India, Észak-Afrika

Ló Kr. e. 6000 Közép-Ázsia, Kelet-Európa

Szamár Kr. e. 6000 Egyiptom

Ázsiai bivaly Kr. e. 4000 India

Láma/alpaka Kr. e. 3500 Andok

Kétpúpú teve Kr. e. 2500 Közép-Ázsia

Egypúpú teve Kr. e. 2500 Arábia

Nagy testű emlősök háziasítása

Okok és következmények
 Miért alakult át az életmód az őskor utolsó évezredeiben?
 Miért a „termékeny félhold” területén bontakozott ki 
a neolit forradalom?

Ciprusi neolitikus falu eredeti helyszínen rekonstruált épületei

Kitekintő
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Babiloni Birodalom
Hammurapi idején
A sumer III. uri dinasztia 
határai

Az ókori Mezopotámia
Milyen természetföldrajzi tényezők határozták meg 
a térség fejlődését? Melyik volt Mezopotámia két 
nagy folyója? Mely mai országok területén fekszik 
Mezopotámia? Keressük meg a térképen Babilont, 
Urt, Urukot és Assurt!

Milyen a táj ott, ahol nem táplálja a folyó vize?

A sumer civilizáció
Milyen folyamatok vezettek az első civilizáció kialakulásához?

Mezopotámia neve görög eredetű, jelentése: ’folyóköz’ (meszon: ’kö-
zött’, potamosz: ’folyó’). A két folyó, amely Mezopotámiát határolja, 
a Tigris és az Eufrátesz. 

Az ősi Mezopotámián a mai Irak, Szíria és Törökország osztozik. 
Mezopotámia azért játszott meghatározó szerepet az emberiség törté-
netében, mert itt alakultak ki először fallal körülvett városok, itt jöttek 
létre Kr. e. 2500 körül az első államok és birodalmak, és a sumerek 
alkották meg az első írásrendszert Kr. e. 3100 táján.

Az Eufrátesz és a Tigris tavaszi áradásai évezredek alatt rendkívül 
termékeny földdel töltötték fel Mezopotámia síkságait. Az árvizek után 
a víz egy részét mesterségesen ásott tavakban, csatornákban fogták fel, 
így akkor is öntözni tudták földjeiket, amikor az időjárás szárazra fordult. 
A csatornák kiásásához és karbantartásához sok-sok ember összefogásá-
ra volt szükség, illetve olyan szakemberekre is, akik a munkát irányítot-
ták. Az öntözéses földművelés mellett a megtermelt élelmiszer közös 
raktározása teremtette meg a közösségek vezető rétegét és velük együtt az 
államot, ami egy nagyobb terület felett biztosította a politikai hatalmat.

2. Az ókori Mezopotámia
Idézzük fel az általános iskolában és az irodalomórán tanultakat! Melyik sumer uralkodóról írtak eposzt? 
Milyen anyagra írtak Mezopotámiában, és hogy hívták az írásukat? Milyen történetet mesélnek Bábel 
tornyáról? Gyűjtsük össze híres mezopotámiai épületek képeit!

Eufrátesz, partján datolyaligetekkel
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A sumerek és a mellettük élő, sémi nyelvű akkádok meg akarták óvni 
élelmiszerkészleteiket, ezért közös raktárakat hoztak létre. Ilyen raktárak 
Mezopotámiában az uralkodó palotájában (palotagazdaság), illetve a na-
gyobb szentélyekben jöttek létre (templomgazdaság).

Az állam eleinte egy város és a környező terület lakosságát fogta egy-
ségbe, szervezte meg és irányította gazdasági, politikai és vallási életét. 
Mezopotámiában több ilyen állam jött létre. Élükön egy király állt, aki egy-
ben egy szentély főpapja is lehetett. A raktárban felhalmozott készletek 
segítségével ők irányították a külkereskedelmet, vagyis olyan nyersanyagok 
(fémek, fa, értékes kőzetek stb.) behozatalát többek között a Zagrosz-hegy-
ségből, amelyek Mezopotámiában nem voltak hozzáférhetők.

A papság és a király szervezte meg védelmi célokból a városfalak építé-
sét. A városi kézművesek fejlett munkamegosztásban dolgoztak. A mezo-
potámiai bronzkorban egyre fontosabb szerepet játszott a fémművesség 
(réz- és nemesfém-feldolgozás). A bronz keményebb és tartósabb volt, 
mint az ötvözetlen réz.

A nyersanyagok importja a  távolsági kereskedelmet fejlesztette. 
A technikai találmányok közül az egyik legfontosabb a kerék volt, amely 
megkönnyítette a szállítást és a kereskedelmet. A fémkohászat mellékter-
mékeként jelent meg először az üvegmáz a kerámiatárgyakon, majd az 
üvegtárgyak készítése.

Nomád népek és birodalmak, az Óbabiloni Birodalom
Milyen törvények szerint éltek a korabeli társadalomban?

Mezopotámia történetét a folytonos külső támadások határozták meg. Ke-
leti és északi irányból, a Zagrosz hegységből vad hegyi népek, nyugatról pe-
dig a szíriai síkság nomádjai törtek rá a gazdag Folyóközre. E támadásokat 
olykor visszaverték, máskor a támadók beolvadtak a mezopotámiai őslakos-
ságba, de az is előfordult, hogy megkaparintották a Folyóköz feletti uralmat.

A Kr. e. 18. században Babilon urának, a nomád ősöktől származó 
Hammurapinak sikerült egyesítenie Mezopotámiát, több országból álló 
birodalmat teremtve meg. Hammurapi hatalmának alapját a királyi bir-
tokok jelentették. Ezek területét egyrészt hódítással, másrészt új csator-
nák ásásával növelte meg. Fontos vívmány volt a törvények, az állam által 
megfogalmazott, kötelező szabályrendszerek írásba foglalása. Az Óbabi-
loni Birodalom törvényeinek büntetési tételei a társadalmi helyzettől füg-
gően különböztek. Az egyik leggyakoribb büntetési mód a talio: „szemet 
szemért, fogat fogért”, vagyis az azonos megtorlás elve volt. Ez inkább a 
nomád népek jogrendjét, mint a mezopotámiai városállamokét tükrözte.

Részlegesen rekonstruált toronytemplom. Mezopotámia 
folyók feltöltötte talajában nincsen kő, ezért a városfalakat, 
az épületeket, a toronytemplomokat (zikkurat) agyagtéglá-
ból építették. A kiégetett téglákat nem habarccsal, hanem 
bitumennel rögzítették egymáshoz. A főutcákat égetett tég-
lákkal borították

A sumer Uruk városának fala a Kr. e. 3. évezredben majdnem 10 km volt, és mintegy 900 
félkör alakú bástya szolgáltatta a falak védelmét. A város leghíresebb uralkodója Gilgames 
volt, akit a későbbi évszázadokban istenként tiszteltek, és tetteit mítoszokban örökítették 
meg. A szobor egy mitikus óriást ábrázol

  Hogyan vélekedtek az urukiak Gilgames építke-
zéseiről?
  Miért kellett a várost bekeríteni?
  Keressük meg az interneten a babiloni zikkuratot, 
és fogalmazzuk meg, melyik isten számára építet-
ték, és mit jelképezett!

Föllépve az uruki falakra, körbe-körbejárt rajta keresve;
Párkányait is szemlélgette, alapjait is vizsgálgatta:
Vajjon égetett téglából való-é a fal?
Morogva meglapulnak otthon az előkelők, zúgolódnak:
„Puszta helyre hajtja ki népét, éjjel-nappal falakat épít;
nem lágyítja meg panasz és jaj, éjjel-nappal falakat épít;
asszonytól urát elszakítja, éjjel-nappal falakat épít;
a jegykendőket elszakítja, éjjel-nappal falakat épít.
Ilyen hát Gilgames? Ilyen hát a bekerített Uruk őrizője?”

(Részlet a Gilgames-eposzból)

Gilgames isten – apja egy démon volt – Kullab város papja, 
126 évig uralkodott. (Királylista részlete)
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Sokféle nép élt együtt az ókori Mezopotámiában. A sumerek nyelvének 
eredetét nem ismerjük, de az akkádok, babiloniak és asszírok ugyanabba 
a sémi nyelvcsaládba tartoztak, mint a zsidók vagy az arabok. 

Mezopotámia műveltsége
Milyen mezopotámiai találmányokat és tudományokat 
használunk ma is?

Az írás és a számolás tudományát a raktári nyilvántartás szüksége hoz-
ta létre. Az írnokiskolákban tanították meg az alapműveleteket. Mezo-
potámiában ékírással írtak agyagtáblákra, amelyeket, ha meg akarták 
őrizni az adatokat, gyakran ki is égettek. Ma már több százezer agyag-
táblát ismerünk, az írásos emlékek fényt vetnek a tulajdonviszonyokra, 
a csere módjaira éppúgy, mint az iskolarendszerre, törvényekre, vallásra 
és az államok történetére is. Az ékírás- és matematikaoktatás színhelye 
a templomban lévő „tábla háza” volt. A templomokban és uralkodói 

Hammurapi törvényoszlopa. Samas napisten, az igazság 
istene átadja Hammurapinak a pálcát. A 282 paragrafus 
nem törvényeket, hanem igazságos ítéleteket tartalmaz. Az 
uralkodó nem a legfőbb törvényhozó, hanem a legfőbb bíró

Hogyan jelzi a dombormű, hogy melyik alak az is-
ten? Milyen írással írták a törvényeket?

  1. Ha egy avélum [előkelő ember] gyilkossággal vádol egy másik sza-
bad embert, de nem tudja bebizonyítani, öljék meg a vádlót. […]

  6. Ha egy szabad ember a Templom vagy a Palota tulajdonát ellopta, 
[…] öljék meg. Azt is öljék meg, aki a lopott holmit átvette tőle. […]

 21. Ha egy szabad ember betör egy házba, öljék meg és temessék el 
a ház előtt. […]

 53. Ha egy szabad ember hanyagságból nem erősítette meg földje 
gátját, és a gát átszakadt, a víz pedig elsodorta a gabonát, a szabad 
ember, akinek átszakadt a gátja, térítse meg az elpusztult gabona 
értékét.

 54. Ha nem tudja megtéríteni, adják el őt magát és javait, és azok osz-
tozzanak a vételáron, akiknek a gabonáját elvitte a víz. […]

117. Ha egy szabad ember � zetési kötelezettsége fejében feleségét, � át 
vagy leányát eladta, vagy adóssági szolgálatra engedte át, három 
évig dolgozzanak megvásárlójuk vagy hitelező gazdájuk házában, 
de a negyedik évben engedje őket szabadon.

118. Ha rabszolgát vagy rabnőt engedett át adóssági szolgálatra, s a ke-
reskedő továbbadja vagy eladja őt, a rabszolga vagy rabnő nem 
követelhető vissza. […]

195. Ha egy � ú apját megütötte: kezét vágják le.
196. Ha egy szabad ember egy másik szabad ember szemét kiverte, 

verjék ki az ő szemét is.
197. Ha szabad ember szabad embernek csontját törte, törjék el az ő 

csontját is.
198. Ha muskénum [közember] szemét verte ki vagy csontját törte, egy 

mana ezüstöt � zessen.
199. Ha egy szabad ember rabszolgájának a szemét verte ki vagy csont-

ját törte, a rabszolga árának felét � zesse ki. […]
228. Ha egy építőmester házat épített egy szabad embernek, de a ház 

nem volt elég szilárd és összedőlt, megölve a ház tulajdonosát, az 
építőmestert öljék meg.

(Részletek Hammurapi törvényeiből)

  Gyűjtsük ki a forrásból a társadalmi rétegeket!
  Hogyan tükrözik a törvények a társadalmi rétegek közti különbséget?
  Mely törvények felelnek meg a talio elvének („szemet szemért…”)?
  Készítsünk egy ötperces törimozit valamelyik jogi esetről!

Sumer 
agyagtábla

Mire használták az ékírást? Hegyezzünk ki egy hur-
kapálcikát úgy, hogy a hegye háromszögletű legyen! 
Nyomjuk és karcoljuk gyurmába az ékírás jeleit! Az ék-
jeleket a legtöbb esetben puha agyagba nyomkodták.
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palotákban jelentős könyvtárak alakultak ki. A könyvtárakban őrzött 
irodalmi műveken (például Gilgames-eposz), történeti munkákon kívül 
jelentős szerepet játszottak a tudományos (például matematikai) írások.

Mezopotámiában nem tízes számrendszerrel számoltak, ahogyan 
mi, hanem vegyesen tízes, tizenkettes, illetve hatvanas számrendszert 
használtak. Ennek emléke, hogy egy nap 24 óra (2 ×12), egy óra 60 
perc (5 ×12), és a kör 360° (30 ×12). Ez a számrendszer a mezopotá-
miai kultúra öröksége.

A papok dolgozták ki csillagászati meg� gyeléseik alapján a naptárt, 
amely az áradás előrejelzésében is fontos szerepet játszott. A korban 
hét „bolygót” ismertek, és mozgásukat ki tudták számolni. A csillag-
képekből jósolni is próbáltak. Ezt ma már nem tartjuk tudománynak, 
de akkor nagyon is fontos szerepet játszott a papság életében.

A matematika mellett fejlett volt az orvostudomány, igaz, keveredett 
a mágiával. A mezopotámiai városok vallására a sokistenhit (polite-
izmus) volt a jellemző. A városállamoknak volt egy kitüntetett szere-
pet játszó főistenük, de a szerelemnek, halálnak, betegségeknek külön 
istenei voltak. A leghíresebb istennő, Istár, a szerelem istene volt. Az 
istennők kultuszait leginkább papnők vezették. A nagyobb templomok 
főpapnői gyakran a királyi családból kerültek ki.

11. Ha valakinek ég a belső tájéka, feketeköményt 
áztass � nom olajba, a beteg igya meg, és fel-
épül. […]

13. Ha valakit megbabonáztak, aszandkóró gyöke-
ret áztass olajba, a beteg igya meg, és felépül.

14. Ha valaki kiütésekkel van tele, malátaőrleményt 
fokozatosan keverj össze olajjal, majd helyezd 
a kiütésekre és felépül. Ha az állapota nem ja-
vul, kenj forró pasztát a kiütésekre és felépül. 
Ha ennek ellenére sem javul, kend rá a forró 
paszta maradékát. […]

19. Ha valakit skorpió csípett meg, ökörnyálat kenj 
a sebre. […]

21. Ha valakinek szembaja van, kökörcsint préselj 
le, majd helyezd a szemére, és felépül.

(Óbabiloni orvosi tábla)

A tábla mely előírásairól feltételezhető, hogy haté-
konyak, és melyik az, amit ma nem tekintünk orvosi 
módszernek?

A raktári újraelosztás

A vert pénz a Kr. e. 7. században jelent meg, Hammurapi korá-
ban még nem ismerték. Amikor 1 mana vagy 10 siklum ezüst-
ről olvasunk, akkor súlyra mért ezüstporról vagy ezüstdarabok-
ról van szó. Előfordult, hogy az ezüstport lemérve bőrzacskóba 
töltötték és lepecsételték. Az ilyen „lepecsételt pénzeszacskók” 
a tisztviselők által ellenőrzött adót tartalmazták.

A cserét a földművesek gabonája, az állattenyésztők állatai 
és a kézművesek szerszámai között vagy közvetlenül oldották 
meg (egy birkát adtak egy bronzbaltáért, egy zsák búzát egy 

A templomgazdaság működése

Miért alakult ki a raktári újraelosztás? Milyen feladat-
kört látott el a gazdasági életben? Ha létezett volna 
vert pénz, szükség lett volna a raktári újraelosztásra? 
Milyen találmányok tették lehetővé a raktárkészlet nyil-
vántartását?

Történelmi forrás
 Milyen régészeti leletek segítik a kutatók munkáját a múlt 
feltárásában?
 Miért tekinthető Hammurapi törvényoszlopa elsődle-
ges forrásnak a korabeli társadalmi viszonyok megis-
merésében?

birkáért stb.), vagy a palota- és templomgazdaságokra jellemző 
raktári újraelosztásos módszerrel. Az újraelosztás azt jelenti, 
hogy minden termelő (paraszt, pásztor, kézműves) minden 
(vagy legtöbb) terménye jelentős részét beszolgáltatta a palota 
vagy a templom raktárába, ahol az írnok felírta egy agyagtáb-
lára a beszolgáltatott mennyiségeket. Ha valaki gabonát vitt 
be, a raktárkészletből annak értékében kaphatott ruhát, szer-
számokat, húst, sajtot, sört, amire szüksége volt. A templom 
és a palota természetesen előbb levonta a saját működéséhez 
szükséges összeget (adó). A közmunkára kötelezett lakosságból 
állították fel a hadsereget, amely a külső ellenség ellen is meg-

védte a palotát és a templomot, de az államon belül 
is fenntartotta a rendet, behajtotta az adókat. A gátak 
építésében és a csatornák tisztításában is minden-
kinek részt kellett vennie. A katonaság a vonakodó-
kat munkára kényszerítette. Uruk városának kato-
nasága a Kr. e. 3. évezredben száz-kétszáz fő lehetett.

Okok és következmények
  Hogyan hatottak a természetföldrajzi körülmények a tér-
ség fejlődésére? 
  Készítsünk összefüggésvázlatot az első államok kialaku-
lásának okairól és következményeiről!
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A Középbirodalom déli határa

Az Óbirodalom déli határa

Dungul-oázis Kurkur-oázis

Szüéné
(Asszuán)
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(Karnak, Luxor)
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Sínai - félsziget

Ní
lus

Öntözéses gazdálkodás területe
Sivatag
Piramis
Karavánút
Oázis

EGYIPTOM
(Kr. e. 4. évezred – Kr. e. 332)

Alsó - Egyiptom

Alexandria
(Kr. e. 332)

Dakhla-oázis

Bahrijja-oázis

Avarisz

Az áradás a nyári-őszi hónapokra esett. [...] az 
egyiptomiak július 19-ét tekintették az áradás 
első napjának, erre az örömteli eseményre tették 
az újév napját is. A vízállás augusztus végén vagy 
szeptemberben tetőzött, s október-novemberben 
ment végbe az apadás, a víz visszahúzódása az ere-
deti mederbe.

(Kákosy László: Ré � ai, Budapest, 1979., 20. oldal)

Az egyiptomi civilizáció kialakulása
Miért a Nílus völgyében alakult ki az egyiptomi állam?

A Nílus délről északra, a Földközi-tengerbe folyik. A folyásirány mi-
att hívják az északi részt (a Nílus deltáját) Alsó-, a déli részt pedig Fel-
ső-Egyiptomnak. A Nílus árterületét szárazabb területek veszik körül. 
A kiáradt vizet víztárolókkal tartották vissza, majd az Újbirodalom 
idején (a Kr. e. 2. évezred közepétől) egy gémeskútszerű eszközzel jut-
tatták el a magasabban fekvő kertekbe. Az árvíz elleni védekezés és az 
öntözés, a gátrendszerek kiépítésének megszervezése Egyiptomban 
is elősegítette az állam kialakulását.

Alsó- és Felső-Egyiptomot a hagyomány szerint egy Ménész nevű 
fáraó egyesítette Kr. e. 2950 körül. Az ő utódai alkották az I. dinasz-
tiát (uralkodóházat). Az ország élén az uralkodó állt, akit fáraónak 
neveztek. (A fáraó jelentése: ’nagy ház’, vagyis a palota). Az uralkodó 
megtestesült istenségként teljhatalommal rendelkezett. Helyettese, a 
vezír irányította az államszervezetet. Az országot több kormányzó-
ságra osztották, mindegyik élén egy-egy kormányzó állt. A gátakat 
és csatornákat helyi szinten ellenőrizték, a kormányzók csak kivételes 
esetben avatkoztak bele ebbe. Az adókat hivatalnokok szedték be. A 
lakosság legnagyobb része a szabad parasztokból és kézművesekből állt, 
rabszolgát csak a leggazdagabbak tartottak.

Az egyiptomi történelem évezredei
Mely korszakát jellemezték a hódítások?

Az ókori Egyiptom történetét három nagy szakaszra tagolják: Óbiroda-
lom, Középbirodalom és Újbirodalom, míg az uralkodókat összesen 
harmincegy dinasztiába sorolják. A fáraói hatalmat kifejező gúla alakú, 
hatalmas sírépítmények, a piramisok Egyiptom szimbólumai. A legtöbb 
piramis az Óbirodalom idején épült. A leghatalmasabbat Hufu – görö-
gösen Kheopsz – fáraó építtette. Az építkezésen nem rabszolgák, hanem 
mesteremberek és az áradás idején munkátlan parasztok dolgoztak, akik 
szállásáról és ellátásáról a fáraó gondoskodott. Vitatják az építők számát, 
mivel Hérodotosz szerint legalább százezer ember vett részt a munká-
ban. A görög történetíró az újabb kutatások szerint jelentősen eltúlozta 
számukat, tévedését az magyarázza, hogy több mint kétezer évvel élt 
Kheopsz után. 

Az Újbirodalom időszakában Egyiptom kereskedelmi kapcsolatai 
délen Fekete-Afrikáig (arany, elefántcsont), északon a görög világig 
terjedtek ki. A Kr. e. 2. évezred közepén az egyiptomiak is eltanulták 
az elő-ázsiai népektől a harci szekerek használatát, és meghódították 
a Földközi-tenger délkeleti medencéjének partvidékét.  

3. Az ókori Egyiptom
Mi az, amit már tudunk Egyiptomról? Miért készítettek mú-
miákat? Hogyan épültek a piramisok? Keressünk olyan köny-
veket és � lmeket, amelyek az ókori Egyiptomról szólnak!

Az ókori Egyiptom

Milyen természetföldrajzi tényezők határozták meg 
Egyiptom gazdálkodását? Állapítsuk meg, milyen 
politikai részei voltak az országnak! Miért hívják 
a Nílus torkolatvidékét deltának? Hol található Gíza, 
ahol a leghíresebb piramisok állnak?

Nézzünk utána II. Ramszesz építkezéseinek! Melyek 
a leghíresebbek? Gyűjtsünk ki további műemléke-
ket Egyiptom kulturális örökségéből!

  Milyen jelentősége volt az újév első napjának?
  Állapítsa meg, a részlet alapján, mely hónapok-
ban rendelhették a parasztokat az állami építke-
zésekhez!

Óbirodalom Középbirodalom Újbirodalom

Kr. e. 27–22. század Kr. e. 21–17. század Kr. e. 16–11. század

Az óbirodalom idején épültek a piramisok. Az 
első Dzsószer lépcsős piramisa, az utolsó pedig 
II. Pepi piramiskörzete volt. A Kr. e. 22. század-
ban összeomlott a központosított királyság. Az 
egyes kerületek kormányzói önállósították ma-
gukat, és háborút viseltek egymás ellen.

A Középbirodalomban újra sikerült 
egyesíteni Egyiptomot, és Théba lett 
az új főváros. Az időszak végén az 
északról érkező támadók, a hükszo-
szok foglalták el Egyiptomot.

A korszak kezdetén sikerült kiszorítani a hükszosz hódító-
kat, majd Egyiptom III. Thotmesz (Kr. e. 15. század), illetve 
II. Ramszesz (Kr. e. 13. század) uralkodása alatt a Közel-Ke-
let felé terjeszkedett. Az Újbirodalom az ókori Egyiptom 
virágkorának tekinthető, s ebből a korszakból is számos 
híres épület és szoborkolosszus maradt meg műemlék-
ként az utókornak.
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A Kr. e. 1. évezredben Egyiptom további történetét meghatározták 
a külföldi hódítók (líbiaiak, núbiaiak, perzsák) és az utóbbiak ellen láza-
dó egyip to miak meg-megújuló harcai. Egyiptom önálló ókori története 
Kr. e. 30-ban a rómaiak hódításával fejeződött be.

Egyiptom művelődésének emlékei
Mi jellemezte az egyiptomiak vallási elképzeléseit?

Az egyiptomi vallás sok istent tisztelt (politeizmus). Rét, a Napot min-
denhol kultuszban részesítették. A különféle kultuszok  aztán gyakran 
összeolvadtak, mint Amon és Ré tisztelete Amon-Ré formában. Fontos 
istenhármasság volt az alvilág uráé, Oziriszé, feleségéé, Íziszé, és Hóru-
szé, aki a � uk volt. Úgy hitték, hogy a király halála után Hórusszá vált. 
A legtöbb istent ember alakban, de állatfejjel ábrázolták.

Az Újbirodalom idején a kultuszokon kívül az egyiptomi tudomány 
és oktatás központjai is a templomokban voltak. A beözönlő kincsek 

Kheopsz uralma idején minden rosszra fordult. Kheopsz minden temp-
lomot bezáratott, és az áldozást is megtiltotta. Majd minden egyipto-
mit arra kényszerített, hogy az ő számára dolgozzék. Egy részüknek azt 
parancsolta, hogy az Arábiai-hegységből kibányászott kőtömböket 
vonszolják el egészen a Nílusig, másoknak pedig azt, hogy a folyam-
hoz szállított köveket vegyék át, s húzzák el egészen az úgynevezett 
Libüai-hegységig [nyugati partra]. Mintegy százezer ember dolgozott 
mindig úgy, hogy háromhavonként váltották egymást. A munkával sa-
nyargatott nép tíz év alatt készítette el az utat, amelyen a köveket von-
szolták, s ez nézetem szerint nem volt kisebb munka, mint egy piramis 
felépítése. […] Mindezt vésett alakokkal díszített, csiszolt kőtömbökből 
építették. Tíz évig tartott tehát az út megépítése, a dombokon végzett 
munka, amelyeken a piramisok állnak, és a föld alatti kamrák elkészítése, 
amelyeket Kheopsz saját sírkamráinak szánt a Nílus idevezetett csatornái 
által körbefogott mesterséges szigeten. Magának a piramisnak az épí-
tése húsz évig tartott. […] Mikor az alap elkészült, rövid fagerendákból 
készült gépekkel emelték rá a többi követ. A követ először a földről az 
első lépcsősorra húzták, amikor fent volt, egy másik, az első soron álló 
gépre tették, s ezzel emelték fel a második sorba. Mert annyi gép volt, 
ahány lépcsősor. Vagy az is lehet, hogy egyetlen könnyű emelőgépet 
vittek feljebb sorról sorra, hogy a köveket a helyükre tegye. Azért emlí-
tem a kétféle módszert, mert mindkettőről hallottam.

(Hérodotosz a piramisépítésről; Kr. e. 5. század)

  Kiket alkalmaztak a piramisépítésnél? Mikor zajlot-
tak a nagyobb munkálatok, ha � gyelembe vesszük 
az öntözéses gazdálkodás szakaszait? 
  Milyen „gépekre” gondolhatott Hérodotosz?
  Mennyire hitelesek Hérodotosz adatai a lecke szö-
vegével összevetve?

A monumentális fáraói sírhelyek közül a leghíresebbek 
a gízai piramisok (Kheopsz, Kheprén és Mükerinosz) 
voltak

Nézzünk utána, hány méter a legmagasabb piramis! 
Keressünk rá az interneten Dzsószer fáraó pirami-
sára! Miben különbözik a gízai piramisoktól? A pira-
misok építésénél használt kőtömbök átlagos súlya 
3 tonna volt. Mekkora a súlya egy személyautónak, 
egy kisteherautónak és egy ka mionnak? Hérodo-
tosz tévedett. Valójában rámpákon vonszolták fel 
a köveket. Miből emelhették a rámpákat, és mi lett 
velük a piramis elkészülte után?

Részlet egy egyiptomi papirusztekercsből

Kik lehetnek a bal oldalon látható alakok, és kiket 
ábrázoltak a felső sorban?
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megnövelték a hadsereg befolyását. Rá-
juk támaszkodott IV. Amenhotep fáraó 
(Kr. e. 14. század), amikor vallási re-
formot vezetett be. A fáraó betiltot-
ta Amon és a többi isten kultuszát, 
és egyetlen isten;  a napkorong, Aton 
tiszteletét tette kötelezővé. Az Ehna-
ton ('Atonnak hasznos') nevet felvevő 
fáraó, fővárosát � ébától távol építette 
fel. Ehnaton halála után a thébai Amon 
papság visszaszerezte befolyását, és visz-
szaállt a többi isten kultusza is. Rövi-
desen Tut-anh-Aton fáraó Tut-anh-
Amonra (másik elterjedt írásmóddal: 
Tutanhamon) változtatta a nevét, és a 
reform ezzel megbukott.

Az épületek és síremlékek falain ta-
lálható hieroglifa (szent véset, egy foga-
lomjelekből, szótagjelekből és betűkből 
álló írás) írásjeleket a 19. század elején 
fejtették meg. A mindennapi életben az 
írnokok íráshordozó felületként (a vízinövény száraiból készített) pa-
piruszlapokat és a belőlük összeillesztett papirusztekercseket hasz-
nálták. A bonyolult írást és tudományokat csak kevesen tudták 
elsajátítani. Az egyiptomiak számára rendkívül fontos volt 
a csillagászat, mert ennek segítségével igyekeztek minél 
pontosabban mérni az időt, amely a civil naptár és 
az ünneprend miatt központi jelentőségű volt. Ez 
a naptár először számolt 365 napos évvel.

Az egyiptomiak úgy gondolták, a túlvilági lét-
hez a testet is meg kell őrizni. A sírépítménye-
ken (fáraók esetén piramisokon) túl a balzsam-
ozás, a múmiák készítése is ezt a célt szolgálta. 
A bebalzsamozott múmiákat előbb láda, később 
ember alakú fakoporsóban (a király vagy elő-
kelők esetében pedig még kő- szarkofágban is) 
helyezték örök nyugalomra. A múmiakészítés 
során az egyiptomi orvosok korábban példát-
lan anatómiai ismeretekre tettek szert, és arra 
is rájöttek, hogy a szív a vérkeringés központja. 
Gyógyító tankönyveik már 3600 éve pontos re-
cepteket kínáltak a legkülönbözőbb betegségek 
gyógyítására. A tudós papok jóslatokat is adtak, 
és gyakran varázslók hírében álltak.

Ehnaton feleségének, Nofretétének szobra

A fáraók szobrai, akár ülve, akár egyik 
lábukat előrenyújtva ábrázolták őket, 
mindig merevek voltak. Ehnaton fele-
ségének, Nofretétének nem ilyen volt 
az ábrázolása. Fogalmazzuk meg, mi-
lyen politika tükröződött az eltérő áb-
rázolásban!

Olvassuk el a digitális tananyagnak 
a megfejtéssel foglalkozó részét! Ke-
ressük meg a  hieroglif szövegben 
a fáraóneveket! Mi jelzi azt, hogy ott 
egy fáraó neve áll? Milyen írás sze-
repel középen, és az milyen nyelvű? 
Milyen nyelven írták a harmadik fel-
iratot?

A rosette-i kő feliratai

A hieroglifák megfejtése

Rá@dás
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Kitekintő

Összegzés

Először is kiszedik az agy egy részét görbe vassal az orron át, más részét 
pedig beleöntött szerekkel irtják ki. Aztán éles etiópiai kővel felvágják 
a lágyékot, s eltávolítják az összes belet. A test alsó részét kiöblítik pál-
maborral, majd összetört füstölőszerekkel újra kitisztítják, megtöltik […] 
mindenféle füstölőszerrel – csak épp tömjénnel nem –, s végül bevarr-
ják. Ezután a testet bedörzsölik salétrommal, és hetven napra elrejtik, 
tovább azonban nem maradhat így bevonva. Hetven nap elmúltával 
lemossák, az egészet körültekerik büsszoszvászon szalagokkal, s beke-
nik gumival, amelyet az egyiptomiak enyv helyett használnak. Ezután 
a hozzátartozók elviszik a holttestet, s fából készült, ember alakú ko-
porsóba helyezik. Majd a sírkamrában függőlegesen felállítják, és mint 
igen nagy értéket őrzik.

(Hérodotosz a holttest bebalzsamozásáról; Kr. e. 5. század)

  Milyen túlvilági képzetre utalhat a mumi� kálás?
  Nézzünk utána az interneten, mit mumi� káltak még az egyiptomiak!
  Olvassuk el a digitális tananyagban, milyen mumi� kálási módszerek 
léteztek még!

Ha egy orvos ujjait a fejre, a tarkóra, a kezekre, a szív 
helyére, a két karra, vagy bárhová a két lábra helye-
zi, akkor a szívet méri, mert annak edényei az em-
ber minden tagjához hozzátartoznak. A szív beszél 
minden tag edényeinek felületén. […]
Bélféreg ellen. Nád, samesz növény ¼. Főzzék 
meg mézzel, fogyasszák el. A varázsige ellenük:  
„Oldoztassék le a teher, távozzék el a gyengeség, 
amelyet ebbe a gyomorba helyezett az, aki a ha-
sán van [va gyis a bélféreg], akit egy isten alkotott, 
egy ellenség alkotott.”  Varázslatul szolgál ellene:  
„Szüntesse meg az isten azt, amit a bélféreg oko-
zott a gyomromban.”

(Ebers-papirusz; Kr. e. 16. század)

Az orvosi papirusz több receptet tartalmaz. Melyi-
ket tartjuk ma is tudományosnak, és melyiket a má-
gia részének?

A fáraó bosszúja?

Howard Carter (ejtsd: háuárd kárter) 
angol egyiptológus 1922-ben fedezte fel 
Tut-anh-Amon sírját � éba közelében, 
a Királyok völgyében. Az expedíciót 
Lord Carnarvon támogatta. Az ókorban 
a sírok nagy részét és a piramisokat is 
mind kirabolták. Tut-anh-Amon szikla-
sírjába is behatoltak a tolvajok, de sze-
rencsére alig vittek el onnan valamit. 
A fáraó sziklasírja annak köszönhette 
viszonylagos épségét, hogy bejáratát ké-
sőbbi kunyhók romjai fedték. 
A fáraó múmiáját rossz állapotban ta-
lálták meg. A múmiát 2005-ben számí-
tógépes tomográ� al (az emberi test és 
háromdimenziós tárgyak egy-egy ré-

Tut-anh-Amon arany halotti maszkja

Milyen anyagokat használtak a maszk elkészítéséhez az aranyon kívül? Hová helyezték 
eredetileg a maszkot? Nézzünk utána az interneten, milyen tárgyak voltak még a sírban!

Történelmi forrás
 Melyek az ókori Egyiptom legfontosabb művészettör-
téneti emlékei?
 Milyen történelmi források segítségével rekonstruálható 
Egyiptom múltja?

tegéről részletes röntgenképet készítő 
berendezéssel) megvizsgálták. Kiderült, 
hogy a fáraó 165 cm magas volt. Tizen-
kilenc esztendős korában halt meg, fel-
tehetőleg sarló sejtes vérszegénységben. 
A fáraó üveg- és féldrágakő berakásos 
arany halotti maszkja az egyiptomi mű-
vészet egyik legcsodálatosabb emléke. 
A lelet feltárása után hárman meghaltak 
azok közül, akik részt vettek az ásatá-
son, köztük súlyos betegségben a lord 
is. Az újságokban elterjedt a szenzáció: 
a megzavart fáraó bosszúja végzett ve-
lük. Carter azonban még tizenhat évig 
élt, a múmiát megvizsgáló orvos pedig 
1969-ben, időskorában hunyt el.

Okok és következmények
  Hasonlítsuk össze Mezopotámia és Egyiptom gazdasági 
életét, kulturális emlékeit! Milyen hasonlóságok és kü-
lönbségek � gyelhetők meg?
 Mivel magyarázhatók a hasonlóságok?
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Asszíria felemelkedése és bukása
Hogyan történt az idegen területek elfoglalása és megszállása?

A Mezopotámia és Kis-Ázsia közti fémkereskedelem útjait ellenőrző 
Asszíria a Kr. e. 2. évezredben hódításokba fogott, és Mezopotámia leg-
jelentősebb katonai hatalmává vált. Erre azért került sor, mert a kereske-
delmi utakat az újabb bányák megnyitása miatt elkerülték. Az államszer-
vezetet, az ipart és a kereskedelmet a hadsereg igényeinek rendelték alá.

Az asszír uralkodók egyeduralmat, despotikus hatalmat gyakorol-
tak, de döntéseiket az ország nagyjaival egyeztetve hozták. A háborúk 
célja a zsákmányszerzés lett. Az ellenálló népeket erőszakosan áttele-
pítették, deportálták a birodalom más vidékei re. A Kr. e. 7. században 
szinte az egész Közel-Kelet Asszíria uralma alá került, és meghódították 
Alsó-Egyiptomot is. Az asszír királyok állandó hadsereget tartottak 
fenn, harci szekerekkel felfegyverzett és lovas csapataik képesek vol-
tak nagy távolságban is hadat viselni. Az ellenséges városok elfogla-
lását műszaki alakulatok és megfelelő ostromeszközök biztosították. 

Az asszírok legnagyobb uralkodója, Assur-bán-apli (Kr. e. 7. század) 
nem csak hódított. Létrehozta az akkori világ leghatalmasabb könyv-
tárát. A fővárosban, Ninivében lévő könyvtárban gyűjtötték össze 
a mezopotámiai tudomány és irodalom legteljesebb gyűjteményét (a 
régészek mintegy 23 000 agyagtáblát találtak). E táblák és töredékeik 
nagyjából 5000 mű részleteit tartalmazták. Nem csoda, hogy a könyv-

4. Hódító birodalmak
Hogyan alakultak ki az első birodalmak? Milyen birodalmak léteztek Mezopotámiában és a Nílus men-
tén? Hogyan szervezték meg ezeket a birodalmakat? Milyen � lmek vagy regények szólnak az Asszír vagy 
a Perzsa Birodalomról?

A Perzsa Birodalom

Asszír várostromot ábrázoló dombormű

Mely korábbi birodalmak váltak a Perzsa Birodalom 
részeivé? Mely mai országok területére terjedt ki 
a Perzsa Birodalom? Melyik hódítási tervükről kellett 
lemondaniuk a perzsáknak?

Fogalmazzuk meg, hogyan ostromoltak az asszírok!
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tárosok az istenek büntetésével fenyegették azokat, akik a könyvtárból 
el akartak emelni egy táblát, vagy nem tették vissza a helyére. A Gilga-
mes-eposzon és a babiloni teremtéstörténeten kívül szótárak, nyelvtani 
és történelmi munkák segítették a tudósok munkáját. A 20. században 
is ez a könyvtár tette a legnagyobb szolgálatot az ékírás és a mezopo-
támiai történelem kutatóinak.

Assur-bán-apli halála után Babilon fellázadt az asszír uralom ellen, 
keletről pedig médek és perzsák törtek a birodalomra. Az asszír fővá-
ros Kr. e. 612-ben elesett, a birodalom összeomlott, és átvette helyét 
az Újbabiloni Birodalom, amelyet aztán a perzsák hódítottak meg.

A Perzsa Birodalom
Miben tért el a perzsák birodalomépítése az asszírokétól?

Az Asszír Birodalom bukása után a Tigris folyótól keletre fekvő te-
rületek az indoeurópai nyelven beszélő két rokon nép, a médek és 
a perzsák kezére kerültek. A perzsák felemelkedése a Kr. e. 6. század 
közepén kezdődött. Kürosz birodalmába olvasztotta a médeket, elfog-
lalta Kis-Ázsiát és Babilont (Kr. e. 539). Halálakor hatalmas, Irántól 
Kis-Ázsiáig, a Fekete-tengertől a Perzsa-öbölig kiterjedő birodalmat 
hagyott � ára, Kambüszészre. A forrásainkban őrjöngő zsarnokként 

Ezeket a királyokat fogságba ejtették, lábukat és kezüket vasbilincsbe, 
vaskalodába verték. Assur, az istenek királyának esküje érte utol őket, mi-
vel vétkeztek a nagy isteneknek tett eskü ellen. A kezükre adott javakat 
és a kegyességet számon kértem tőlük. És Szaisz, Pindi, Szi-nu városok 
lakóit és a többi városokat, amelyek hozzájuk csatlakoztak, gonoszat 
terveltek, nagyot-kicsinyt egyaránt fegyverrel öldöstek le, mígnem egy 
sem maradt bennük életben. A hulláikat oszlopokra aggatták. A bőrüket 
lenyúzták, a város falára vonták fel. 

(Assur-bán-apli hadjáratának leírása a fellázadt Egyiptom ellen 
Assur-bán-apli krónikahengerén)

A királynak, uramnak, Asaridu küldi, a szolgád. Nabú és Marduk áldja 
meg az országok királyát, uramat! A tábla, amelyet a király készített, 
még nem készült el. Most Hammurapi király régi táblájának lemáso-
lásán dolgozom – ez Hammurapi királyra vonatkozó okmány. Babilon 
városából szereztem meg.

A király parancsa Sadunuhoz. Az értékes táblákat, amelyekről nektek 
tudomásotok van, de Asszíriában nem találhatók meg, hozasd ide. Ezen 
kívül az igazgatónak és a tanácsadóknak is írok oda, a te rendelkezésed-
re álló dolgozószobában helyezzék el a táblákat. A táblákat senki sem 
tagadhatja meg tőled. És ha bármilyen táblát találsz, amelyről én nem 
írtam neked, és az a palotám számára megfelelő, ugyanúgy készíts róla 
másolatot, és küldd színem elé.

(Assur-bán-apli levelezése a ninivei könyvtár ügyében)

Egy asszír démon portréja

  Hogyan büntették meg az asszírok a lázadó egyiptomi városokat? Mi-
vel magyarázható a büntetés kegyetlensége?
  Asaridu éppen Hammurapi tábláját másolta le levele írásakor. Hány 
évszázad telt el Hammurapi és Asaridu élete közt?
  Hogyan egyeztethető össze a lázadókat legyilkoló és a könyvtárfej-
lesztő király alakja?

Babiloni ékírásos krónika a ninivei könyvtárból

Milyen könyveket őriztek a ninivei könyvtárban?
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  Miben különbözik a perzsa vallás a mezopotámiai 
vagy egyiptomi politeizmustól? Miért nevezhetik 
ezt a vallást dualistának?

ábrázolt Kambüszész Egyiptomot igázta le (Kr. e. 525), majd útban 
Perzsia felé seblázban meghalt.

Mivel testvéreit már korábban megölette, a trónra egy másik család-
ból származó perzsa előkelő emelkedett, I. Dareiosz (Kr. e. 522–486). 
A despotikus eszközökkel létrehozott birodalomban I. Dareiosz je-
lentős szervezőmunkába fogott (például a hatékony közigazgatás és 
adóztatás megteremtése), és keletről nyugatra kiépítette a királyi utat. 
Aranypénzt veretett (dareikosz), és a befolyó jövedelmekből nagy lét-
számú hadsereget működtetett. (A birodalomból befolyt évi adó elérte 
az 524 tonna ezüstöt.) A királyi úton az adókon és a kereskedők áruin 
kívül a hadsereg is könnyebben juthatott el a birodalom egyik végéből 
a másikba. A birodalmat 23 tartományra (szatrapia) osztotta, amelyek 
élén a helytartók (szatrapák) álltak.

A Kr. e. 5. század első évtizedeiben a Perzsa Birodalom vereséget 
szenvedett a vezető görög városállamoktól. (A háború menetét a 11. lec-
kében ismerjük meg.) A háborúk után Perzsia és a görög államok fel-
osztották befolyási övezeteiket, így a kisebb kon� iktusokat nem szá-
mítva Nagy Sándor koráig viszonylag békében éltek egymás mellett. 

Amikor Nagy Sándor elfoglalta a perzsa fővárost, Perszepoliszt 
(Kr. e. 330), 2400 tonna ezüstöt talált a palota pincéjében: Egyiptom, 
Babilon, Lüdia és a görögök összeharácsolt kincseit. A Perzsa Birodal-
mat felváltotta a makedón–görög uralom.

Ennek az Otanésznak az apja, Sziszamnész, királyi 
bíró volt, s Kambüszész elvágatta a torkát és lenyú-
zatta a bőrét, mert megvesztegették, ezért hamis 
ítéletet hozott. Majd a lenyúzott bőrt csíkokra vá-
gatta, s azzal boríttatta Sziszamnész bírói székét. 
Ezután pedig a kivégzett és megnyúzott Sziszam-
nész � ának juttatta az ítélőbírói méltóságot, s jól 
eszébe véste, hogy sose feledje el, miközben ítél: 
miféle bírói székben is ül.

(Hérodotosz Kambüszészről)

A perzsa vallás megteremtője, Zarathusztra tanítá-
sában kiemelt szerep jut a főistennek, Ahura Maz-
dának. Ő állandó harcban áll a gonosz hatalommal, 
Ahrimánnal. Az ő küzdelmük állítja választás elé 
az embert.

(Az iráni vallások című könyv alapján)

  Hogyan büntette meg a perzsa király a megvesztegetett bírót? Meg 
lehetett-e vesztegetni ezek után Otanészt?
  Nézzünk utána, milyen büntetésre számíthat ma egy megvesztege-
tésen ért bíró!
  Hérodotosz Kambüszészt őrjöngő zsarnokként ábrázolja. Mennyire 
állhatott távol a megnyúzott bíró esete az ókori keleti uralkodók ítél-
kezési gyakorlatától?
  Hogyan határozható meg Assur-bán-apli és Kambüszész ítélkezése 
alapján a despotizmus fogalma?

[…] Dareiosz ezután húsz tartományra osztotta Perzsiát, ezeknek per-
zsa nyelven szatrapia a neve. Felosztván a tartományokat, helytartókat 
állított az élükre, és megszabta, hogy melyik nép mennyi adót köteles 
� zetni. […] Kürosz és Kambüszész idején az adózást nem szabályozták 
előírások, a király általában nem is adót, hanem önkéntes ajándékokat 
kapott. Az adók bevezetése és az egyéb e� éle intézkedések miatt mond-
ják a perzsák, hogy Dareiosz a szatócs, Kambüszész a kényúr, Kürosz pe-
dig az atya, mert Dareiosz mindig szatócskodott, Kambüszész kegyetlen 
és hanyag volt, Kürosz pedig jóindulattal irányította és sok jótétemény-
ben részesítette népét.

Ha most a babülóni ezüsttalanton értékét átszámítjuk euboiai talan-
tonra, összesen kilencezer-ötszáznegyven talanton lesz az eredmény. 
Ha pedig az aranypor értékét tizenháromszoros mennyiségű ezüstének 
tekintjük, négyezer-hatszáznyolcvan euboiai talantont kapunk. Mindent 
egybevetve tehát Dareiosz évi adóbevétele tizennégyezer-ötszázhat-
van euboiai talantont tett ki – nem számítva kisebb bevételeket. Ennyi 
adót kapott tehát Dareiosz Ázsiából és Libüa egy kis részéből. Idő múl-
tával azonban a szigetek, s Európában a Thesszaliáig terjedő területek 
lakói is adó� zetőivé lettek. A király az adóból befolyó pénzt a következő 
módon őrizte meg. Minden pénzt felolvasztatott és cserépedényekbe 
öntetett. Ha az edény megtelt, a külső cserépburkolatot összetörette. 
Ha pedig pénzre volt szüksége, mindig annyit töretett le az aranyból, 
amennyi éppen kellett.

(Hérodotosz Dareiosz adórendszeréről)

  Gyűjtsük ki a forrásból I. Dareiosz államszervező 
tetteit!
  Miben különböztek a király rendelkezései elődei, 
illetve az asszírok intézkedéseitől?
  Az euboiai talanton 36 kg-ot nyomott. Hány tonna 
ezüstnek felelt meg az egyévi jövedelem? Nézzünk 
utána, ez hány forintnak, illetve hány eurónak fe-
lel meg napi árfolyamon! Mihez kezdett Dareiosz 
ezzel a hatalmas összeggel?
  Hány évi perzsa adóbevételnek felelt meg a Nagy 
Sándor által Perszepoliszban talált ezüst? (Az adat 
a lecke szövegében található.)

Az I. Dareiosz perzsa király győzelmeit megörökítő 
dombormű és felirat egy kb. 100 méter magas szikla-
falon

A perzsa vallás

Rá@dás
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Összegzés

Babiloni építkezések és Babilon sorsa

Az Asszír Birodalom helyére egy újabb hódító hatalom, az Új-
babiloni Birodalom lépett. Babilon a Földközi-tenger felé ter-
jeszkedett, elfoglalta a partvidéket, és Júda lakosságának egy 
részét Mezopotámiába deportálta (babiloni fogság). A Nabú-

kudurri-uszur (a bibliai Nebukadnezár, Kr. e. 605–562) által 
vezetett Újbabiloni Birodalom az adóként beáramló kincsek-
ből hatalmas építkezésekbe fogott. Babilonban elkészült az 
Istár-kapu, a zikkurat toronytemplomához („Bábel tornya”) 
vezető felvonulási út, valamint a Babilont körülvevő kettős 
falgyűrű.

Az Istár-kapu rekonstrukciója Babilonban

Nézzünk utána, me-
lyik európai múzeum-
ban látható ma az Is-
tár-kapu! Miből épült 
a kapu és a városfal?

A babiloni zikkurat rekonstrukciós rajza

Vessük össze a  rekonstrukciós rajzot 
Hérodotosz leírásával! Mi volt az épít-
mény célja? Miből épült?

A város mindkét részének közepén egy-egy épület áll. Az egyik a nagy és erős kőfal-
lal védett királyi palota, a másik pedig Marduk bronzkapus szentélye. Ez még az én 
időmben is állt, alapterülete négyszög alakú, s minden oldala két sztadion [egy szta-
dion nagyjából kétszáz méter] hosszú. A szentély közepén zömök torony emelkedik, 
amelynek szélessége és magassága egy sztadion. Ennek a tetején egy másik torony 
áll, azon egy harmadik és így tovább, összesen nyolc torony. A felvezető lépcsősor 
valamennyi tornyon körbefut, s a közepe táján egy pihenőhely van nyugvószékek-
kel, hogy akik felmásznak, megpihenhessenek. Az utolsó toronyban nagy szentély 
található, amelyben egy magasra vetett ágyat s egy aranyozott asztalt helyeztek el. 
Istenkép azonban nem látható benne. Éjjel egyetlen fér�  sem léphet be ide, csakis 
egy helybéli asszony, akit az isten választott ki valamennyi ottani nő közül. Így mond-
ják a babiloniak, ennek az istennek a papjai.

(Hérodotosz a zikkuratról)

  Számítsuk ki a zikkurat alapterületét! Hányszor férne bele az iskolánk?
  Melyik mai épülethez hasonlíthatnánk a zikkurat nagyságát?
  Milyen bibliai történet fűződik a zikkurat építéséhez?

És Babilont, a birodalmak gyöngyét, a káldeusok ékszerét és büszkeségét úgy felfor-
gatja majd az Isten, mint ahogy Szodomával és Gomorrával tette. Nem lakik ott töb-
bé senki, nemzedékről nemzedékre lakatlan marad. Az arabok nem vernek ott sátrat, 
a pásztorok nem legeltetik arra nyájukat. Csak a vadállatok tanyáznak majd a he-
lyén, s baglyok töltik meg házait. Struccok ütnek benne tanyát, és bakkecskék tánca 
veri föl csendjét. Palotáiban vadkutyák üvöltenek egymásra, mulatóhelyein meg 
sakálok. Igen, nemsokára eljön ez az idő, napjai már nem késnek soká. (Ézsajás 13.)

Harc és küzdelem nélkül nyitotta meg [Marduk isten] az utat neki Babilonba, vá-
rosába. Babilont megmentette a bajtól. Nabú-naid királyt, aki őt [Mardukot] nem 
tisztelte, Kürosz kezébe adta. Babilon lakosainak összessége, az egész sumer és 
akkád föld, a hatalmasok és a helytartók meghajoltak előtte, megcsókolták lábait, 
örvendtek uralmának, ragyogott az arcuk. (Kürosz agyaghenger-felirata; Kr. e. 539)

  A Jesaja (Ézsajás) próféta neve alatt fennmaradt könyv-
ben Babilon szörnyű pusztulásáról olvasunk. Miért vár-
ták a zsidók ennyire Babilon pusztulását?
  Beváltotta-e Kürosz a reményüket, lerombolta a várost?

Változás és folytonosság
 Mely birodalmak vonták fennhatóságuk alá a „termékeny fél-
hold” térségét? Miért tudtak kezdetben sikeresen terjeszkedni?
  Hogyan szervezték birodalomba a meghódított térségeket?

 Milyen különbségek � gyelhetők meg a birodalomépí-
tésben?
 Mi vezetett a hódító birodalmak bukásához?

Kitekintő
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Kereskedelmi útvonal
A bibliai események színterei (A térséget 
az Ószövetség Kánaánként említi, néhány 
ókori görög forrás Palesztina néven nevezi. )
Júda Királysága a zsidó állam kettéválása
után (Kr. e. 9. sz.)
Izrael Királysága a zsidó állam kettéválása
után (Kr. e. 9. sz.)

Filiszteus városokGáza

A zsidók története
Hogyan jött létre az ókori Izrael?

A zsidó törzsek egy része feltehetőleg Észak-Mezopotámiából érke-
zett Kánaánba. A héber Biblia szerint a későbbiekben a zsidó törzsek 
Egyiptom deltavidékére települtek, ahonnan a Kr. e. 13. század folya-
mán vándoroltak vissza Kánaánba. Ezt a kivándorlást beszéli el a héber 
Bibliában Mózes története.

A tizenkét törzs kezdetben még nem alkotott egységes államot, 
a törzseket az Úr, a Szináj-hegyi Jahve kultusza fogta szövetségbe. Az 
egységes állam a Kánaánban élő népekkel (� liszteusok) vívott harcok 
során jött létre. A Kr. e. 10. század volt a zsidó állam virágkora, előbb 
Dávid, majd � a, Salamon uralkodott. Dávid a törzseket Júda vezeté-
sével egyesítette, fővárosának pedig Jeruzsálemet tette meg. 

5. Az ókori Izrael és Fönícia
Idézzük fel, mit tanultunk irodalomórán a Bibliáról! Milyen körülmények között keletkezett? Meséljünk 
el néhány bibliai történetet! Mi jellemezte a mezopotámiai és az egyiptomi vallást?

A közel-keleti térség (Kr. e. 10–9. század)

Honnan érkezett Ábrahám Kánaán te-
rületére az Ószövetség (héber Biblia) 
szerint? Honnan vezette népét Mózes 
Kánaánba? Hol fekszenek a föníciai vá-
rosállamok? Milyen jelentős kereske-
delmi utak érintették a térséget? Ma 
mely országok találhatók ezen a terü-
leten?

Michelangelo: Dávid (16. század)

Dávid, az egyszerű pásztor� ú a Biblia 
szerint parittyával ölte meg a  Góliát 
nevű óriást, majd levágta a fejét. Hol lát-
ható a szobron Góliát feje? Milyen dol-
gokat neveznek ma Góliátnak? Miért?

Kr. e. 721: Izrael 
pusztulása

Területét a terjeszkedő asszírok foglalták el, népét elhurcolták. 
Júda adó� zetéssel kerülte el a megszállást.

Kr. e. 586: Júda törzseit 
Dél-Mezopotámiába 
telepítették

Az Újbabiloni Birodalom uralkodója, Nabú-kudurri-uszur elfoglalta 
Jeruzsálemet, lerombolta Salamon templomát, és a meghódított 
vidékek lakóinak egy részét áttelepítette, hogy ellenállásukat 
megtörje.

Kr. e. 586–539: a zsidók 
babiloni fogsága

A fogság akkor ért véget, amikor a perzsa Kürosz elfoglalta 
Babilont, Júda korábbi lakói visszatérhettek hazájukba, 
és újjáépítették a jeruzsálemi templomot (Kr. e. 516).
Júda királysága, ahogy a térség többi állama is, a következő 
évszázadokban nagyobb hódító birodalmak fennhatósága alá 
került. Előbb a perzsák, majd Kr. e. 331-tól pedig Nagy Sándor és 
utódai uralták a térséget.

Salamon halála után az állam két részre szakadt: az északi törzsekből alakult ki Izrael, délen 
pedig létrejött Júda (ebből származik a ’zsidó’ népnév)

héber Biblia: héberül Tanakh, a Biblia első, 
héberül írt része, amely a zsidóság ókori 
hagyományait foglalja össze a világ 
teremtésétől kezdve.
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Salamon az adóbevételekből és a kereskedelem hasznából építette fel az 
első jeruzsálemi templomot, és ott helyezte el a frigyládában a tízpa-
rancsolat két kőtábláját. A két részre szakadt állam északi részét, Izraelt 
az asszírok, a délit, Júdát a babiloniaiak pusztították el. A fogságból 
visszatért zsidóság újjáépítette Salamon lerombolt templomát, néhány 
évtizeddel később Jeruzsálem városfalait, és esküvel erősítette meg a 
Tóra (Mózes öt könyve) tiszteletét.

A zsidó vallás
Milyen lépésekben alakult ki a zsidó monoteizmus?

A zsidó vallás legfontosabb jellegzetessége és egyben újdonsága az egy-
istenhit, a monoteizmus volt. Egy-egy városnak és vidéknek korábban, 
más népeknél is lehetett kiemelkedő jelentőségű védő istene, de annak 
tisztelete nem zárta ki a más istenek létében való hitet. A zsidók Istene 
viszont kizárta, sőt bűnnek tekintette azt.

A Mezopotámia felől érkező zsidók hozták magukkal Ábrahám 
történeteit, az Egyiptomból történő bevándorlás után pedig Mózes 
törvényei, a tízparancsolat és a Sínai- (héberül: Szináj-) hegyi Jahve 
épült be a héber Bibliába. (Jahve nevének jelentése: ’létező, létrehozó, 
örökkévaló’, de a szó töve egy sivatagi vihar isten alakját idézi.) A hé-
ber Biblia legkorábbi részei Mózes öt könyvében (héberül: Tóra; jelen-
tése: ’törvény, tanítás’) maradtak fönn, és a Kr. e. 9–8. századra nyúlnak 
vissza. A teljes héber Biblia (Ószövetség vagy Ótestamentum) a Kr. e. 
2. századra alakult ki, és szövege, néhány kisebb betoldást nem számít-
va, napjainkig változatlan maradt.

A vallás előírásai szabályozzák a zsidók életét. Kerülniük kell bi-
zonyos ételek (disznóhús, pikkelytelen halak) fogyasztását. Megtart-
ják a heti pihenőnapot, a szombatot (héberül sabbat). Legfontosabb 

ünnepeik több napon át tartanak. A Pészah a tavasz és a szabadság, 
a decemberi Hanuka pedig a fény ünnepe.

Annak az aranynak a  súlya, amely Salamonnak 
egyetlen esztendőben befolyt, 666 talentumra rú-
gott, nem számítva, amit a karavánoktól, a keres-
kedők hasznából, az idegen királyoktól és az or-
szág helytartóitól kapott. Salamon király három-
száz nagy pajzsot is veretett aranyból; mindegyik 
pajzsra 600 arany sékelt fordított.
Salamon harci szekereket és lovakat is szerzett; 
1420 szekere volt és 12 000 lovasa. A szekérváro-
sokba telepítette őket, és a király közelébe, Jeru-
zsálembe. A király elérte, hogy annyi volt az ezüst 
Jeruzsálemben, mint a kavics. Azután azt is elérte, 
hogy cédrusfából is annyi volt, mint a vadfügefa, 
amely a síkságon nő. A lovakat Kilikiából szállították 
Salamonnak, a király kereskedői hozták őket Kiliki-
ából pénzért. Egy szekeret 600 ezüst sékelért szál-
lítottak Egyiptomból, egy ló pedig 150-be került.

(1. Királyok 10.)

  Mekkora volt Salamon évi jövedelme, ha egy zsi-
dó talanton (talentum) kb. 43 kilogramm ezüst 
(3600 sékel)?
  Egy sékel 8,4 gramm. Hány gramm ezüstbe került 
egy ló és egy szekér? Hány szekeret és hány lovat 
vehetett Salamon az évi jövedelméből?
  Honnan származott Salamon jövedelme?
  Mely országokkal kereskedett Salamon?

Nézzünk utána az interneten, milyen iratokat tar-
talmaztak a holt-tengeri tekercsek! Miért fonto-
sak ezek a szövegek vallástörténeti szempontból?

  Hogyan értelmezhető az Istennel kötött szövetség?
  Mi a zsidók kötelessége?
  Mivel indokolja az Úr az idegenek befogadást?
  Hogyan kell viselkedni az idősekkel?

A holt-tengeri tekercsek egy töredéke. 1947-ben, a 
mai Izrael területén, Qumránban került elő mintegy 
nyolcvan kézirattekercs a Kr. e. 2 – Kr. u. 1. századból. 
Egy zsidó vallási közösség könyvtára volt, benne a 
legrégebbi ismert Biblia-kéziratokkal

Az egész Sínai-hegyet beborította a füst, mivel az Úr tűzben szállt le rá. 
Mózes beszélt és az Úr felelt neki a mennydörgésben.
Az Úr ezeket jelentette ki: Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki 
Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Senki mást ne tekints Istennek, 
csak engem. Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, 
ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. 
Ne borulj le ilyen képek előtt, és ne tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Is-
tened, féltékeny Isten vagyok.

(2 Mózes 19–20.)

Ne egyetek semmiféle véreset, ne foglalkozzatok jóslással és varázslás-
sal… Tartsátok meg szombatomat, és tiszteljétek szentélyemet. Én va-
gyok az Úr…  Becsüld meg az ősz fejet, add meg a tiszteletet az öregnek 
és féld Istenedet. Én vagyok az Úr. Ha idegen lakik veletek földeteken, 
ne bántsátok. A veletek lakó idegen olyan legyen számotokra, mint a 
közületek való, és szeresd úgy, mint saját magadat, hiszen ti is idegenek 
voltatok Egyiptom földjén. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

(5 Mózes 11.)
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A föníciai, a héber, a görög és a latin ábécé

Mely föníciai betűk hasonlítanak leginkább a görög, illetve a latin be-
tűkre? Mely föníciai betűk alakja tér el leginkább a latin betűkétől? Mi 
az alapvető különbség a föníciai és a görög, illetve a latin írás között? 
Miért terjedt el a betűírás gyorsabban és nagyobb területen, mint az 
ékírás, a hieroglifák?

Föníciai 
írás

Megfelelő betű

a héberben a görögben a latinban

 א Α A

 ב Β B

 Γ ג C, G

 ד Δ D

 ה Ε E

 ו 𐌅 F

 ז Ζ Z

 ח Η H

 ט Θ

 י Ι I, J

 Κ כ ,ך K

 ל Λ L

 Μ מ M

 Ν נ ,ן N

 ם Ξ

 ע Ο O

 Π פ ,ף P

 ϻ צ ,ץ

 ק ϙ Q

�� ר Ρ R

𝈌 ש Σ S

 ת Τ T

 A héber Bibliában az Úr szerető Atya, aki megbocsát a bűnösöknek, 
és aki törvényeivel megteremti népe számára az erkölcsös cselekvés 
kereteit. A politeista teremtés mítoszokkal szemben a Biblia hang-
súlyozza, hogy az erkölcsi öntudatosodás az emberré válás döntő 
mozzanata. Erre utal Ádám és Éva története is, akik „olyanok lettek, 
mint Isten: jónak és rossznak tudói”. A tízparancsolat az egyetemes 
emberi erkölcs alapértékeinek törvényi pontokba szedett foglalata-
ként azt bizonyítja, hogy a zsidó és a keresztény vallás erkölcsi fel-
fogása egy tőről fakad.

A Kr. e. 8. század végén már az Úr az egyetlen Isten, aki a sötétséget és 
a világosságot teremtette, minden az ő tervének megfelelően működik, 
a többi nép „istene” pedig nem más, mint fából, kőből faragott bálvány. 
Az ilyen bálványok tiszteletét az egyik legsúlyosabb bűnnek tekintették.

Az ókori Fönícia
Miért váltak híressé a föníciaiak?

A Földközi-tenger keleti partvidékén már a bronzkorban fejlett civi-
lizáció alakult ki. A Szíria és Mezopotámia felől érkező karavánutak 
itt érték el a tengert. A tengeri kereskedelem – mivel az iránytűt még 
nem ismerték – a part mentén zajlott. Az Ázsia felől érkező ón, ólom, 
az afrikai elefántcsont, a ciprusi réz, a libanoni cédrusfa, az egyiptomiak 
és krétaiak termékei mind helyet kaptak a föníciai kereskedőhajókon.

Fönícia területén gazdag kereskedő-városállamok virágoztak (Büb-
losz, Szidón, Türosz). A föníciaiak legfontosabb kulturális újítását 
a betű írás kialakítása jelentette, a 22 betűs (mássalhangzókat rögzítő) 
ábécé a büblosziak találmánya volt.

A Kr. e. 8. században asszírok hódították meg a szíriai–föníciai 
partvidéket. Az asszíroknak is szükségük volt a tengeri kereskedel-
met kezükben tartó föníciaiakra, így nem akadályozták nyugati ter-
jeszkedésüket. A hagyomány szerint föníciai hajósok alapították meg 
Karthágót (Kr. e. 9. század). Nemsokára kereskedelmi telepeik hálózták 
be Észak-Afrika, Szicília, Szardínia és Hispánia partvidékeit is. Kivá-
ló és bátor hajósok voltak, a világon elsőként körülhajózták Afrikát.

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

  Miért tiltja a szobrok és képek készítését a 2. pa-
rancs? 
  Mire használták az egyiptomiak az istenszobrokat?
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  Nézzünk utána, hol élnek Fönícián kívül bíborcsi-
gák! A leírás alapján olcsó vagy drága lehetett-e 
bíborfesték? Volt egy bizánci császár, akit Bíbor-
banszületett Kónsztantinosznak hívtak. Nézzünk 
utána, hogy miért! Kinek a művére hivatkozik az 
összefoglalás, és milyen könyvet írt? Könyvünk 
melyik fejezetében szerepel?

Összegzés

A föníciai bíbor
A föníciai bíborfestés alapanyagául a tüskés bíbor-
csiga (Murex brandaris) mirigyének váladékát hasz-
nálták. Idősebb Plinius szerint fémkádakban heví-
tették tíz napig, és sót adtak hozzá. A színárnyalatot 
vizelet hozzáadásával lehetett változtatni. 1,5 gr 
festék kinyeréséhez mintegy 12 000 csigára volt 
szükség. A bíbor színének hét különböző árnya-
latát tudták előállítani, és ezek közül csak az egyik 
volt a mélyvörös. Türosz városa mellett valóságos 
bíborcsigadombokat találtak a régészek.

Afrika körülhajózása
„Nekósz egyiptomi király (610–595) föníciai hajósokat küldött ki azzal a 
megbízatással, hogy kerüljék meg Libüát (Afrikát), és addig hajózzanak 
visszafelé Héraklész Oszlopai (Gibraltár) mellett, amíg elérik a Földkö-
zi-tengert, úgy térjenek vissza Egyiptomba. A föníciaiak el is indultak a 
Vörös-tengerről és végighajóztak a déli tengeren. Mikor beállt az ősz, 
partra szálltak és bevetették azt a földet, ahová éppen vetődtek, és ott 
maradtak aratásig. A gabona learatása után aztán továbbmentek, két 
évig hajóztak, a harmadikban megkerülték Héraklész Oszlopait, aztán 
megérkeztek Egyiptomba. Azt állították – én ugyan nem hiszem el, de 
más talán igen –, hogy miközben körülhajózták Libüát, a Napot jobb 
kéz felől látták.”

Hérodotosz 4. könyv 42.

  Melyik tengerről indulhattak el Egyiptom területéről a föníciai hajó-
sok kelet felé?
  Milyen vonalon kellett áthaladniuk, hogy nyugatra hajózva jobb kéz 
felől láthassák a Napot?
  Mi mutatja a leírásban, hogy Hérodotosz nem hitt el mindent for-
rásainak?
  Mi bizonyítja a történetben, hogy a föníciaiak valóban megkerülték 
Afrikát?

Történelmi jelentőség
 Miben különbözött a zsidóság vallása az ókori Kelet töb-
bi népétől?
 Miért van különleges kultúrtörténeti jelentősége a föní-
ciai írásnak?

Változás és folytonosság
  Hogyan alakult ki a zsidó egyistenhit?
 Milyen földrajzi adottságoknak volt köszönhető Föní-
cia gazdagsága? 

Büblosz, az ősi föníciai kikötőváros. Bübloszból érkezett a görögökhöz a papirusz, ezért a görögben a könyvet biblosznak, többes számban 
bibliának nevezték

Kitekintő



I.   AZ ŐSKOR ÉS AZ ÓKORI KELET 29

Gan gesz

A r a b - t e n g e r

B e n g á l i - ö b ö l

Brahmaputra

Indus

Brahmaputra
árják

Harappa

Mohendzso-dáró

I N D I A

H i m a l á j a

Sivatag
Öntözéses földművelés 

India történelmi múltja
Milyen társadalmi rendszer jött létre Indiában?

A mai Pakisztán területén alakult ki az Indus-völgyi bronzkori civi-
lizáció (Kr. e. 2500 körül). Az Indus-völgyiek saját írásrendszert ala-
kítottak ki, amelyet még nem sikerült megfejteni, így azt sem tudjuk, 
milyen nyelven beszéltek. Szarvasmarhán kívül bivalyt tenyésztettek, 
rizst és búzát termesztettek. A monszunesők vizét víztárolókban gyűj-
tötték össze, hogy a száraz évszakban öntözni tudjanak. A civilizáció 
legfontosabb központjai sakktáblaszerűen épültek (Harappá és Mo-
hendzsó-dáró). Az égetett téglából épült házakból csatornák segítsé-
gével vezették el a szennyvizet. Az Indus-völgyi civilizáció hanyatlását 
több tényező is előidézte (klímaváltozás, talajszikesedés, földrengések).

Kr. e. 1500 körül kezdtek India területére bevándorolni a magukat 
árjáknak nevező, harci szekerekkel küzdő indoeurópai törzsek. Az árja 
szó ’nemesember’-t jelent, ezzel különböztették meg magukat a leigá-
zott és India déli részére visszaszorított őslakosságtól. A későbbiekben 
már csak a felső három társadalmi osztályt nevezték árjának, szembe-
állítva őket a szolgák negyedik osztályával. A kialakuló kasztrendszer-
ben a társadalmi csoportok átjárhatatlan határait a születés, a származás 
határozta meg. A társadalmon kívül álltak a rituális okokból jogfosztott 
„érinthetetlenek”, a páriák. A lakosság nagy része törzsi közösségben, 
falvakban élt, és mezőgazdasággal foglalkozott. Indiát először a Kr. e. 
3. században szervezte egységes birodalommá Asóka, a Maurja biro-
dalom uralkodója.

6. Az ókori India és Kína története
Mit tanultunk általános iskolában Indiáról és Kínáról? Mely világvallások alakultak ki a térségben? Mi-
lyen találmányok fűződnek Kínához? Milyen írást használnak a kínaiak?

Az Indus-völgyi civilizáció és az árja 
bevándorlás

Melyek India nagy folyói? Melyik fo-
lyó mentén alakult ki az első indiai 
civilizáció? Fogalmazzuk meg, hogy 
miért nem érkezhetnek keletről vagy 
északkeletről az Indiába betelepülő 
népcsoportok!

Pecsétnyomó Indus-völgyi felirattal

Mire használhatták a bronzkorban a pecsétnyomó-
kat? Keressünk rá az interneten a bronzkori pecsét-
nyomó kifejezésre!
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India vallásai
Miben különbözik az indiaiak világról vallott felfogása 
az európai emberétől?

Az árják és az őslakosok hitvilágából alakult ki a brahmanizmus. 
Az egyes kasztok szabályrendszerét a világot átfogó törvény határozta 
meg, az egyénnek ennek megfelelően kellett élnie. Mivel az indiaiak 
hisznek a lélekvándorlásban (reinkarnáció), elfogadják, hogy tetteik, 
cselekedeteik hatnak az elkövetkező életükre. India alacsonyabb ran-
gú istenei fölött a nagy istenhármasság uralkodott (Brahma, Visnu és 
Siva). Ez a hármasság együttvéve: a teremtés, fenntartás és pusztítás 
isteni elve irányítja a világ örök körforgását.

A harcosok rendjéből vált vallásalapítóvá Buddha, aki megvilágoso-
dása (bodhi) alapján kapta nevét (Kr. e. 6. század). A legendák szerint 
apja a világtól elzárva gondtalan életre nevelte, de amikor a trónörökös 
egyszer kiszökött a palotából, meglátta a világban lévő szenvedést. El-
hagyva apja királyságát, egy fügefa alatt elmélkedve világosodott meg: 
az emberi szenvedésnek három forrása van, az érzékiség, az élet vágya 
és a tudatlanság. Buddha tanításaiban hirdette, hogy a szenvedést vá-
gyaink okozzák, amelyek fenntartják a lélekvándorlás láncolatát. A vá-
gyakról való fokozatos lemondás árán a bölcs legfőbb célja a nirvána 
(boldogságot jelentő állapot) elérése, amelynek segítségével kiszakad 
az állandó újjászületések örök körforgásából.

bráhmanák papok

ksatriják katonák

vajsják kézművesek, kereskedők, földművesek

súdrák szegény, függő szabadok

Az árja hódítók a társadalmat négy varnára 
(portugál eredetű szóval: kasztra) osztották

I. 88. A tanítást és a Véda tanulmányozását, az áldozat bemutatását saját 
magáért valamint másokért, az adományozást és az adományok elfoga-
dásának jogát a brahmanáknak jelölte ki.
I. 89. A nép megvédését, az adományozást, az áldozatot, a Véda tanulmá-
nyozását és az érzéki élvezetek terén a mérsékletet a ksatrijának jelölte ki.
I. 90. A marhák gondozását, az adományozást, az áldozatot és a Véda 
tanulmányozását, a kereskedést, a pénzkölcsönzést és a földművelést 
a vajsjának.
I. 91. A súdrának viszont az úr egyetlen tevékenységet ír elő: ezeknek 
a varnáknak a szolgálatát irigység nélkül. […]
VIII. 417. A bráhmana nyugodtan eltulajdoníthatja szolgája (súdra) va-
gyonát, mivel ennek semmi sem a sajátja, az ura tehát elveheti tőle a va-
gyonát. […]
IX. 240. A fent említett első három varnába tartozó bűnösöket, ha le-
vezekelték vétküket, a király ne bélyegezze meg homlokukon, viszont 
a legsúlyosabb bírságot � zettesse meg velük. Ha egy brahmana követ 
el egy ilyen bűnt, a közepesen súlyos bírságot kell rá kiróni, vagy el kell 
űzni a királyságból, úgy, hogy pénzét és személyes ingóságait megtart-
hatja. A többi varnába tartozók viszont, ha nem szándékosan követték 
el a fent említett bűnöket, teljes vagyonelkobzást érdemelnek, ha szán-
dékosan, száműzetést. […]
IX. 288. Az összes börtönt a főutcán helyezze el, hogy ott láthatók legye-
nek a szenvedő és megcsonkított gonosztevők. Azonnal száműzze azo-
kat, akik áttörnek egy falat, árkokat töltenek fel vagy kapukat törnek be.

(Manu törvényei, Kr. u. 2. század. A törvényeket – legalábbis 
a 12 könyvből álló törvénykönyv szerint – Brahmá, a teremtő isten 

maga mondta el az első embernek, Manunak.)

  Mennyiben tekinthető hitelesnek Manu törvény-
könyvének keletkezéstörténete? 
  Hogyan érvényesülnek a társadalmi különbségek 
Manu törvényeinek büntetési tételeiben?
  Mi a feladata az egyes társadalmi csoportoknak?

Brahma a világ teremtője, a lélekvándorlás fenntartója

Visnu az egymást követő világok örök körforgásának fenntartója

Siva a megsemmisítő és újrateremteni képes erők megszemélyesítője

Az indiai nagy istenhármasság

A táncoló Siva. Az isten a jelen korszak végén járja el a 
pusztulás táncát

Buddha sziklaszobra

Fogalmazzuk meg a lecke segítségével, miért áb-
rázolják ülve Buddhát!

Nézzünk utána a könyvtárban, mikor nyitja ki Siva 
a homlokán található harmadik szemét!
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Az első kínai állam
A Kínai Császárság Csin Si Huang-ti 
idején (Kr. e. 2–1. sz. )
A Kínai Császárság a Han-dinasztia idején
Selyemút
Kínai nagy fal
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Drágakő
Papír
Rabszolga
 

A kínai történelem kezdetei
Miért volt különleges fontossága a kínai 
írásnak?

A Sárga-folyó völgyében a neolitikum ide-
jén bontakozott ki az öntözéses rizsterm-
esztés. Míg Európában, Egyiptomban vagy 
Mezopotámiában azért kellett öntözni, 
hogy a termés jobb legyen, a rizst öntözés 
nélkül egyáltalán nem lehetett termeszteni. 
Az öntözés így Kína területén még gyor-
sabban és nagyobb mértékben segítette elő 
a kisebb-nagyobb államok kialakulását.

A különböző kínai vidékek lakóinak 
90%-a han nyelven beszélt (ezt nevezzük 
mi kínainak). A hatalmas távolságok és 
a nyelv hosszú fejlődése miatt egy pekingi 
és egy kantoni meg sem érti egymást, ha 
a saját nyelvjárását használja. Kína egysé-
gét így nem a közös nyelv, hanem a közös 
írás biztosítja, amelyet minden vidéken 
ugyanúgy írnak, de másképp ejtenek ki. A 
Kr. e. 1. században kialakult a Közép-Ázsi-
án át Mezopotámiáig és így a Római Bi-
rodalomig elérő kereskedelmi útvonal, 
a selyemút. A kereskedelmi karavánok el-
sősorban selymet, teát, fűszereket, később 
porcelánt szállítottak a Távol-Keletről.

A kínai történelmet hagyományosan 
dinasztiákra osztjuk. Az egyes dinasz tiák 
eleinte nem terjedtek ki egész Kína terüle-

Az ókori Kína

Melyek Kína nagy folyói? Hol húzódik a nagy fal? Miért éppen azon a területen 
építették fel? Keressük meg a térképen a selyem utat! Mit szállítottak a távolsági 
kereskedelmi útvonalon? Milyen területeket kötött össze?

Nézzünk utána az interneten vagy egy lexikonban, ki volt Stein Aurél!

A kínai írás

Kínai írásjelek a ma ismert egyik legrégebbi nyomtatott könyv, a Gyémánt-szútra egy lapján. 
A szanszkritból kínaira fordított buddhista mű lényege, hogy nem szabad semmihez sem 
ragaszkodnunk. A nyomtatott könyvet Stein Aurél találta meg 1907-ben egy barlangban. 
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tére, hanem kisebb-nagyobb országok hadakoztak egymás ellen. A szét-
tagoltságot a Kr. e. 3. század utolsó évtizedeiben szüntette meg az első 
császár, Csin Si Huang-ti (jelentése: ’Csin első császára’). Az uralkodó 
az egységes birodalom északi határán elkezdte kiépíteni a hun betöré-
sek ellen a nagy falat. Az első nagy fal még csak földhányásokból állt. 
A ma látható építmény évszázadokkal később keletkezett. A despotikus 
birodalom egységét szolgálta a központosított közigazgatási rendszer és 
a hivatalnokszervezet. Az ókori Kína a Kr. e. 3. század végén megalapított 
Han-dinasztia idején élte virágkorát.

Kína vallásai

Hogyan olvadt be a buddhizmus a kínai vallások 
rendszerébe?

A nemzetségi társadalom hagyományai évszázadokon 
át meghatározták a kínai vallási szertartásokat. Kung 
Fu-ce (latinul: Konfucius; Kr. e. 6. század) etikai művé-
ben a múlt tiszteletét hangsúlyozta, amelybe beletar-
tozott az ősök kultusza, akik védőszellemként óvták 
a nemzetséget.

Az ókori Kína másik nagy bölcselője, Lao-ce egy 
világtörvény (tao: ’út’) létezését hirdette, amely mű-
ködteti a természetet. A bölcs ember felismeri ennek 
működését, nem lázad ellene, hanem elfogadva sorsát 
követi a tao által kijelölt utat.

A három nagy kínai vallási irányzat, a konfucianiz-
mus, a taoizmus és a buddhizmus csak a hivatásos kép-
viselőiben, a konfuciánus vezetőkben és a családfőkben, 
a taoista papokban, valamint a buddhista szerzetesek-
ben különült el egymástól. A mindennapi életben, 

a népvallásban ez a három irányzat egybeolvadt. A konfuciánus tanítás az 
állami és társadalmi életet, az alá-fölé rendeltségi viszonyokat szabályozta. 
A taoizmus és a buddhizmus az egyes ember testi-lelki gondozását vállalta. 
A taoizmus vigyázott a testi és lelki egészségre azzal, hogy távol tartotta 
az ártó hatalmakat, a buddhizmus pedig a lélek túlvilági útját biztosította.

A kínai nagy fal egyik szakasza

Nézzük meg a térképen, hol húzódik a nagy fal, és 
állapítsuk meg, milyen típusú hadviselés ellen ha-
tásos a falrendszer!

Csin Si Huang-ti agyaghadserege A Kr. e. 210-ben készült agyaghadsereget 1974-ben találták 
meg. A szobrok a császár sírját őrizték. A régészek mintegy 8000 katona, 130 harci szekér és 
150 lovas gondosan kidolgozott szobrát találták meg. A szobrok magassága 184–197 cm közötti, 
a legmagasabbak a tábornokok � gurái.

  Milyen társadalmi különbséget érzé-
keltettek a szobrok magasságával? 
Nézzünk utána az interneten, a ma-
gasságukon kívül miben különböz-
tek egymástól az egyes � gurák!

A teli kicsordul,
az él kicsorbul.
Arany, drágakő,
őrizni ki tudja?
Rang, gőg
vesztedet okozza.
Végezd munkád,
majd vonulj magadba:
ez az ég ÚTja.
                   Lao-ce 9. verse

  Foglaljuk össze a vers alapján Lao-ce 
tanítását! Miben különbözött alapve-
tően Kung Fu-ce tanításaitól?
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Kitekintő

Összegzés

Könyvégetés az ókori Kínában

Jaj, hasztalan, jaj, hasztalan!
Az otthon messze van.
Ne az úr parancsa volna,
Hideg harmatban ki barangolna?

Jaj, hasztalan, jaj, hasztalan!
Az otthon messze van.
Ne a király haszna volna,
Hatalmas sárban ki csatangolna?

(Dalok könyve)

Csin Si Huang-ti minisztere elrendelte, hogy az orvosi és me-
zőgazdasági vagy jogi könyvek kivételével égessék el az ösz-
szes könyvet. A könyvégetés célja az volt, hogy kitöröljék az 
emlékezetből a birodalom egyesítése előtti belső háborúkat.

Javaslom, hogy Csin krónikáinak kivételével égessék el az ösz-
szes évkönyveket. Ha bárkinek is a birtokában van akár egyet-
len példány a Dalok könyvéből, az Írások könyvéből, valame-
lyik � lozófus műveiből, hacsak nem a császári akadémia tagja 
az illető, köteles e műveket a hatóságnak elégetésre beszol-
gáltatni. Akik még ezek után is a Dalok könyve vagy az Írások 
könyve egymás közt való magyarázgatására vetemednének, 
nyilvánosan kivégzendők. Akik a múlt alapján ócsárolják a je-
lent, nemzetségükkel együtt halálbüntetésben részesüljenek. 
Aki e rendelkezések kibocsátása után harminc napon belül 
ezeket a könyveket nem szolgáltatja be, az megbélyegezve 
robotmunkára küldendő a nagy fal építéséhez.

(Li-Sze, Csin Si Huang-ti tanácsadója)

  Miért rendelték el a régi könyvek meg sem misítését?
  Hogyan büntették meg a könyveket megmenteni akaró 
alattvalókat?
  Nézzünk utána, mely történelmi korszakokban volt Európá-
ban könyvégetés, és milyen könyveket égettek el!

A kínai könyvégetés ábrázolása

Okok és következmények
 Melyek voltak az India és Kína kedvező földrajzi adott-
ságai?
 Milyen okok vezettek az Indus-völgyi civilizáció buká-
sához?

Történelmi jelentőség
 Miért volt Csin Si Huang-ti uralkodása fordulópont Kína 
történelmében?
 Milyen főbb kulturális örökséggel rendelkezik az indiai, 
illetve kínai civilizáció?

A kínai irodalom legkorábbi emléke az elégetendő könyvek 
között felsorolt  Dalok könyve (Si king). Ezek a versek a Kr. e. 
1. évezredben, a Csou-dinasztia idején keletkeztek. Sok kö-
zöttük a népdal, amely olykor nyíltan panaszolja fel a szegé-
nyek helyzetét és az előkelők, valamint a császár önkényét. 

Vitassuk meg, igazolható-e bármivel a könyvek elégetése! 
Érveinkről készítsünk egy ötperces törimozit!

Mire panaszkodik 
a versben szereplő 
katona?
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Összefoglalás

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!

1. Az őskor alapfogalmai
(például paleolitikum, neolitikum, „termékeny félhold” stb.)

2. Vallások összehasonlítása
  A mágia szerepe az őskorban
  A politeizmus jellemző vonásai (a mezopotámiai, az egyiptomi, az indiai és a kínai kultúrában)
  A monoteizmus jellemzői (a zsidóság vallása és történelme)

3. A civilizációk kulturális öröksége (például írásrendszerek, építmények stb.)
 Mezopotámia
  Egyiptom
  India
  Kína

4. A folyamvölgyi civilizációk gazdasági, társadalmi jellemzői
  A földrajzi környezet, a természeti viszonyok
  Az öntözéses gazdálkodás fenntartása
  A társadalom rétegződése, Hammurapi törvényei

5. Hódító birodalmak (Asszíria, Perzsa Birodalom)
  A hódítások okai
  A hódítások módszerei
  A hódítások következményei
  Nagy hódítók: Assur-bán-apli, Kürosz, I. Dareiosz

Kerettantervi
fogalmak, 
adatok

Fogalmak: régészet, Homo sapiens, őskőkor, újkőkor, zsákmányoló életmód, mágia, bronzkor, vaskor, nemzetség, 
despotizmus, városállam, öntözéses földművelés, buddhizmus, brahmanizmus, egyistenhit, zsidó vallás

Személyek: Kheopsz, Hammurapi, Salamon, I. Dareiosz, Mózes, Buddha, Kung Fu-ce (Konfucius)

Topográ� a: „termékeny félhold”, Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, Perzsia, India, Kína, Babilon, Jeruzsálem

Kronológia: Kr. e. 8000 körül (az újkőkor kezdete), Kr. e. 3000 körül (az első államok kialakulása), 
Kr. e. 18. század (Hammurapi uralkodása), Kr. e. 10. század (a zsidó állam fénykora)
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7. A poliszok világa
Mit tanultunk irodalomórán a görög eposzokról? Melyik háborúnak állít emléket Homérosz eposza, az 
Íliász? Gyűjtsön össze az osztály minél több olyan történelmi könyvet és � lmet, amelyek a görög törté-
nelem legkorábbi szakaszáról szólnak!

Az ókori Hellász és térsége

Különítsük el az ókori Hellász főbb ré-
szeit! Milyen természetföldrajzi, illetve 
éghajlati viszonyok jellemzik a görög 
térséget?

Az ókori görög világ

Mely területekre költöztek a görögök 
a gyarmatosítás során? Készítsünk listát 
azokról a mai országokról, ahol voltak 
görög gyarmatvárosok! Csoportosítsuk 
a listában az országokat földrészek sze-
rint (Európa, Afrika, Ázsia)! Milyen áru-
kat szállítottak hajón Hellászba, és mit 
adtak cserébe a görögök?

A bronzkor
Miért volt meghatározó a távolsági kereskedelem 
a korai görögség számára?

A Balkán-félsziget déli részén és szigetein fekvő  
ókori Hellász korai történelme a krétai és mükénéi 
bronzkori civilizációval kezdődött. A korszak arról 
a fémötvözetről kapta a nevét, amelyből a legfonto-
sabb eszközöket és fegyvereket készítették. A bronz 
rézből és ónból áll, természetes állapotban nem for-
dul elő. Ha a rézhez az olvasztás során ónt kever-
nek, az ötvözet sokkal keményebb és tartósabb lesz. 
Hellász területén azonban sem réz-, sem pedig ón-
bányák nem voltak az ókorban. A legközelebbi (ak-
kor ismert) rézlelőhelyeket Ciprus szigetén találták 
meg, az ónt pedig még messzebbről, a Brit-szige-
tekről és a mai Afganisztán területéről szerezték be. 
A bronzkor legfontosabb jellegzetessége ezért nem 
a bronzművesség, hanem a távolsági kereskede-
lem kibontakozása volt. (Nagy távolságból, hajóval 
szállították a fémeket, ismerünk olyan bronzkori 
hajóroncsot, amelyen 6 tonna rezet szállítottak!)
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A krétai kultúra
Miért kedvező Kréta fekvése a kereskedelem szempontjából? 

Kréta szigetén hatalmas palotaközpontokat építettek (például Knósz-
szosz). A palota szervezte meg a termelést és a távolsági kereskedelmet, 
illetve működtette a raktári újraelosztást. A korszak történelméről és 
fénykoráról (Kr. e. 20–15. század) főleg régészeti leletanyagok tanús-
kodnak. A krétai civilizációnak a görög hódítás vetett véget, amit az 
tett lehetővé, hogy a szigettől északra lévő thérai vulkán kitörése Kré-
tán is óriási pusztításokat okozott, meggyengítve a paloták hatalmát.

A mükénéi kor
Milyen célokat szolgáltak a görög palotaközpontok?

A Kr. e. 2000 körül a Peloponnészoszra beván-
dorolt görögök hatalmas erődöket építettek 
palotáik köré. A bronzkori görögök két leg-
fontosabb központja Mükéné és Pülosz volt, 
de Athénban is erődöt építettek az Akropo-
lisz dombján. A görög bronzkor a peloponné-
szoszi Mükénéről kapta a nevét. A mükénéi 
görögök Krétáról átvették a raktári újrael-
osztásos gazdasági rendszert, majd a görög 
hódítók elfoglalták a szigetet. A görögök be-
rendezkedtek Knósszoszban, és kereskedel-
mi kapcsolataik kiterjedtek Itáliáig és Szicíli-
áig. A korszak végén zajlott a trójai háború 
(Kr. e. 12. század), amelyben a mükénéi pa-
lotaközpontok egyesített hadereje elfoglalta 
a kis-ázsiai térség rivális kereskedő városát.

A knósszoszi palotába vízvezetékkel vezették a vizet. Ta-
láltak fürdőmedencéket és kisebb, agyag fürdőkádakat, 
valamint vízöblítéses vécét. A szennyvizet csatornákkal 
vezették el. A keskeny, hosszúkás raktárak hatalmas cserép-
hordókkal voltak tele, amelyekben az olajat, a bort és a ga-
bonát tartották. A raktárakból ezrével kerültek elő az agyag 
leltártáblák. A nagyobb termeket falfestményekkel díszí-
tették. A képekről megismerhetjük a korabeli viseletet. Az 
épületet egy hatalmas, kikövezett belső udvar köré építették

Keressük meg az interneten a palota régészek által 
rekonstruált alaprajzát! Miért díszítették bikaszar-
vak a palota tetejét? Milyen más történelmi korsza-
kokban volt még vízöblítéses vécé?

Minósz, Kréta királya a mítosz szerint elfoglalta Athént. Minósznak született 
egy bikafejű � a, Minótaurosz (a görög taurosz szó jelentése: ’bika’). Az ember-
evő szörnyeteget Minósz egy labirintusba (útvesztőbe) zárta, amelynek kijá-
ratát Minótaurosz nem találta meg. Az athéniaknak � úkat és lányokat kellett 
küldeniük Minótaurosz táplálására. Thészeusz athéni király�  önként csat-
lakozott az áldozatokhoz, és megölte Minótauroszt, felszabadítva Athént.
A Knósszoszt kiásó brit régész szerint a labirintus történetét a minósziak 
után Knósszoszba érkező görögök találták ki, akik el sem tudták képzelni, 
miért építettek a krétaiak egy ilyen hatalmas, zegzugos palotát, amelyben 
a hódítók valósággal eltévedtek. A palota falfestményein bikákat áldoztak. 
Az ismeretlen palotának és freskóinak magyarázatából származhatott a bi-
kafejű szörny és a labirintus mesés története.

  Nézzünk utána, milyen szerepe volt Thészeusz történetében Ariadné 
fonalának!
  Mennyiben hasonlít a krétai raktári újraelosztás az ókori keleti államok 
gazdálkodására?
  Miért találták ki a Knósszoszba érkező görögök Minótaurosz és a la-
birintus történetét? Mit akartak ezzel megmagyarázni?

A mükénéi paloták köré épült erődítmények hatalmas kőtömbjeit, a küklopszköveket kö-
tőanyag nélkül helyezték egymásra. A képen a mükénéi vár kapuja látható, amelyet orosz-
lános kapunak is neveznek, bár valószínűbb, hogy oroszlántestű gri� eket ábrázol

A kapu szemöldökköve tizenkét tonnás. Ha-
sonlítsuk össze a súlyát egy teherautóéval!



38 II.   AZ ÓKORI HELLÁSZ

Rá@dás
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A bronzkor Kr. e. 1200 körül ért véget Hellászban. A rendkívül magas 
civilizációt kiépítő korszak azért tűnt le, mert a tengeri népek vándor-
lása megszakította a távolsági kereskedelmi kapcsolatokat. A réz- és 
ónutánpótlás csökkenése lehetetlenné tette a bronzelőállítást, és feles-
legessé vált az egész raktári újraelosztásos rendszer. A falvakban élők 
egymás között is el tudták cserélni helyben az előállított termékeiket, 
nem volt szükség a palota újraelosztására. A külkereskedelem évszá-
zadokra megszűnt, a paloták elpusztultak, és a görögök még az írást 
is elfelejtették.

A poliszok kialakulása
Mit tekinthetünk városállamnak?

A mükénéi civilizáció hanyatlását követő évszázadokban különbö-
ző görög törzsek népesítették be Hellászt. A görög nyelv több eltérő 
nyelvjárásra (ión, aiól, dór és attikai) tagozódott. A Kr. e. 6–5. század-
ban legalább 700 kisebb-nagyobb városállam, vagyis polisz létezett. 
Mindegyik polisznak saját politikai vezetése, pénzverése és – a többitől 
egy-két jelben eltérő – írásrendszere alakult ki.

A polisz egy városmagból és a körülötte elterülő vidékből állt. A vá-
rosok közepén álló dombot, az akropoliszt (görögül akrosz: ’csúcs’, po-
lisz: ’városállam’) vagy egy erőd, vagy egy szentélykörzet uralta. 

A palotaközpontok hanyatlásának következményei

Bikaugrás (knósszoszi falfestmény) 

Mi okozta a mükénéi civilizáció hanyatlását? Milyen 
politikai és gazdasági következményekkel járt a fo-
lyamat?

A korai görög írásrendszerek

Görög szótagírásos agyagtábla birkák, kecskék és malacok nyilvántartásával

A bronzkori számrendszer egyszerű. O = 100; – = 10; I = 1. A kos jele mellett 60, az anyajuh mellett 270 olvasható. Keressük meg, 
melyik a kos, és melyik az anyajuh jele! Mi a különbség köztük? 

Hellász történetének korszakai

Kr. e. 1200 előtt
bronzkor, minószi és mü-
kénéi kor

Kr. e. 1200 k. – 6. század
vaskor, poliszok kialakulá-
sa, gyarmatosítás

Kr. e. 5–4. sz.
klasszikus kor, a poliszok 
virágkora

Kr. e. 323–30 hellenisztikus kor

Kr. e. 30-tól római kor



II.   AZ ÓKORI HELLÁSZ 39

1–50: 28%

51–100: 25,3%

101–200: 17,3%

201–400: 12%

401–500: 5,3%

501–1000: 5,3%

1000+: 6,6%
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önálló külpolitika

falvak szövetségre 
lépnek
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királyság arisztokratikus
köztársaság

arisztokrácia démosz

polgárok rétegei

természetföldrajzi 
tényezők P O L I S Z

A város központját az agora jelentette, amely egyszerre volt piac, politikai és val-
lási központ fontos szentélyekkel. A görög poliszok mérete, polgárainak száma, 
gazdasági és politikai súlya is jelentősen eltért egymástól.

A görögök számára a polisz a polgárok közösségét jelentette. Polgárjoggal 
fér� ak, nők és gyerekek is rendelkezhettek, de politikai jogai csak a felnőtt fér�  
polgároknak voltak. Bár a népgyűléseken minden felnőtt fér�  polgár szavazhatott, 
hivatalviselési joga eleinte csak az előkelőknek volt. A poliszok társadalmában je-
lentős vagyoni különbségek alakultak ki az arisztokraták (előkelők) és a démosz 
tagjai (egyszerű polgárok) között. A hadseregben a legszegényebbeket leszámítva 
mindegyikük hoplitaként (nehézfegyverzetű gyalogosként) harcolt.

A poliszok vezetése eltért egymástól. A királyság korán letűnt, és kevés törté-
nelmi emléket hagyott maga után. Az arisztokratikus poliszokban a vezető csalá-
dok között elkeseredett vetélkedés folyt a legfőbb hatalomért. A Kr. e. 6. században 
több jelentős poliszban is kialakult a zsarnokság rendszere, a türannisz, a poliszok 
90%-át azonban elkerülte a zsarnokuralom. A türannosz minden esetben gazdag 
arisztokrata volt, aki vetélytársait vagy megölette, vagy elűzte városából.

A polisz kialakulása

Hogyan alakultak ki a poliszok? 
Mi biztosította a városállamok 
önállóságát?

Nézzük meg a digitális tan-
anyagban a hoplita fegyverze-
tet, és hasonlítsuk össze a váza-
festménnyel!

Hasonlítsuk össze az egyes poliszok méretét 
Budapest és Bács-Kiskun megye területével! 
Mennyire működhetett hasonlóan Spárta és 
Délosz? Spárta területe nagyobb volt, mint 
Athéné, de Athénnak sokkal több polgára 
volt. Vajon mi lehetett ennek az oka?

Polisz neve Polisz mérete

Spárta 8000 km2

Athén 2350 km2

Korinthosz 600 km2

Délosz 3,6 km2

A poliszok mérete négyzetkilométerben

Figyeljük meg a poliszok méretkülönb-
ségeit! A poliszok hány százaléka volt 
100 km2-nél kisebb? Miért lehetett 
Athénnak és Spártának a legnagyobb 
befolyása?

Hoplita fegyverzet ábrázolása egy gö-
rög vázán. A poliszok haderejét a ne-
hézfegyverzetű gyalogosok, a hopliták 
adták. Csak az lehetett hoplita, aki 
képes volt megvásárolni a  sisakból, 
pajzsból (görögül: hoplon), mellvért-
ből, kardból és dárdából álló nehéz-
fegyverzetet. A  hopliták zárt harci 
alak zatát falanxnak hívták (egyszer-
re léptek, mint az igába fogott ökrök, 
ezért nevezték zeugitésznak, „fogatos-
nak” azt a társadalmi réteget, amely a 
hopliták zömét adta).

Arisztokrácia: Hellászban a néppel 
szemben álló, származására büszke ne-
messég, illetve az általa vezetett állam-
forma.
Démosz: Hellászban Periklész korában 
az egész nép, a Kr. e. 4. századtól a szegé-
nyebb polgárok, szembeállítva az arisz-
tokráciával.
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A nagy görög gyarmatosítás
Miért létesítettek gyarmatvárosokat?

A poliszok létrejöttével egy időben súlyos feszültség alakult ki a görög 
városokban. A lakosság elsősorban földművelésből élt, de a feloszt-
ható, megművelhető földek elfogytak. Akiknek nem jutott föld, azok 
másoknál szolgáltak, vagy kézművesként keresték meg kenyerüket. 

Amikor már túl sokan voltak föld nél-
kül, háborúkat indítottak a szomszédos 
poliszok ellen, hogy földet szerezzenek. 
Ez azonban nem hozott tartós megol-
dást, mivel a szomszéd közösségeket is 
érintette a túlnépesedés.

A görög kereskedők a Kr. e. 8. szá-
zadban már bejárták a Földközi- és a 
Fekete-tenger medencéjét, és találtak 
olyan területeket, ahol vagy nem lakott 
senki, vagy az őslakók nem tanúsítottak 

komolyabb ellenállást. E területekre szervezett gyarmatosító csopor-
tokat küldtek. A gyarmatvárosokban minden telepes ugyanakkora 
ház helyet és ugyanakkora birtokot kapott. Sorshúzással döntötték 
el, melyik parcella kié lesz. Az agorát és a polisz szentélyét közösen 
építették fel. Az új város védelmében minden polgár részt vett. A pol-
gárok maguk vásárolták meg nehézfegyverzetüket abból a jövedelem-
ből, amelyet a földműveléssel megszereztek. A gyarmatosításban több 
mint ötven polisz vett részt, és száznál is több gyarmatvárost alapí-
tottak Hispániától Egyiptomig, Dél-Franciaországtól Grúzia partjáig. 
A gyarmatosítást a polisz közössége szervezte, és ha nagy volt a bel-
ső feszültség, a kijelölt telepeseknek kötelező volt kivándorolniuk. 
A gyarmatvárosok egyenlő birtoknagysága az anyaváros démoszát is 
elgondolkodtatta, és ez hozzájárult a poliszok belső átalakulásához, 
demokratizálódásához.

A görög gyarmatosítás előzményei

Milyen okokra vezethető vissza a gyarmatosítás? 
Vitassuk meg a gyarmatvárosok szerepét!

Így határozott a népgyűlés [ekklészia]: Battosznak és a théraiaknak meg kell alapí-
taniuk Kürénét. Küldjék Libüába [Afrikába] Battoszt mint alapítót és királyt, és társa-
iként hajózzanak vele a théraiak. Azonos és egyenlő feltételek mellett hajózzanak 
valamennyi háztartásból. Ha a gyarmatosok szilárdan tartják kezükben gyarmatukat, 
a később Libüába hajózó rokonaik részesüljenek a polgárjogból és a hivatalviselés 
jogából, és sorsoljanak ki számukra a gazdátlan földterületből. Ha azonban valaki, 
akit a polisz kiküldött, nem akar elhajózni, bűnhődjék halállal, és sajátítsák ki a bir-
tokát. Aki befogadja, vagy elrejti őt, akár apa a � át, akár testvér a testvérét, sújtsa őt 
is ugyanaz a büntetés, mint azt, aki nem akart elhajózni.

(Küréné, Kr. e. 600 körül)

  Hogyan kezdtek hozzá egy gyarmat-
város megalapításához?
  Théra szigetén Kr. e. 600 körül hosszú 
szárazság volt. Milyen megoldást ta-
lált a thérai polisz a súlyos vízhiányra?
  Mi történt azzal, aki nem hajtotta 
végre a polisz törvényét?
  Dolgozzuk föl törimoziban a gyar-
matvárost szervezők és az otthon 
maradni akarók érveit!

Összegezzük az anyaváros és a gyar-
matváros gazdasági kapcsolatrendsze-
rét! Miért hatott kedvezően a gyarma-
tosítás a társadalom egyes rétegeire?

szőlő- és olajtermelő 
arisztokrácia megerősödése

gabonatermelők
tönkremennek

anyaváros

EXPORT
iparcikkek,

késztermékek

IMPORT

gabona, nyersanyag, 
rabszolga

cserekereskedelem „barbár világ”

a démosz szerepe
jelentősebb lesz

(kereskedők, kézművesek)

hoplita
reform

gyarmatváros

A gyarmatosítás társadalmi és politikai következményei
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Összegzés

Három aranyedény az úgynevezett Priamosz-kincsből

Homérosz szerint Priamosz volt Trója királya. Létező személy 
lehetett-e Priamosz? Ha nem, helyes-e a kincs elnevezése?

A régészet születése

Az első tudományos ásatások a 19. század végén indultak. 
A régészeti rétegek alapján meghatározták a leletek és a fa-
lak korát, és már nemcsak a műkincseket, hanem az ösz-
szes leletet is leltározták. Ami mélyebb rétegből kerül elő, 
az régebbi, mint ami felette hever. A legnagyobb szenzáci-
ót a saját költségén ásató milliomos, Heinrich Schliemann 
(ejtsd: hejnrih slíman) trójai feltárása jelentette. Schlie-
mann 1870-ben kezdődő ásatása során (mások eredményeire 
támaszkodva) azonosította Tróját, amelyet kora tudománya 
csak a mítoszokban található, mesebeli városnak hitt. Gaz-
dag aranykincseket is talált (az úgynevezett Priamosz-kincs), 

Apám gyakran mesélt nekem őszinte elragadtatással Homé-
rosz hőseinek tetteiről, a trójai háborúról, és jómagam min-
denkor lelkesedtem Trójáért. Szomorú szívvel értesültem ar-
ról apámtól, hogy Tróját annyira lerombolták annak idején, 
hogy nyomtalanul eltűnt a föld színéről. Amikor aztán 1829 
karácsonyán megajándékozott Ludwig Jerrer Világtörténelem 
gyermekek számára című művével, s a könyvben felfedeztem 
egy képet a lángokban álló Trójáról, s megláttam a város ha-
talmas falait, a szkaiai kaput és a menekülő Aineiaszt, aki ap-
ját, Ankhiszészt hátán viszi, s kézen vezeti a kis Aszkanioszt, 
boldogan felkiáltottam:
– Látod, apám, tévedtél! Jerrer bizonyára látta Tróját, máskü-
lönben hogyan közölhetné ezt a képet.
– Édes � am – válaszolta apám –, ez a kép csupán merő ki-
találás.
De kérdésemre, vajon a régi Trójának valóban ilyen erősek 
voltak-e a falai, igennel felelt.
– Édesapám – válaszoltam neki –, ha egykor valóban álltak 
ezek az erős falak, úgy nem pusztulhattak el nyomtalanul, 
hanem bizonyára ott rejtőznek valahol az évszázados por és 
törmelékréteg alatt.
Ő az ellenkezőjét állította, de engem nem tudott meggyőzni, 
s végül megállapodtunk abban, hogy majd feltárom Tróját.

(Részlet Heinrich Schliemann 
Életem, kalandjaim című írásából)

  Kinek a véleménye tükrözte a tudomány akkori álláspontját: 
a kis Schliemanné vagy az apjáé? Ma melyikük nézetét tartjuk 
helyesnek? Mire következtethetünk ebből?
  Ki volt Aineiasz (latinosan Aeneas), Ankhiszész és Aszkaniosz?
  Kik gyújtották föl Tróját?
  Kinek az eposza szól a trójai háborúról?
  Nézzünk utána, ki írt eposzt Aeneasról, és miről szól a mű!

Történelmi forrás
 Melyek a korai görög történelem legfontosabb emlékei?
  Hogyan segítették elő a régészeti feltárások a korszak 
megismerését?

Okok és következmények
 Miért volt a távolsági kereskedelemnek meghatározó 
szerepe a bronzkori kultúráknál?
 Milyen folyamatok vezettek a poliszok világának meg-
születéséhez?

Változás és folytonosság
Milyen gazdasági, társadalmi és politikai változásokat 
indított el a gyarmatosítás?

Kitekintő

amelyek hírét igazi, modern médiaszemélyiséghez méltón, 
szenzációként világgá is kürtölte. Schliemann megállapítot-
ta, hogy Trója kilenc rétegből áll, igaz, a trójai háború rétegét 
hibásan azonosította. Amikor rájött, hogy saját tudása nem 
elegendő az igazi tudományos feldolgozáshoz, saját pénzén 
megfelelő szakembereket szerződtetett. A világszenzációból 
jól szervezett, tudományos ásatás lett. Trójában az utóbbi 
években is ásnak német régészek, akik a legújabb természet-
tudományos módszereket alkalmazzák.



42 II.   AZ ÓKORI HELLÁSZ

Az első athéni törvényhozók
Milyen belső problémákat kellett megoldani?

Az athéni mitikus hagyomány szerint egy király, � észeusz egyesítette a várost több 
kis faluból. Athén azonban a királyság megszűnése után az eleinte tíz, később az egy 
évre választott arisztokrata arkhónok vezetésével lépett be a történelembe. A ki-
lenc arkhón egyikéről nevezték el az évet, egy másik a főbb papi tisztségeket intézte, 
míg a harmadik a hadsereget vezette. A hat további arkhón a törvényeket felügyelte.

Az athéni hagyomány szerint � észeusz király egyesítette a várost több kis falu-
ból. A királyság megszűnése után az eleinte tíz, később egy évre választott arisztok-
rata arkhónok vezették Athént. A kilenc arkhón egyikéről nevezték el az évet, egy 
másik a főbb papi tisztségeket intézte, míg a harmadik a hadsereget vezette. Hatan 
a törvényeket felügyelték.

A törvények írásos rögzítésével Kr. e. 621-ben Drakónt bízták meg. A későbbi 
hagyomány szigorúnak tartotta törvényeit (innen ered a drákói szigor kifejezés). 
Legtöbb törvényét Szolón eltörölte, csak a vérbosszú ellen hozottat tartotta meg. 
A bíráskodást a családok, nemzetségek kezéből a bíróságokéba helyezte (azaz a gyil-
kost tilos volt bosszúból megölni). Drakón törvénye a vérbosszú tiltásával, illetve a 
vizsgálati szakasz, valamint az ítélkezés különválasztásával rendkívül jelentős újítást 
jelentett. A tettes és a család kiegyezésének biztosításával pedig őrködött a társadalmi 
béke fölött. A volt arkhónokból álló bíróság, az areioszpagosz Drakón után jött létre.

Az arisztokratikus Athénban a gazdagok parcellákra osztott földjeit félszabad 
szegény parasztok művelték, akik a termés egyhatodát beszolgáltatták a földbirtoko-
soknak. Ha elmaradtak a beszolgáltatással, adósságba sodródtak, és vagy őket, vagy 
családjukat el lehetett adni rabszolgának.

Szolón Kr. e. 594-ben két célt tűzött ki maga elé: a  zúgolódó szegény pa-
rasztokat fel akarta szabadítani nehéz helyzetükből, és polgárjogban része-
síteni őket, valamint el kívánta törölni az adósrabszolgaságot. Szolón törvé-
nyét a nép teherlerázásnak nevezte el. A hatodosokból polgárok lettek, akik 
részt vehettek a  népgyűlés és az újonnan létrehozott esküdtbíróság (hélia-
ia) munkájában. Vezető tisztségeket azonban nem tölthettek be. Földet sem osz-
tottak számukra, így napszámosként, kézművesként vagy a  hajókon evezős-
ként kereshették meg kenyerüket. A külföldre eladott adósokat visszavásárolták. 

8. Az athéni demokrácia kialakulása
Fogalmazzuk meg saját szavainkkal, mi az a demokrácia! Milyen jogok illetik meg az embereket egy 
demokratikus rendszerben? Idézzük fel az általános iskolában tanultakat arról, hogyan működik egy 
demokratikus állam! Mióta van Magyarországon demokrácia?

Ha valaki szándék nélkül ölt, menjen 
száműzetésbe. A vizsgálóbírák vizsgál-
ják meg, hogy bűnös-e gyilkosságban, 
kezével ölve vagy felbújtással, a bírák 
pedig ítélkezzenek. A tettes kiegyezést 
köthet, ha él az atya vagy a � vér vagy 
a � ak, mindegyikükkel, vagy pedig az 
ellenkező fél győz a perben. Ha pedig 
valaki egy gyilkost megöl vagy oka 
lesz halálának, ugyanolyan megítélés 
alá esik, mint aki egy athéni polgárt 
ölt meg. Az ítéletet a bírák mondják ki.

(Drakón vérbosszúellenes törvénye; 
Kr. e. 621)

Adósrabszolga: adóssága fejében rab-
szolgának eladott szegény. 

  Hogyan bünteti Drakón a nem szán-
dékos ember ölést?
  Mi történik a tettessel, ha kiegyezett 
az áldozat családjával?
  Melyik rendelkezése tűnik különösen 
modernnek?
  Mennyire tarthatjuk szigorúnak ezt 
a törvényt?

Államszervezetük minden egyéb tekintetben is oligarchikus volt, kivált pedig abban, 
hogy a szegények gyerekestől, asszonyostól a gazdagoknak szolgáltak. Hatodosok-
nak nevezték őket. Ezért a bérért művelték meg ugyanis a gazdagok földjét (az egész 
föld ti. kevesek kezén volt), s ha a bért nem � zették meg, mind magukat, mind gyer-
mekeiket rabszolgaságba lehetett hurcolni; az adósságokért pedig mindnyájuknak 
személyükkel kellett felelniök egészen Szolón idejéig. Ő volt az első, aki a nép élére 
állt. A legnehezebb és legkeservesebb a tömeg számára az egész államberendezke-
désből ez a szolgaság volt; mindamellett a többi miatt is zúgolódtak, mert úgyszól-
ván mindenből ki voltak rekesztve.

(Részlet Arisztotelész Az athéni állam című munkájából)

  Kik voltak a hatodosok? Mennyire voltak szabadok? Mi bizonyítja, hogy a hatodo-
sok nem voltak rabszolgák?
  Döntsük el a forrás alapján, hogy a hatodos elszegényedett kisbirtokos vagy más 
földjét művelő földműves volt-e!

Drakón vérbosszúellenes törvénye egy Kr. e. 
5. századi feliraton
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Peiszisztratosz, a jó türannosz és 
az athéni egyeduralom sorsa

Athéné baglyával a türannisz alatt kezdtek ezüst-
pénzt verni. Az athéni kereskedelem számára fon-
tos volt, hogy az ezüstöt Attikában bányászták. 
Nézzünk utána az interneten, hogy hívták az athé-
ni pénzt! Milyen súlya volt egy ilyen ezüstpénznek? 
Hogy nevezték a váltópénzt, és az hány részre osztot-
ta az alapegységet? Miért ezt a régi pénzt ábrázolja 
a mai görög euró?

Az athéni baglyos pénz és mai görög euró a bagollyal

Rá@dás

Az arisztokraták a birtokaikon gabona helyett olajfa- és szőlőültetvényeket telepí-
tettek, az olajat és bort exportálták, a gabonát pedig olcsón szerezték be külföldről.

Az arkhónok választását Szolón szintén megreformálta. Eddig csak az arisztok-
rata családok tagjai tölthettek be vezető tisztségeket. Szolón a származás helyett 
a vagyont tette a hivatalviselés alapjának. A vagyoni cenzus (vagyonbecslés) 
alapjául az egyévi jövedelem számított. A vagyoni cenzus alapján létrejött vagyoni 
osztályok a korábban is meglévő katonai beosztás nevét örökölték meg.

Szolón elképzelt portréja

Szolón a hét görög bölcs egyike. Ho-
gyan fejezi ki a  szobor, hogy Szolón 
bölcs volt? Keressük meg lexikonban 
vagy az interneten, kik tartoztak a hét 
bölcs közé! Melyikükről tanultunk már 
matematikaórán?

Társadalmi 
tagozódás és hadsereg 

Szolón előtt

Vagyoni osztály 
Szolón után

A vagyoni osztály 
elnevezése

A vagyoni osztály 
szerepe 

a hadseregben

lovas 500 mérő fölött 500 mérősök hoplita

lovas 300 mérő fölött lovagok hoplita

hoplita 200 mérő fölött zeugitészek hoplita    

– 200 mérő alatt thészek evezős, segédcsapat

A jövedelmet, mivel pénzverés még nem volt, mérőben adták meg (egy mérő kb. 52 liter). A mérővel 
gabonát, olajat vagy bort mértek. A zeugitészek nem az ökörfogatról, hanem a falanxban betöltött 
szerepükről kapták nevüket

Az athéni állam Szolón idején. A phülék származási alapú törzsek voltak

Hogyan történt a társadalom di� erenciálása? Mely ré-
tegek nem rendelkeztek politikai jogokkal? Milyen fon-
tosabb tisztségviselői és testületei voltak Athénnak? 
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belső

városi
(Athén és kikötője)

tengerparti

PHÜLÉK

ötszázak tanácsa (bulé)

s o r s o l á s 50 fő

Attika felosztása a kleiszthenészi reform idején

Keressük meg a térképen Athént és kikötőjét! Szá-
moljuk meg, összesen hány részre osztották Attikát! 
Milyen három nagy területi egység különböztethető 
meg a térképen? Érintkeztek-e egymással az egy phü-
léhez tartozó területek? Mi lehetett ennek az oka? Ke-
ressük meg az ábra értelmezését a digitális tananyag-
ban! Kik tölthettek be hivatalt Kleiszthenész reformja 
után? Miben különbözött reformja a szolónitól? Ne-
vezhetjük-e demokratikusnak azt a rendszert, ahol a 
polgárok döntő többsége nem viselhet hivatalt?

Melyik templom áll az Akropoliszon?

Az athéni türannisz
Miként tudott Peiszisztratosz egyeduralmat szerezni?

Athénban három vezető nemzetség küzdött a legnagyobb befolyásért, 
és közülük Kr. e. 560-ban Peiszisztratosz került ki győztesen. Ellen felei 
száműzetésbe vonultak. A türannisz (egyeduralom) tehát az arisztokra-
ta nemzetségek belső harcainak eredményeként jött létre, és nem a dé-
mosz segítette hatalomra. A nem arisztokraták és nem dúsgazdag 
polgárok még Szolón reformja után sem szólhattak bele a hatalmi 
küzdelmekbe. A türannosz ugyanakkor kedvezményeket adott a nép-
nek (például látványos vallási ünnepségek és sportversenyek megszer-
vezése, valamint a színházi bemutatók támogatása).

Peiszisztratosz nevéhez fűződik az első vízvezeték kiépítése, amely 
az agora közkútját látta el mindenki számára hozzáférhető friss vízzel. 
A templomépítkezések nemcsak a várost díszítették, hanem a polgárok 
számára munkalehetőséget is biztosítottak.

A türannisz így is rövid közjátékot jelentett a görög történelemben: 
Athénban mindössze ötven évig tartott, de sehol sem állt fenn száz év-
nél hosszabb ideig. Az egyeduralmat minden esetben a türannosszal 
szemben álló arisztokrata családok döntötték meg. Ehhez olykor külső 
segítséget is igénybe vettek. Athénban Kr. e. 510-ben Kleiszthenész 
családja a spártaiak segítségével űzte el Peiszisztratosz � át, Hippi-
aszt, aki a perzsákhoz menekült.

Kleiszthenész reformja
Miben különbözött Kleiszthenész és Szolón rendszere?

Athénban a vezető arisztokrata családok hol együttműködtek, hol pedig 
megpróbálták kiszorítani egymást a hatalomból. A türannisz bukása 
után Kr. e. 508-ban Kleiszthenész a népre támaszkodva került hatalom-
ra. Kleiszthenész továbbvitte a reformokat, a polgárjogot – a történe-
lemben először – nem az arisztokrata származáshoz vagy a vagyonhoz, 
hanem a lakóhelyhez kötötte. Igaz, a hivatalviselés jogát ő is az 500 
mérősökre korlátozta.

A kleiszthenészi reform a polgároknak nemcsak a politikai életben, 
hanem a hadseregben is kijelölte a helyét. A nehézfegyverzetű gyalo-
gosok továbbra is azok közül kerültek ki, akik meg tudták vásárolni 
a fegyvereket. Minden phülé saját csapatot állított, amelynek az élén 
az évente választott tíz sztratégosz (hadvezér) állt.

Athén napjainkban
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Kitekintő

Összegzés

Kleiszthenész a legfőbb hatalmat az ötszázak tanácsának (bulé) 
és a népgyűlésnek (ekklészia) a kezébe adta. Az ötszázak ta-
nácsának tagjai a népgyűlés elé kerülő kérdésekben döntöttek, 
és a javaslatot csak akkor bocsátották az ekklészia elé szavazás-
ra, ha az nem volt törvénytelen (törvény-előkészítő testület). 
A törvények akkor váltak érvényessé, ha a népgyűlés meg-
szavazta őket. Minden polgár részt vehetett a népgyűlés és az 
esküdtbíróságok munkájában. Az esküdtbíróság népbíróság-
ként ítélkezett (a 6000 fős testületből 500 fős bíróságokat sor-
soltak, tagjai egyénileg szavaztak a vádlott bűnösségéről vagy 
ártatlanságáról). A hagyomány tévesen Kleiszthenész nevéhez 
fűzi a cserépszavazás, osztrakiszmosz bevezetését.

Foglaljuk össze a táblázat alapján, milyen változásokat hozott 
Szolón és Kleiszthenész reformja! Mit nem változtatott meg 
Kleiszthenész a szolóni rendszerből?

A cserépszavazás

A hagyomány Kleiszthenész nevéhez fűzi 
a cserépszavazás (osztrakiszmosz) beveze-
tését. Az intézmény a törött cserépdarabról 
(osztrakon) kapta a nevét, amelyre a sza-
vazáskor a polgárok felírták annak a po-
litikusnak a nevét, akitől meg akartak sza-
badulni. Ha legalább hatezren szavaztak, 
a szavazás érvényes volt. Annak kellett tíz 
évre száműzetésbe vonulnia, akire a legtöbb 
szavazat esett. Az áldozat megtarthatta a vagyo-
nát, és tíz év után visszatérhetett Athénba. Azt is gyak-
ran említik, hogy Kleiszthenész a törvényt azért hozta, hogy 
senki se alapíthasson türanniszt népszerűségére támaszkod-
va. A cserépszavazást azonban, amint Arisztotelész írja, első 
ízben Kr. e. 487-ben alkalmazták, amikor Kleiszthenész már 
nem élt. Ráadásul az előkerült több mint tízezer szavazócse-
rép alapján úgy tűnik, egyetlen olyan politikust sem űztek el, 

Előre gyártott szavazócserép � emisztoklész nevével

Közel 200 teljesen egyforma szavazócse-
repet találtak egy athéni kútban. 14 kéz-
írás különíthető el rajtuk, de mindegyikre 
Themisztoklész nevét írták fel. Fogalmaz-
zuk meg, mire készülhettek Themisztoklész 
ellenfelei! Vajon megfeleltek-e az athéni 
törvényeknek az előre gyártott szavaza-
tok? Mit jelent a szavazás manipulálása?

A cserépszavazás lefolyása
A szavazás, hogy röviden összefoglaljuk, a következőképpen 
folyt le. Mindenki vett egy cserépdarabot, ráírta, kit akar a vá-
rosból eltávolíttatni, és az agorán odavitte egy palánkkal kö-
rülkerített helyre. Az arkhónok először is megszámlálták a sza-
vazatokat, mert ha kevesebben szavaztak hatezernél, a cse-
répszavazás nem volt érvényes. Azután a szavazatokat nevek 
szerint külön-külön csomókba rakták, majd hírnök adta tudtul 
a népnek, hogy kire esett a legtöbb szavazat, s azt vagyonának 
meghagyásával tíz évre száműzték.

(Részlet Plutarkhosz Ariszteidész című munkájából)

  Hány szavazatra volt szükség, hogy érvényes legyen a cserép-
szavazás?
  Ha Athénnak ekkor 30 000 polgára volt, hány százalék volt az 
érvényességi küszöb?
  A cserépszavazás vajon egy bűn büntetése vagy elővigyáza-
tossági intézkedés?
  Vitassuk meg, mennyire igazságos politikai eszköz a cserép-
szavazás! Készíthetünk róla törimozit is.

Változás és folytonosság
  Hogyan változott meg az arisztokratikus uralom a Kr. e. 
6. században?
  Hogyan értelmezhető a népuralom, és miben különbö-
zött az arisztokratikus berendezkedéstől?

aki valóban türanniszra akart volna törni. Az 
igazság az, hogy Kr. e. 487-ben csak � emisztok-

lésznak volt arra politikai lehetősége, hogy ezt az intéz-
ményt bevezesse, akiket pedig elűzött, azok politikai ellenfelei 
voltak (például Ariszteidész). A cserépszavazás híre nagyobb, 
mint a jelentősége. Mindössze kilenc politikust űztek így el 
hetven év alatt. A Kr. e. 417-ben tartott utolsó cserépszavazás 
bizonyította, hogy a szavazást manipulálni lehetett. A csalá-
sok miatt soha többé nem éltek ezzel az eszközzel.

Okok és következmények
 Miként befolyásolta az arisztokrata családok vetélkedése 
Athén történelmét?
 Mely intézkedések segítettek a társadalom alsó rétegé-
nek helyzetén?

Időszak A polgárjog alapja Hivatalviselés

Szolón előtt Származás 
(nemzetségek)

Arisztokraták

Szolón reformja Származás 
(nemzetségek)

Vagyoni cenzus

Kleiszthenész Területi elv Vagyoni cenzus
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Spárta területe a 
Kr. e. 7. század elején

Területgyarapodás

Kr. e. 7. század vége

Kr. e. 6. század

A peloponnészoszi 
szövetség tagjai

A spártai terjeszkedés 
iránya

Spárta szövetségese

Élisz

Olümpia

Messzéné

AmüklaiPülosz

Spárta

Argosz

Korinthosz

Megara AthénSziküón

Epidaurosz 

Gütheion

Mantineia

Tegea

Spárta társadalmi rétegei
Miért alakult ki a vagyoni egyenlőség mítosza?

A Peloponnészosz félsziget déli részén, az Eurótasz folyó medencéjé-
ben elterülő Spárta termőföldjei a görög viszonyokhoz képest nagyok 
és termékenyek voltak. Spártában is jelentős vagyoni különbségek ala-
kultak ki, és a hódító dór földbirtokosok földjeit – éppúgy, mint Szolón 
reformja előtt Athénban – jogfosztott földművesek, spártai nevükön 
helóták művelték meg.

A helóták nem voltak rabszolgák. A földbirtok részét képezték, 
nem lehetett onnan elűzni őket, és nem lehetett a piacon helótát venni. 
A szabadok és a rabszolgák között helyezkedtek el, mint a hatodosok 
Athénban. A helóták a spártai hadseregben is szolgáltak, a bátor helótát 
felszabadíthatták, és akár polgárrá is válhatott.

A spártai ipar és kereskedelem egy másik réteg, a körül lakók (pe-
rioikoszok) kezében volt. A körüllakók többé-kevésbé önálló önkor-
mányzattal rendelkező városokban laktak, a spártai hadseregben szol-
gáltak, és politikai jogokkal éppúgy nem rendelkeztek a spártai államon 
belül, mint a helóták.

9. A spártai állam és társadalom
Mit tanultunk az általános iskolában a spártai államról? Miben voltak a spártaiak a legjobbak? Hogyan 
nevelték a spártai gyerekeket? Mit jelent a vagyoni egyenlőség? Létezett-e valaha olyan ország, ahol ezt 
megvalósították?

A spártai állam 
terjeszkedése

Melyik területet fog-
lalta el először a spár-
tai állam? Mi lett az 
ottani lakosság sorsa? 
Hogyan növelte Spár-
ta a  befolyását a  hó-
dító hadjáratok után? 
A spártai polgárok szá-
ma nem nőtt, hanem 
csökkent. Ez mennyi-
ben játszhatott szere-
pet a hódítások elaka-
dásában?

Mennyiben magyarázzák ezek az arányok a kato-
naállam kialakulását?

Időszak Polgárok száma

Lükurgosz kora (?) 9000

Plataiai csata (Kr. e. 479) 5000

Arisztotelész kora (Kr. e. 4. század) 1000

Agisz király kora (Kr. e. 3. század) 700

A spártai polgárság létszáma

Foglaljuk össze a spártai polgárság létszámának ala-
kulását a táblázat alapján! Melyik spártai törvény 
okozta ezt a drámai visszaesést?

Fér� Családtagok Összesen

Spártaiak 5000 10 000 – 15 000 15 000 – 20 000

Perioikoszok 5000 10 000 – 15 000 15 000 – 20 000

Helóták 35 000 70 000 – 105 000 105 000 – 140 000

Spárta népessége (Kr. e. 5. század elején)
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Rá@dás

perioikoszok
(körüllakók)

spártaiak

népgyűlés
hadsereg

vallási élet

5 ephorosz
(felügyelők)

helóták

VÉNEK TANÁCSA
2 király   +   28 fő (60 év feletti)

választás

A spártai örökösödés minden vagyont a legidősebb � úra hagyott 
(Athénban az örökséget egyenlő arányban felosztották). Ha nem volt 
� úörökös, a legidősebb leány örökölt mindent, ezáltal a nőknek volt 
polgárjoguk, bár politikai joggal nem rendelkeztek. A második, har-
madik � ú is spártai nevelésben részesült, kiváló harcos lett, de polgár-
joggal nem rendelkezett, mivel nem volt birtoka. Így alakult ki Spárta 
legnagyobb problémája: a polgárok lassan elfogytak.

A legendás törvényhozó, Lükurgosz nevéhez fűzték egyes törté-
netírók azt a reformot, hogy a földeket egyenlően elosztotta a polgá-
rok között. A közgondolkodásban máig tart az a félreértés, miszerint 
Spártában vagyoni egyenlőség uralkodott. Ez sohasem volt így, mivel 
a nagybirtokosok mindig is megtartották birtokaikat, és csak a föld-
nélkülieknek osztottak parcellákat. A földbirtokosok száma azért fo-
gyott, mert ha egy földet öröklő lány hozzáment egy birtokoshoz, első 
közös gyermekük az összes földjüket örökölte, a második pedig semmit 
sem. A birtokokat a helóták művelték, a spártaiak így ráértek edzeni 
magukat és gyakorlatozni. Kiváló katonák voltak. Hadseregüket még-
is gyakrabban vetették be saját helótáik megfékezésére, mint külföldi 
hadjáratokon. Ezért alakult ki a spártai katonaállam.

A spártai intézményrendszer
Miben különbözött a spártai államberendezkedés az athénitól?

A spártai államot két király vezette. Ők két családból származtak, és 
a tisztség apáról � úra öröklődött. A királyok vezették a hadsereget, 
hatalmukat a 28 tagú vének tanácsa (geruszia) korlátozta. A geruszia 
tagjait 60 évesnél idősebb, megbecsülésnek örvendő fér� ak közül vá-
lasztották, és életük végéig töltötték be hivatalukat. A két királlyal kö-
zösen üléseztek (ezért mondják, hogy a geruszia 30 tagú), és döntései-
ket közösen hozták meg. Náluk is nagyobb hatalommal rendelkezett 
az öt ephorosz (felügyelő), akiket egy évre választottak. Ők az állam 
érdekében a királyok döntéseit is felülbírálhatták. Hatalmuknak csak 
időbeli korlátja volt: egy év elteltével megszűnt hivataluk.

A spártai népgyűlést ugyanúgy ekklésziának nevezték, mint Athén-
ban. A népgyűlés nem szavazott, hanem közfelkiáltással fejezte ki véle-
ményét. Még a vének tanácsának tagjait is közfelkiáltással „választották” 
meg. A népgyűlés nem ülésezett rendszeresen, csak akkor hívták össze, 
ha valamilyen ügyben ez szükségesnek látszott.

Vasnyárspénz és földosztás

Milyen alakú a képen látható vaspénz? Mire le-
hetett egy ilyen egyméteres tárgyat használni? 
Döntsük el, melyik állítás igaz: a) a vaspénznek 
nem volt belső értéke; b) a vaspénznek volt belső 
értéke! Indokoljuk meg a digitális tananyagban 
olvasható forrás alapján az állításunkat!

Miért fontos, hogy a spártai dombormű négyes fo-
gatot ábrázol? Vajon ha vagyoni egyenlőség lett 
volna, tudott volna valaki négyes fogatot tartani 
Spártában? A Kr. e. 6–5. században 14 spártai nyerte 
meg az olümpiai kocsiversenyt saját kocsijával, és 
közülük csak egy volt király. Milyen anyagi javakkal 
kellett rendelkezni egy versenyistálló fenntartásá-
hoz? Mennyiben támasztja alá ez azt a tényt, hogy 
a vagyoni egyenlőség csak történelmi mítosz?

A spártai állam

Négyes fogat ábrázolása egy spártai bronzedényen

  Kik rendelkeztek politikai jogokkal? Melyik volt 
a legfontosabb irányító testület Spártában? Miért 
nem valósult itt meg a demokrácia?
  Mit nevezünk eklézsiának, és honnan származhat 
a szó?

Ekklészia: népgyűlés minden görög poliszban. 
Az apella használata tévedésen alapult. Apollónt 
Spártában Apellónnak nevezték, ünnepét nevez-
ték apelláknak.
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A spártai nevelés
Hogyan határozta meg a spártai állam a gyermekek sorsát?

A spártai nevelési rendszert is Lükurgosz 
feltételezett reformjára vezették vissza. 
A spártai újszülötteket be kellett mutat-
ni a község véneinek, akik megvizsgálták, 
hogy életképesek-e. Akit nem ítéltek an-
nak, azt ki kellett tenni a Taügeton (ma-
gyarosan: Tajgetosz) hegy egyik völgyében. 
Megölni nem volt szabad. Azért egy meg-
határozott helyre tették ki ezeket a gyer-
mekeket, mert onnan elvihette az, akinek 
nem volt sajátja, vagy rabszolgát akart ma-
gának nevelni. A kitett gyermeket így nem 
elpusztították, hanem az istenekre bízták: 
ha azok akarták, meg is menekülhetett.

A gyermekkitétel az ókori görögöknél 
a népességszabályozás kegyetlen módsze-
re volt. A többi államban bárki kitehette 
nem kívánt gyermekét, ebbe nem szólt bele 
senki. Spártában azonban a gyermekek 
nem a szüleiké, hanem az államé voltak, 
ezért az állam döntötte el, felnevelhetők-e.

A gyermekek hétéves korukig otthon 
nevelkedtek. A � úkat attól kezdve közösségekben, rajokban nevelték, 
amelyeket egy idősebb � ú vezetett, de a felnőtt polgárok ellenőriztek. 
Tűrniük kellett a koplalást, a hideget és a kemény büntetést, ha nem 
teljesítették elöljáróik parancsait. Így nevelték a spártaiak az ókor leg-
keményebb és legfegyelmezettebb katonáit.

A fér� ak harmincéves koruktól tölthettek be hivatalt, és hatvanéves 
korukig kötelesek voltak katonáskodni. Igaz, más munkát nem vé-
geztek, arra ott voltak a helóták és a körüllakók. A fér� ak közösen 
étkeztek, feleségükhöz csak az éjszaka sötétjében szökhettek haza.

A spártai nevelés részeként emlegetett krüpteia (rejtőzködés) szá-
mos félreértésre adott okot. A közkeletű elképzelés szerint a katonai 
kiképzésen részt vevő � úknak éjszakánként el kellett rejtőzniük, és 
meg kellett ölniük az utakon talált helótákat. Az egyetlen forrás azon-
ban, amely erről beszámol, azt írja, hogy ez nem a nevelés része volt, 
hanem ideiglenes intézkedés egy helótalázadás idején. Az éjszakai 
kijárási tilalmat megszegő helótákat ölték meg az i� ak, amíg a fér� ak 
hadserege a lázadó helóták ellen harcolt.

Spárta volt az egyetlen görög állam, ahol a lányokat is állami neve-
lésben részesítették. Sportoltak, kórusban énekeltek, és még olvasni is 
megtanultak. A lányok minden évben meztelenül mutatták be a közös-
ség előtt tornagyakorlataikat. Ez fontos szerepet játszott a párválasztás-
ban is, de abban is, hogy egyetlen lány sem mert elpuhultan mutatkozni 
az őt szemlélő i� ak előtt. Az edzés célja az volt, hogy az egészséges nők 
egészséges gyermekeket szüljenek a spártai állam és hadsereg számára. 
Amíg a fér� ak katonáskodtak, az otthoni gazdaság (és az ott dolgozó 
helóták) irányítása a nők kezében volt.

A Taügeton

A 2407 méter magas hegy Spárta és Messzéné kö-
zött húzódott. Milyen mendemonda terjedt el erről 
a hegyről? Mi volt a valóság?

A krüpteia azt jelentette, hogy az elöljárók a leg-
értelmesebbnek látszó i� akat időről időre szét-
küdték a falvakba. A � úk ilyenkor csak a tőrüket 
és a legszükségesebb élelmet vihették magukkal. 
Napközben szétszéledtek, és rejtekhelyeken húz-
ták meg magukat, de éjszaka kimentek az utakra, 
és megöltek minden helótát, aki kezük ügyébe ke-
rült. […] Én azonban azon a véleményen vagyok, 
hogy a spártaiaknál ilyen kegyetlenkedések jóval 
később fordultak elő, csak a nagy földrengés után, 
amikor a helóták felkeltek a szabadok ellen, nagy 
pusztításokat vittek véghez az ország minden ré-
szén, és a fővárost már a végső pusztulás fenye-
gette [Kr. e. 464]. Én nem tudom feltételezni Lü-
kurgoszról, hogy a krüpteiához hasonló aljasságra 
valaha is képes lett volna, hiszen látom, mennyire 
emberséges és igazságos volt minden intézkedése.

(Részlet Plutarkhosz Lükurgosz című munkájából)

A spártai polgárok a helóták munkájából éltek. Észszerű-e feltételezni, 
hogy a katonáskodást tanuló i� ak szabadon meggyilkolhatták mások 
helótáit? Mivel magyarázza Plutarkhosz a szóbeszéd elterjedését? Miért 
nem tartja a krüpteiát Lükurgosz törvényének? Mennyire elfogadható 
történelmileg az érvelése?
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Kitekintő

Összegzés
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Lükurgosz igen nagy � gyelmet fordított a nők dolgaira. A leányok testét 
versenyfutással, birkózással, diszkosz- és dárdavetéssel edzette, hogy 
a jövendő magzat erős, edzett és egészséges szervezetben foganjon és 
növekedjen, s a nők könnyen viseljék el a gyermekszüléssel járó fájdal-
makat. Leszoktatta őket az elpuhult és elkényeztetett életről, és állandó 
szokássá tette, hogy az i� ak és leányok ruhátlanul vegyenek részt a kör-
menetekben. Az istenek ünnepein körtáncot jártak, és kardalokat adtak 
elő, s ilyenkor nézőként jelen volt a város egész i� úsága. A � atal lányokat 
mindez nemes versengésre ösztönözte. Növelte önérzetüket az is, hogy 
részt vehetnek a legkiválóbbak versengésében.

(Részlet Plutarkhosz Lükurgosz című munkájából)

  Miért edzették a spártaiak a lányokat is?
  Jobb lehetett-e lánynak lenni Spártában, mint Athénban?

A spártai hadsereg
A spártai katonákat a sajátságos életvitel és az állandó ki-
képzés az ókor legendás harcosaivá tette. Az önfeláldozás 
a legfontosabb erénynek számított. Egy történet szerint egy 
anya az első csatába induló � ának egy pajzsot nyújtott át, 
és így szólt hozzá: „Ezzel vagy ezen!” – ami azt jelentette: 
vagy térj haza győztesen, vagy ezen hozzanak haza holtan.

Legtöbben azt hiszik, hogy a spártai gyalogság szervezete 
rendkívül bonyolult, valójában ennek az ellenkezője az igaz. 
A spártai hadrendben az első sorban állnak a tisztek, és mind-
egyik szakasz el van látva minden szükséges felszereléssel. 
Olyan egyszerű megtanulni ezt a fölállást, hogy aki képes föl-
ismerni egy ismerős arcot, nem tévesztheti el: egyeseknek az 
a feladatuk, hogy vezessenek, másoknak meg az, hogy en-
gedelmeskedjenek. A parancsokat a rajparancsnokok, mint 
a kikiáltók, fennhangon közlik embereikkel, hogy a falanxok 
kisebb vagy nagyobb mélységben sorakozzanak föl, úgyhogy 
ezt sem valami nehéz megtanulni. A hirtelen felbukkanó ellen-
séggel az ütközet kavargásában ugyanilyen rendben fölvenni 
a harcot már nem olyan könnyű dolog, ehhez csak azok érte-
nek, akiket Lükurgosz törvényei alapján neveltek.

(Részlet Xenophón A lakedaimóniak állama 
című munkájából)

  A spártai államot Lakedaimónnak nevezték. Az athéni Xeno-
phón katona volt, és évtizedekig élt a Peloponnészoszon. Ho-
gyan írja le a spártai nehézfegyverzetű gyalogság működését?
  Ki volt a szövegben megnevezett Lükurgosz?

Spártai harcos

Milyen fegyverzete volt a spártai kato-
nának? Nézzünk utána az interneten, 
milyen görög betű volt a spártaiak paj-
zsán? Miért pont az?

Felsorakozott hát az egész 
hellén hadsereg – a már ko-
rábban ott volt és az utóbb 
érkezett csapatok –, még-
hozzá a  következő had-
rendben. A  jobbszár nyon 
állt tízezer lakedaimóni, 
ebből ötezer volt a spártai, 
akire harminc ötezer köny-
nyűfegyverzetű helóta ju-
tott, vagyis minden spártai-
ra hét helóta.

(Hérodotosz a plataiai 
csatáról; Kr. e. 479)

  Ha a csatában részt vevő 5000 spártai, 5000 perioikosz és 
35 000 helóta a valódi népességi arányokat tükrözi, hogyan 
ábrázolnánk a spártai népesség összetételét körgra� konon? 
Vajon pontos lenne-e a gra� kon?
  Tudjuk-e, hány föld nélküli, teljes polgárjoggal nem rendel-
kező spártai élt Spártában?

Okok és következmények
 Miért vált „nem szokványos” berendezkedésű és műkö-
désű állammá Spárta?
 Mire vezetett, hogy csak a legidősebb � ú örökölhette a 
birtokot?

Spártai lány egy futóversenyen

Mi volt a különleges 
Spár tá ban a  lányok 
nevelésében? Milyen 
ruhában sportol a ké-
pen látható lány? Mi 
volt a célja a lányok 
sportolásának?

Tények és bizonyítékok
 Milyen kép él a köztudatban Spártáról az írásos forrá-
sok alapján?
 Miben különböznek ettől a régészeti feltárásokon alapuló 
megállapítások?
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A görög nők élete
Milyen különbségek voltak a nők és a fér� ak jogai között?

A görög társadalomban a nők rendelkeztek polgárjoggal, mivel a tör-
vények értelmében csak az lehetett polgár, akinek apja is, anyja is athéni 
polgárjoggal rendelkezett. A nők – ha nem volt � útestvérük – a földbir-
tokot és a házat is örökölték, de szigorú törvények vonatkoztak rájuk. 
A politikai életbe nem szólhattak bele, üzletet (például a piacon) csak 
egy mérő gabona áráig köthettek.

A nők apjuk gyámsága alatt álltak, amíg férjhez nem mentek, utána 
a férjük gyámsága alá kerültek. Otthon a háztartást, a családi gazda-
ságot vezették, amíg a fér�  a földet művelte, pásztorkodott, iparosko-
dott, vagy kereskedőként járta a tengereket. A nők így egymás társa-
ságában éltek, a gazdagabb családokban egy-két rabszolga is segítette 
munkájukat. A lányokat az anyjuk nevelte, és nagyon korán, 13–15 
éves korban férjhez adták őket.

A nők szakmát is tanulhattak. A bábákon kívül több orvosnő fel-
iratát is ismerjük, sőt még a � lozófusok között is akadt asszony. Rövid 
ideig éltek, mivel a korabeli egészségügyi viszonyok között a terhesség 
és a szülés komoly kockázatot jelentett számukra.

10. A görög poliszok mindennapjai
Idézzük fel az irodalomórán tanultakat az antik görög irodalomról! Milyen műveket ismert meg az osz-
tály? Keressünk bennük rövid részleteket a hétköznapi életről! Milyen társadalmi rétegek jelennek meg 
a művekben? Hogyan tekintettek a nőkre?

Keressük meg a  rajzon az agorát és 
a Parthenónt! A Parthenón mellett áll 
Niké, a Győzelem temploma. Vajon mi-
ért? Hogy hívták a dombot, amelyen 
a Parthenón állt? Milyen szerepet ját-
szott egy poliszban az agora?

Athén rekonstrukciós rajza

Korszak Fér� ak 
várható 
életkora

Nők 
várható 
életkora

Korai bronzkor 33 év 29 év

Kései bronzkor 39 év 32 év

Kr. e. 12. század 38 év 30 év

Kr. e. 5. század 43 év 34 év

A nők és a fér� ak várható életkorának változásai

Értelmezzük a táblázatot! Miért haltak meg koráb-
ban a nők, mint a fér� ak? Nézzünk utána, hány év 
a mai nők és fér� ak várható életkora Magyarorszá-
gon és az Európai Unióban! Vessük össze az adato-
kat az ókoriakkal! Mivel indokolnánk a változásokat?
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Metoikoszok és rabszolgák

Az athéni társadalom részét képezték a metoikoszok (jelentése: ’együtt 
lakók’, a városban tartósan letelepedett idegenek), akik részben ipari 
tevékenységet folytattak, részben kereskedtek. Az athéniakkal együtt 
katonáskodtak. Számos nagyon gazdag ember is volt közöttük, politikai 
jogokkal mégsem rendelkeztek. Mások házát bérelték, és a földtulajdon-
ból is ki voltak zárva, még ingatlant sem szerezhettek. A metoikoszok 
tehát nem voltak polgárok.

A felszabadított rabszolgák jogállása hasonló volt a metoikoszo-
kéhoz. Sok gazdag ember tartozott közéjük, de sem polgárjoggal, sem 
ingatlanszerzési joggal nem rendelkeztek.

A rabszolgák pontos számáról nincsenek adataink. A tehetősebb 
családoknál 3–5 rabszolga dolgozott, a legnagyobb számú rabszolgát 
ipari üzemek és bányászati vállalkozások tulajdonosai birtokolták. Ná-
luk 50–120 rabszolga is tevékenykedhetett. A rabszolga beszélő szer-
számnak minősült, piacon lehetett adni-venni, mint egy állatot vagy 
egy szerszámot. Ha valaki megölt vagy megcsonkított egy rabszolgát, 
tulajdonosa számára kártérítést kellett � zetnie, mivel annak vagyoná-
ban okozott kárt.

Egy athéni lány, Hégészó sírköve

Hogyan érzékelteti a dombormű, hogy az álló alak 
rabszolga? Nézzünk utána, ki írt verset Hegeso sírja 
címmel erről a domborműről! Játsszuk el, miben kü-
lönbözött Hégészó élete egy spártai lányétól! Kép-
viselje egy-egy lány Hégészót és a spártai lányt! Az 
utóbbi életéhez nézzük meg a Spárta-fejezetet!

Év Polgárok 
száma

Metoikoszok 
száma

Metoikoszok 
aránya

Kr. e. 431 50 000 7000 14%

Kr. e. 317–307 31 000 10 000 32,2%

A polgárok és a metoikoszok aránya Athénban

Miért érte meg Athénban élni az idegeneknek! Milyen tevékenységet 
folytatott a metoikoszok rétege?

Én, öregasszony, s koldus férjem tengünk a � únkkal, lányunkkal s szol-
gálónkkal, bús öt fő. Nincs mit együnk, és ettől arcunk színe fakó. Már a 
mi részünk ez mindig s étrendünk is ilyen csak: Baraboly [gyomnövény, 
gyökerét eszik], vadkörte, fuszulyka [bab], retek, makk, fügebab, lencse, 
bagolyborsó, zöldség, papsajt, kicsi hagyma, tücsök s honi gondom, a 
szárított füge.

(Athéni komédia részlete)

  Mit ettek a szegény görögök? 
  Miért fontos, hogy a közösség az ünnepeken birkát 
vagy szarvasmarhát áldozott? 

Görög kis� ú kerekes lovacskája

Melyik mai játékra emlékeztet az agyaglovacska?

A gyermekkor és az iskola
Miben különbözött a lányok és a � úk nevelése?

Az ókori világban a gyermekkor rövidebb ideig tartott, mint ma. Ijesz-
tően nagy volt a gyermekhalandóság: minden második gyermek még 
azelőtt meghalt, hogy megérte volna a hatodik születésnapját. Ha egy 
házban kis� ú született, olajkoszorút akasztottak ki az ajtóra, ha pedig 
kislány, gyapjút, mivel a fonás a nők feladata volt. Nevet azonban csak 
tíznapos korukban adtak a gyermekeknek, mivel sokan úgysem érték 
meg ezt a napot. A névadáshoz összehívták a rokonokat és a baráto-
kat, és a szülők megvendégelték őket. A kisgyerekek 7–8 éves korukig 
édesanyjukkal maradtak, és otthonukban nevelkedtek.

A görög gyermekek napjainak nagyobb részét, éppen úgy, mint ma, 
a különféle játékok töltötték ki. Sok játékuk maradt fenn, többnyire 
gyermeksírokban, ahová az elhunyt gyerekek kedvenc játékait is elte-
mették. A lányok a legtöbb városban otthon nevelkedtek, és anyjuktól, 
nőrokonaiktól lesték el a háztartás fortélyait. Nagyon korán, 13–15 éves 
korukban férjhez adták őket, mivel egy szegényebb háztartás számára 
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nagy terhet jelentett a lányok nevelése. A � úk ugyanis már korán be-
álltak segíteni a mezőgazdasági munkákba, a lányoktól azonban senki 
sem várhatta el, hogy szántsanak, vagy ökörfogatot hajtsanak.

Nem sok forrással rendelkezünk arra nézve, hogy a Kr. e. 5–4. szá-
zadban hogyan zajlott az oktatás azok számára, akiket iskolába járattak 
a szüleik. Állami iskolarendszer ugyanis Spárta kivételével nem létezett. 
A tanító vállalkozók havi díját a szegényeknek nem volt könnyű előte-
remteniük. A gazdagabb gyerekeket külön pedagógus (gyermekvezető) 

rabszolga kísérte az iskolába, nehogy útköz-
ben kereket oldjanak, vagy bántódásuk essék. 
Iskolába nemcsak � úk, hanem kislányok is 
járhattak, ha szüleik meg tudták � zetni az 
árát. Az igazán gazdag családok házhoz járó 
nevelőt fogadtak. A makedón király például 
a nagy � lozófust, Arisztotelészt bízta meg � a, 
a későbbi Nagy Sándor nevelésével.

Az órák az agora vagy egy tornacsarnok 
valamelyik szobájában folytak. Az írás-olva-
sás mellett kívülről meg kellett tanulni egy 
homéroszi eposz több száz sorát. Az okta-
tás kiterjedt a matematika és geometria 
alapjai ra is. A hajózás miatt a csillagászat 

alapjait is el kellett sajátítani, hogy a csillagos ég alapján tájékozódni 
tudjanak. Ez tette lehetővé, hogy hazataláljon, akit egy vihar messzire 
sodort a hajójával. Nagy hangsúlyt fektettek a zeneoktatásra. Aki nem 
játszott valamilyen hangszeren, az műveletlen embernek számított.

A testnevelés ugyancsak alapvető volt. A városokban több torna-
csarnok, úgynevezett gümnaszion állt, amelyekben a � úk megtanul-
ták a birkózás, az ökölvívás, a gerelyhajítás és más olümpiai sportágak 
szabályait. A legtöbb sport a katonáskodásra készítette föl őket. A � -
úknak tizennyolc éves koruktól egy év katonai kiképzésen, majd egy év 
határőri szolgálaton kellett átesniük. A lányok Spárta kivételével nem 
sportoltak, de lányiskolák több helyen léteztek. Ezekben írni-olvasni, 
énekelni, zenélni, táncolni tanultak, és a háztartási ismereteket is elsa-
játíthatták. Az így képzett lányok könnyebben találtak férjet maguknak. 
Mindezt természetesen csak a gazdagok engedhették meg maguknak.

A mindennapok ünnepei
Milyen görög szokások különböztek a maiaktól?

A születésnapot és a névnapot nem ünnepelték. A születésnapot a per-
zsák már megülték, erről a görög történetírók is beszámolnak, de fur-
csa szokásnak tartották. Igazi családi ünnep csak egy volt, amikor há-
rom napon keresztül együtt volt a legtágabb család. Az első napon 
a halottakra emlékeztek, a másodikon többször is lakomáztak, majd 
a harmadik napon a hivatalos nyilvántartásba beírták a három- vagy 
négyéves � úk neveit.

Az ünneplés része volt minden alkalommal a borozás, amit szüm-
poszionnak, vagyis együtt ivásnak neveztek. Ezen csak fér� ak ve-
hettek részt, olykor azonban zenekíséretet is nyújtó prostituáltak is 
hozzájárultak az este kiteljesedéséhez. A fér� ak nem székeken ül-
tek, hanem heverőn, féloldalukra dőlve lakomáztak és iszogattak. 
Ivás közben meghatározott témára verset írtak, amelyhez minden-
kinek egy-egy sort hozzá kellett fűznie, miközben a borosedényt is 
körbeadták. A  filozófiai kérdések megtárgyalása mellett azonban 
kötetlen beszélgetésekre és mutatványosok szereplésére is sort ke-
ríthettek. A színházi előadásokat Dionüszosz ünnepein tartották.

Viaszostábla és íróvessző rekonstrukciója. A gyerekek tes-
ti fenyítése közismert és elfogadott volt Hellászban. Több 
iskolai viaszostábla került elő, amelyeken a gyerekek gya-
korolták a betűvetést. Az egyikre a tanár írta fel vészjósló 
� gyelmeztetését, amelyet a gyerek négyszer megismételt 
alatta, de olyan nagy igyekezettel, hogy a betűk, áttörve 
a viaszréteget, magán a fatáblán is maradandó nyomokat 
hagytak: „Légy szorgalmas, � ú, nehogy megnyúzzalak!”

Az íróvessző szélesebbik végével ki lehetett törölni 
a fölösleges vagy hibás szavakat. Mire használják 
ma a stílus kifejezést? Nézzünk utána, honnan ered 
a szó, és van-e köze a viaszostáblához!

Hogyan büntették meg a rosszalkodó diákokat?

Tanuló � ú egy görög vázán

Lakomázók egy görög vázán

Az i� ak lakoma során megkoszorúzták egymást. Ki 
és mivel szórakoztatja a lakoma résztvevőit? Mire 
használják ma a szimpózium kifejezést?

A mogorva tanár az osztályterem sarka felé mordul: 
– Dionüsziosz, rosszalkodsz a sarokban!
– De hiszen nincs is itt – jegyzi meg egy diák.
– Majd rosszalkodik, ha megjön – mondja a tanár.

(Egy görög viccgyűjteményből)
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Kitekintő

Összegzés

Görög � zetőeszköz
1 drakhma = 6 obolosz
6000 drakhma = 1 talanton

Napi átlagbér
minimálbér: 2 obolosz
egy képzetlen szakmunkás: 3 obolosz
egy szakmunkás: 1 drakhma
állami építkezésen dolgozók: 
 1-2 drakhma

Tekintsük át az adatokat! Milyen anyagi 
körülmények között élt az athéni átlag-
polgár? Kire mondjuk azt, hogy van 
neki tálentuma?

A rabszolgák és metoikoszok zabolátlansága viszont Athén-
ban a legteljesebb, ott nem szabad megverni sem őket, és 
utadból sem áll félre a rabszolga. Hogy mi az oka ennek a he-
lyi szokásnak, mindjárt megmondom. Ha az volna a törvény, 
hogy a szabad ember megütheti a rabszolgát vagy a metoi-
koszt vagy a szabadon bocsátottat, bizony gyakran athéni 
polgárt verne meg abban a hiszemben, hogy rabszolga. Mert 
a nép ruházata ott semmivel sem jobb, mint a rabszolgáké 
vagy a metoikoszoké, és a kinézésük sem jobb. Ha meg azon 
is csodálkoznék valaki, hogy hagyják, hogy a szolganép ott 
bőségben, sőt egyesek nagylábon éljenek, kiderül, hogy ezt 
is megfontolásból teszik. Ahol ugyanis tengeri hatalom van, 
feltétlenül szükséges az, hogy a rabszolgák pénzért szolgál-
janak, hogy megkapjam munkájából a részesedést, meg az, 
hogy szabadjára engedjék őket. Ahol viszont már gazdagok 
a rabszolgák, ott többé már nem előnyös, ha az én rabszol-
gám fél tőled; persze Lakedaimónban fél tőled a rabszolgám. 
Ha azonban a te rabszolgád fél éntőlem, az a veszély fenye-
get, hogy saját pénzét is ideadja, csakhogy személyét ne fe-
nyegesse veszély.

(Részlet Pszeudo-Xenophón 
Az athéni állam című munkájából)

  Miként vélekedett a szerző az athéni viszonyokról?
  Miért engedték meg Athénban, hogy egy rabszolgának va-
gyona lehessen?
  Ki dolgozhatott szorgalmasabban, egy rabszolga vagy egy 
olyan rabszolga, aki szerződést kötött az urával, hogy tíz év 
alatt ki� zeti neki saját vételárát?
  Melyik rabszolgával járt jobban a tulajdonosa? Ennek alapján 
vajon mennyire lehetett elterjedt az „önkivásárlás”?

Történelmi forrás
 Milyen források segítségével lehet a múlt mindennapjait 
rekonstruálni?
 Milyen forrásokból lehetett az athéni társadalom réteg-
ződését megismerni? 

A rabszolgák helyzete

A rabszolgák helyzete – a bányában dolgozókat leszámítva – 
korántsem volt reménytelen. A rabszolga megállapodhatott 
gazdájával, hogy 10 év alatt ki� zeti neki saját vételárát (vagy 
akár még többet is), utána pedig felszabadul. Az ilyen szol-
gák saját – többnyire pénzügyi – vállalkozásokat folytattak, 
amiből elegendő jövedelmük gyűlt össze, hogy ki� zessék 
a törlesztőrészleteket, sőt saját vagyonukat is megalapozzák. 
A törvények védték az ilyen rabszolgák vagyonát. Ezt termé-
szetesen nem a rabszolga, hanem annak tulajdonosa érdeké-
ben tették, hogy őt ne érje kár. A rabszolgatartás tehát nem 
volt alapvető fontosságú intézmény a görög gazdaságban.

Év Tulajdonos
vagyoni helyzete

Fér� 
rabszolga

Női
rabszolga

Összesen

Kr. e. 427 középparaszt 2 2 4

Kr. e. 426 középparaszt 4 ? 4

Kr. e. 425 középparaszt 1 ? 2

Kr. e. 422 gazdag 6 1-2 7–8

Kr. e. 421 paraszt 2 ? 2+?

Kr. e. 421 paraszt 1 2 3

Kr. e. 405 gazdag 4–7 1 5–8

Kr. e. 392 paraszt 2 1 3

Kr. e. 388 paraszt 1 ? 1+?

Az egy tulajdonosra jutó rabszolgák száma Arisztophanész 
komédiáiban

Értelmezzük a táblázatot! Mennyire jellemezte Athént a rab-
szolgatartás? Akinek mindössze egy rabszolgája volt, az való-
ban jelentős értéket állíthatott-e elő vele? Ha nem, akkor mire 
használhatta? Kinek segíthetett egy rabszolganő?

Történelmi jelentőség
 Miért lehet fontos feltárni az egyszerű emberek és a min-
dennapi élet jellemzőit?

Árak a Kr. e. 5. századból 
napi étkezés: kb. 3 obolosz
10 liter búza: 1 drakhma
1 szarvasmarha: 40–50 drakhma
1 kecske vagy juh: 12–17 drakhma
1 ló: 1200 drakhma
rabszolganő: 72–220 drakhma
fér�  rabszolga: 105–305 drakhma
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Rá@dás

Thermopülai
szoros

Délosz
Argosz

ó

Naxos

Krétai - tenger

Ión - tenger

Égei - tenger

Márvány-t.

Hellészpontosz

Kr. e. 492

Kr. e. 492

Kr. e. 479

Kr. e. 480

Kr. e. 490

Kr. e. 490

Kr. e. 479

Kr. e. 494

Kr. e. 480

         Kr. e. 492  perzsa támadás útvonala
         Kr. e. 490  perzsa támadás útvonala
         Kr. e. 480  perzsa támadás útvonala

Perzsák elleni görög szövetség          
Perzsa területek     

I ón felkelés Kr. e. 500–494           

A marathóni csata
Miért indult meg a perzsák támadása?

A Perzsa Birodalom terjeszkedése elérte a kis-ázsiai gö-
rög városokat. A legtöbb városban az athéniakkal rokon ión 
nyelvjárást beszélték. A ión városok fellázadtak a perzsa ura-
lom ellen, és Athéntól kértek segítséget. Athén egy húsz hajó-
ból álló � ottát küldött, ami segítségnek kevés volt, de a perzsa 
Dareiosz bosszúkedvét meghozta. A felkelés leverése után 
hajón indult meg a támadás, de egy tengeri vihar szétszórta 
és jórészt megsemmisítette a � ottát.

Kr. e. 490-ben más útvonalat választottak a perzsák, és 
egyenesen Attikába tartottak. Marathónnál vetettek hor-
gonyt, mivel ott találtak olyan síkságot, amelyen lovasságuk 
fel tudott sorakozni. Az athéniak idejében értesültek a had-
járatról, és Spártától kértek segítséget. A spártaiak azonban 
késve érkeztek Attikába, mivel egy ünnepük miatt nem in-
dulhattak azonnal hadjáratra. A marathóni csatában a fegyel-
mezettebb és hazájukat védő athéniak Miltiadész, a nagysze-
rű hadvezér vezetésével győzelmet arattak a támadók fölött.

11. A görög–perzsa háborúk és az athéni demokrácia fénykora
Idézzük fel, hogyan alakult ki a Perzsa Birodalom! Milyen területeket hódított meg? Milyen államfor-
ma volt Athénban a görög–perzsa háború előestéjén? Mit tudunk a spártai hadseregről? Mi jellemezte 
a hoplita harcmodort?

A görög–perzsa háború eseményei

Melyik térségben bontakozott ki először 
a görög–perzsa szembenállás? Köves-
sük végig a perzsa támadások útvona-
lait! Milyen eltérések � gyelhetők meg?

Perzsa harcos

Hasonlítsuk össze a perzsa harcos 
fegyverzetét a 9. leckében talál-
ható hoplita rajzával! Milyen alap-
vető különbség � gyelhető meg? 
Ki volt erőfölényben a közelharc 
során? Olvassuk el a digitális tan-
anyagban lévő szövegrészeket 
a mara thóni csatáról! Milyen tak-
tikát választottak a szemben álló 
felek? Hogyan értékelte napjaink 
hadtörténésze a csata menetét? 
Mi állhatott a marathóni futás le-
gendájának hátterében?

A marathóni csata
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Melasz

Aszóposz

Maliai-öböl

�ermopülai szoros 
Leónidasz halála

perzsák

spártaiak

Thermopülai és Szalamisz
Hogyan sikerült megfordítani a háború menetét az athéniaknak?

I. Dareiosz halála után � a, Xerxész Kr. e. 480-ban szárazon és vízen in-
dította el hatalmas seregét. Célja Athén és Spárta ellenállásának megtö-
rése, Hellász meghódítása volt. Amerre vonult, a görög államok meg-
adták magukat és csatlakoztak hozzá. Flottája nagy részét a kis-ázsiai 
görög és a föníciai államok állították ki. A � ermopülai szorosnál 
a spártai Leónidasz akarta megállítani a perzsa szárazföldi csapatokat. 
A mai becslések szerint a perzsák szárazföldi hadereje megközelítette 
a kétszázezer főt. Amikor a perzsákat egy áruló Leónidaszék hátába 
vezette, ő elküldte szövetségeseit, és háromszázad magával hősi halált 
halt. Leónidasz tettének szimbolikus jelentősége volt, a perzsák számára 
azonban nem okozott érezhető veszteséget.

A két háború közt eltelt tíz évben Athénban fontos változások követ-
keztek be. Miltiadész megbukott és börtönben halt meg. Ellenfele, � e-
misztoklész (aki a marathóni csatában az egyik sztratégosz volt) nem 
a szárazföldi sereg, hanem a � otta fejlesztésében látta Athén jövőjét. Az 
újonnan feltárt ezüstbányák jövedelméből 200 hajót építtetett, megala-
pozva ezzel Athén tengeri uralmát. Politikai ellenfeleit cserép szavazással 
elűzte. Amikor a perzsák már � ermopülainál jártak, � emisztoklész 
elrendelte Athén kiürítését. A görög szövetséges � otta Szalamisz és 
Attika partjai közé húzódott be, és a véres tengeri ütközetben a für-
gébb görög hajók és a jól képzett tengerészek győztek a túlerő fölött. 

Hosszú ideig tusáztak Marathónnál. Középen, ahol maguk a perzsák és 
a szakák harcoltak, a barbárok voltak fölényben, és áttörvén a hellén 
arcvonalat, a szárazföld belseje felé kezdték szorítani a helléneket, a két 
szárnyon azonban az athéniak és a plataiaiak kerekedtek felül. Előnyös 
helyzetükben a megfutamított ellenséget menekülni hagyták, a két 
szárny egyesült és azokra támadt rá, akik korábban középen áttörték 
az athéni csatasort. Itt is az athéniak győztek. A perzsák menekültek, ők 
a nyomukba eredtek és addig kaszabolták őket, amíg a tengerhez nem 
értek, ahol – megpróbálván tűzbe borítani – megtámadták a hajókat.

(Részlet Hérodotosz 6. könyvéből; Kr. e. 5. század)

  Hogyan sikerült a kisebb athéni seregnek legyőz-
nie a túlerőt?
  Milyen szerepet játszott a görögök sikerében a fegy-
verzetük és a harcmodoruk?
  Hérodotosz nem említi a perzsa lovasságot. Néz-
zünk utána a digitális tananyagban, miért biztos, 
hogy a lovasság részt vett a csatában!
  Melyik sportág őrzi a marathóni csata emlékét?

A thermopülai csata

Olvassuk el a  digitális tan anyag ban 
a csata menetét rögzítő Hérodotosz-
részletet! Miért tudták a  perzsák le-
győzni Thermopülai védőit?

A Thermopülainál elesett spártaiak emlékét őrzi az 
alábbi epigramma (feliratos vers):
„Itt fekszünk, vándor, vidd hírül a spártaiaknak,
       Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.”

  Milyen spártai erénynek állít emléket a vers?
  Alkosson az osztály két csoportot, és vitassa meg, 
volt-e értelme feláldozni 300 magas harci értékű 
spártai harcost! Milyen haszna volt áldozatuknak? 
Az egyik csoport érveljen az erkölcsi példamutatás 
mellett, a másik keressen érveket annak alátámasz-
tására, hogy könnyelműség volt halálba küldeni 
háromszáz kiválóan képzett katonát! Készíthetnek 
a csoportok a vitából egy öt-tíz perces törimozit.

Így határozott a tanács és a népgyűlés.
Themisztoklész, Neoklész � a a Phrearrioi démosz-
ból terjesztette be a javaslatot.
A várost rá kell bízni Athénára, Athén védelme-
zőjére, és az összes többi istenre, hogy védjék 
meg és tartsák távol földjétől a barbárokat. Vala-
mennyi athénit és az Athénban lakó idegeneket 
gyermekeik kel és feleségükkel együtt telepítsék át 
Troizénba. Az öregeket és a kincseket Szalamiszra 
kell áttelepíteni. A többi nagykorú athéni és idegen 
mind szálljon föl az előkészített kétszáz hajóra, és 
védelmezze meg a barbártól saját és a többi hel-
lén szabadságát, a lakedaimóniakkal, a korinthoszi-
akkal, az aiginaiakkal, és mindazokkal együtt, akik 
készek osztozni a veszélyben.

(Themisztoklész néphatározata; Kr. e. 480)

  Miért üríttette ki Themisztoklész Athént?
  Vajon meg lehetett volna védeni a várost a hatalmas perzsa seregtől?
  Minden hajón száz evezős, tizennégy harcos és egy kapitány szolgált. 
Hány fős volt az athéni � otta? 
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kincstárak 
felügyelői

10 Phülé

(törvényhozás)

polgárjoggal rendelkező
nők és �atalkorúak

metoikoszokADÓ

rabszolgák

1.1. 2.2. 3.3. 4.4. 5.5. 6.6. 7.7. 8.8. 9.9. 10.10.10.

NÉPGYŰLÉS

teljes jogú athéniak

ötszázak tanácsa
(törvény-előkészítés)

6000 fős
esküdt-
bíróság

cserépszavazás

50 fős testület
36 napig irányít

elöljáró – 1 napig

9 arkhón

10 sztratégosz

Areioszpagosz

választás

választás

választás

sorsolás

sorsolás

Ebben az is szerepet játszott, hogy a perzsák oldalára kényszerített 
kis-ázsiai görögök harci kedve igencsak mérsékelt volt. A katasztrofá-
lis vereség után Xerxész a � ottával együtt hazatért. Az érintetlen per-
zsa szárazföldi haderőt a spártaiak irányítása alatt a következő évben 
győzték le. A perzsák kénytelenek voltak föladni Hellász meghódítá-
sának tervét. Fordult a kocka. Kr. e. 478-ban Athén adta ki a jelszót: 
szabadítsuk fel a megszállt kis-ázsiai görögséget! Megalakult az Athén 
vezette déloszi szövetség, amely a Kr. e. 448-as békekötésig felszaba-
dította szinte valamennyi görög államot.

A periklészi Athén
Hogyan működött az athéni népuralom?

Periklész ősi arisztokrata családból származott, anyai ágon Kleisz-
the nésszel állt rokonságban. Periklész a többi arisztokrata családdal 
szemben a népgyűlésre támaszkodott. Hagyományos hivatalt sohasem 
viselt, viszont évente megválasztatta magát sztratégosznak (a Kr. e. 
5. század közepén). A démosz bizalmát azzal nyerte el, hogy az esküdt-
bíróságok tagjainak napidíjat � zettetett. Szolón törvénye a legszegé-
nyebbeknek is megengedte, hogy részt vegyenek az esküdtbíróságok és 
a népgyűlés munkájában. Csakhogy ezzel a jogukkal nem tudtak élni, 
ha mindennap dolgozniuk kellett ahhoz, hogy eltartsák családjukat. 
A napidíj lehetővé tette, hogy ők is bíráskodhassanak. A pénzt Perik-
lész a déloszi szövetség adóiból folyósította. Érthető, hogy a démosz 
ezek után Periklész minden javaslatát lelkesen megszavazta a népgyű-
lésen. A kiteljesedő demokrácia (népuralom) továbbra is csak a szabad 
jogállású athéni fér�  polgároknak biztosított politizálási lehetőséget, 
azaz csak az athéni társadalom 10-15%-át érintette.

A demokráciában a hivatalokat sorsolással töltötték be, még az 
sem számított, hogy a jelölt tud-e írni-olvasni. Igaz, a legszegényeb-
bek előtt még a demokráciában sem nyílt meg a hivatalviselés lehe-
tősége. Így nagyon megnőtt a cenzushoz kötött hivatalok befolyása, 
amelyeket szavazással töltöttek be, és vizsgálták a jelöltek alkalmas-
ságát. Ilyen volt a sztratégoszi és a kincstárnoki hivatal. Ezeket csak 

Periklész portréja

Hérodotosz portréja

A komédiaszerzők szerint Periklésznek hagymafe-
je volt, azért viselt állandóan sisakot, hogy ezt ne 
lássák. Mennyire valószínű, hogy valaki békében, 
a saját városában sisakban járkált? Miért ábrázolja 
a szobor sisakban a politikust? Milyen tisztséget vi-
selt többször is?

Hérodotosz írta meg a görög–perzsa háború történe-
tét. Sok szemtanúval beszélt, és bejárta a csaták hely-
színeit. A hisztór szó szemtanút jelent, Hérodotosz 
művét hisztóriának nevezi. Fogalmazzuk meg, miért!

500 mérősök Szolón és Kleiszthenész idejében

300 mérősök Kr. e. 487

200 mérősök Kr. e. 457

200 mérő alattiak soha nem tölthettek be hivatalt

A hivatalviselés jogának kibővítése

Az athéni állam Periklész korában

Elemezzük az ábra alapján az athéni állam felépíté-
sét! Hasonlítsuk össze, miben tért el az állam irányí-
tása Szolón idejéhez képest! Miben különbözött a 
kleiszthenészi phülérendszer a szolónitól?
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a legvagyonosabb réteg tölthette be. A sztratégosznak értenie kellett a had-
vezetéshez, és szüksége volt hadi tapasztalatokra. Az állam védelme érde-
kében a démosz elfogadta az arisztokraták vezető szerepét a hadseregben.

A törvényeket a havonta kétszer-háromszor ülésező népgyűlés hoz-
ta. A népgyűlésen csak olyan törvényjavaslatot lehetett tárgyalni, ame-
lyet az 500 fős tanács előtte jóváhagyott. A népgyűlésen minden pol-
gár részt vehetett, szavazati joga volt, a szavazás többségi elv alapján 
történt, és minden szavazat egyenlő értékűnek számított. Ez minden 
demokrácia alapja. Az arisztokraták, annak ellenére, hogy a legfonto-
sabb hivatalokat továbbra is ők töltötték be, nyíltan bírálták a demokrá-
ciát. Igaz, ezt meg is tehették, mert a demokrácia biztosította mindenki 
számára a szólásszabadságot.

Mi olyan államformában élünk, amely nem szomszédaink törvényeit ve-
szi mintául, s inkább mi szolgálunk példaképül másoknak, mint hogy mi 
utánoznánk más népeket. A neve pedig, mivel az uralom nem néhány 
ember, hanem a többség kezében van, demokrácia. A magánügyekben 
a törvény mindenkinek egyenlő jogot biztosít, ami pedig a tekintélyt és 
azt illeti, hogy egyesek miért örvendenek jó hírnek, a megbecsülés nem 
a közéletben elfoglalt helyzetüktől, hanem az érdemeiktől függ, s ha 
valaki képes rá, hogy városának valamilyen szolgálatot tegyen, ezt ak-
kor is megteheti, ha szegénysége miatt társadalmi rangja jelentéktelen.

(Periklész beszéde Thuküdidésznél; Kr. e. 5. század)

  Mit tekintett Periklész a demokrácia alapjának?
  Hasonlítsuk össze ezt az értékelést Pszeudo-Xeno-
phón szavaival! Mi lehet az ellentmondás alapja? 
Melyik vélemény állhat közelebb az igazsághoz? 
Foglaljuk össze érveinket!

Ami az athéni államrendet illeti, azt ugyan nem he-
lyeslem, hogy az államrendnek ezt a formáját vá-
lasztották, mert ezzel a választásukkal egyúttal azt 
is választották, hogy a hitványaknak jobban men-
jen a dolguk, mint az előkelőknek, ezért tehát nem 
helyeslem. De viszont, hogy – ha már egyszer így 
határoztak – államrendjüket jól őrzik, és egyébként 
helyesen járnak el, még ha a többi görögök úgy lát-
ják is, hogy hibáznak – ezt ki fogom mutatni.

(Részlet Pszeudo-Xenophón Az athéni állam 
című munkájából; Kr. e. 5. század vége)

  Kiket nevez a forrás hitványaknak?
  Hogyan értékeli az arisztokrata szerző a demok-
rácia működését?

Zeuszra, szólt a vádló, Szókratész a fennálló törvények megvetésére 
nevelte társait, amikor azt mondta, hogy őrültség babszemsorsolással 
választani az állam vezetőit, hiszen senki nem akarna babszemmel vá-
lasztani sem kormányost, sem ácsot, sem zenészt, sem más mesterem-
bert, pedig az e mesterségekben elkövetett tévedések jóval kisebb kárt 
okoznak, mint az államügyekben. A vádló szerint az e� éle beszédek az 
i� akat a fennálló államrend megvetésére buzdították és erőszakossá 
tették természetüket.

(Részlet Xenophón Emlékeim Szókratészról  című írásából; Kr. e. 4. század)

  Hogyan érvel a forrás, miért veszélyesebb állami 
vezetőket sorsolni, mint hajókormányost?
  Fogalmazzuk meg, ez kinek az érve lehet: egy arisz-
tokratáé vagy egy egyszerű emberé?
  Valóban okozhatott-e kárt, ha a sorsolással szegény 
és műveletlen ember került hivatalba?

Nézzünk utána, hol található ma ez a dombormű! 
Nyomozzuk ki az interneten, milyen kalandos úton 
került oda, és mi erről a görögök véleménye! Vi-
tassuk meg, kinek van igaza: a görögöknek vagy 
a domborművet őrző múzeumnak?

Lovas i� ak a felvonuláson. A Parthenón domborműve

Athén Periklész korában
Miért tekinthetjük fénykornak az időszakot?

Az athéni demokrácia – a szövetségesek adóiból 
megvalósított – hatalmas építkezései vonzották 
a művészeket egész Hellászból. Az Akropoliszon 
álló Parthenón domborműve a Panathénaia ünne-
pének felvonulását és egyben a demokratikus Athén 
dicsőségét ábrázolta. Ezt a hatalmas, szalagszerű 
domborművet, úgynevezett frízt a kor leghíresebb 
szobrásza, Pheidiasz álmodta meg. Athéné szobrát 
is ő készítette el aranyból és elefántcsontból. Perik-
lész ellenfelei később elüldözték a városból, mert 
azzal vádolták meg, hogy Pheidiasz Athéné pajzsán 
megörökítette saját és Periklész arcvonásait.
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Kitekintő

Összegzés

Az athéni dráma virágkora szintén a Kr. e. 5. század második felére 
esik. Szophoklész és Euripidész teremtette meg a klasszikus tragédia 
műfaját, míg a csípős politikai komédia legjelentősebb mestere Arisz-
tophanész lett. Komédiái név szerint gúnyolták ki és tették nevetségessé 
a demokrácia ellenszenves vezetőit.

[Ezt kérdezte tanítványa Szókratésztől:] 
Mit gondol: a szájával énekel
A szúnyog, vagy hátsó részivel?
[Egy másik:]
És mit felelt e szúnyog ügyben, Ő?
[A tanítvány:]
Azt, hogy mivel szűk a szúnyog bele,
A béfúvó szél hátulján kiront,
S mert szűk, tekergős útja volt a szélnek,
Kitörve hangot adni kénytelen.
[A másik:]
Kürt e szerint a szúnyog alfele.
Ó mi szerencsés bendő-bölcselet!

(Részlet Arisztophanész Felhők című komédiájából)

  Arisztophanész magát a nagy gö-
rög � lozófust, Szókratészt csúfol-
ja ki. Milyen hatást válthatott ki az 
ilyen gunyoros hang a nézőkből?
  Nézzünk utána az interneten, ki 
fordította le először a Felhőket!

Okok és következmények
 Miért szenvedett vereséget a Perzsa Birodalom a görö-
gökkel vívott harcokban?
  Hogyan határozta meg Athén helyzetét a perzsák feletti 
győzelem?

Történelmi jelentőség
  Vitassuk meg, mennyiben beszélhetünk mai értelemben 
vett demokráciáról Periklész korában!
  Hogyan értékelhetjük Periklész szerepét a demokrácia 
működtetésében?
 Miért aranykor ez az időszak Athén életében?

Milyen mezben versenyeztek az 
ókori sportolók, és miért?

Az athéni váza, amelyet egy győztes 
kapott ajándékba

Athéni nők Athéné köpenyével a Parthenón domborművén

Athén ünnepei
A görög világ a kereszténység felvétele előtt nem ismerte a va-
sárnapot, a heti egy pihenőnapot. Pihenésre azonban nekik 
is szükségük volt. Nem csoda, hogy az athéni naptár több 
mint ötven állami és vallási ünnepet ismert, ami nagyjából 
megegyezik a mi vasárnapjaink számával. Igaz, a nyári mező-
gazdasági dologidőben kevesebb, télen viszont több ünnepet 
ültek meg. A legnépszerűbb Dionüszosz boristen két ünnepe 
volt, amelyeken komédia-, illetve tragédiabemutatókat tar-
tottak. A Dionüszosz-ünnepekhez hozzátartozott a mérték-
telen borfogyasztás, a zene és a tánc is. A városvédő Athéné 
ünnepén az Agoráról az Akropoliszra vonult fel az ünne-
pi menet, amely az egy éven át szőtt és varrt köpenyt vitte 

az istennőnek. Athéné szobrát minden évben átöltöztették. 
A szövésben vagy a menetben részt venni nagy megtisztelte-
tésnek számított. Ezt az ünnepi menetet ábrázolja a Parthe-
nón domborműve. Ugyancsak 
ehhez az ünnephez tartozott 
az Athéné tiszteletére ren-
dezett sportverseny, amely-
nek győztese a leg� nomabb 
athéni étolajjal töltött ha-
talmas amforát kapta 
jutalmul. A vázán azt 
a  sportágat ábrázol-
ták, amelyben nyert.
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A poliszvilág válsága
Hogyan emelkedett fel a makedón királyság?

Athén a déloszi szövetség élén valóságos birodalmat hozott létre, 
amelynek több mint háromszáz tagállama volt. Ezt Spárta féltéke-
nyen � gyelte. Spárta szövetségesei közt voltak kereskedővárosok, ame-
lyek érdekeit sértette az athéni terjeszkedés. Az ő unszolásukra szánta 
el magát Spárta a peloponnészoszi háború (Kr. e. 431–404) megindítá-
sára. Hatalmas véráldozatok után, közel harmincéves háborúban Spár-
ta kerekedett felül, Athén szövetségi rendszere szétesett. (A háború 
első időszakában halt meg Periklész.) A peloponnészoszi háború vége 
azonban nem hozta el a várva várt békét, sőt a spártaiak lemondtak 
a perzsák számára a kis-ázsiai görögségről és Ciprusról. A következő 
évtizedekben nem csökkentek a belháborúk a poliszok között.

12. Hellász válsága és Nagy Sándor birodalma
Mit tanultunk általános iskolában Nagy Sándorról? Milyen tetteit ismerjük a hódító uralkodónak? Is-
merünk-e olyan mozi- vagy ismeretterjesztő � lmet, amely Nagy Sándorról szól?

Nagy Sándor hadjárata

II. Philipposz hamvait ez az urna őrizte meg. Az urna 
fedelén a makedón napszimbólum látható

Határozzuk meg a térkép segítségével Nagy Sán-
dor hadjáratainak főbb irányait! Milyen stratégiai 
célok vezethették a makedón sereget? Gyűjtsük ki, 
mely mai országok területére terjedt ki Nagy Sán-
dor birodalma!

Ma melyik ország zászlaján láthatjuk ezt a napszim-
bólumot?

A poliszvilág válsága

Milyen politikai következményekkel járt a pelopon-
nészoszi háború? Hogyan hatott a háború a gazda-
ságra? Nézzünk utána, mit jelent a demagógia! Mire 
használják napjainkban ezt a kifejezést?
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A mai Görögország északi hegyeiben éltek a makedónok, akiknek 
a nyelve a göröggel állt közeli rokonságban. A görögök által barbár-
nak tekintett népet egy király vezette, az ő hatalmát a törzsi arisztok-
rácia korlátozta. A Kr. e. 4. század közepén II. Philipposz nemcsak 
a makedónokat egyesítette erős királyságában, hanem meghódította 
a környező – thrák és illír – törzseket is. Az uralkodó kihasználta a po-
liszok belharcait, és a makedónok Hellász középső területének uraivá 
váltak. A poliszok egy része a makedónok ellen, más részük mellettük 
foglalt állást, Athén II. Philipposz ellensége lett.

A görögök ellenállását a nagyszerű szónok, Démoszthenész tüzelte, 
akinek Philipposz elleni beszédeit philippikáknak nevezzük. A görög 
hadakat Kr. e. 338-ban, a khairóneiai csatában legyőzték a makedó-
nok. II. Philipposz Korinthoszban megalapította a görög államok szö-
vetségét, és annak élére állva meghirdette Perzsia kifosztásának prog-
ramját. A hadjárat megindítására már nem volt lehetősége, mert Kr. e. 
336-ban II. Philipposz merénylet áldozata lett.

Nagy Sándor
Hogyan győzhette le a hatalmas Perzsa Birodalmat?

II. Philipposz � a, Alexandrosz (a későbbi Nagy Sándor) nevelőjének 
a híres görög � lozófust, Arisztotelészt kérte fel. A trónörökös ezért 
nemcsak kiváló katona, hanem művelt ember is volt. Alexandrosz 
a khairóneiai csatában mutatta meg katonai tehetségét, majd 20 éve-
sen a makedón birodalom élére állt (Kr. e. 336–323).

Az apja halálát követően fellázadt népek leverése után Kr. e. 334-ben 
indította meg a Perzsia elleni hadjáratot. Vállalkozásának méretéhez 
képest kis létszámú, mindössze 40 000 fős seregével meglepte a perzsa 
helytartókat, és sorra aratta győzelmeit. III. Dareiosz is vereséget szen-
vedett tőle, de Nagy Sándor nem őt üldözte, hanem előbb Egyiptomot 
csatolta birodalmához. A hálás egyiptomiak fáraónak nevezték.

II. Philipposz elefántcsont portréja 
az uralkodó sírjából

Miért tekinthetjük hitelesnek ezt az arcképet? A ki-
rály koponyája is előkerült a sírból. Mi lehet a célja 
a koponyáról készült arcrekonstrukciónak?

Mint tudjuk, a perzsa király a szárazföld népei felett nem azok önkéntes 
beleegyezésével uralkodik, hanem úgy, hogy mindegyiküknél nagyobb 
fegyveres erővel vette magát körül. Ha mi ennél is nagyobb erővel ke-
lünk át, amit könnyen megtehetünk, csak akarnunk kell – kockázat nélkül 
a magunk számára kamatoztathatjuk Ázsiát. És sokkal szebb dolog a ki-
rállyal küzdeni királyságáért, mint egymással szemben a vezető szerepért.

(Részlet Iszokratész Panégürikosz című írásából; 160)

Miért buzdított Iszokratész Perzsia elfoglalására?

[…] Van azonban a zsarnokkal szemben egy közös védelem, amelyet 
a helyesen gondolkodó emberek természete önmagában hordoz, s amely 
mindenki számára jó és üdvös, de különösen a sokaságnak kedvez. Mi ez? 
A bizalmatlanság. Ezt őrizzétek, ehhez ragaszkodjatok. Ha ezt megőrzitek, 
nem fogtok semmi szörnyűséget elszenvedni. Mire törekszetek? A sza-
badságra. Hát nem látjátok, hogy Philipposznak már a rangja is összefér-
hetetlen a szabadsággal? Mert minden király, minden zsarnok ellensége 
a szabadságnak, a törvénynek. Vigyázzatok, nehogy miközben a háborút 
próbáljátok elkerülni, zsarnokot ültessetek a nyakatokra.

(Démoszthenész athéni szónok szavai)

  Hogyan vélekedett Démoszthenész II. Philipposzról?
  Mi volt Démoszthenész számára a legfontosabb érték, amelyet meg 
kell őrizni a makedón királlyal szemben?

Alexandrosz húszéves volt, amikor megkapta a ki-
rályságot, amelyet mindenfelől nagy irigység, 
szörnyű gyűlölet és veszélyek vettek körül, mert 
a szomszédos barbár törzsek nem tűrték az igát, s 
vágyódtak ősi királyaik után, és mert arra sem jutott 
idő, hogy Philipposz a fegyverek erejével meghó-
dított népeket megfékezze és megszelídítse; csak 
megváltoztatta és megzavarta a régi rendet, ami 
így szokatlansága miatt nagy felfordulást idézett 
elő, s azután eltávozott. A makedónok válságtól fél-
tek, és azt tanácsolták Alexandrosznak, hogy adja 
fel teljesen Hellaszt, és ne alkalmazzon erőszakot el-
lenük, az elszakadni vágyó barbárokat pedig szelíd-
séggel nyerje meg, és átpártolási szándékukat pró-
bálja meg a kezdet kezdetén megakadályozni. Ale-
xandrosz, éppen ellenkező okoskodásból kiindulva, 
azzal kezdte, hogy bátran és merészen biztosította 
birodalma üdvét és biztonságát; meg volt ugyanis 
győződve róla, ha azt látják, hogy a legkisebb enge-
dékenységet mutatja, valamennyien rátámadnak.

(Plutarkhosz Alexandrosz életéről 
a Párhuzamos életrajzokban)

Hellenizmus: a Nagy Sándor hódításaival kezdődő, 
és a független ptolemaioszi Egyiptom bukásával Kr. 
e. 30-ban végződő történelmi korszak.

  Miért jutott Makedónia válságba II. Philipposz ha-
lála után?
  Milyen uralkodónak mutatja ez a történet az i� ú 
Alexandroszt?
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Alexandrosz a Nílus deltájában megalapította Alexandriát, az egyip-
tomi görögség későbbi fővárosát. Útja során további több mint húsz vá-
rost alapított még, és a legtöbbet Alexandriának nevezte. Ezután ismét 
III. Dareiosz ellen fordult. A gaugamélai csatával (Kr. e. 331) megnyílt 
az út Perzsia és India felé.

A váratlan diadalsorozatnak két oka volt. Az egyik Perzsia válsága: 
a belső harcoktól megtépázott, lázadásoktól sújtott birodalom népei 
minden lehetőséget kihasználtak, hogy lerázzák a perzsa igát. A másik 
a fegyelmezett görög és makedón sereg katonai fölénye volt a nagy lét-
számú, de nem egységes és a III. Dareiosz iránt nem különösebben hűsé-
ges ellenséggel szemben. A hódítások anyagi sikere hatalmas volt, a per-
zsa kincstárban csak vert pénzben 2400 tonna aranyat és ezüstöt találtak!

Nagy Sándor Kr. e. 326-ban előretört az Indusig, és már India észak-
keleti tartományait hódította meg. A makedón sereg azonban lázadoz-
ni kezdett: szerettek volna már békében élni és részesülni hódításaik 
gyümölcseiből. Nagy Sándor visszafordult, és fővárosát Babilonba 
helyezte. Itt azonban leghűségesebb barátaival, a makedón és a görög 
előkelőkkel gyűlt meg a baja. Nagy Sándor egy egységes, központosí-
tott, soknemzetiségű birodalom kiépítésére törekedett. Ezt azonban 
perzsa mintára akarta megvalósítani. Keleti despotaként, kényúrként 
viselkedett, a lázadozókat kivégeztette, sőt egyik barátját saját kezűleg 
szúrta agyon. A kivételes életpálya ekkor hirtelen megszakadt. Nagy 
Sándor Kr. e. 323-ban Babilonban meghalt. A hadjáratok megerőlte-
tései, a betegségek mellett halálát a mértéktelen italozás okozta. Isten-
ként tiszteltette magát, de a halál � gyelmeztette: halandó ember maradt.

A hellenisztikus birodalmak
Miért hullott szét Nagy Sándor birodalma?

Nagy Sándor halála után a fegyverrel egységbe kényszerített, túlsá-
gosan hatalmas birodalom darabokra szakadt. Az egyes királyságok 
élére egykori hadvezérei, a diadokhoszok (jelentése: ’utódok’) kerül-
tek. (Egyiptomban Ptolemaiosz, Szíriában Szeleukosz, Makedóniában 
Antigonosz.) A később kialakult Pergamon központja Kis-Ázsiában 
feküdt. Az utódállamok vezető rétege a görögül beszélő makedónokból 
és görögökből állt, a korszakot ezért nevezik a hellén (’görög’) szóból 
hellenisztikus kornak (Kr. e. 323–30).

Nagy Sándor az isszoszi csatában üldözi 
a perzsa királyt (görög festmény alapján 
készült pompeji mozaik)

Nagy Sándor portréja

Mit fejez ki, hogy Nagy Sándor a csatá-
ban nem visel sisakot? Milyen fegyver 
van a kezében? Keressük meg a térkép-
vázlaton Isszoszt!

[Nagy Sándor] Szúszában tartotta meg társai 
nászünnepét; ő maga Dareiosz leányát, Sztateirát 
vette feleségül, a legelőkelőbbekhez pedig a leg-
előkelőbb perzsa nőket adta. Közös nászünnepély 
volt ez mindazokkal a makedónokkal együtt, akik 
korábban léptek házasságra. A lakomára állítólag ki-
lencezren voltak hivatalosak, és mindegyikük arany 
ivópoharat kapott az áldozathoz. Más tekintetben 
is bámulatos fényűzést fejtett ki; mindenki adós-
ságát ki� zette; százharminc híján tízezer talantont.

(Plutarkhosz a szúszai menyegzőről)

  Miből tudta Nagy Sándor ki� zetni társai adósságait?
  Mi lehetett a célja a makedónok és perzsák töme-
ges házasságával? 
  Számítsuk ki, hány kiló ezüst tízezer talanton!
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Kitekintő

Összegzés

A hellenisztikus kor gazdasági alapját a perzsáktól zsákmányolt kin-
csek jelentették. Az időszakban hatalmas városi központok jöttek létre 
Egyiptomban, Mezopotámiában és Kis-Ázsiában. Alexandria lako-
sainak száma meghaladta a félmillió főt. A görög nyelvű városokat 
a paraszti sorban élő bennszülött népesség tartotta el. A városok 
önkormányzata többnyire demokratikusan működött, ezt mutatják 
a népgyűlési határozatok, de a kül- és védelmi politikát az adott biro-
dalmak tartották fenn maguknak.

A hellenisztikus államok állandó harcban álltak egymással a vezető 
szerepért, míg végül egyenként a római hódítás áldozatául estek. A hel-
lenisztikus kultúra azonban tovább élt, mivel a Római Birodalom keleti 
tartományai megőrizték görög nyelvüket, a rómaiak pedig eltanulták 
és Európa többi részének közvetítették a görög kultúrát.

A hellenisztikus kultúra
A kultúra központjai a hatalmas könyvtárak voltak. Alexand-
riában kettő is működött, Pergamonban és Athénban egy-egy, 
de minden gümnaszionnak (’tornacsarnok’) saját kis könyvtá-
ra volt, hogy az i� ak ne csak testüket műveljék. A Múzsákról 
elnevezett alexandriai Muszeion – egyfajta állami pénzből mű-
ködő kutatóközpont – könyvtárában 700 000 könyvtekercset 
őriztek. (A Muszeion szóból származik a mai múzeum kifeje-
zés.) A könyvtárakban tudományos munka folyt. Összegyűj-
tötték a régi szerzők műveit, a nehezen értelmezhető részek-
hez magyarázatokat fűztek, szótárakat, lexikonokat állítottak 
össze. A természettudományok magukba szívták a mezopotá-
miai matematika és csillagászat, valamint az egyiptomi orvos-
tudomány eredményeit, de korábban elképzelhetetlenül magas 
színvonalra fejlesztették azokat. A Muszeionban engedélyezték 
a boncolást, így alapozva meg az anatómia tudományát, pon-
tosan leírták az idegrendszer és a vérkeringés működését is.

A betegségeket a Keletről átvett gyógyszereken kívül gyógy-
tornával és diétával kúrálták. A kor matematikáját, geometriá-
ját és � zikáját Eukleidész és a szürakuszai Arkhimédész mai 
napig ható felfedezései jellemzik. Megfogalmazódott, hogy 

Az ókori világ hét csodája közé tartozott az Alexandria kikötőjénél (Pharosz szi-
getén) épült világítótorony, amely messziről jelezte a kikötő bejáratát a közeledő 
hajósoknak (13. századi velencei mozaik)

Nézzünk utána, mi lett a világítótorony sorsa! Gyűjtsük össze az ókori vi-
lág hét csodáját az internet segítségével! Minek az emlékére emelték a 
rodoszi Kolosszust? Mire mondjuk ma, hogy kolosszális?

A csillagászok általában azt a gömböt nevezik világminden-
ségnek, amelynek a központja egybeesik a Föld középpontjá-
val, sugara pedig a Nap és a Föld közötti távolsággal egyenlő. 
Ilyen kép alakult ki a köztudatban. De a szamoszi Arisztarkhosz 
könyve bizonyos új hipotéziseket is tartalmaz. Szerinte a világ-
mindenség a fent leírtaknak sokszorosa, a csillagok és a Nap 
mozdulatlanok, viszont a Föld a Nap körül kering.

(Arkhimédész: A homokszámlálásról)

  Milyen régi elméletet cáfolt Arisztarkhosz és Arkhimédész?
  Mit fogadunk el ma az általuk javasolt elméletből?
  Milyen más felfedezés fűződik Arkhimédész nevéhez?

Okok és következmények
 Miért tudta Makedónia megszerezni az uralmat Hel-
lász felett?
 Melyek voltak Nagy Sándor hódításának rövid és hosszú 
távú következményei?

a Föld nem mozdulatlan, és nem is a világmindenség közép-
pontja, hanem a Nap körül kering (Arisztarkhosz). A termé-
szettudományi eredmények azonban csak kismértékben hasz-
nosultak a technika fejlesztésében (például a vízemelő csavar). 
A gőzgépet és a vízzel működtetett automatákat csak játékok 
készítésére használták, ugyanis – gépek helyett – elegendő rab-
szolga állt rendelkezésükre.

Történelmi nézőpont
 Miért támogatták a görögök közül is sokan II. Philli-
poszt? 
 Milyen érvek szóltak a makedón vezetőszerep elfoga-
dása mellett?
 Miért alakult ki ellentét a perzsák legyőzése után Ale-
xandrosz és a makedón, görög előkelők között?



II.   AZ ÓKORI HELLÁSZ 63

Olümposz
2918 m

Athén

Kósz

É
g e i - t e n

g
e r

I ó n - t e n g e r

K r é t a

Rhodosz

Ió
n

-s

zig. Olümpia

Delphoi

Epidaurosz

Délosz

K r é t a i - t e n g e r

Epheszosz

A görög istenvilág és kultusz
Miben hasonlított az istenek világa az emberek világához?

A görögök ember alakúnak képzelték el isteneiket, ezt antropomorf (em-
ber alakú; a görög anthróposz: ’ember’, morphé: ’alak’ szavak összetételéből) 
istenképzetnek nevezzük. A világot számos isten népesítette be, amit poli-
teizmusnak, sokistenhitnek neveznek (polüsz: ’sok’, theosz: ’isten’). A leg-
főbb istenek az Olümposz hegyén laktak. A Homé rosz által ábrázolt istenek 
csak abban különböztek az emberektől, hogy nagyobb hatalommal ren-
delkeztek náluk, és halhatatlanok voltak. Mindegyiküknek volt egy vagy 
több funkciója, de ezek mellett olykor súlyos fogyatékosságok jellemezték 
őket. Az istenek és emberek ura, Zeusz szerelmes természetű volt, felesé-
ge, Héra, a házastársi hűség istennője pedig (nem is indokolatlanul) meg-
lehetősen féltékeny. Athéné a bölcsesség és a mesterségek úrnője a fér� ak 
számára megközelíthetetlen maradt. Apollón, a művészetek és a tudomá-
nyok megtestesítője nemcsak gyógyított, hanem járványokat is küldött az 
emberekre. Artemisz szintén szűz istennő volt (bár ez nem akadályozta 
meg abban, hogy a szülést segítse), és szemrebbenés nélkül megölte mind-
azokat, akik megsértették. A tengerek ura, Poszeidón földrengést keltett, 
a szerelemistennő, Aphrodité számtalanszor megcsalta férjét, a sánta Hé-
phaisztoszt, az isteni kovácsot, és házastársi hűtlenségre serkentett. Arész 
hadistent még a többi isten sem kedvelte: állandóan a vérontáson járt az 
esze, de amikor megsebesült, gyáván a földre vetette magát és zokogott.

13. Az antik görög vallás és művelődés
Mit tanultunk irodalomórán a görög mitológiáról? Mely fontosabb istenalakokra emlékszünk? Hol lak-
tak a görög istenek, és ki vezette őket? Mit jelent a monoteizmus és a politeizmus? Kinek a tiszteletére 
rendezték az olümpiai játékokat?

A görög világ legfontosabb szentélyei

Athéné bronzszobra

Nézzünk utána, mi volt a fő tevékeny-
sége a felsorolt szentélyeknek: Delphoi, 
Epidaurosz, Olümpia!

Miből ismerjük fel, hogy ez a nőalak 
Athéné?
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Kronosz Rheia Prométheusz Titánok százkezűek

A görögök körében az számított vallásosnak, aki az állami áldozatok-
ban részt vett, nem hagyva ki egyetlen ünnepet sem. Vagyis a hit nem 
a lelkiismeretben vagy az istennel folytatott bensőséges párbeszédben, 
hanem a kultuszcselekmények megfelelő végrehajtásában nyilvánult 
meg. Az áldozat többnyire egy állat (leggyakrabban bárány) levágását, 
megsütését és közös elfogyasztását jelentette (egy részt az istenek szá-
mára elégettek). Bajelhárító áldozatok során az egész állatot el kellett 
égetni. Minden kultuszcselekmény egy meghatározott közösség (csa-
lád, nemzetség, falu, polisz) keretében ment végbe, és megerősítette az 
egyén közösséghez való tartozását. Ezért is jelentett a közösség ellen 
való lázadást a kultuszok elhanyagolása.

A kultikus cselekményeket, az áldozatokat a papok vagy állami tiszt-
viselők mutatták be a közösség nevében. Csakhogy a papok maguk is 
állami tisztviselők voltak, a laikusok közül választották őket, többnyi-
re egy évre, bár néhány szentély papi tisztségei egyetlen család vagy 
nemzetség tagjai közül kerültek ki nemzedékeken keresztül. A görö-
gök nem ismerték a papságot mint állandó foglalkozást (leszámítva 
a jósokat), így mind az egyház, mind pedig a hit dogmákba foglalása 
ismeretlen volt számukra.

Az olümposzi istenek családfája (kékkel a 12 olümposzi isten)

Idézzük fel az irodalomórán tanultakat 
a görög mitológiáról! Milyen kép bonta-
kozott ki Homérosz eposzaiban a görög 
istenekről?

Atlasz lányát, Maiát, Zeusz szent ágya fogadta, úgy született meg a hí-
res Hermész, isteni hírnök. Kadmosz lánya, a szép Szemelé, szerelembe 
vegyülve Zeusszal, szülte Diónüszosz istent, dús örömosztót, istent ő, 
a halandó, s most mindkettejök isten. Alkméné Héraklészt szülte, a hőst, 
az erőset, Zeusszal, a felleggyűjtővel szerelembe vegyülve.

(Hésziodosz: Istenek születése)

  Milyen tulajdonságát ismerjük meg Zeusznak ebből a forrásból?
  A királyi és az arisztokrata családok szerették származásukat egy isteni 
ősre visszavezetni. Mennyiben lehet ez az oka az istenek csapodársá-
gáról szóló történetek kialakulásának?

Praxitelész Hermész-szobra, az isten karján a csecsemő 
Dionüszosz

Minek az istene Hermész? Hogyan ünnepelték meg a hívek Dionüszosz 
ünnepét? Miket mutattak be Dionüszosz ünnepein Athénban?
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A gyógyító szentélyek és a jósdák
Miért lehettek nagyon népszerűek e szentélyek és jósdák?

Aszklépiosz, a gyógyító isten, a mítosz szerint egy másik gyógyító, 
Apollón � a volt. Aszklépiosz szentélyeiben valóságos kórházak mű-
ködtek, ahová messziről tódultak a gyógyulni vágyók. A valódi orvos-
lás mellett azonban nagy szerepet játszott a gyógyító álom. A beteg 
befeküdt a szentélybe, elaludt, az isten megjelent álmában, és elmond-
ta, hogyan gyógyulhat meg. Ébredése után a szentély papjai segítették 
az álom értelmezésében. A távozó betegeknek � zetniük kellett gyó-
gyulásukért. Az ókor leghíresebb orvosa, Hippokratész is Aszklépiosz 
egyik szentélyében gyógyított.

A görögök hittek abban, hogy fontos kérdésekben tanácsot kérhet-
nek és kaphatnak az istenek, különösen Apollón és Zeusz jósdáiban. 
A jóslatért is természetesen � zetniük kellett. A leghíresebb Apollón-jós-
da Delphoiban működött. Apollón jósnője, a püthia a templomban 
fogadta a jóslatkérőket. A jósnő nem a szentélyben feltörő gázoktól 
esett önkívületbe – az ásatások során kiderült, hogy ilyen gázok nem 
törhettek fel sehonnan. Feltehetőleg kábító hatású növényt rághatott 
jóslás előtt. Gyakran összefüggéstelen szavait papok értelmezték és 
foglalták versbe. A  jóslatok még így is meglehetősen homályosak 
és félreérthetők maradtak.

Olümpia
Miben különbözik a mai olimpia az ókoritól?

A görög vallás sajátos vonása, hogy az istenek számára nemcsak ál-
dozatokat mutattak be, hanem Dionüszosznak színházi előadásokat, 
más isteneknek pedig sportversenyeket is tartottak. A négy legtekin-
télyesebb versenyjáték közül a peloponnészoszi Olümpiában Zeusz 
tiszteletére rendezték a versenyeket. A Kr. e. 4. századtól kezdve a gö-
rög történetírók az első ismert olümpiai győztes évétől, Kr. e. 776-tól 
számították az éveket. 

Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a mindennapi életben a gö-
rögök sohasem az olümpiai évek szerint tartották számon az éveket. 
Minden városban voltak úgynevezett névadó tisztségviselők (Athén-
ban egy arkhón, Spártában egy ephorosz stb.), akikről az évet elne-
vezték. Az ő listájukat nyilvános feliraton tették közzé, így bárki ellen-
őrizhette, hogy például Szolón arkhóni éve pontosan hány éve is volt. 
A négy nagy sportverseny ciklikusan váltotta egymást. Ezt olimpiai 
periódusnak hívták. A legnagyobb dicsőségnek az számított, ha egy 
sportoló saját versenyszámát egy periódus alatt mind a négy nagy ver-
senyen megnyerte.

A versenyek az idők során sokat változtak, hiszen az első száz évben 
csak futószámok, öttusa, birkózás és ökölvívás szórakoztatta a nézőket. 
A leglátványosabb programot, a négyes fogatok versenyét csak közel száz 

A delphoi jósda romjai

Négylovas fogat az athéni versenyen

A vízkóros lakóniai Arata. Míg ő a Lakóniában ma-
radt, anyja aludt a szentélyben, és álmot látott. Úgy 
tűnt neki, hogy az isten levágja lányának a fejét és 
testét nyakával lefelé felakasztja. Miután csomó víz 
folyt ki belőle, eloldozta a testet, és a fejét visszahe-
lyezte a nyakára. Miután ezt az álmot látta, vissza-
tért Lakedaimónba, ahol lányát gyógyultan találta. 
Ő is ugyanazt az álmot látta.
A thaszoszi Hermón. Ez vak volt, meggyógyult, de 
később nem � zette meg a hálapénzt, ezért az is-
ten újból vakká tette. Amint azonban visszajött, és 
a templomban aludt, az isten ismét meggyógyította.

(Epidauroszi gyógyulási feliratok 
a Kr. e. 4. századból)

  Mennyire felelhetnek meg a valóságnak a felira-
ton szereplő gyógyulások?
  Mi történt a felirat szerint a nem � zető beteggel?

A jóslás mellett milyen versenyeket rendeztek Del-
phoiban?

Melyik volt a legősibb sportverseny? Mennyire vol-
tak értékesek a nyeremények? Vajon miért küzdöt-
tek a görög sportolók egy vadzellerből készült ko-
szorúért?

Helyszín Melyik isten 
tiszteletére 
rendezték?

Megtartásának 
első éve

Miből készült 
a nyereményként 

adott koszorú?

Olümpia Zeusz Kr. e. 776 olajfa ága

Delphoi Apollón Kr. e. 582 babér

Iszthmia Poszeidón Kr. e. 581 vagy Kr. e. 570 fenyőgallyak

Nemea Zeusz Kr. e. 573 vadzeller

A négy legtekintélyesebb versenyjáték helyszínei
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évvel később rendezték meg Olümpiában, a többi lovasszám pedig még 
később került a versenyek közé. Mindez alaposan átrendezte a szereplők 
társadalmi helyzetét és a játékokon részt vevő államok körét. Az első tizen-
egy játékon a stadionfutást csak az Olümpiával szomszédos városokból 
érkező versenyzők nyerték meg, ami arra utal, hogy a játékok még nem 
váltak igazán pánhellén (vagyis minden görögöt magába foglaló) jellegű-
vé. Néhány évtized elteltével találkozunk az első korinthoszi, majd az első 
athéni győztessel. A futásban bárki indulhatott, de a kocsiversenyen csak 
az igazán gazdagok vehettek részt, hiszen ők tudtak kocsit és négy lovat 
tartani. A győztesek szobrot állíthattak maguknak Olümpiában (ha fu-
totta rá a pénzükből), hazatérve pedig igazi sztárokként üdvözölték őket.

A görög történetírás és � lozó� a fejlődése

Egy új műfaj is megszületett ebben az időben: a történetírás. Hérodo-
tosz, a történetírás atyja, Kis-Ázsiából származott, de készülő műve, 
A görög–perzsa háború Athén hősiességének is emléket állított. Hatal-
mas sikere volt, amikor Periklésznél vendégeskedve részleteket olva-
sott fel belőle. Hérodotosz nem szerepeltet a művében isteneket. Az 
események okozója és elszenvedője az ember. A bukás oka, éppúgy, 
mint a tragédiákban, a nagyravágyás (hübrisz), amely az embereket az 
istenek által kijelölt határok áthágására sarkallja. Xerxész, aki megkor-
bácsoltatja a viharos tengert, Poszeidónra emelt kezet, így bukása szük-
ségszerű volt, még akkor is, ha Poszeidón meg sem jelenik a könyvben. 
Hérodotosz gyakran ír le novellisztikus, anekdotaszerű történeteket 
(például a Kroiszosznak adott, félrevezető jóslatét).

A peloponnészoszi háború történetírója, az athéni � uküdidész kri-
tikusan elemezte forrásait, és az események mozgatórugóit kereste. Első 
ízben mutatott rá a gazdaság meghatározó szerepére a történelemben. 
A leíró részek az események minél hűségesebb rekonstrukcióját adják, 
a szereplők szájába adott (de valójában � uküdidész által írt) beszédek 
viszont azt mutatják be, mi mozgatta az egyik vagy a másik oldal tetteit. 
Elemzései a gazdasági és politikai okok mellett a pszichológiai moz-
gatórugókat is feltárták. � uküdidész gondolatait éppúgy befolyásolta 
a korabeli szo� sta � lozó� a, mint Euripidész drámáit.

A korai görög � lozó� a (philoszophosz: ‘bölcsesség kedvelője’) a vi-
lág keletkezésének és működésének nem vallási magyarázatát tűzte 
ki céljául. A szo� sták vizsgálódásai középpontjában az ember állt. 
Pénzért tanították a vitatkozás művészetét, és azt ígérték, tanítványaik 
a politikai vitában éppúgy győzedelmeskedni fognak, mint a bíróság 
előtt. Velük szállt szembe a korszak legnagyobb hatású � lozófusa, Szók-
ratész. A szegényesen öltözködő, különc athéni az arisztokrata i� ak leg-
kedveltebb beszélgetőpartnere volt, de a piacon is gyakran megfordult 
a mesteremberekkel diskurálva. Szókratész meg volt róla győződve, 
hogy az erény tanítható, és a szo� sták vitamódszere káros, mert a rossz-
ról is azt akarja bizonyítani, hogy jó. Szókratész csak szóban tanított, 
egyetlen gondolatát sem írta le. A � lozófust, kritikus hangvétele mi-
att, kivégeztették a háború elvesztésétől ingerült athéniak (Kr. e. 399).

Szókratész sok tanítványa közül kiemelkedik az athéni Platón, aki 
úgy gondolta, hogy az igazi erények csak egy tökéletes államban tudnak 
kibontakozni, ezért írta meg Az állam című utópiáját. Platón az athéni 
Akadémia nevű ligetben tanított. Az ő tanítványa volt Arisztotelész, 
aki önálló iskolát alapított a Lükeion nevezetű ligetben. Arisztotelész 
szembeszállt Platón utópiájával és � lozó� ai elképzeléseivel, munkás-
ságában szinte valamennyi tudományban alapvető műveket írt a bio-
lógiától a poétikáig, a � lozó� ától a szónoklattanig.

Az olümpiai stadion ma

Nézzünk utána az interneten, hány méter hosszú 
volt az olümpiai futópálya! Hány méteres volt Del-
phoi ban? Miért nem mérték le az ókorban a futás 
eredményét másodpercben? Összehasonlítható lett 
volna-e két verseny eredménye?

Kroiszosz lüd király jóslatot kért Apollóntól, hogy 
megtámadja-e a perzsa birodalmat. Azt a választ 
kapta, ha megtámadja Perzsiát, nagy birodalmat 
fog megdönteni. Mikor a háború megindult, Kroi-
szosz vereséget szenvedett és ellensége, a perzsa 
Kürosz kezébe került. Azt kérte legyőzőjétől, hogy 
felelősségre vonhassa Apollónt hazug jóslatáért. 
Kürosz megengedte neki, hogy követeket küldjön 
Delphoiba. […]

Kroiszosz, megkapván az engedélyt, lüdöket 
küldött Delphoiba, és meghagyta nekik, hogy he-
lyezzék el bilincseit a templom küszöbén, s kérdez-
zék meg az istentől, nem restelli-e magát, hogy jós-
lataival arra biztatta őt: indítson háborút a perzsák 
ellen, és próbálja megdönteni Kürosz uralmát. […]

Mikor a lüdök megérkeztek Delphoiba, és el-
mondták az üzenetet, a hagyomány szerint a pü-
thia azt felelte, hogy senki sem kerülheti el a rá 
mért végzetet, még egy isten sem. Ami az adott 
jóslatot illeti, azért Kroiszosz ok nélkül hibáztat-
ja. Apollón annyit mondott, hogy ha megtámad-
ja a perzsákat, nagy birodalmat fog megdönteni. 
Ezután, ha helyesen gondolkodik, el kellett volna 
küldenie követeit, hogy megkérdezzék: ez a biroda-
lom a sajátja-e vagy Küroszé. Minthogy pedig nem 
értette meg a választ, és nem tett fel újabb kérdést, 
csak önmagát okolhatja.

(Részlet Hérodotosz 1. könyvéből)

  Hogyan magyarázta ki tévedését a delphoi püthia?
  Miért adott homályos jóslatokat? Ő valóban is-
merte a jövőt?
  Csak királyok fordultak-e jóslatért?
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Platón és Arisztotelész � lozó� ája

Platón

Arisztotelész

Olvassuk el a digitális 
tananyagban találha-
tó részleteket a két � lo-
zófus műveiből! 
Mi a különbség vizsgá-
lati módszereik között?

A háború folyamán történt dolgokat illetőleg nem tartottam 
magamhoz méltónak a dolgokat leírni úgy, ahogy valakitől vé-
letlenül éppen hallottam, vagy ahogy én gondoltam, hanem 
csakis azt írtam le, amit a magam szemével láttam, vagy amit 
másoktól hallottam ugyan, de minden részletre vonatkozólag 
a lehető legpontosabban ellenőriztem. A valóság felderítése 
nem ment fáradság nélkül, mivel a szemtanúk is ugyanazt az 
eseményt nem ugyanúgy adták elő, hanem aszerint, hogy ki 
melyik félhez tartozott, vagy kinek milyen az emlékezőtehet-
sége. Lehet, hogy művem azoknak, akik valami szórakoztató 
előadást várnak tőlem, éppen a meseszerű elemek hiánya mi-
att nem nagyon fog tetszeni. De akik majd egyszer a múltban 
megtörtént dolgok igazi lefolyását akarják szemlélni, vala-
mint az emberi természetünkből kifolyólag később, bármikor 
ugyanígy, vagy megközelítően így előadható eseményeket 
akarják megérteni – ha ezek hasznosnak ítélik művemet – az 
elegendő lesz. Mert nem múló szórakoztatást szolgáló csillo-
gó műalkotásnak, hanem örök időkre szóló értéknek írtam. 
(Részlet Thuküdidész A peloponnészoszi háború című művéből)

  Mit akart Thuküdidész elérni a művével?
  Hogyan közelítette meg az események feltárását?
  Milyen forráskritikai módszereket alkalmazott?
  Hasonlítsuk össze a két történetíró elveit és módszereit!

Rá@dás

Kitekintő

A mágia

A vallás lényegéhez tartozik, hogy a hívő valamilyen módon 
kapcsolatba akar kerülni, kommunikálni szeretne Istennel 
vagy az istenekkel. Ennek eszköze az áldozat bemutatása, az 
ima, a jóslatkérés. Voltak azonban olyanok is, akik nem ilyen 
módon fordultak az istenekhez, nem kérték, hanem kénysze-
ríteni akarták őket valamire. Ezt hívjuk mágiának. A mági-
kus eljárások része volt például egy viaszbaba megformálása, 
amelyet aztán tűvel szurkáltak át vagy megkötöztek, és ab-
ban reménykedtek, hogy az átok annak a fejére száll, akinek 
szánták. Átkok és varázslatok ólomtáblákon és papiruszokon 
maradtak fenn.

Esküszöm rád, Hulladémon! Pusztuljon el és olvadjon el 
Szarapión a Dioszkorusz, Tikó szülötte iránt érzett szerel-
métől! Égesd a szívét, olvaszd meg, szárítsd ki a vérét sze-
relmében, vágyában és szenvedésében, hogy Szarapión, 
Paszamétra szülötte eljöjjön Dioszkoruszhoz, Tikó szü-
löttéhez, teljesítse valamennyi kívánságomat, szeressen 
és maradjon mellettem, míg csak az Alvilágba nem jut!

(Ólom átoktábla)

  Miben különbözik a mágia a vallástól? Miben más az istenekhez 
való viszonya?
  Milyen ügyekben fordulnak a  forrásainkban idézett emberek 
mágiá hoz? 

Megszurkált agyagbaba

A képen látható babát egy vörös 
hajtincscsel és egy átoktáblával 
együtt találták. A  varázslat egy 
nőt akart arra kényszeríteni, hogy 
beleszeressen egy fér� ba. Milyen 
módszerrel akarta ezt elérni a va-
rázsló? Ismerünk-e olyan � lmet, 
amelyben babákat szurkálnak 
egy sötét varázslat során? 

Összegzés

Történelmi forrás
 Milyen történetírói elvek mutathatók ki a görög történet-
íróknál?
  Hogyan kezelték a forrásokat az első görög történetírók?

Történelmi jelentőség
  Hogyan és miért kapcsolódtak össze a sportrendezvé-
nyek a vallási ceremóniákkal?
 Milyen bölcseleti témákat fogalmaztak meg a görög � lo-
zófusok?
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Összefoglalás

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!

1. A görög történelem kezdetei
  A krétai és mükénéi civilizáció
  A poliszok születése
  A görög gyarmatosítás és hatása

2. Az athéni demokrácia kialakulása és működése
  Az athéni társadalom és a politikai jogok helyzete
  Szolón és Kleiszthenész reformjai
  A fontosabb politikai intézmények működése
  Periklész szerepe a rendszer működtetésében

3. A spártai állam
  A társadalom jellemző vonásai
  A spártai államberendezkedés sajátosságai, a nevelés szerepe
  Az írásos források értékelése

4. Háborús kon� iktusok
  Görög–perzsa háborúk
  Peloponnészoszi háború
  Nagy Sándor hódítása és birodalma

5. Görög művelődéstörténet
  A mitológia és hitvilág jellegzetes vonásai, a kultusz formái a görög vallásban
  Filozó� a (Szókratész, Platón, Arisztotelész)
  Görög történetírás (Hérodotosz, � uküdidész) és tudományos gondolkodás

Kerettantervi 
fogalmak, 
adatok

Fogalmak: polisz, mitológia, arisztokrácia, démosz, türannisz, népgyűlés, esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, 
cserépszavazás, � lozó� a, hellenizmus

Személyek: Szolón, Kleiszthenész, Periklész, Pheidiasz, Hérodotosz, Thuküdidész, Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, 
a legfontosabb görög istenek

Topográ� a: Athén, Spárta, Olümpia, Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria

Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai győztes), Kr. e. 5. század közepe (Periklész kora), 
Kr. e. 336–323 (Nagy Sándor uralkodása)
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Az ősi Itália népei
Mely népek kultúrája hatott kezdetben Rómára?

A Földközi-tengerbe nyúló Appennini-félsziget lakossága a római hó-
dítás előtt sok kis népből állt, és ezeknek csak az egyike volt a latin. 
Itália lakóinak legnagyobb része közeli nyelvrokonságban állt a latin 
nyelvet beszélő rómaiakkal (például a szabinokkal, a szamniszokkal), 
míg Dél-Itáliában a Kr. e. 8. századtól kezdve erős görög gyarmatvá-
rosok virágoztak. Az itáliai népek valamennyien a görögöktől tanul-
ták el a betűírást. Az egyik ilyen, jelentős kultúrát létrehozó nép az 
etruszk volt. Az etruszkok Észak-Itáliában éltek, városaik délen elér-
ték Rómát, sőt hosszabb ideig Rómában is ők uralkodtak. Róma sok 
mindent az etruszkoktól tanult el (például a gladiátorjátékokat, a ma-
dár- és béljóslást).

A régészet igazolta, hogy az etruszkok voltak Itália őslakói, és a többi 
nép később vándorolt be. Az etruszk rokonítása minden más nyelvvel 
sikertelen maradt. A mintegy tízezer rövidebb feliratot (például sír- 
és fogadalmi feliratok) le is tudjuk fordítani, de a hosszabb szövegek 
értelmezésekor kiderül, hogy nemcsak a szókincs egy része ismeretlen 
számunkra, hanem számos nyelvtani szabály is.

14. Itália első évszázadai
Mit tanultunk az általános iskolában a Római Birodalomról? Milyen híres személyiségekre, történetekre 
emlékszünk? Milyen kulturális emlékek, építmények maradtak az utókorra? Milyen � lmeket, regényeket 
vagy akár képregényt ismerünk, amelyek a rómaiak ról szólnak?

A korai Itália

Hasonlítsuk össze a térkép alapján Itália földrajzi el-
helyezkedését a görög térségével! Milyen hasonló-
ságok, illetve különbségek � gyelhetők meg? Mely 
kultúrák hatottak a korai római történelemre? Kiknek 
a befolyása érvényesült Dél-Itáliában és Szicíliában?

Etruszk májmodell, a máj egyes részeinek a jóslásban 
való felhasználását rögzítő feliratokkal

Az áldozati birka máját megvizsgálták a jóspapok, 
és abból következtettek arra, mit hoz a jövő. Ha az 
előjel kedvezőtlen volt, csatát sem kezdtek. Milyen 
más jóstechnikákról hallottunk?
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magistratusok

népgyűlések

1, majd 8
praetor

2
censor néptribunusok

(vétójog)

plebejusgyűlésterületi elv alapján
(Kr. e. 4. sz.)

vagyoni alapon
(Kr. e. 5. sz.)

nemzetségi
alapon

törvények

senatus
(300, majd 600 fő)

pénzügyek,
városi felügyelet

stb.

választás

2
consul

dictator
(korlátlan 
hatalom)

(6 hónapra)

római nép (Kr. e. 5. sz.-tól)

patríciusok plebejusok

Az etruszkok városállamokban éltek. Tizenkét állam alkotott egy 
laza szövetséget, de egységes etruszk állam sohasem létezett. Gazda-
ságuk alapját a réz- és vasfeldolgozás, valamint a kereskedelem adta. 
Az etruszk hajók Hispániától Szicíliáig uralták a tengereket. Az Ad-
rián is megjelentek, és élénk kereskedelmet folytattak a görögökkel. 
Az etruszkok tengeri uralma a Kr. e. 7. században érte el csúcspontját.

Róma alapítása és hét királya
Hogyan jött létre és növekedett Róma városa?

Romulus és Remus mítosza szerint jóslat döntötte el, melyikük alapítsa 
a várost. A vesztes Remus kigúnyolta a városfal építését, ezért Romulus 
(vagy egy társa) megölte őt. A hagyomány szerint Rómát Kr. e. 753-ban 
alapították. Ma úgy látjuk, hogy Róma fokozatosan olvadt össze kisebb 
falvakból. A Tiberis partján lakó latin és a hozzájuk közel álló szabin 
nyelvet beszélő törzsek a Kr. e. 10–8. században telepedtek meg a folyó-
parti dombokon.

A legkorábbi falut a Palatinus-dombon találták meg a régészek. Az 
első városias épületek csak a Kr. e. 6. században épültek fel. A mesés ha-
gyomány hét dombot és hét királyt tulajdonít Rómának. A hagyomány 
szerint Romulus alapította meg Róma intézményeit, így a kezdetben 
száztagú vének tanácsát, a senatust (a latin senex szó jelentése: ’vén’). 
Az utolsó három király etruszk származású volt, ami az etruszkok tér-
nyerését is mutatta. (Az etruszkok a Kr. e. 6. században nemcsak Róma 
fölött uralkodtak, hanem a Rómától délre lévő területek is befolyásuk 
alá kerültek.) Az utolsó római királyt, Tarquinius Superbust (ejtsd: 
tarkvíniusz szuperbusz; jelentése: ’Gőgös Tarquinius’) Kr. e. 510-ben 
egy lázadás kergette el trónjáról.

A köztársaság kialakulása
Miben tért el Róma államberendezkedése az athénitól?

Az utolsó király elűzése után a rómaiak kikiáltották a köztársaságot (res 
publica; ejtsd: rész publika). A törvényeket a népgyűlés hozta a 300 tagú 
senatus felügyeletével. Az államot két, évente választott consul (konzul) 
irányította. Azért kettő, mert így még egy évre sem kerülhetett egyet-
len ember kezébe a legfőbb hatalom. A hatalommegosztáson túl a két 
consul ellenőrizte is egymás munkáját, mindkettőjükét pedig a sena-
tus. A consulokat a népgyűlés választotta 
a patríciusok (előkelők) közül. Katonai 
veszélyhelyzetben hat hónapra egy dic-
tatort (diktátor) választottak, aki akko-
ra hatalommal rendelkezett, mint a két 
consul együtt, igaz, csak fél évig. A nem 
előkelők, a plebejusok (vagyis a plebs; 
ejtsd: plebsz; a nép tagjai) nem tölthettek 
be politikai tisztségeket, így nem szól-
hattak bele kezdetben az állam ügyeibe.

Rá@dás

A farkas táplálta alapítók

Romulus, Remus és az anyafarkas. A két kisgyerek 
későbbi kiegészítés

Romulus, Remus és az anyafarkas egy római érmén

Idézzük fel, melyik jelenetet ábrázolja az érme 
Róma alapításának történetéből!

A köztársasági Róma politikai berendezkedése

Kik irányították Rómát, illetve melyik 
testületnek volt nagyobb befolyása 
a politikára? Milyen fontos joggal ren-
delkeztek a  néptribunusok? Hogyan 
szerveződtek a népgyűlések?
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állami közföldek

egyenjogúsítás,
törvények

írásba foglalása PLEBEJUSOKPATRÍCIUSOK

adósrabszolgaság
megszüntetésepolitikai jogok

Kr. e. 494-ben a plebejusok megelégelték ezt a helyzetet, és elhatároz-
ták, hogy a Rómához közeli Szent Hegyen új, önálló államot létesítenek. 
A patríciusok csak úgy tudták őket visszatérésre bírni, hogy két (később 
tíz) néptribunus működését engedélyezték. A néptribunusok személye 
szent és sérthetetlen volt, vagyis hivatali idejük alatt nem lehetett őket 
vád alá helyezni, letartóztatni vagy megbüntetni. A katonai és külpolitikai 
kérdéseket leszámítva megakadályozhatták a patríciusok döntéseit. Ezt 
vétójognak hívták (a latin veto szó jelentése: ’megtiltom’). A köztársaság 
első évszázadaiban a plebejusok számos eredményt értek el az egyenjogú-
sítási küzdelem során, amit a XII táblás törvények rögzítettek. Egy idő 
után még a politikai tisztségek is sorra megnyíltak előttük.

IV. tábla. A törvény az atyának élet-halál hatalmat 
adott a � ú felett.
Ha az apa a � át háromszor eladja, a � ú szabaduljon 
meg apja hatalma alól.
V. tábla. A nők, bárha teljeskorúak is, könnyelmű 
természetük miatt gyámság alatt maradjanak, ki-
véve a Vesta-szüzeket, akik szabadok legyenek. […]
VII. tábla. Ha köztelken levő csatorna vagy vízveze-
ték magánembernek kárt okoz, a kár sújtotta tulaj-
donos térítést kapjon.
VIII. tábla. Ha valaki másnak tagját csonkítja, és 
nem egyezik ki vele, hasonló büntetés érje.
Valamely ekével szerzett termés éjjeli lelegelteté-
se vagy levágása serdült korú tettesnél főbenjáró 
vétség. Az ilyet Ceresnek áldozva felakasztották.
A tetten ért tolvajok közül a szabadokat megkor-
bácsoltatták és rabszolgaságba adták annak, akitől 
loptak. A rabszolgákat megostoroztatták és ledo-
batták a szikláról.
IX. tábla. A kijelölt ítélő- és döntőbírót, akire rábi-
zonyult, hogy az ítéletmondásért pénzt fogadott 
el, halállal bünteti.

(Részletek a XII táblás törvényekből; Kr. e. 451)

  Hogyan szabályozta a XII táblás törvény az atya 
hatalmát családtagjai fölött?
  Mivel büntette a testi sértést a XII táblás törvény? 
Melyik korábbi törvénykönyvre emlékeztet ez 
a büntetésfajta?
  Miért volt halálos bűn a termés (gabona) lelegel-
tetése? Miért pont Ceresnek, a gabona istennő-
jének áldozták fel az elkövetőt?
  Hogyan ítélték meg a különböző jogállású réte-
geket?
  Mi volt a büntetése a megvesztegetett bírónak? 
Melyik korábbi leckében találkoztunk hasonló 
büntetéssel?

Kr. e. 451 Írásba foglalják a törvényeket. Ezeket tizenkét táblára írták föl, 
ezért nevezték el XII táblás törvényeknek. 

Kr. e. 445 Engedélyezik a patríciusok és plebejusok közötti 
házasságkötést.

Kr. e. 443 A polgárok vagyoni osztályba sorolását egy új tisztségviselő, 
a censor végzi el.

Kr. e. 367 Az egyik consulnak plebejusnak kell lennie.
Ugyanebben az évben egy földtörvény maximálja az állami 
közföldekből bérelhető birtok nagyságát.

Kr. e. 326 Az adósrabszolgaság eltörlése.

Kr. e. 300 Az összes papi tisztség megnyílik a plebejusok előtt.

Kr. e. 287 A területi körzeteken alapuló népgyűlés határozatai a senatus 
jóváhagyása nélkül is törvényerőre emelkednek.

A plebejusok egyenjogúsításának főbb lépései

A plebejusok törekvései (a vastagabb nyíl nagyobb hozzáférést jelöl)

Foglaljuk össze, milyen ellentétek feszültek a két társadalmi réteg között! 
Mi biztosította a patríciusok gazdasági erejét? Hasonlítsuk össze a ple-
bejusok törekvéseit az athéni démosz követeléseivel!

A közismert rövidítés, az S. P. Q. R 
= Senatus PopulusQue Romanus: 
’a senatus és a római nép’

Milyen eszmeiséget fejez ki 
az S. P. Q. R rövidítés? Miért 
szerepelhet ez a rövidítés 
egy mai római tűzcsapon? 
Nézzünk utána, létezik-e 
ma Rómában senatus!

A consulokat 12-12 törvényszolga (lictor) kí-
sérte. A dictatornak 24 lictor járt. A lictorok 
egy 1,5 méter magas, vörös szalaggal átkötött 
vesszőnyalábot (fasces; ejtsd: fászcész) vittek 
magukkal, ami arra utalt, hogy a főtisztviselő-
nek joga volt testi büntetés kiszabására. A vá-
roshatáron kívül egy kétélű bárdot is a fasces-
be szúrtak. A vesszőnyaláb ugyanakkor ősi 
szimbólum is volt, hiszen egy vesszőt könnyű 
eltörni, de egy nyaláb vesszőt szinte lehetetlen

A consul milyen hatalmára utalhat 
a városhatáron kívül a fascesbe szúrt 
bárd? Nézzünk utána, melyik 20. szá-
zadi politikai mozgalom használta jel-
képként a fascest!
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Kitekintő

Rómát elfoglalják a gallok

Róma kezdetben élet-halál harcot vívott szomszédaival. 
A Kr. e. 5. század közepén az állam területe nem volt nagyobb, 
mint egy nyolc kilométer átmérőjű kör. Latium meghódítása 
után az etruszk városok elfoglalása új veszélyt hozott a ró-
maiakra: közvetlen szomszédaivá váltak az észak-itáliai gal-
loknak. A harcias gallok – más néven kelták – rohamait az 
etruszkok korábban felfogták, most azonban Brennus harco-
sai Rómát is elfoglalták (Kr. e. 386).

A gallokat három néven is ismerték az ókorban (gall, kelta, 
galata), de ezek mindegyike az összes keltát jelölte. A mai szó-
használatban a gallok a franciaországi keltákat jelenti. A kel-
ták indoeurópai nyelven beszéltek. Királyaik nevének -rix 
végződése például megegyezik a latin rex: ’király’ és a német 
Reich: ’birodalom’ szóval. A kelták leszármazottai a mai napig 
élnek Franciaországban (Bretagne), Írországban, Skóciában 
és Walesben, őrizve ősi nyelvüket. A kelták már a Kr. e. 8. szá-
zadban hatalmas területen terjedtek el a mai Franciaország-
tól Csehországig, és Észak-Itáliában is korán megtelepedtek.

Az őrállástól és a virrasztástól elcsigázott capitoliumi védő-
sereg minden emberi szenvedést kiállott, csak egyet nem tu-
dott legyőzni az emberi természet miatt, az éhséget. Végül 
nemcsak az élelme, hanem a reménye is fogytán volt, s ha az 
őrök szolgálatba vonultak, elgyengült testük majdnem össze-
rogyott a fegyverek súlya alatt. Arra gondolt, hogy megadja, 
vagy valamilyen feltétellel megváltja magát. A gallok is félre-
érthetetlenül tudtukra adták, hogy nem túl nagy váltság díjért 
hajlandók volnának abbahagyni az ostromot. Ekkor a senatus 
ülést tartott, és felhatalmazta a katonai tribunusokat a tárgya-
lásra. Quintus Sulpicius katonai tribunus és Brennus, a gall se-
reg vezére találkoztak, és, megállapodva, ezer font aranyban 
határozták meg a római népnek – a világ jövendő urának – 
a váltságdíját. Ezt az önmagában is szégyenletes dolgot még 
egy felháborító cselekedet tetézte. A gallok hamis súlyokat 
hoztak elő, s a tribunus tiltakozására az arcátlan gall ráadásul 
még a kardját is a mérleg serpenyőjébe dobta, s elhangzott 
a rómaiaknak elviselhetetlenül hangzó kijelentés: „Jaj a legyő-
zötteknek!”

(Részlet Titus Livius A római nép története című művéből)

  Mi a Capitolium Rómában?
  Miért � zettek a rómaiak váltságdíjat?
  Hogyan nevezte a római népet Livius? Mit akart ezzel kife-
jezni?
  Miért mondta Brennus, hogy jaj a legyőzötteknek?
  Livius szerint az újjászervezett római sereg az elvonuló gal-
loktól visszaszerezte az aranyat. Mennyire hihető ez a törté-
net? Ha nem szerezték vissza az aranyat, miért állította ezt 
a történetíró?

Változás és folytonosság
 Mit tanultak a rómaiak a környező népektől? 
 Milyen változások zajlottak le Itáliában a Kr. e. 8. és 6.szá-
zad között?

  Kik és hogyan irányították Róma életét a köztársaság 
korában?
  Hogyan változott meg a patríciusok és a plebejusok kö-
zötti viszony?

„Jaj a legyőzötteknek!” („Vae victis.”)

Miért dobta a kelták vezére a mérlegbe a kardját?
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II. pun háború

III. pun háború

Róma első 
provinciái

I. pun háború

Scipio támadása

Hannibál hadmozdulatai

Kr. e. 209

Kr. e. 218 Kr. e. 168

Kr. e. 202

Kr. e. 211

Kr. e. 217

Püdna

Adriai - tenger

F ö l d k ö z i  -  t e n g e r

Karthágó Nova

Saguntum

Róma

Capua

Zama

Kr. e. 149–146

Kr. e. 264–241

Karthágó

Kr. e. 216
Cannae

Croton

Kr. e. 218

Pergamon

Itália megszerzése
Miért jártak sikerrel Róma hódító háborúi?

A köztársaság korai időszakában Róma legyőzte a környező itáliai né-
peket, majd a Kr. e. 4. századtól az etruszkok városai is egymás után 
uralma alá kerültek. Lakóik beolvadtak a római népbe, átvették a latin 
nyelvet, ezért a Kr. u. 1. században már alig beszélt valaki etruszkul. 
Róma Itália különböző népeivel különféle szerződéseket kötött, voltak 
formailag egyenrangú szövetségesek, de fegyverrel elfoglalt népek is 
(„oszd meg és uralkodj!"). Utóbbiak földjének egy részét kisajátították, 
és római állami közföldnek nyilvánították.

A fegyverrel elfoglalt területeken római jogú városokat, úgyneve-
zett coloniákat (ejtsd: kolónia) alapítottak, amelyek valóságos előretolt 
helyőrségként képviselték Róma érdekeit. A patríciusok és plebejusok 
belső küzdelmeinek lezárása az egész társadalom egységét biztosította, 
a hódításokból pedig kisebb-nagyobb mértékben mindenki részesedett. 
Ez egyrészt a zsákmány és a rabszolgák szerzésében nyilvánult meg 
(amiből a főparancsnokok hihetetlenül meggazdagodtak), másrészt 
a coloniaalapítással a föld nélküli polgárok is birtokokhoz jutottak. 
A szövetségesektől nem adót követeltek, hanem katonákat, akik, ha 
kisebb mértékben is, de szintén részesültek a zsákmányból. Így mind-
annyian érdekeltté váltak a félsziget teljes meghódításában.

Utolsóként a dél-itáliai görög gyarmatvárosok meghódítására ke-
rült sor. Az egykor Spárta által alapított Tarentum az épeiroszi király-
tól, Pürrhosztól kért segítséget. Pürrhosz harci elefántjaival először 
le is győzte a rómaiakat, de akkora emberveszteséggel, hogy további 
győzelmekre már nem maradt ereje. Ezért hívják a mai napig a vereség-
gel felérő győzelmet pürrhoszi győzelemnek. Dél-Itália elfoglalásával 

15. A hódító Róma
Mely birodalmak birtokolták a Földközi-tenger térségét a korábbi időszakban? Milyen természetföldraj-
zi akadályokba ütközik egy Itáliára támadó haderő? Mi jellemezte a tengeri hadviselést az ókor korábbi 
háborúiban? Milyen hajókkal indultak harcba?

A pun háborúk

Miért számított Szicília ütközőzónának? Merre vo-
nult Hannibál serege Itália megtámadásakor?

Római és karthágói hajóinak összecsapása. A csapóhíd a 
tengeri csatát gyalogos csatává alakította

Kik használták a csapóhidat a tengeri csatákban, 
és miért? 
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Rá@dás

Róma Szicília közvetlen szomszédja lett. Szicíliában ekkor két hatalom 
nézett egymással farkasszemet: a szürakuszai görögség és a sziget nyu-
gati felét kezében tartó Karthágó.

A pun háborúk (Kr. e. 264–146)
Melyik esemény volt a fordulópontja a pun háborúknak?

Karthágó a kezében tartotta és városaival betelepítette Észak-Afrika 
nyugati partvidékét, és a Földközi-tenger nyugati részét (például: Szicília 
nyugati felét, Szardíniát, Hispania délkeleti vidékeit). Hispania elsősor-
ban ezüst- és ólombányái miatt volt fontos Karthágó számára. A kiváló 
gabonatermő Szicíliában a punok állandó harcban álltak a Szürakuszai 
vezette görögökkel. E harcba avatkozott be Róma az első pun háború-
ban (Kr. e. 264–241). Hosszú és változatos küzdelmek után, amelyek 
során a rómaiak, történetük során először, hatalmas � ottát építettek, 
Róma győzött, és megszerezte Szicíliát, Szardíniát és Korzikát. Ezek 
lettek Róma első provinciái. Provinciának Róma Itálián kívül szer-
zett tartományait nevezzük, amelyek egy római helytartó (volt consul 
vagy volt praetor) irányítása alatt álltak, és adót � zettek Rómának.

A területek elvesztése érzékeny veszteséget okozott Karthágónak. 
A városállam a következő időszakban Hispania területén terjeszkedett, 
ahol rövidesen egy szerződés határolta el a római és pun érdekterületeket. 
A második pun háború (Kr. e. 218–201) helyi kon� iktusból keletkezett. 
A kar thágóiak hadvezére, Hannibál elhatározta, hogy zsoldoshadsere-
gével és elefántjaival átkel az Alpok magas hágóján (2482 m). A forrá-
sok hihetetlen méretű hadseregről tudósítanak, Hannibál egyik felirata 
szerint az átkelést 20 000 gyalogos és 6000 lovas élte túl. Hannibál arra 
számított, hogy Észak-Itália galljai és Róma elégedetlen szövetségesei 
tömegesen fognak csatlakozni hozzá. Terve csak részben vált be, mégis 
sorra aratta győzelmeit a meglepett rómaiak ellen. Kr. e. 216-ban Can-
nae-nál (ejtsd: kanné) Hannibál serege súlyos vereséget mért a kétszeres 
túlerőben levő rómaiakra. Az elhúzódó háború második szakaszában 
egy újonnan kinevezett római hadvezér, Scipio kiszorította hadaival 
a punokat Hispaniából. Ezzel Hannibált elvágták minden utánpótlás-
tól és tartaléktól. A rómaiak ugyanakkor otthon voltak, és bármekkora 
veszteségeket szenvedtek el, pótolni tudták azokat. 

Aeneas kis� ával, Venus, a szerelem istennője és a sze-
relmes Dido (római mozaik Britanniából)

Honnan menekült Aeneas a kis� ával Itáliába? 
Ki írt eposzt Aeneas történetéről Aeneis címmel? 
Melyik város alapítója volt Dido? Miből látszik, 
hogy melyik nőalak az istennő?

Karthágó alapítása

A Hannibál által Hispaniában veretett ezüstpénz

Milyen fa fejezi ki, hogy a punok Afrikában éltek? 
Milyen bányái voltak a punoknak Hispaniában?

Az ütközetet szerencsésen megvívta, majd megindult Róma felé, és senki 
sem állta útját. A város közelében fekvő hegyekben ütötte fel táborát. 
Néhány napig itt állomásozott seregével, aztán visszafordult Capua irá-
nyába, és ekkor Róma dictatora, Q. Fabius Maximus elébe vágott a faler-
nusi földeken. Bár Hannibált itt egy szorosban sikerült bekeríteni, ő éjnek 
idején mégis kiszökött onnan, úgyhogy katonáinak a haja szála se gör-
bült, sőt Fabiust, ezt a rendkívül elmés hadvezért, még rá is tudta szedni. 
Mert amikor rájuk borult az éjszaka, igavonó marhák szarvához kötözött 
rőzsét gyújtatott meg, és ezt a hatalmas csordát széthajtatta. Ez a hirte-
len feltáruló látvány akkora félelmet keltett a római hadseregben, hogy 
senki nem merészkedett a sáncon túlra. Néhány nappal e haditett után 
megfutamította a lovasság parancsnokát. Hosszadalmas volna előszám-
lálni minden ütközetet. Ezért elég egy dolgot megemlíteni, amelyből 
könnyen megérthető, hogy milyen nagy hadvezér is volt Hannibál: amíg 
Itáliában tartózkodott, senki sem győzte le csatában, s a cannaei ütközet 
után senki sem mert vele szemben nyílt mezőn tábort ütni.

(Cornelius Nepos Hannibálról)

  Hannibál mely tulajdonságait emeli ki a szerző?
  Hogyan viszonyult a szerző Hannibál tetteihez?

Hannibál portréja
Livius szerint a  zamai 
csata előtt találkozott 
egymással Hannibál 
és Scipio. Miről beszél-
gethettek? Alakuljanak 
párok az osztályban, és 
játsszák el! A  beszél-
getés szövege Livius 
30. könyvének 30. fe-
jezetében olvas ható 
(online is: http://
mek.oszk.hu/
06200/06201/pdf/
romai4.pdf).
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Megfelelő utánpótlás nélkül Rómát nem lehetett legyőzni Itáliában. 
Scipio végül átkelt Észak-Afrikába, a karthágóiak visszahívták Hanni-
bált seregével hazájába. Tizenhat év itáliai sikerei vesztek el egy pillanat 
alatt. Hannibál hazatért, de a döntő ütközetben vereséget szenvedett 
(Kr. e. 202). A vereséget követően Karthágónak hatalmas hadisarcot 
(262 tonna ezüst) kellett � zetnie, le kellett mondania Afrikán kívü-
li területeiről és � ottája nagy részéről. Scipio a diadal következtében 
megkapta az Africanus melléknevet. Hannibál elmenekült hazájából, 
és zsoldosvezérként harcolt élete végéig. Amikor kis híján a rómaiak 
kezébe került, öngyilkosságba menekült (Kr. e. 183).

A senatus konzervatív tagjai között voltak azonban olyanok, akik 
még a meggyengült és befelé forduló Karthágót is veszélyesnek tartot-
ták, vagy legalábbis gazdagodni akartak kifosztásából. A kiprovokált 
harmadik pun háborúban hosszú ostrom után, Kr. e. 146-ban földig 
rombolták Karthágót. Sóval azonban nem hintették be a romokat, ez 
a téves elképzelés csak a középkorban alakult ki.

Róma birodalom lesz
Kik és miért támogatták a hódító háborúkat?

A Kr. e. 2. század elejére Róma a nyugati Mediterraneum (Földközi-ten-
ger medencéje) ura lett. Hajóhadával senki sem szállhatott szembe. 
A következő évtizedekben kiterjesztette uralmát a Földközi-tenger ke-
leti medencéjét birtokló hellenisztikus államokra, így Pergamonra is. 
A háborúk során a görög poliszok ellenállását is megtörték, és Korint-
hoszt ugyanabban az évben rombolták földig, mint Karthágót (Kr. e. 146).

A hódítások valódi oka azonban magában a római társadalomban 
rejlett. A vezető tisztségekre pályázó � atal előkelőknek legalább tíz 
hadjáratban kellett szolgálniuk. Ha egy évben nem indult hadjárat, az 
csökkentette a hivatalra pályázók esélyeit. A legfőbb tisztségek (például 
consuli) egyben katonai tisztségek is voltak. A hadvezérek a hadjára-
tokon, a zsákmányszerzésen túl a diadalmenet dicsőségét keresték. 
A diadalmenetben a hadsereg zsákmányával és hadifoglyaival együtt 
végigvonult Róma városán a tömeg ünneplése közepette. A diadal-
menet jelentősen növelte a következő választásokon indulók esélyeit.

A győztes hadvezérek vagyona rendkívüli mértékben gyarapodott. 
Scipio Africanus két lányára 13,5 tonna ezüstöt hagyott örökül. A se-
natusi arisztokrácia, vagyis a senatori rend a római társadalmon belül 
igen kis létszámú volt: mindössze 300 fér�  és családjuk. A senatorok 
minimális vagyoni cenzusa 4,5 tonna ezüstnek felelt meg. A hannibáli 
háborúk után a legfőbb hatalmat (vagyis a consuli tisztségeket) közü-
lük is csak mindössze 25 család tagjai töltötték be. A patriciusoknak és 
plebejusoknak ezt a legbefolyásosabb rétegét nevezték nobilitasnak.

Kr. e. 264–241 első pun háború

Kr. e. 218–201 második pun háború

Kr. e. 149–146 harmadik pun háború

A pun háborúk

Provincia Alapítás éve

Szicília Kr. e. 241

Szardínia és Korzika Kr. e. 237

Hispania Kr. e. 197

Macedonia Kr. e. 148

Africa (Karthágó) Kr. e. 146

Ázsia (Pergamon) Kr. e. 133

Syria Kr. e. 64

Egyiptom Kr. e. 30

A fontosabb római provinciák Kr. e. 30-ig

Keressük meg a térképen az egyes provinciákat! Me-
lyik volt a legtávolabb Itáliától?

Marcellus megölte a gall királyt, ezért kapott diadal-
menetet. Hogyan tették látványossá a diadalmene-
tet? Mi volt ennek a célja?

A pergamoni nagy oltár. Az oltárt a per-
gamoniak a kelták felett aratott győzel-
mük emlékére emelték. Trója a pergamoni 
állam területén feküdt, ezért a pergamo-
niak szívesen nevezték magukat a római-
ak őseinek

Keressük meg Pergamont a  tér-
képen! Hogyan került a rómaiak 
birtokába?

A senatus egyedül Marcellusnak szavazott meg di-
adalmenetet, s bevonulását a különleges pompa, a 
gazdag zsákmány és az óriás termetű hadifoglyok 
tették emlékezetessé; de valamennyi közt a leg-
kedvesebb és legmeglepőbb látvány az volt, hogy 
Marcellus maga vitte az istennek a barbár király tel-
jes fegyverzetét.

(Plutarkhosz Marcellus életrajza)
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A hadsereg egyesítésénél a consulok 
sorrend szerint parancsnokolnak

legiók legiók

cohorsok

mindegyikben 500-500 katona

„századok”

római lovasság

centuriákcenturiák

triariusok

princepsek

hastatusok

könnyűfegyverzetű
velites

1200 fő
120 fő

120 fő

60 fő

manipulusok
fő

1

1 12 2

6

2

7

3

8

4

9

5

10

szövetséges szövetséges

I. consuli hadsereg II. consuli hadsereg

turmák 30-30 lovassal

2 3 41
4200

Kitekintő

A római hadsereg a köztársaság korában

A köztársasági Rómának kezdetben nem volt állandó had-
serege. Veszély esetén 4 gyalogos legiót állított ki 17 és 61 év 
közötti polgáraiból. Mindegyik legio 4200–4500 katonából 
állt. A polgárokat a leg� atalabbak (hastati), a legtapasztaltab-
bak (principes) és a veteránok (triarii) kategóriájába sorolták, 
utóbbiak a tartalékot képezték. Az alapegység a manipulus 
(120 ember) volt, amely két centuriából (századból) állt. Egy 
legióhoz 300 lovas (ala) tartozott. Az ala tíz turmából állt. 
A hadsereg parancsnokának hatalmát imperiumnak nevez-
ték. Ha a sereg győzött, a hadvezért megillette az imperator 

megszólítás. A manipulust egy centurio (százados) irányította. 
A Kr. e. 3. század előtt egy-egy polgár élete során legfeljebb 
10-15 hadjáratban vett részt, és ezek is ritkán tartottak tovább 
néhány hónapnál.

A későbbiekben (Marius zsoldosseregében) a legio nagyobb 
lett, és 6000 katonából állt. Marius minden legiónak számot 
és hadijelvényt adott, a sast. A legio 10 cohorsra oszlott, egy 
cohors pedig 3 manipulusra. Egy manipulus 200 katonából 
állt, és minden manipulus két századból. Ezeket egészítette ki 
a lovasság és a segédcsapatok. A katonák zsoldja egyre emel-
kedett, a Kr. e. 2. században 200 denariusnak, Caesar idejében 
viszont már 225-nek felelt meg.

(Jean-Noël Robert Róma című könyve alapján)

A római hadsereg felépítése. A csatatéren a legio harcrendje 10-10-10 manipulust magába foglaló három vonalból állt, a manipulusok egymás 
mögött sakktáblaszerűen sorakoztak fel. A nőtlen � atalembereket, a hastatus katonákat az első vonalba állították (tízszer 120 fős manipu lusok). 
Mögéjük kerültek a princeps katonák, akik már családos fér� ak voltak (szintén tízszer 120 fős manipulusok). A harmadik vonalat a harcedzett 
triariusok zárták (tízszer 60 fős manipulusok), őket tartalékként vetették be a csatában. A könnyűfegyverzetűek (íjászok, parittyások) a had-
sorok előtt és a szárnyakon helyezkedtek el

Okok és következmények
 Milyen okokkal magyarázhatók Róma katonai sikerei? 
Keressünk ezeket alátámasztó példákat is!
 Mely lépésekben vált Róma a Földközi-tenger urává?

Történelmi jelentőség
 Miért jelentett fordulópontot Róma történelmében a Me-
diterraneum megszerzése?
  Hogyan építette ki Róma tartósan az uralmát a térségben?
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Belpolitikai küzdelmek Rómában
Miért okoztak belpolitikai válságot a sikeres hódítások?

A Kr. e. 3–2. század hatalmas hódításai, a provinciák megszerzése 
és megszervezése nem várt következményekkel járt Itáliában. A ró-
mai hadseregbe csak földbirtokkal rendelkező parasztokat soroztak 
be. A kisbirtokosok száma azonban vészesen csökkenni kezdett, így 
a római hadsereg utánpótlásának biztosítása lett a birodalom legége-
tőbb kérdése. Ha ugyanis csökken a hadsereg létszáma, akkor leállnak 
a hódító háborúk, sőt a megszerzett provinciákat is fel kell adni. Ez 
a Rómát vezető szűk elit érdekeit súlyosan veszélyeztette.

Hannibál legyőzőjének, Scipiónak az unokája, Tiberius Gracchus 
mint katona szembesült a hadsereg utánpótlásának nehézségeivel. Kr. e. 
133-ban néptribunussá választatta magát, és felújította a korábbi föld-
törvényt, hogy a földjét elvesztett, városba költöző, nincstelen polgá-
roknak, vagyis a proletariusoknak parcellákat tudjanak osztani. Az így 
földhöz juttatott polgárok újra besorozhatók lettek. A földosztáshoz 
azonban vissza kellett szerezni azokat a közföldeket, amelyeket a se-
natori rend tagjai a meghatározott területen felül béreltek. Az ültetvé-
nyekért, szőlőkért, gazdasági épületekért kártalanítani akarta őket, de 
a senatus ellenezte a közföldek visszavételét. Tiberius Gracchus annak 
érdekében, hogy a földosztás ne akadjon el, a következő évre is jelöl-
tette magát néptribunusnak. 

16. A köztársaság válságának következményei
Milyen módon szilárdította meg Róma az uralmát a meghódított területeken? Miért szerezhettek  a 
győztes hadvezérek egyre nagyobb befolyást a birodalom irányításában? 

A Római Birodalom a Kr. e. 1. században

Kövessük végig a térképen Spartacus felkelő rab-
szolgáinak hadjáratait! Hol próbálta haderejével 
elhagyni Itáliát? Merre folytatott Caesar hadjárato-
kat? Mely területeket hódította meg Róma a Kr. e. 
1. században?

A hannibáli háborúk során a birtokok nagy része elpusz-
tult, és a kisbirtokosoknak nem volt tőkéjük a háború után 
újraindítani a termelést. Birtokaik így a nagybirtokosok ke-
zére kerültek.

A hadjáratok egyre hosszabb ideig tartottak, hiszen már 
nem a szomszédos városokkal, hanem tengerentúli biro-
dalmakkal hadakoztak. A paraszti birtokosok nem értek 
haza aratásra, hiszen a csatákat is nyáron vívták, mivel télen 
viharos volt a tenger, és a földutak járhatatlanná váltak. 
A kisbirtokosok eladósodtak, így földjeik – adósságaik fe-
jében – a nagybirtokosok kezére kerültek.

A hódítások során megszerzett állami közföldeket a nagy-
birtokosok vették bérbe, jócskán túllépve a Kr. e. 367-ben 
megállapított 500 jugerumos (1 jugerum 0,25 hektárnak 
felel meg) határt. Ezeken a nagybirtokokon (latifundium) 
rabszolgákat alkalmaztak.

A kisbirtokok tönkremenetelének okai
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A törvény azonban nem engedte meg, hogy ugyanaz a személy egy-
mást követő években töltse be ezt a hivatalt. Tiberius Gracchust felhá-
borodott ellenfelei megtámadták és agyonverték. Hasonló sorsra jutott 
tíz évvel később öccse, Caius Gracchus is, aki néptribunusként átfogó 
reformokat hirdetett, de ugyanúgy áldozatául esett az utcai harcoknak.

Közben a vezetők körében két irányzat alakult ki az állam politi-
kai irányításának megváltoztatására. A populares (ejtsd: populárész) 
a populus: ’nép’ szóból származik, de néppártnak helytelen fordítani, 
minthogy az ókorban nem léteztek mai értelemben vett pártok. A po-
pulares vezetői amúgy is többnyire a nobilitas tagjai közül kerültek 
ki (gondoljunk a Gracchusokra). A populares a senatussal szemben 
a népgyűlés és a néptribunusok vezető szerepét erősítette volna az 
állam irányításában. A másik irányzat, az optimaták neve az optimus: 
’legkiválóbb’ szóból származik. Ők a hagyományos vezetést akarták 
megőrizni, vagyis hogy a nobilitasból származó két consul mellett 
a senatus mondja ki a döntő szót. Nem a nép és az előkelők küzdel-
méről volt tehát szó, hanem az uralkodó eliten belüli ellentétről, amely 
a Római Köztársaság alapvető intézményeit nem akarta megváltoztatni.

Marius és Sulla
Milyen következményekkel járt Marius hadseregreformja?

A katonai válság és a külső támadások miatt azonban egy homo novus, 
vagyis ’új ember’ jutott consuli címhez. Új embernek azokat nevezték, 
akiknek a családjából korábban még nem kerültek ki consulok. Ez az 
új ember a lovagrendi származású Marius volt (Kr. e. 107), aki soroza-
tos győzelmeinek köszönhetően összesen hétszer lett consul. Marius 
találta meg a megoldást a katonai utánpótlás gondjára. Keresztülvitte, 
hogy az ősi szokástól eltérve vagyontalan proletariusokkal tölthesse 
meg seregét. A katonák zsoldot kaptak, részesedést a zsákmányból, 
valamint 16 év szolgálat után birtokot. Marius tehát megfordította 
a Gracchusok sorrendjét: először lett valaki katona, utána kapott föl-
det (ha megérte). Ez a politika egyszersmind csökkentette a Rómában 
lézengő, állami segélyből élő réteg nagyságát. A cél ugyanakkor nem 
változott: fenntartani Róma hódításait, zsákmányt szerezni, és a provin-
ciákat adózásra kényszeríteni. Így alakult ki az Imperium Romanum, 
vagyis a Római Birodalom. (Talán nem véletlen, hogy innen származik 
a ma is használt imperializmus kifejezés.)

Még az Itáliában élő vadállatoknak is van barlang-
juk vagy búvóhelyük, ahol meghúzzák magukat, 
de azoknak, akik harcolnak és meghalnak Itáliáért, 
egyebük sincs a levegőnél és a világosságnál; nincs 
házuk, nincs fejüket hová lehajtaniuk, földönfutók-
ként kóborolnak gyermekeikkel és feleségükkel. 
A hadvezérek hazudnak katonáiknak, mikor a csa-
tákban arra biztatják őket, hogy őseik sírjáért és 
templomaiért harcoljanak az ellenséggel, hiszen 
ezek közül a rómaiak közül nincs egynek sem csa-
ládi oltára, nincs ősi temetkezőhelye, vadidegenek 
fényűzéséért és vagyonáért harcolnak és halnak 
meg; a világ urainak hívják őket, de nincs egy tal-
palatnyi saját földjük sem.

(Plutarkhosz idézi Tiberius Gracchus beszédét)

  Melyik társadalmi réteg problémájáról tudósított 
a történetíró?
  Hogyan érvelt beszédében Tiberius Gracchus 
a földosztás mellett?
  Miért hazudnak a hadvezérek?

Társadalmi rétegek a köztársaság korában

Hogyan alakult át a társadalom a korai időkhöz képest? Alkossunk két 
csoportot, az egyik az optimaták, a másik a populares politikája mellett 
érveljen! Érveinkhez használjuk az egész lecke anyagát!

Biztosítékul nem mutathatom fel őseim képét, di-
adalmeneteit, consuli rangját, de ha kell, mutatha-
tok lándzsákat, zászlót, kitüntetéseket, más hadi-
jutalmat, no meg sebhelyeket a mellemen. Ez az 
én arcképcsarnokom, ez a nemességem, nem örök-
ségképpen szállt rám, mint a nemesekre, magam 
szereztem sok fáradsággal és veszedelemmel. Az 
én beszédem nem formás. […] Tanultam, ami sok-
kal fontosabb államunknak: ellenséget vágni, őr-
séget állni, a gyalázaton kívül semmitől sem félni, 
egyformán tűrni telet-nyarat, földön hálni, nélkülö-
zést és fáradságot együtt elviselni. Ilyen tanítással 
buzdítom katonáimat is.

(Sallustius idézi Marius beszédét)

  Miket tekintett Marius saját nemessége bizonyí-
tékainak?
  Az optimaták milyen érveire válaszolt e szavakkal?

Rá@dás

Rabszolgaháború Itáliában

Gladiátorok egy mozaikon

Kr. e. 74 és 71 közt zaj-
lott a Spartacus vezet-
te rabszolgafelkelés 
Itáliában. Olvassuk el 
a digitális tananyagot 
a thrák gladiátorról! Ki 
győzte le Spartacust?
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Marius kíméletlen módszerekkel, gyakorlatokkal nevelt ütőképes, hi-
vatásos zsoldossereget katonáiból. A katonák tudták, hogy csak sike-
reikkel érhetnek el nagyobb gazdagságot, a sikerekre viszont vezérük 
vezette őket. A hadsereg egyre kevésbé az államot szolgálta, sokkal in-
kább vezérét, így akár saját állama ellen is hajlandó lett harcba vonulni.

Az optimaták megtalálták vezetőjüket az ősi, de elszegényedett csa-
ládból származó, tehetséges Sulla személyében, aki Marius tisztjeként 
kezdte katonai pályafutását. Rövidesen az egész birodalmon végigcsapó 
polgárháború kezdődött. Sulla Kr. e. 82-ben elfoglalta Rómát, és több 
évre dictatorrá választatta magát. A popularesszal való leszámolás esz-
köze a feketelista, a proscriptio volt (ejtsd: proszkripció; a latin proscri-
bo szó jelentése: ’kiírok’). Azokat, akiknek a nevét a listán kifüggesz-
tették, büntetlenül meg lehetett gyilkolni. A gyilkosok megkapták az 
áldozat vagyonát, ha a gyilkos rabszolga volt, jutalmul felszabadították.

Sulla csökkentette a néptribunusok jogkörét, és kizárta az egykori 
néptribunusokat a további hivatalokból, nehogy az így szerzett népsze-
rűségüket használják ki a consulválasztásnál. A többi hivatal betöltését 
életkorhoz kötötte, illetve magasabb hivatalt csak az alacsonyabb után 
viselhettek. A szigorú szabályozás oka az eldurvult választási küzde-
lem elleni fellépés lehetett. Sulla Kr. e. 79-ben lemondott hatalmáról, 
és nemsokára belehalt súlyos betegségébe.

Iulius Caesar útja az egyeduralomhoz
Hogyan tört Caesar az egyeduralomra?

Sulla szigorú és a nobilitasnak kedvező rendszerét két politikai felfedezett-
je, Pompeius és Crassus kezdte lebontani. Ők voltak Róma leggazdagabb 
politikusai. Pompeius apjától örökölte hatalmas vagyonát, Crassus viszont 
a proscriptiók során tollasodott meg: olcsón felvásárolta a meggyilkolt 
politikusok birtokait. Közös consuli évükben vissza állították a néptribunu-
sok Sulla által korlátozott jogkörét és a lovagrendi bíróságokat (Kr. e. 70). 

Crassus a Spartacus elleni háborúban (Kr. e. 71), Pompeius pedig 
a Földközi-tengeren elharapózott kalózkodás felszámolásával szerzett 
magának hírnevet (Kr. e. 67), majd Kis-Ázsiában győzedelmeskedett. 
Rómába visszatérve az optimaták háttérbe akarták szorítani Pompeiust, 
a senatus ezért nem engedélyezte számára a megérdemelt diadalme-
netet. Kettőjükhöz csatlakozott egy ősi családból származó, feltörekvő 
politikus, Caius Iulius Caesar. 

A polgárháború első szakasza

Milyen ellentétek húzódtak a vetélkedő politikusok cselekedetei mögött? 
Miért vált veszélyforrássá a zsoldoshadsereg alkalmazása? Mivel zárult 
a polgárháború első szakasza?

Sulla közben Róma népét gyűlésbe hívta össze. Itt 
nagy beszédben magasztalta önmagát, és sok min-
dent mondott ellenfelei megrémítésére. Beszédét 
azzal fejezte be, hogy ha a nép engedelmeskedik 
neki, kedvező változást fog sorsában előidézni. El-
lenségei közül azonban senkit sem fog kímélni, ha-
nem erejéhez mérten bosszút áll a hadvezéreken, 
a quaestorokon, a katonai tribunusokon és mind-
azokon, akik ellenségei vel együttműködtek. A nép-
gyűlés után azonnal nyilvánosságra hozta mint-
egy 40 senator és 1600 lovag nevét. Alighanem ő 
volt az első, aki így, nyilvános kiírás (proscriptio) 
útján adta halálra ellenségeit. Ajándékot is ígért 
azoknak, akik megölik őket, vérdíjat azoknak, akik 
feljelentik, de büntetést az illetők rejtegetőinek. 
Röviddel később a senatorok egy másik csoportját 
is proscribálta. Az így proscribált személyek egy 
részét rajta ütésszerűen, elfogatásuk helyén, laká-
sukban, az utcán vagy akár a templomokban ölték 
meg. Másokat élve hurcoltak Sulla elé, és lábai előtt 
végeztek velük. Egyeseket végighurcoltak a váro-
son és úgy tapostak halálra. És ilyen szörnyű ese-
ményekkel szemben a jelenlevők sem mertek szót 
emelni, vagy megdöbbenésüket kifejezni.

(Részlet Appianosz A római polgárháborúk 
című művéből)

Marius a hadjáratban hadseregét rendszeresen 
gyakorlatoztatta különböző fajta futásokkal és 
hosszú menetelésekkel. Parancsára minden kato-
na maga vitte málháját, és készítette el ételét. Ezért 
„Marius öszvérének” nevezik azt a katonát, aki szí-
vesen dolgozik, és csendben és készségesen teljesít 
minden parancsot.

(Plutarkhosz Marius-életrajzából)

  Foglaljuk össze, hogyan hajtották végre a pro sc-
riptiót!
  Miért nem tiltakoztak a polgárok a vérontás ellen?
  Milyen típusú uralmat vezetett be Sulla?
  Miért a néptribunusok szerepét korlátozta leg-
inkább?

  Miért nevezték a római katonákat Marius öszvé-
reinek? 
  Mi lehetett egy római katona málhájában? 
  Fogalmazzuk meg, egy szegény ember miért állt 
be katonának, és miért vállalta ennek minden ne-
hézségét? 
  Soroljuk fel, milyen fegyverei voltak a római lé-
giós katonának! 
  Melyiknek mekkora lehetett a súlya, és milyen 
nehéz lehetett az egész fegyverzet?
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Caesar kihasználta Pompeius és Crassus csalódottságát, és titkos szö-
vetséget kötött velük a senatus ellen (Kr. e. 60). Ezt a szövetséget az utó-
kor első triumviratusnak nevezte el (tres: ’három’, vir: ’fér� ’). A követ-
kező évben Caesar consul lett, és szövetségeseinek kedvező törvényeket 
terjesztett be, majd proconsulként Galliába vonult (Kr. e. 58–49).

Crassus elérte régi vágyát: keletre vonulhatott hadakozni, ahol azon-
ban életét vesztette egy ütközetben (Kr. e. 53). Pompeius féltékeny lett 
Caesar galliai és britanniai sikereire, és a senatus szövetségét kereste. 
Meg akarták akadályozni, hogy Caesar újra consul lehessen. Azt kö-
vetelték, hogy oszlassa föl hadseregét, magánemberként menjen Ró-
mába, és úgy induljon a választásokon. Valójában bíróság elé akarták 
állítani számos visszaélése miatt, de ezt addig nem merték megten-

ni, amíg győztes és lelkes hadserege Caesar 
mögött állt. Caesar pontosan tudta, mi 

várna rá, ha hazatérne, ezért seregével 
átlépte Itália hivatalos határvonalát 
(a Rubicon folyócskát), és elfoglalta 
Rómát (Kr. e. 49). 

Pompeius a mai Görögország te-
rületén gyűjtötte össze hadait, de 
Kr. e. 48-ban Pharszalosznál vere-

séget szenvedett, majd Egyiptomba 
menekült, ahol meggyilkolták. Cae-

sar ott is a nyomában járt. Az egyipto-
mi trónviszályban Kleopátrát segítette 

trónra, Kis-Ázsiában leverte a békét-
lenkedőket, és visszatért Rómába.

Caesart Rómában élethosz-
sziglan dictatorrá választották, 

Caesar quaestorként Hispaniát kapta tartományul 
(Kr. e. 68). Mikor itt körbejárta a tartományi szék-
helyeket, és ennek során Gadesbe érkezett, amint 
megpillantotta Hercules temploma mellett Nagy 
Sándor szobrát, feljajdult, és valósággal megundo-
rodott saját tétlenségétől, hogy még semmi neve-
zetes tettet nem vitt véghez, holott Nagy Sándor 
az ő korában már az egész földkerekséget leigáz-
ta. Ezért nyomban kikövetelte felmentését, hogy 
a Városban [Rómában] minél előbb megragadhas-
sa a kínálkozó lehetőséget valami nagyszabású tett 
végrehajtására.
[…]
A tulajdonjogot sem hadvezérként, sem polgári 
tisztségviselőként nem tartotta tiszteletben. Né-
hány fennmaradt emlékirat tanúsítja, hogy hispa-
niai proconsulsága idején a szövetségesektől kol-
dulta össze a pénzt adósságainak törlesztésére, 
egyes lusitaniai városokat pedig ellenség módjá-
ra fosztott ki, jóllehet azok vonakodás nélkül tel-
jesítették az utasításait, és kapuikat is megnyitot-
ták előtte. Galliában kirabolta az istenek fogadal-
mi ajándékokkal teli szentélyeit és templomait, s 
a városokat is inkább a zsákmány kedvéért, sem-
mint megtorlásul pusztította el. Így aztán dúskált az 
aranyban, amit aztán piacra dobott, és kisebb téte-
lekben eladogatta Itália-szerte és a provinciákban.

(Suetonius Caesarról)

  Miért változtatja meg Caesar életét Nagy Sándor 
szobra?
  Milyen embernek mutatja a történet Caesart?
  A források alapján miért tarthatott Caesar a fele-
lősségre vonástól?

A polgárháború második szakasza Sullától Iulius Caesarig

Mi fenyegette a köztársaságot Sulla halála után? Hogyan oldották meg 
átmenetileg a kon� iktust? Milyen külpolitikai sikerek és kudarcok érték 
a birodalmat a belharcok során?

  Kleopátra sokat tett Egyiptom függetlenségének megőrzéséért. Ho-
gyan használta fel erre Caesart?

VII. Kleopátra (latinos alakja Cleopatra), XII. Ptolemaiosz 
lánya volt a független – hellenisztikus – Egyiptom utolsó 
uralkodója (ur. Kr. e. 51–30). Az egyiptomi trónviszályo-
kon Iulius Caesar segítségével lett úrrá, akinek Kr. e. 47-ben 
� út szült (Kaiszarión, latinosan: Caesarion)

ni, amíg győztes és lelkes hadserege Caesar 
mögött állt. Caesar pontosan tudta, mi 

várna rá, ha hazatérne, ezért seregével 
átlépte Itália hivatalos határvonalát 
(a Rubicon
Rómát (Kr. e. 49). 

Pompeius a mai Görögország te-
rületén gyűjtötte össze hadait, de 
Kr. e. 48-ban Pharszalosznál

séget szenvedett, majd Egyiptomba 
menekült, ahol meggyilkolták. Cae-

sar ott is a nyomában járt. Az egyipto-
mi trónviszályban Kleopátrát segítette 

trónra, Kis-Ázsiában leverte a békét-

Iulius Caesar portréja

Miért szervezte meg Caesar az első triumviratust?
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Összegzés

így senki sem tudott reformjai útjába állni. Ugyancsak élet-
hosszig viselte a néptribunusi jogokat, sőt a pontifex maxi-
mus is ő lett. Földet osztott, aranypénzt veretett (denarius), 
és főpapként megreformálta a naptárat (Julianus-naptár). 
Hatalma alapjául a hadsereg szolgált, amelyet imperator-
ként vezetett. 

A köztársaság híveinek nem tetszett Caesar dictaturája. 
Az összeesküvő senatorok Kr. e. 44. március 15-én (március 
idusán) Brutus vezetésével meggyilkolták. Ezzel azonban 
nem oldották meg Róma gondjait. Caesar éppen azt ismerte 
fel, hogy a köztársasági államforma az évenként választott, 
nem mindig hozzáértő magistrátusokkal alkalmatlan egy 
világbirodalom irányítására. Caesar dictaturája a császár-
kor egyeduralmi modelljének első kísérlete volt.

Kitekintő

Miközben elfoglalta helyét, tiszteletadás ürügyén körülállták az 
összeesküvők. Cimber Tillius, aki magára vállalta a főszerepet, 
nyomban odalépett hozzá, mintha kérni akarna valamit. Mikor 
Caesar nemet intett, és kézmozdulatával jelezte, hogy majd más-
kor, Tillius mindkét vállán megragadta a togáját. Caesar felkiál-
tott:  „De hiszen ez erőszak!”  Erre Casca hátulról megsebesítette, 
valamivel a torka alatt. Caesar hiába próbált kitörni közülük, nem 
tudott, mert másfelől is sebet kapott. Mikor észrevette, hogy min-
denfelől kivont tőrök merednek rá, fejét beborította togájával, bal 
kezével meg bokáig leengedte a toga öblét, hogy testének alsó 
részét is eltakarva, nagyobb méltósággal essen el. Így szúrták az-
tán le huszonhárom tőrdöféssel. Csak az első szúrásnál nyögött 
fel, de nem szólt semmit – bár van, aki azt állítja, hogy a rátámadó 
Marcus Brutusnak ezt mondta görögül:  „Te is, � am?” 

(Suetonius Caesarról)

A római naptár

A római naptár eredetileg tíz hónapos volt (ennek az emlé-
két őrzi például a december neve, ami azt jelenti, hogy tizedik). 
Kr. e. 700 körül azonban áttértek a 12 holdhónapra. A hóna-
pok mindig újholdkor kezdődtek. A holdtölte, az idus a hónap 
közepén mindig a 13. vagy 15. napra esett. Ekkor helyezték az 
év elejére a januárt és a februárt. A hónapok neve különböző 
eredetű volt, részben istenekre, részben számnevekre utalt.

A holdévek hossza különbözött egymástól (355-377-355-378 
nap), de évente így is 1 nappal eltértek a napévtől. Az el-
térés Caesar idején már elérte a 23 napot. Caesar pontifex 
maxi musként jogosult volt a naptárat megreformálni, amit az 
egyiptomi görög Szószigenész számításai alapján meg is tett. 
Ahhoz, hogy utolérjék magukat, 445 napra hosszabbították 
meg az évet, és a továbbiakra a következő szabályt állapították 
meg: minden négy évből három 365 napos lett, a negyedik 
pedig 366 napos. Ezt hívjuk Julianus-naptárnak.

Római naptár

Mely római politikusok emlékét őrzik máig a hónapneveink? 
Miért? A szeptember neve azt jelenti, hogy ’hetedik’, noha 
a 9. hónap. Mivel magyarázhatjuk ezt? Miért volt szükség Cae-
sar naptárreformjára?

Alkossunk két csoportot, az egyik képviselje a senatorok, a 
másik Caesar érveit az egyeduralomról!

Milyen ábrákat látunk a hónapnevek fölött?

Okok és következmények
 Milyen társadalmi hatásai voltak a hódításoknak?
  Hogyan próbálták a  Gracchus testvérek megoldani 
a problémát?

Történelmi jelentőség
 Milyen érvekkel igazolható, hogy Julius Caesar kiemel-
kedő történelmi személyiség volt?
 Miért jelentettek fordulópontot a Kr. e. 1. században le-
zajlott események a Római Birodalom történetében?

Ianuarius Ianus isten hava január

Februarius tisztulás hava február

Martius Mars isten hava március

Aprilis az etruszk Apru (= görög Aphrodité) hava április

Maius idősek hava (maiores) május

Iunius i� ak hava (iuniores) június

Quintilis ötödik hónap július

Sextilis hatodik hónap augusztus

September hetedik hónap szeptember

October nyolcadik hónap október

November kilencedik hónap november

December tizedik hónap december
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Keleti szövetséges 
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  Kr. e. 30

A gyilkosság után
Miért szenvedtek vereséget a Brutus vezette összeesküvők?

Caesar halála után kiderült, hogy Brutusnak és társainak nincs valódi 
politikai programjuk. A köztársaság visszaállítását, a dictatura felszá-
molását követelték, de a politikai gyilkosságon kívül nem terveztek el 
semmit. A Római Birodalom valódi problémájára, hogy az évenként 
választott magistratusok már nem tudták sem átlátni, sem irányíta-
ni a hatalmasra nőtt országot, nem kínáltak használható megoldást.

A gyilkosság nem várt hatást gyakorolt a római népre. Amikor Cae-
sar végrendeletéből kiderült, hogy minden polgárra 300 sestertiust ha-
gyott, a plebs, a nép az összeesküvők ellen fordult. A merénylők elszá-
mították magukat. Marcus Antonius, aki Caesar consultársa volt Kr. e. 
44-ben, a gyilkosok ellen foglalt állást, és hozzá csatlakozott a dictator 
egykori lovassági parancsnoka, Lepidus is.

Caesar végrendeletileg örökbe fogadta unokaöccsét, Octavianust, 
aki hamarosan kiegyezett Antoniusszal és Lepidusszal. Létrejött a má-
sodik triumviratus, hogy megvédjék Caesar örökségét, és leszámolja-
nak a politikus gyilkosaival (Kr. e. 43). Első intézkedésükkel egy újabb 
politikai tisztogatást hajtottak végre, majd haderejük átkelt görög föld-
re, ahol Philippinél megsemmisítő vereséget mértek Brutusékra (Kr. e. 
42). Brutus és Cassius öngyilkos lett.

17. Az egyeduralom kialakulása
A Római Birodalom milyen problémáját akarta Caesar a dictaturával megoldani? 
Miért ölték meg Caesart? Honnan származik a császár szó? Mit jelent a proscriptio, és ki alkalmazta 
először?

A Római Birodalom Augustus korában

Octavianus portréja

Mely területeket hódították meg a rómaiak Augus-
tus korában? Honnan érték támadások a birodal-
mat ebben a korban? Készítsünk táblázatot arról, 
hogy melyik mai európai, afrikai és ázsiai országok 
területére terjedt ki Augustus birodalma! Miért volt 
hasznos Pannonia meghódítása?

Miért idealizálták az uralkodó portréit?
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A u g u s t u s

pontifex maximus

császári hivatalnokok

imperator

császári provinciák
senatori
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császári
testőrség

vallás

consul

censor

senatus
megerősít

tanácsot ad

magistratusok

néptribunus

császári provinciák

princeps senatus

tanácsot ad

A győztesek megosztoztak a hatalmon: Antonius a keleti provin-
ciákat kapta, amelyek gazdagsággal és újabb győzelmek lehetőségével 
kecsegtettek. Octavianus Rómát és a nyugati provinciákat választotta. 
Lepidust háttérbe szorították: bár pontifex maximus lett, befolyása csak 
az afrikai provinciákra terjedt ki (az ekkor még független Egyiptom 
nélkül). Később Lepidust megfosztották minden hatalmától, csak a fő-
papi tisztét tarthatta meg Kr. e. 12-ben bekövetkező haláláig.

Octavianus győzelme
Hogyan őrizte meg a köztársaság látszatát Caesar örököse?

Antonius időközben meghódította az egyiptomi Kleopátra szívét. Há-
zasságukból három gyermek is született. Antonius a római hadsereg 
segítségével Egyiptom számára igázott le egyes területeket. A Róma 
fölötti hatalmát hadserege megerősítésével előkészítő Octavianus ezt 
alaposan kihasználta propagandájában. Antoniust hazája elárulásával 
vádolta, és keleti kényúrként festette le. A háború Kr. e. 31-ben tört ki 
a két politikus között. Antonius és Kleopátra � ottáját Octavianus és 
kiváló hadvezére, Agrippa a görög partok mellett, Actiumnál állította 
meg. Kleopátra elmenekült a csatatérről, Antonius követte őt, sorsára 
hagyott hajóhadukat pedig Agrippa verte szét (Kr. e. 31). Octavianus 
partra szállt Egyiptomban, ahol Kleopátra és Antonius az öngyilkos-
ságba menekült, Caesar � át pedig megölték.

Kr. e. 30-ban Octavianus kezébe került Róma valamennyi hadse-
rege. Egyiptomot római provinciává tette, de megtartotta saját ke-
zelésében. Politikai ellenfelei részben a proscriptiók, részben az azt 
követő polgárháborúk során meghaltak, akik pedig életben maradtak, 
rémülten bujkáltak, vagy behódoltak a birodalom új urának. Octavia-
nus hivatalosan azonban semmi olyan tisztséggel nem rendelkezett, 
ami ellentmondott volna a köztársaság (res publica) törvényeinek és 
szellemének. Még csak dictatorrá sem neveztette ki magát, mint ko-
rábban Caesar, igaz, imperatorként a hadsereg főparancsnoka volt.

A Római Köztársaság ideológiája a királyság intézményének gyűlö-
letén alapult, így nem csoda, hogy Octavianus úgy akarta megvalósí-
tani egyeduralmát, hogy az látszatra ne különbözzön a köztársaságtól. 
Választottak consulokat, a senatus működött, minden korábbi intéz-
mény és hivatal érvényben maradt. Ennek ellenére mindenki tudta, 

hogy Octavianus fegyverrel ragadta magához 
a hatalmat, és uralma – éppúgy, mint utódaié 
– katonai diktatúrán alapult. Amikor már biz-
tosnak érezte uralmát, eljátszott egy látványos 
színjátékot: minden hatalmát átadta a senatusnak 
és a római népnek (Kr. e. 27). Ezt az évet tekint-
hetjük az új rendszer, a principatus születésének.

A principatus Augustus egyik tisztségéről 
kapta nevét, ő lett a senatus első embere (prin-
ceps senatus). Ezzel azt a látszatot keltette, hogy 
ő a köztársaság vezetője, nem pedig császár. 
Kr. e. 27-ben a senatus felruházta a megtiszte-
lő Augustus (= ’fenséges’) névvel. Az Augus-
tus név egyben hivatalos programot is jelentett. 
(Az Augustus szó a ’növel’ jelentésű latin augeo 
igéből származik, ezzel kifejezi a senatus elvárá-
sát: Augus tus növelje meg a birodalmat és an-
nak hatalmát.) A program annyira sikeresnek 
bizonyult, hogy Augustust követően valamennyi 
császár fölvette ezt a nevet.

Tizenkilencéves koromban a  magam költségén 
hadsereget szerveztem, amelynek segítségével 
a belharcoktól szorongatott államot felszabadítot-
tam. Ezen a címen a senatus kitüntető határozatával 
tagjai közé választott C. Pansa és A. Hir tius consul-
sága alatt [Kr. e. 43], mégpedig úgy, hogy vélemé-
nyemet a volt consulokkal együtt adhattam elő, 
és imperiummal ruházott fel. Propraetori minősé-
gemben engem és a consulokat bízott meg azzal, 
legyen gondunk rá, hogy az állam semmi kárt ne 
szenvedjen. A nép pedig ugyanebben az évben, 
miután a  háború során mindkét consul elesett, 
consullá és triumvirré választott az állam ügyeinek 
rendbehozatalára.

(Augustus politikai végrendelete)

Még huszadik évét sem töltötte be, mikor megsze-
rezte a consuli hatalmat, mégpedig úgy, hogy legió-
it szinte ellenségként egészen Róma alá vonultatta, 
és követeket küldve a városba, a hadsereg nevében 
magának követelte a consulságot. Ez alkalommal 
a küldöttség vezetője, egy Cornelius nevű centu-
rio a senatus vonakodását látva, hátravetette köpe-
nyét, és kardja markolatára mutatva nem habozott 
a tanács színe előtt kijelenteni:
– Majd megteszi ez, ha ti nem teszitek.

(Suetonius Augustusról)

  A források azt beszélik el, hogyan lett Octavianus-
ból consul. Az elsőben az idős Augustus önélet-
rajzi feliratában emlékezik vissza a polgárhábo-
rú kezdetére és első consulságának elnyerésére, 
a másodikban Suetonius ír ugyanerről. Mi a kü-
lönbség az esemény két ábrázolása között? Melyik 
lállhat közelebb a valósághoz? Miért?
  Hogyan nevezik ma azt, ha egy hadsereg elfoglal-
ja a parlamentet, és fegyverrel veszi át a hatalmat?

A principatus rendszere és Augustus címei 

Milyen fontosabb jogcímeken gyakorolta Augustus a hatalmat? Milyen szerep-
kör jutott a senatusnak? Hogyan választották ketté az államélet irányítását? Mi 
biztosította Augustus valódi hatalmát? Miért kerülte a dictatori címet Augustus?
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Augustus uralma (Kr. e. 27 – Kr. u. 14)
Mit jelentett a pax Romana?

Augustus legfontosabb célját a birodalom határvonalának megszilár-
dítása jelentette. Kerülte a hódító háborúkat, de a Duna és a Rajna vo-
nalát mindenhol el akarta érni, mivel az olcsó vízi szállításra szüksége 
volt a hadseregnek és a coloniák római telepeseinek. A pannon felkelés 
leverése után római csapatok állomásoztak a Kr. e. 9-ben elért Pannonia 
területén (Kr. u. 6–9). Minthogy a polgárháborúk elültével a birodalom 
határain belül és kívül is béke honolt, be lehetett zárni Ianus templomá-
nak kapuit, és meg lehetett hirdetni az augustusi vagy római békét (pax 
Augusta vagy pax Romana). A béke és az abból következő gazdasági 
fellendülés vezetett el az augustusi ’aranykor’ propagandájához. Szinte 
hihetetlen, de az egész birodalom békéjét mindössze 28 legio, vagyis 
a segédcsapatokat nem számolva mintegy 143 000 fős katonaság tartot-
ta fönn. Egy legio ugyanis ekkor 5000 gyalogosból és 120 lovasból állt.

Augustus propagandájának legfontosabb eszköze az irodalom, a 
költészet volt. A császár saját korát a birodalom aranykoraként akarta 
bemutatni. E célnak feleltek meg építkezései is. A propaganda olyan 
sikereket ért el, hogy nagyrészt még ma is meghatározza – méghozzá 
Augustus szándékának megfelelően – a róla alkotott képet. Maecenas 
a legtehetségesebb költőket és írókat kérte föl Augustust és aranykorát 
dicsőítő művek megírására. Közülük is kiemelkedik Horatius és Ver-
gilius alakja. Horatius alacsony sorból származott, de alapos irodalmi 
képzésben részesült. Kivételes tehetsége azt is elfeledtette Octavianusz-
szal, hogy a költő Philippinél a másik oldalon harcolt. Maecenas bir-
tokot adományozott neki, és az anyagi biztonságot elnyert költő nem 
maradt hálátlan. Titus Livius, a kiváló történetíró ugyancsak Augustus 
felkérésére írta meg a birodalom történetét.

A Gemma Augustea

A békeoltár részlete a bőséget jelképező Földistennő 
ábrázolásával

A felső sávban a megistenült Augustus ül istenek 
(például Róma istennő) és családja társaságában. 
A kocsin a győztes Tiberius érkezik, aki Augustus 
utóda lesz. Az alsó sávban római katonák győzelmi 
jelet emelnek. Milyen eszközzel fejezi ki az ábrázo-
lás, hogy Augustust istenként jeleníti meg? Hogyan 
ábrázolja a vésnök a foglyul ejtett barbárokat?

Augustus békeoltárát (Ara Pacis Augustae) a senatus emel-
tette a provinciákban elért sikerei nyomán. Ezzel fejezte ki 
a senatus a háláját Augustusnak a megteremtett békéért

Mit jelzett a senatus gesztusa? Milyen lehetett 
Augustus viszonya a senatussal?

Hatodik és hetedik consulságom idején [Kr. e. 28–27], miután a polgár-
háborúnak véget vetettem, a legfőbb hatalom közös egyetértéssel rám 
ruházott birtokában az állam ügyeinek intézését, a magam hatalmából 
a senatus és a római nép kezébe tettem. Ezért az érdememért senatusi 
határozat alapján Augustusnak neveztek, és házam ajtófélfáját az egész 
nép nevében babérral díszítették, ajtóm fölé koszorút tűztek polgártár-
saim megmentésének jutalmául, és aranypajzsot helyeztek el a Curia 
Iuliában [a senatus üléstermében], melyet a felirat szerint a senatustól és 
a római néptől vitézségemért, nagylelkűségemért, igazságosságomért 
és jámborságomért kaptam. Ezután tekintély dolgában mindenkit 
felülmúltam, hatalmam viszont semmivel sem volt több, mint hi-
vatalbeli társaimnak.
Tizenharmadik consulságom évében [Kr. e. 2] a senatus és a lovagrend 
és az egész római nép a haza atyjának (pater patriae) jelentett ki és úgy 
rendelkezett, hogy ezt feliraton tüntessék fel házam előcsarnokában, 
a Curia Iuliában és azokon a négylovas kocsikon, amelyeket senatusi 
határozat alapján az Augustus-forumon tiszteletemre állítottak.

(Részlet Augustus önéletírásából – Res gestae divi Augusti. Augustus, mint-
egy végrendeletként, Kr. u. 13-ban fogalmazta meg a fenti szöveget. A fel-
irat eredetijét a családi mauzóleum előtt álló két bronztáblára vésették fel 
halála után. A bronztáblák elvesztek, de a szöveget a keleti provinciákba is 
elküldték, és majdnem az egész fennmaradt egy ankarai feliraton.)

  Kiktől kapta Augustus a hatalmat saját állítása szerint?
  Mennyire igaz a fenti állítás a történelmi események ismeretében?
  Milyen tisztségeket birtokolt uralma alatt?
  Miként láttatja Augustus az eseményeket?
  Miért tekinthető a fenti forrásrészlet is tudatos propagandának?
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Összegzés

Kitekintő

A Iulius–Claudius-dinasztia

Sem Caesarnak, sem pedig Augustusnak nem született � a, 
így utódlásukat csak örökbefogadással tudták biztosítani. 
Augustus feleségének, Liviának előző házasságából szüle-
tett � át, Tiberiust jelölte ki utódául (14–37). Tiberius kiváló 
hadvezérként szerzett magának hírnevet Germaniában és 
Pannoniában, de mire idős korában hatalomra jutott, már 
megkeseredett. Az uralkodás átcsúszott hatalomvágyó testőr-
parancsnokának kezébe. Utóda, Augustus dédunokája, Ca-
ligula elmebetegségben szenvedett. Istennek képzelte magát, 
őrült módjára szórta a pénzt, és vérfürdőt rendezett rokon-
sága, valamint a senatus tagjai között. 
Merénylet végzett vele.
Ekkor egy könyvmoly, a koráb-
ban történetírással foglalkozó 
Claudius jutott hatalomra – vol-
taképpen véletlenül. A császári 
palotában egy függöny mögé 
rejtőzött el a  gyilkos testőrök 
elől. Egyikük felfedezte a reszke-
tő Claudiust, de amikor rájött, hogy 
Augustus rokonával áll szemben, nem 
ölte meg. Claudius jelentős pénzjutal-
mat ígért a testőrség tagjainak, a prae-
torianusoknak. Így őt kiáltották ki 
császárnak. A hatalomátvétel fur-
csasága és Claudius kisebb hóbortjai ellenére uralma nem várt 
sikert hozott. Pénzügyi és államigazgatási reformjai megtöl-
tötték az államkasszát, és visszafogott külpolitikája (egyedül 
Britanniát hódoltatta meg) valóságos virágkort jelentett a bi-
rodalom számára. A császári hivatalokat szakemberekre bízta. 
A senatus mégsem kedvelte őt, mert e szakemberek a császár 
felszabadított rabszolgái közül kerültek ki.

Caligula (Kr. u. 37–41)

Nerót megkoszorúzza édesanyja

Milyen bűnt követett el Agrippina, hogy 
� a hatalomra jusson? Milyen bűnt köve-
tett el Nero Agrippinával szemben?

Claudius legnagyobb tévedését 
házasságai jelentették. Utolsó fe-
lesége, Agrippina saját � át, Nerót 
akarta a trónra ültetni, ezért meg-
mérgezte Claudiust, és meggyil-

koltatta Claudius vér szerinti � át. 
Nero a legjobb nevelést kapta Se-
necától, a híres � lozófustól, de az 

i� ú erőszakos természetét ő sem tud-
ta megváltoztatni. Hatalomra jutva 

néhány év nyugalom után visz-
szatértek Caligula véres napjai. 

A császár megölette saját anyját, 
öngyilkosságra kényszerítette Sene-

cát, és uralkodás helyett kocsihajtással és 
színpadi énekléssel foglalkozott. Ellensé-

gei még Róma felgyújtását is a számlájára írták, noha ő éppen 
a tűzvész áldozatainak megsegítését szervezte meg, amikor 
a lángok közelében látták (Kr. u. 64). Nero a keresztényeket 
vádolta meg a gyújtogatással, és elindította a történelem első 
véres keresztényüldözését. A senatus megelégelte az őrjön-
gő zsarnok rémtetteit, és a haza ellenségének nyilvánította 
a császárt. Nero menekülés közben öngyilkosságot követett 
el. Az Augustus által megteremtett császárság és a Római Bi-
rodalom szilárdságát bizonyította, hogy mind Caligula, mind 
pedig Nero rémuralmát különösebb válság nélkül átvészelte.

Okok és következmények
 Mi lett Caesar gyilkosainak sorsa?
  Hogyan fejeződött be a polgárhá-
ború?

Történelmi jelentőség
 Milyen típusú hatalmat épített ki 
Augustus?
 Miért tartotta fenn a köztársasági 
intézményeket?
 Mi volt Augustus hatalmának igazi 
támasza?

Történelmi interpretáció
 Mire használta fel korának költőit 
Augustus?
  Hogyan ábrázolta személyiségét ön-
életírásában?
 Miért kell kritikával kezelni minden 
történelmi forrást?

Nero (Kr. u. 54–68)
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A római család
Miben különbözött a római familia a mai családtól?

A római család (familia) élén, mint a XII táblás törvényekben láttuk, 
az apa (pater familias) állt. A familia nem egészen azt jelentette, mint 
a mai család: a feleségen és a gyerekeken kívül magában foglalta a csa-
ládi gazdaságban dolgozó rabszolgákat is. Az apa feltétlen hatalommal 
rendelkezett a familia tagjai fölött. Ha az újszülöttet nem akarta fölne-
velni, ki kellett őt tenni. Fiát akár háromszor is eladhatta rabszolgának 
(igaz, utána a � ú megszabadult az atyai gyámság alól). A felnőtt fér�  
ugyanakkor saját családot alapított, aminek ő lett a feje. A nők addig 
maradtak apjuk gyámsága alatt, amíg férjhez nem mentek. Attól kezdve 
férjük gyámsága alá kerültek.

A római jognak van egy sajátos fogalma, a mancipáció: ha vala-
ki vásárolt valamit, az akkor vált a tulajdonává, ha ráhelyezte a kezét 
(manus). Amikor a felnőtt � ú vagy egy idősebb özvegyasszony kikerült 
apja, illetve férje keze, vagyis gyámsága alól, emancipálódott. Ez a mai 
emancipáció fogalmának eredete.

18. Életmód és mindennapok Rómában
Nézzünk utána, honnan származnak a Márk, Júlia, Cecília és Emília nevek! Mit jelent az emancipáció 
kifejezés? Mire használjuk ma a capitolium, a palatinus és a curia kifejezéseket? Mi volt a Colosseum? 
Milyen kockajátékokat ismerünk? Ki ponti� kálhat egy misét?

A Forum Romanum, háttérben a Capitolium dombjával

Juno Moneta egy római érmén

A dombon, a jobb oldalon látható Iuno Moneta szen-
télye, ahol a pénzverde működött. Mit jelent az, hogy 
monetáris? Mi köze lehet a szónak Iuno szentélyé-
hez? A dombon balra a nagyobbik templom Iuppi-
teré volt. Minek az istene Iuppiter? Mire használjuk 
ma a fórum kifejezést? A kép előterében két temp-
lom között áll Titus diadalíve. Melyik győzelme után 
emelte? (A válasz megtalálható a 19. leckében.)

Mire használhatták a hátoldalon lévő szerszámokat?
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A patríciuscsaládok hatalmas nemzetségekbe (gens) szerveződtek. 
A Fabiusok nemzetségének a Kr. e. 5. században 306 felnőtt fér�  tagja és 
több mint ezer cliense volt. A cliensek egy-egy tekintélyes patrí ciushoz 
kapcsolódó, annak gazdasági és politikai támogatására felesküdött pol-
gárok voltak, akiket ezért patrónusuk védelemben részesített.

A római polgároknak három nevük volt, ezek használatát Iulius Cae-
sar törvényben tette kötelezővé. Az egyéni névből, ami gyakorlatilag 
a mi keresztnevünknek felel meg, alig néhány állt a rómaiak rendel-
kezésére. Ezért nem is szokták kiírni azokat, hanem csak a rövidített 
alakjaikat használták.

A nemzetségnevek a család eredetére utaltak. Ha egy idegen ka-
pott polgárjogot, megörökölte az adományozó nemzetségnevét. Clau-
dius császár sokakat részesített Pannoniában polgárjogban, őket ettől 
kezdve Claudiusoknak hívták. A családnevek az egyes családokat kü-
lönböztették meg a nagyobb nemzetségeken belül, ezért gyakran testi 
tulajdonságokra utaltak: például Flaccus – nagy fülű; Naso – nagy orrú; 
Nero – erős, bátor; Crassus – kövér; Sulla – szőke). Híres hadvezérek 
nagy győzelmeik helyszínéről megtiszteltetésül második családnevet 
kaphattak, például Macedonicus a makedóniai és Africanus az afrikai 
győzelem emlékére.

A lányok apjuk nemzetségnevének nőnemű alakját kapták meg, és 
ha több volt belőlük, beszámozták őket. Így lett egy Iulius lánya Iulia, 
és ha hárman voltak lánytestvérek, a nevük Iulia Prima, Iulia Secunda 
és Iulia Tertia (Első, Második, Harmadik Iulia) lett.

A rabszolgáknak csak egy nevük volt, ami gyakran testi tulajdonsá-
gaikra vagy származásukra utalt.

Róma, a világváros
Milyen szórakozási lehetőségeket kínált a város?

Rómát azért alapították a Tiberis partján, mert idáig tudták a folyón ha-
jókkal szállítani az árukat a tengeri kikötőből. A folyóparton volt a mar-
havásártér. Mellette álltak a város legrégebbi szentélyei. A szegényebbek 
számára a városokban emeletes bérházak épültek, amelyek nagyon ha-
sonlítottak a 19. századi pesti bérházakra. A 19. századi építészek ugyan-
is ismerték és utánozták is a római bérkaszárnyákat. A hatalmasra duz-
zadt városokban a vízellátás komoly gondokat okozott. Távoli források 
tiszta vizét több kilométeres vezetékekkel juttatták el a városokba. Róma 
városába napi egymillió köbméter vizet vezettek be a vízvezetékekkel. 
A vízellátásról külön császári vízfelügyelő gondoskodott. A vizet nem 
vezették be az egyes házakba, hanem nyilvános közkutakból korsókkal 
vitték be a szolgák a szükséges vízmennyiséget a lakásokba. A gazda-
gabb házaknak, illetve a parasztgazdaságoknak saját kútjaik is voltak, 
iváshoz azonban ott is lehetőleg forrásvizet használtak. A nagyobb vá-
rosokban a csatornázást is kiépítették. A Kr. e. 500 körül kiépült római 
Cloaca Maxima nem a szenny víz, hanem a talajvíz elvezetésére szolgált.

A Palatinus mögött állt a birodalom legnagyobb kocsiversenypályája, 
a Circus Maximus (ejtsd: cirkusz makszimusz). A nézők fogadásokat kö-
töttek a versenyzőkre. Sok pénzt lehetett nyerni, de veszíteni is, nem csoda, 
hogy a győzelmet mágikus szertartásokkal is befolyásolni akarták. Négy 
sportklub versenyzői küzdöttek egymással, a kékek, a zöldek, a vörösek 
és a fehérek. A versenyek után olykor összecsaptak az izgatott nézők is.

A római színházakban többnyire komédiákat játszottak. A színház 
nem volt olyan fontos a rómaiak, mint a görögök számára. Aki művelőd-
ni akart, a Colosseum közelében, a cipészek utcájában találta meg az 
egymilliós város legtöbb könyvesboltját. Akinek nem volt pénze köny-
vet venni, az ellátogathatott a könyvtárakba, ahol minden görög és latin 

Név része 
magyarul

Név része 
latinul

Példa

Egyéni név Praenomen Caius

Nemzetségnév Nomen Gentile Iulius

Családnév Cognomen Caesar

A római polgárok hármas neve

A. Aulus Mam. Mamercus

Ap. Appius N. Numerius

C. Caius P. Publius

Cn. Gnaeus Q. Quintus

D. Decimus Ser. Servius

F. Flavius Sex. Sextus

K. Kaeso Sp. Spurius

L. Lucius T. Titus

M. Marcus Ti. Tiberius

M’. Manius

Nemzetségnév Női név

Iulius Iulia

Aemilius Aemilia

Claudius Claudia

Cornelius Cornelia

Caecilius Caecilia

Az egyéni nevek a fér� aknál és a nőknél

Római vízvezeték Galliában

Mely mai női nevek vezethetők vissza római nem-
zetségnevekre? Hogyan képezték ezeket a női ne-
veket?

Miért vezették át a forrásvizet a folyó felett? Miért 
nem a folyó vizét itták?
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nyelvű könyvet megtalált. De még a város tizenegy hatalmas nyilvános 
fürdőjének is saját könyvtára volt a medencéken és edzőtermeken kívül.

A rómaiak legkedveltebb szórakozása a lakomákon való részvétel 
volt. A vacsorán kívül a társalgás, a borozás és a játékok helyszíne is 
a heverőkkel berendezett étkező volt. A táblás játékokon kívül, mint 
például a malom, a legkedveltebb a kockázás volt, amelyen hatalmas 
összegeket lehetett veszíteni.

A Circus Maximus rekonstrukciója, a kocsiversenyek szín-
helye százötvenezer ülő- és százezer állóhellyel

Colosseum, a birodalom legnagyobb am� teátruma. 70 000 
néző számára volt benne hely

Forum Romanum, Róma piaca és vallási központja

Lucullus éppen céltalanul járt-kelt a forumon, mikor Cicero és Pompeius 
lépett oda hozzá. Cicero köszöntötte, és megkérdezte tőle, mit szólna, 
ha meglátogatnák. A legnagyobb mértékben örül neki, mondta, s már 
hívta is őket, hogy menjenek.
– Ma este szeretnénk veled vacsorázni, de csak úgy, ahogy magadban 
szoktál!
Lucullus vonakodott, és kérte, válasszanak másik napot, de azt mond-
ták, erről szó sem lehet, sőt abba sem egyeztek bele, hogy szolgáinak 
szóljon, nehogy nagyobb előkészületeket tegyenek, mint amikor egye-
dül étkezik. Abba egyeztek csak bele, hogy szóljon jelenlétükben egy 
szolgájának, hogy a vacsorát aznap este az Apollón Teremben szolgálják 
fel. Ez volt ugyanis a ház egyik legpompásabb terme. Így aztán ügye-
sen becsapta barátait, mert minden ebédlőteremhez meg volt szabva 
az ott felszolgálandó étkezés és a felszolgálás költsége. Így aztán, mi-
helyt a szolgák meghallották, hogy hol kívánja a vacsora felszolgálását, 
azonnal tudták, hogy mekkora költséggel készítsék és szolgálják fel az 
aznapi vacsorát. Egyébként az Apollón Teremben 200 000 sestertiusban 
volt megszabva a vacsora költsége.

(Plutarkhosz Lucullusról. Lucius Licinius Lucullus római hadvezér ínyenc ségé-
ről vált híressé, pedig kiváló katona volt. Harcolt Afrikában és Kis-Ázsiában 
is, még a hírhedt Mithridatészt is legyőzte. Csakhogy fellépett a kis-ázsi-
ai adó bérlők mohósága ellen. A dúsgazdag lovagok emiatt elérték, hogy 
rendeljék haza Rómába, ahol az ínyencségekben keresett vigaszt. Lucullus 
hozta magával Európába a Fekete-tenger déli partján fekvő Keraszoszból 
a cseresznyét. Lucullus lakomáiról számos anekdota számol be.)

  Egy napszámos napi bére 4 sestertius volt. Mennyi ideig kellett volna 
dolgoznia, hogy ki� zesse Lucullus lakomáját?
  A cseresznye német neve Kirsch (ejtsd: kirs). Honnan eredhet ez a név 
(mint ahogy végső soron a magyar cseresznye szó is)?
  Sulla elrendelte, hogy egy társas vacsora költségei nem haladhatják 
meg a 300 sestertiust. Hányszorosan haladta meg ezt az összeget Lu-
cullus lakomája?

Mit értünk ma fórum alatt? Mire használjuk a kolosszális kifejezést?

A cirkusz kifejezés a latin circus szóból származik. 
Hogyan alakulhatott ki a szó mai jelentése!

Egy tanult ember elmegy a küméi orvoshoz, és el-
panaszolja:
– Amikor felébredek, fél órán keresztül homályosan 
látok, és csak azután jön rendbe a szemem.
Mire az orvos:
– Akkor aludjon fél órával tovább!

Egy részegest szidott valaki, hogy túl sokat iszik, és 
nincs már az eszénél. Csakhogy az már alig látott 
részegségében, ezért így válaszolt:
– Én vagyok berúgva, vagy inkább te, a két fejeddel?

(A római császárkorból fennmaradt egy teljes görög 
nyelvű viccgyűjtemény. Szerzője feltehetőleg azért 
állította össze, hogy a lakomákon – ebből merítve – 
szellemes embernek tűnjék. Ahogy a mai viccek ked-
velt céltáblái a skótok vagy a rendőrök, az ókoriaké 
a küméiek voltak.)
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A római vallás
Miben hasonlított a görög valláshoz a római?

Róma istenei kalandos történetek nélküli istenek. Azokat a mítoszo-
kat, amelyeket Iuppiterről vagy Venusról (ejtsd: ’Venusz’, a Vénusz egy 
bolygó neve!) meséltek, a görögöktől vették át. A vallás központjában 
az állami kultusz állt. Az állam egységét Iuppiter szentélye biztosította 
a Capitolium dombján. A római Forum, a Capitolium lábánál elterülő 
központi piactér is tele volt szentélyekkel. A rómaiak úgy gondolták, 
hogy a csapásokat megfelelő áldozatok bemutatásával lehet elhárítani, 
mint ahogy a jó termésért vagy egy háborús győzelemért is áldoztak 
az istenek oltárain. Vallásosságukat meghatározta a „cserekapcsolat” 
az istenekkel: ha kapni akartak tőlük valamit, nekik is adniuk kellett, 
például egy ünnepélyes áldozatot, aminek során egyszerre ajánlot-
tak fel egy malacot, egy birkát és egy bikát. A jósláshoz több eszközt 
is használtak. Meg� gyelték például a szent tyúkok kapirgálását, és ha 
azok keveset csipegettek, akár egy csatát is elhalasztottak miattuk. 
Válságos helyzetekben gyakran fordultak tanácsért a capitoliumi Iuppi-
ter szentélye alatt egy üregben őrzött, úgynevezett Sibylla- (ejtsd: szi-
bülla) könyvek előre megfogalmazott jóslataihoz. Az etruszkoktól vet-
ték át a májjóslást (az áldozati állat májából következtettek a jövőre) és 
a madarak röptéből való jóslást (melyik irányból hány madár érkezik).

A papi tisztségeket választás útján töltötték be. Az állami kultuszok 
fölött a pontifexek gyakoroltak ellenőrzést, az ő választott vezetőjük, 
a pontifex maximus pedig az államvallás élén állt. A későbbi, keresz-
tény Rómában a római pápa örökölte meg ezt a tisztséget, ezért mond-
juk azt, hogy a pápa a misét ponti� kálja. A római papok életük végéig 
töltötték be hivatalukat. A Forum közepén álló Vesta-szentélyben a szűz 
papnők, a Vesta-szüzek őrizték a város szent lángját.

A római vallást jelentős etruszk és görög hatás érte a Kr. e. 6. század-
tól kezdve. A hagyományos itáliai isteneket ekkor azonosították egy-egy 
görög istenséggel. Volt persze olyan római isten is, akinek nem akadt 
párja: a kétarcú Ianus, a kezdet és a kapuk istene. A római hagyomány 
szerint Ianus templomának kapuit akkor lehetett becsukni, ha béke 
uralkodott a birodalomban.

Római isten Görög isten Funkció

Iuppiter Zeusz legfőbb atya, villámlás

Iuno Héra a főisten felesége

Minerva Athéné bölcsesség, mesterségek

Mars Arész hadisten, termékenység

Venus Aphrodité szerelem, termékenység

Vesta Hesztia családi tűzhely

Neptunus Poszeidón tenger

Vulcanus Héphaisztosz kovács, kézműves

Ceres Démétér gabonatermesztés

Apollo Apollón művészet, gyógyítás

Bacchus Dionüszosz bor

Ianus – kezdet, kapuk

A római és a görög istenvilág

Római bikaáldozat

Az áldozni vitt bikának bearanyozták a szarvát és feldí-
szítették. Hol találkoztunk korábban bikaáldozattal?

Ha valami ki� camodott, meggyógyul a következő 
ráolvasásától. Végy egy 4-5 láb hosszú zöld nád-
szálat, középen törd ketté, és két ember tartsa oda 
a csípőhöz. Kezdd el a ráolvasóéneket: motas vaeta 
daries dardares astataries dissunapiter. Mondd egé-
szen addig, míg csak össze nem érnek. Csóválj felet-
tük vasdarabot. Mihelyt a nádszálak összeértek és 
egymást érintették, fogd a kezedbe, jobbról-balról 
vágj le belőlük, kötözd a � camhoz vagy töréshez: 
meggyógyul tőle.

(Ficam gyógyítása ráolvasással Cato A földművelés-
ről című munkájában. Az állami kultusz – szertartá-
sok bemutatása – mellett a családok is tiszteletben 
részesítették őseiket és a ház védőistenségeit. A hiva-
talos vallás mellett fennmaradtak a bajelhárító mági-
kus eljárások és a különféle varázslatok is.)

A mágikus eljárások egyikét hasonlósági mágiá-
nak hívják. Próbáljuk meg ennek alapján értelmez-
ni a Cato által leírt törés elleni varázslatot!

Ianus, a kétarcú isten egy római bronzvereten

Melyik hónapunkat nevezték el Ianusról, és miért 
pont azt? Honnan ered a Janus-arcú kifejezés?

Melyik római istennek nem volt görög előzménye? Miben tért el ábrá-
zolása a görög istenekétől? A görög isteneket funkcióik alapján azonosí-
tották a rómaiakkal. Néha azonban nem ment könnyen ez az azonosítás. 
Nézzünk utána, mi a különbség Mars és Arész eredeti funkciói között!
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Rá@dás

Gladiátorokat ábrázoló fal� rkák Pompeiiből. Oceanus neve után az L azt jelenti, liber, 
vagyis felszabadított rabszolga, a V pedig azt, hogy Victor, vagyis győztes. A győzelmek 
számát római szám mutatja

Összegzés

Kitekintő

A pénz Rómában

A rómaiak a királyság és kora köztársaság korában még csere-
kereskedelmet folytattak, a legfőbb értékmérő a szarvasmarha 
volt. Az első rézpénz a Kr. e. 3. század kezdetén jelent meg, 
a görög mintára vert ezüstpénz pedig még később (Kr. e. 269). 
Az ezüst denarius 10 bronz asnak (ejtsd: asz) felelt meg, súlya 
3,2–3,4 gramm volt. 2,5 as felelt meg 1 sestertiusnak (ejtsd: 

szeszterciusz). A szó azt jelenti: ’harmadfél’, vagyis két egész, 
a harmadik pedig fél. Jele ezért volt IIS, vagyis a római kettő, 
mellette a ’fél’ jelentésű S (mivel a latin semis [ejtsd: szemisz] 
magyarul: ’fél’). A denarius jele áthúzott X, vagyis a római 
’tíz’, mivel 10 asból állt.

1 aureus = 25 denarius (aranypénz)

1 denarius = 4 sestertius jele: X

1 denarius = 10 as jele: X

1 sestertius = 2,5 as jele IIS, később HS

Aranypénzt Kr. e. 217-ben vertek először, de rendszeres 
használatára csak Caesar idején kerül sor. A réz- vagy bronz-
pénz értéke gyorsan romlott. A Kr. e. 2. században egy dena-
rius már 16 ast ért. Rómában, Iuno Moneta istennő szentélyé-
ben verték a pénzeket. Innen származik a monetáris kifejezés, 
valamint az angol money szó is.

Napszámos napi bére 1 denarius

Egy legionarius zsoldja egy évre 900 sestertius

Olcsó szoba havonta 3 denarius

Napi élelmiszer egy főre 1 sestertius

Egy rabszolga ára 300–500 denarius

Árak a köztársaságkorban

Nézzünk utána, mit jelent a monetáris kifejezés! Egy napszámos 
hány napi béréből tudott volna rabszolgát venni? Hány fő napi 
élelmezését lehetett ki� zetni egy napszámos egynapi béréből?

Miért volt medence a római kertek közepén a forró Itáliában? 
Mire szolgáltak az oszlopcsarnokok?

Változás és folytonosság
 Milyen változásokon ment át Róma az idők folyamán?
 Mik voltak a császárkori Róma életének legjellemzőbb 
sajátosságai? 

Források
  Gyűjtsük össze milyen korból származó források jelennek 
meg e Rómáról szóló leckében!
 Milyen fontosabb épületei, közterei maradtak az utókorra?

Egy előkelő római villa rekonstrukciója

Gladiátorgra�  tik

A Római Birodalom egész területén am� teátrumok épültek, amelyek a gladi-
átorjátékok és állathajszák, úgynevezett venatiók (venációk) helyszínéül szol-
gáltak. Az am� teátrumok játékterét, a felszórásukhoz használt homokról, hare-
nának vagy arenának (arénának) nevezték. Az ókor leghíresebb am� teátruma 
a római Colosseum. A gladiátor kifejezés a rövid, kétélű kardot jelentő gladius 
(gládiusz) szóból származik. Az első datálható gladiátorviadal Kr. e. 264-ben 
volt Rómában egy temetés alkalmával. A többnyire barbár származású pro�  
harcosok rendkívüli népszerűségnek örvendtek. A viadalok izgalmát fokozta, 
hogy eltérő fegyverzetű harcosok léptek fel egymás ellen.

Hányszor győzött Oceanus? Hányszor győzött Aracintus és Albanus? Nézzük 
meg a gladiátorok fegyverzetét a digitális tananyagban!
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A római uralom időszaka
Hogyan viszonyult a zsidó nép a római uralomhoz?

A térséget Pompeius foglalta el, és Rómától függő királyságot hozott 
létre (Kr. e. 63). Ennek bukása után, Augustus császár idején a területet 
a rómaiak tartománnyá szervezték, Iudaea provincia néven. A provin-
ciát a császár által kiküldött helytartók vezették, az egyik ilyen helytartó 
a Tiberius császár által kinevezett Pontius Pilatus volt,  aki a bibliai 
hagyomány szerint Jézus pere idején képviselte a birodalom hatalmát.

Néhány évtizeddel később, a zsidó 
vallást semmibe vevő rómaiak ellen 
kitört felkelést Vespasianus császár és 
� a, Titus verték le Kr. u. 70-ben. A je-
ruzsálemi templomot másodszor is le-
rombolták. Ma csak a nyugati fal egy 
része látható (siratófal). A zsidók az-
óta nem építenek templomot, és nem 
mutatnak be áldozatot. A zsinagógá-
kat nem templomnak, hanem a gyüle-
kezet házának tekintik (a görög szün 
+ agógé szóösszetétel jelentése: ’össze-
gyűjteni, egy helyre vezetni’). A zsidók 
nagy része elhagyta egykori hazáját, és 
a Római Birodalom más tájain telepe-
dett le. A babiloni fogság után kezdődő 
diaszpóra, vagyis a szétszóratás to-
vább folytatódott, és meghatározóvá 
vált a zsidóság életében. A zsidóság kö-
rében több olyan vallási irányzat jött 

létre, amely Isten küldöttjétől, a Messiástól várta sorsa jobbra fordu-
lását. (Messiás héber szó, jelentése „segítő”, „felkent”). Sokan Messiás-
ként üdvözölték és tisztelték Jézust, a keresztény tanítás megalapozóját.

A kereszténység születése
Minek tekintették Jézust a tanítványai?

Jézus életét az evangéliumok beszélik el, amelyeket a Biblia második 
része, a görög nyelvű Újszövetség tartalmazza. Az evangélium görög 
szó, jelentése: ’örömhír’. Jézus az evangéliumok szerint Galileában, Ná-
záret környékén tanította tizenkét követőjét, az apostolokat. A görög 
apostol szó ’küldött’-et jelent, mivel Jézus kiküldte őket, hogy azt ta-
nítsák, amit tőle tanultak. Jézus tanítványai kivétel nélkül egyszerű, 
szegény halászok, kézművesek voltak.

Jézus azokhoz fordult, akik magukra maradtak, segített reménytelen 
helyzetükben, gyógyított lelki és � zikai bajokkal küszködőket. Tanításai 
és tettei szóbeli hagyományként éltek életében, majd halála után.  He-
gyi beszédében – amelyet Máté evangéliuma őrzött meg – összefoglalta 
tanításainak lényegét.

19. A kereszténység kialakulása
Mit ünnepelünk karácsonykor és húsvétkor? Mely vallások szent könyve a Biblia, és milyen két részből 
áll? Milyen nyelven írták az első részét, és hogyan nevezzük azt? Mit jelent a politeizmus és a mono-
teizmus kifejezés? Melyik monoteista vallásról tanultunk eddig? Miért támadt Nero a keresztényekre?

A térség Jézus és az első keresztény közösségek korában 
(Kr. u. 1–2. század). Jézus korában a térség Iudaea 
provincia néven tartozott a Római Birodalomhoz, míg 
Kr. u. 135-től Syria–Palaestina néven kormányozták

Milyen történeteket ismerünk Jézus életéről? Keres-
sük meg a helyszíneket a térképen! Idézzük fel, ho-
gyan alakult a térség történelme az ókorban! Néz-
zünk utána Máté evangéliumában (27Máté 24), mit 
jelent az, hogy Pilatus „mosta kezeit”!

A Pilatus-felirat: „A hajósoknak 
a Tiberiéumot [világítótornyot] 
Pontius Pilatus Iudaea praefec-
tusa építtette újjá.”

Hogyan igazolja a felirat a 
bibliai elbeszélés történe-
tiségét? Fogalmazzuk meg 
érveinket!

Jézus és a leprás
Amikor Jézus lejött a hegyről, nagy sokaság követ-
te. Egyszer csak odament hozzá egy leprás, leborult 
előtte, és kérte: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. 
Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette, és így szólt 
hozzá: Akarom, hogy tisztulj meg! Erre az nyomban 
megtisztult a leprájától.

(Máté 8, 1-3)

Milyen betegség a lepra, és hogyan lehet meggyó-
gyítani? Fogalmazza meg, mit akar Máté bizonyítani 
ezzel a történettel?
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Jézust tanítványai királynak, Isten országát elhozó Messiásnak, sőt Isten 
� ának tartották. A királyokat koronázásukkor szentelt olajjal kenték fel, 
ebből származik a görög Khrisztosz (felkent) kifejezés. 

Jézus növekvő népszerűségét a vezetők gyanakodva � gyelték, és 
Máté evangéliuma szerint „tanácsot tartottak, és elhatározták, hogy 
halálra adják. Megkötözték, elvezették, és átadták Pilátus helytartó-
nak.” Keresztre feszítették, ami megvetésre méltó halálnemnek számí-
tott. (A keresztény és a keresztyén szó nem a kereszt, hanem a Krisz-
tus névből származik, az csak véletlen, hogy a magyar nyelvben a két 
hangalak gyakorlatilag egybeesik. A kereszt szó görögül sztaurosz; 
magát a keresztet pedig még négy évszázadon át nem is tekintették 
keresztény szimbólumnak.)

A tanítványok és az első gyülekezet
Melyik vallás megújítóinak tartották magukat az apostolok?

Az apostolokat Jézus Krisztus választotta ki, hogy folytassák küldetését. 
Tanításaikban főként azokról az eseményekről beszéltek, amelyek az 
utolsó napokban történtek velük Jeruzsálemben, s a beszédet mindig 
a megfeszítés és feltámadás felidézésével fejezték be. Mikor a Jézust 
személyesen ismerő tanítványok meghaltak vagy meggyilkolták őket, 
szükségessé vált a hagyomány írásbeli rögzítése, ekkor születtek meg 
az evangéliumok.

A tizenkét apostol mellé mások is csatlakoztak. Megkeresztelkedésük 
(vízben való alámerülésük) volt új életük külső jele. Közös étkezésü-
kön a kenyér megtörése Jézus megtöretett testére, kereszthalálára em-
lékeztette őket. Erős közösségben, részleges vagyonközösségben éltek 
az ősgyülekezet tagjai. Összejöveteleiket általában magánházaknál tar-
tották. Zsoltárokat énekeltek, imákat mondtak, felolvastak a Bibliából. 
Megtartották a Tóra előírásait, és nem adták föl a reményt, hogy egész 
Izrael fölismeri Jézusban a Messiást.

A négy evangélium egy könyvszekrényben

Hogy hívták a négy evangélistát? Milyen könyveket 
ábrázol a ravennai mozaik? Nézzünk utána, milyen 
állatalak az egyes evangélisták szimbóluma, és miért!

  Mivel egészíti ki Jézus a „ne ölj” törvényét?
  Fogalmazzuk meg, miért kell szeretni ellenségünket!
  Melyik foglalkozást tartja Jézus megvetendőnek, és miért?
  Vitassuk meg, miért nehéz követni Jézus elveit!

Akkor odahívta magához a népet, és így szólt hoz-
zájuk: „Figyeljetek ide és értsétek meg! Nem az 
szennyezi be az embert, ami a szájába kerül, hanem 
ami elhagyja a száját, az szennyezi be az embert.” 
[…] Péter megkérte:  „Magyarázd meg nekünk ezt 
a példabeszédet!” „Még mindig nem értitek ti sem? 
– kérdezte. – Nem értitek, hogy ami a szájba kerül, 
a gyomorba jut, onnan meg a félreeső helyre? Az 
ellenben, ami elhagyja a szájat, a szívből származik, 
s ez az, ami beszennyezi az embert. A szívből törnek 
elő a gonosz gondolatok, a gyilkosság, a házasság-
törés, a kicsapongás, a lopás, a hamis tanúság, a ká-
romlás. Ezek szennyezik be az embert. Az, hogy mo-
satlan kézzel eszik, nem szennyezi be az embert.” 

(Máté 15, 10-20)

  Mit tart Jézus fontosabbnak: az étkezési előíráso-
kat vagy a hazugság és a káromkodás elkerülését?
  Fogalmazzuk meg, hol születik meg Jézus szerint 
a súlyos bűn! 
  Nézzünk utána Josephus Flavius A zsidó háború 2. 
könyvének 8. fejezetében, milyen zsidó reform-
mozgalmak voltak a korszakban!

Részlet a hegyi beszédből
Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj! Aki öl, állítsák 
a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák a tör-
vényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának 
nevezi, állítsák a nagytanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, 
méltó a pokol tüzére.
Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. 
Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imád-
kozzatok üldözőitekért! Így lesztek � ai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti 
napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is. Ha 
csupán azokat szeretitek, akik szeretnek benneteket, mi lesz a jutalma-
tok? Nem így tesznek a vámosok is? S ha nem köszöntitek, csak baráta-
itokat, mi különöset tesztek? Nem így tesznek a pogányok is? Legyetek 
hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!

(Részletek a hegyi beszédből, Máté 5, 21-23 és 43-48)
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Pál apostoli munkája és a kereszténység 
elterjedése
Miben újította meg Pál az apostolok munkáját?

A keresztények egyik meggyőződéses zsidó ellenfeléből, Saulból, a keresz-
ténység meghatározó terjesztője lett. Fiatalon buzgó üldözője volt a korai 
keresztény gyülekezeteknek Jeruzsálemben. Damaszkuszba is az ottani ke-
resztények üldözésére indult, és útközben egy látomásban megjelent neki 
Jézus. Ennek hatására az üldözőből hívő lett. A damaszkuszi hívek befo-
gadták, és Sault elhagyva Pálként élt tovább. Pál apostol minden képes-
ségét az új hit terjesztésére fordította, és hogy többen térjenek meg, az új, 
nem zsidókból álló gyülekezetek tagjainak nem kellett megtartani a zsidó 
hagyományokat, előírásokat. Az egyház páli fordulata abban állt, hogy a 
görög műveltségű apostol a zsidó mozgalomból egyetemes vallássá tette 
a kereszténységet. Számos keresztény közösséget alapított, főként a mai 
Törökország és Görögország területén. Pál felfogása szerint az ember Ádám 
óta a bűn hatalmában áll, és csak Jézus hozta meg a szabadulást keresztha-
lálával és feltámadásával. Az ember személyes felelőssége, hogy Isten nagy-
lelkűségét hálával viszonozza, tehát Isten parancsolatai szerint éljen. A két 
legfőbb parancsolat pedig Isten és a másik ember szeretete.

A zsidó felkelés elbukása után a kereszténység terjedése felgyorsult. A di-
aszpórában szétszóródott, a kereszténységet megismert görög nyelvű zsi-
dók, és a megkeresztelkedett nem zsidók a birodalom legtávolabbi pontjain 
is gyülekezeteket alapítottak, és terjesztették Jézus Krisztus tanításait. A vá-
rosok közösségei élén a püspökök álltak, akik területenként tartott össze-
jöveteleken, zsinatokon hozták meg az egyház főbb szabályait. A nyugati 
kereszténység legtekintélyesebb püspöke Róma városáé volt, mert a város 
első püspöke, Péter, Jézus tanítványai közül került ki.

Jézus kiküldi az apostolokat
A tizenegy tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus ren-
delte őket. Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan kételked-
tek. Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt:  „Én kaptam minden hatalmat 
égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a né-
peket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, 
és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam 
nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”

(Máté 28, 16-20)

  Mit jelent az apostol szó?
  Mit kér Jézus tanítványaitól?
  Mit jelent a keresztelés? Nézzünk utána Máté evangéliumában 
(3Máté 1.), ki volt keresztelő Szent János!

Az adó� zetés
 „Mondd meg hát nekünk, mi a véleményed: Szabad adót � zetni a csá-
szárnak, vagy nem szabad?” Jézus […] így válaszolt: „Mutassátok az adó-
pénzt!” Odanyújtottak neki egy dénárt. Ekkor megkérdezte tőlük: „Kinek 
a képe és a felirata ez?” „A császáré” – felelték. Erre azt mondta nekik: 
„Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!”

(Máté 22, 17-21)

  Miért a császár képe van a római érméken?
  Miért helyes Jézus szerint meg� zetni az adót?
  Vitassuk meg, miért nem lázad Jézus a földi uralkodó ellen!

Tiziano Vecellio: Az adógaras

Szent Péter és Szent Pál mártírhalála egy kódexben. Péter 
kérte, hogy ne ugyanúgy feszítsék keresztre, mint Jézust

Fogalmazzuk meg, hogyan ábrázolja Tiziano képe 
a bibliai történetet az adógarasról!

Miben különbözik Péter kereszthalála Jézusétól?
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Összegzés

Jézus születése Betlehemben (Fra Angelico festménye)

Miért egy istállóban született meg Jézus?

Kitekintő

Jézus születésének időpontja
Jézus születésének időpontját nem ismerjük. A keresztény időszámí-
tás alapjául szolgáló első évet Kr. u. 525-ben számolta ki egy tudós pap, 
de számításai ellentmondanak az Újszövetség adatainak. Jézus vagy 
Kr. e. 4-ben, vagy röviddel előtte született, vagy pedig Kr. u. 6-ban. 
Bár már régóta ismert, hogy időszámításunk alapja egy pontatlanul 
kiszámított évszám, megváltoztatni nem lenne helyes, hiszen másfél 
évezrede minden dokumentumot ennek alapján keltezünk.

Az evangéliumok szerint Jézus Heródes király uralkodása (Kr. e. 
37 – Kr. e. 4.) alatt született egy népszámlálás idején. Ebből az idő-
szakból a történészek azonban csak egy népszámlálást ismernek, ame-
lyet Publius Sulpicius Quirinius helytartóként rendezett Szíriában és 
Iudaeában Kr. u. 6-ban.Dio nysius Exiguus apát készítette el a húsvét 
kiszámítására szolgáló táblázatait. Abból indult ki, sajnos tévesen, 
hogy Pilatus 31-ben a 30 éves Jézust feszíttette keresztre. A tévedés 
okát az evangéliumok ellentmondásos adatai jelentették.

Ebben az időben történt, hogy Augustus császár 
rendeletet adott ki, hogy az egész földkereksé-
gét írják össze. Ezt az első összeírást Quirinius, 
Szíria helytartója bonyolította le. Mindenki el-
ment a maga városába, hogy összeírják. József is 
fölment Galilea Názáret nevű városából Judeába, 
Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából 
és nemzetségéből származott, hogy összeírják fele-
ségével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt.

(Lukács 2, 1-5)

Amikor a judeai Betlehemben Heródes király idejé-
ben Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről 
Jeruzsálembe, és kérdezősködtek: Hol van a zsi-
dók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, 
s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.

(Máté 2, 1-3)

  Ha a Quirinius által rendezett népszámlálás idején született Jézus, melyik 
évben látta meg a napvilágot?
  Ha Heródes uralkodása alatt született, melyik a legkésőbbi időpont, ami-
kor megszülethetett?
  Létezhet olyan időpont, ami egyszerre felel meg a Lukács és a Máté evan-
géliumában szereplő adatoknak?
  Nézzünk utána, miért kell minden évben kiszámítani húsvét időpont-
ját! Miben különbözik ez például a karácsony vagy egy nemzeti ünnep 
időpontjától?

Történelmi jelentőség
 Mi állt Jézus tanításának középpontjában?
  Hogyan terjedt el a kereszténység a kezdeti időkben?

 Miért tudott a kereszténység világvallássá válni?
 Miben tér el a zsidó vallás a kereszténységtől?

A kereszténység gyors terjedése hamar felkeltette a császárok gyanúját. 
Nero már 64-ben őket tette felelőssé a római tűzvészért, vagyis alig harminc 
évvel Jézus keresztre feszítése után Róma városában már veszélyesnek ítélt 
tömeget alkottak. A későbbi császárok idején hol felerősödött, hol pedig 
gyengült az üldöztetés, de különös módon mindez csak erősítette a kö-
zösségeket. Amikor azonban a császárok kötelezték a keresztényeket, hogy 
mutassanak be áldozatot a császár szobra előtt, inkább ezrével vállalták 
a vértanúságot, semmint a bálványimádást. A hitüket megvalló vértanú-
kat mártíroknak nevezték. A legpusztítóbb keresztényüldözés a 3. század 
végén, Diocletianus korában következett be.

Ekkor már végleg elváltak egymástól a keresztény és zsidó közösségek, 
mert az utóbbiak továbbra is várták a Megváltót, mivel Jézust nem tekintet-
ték annak. A zsidóság döntő többsége megőrizte ősei hitét, és ragaszkodott 
a mózesi törvényekhez.

Betlehem és Dávid 
A iudaeai Betlehem volt a babiloni fogság előtt a Júda törzs 
– amelyhez Jézus is tartozott –  közigazgatási központja. 
Itt született Dávid, a legnagyobb zsidó király is, így Betle-
hem jelképezte a zsidók reménységét, hogy az Úr újból 
küld egy olyan királyt, mint Dávid – egy Messiást, királyi 
hatalommal felruházva  –, hogy visszaadja régi dicsőségü-
ket és szabadságukat.

Fogalmazzuk meg, miért fontos a Názáretben ne-
velkedő Jézus történetében, hogy Betlehemben 
született!
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A birodalom újjászervezése
Mit jelentett a romanizáció?

Caesar és Augustus családja kihalt. Nero öngyilkosságát követően négy 
császár váltotta egymást viharos sebességgel, míg egy lovagrendi szár-
mazású hadvezér, Flavius Vespasianus (69–79) magához nem ragadta 

a hatalmat. A harcoktól megcsömör-
lött senatus bizalmat szavazott neki, 
és a princeps hatalmát megállapodá-
sukban újrafogalmazták. Vespasianus 
legfontosabb feladata az volt, hogy 
a Nero uralma és a polgárháború so-
rán kiürült államkasszát feltöltse. Ezt 
meg is valósította a provinciák fej- és 
földadójával, és a nyilvános illemhe-
lyek megadóztatásával, bár ez utób-
bi intézkedésével már � a, Titus sem 
értett egyet. Vespasianus és � ai új di-
nasztiát alkottak, a Flaviusokat.

20. A császárság évszázadai
Hogyan alakult ki a köztársaságból a principatus? Mire támaszkodott elsősorban Augustus rendszere? 
Milyen irodalmi műveket vagy � lmeket ismerünk, amelyek a római császárkort ábrázolják?

A Római Birodalom legnagyobb kiterjedése Traianus idején

Mely területeket hódította meg Traianus? Mely terü-
letekről mondott le Hadrianus, és miért? Mely ellen-
séges népek, országok vették körbe a birodalmat?

Vespasianus portréja. Vespasianus hatalomra kerülésével Tacitus, a nagy tör-
ténetíró szerint lelepleződött a birodalom titka: császárt nem csak Rómában 
lehetett kikiáltani

Hogyan és kiknek a segítségével lett Vespasianus 
császár?

A császárság korszakai és fontosabb dinasztiái
Principatus        Kr. e. 27–284
Flaviusok             69–96
Antoninusok        96–192
Severusok           193–235
Katonacsászárok   235–284
Dominatus         284 –395
Nyugatrómai 
Birodalom   395–476
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A császár elősegítette a birodalom lakosságának romanizációját. A ro-
manizációt nem Róma kényszerítette a birodalom lakosságára: a provin-
ciák lakói maguk törekedtek a római civilizáció és kultúra, valamint 
a latin nyelv elsajátítására. Ezzel ugyanis anélkül, hogy feladták volna sa-
ját (gall, ibér vagy pun) identitásukat, bekerülhettek a birodalmi elitbe, és 
akár vezető tisztségeket is betölthettek. A hadseregben is egyre nagyobb 
szerepet játszottak a provinciák lakói. Vespasianus halála után � a, Titus 
olyan rövid ideig uralkodott, hogy a Vezúv kitörésén kívül más neveze-
tes esemény nem is esett az ő időszakára (Kr. u. 79). Vespasianus másik 
� ának, Domitianusnak meggyilkolása a Flavius-dinasztia végét jelentette.

A terjeszkedés határai
Miért torpant meg a római hódítás?

A birodalom utolsó nagy hódító császára, Traianus (98–117) érzékelte, 
hogy a nyugati provinciák gyors fejlődése háttérbe szorítja Itáliát. Ró-
mát hatalmas építkezésekkel, kikötők kiépítésével fejlesztette, de a sze-
gény sorsú polgárok gyermekeinek segélyezési rendszerét is kidolgozta. 
A provinciákban városalapításokkal és a városok rangjának emelésével 
gyorsította a romanizációt. A senatorok 40%-a már a provinciák lakói 
közül került ki.

Az építkezések és a szociális kiadások fedezését Traianus nem adóeme-
léssel, hanem hódításokból akarta fedezni. A hódítás során nemcsak az 
egyszeri zsákmányra vagy az új provinciák adóira számított, hanem 
a megszerezhető nyersanyagokra és a kereskedelmi utak ellenőrzésé-
nek hasznára is. Ezek a szempontok határozták meg a hódítás irányait.

Dacia aranybányái (például a mai Verespatak) éppúgy von-
zották Traianust, mint az arábiai karavánutak ellenőrzése. Két há-
borúban alávetette és provinciává szervezte Daciát, a  későbbi Er-
délyt. A birodalom Traianus alatt elérte legnagyobb kiterjedését.

Szerződést köthessen, akikkel kötni akar, amint ezt az isteni Augustus, 
Tiberius és Claudius tehette, és hogy összehívhassa a senatust, előter-
jesztést tehessen, az ügyet újólagos tárgyalás végett visszaküldhesse, 
előterjesztés és szavazás útján senatusi határozatokat hozathasson, 
amint ezt az isteni Augustus, Tiberius és Claudius tehette, és hogy amit 
az állam érdekében levőnek, valamint az isteni és emberi, köz- és ma-
gándolgok méltóságát öregbítőnek vél, azt cselekednie és megtennie 
joga és hatalma legyen, amint ezt az isteni Augustusnak, Tiberiusnak és 
Claudiusnak hatalmában állott.

(Senatusi határozat Vespasianus hatalmáról; Kr. u. 69)

Augustus mint princeps senatus hívhatta össze a senatust, ahogyan a 
köztársaság korában tették. Vespasianus milyen alapon teheti ezt meg? 
Fogalmazzuk meg a két rendszer különbségét!

Fia, Titus egyszer szemrehányást tett neki, amiért kieszelte a vizeletadót. 
Vespasianus erre az orra alá dugta az első be� zetésből származó pénzt, 
és megkérdezte, bántja-e a szaga. Titus azt mondta, nem; mire ő közölte, 
hogy ez bizony a vizeletből való.

(Suetonius Vespasianusról)

E történet az alapja „a pénznek nincs szaga” mondásunknak. Mire hasz-
náljuk ezt a szólást?

Pompeji napjainkban

A 38,7 m magas oszlop 200 méteres domborműszalagja 
Traianus két daciai hadjáratát mutatja be valóságos 
képregényként

Nézzünk utána az interneten a katasztrófa körül-
ményeinek (például: http://romaikor.hu/romai_elet/
okori_katasztrofak/pompeii_pusztulasa)! Milyen kü-
lönleges régészeti leletek kerültek felszínre?

Melyik nép élt Daciában? Miért törekedett a császár 
Dacia elfoglalására?
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Adományozom tehát az én birodalmamban élő va-
lamennyi embernek a római polgárjogot, úgy, hogy 
a nemrég betelepített népek kivételével senki se 
maradjon ki adományaimból, mert a sokaságnak 
nemcsak viselnie kell mindent együtt, hanem im-
már a győzelemben is részesednie…

(Caracalla császár edictuma, 212.)

A császár a birodalom minden szabad lakójának 
polgárjogot adományozott, katonái zsoldját pedig 
felemelte. A birodalomban csak a polgárok � zettek 
örökösödési adót. Mi vezethette a császárt? Az új 
polgároknak akart kedvezni? Az adóbevételt akar-
ta növelni? Melyik értelmezést erősíti a tény, hogy 
egyidejűleg kétszeresére növelte az örökösödési 
adó összegét?

Traianus utóda, Hadrianus (117–138) belátta, Róma nem képes 
ekkora területet az uralma alatt tartani. Célja a védhető határvonalak 
elérése és a tartós béke megteremtése volt. Ehhez egyrészt Traianus több 
hódítását feladta, másrészt elkezdte kiépíteni a birodalom megerősített 
határvonalát, a limest. Britanniában például tengertől tengerig tartó 
falat épített, hogy a barbár törzseket távol tartsa a romanizált területek-
től (Hadrianus-fal). A határvédelmet 30 legio látta el, amelyek számára 
kőből építettek állandó katonai táborokat. A katonákat a provinciák-
ból toborozták, és leszerelésükkor jutalmul kapták meg a polgárjogot.

A senatus szerepe formálissá vált: közfelkiáltással fogadta el a császá-
ri előterjesztéseket. A köztársasági intézmények (consulok, praetorok) 
ugyan még léteztek, a hadseregre támaszkodó uralkodó akarata lett 
azonban a legfőbb törvény.

A hódítások elmaradásával megszűnt a birodalom rabszolgaellátása. 
Ez oda vezetett, hogy a nagybirtokokat kis parcellákban szabad kis-
bérlőknek, colonusoknak osztották ki, akik beszolgáltatási kötelesség 
fejében művelték meg azokat. Hadrianus alatt megjelent a colonusok 
„örökbérlete”, vagyis a föld elválaszthatatlanná vált az azt megművelő 
családoktól. Ezzel gyakorlatilag megjelentek a középkori jobbágyok 
előfutárai.

A dinasztia egyik utolsó uralkodója, Marcus Aurelius hiába volt 
„� lo zófus császár”, uralkodásának nagy része már a limes elleni barbár 
támadások kivédésével telt el (161–180). Fiát, a zsarnok Commodust 
meggyilkolták, és a birodalom közel száz esztendőre a katonacsászá-
rok gyilkos polgárháborújába süllyedt.

A katonacsászárok
Miért vált fontos politikai kérdéssé a hadsereg ellátása?

Ötven év alatt több mint nyolcvan császár és ellencsászár váltotta egy-
mást a birodalomban. Volt olyan év, amelyben nem kevesebb, mint hat 
császár uralkodott, és közülük hármat (nagyapát, � át és unokáját) Gor-
dianusnak hívtak. A császárok a legritkább esetben haltak meg termé-
szetes halállal. Azért nevezték őket katonacsászároknak, mert a legtöbb 
esetben maguk is katonák voltak, és a katonaság vagy annak egy része 
emelte trónra őket. A birodalom válsága külső és belső téren egyaránt 
jelentkezett. A császárok a hadseregre támaszkodtak, és legfőbb gond-
juk a hadsereg ellátása volt. Jellemzők Septimius Severus császár szavai, 
amelyeket halálos ágyán intézett � aihoz: „Legyetek egyetértők, gondos-
kodjatok a katonák jólétéről, és senki mással ne törődjetek!”

A Rajnánál és az Al-Dunánál állandósultak a nyugati 
germánok és a gótok támadásai, keleten a parthusokat 
felváltó szászánidák (Újperzsa Birodalom) jelentettek 
újabb veszedelmet (224-től).

A császárok ez ellen a hadsereg fejlesztésével akarták 
felvenni a küzdelmet.

A hadseregreform következtében a senatus tagjai 
kiszorultak a hagyományos katonai és birodalmi vezető 
szerepükből (bár a senatorok nagybirtokai 
megmaradtak).

A hadsereg ellátásához az adók emelésére volt szükség, 
de a császári udvar a pénz rontásával is pótlólagos 
jövedelemhez jutott.

A pénz romlása visszavetette az árutermelést, 
a parasztok és a földbirtokosok arra törekedtek, hogy 
saját fogyasztásukra termeljenek.

Az árutermelés visszaesése és az állandó polgárháborúk 
visszavetették a hajózást és a távolsági 
kereskedelmet.

A városi lakosság ellátása egyre nagyobb 
nehézségekbe ütközött.

A 3. századi válság. Okok és következmények

Mi volt az oka a gazdasági válságnak? Hogyan ala-
kult át a termelés a mezőgazdasági területeken? Mi-
ért vált szükségszerűvé a colonusok alkalmazása? 
Milyen külső és belső problémákkal küzdött a bi-
rodalom?

A 3. század válsága
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Az árrendeletnek ez a része az arany- 
és ezüstművesek tevékenységét sza-
bályozza. Keressük meg az aurum 
(= ’arany’), az argentum (= ’ezüst’), va-
lamint a pondum unum (= ’egy font-
nyi’) szavakat!

Diocletianus árrendeletének töredéke

A dominatus korszaka
Miért szilárdult meg átmenetileg a birodalom helyzete?

A külső és belső harcokból egy egyszerű származású katona-
tiszt, Diocletianus (284–305) emelkedett ki győztesen. A csá-
szárság általa bevezetett új korszakát dominatusnak neve-
zik, mivel dominusnak (vagyis ’úr’-nak) és deusnak (vagyis 
’isten’-nek) szólíttatta magát. A rendszer azonban nemcsak 
ebben különbözött a principatustól. A köztársasági intézmé-
nyek megszűntek, vagy formálissá váltak (consulok például 
ezután is voltak), az abszolút hatalom a hadseregre támasz-
kodó császár kezében összpontosult.

Diocletianus a külső fenyegetettség, az önjelölt ellencsászá-
rok és a belső lázadások elleni hatékonyabb védekezés céljá-
ból a birodalmat előbb két részre osztotta, a keleti provinciák 
élére ő maga állt, nyugatra pedig alvezérét nevezte ki. Később 
mindketten maguk mellé emeltek egy-egy társcsászárt. A két 
főcsászár címe augustus, a két alcsászáré pedig caesar volt. 
A caesaroknak is saját terület jutott, így a birodalmat már 
négy központból irányították (Mediolanum = Milano, Tre-
viri = Trier, Nicomedia = Izmit, Sirmium = Szávaszentdemeter/
Mitrovica; az augustusok központját dőlt betűvel jeleztük).  
A négyes uralmat görög szóval tetrarchiának nevezték (tet-
rasz: ’négyes’, arkhé: ’uralom’).

Diocletianus a hadsereg létszámát 400 000-re növelte, és az 
egységeket két nagyobb részre osztotta. A limesek őrzésével 
kevesebb katonát bízott meg, de a határtól beljebb nagyobb 
táborokat épített. Ha egy határszakaszt megtámadtak a barbá-
rok, e táborokból indultak az elhárításukra. Ha mégis áttörtek 
a határon, a táborok felfogták támadásukat.

A négy társcsászár 
egy velencei 
szoborcsoporton

  Hogy nevezik a négy császár vezette rendszert?
  Mely mai országokban feküdt a négy főváros? Indokoljuk 
meg, miért pont ott! 
  Honnan származik a társcsászárok címének elnevezése?

Diocletianus legellenszenvesebb 
tette a minden korábbinál brutáli-
sabb keresztényüldözés elrende-
lése volt. 303-tól kezdve több tíz-
ezer keresztényt gyilkoltak meg, 
végeztek ki, vagy vetettek az orosz-
lánok elé. Valójában nem magát 
a keresztény hitet támadták, csak 
azokat, akik nem voltak hajlan-
dók a császár vagy a római istenek 
szobra előtt áldozatot bemutatni. 
Az áldozásról a hatóságok bizonyít-
ványokat állítottak ki, aki ilyennel 
rendelkezett, megmenekült. A ke-
resztény templomokat elkobozták 
és lerombolták.

305-ben Diocletianus lemon-
dott a hatalomról, és erre kénysze-
rítette a vonakodó társcsászárát is. 
Az eddigi két alcsászár lépett a he-
lyükbe, a trónutódlás vitás kérdé-
sei miatt azonban újra belső har-
cok robbantak ki.
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Összegzés

Diocletianus és az árrendelet értékelése

A felduzzasztott hadsereg ellátásához egyre több adót kel-
lett behajtani. Diocletianus megállította a pénzromlást, új 
ezüst- és bronzpénzt veretett, hogy az adók, az árak és a bé-
rek tartósságát szavatolja. Az árakat és a béreket maximál-
ta, az előírást megszegőket kivégeztette. Ezzel azonban in-
kább ártott az amúgy is gyengélkedő római gazdaságnak, és 
az áruhiányon kívül – bár küzdött ellene – megteremtette 

Tartományaink lakosai! Az emberiségnek mindenkire köte-
lező törvényei parancsolják, hogy véget vessünk azok tel-
hetetlenségének, […] akik oly mérhetetlen vagyonokkal 
rendelkeznek, hogy akár egész népeket is bőségesen el-
láthatnának, mégis csak a nyereséget hajszolják, és uzsora-
kamatok behajtásán jár az eszük.
A fentebbiekben felsoroltak alapján, mivel már maga az 
emberiesség követelte, joggal és méltán határoztunk úgy, 
hogy megszabjuk az árak felső határát, hogyha történe-
tesen drágaság ütné fel a fejét valahol – mentsenek meg az 
istenek az ilyen csapástól! –, akkor az árdrágítást, amelyet 
a szinte határtalan térségeken nem lehetett megfékezni, 
most rendeletünk megállítsa, és törvényes intézkedéssel 
megzabolázza.
Elrendeljük tehát, hogy azokat az árakat, amelyeket az alább 
következő rövid jegyzék feltüntet, egész birodalmunkban 
gondos � gyelemmel tartsák meg, hogy mindenki megértse: 
ezeknek a túllépése tilos! Elrendeljük, hogy aki ezt a ren-
delkezésünket vakmerően megszegi, halállal bűnhődjék.

(Diocletianus: Árrendelet bevezetője)

Változás és folytonosság
 Miben változott meg a principatus rendszere?
 Miért kedvezett a romanizáció folyamata a birodalom 
egységesítésének?

  Hogyan alakult át a késő római gazdaság és társadalom?
  Hogyan stabilizálódott a birodalom helyzete a 3. század 
végén?

Kitekintő

Időszak Érmék ezüsttartalma százalékban

A köztársaság kora 98–99

Nero (54–68) 93

Traianus (98–117) 85

Marcus Aurelius (161–180) 75

Septimius Severus (193–211) 50

Aurelianus (270–275) 2,5–4,4

Diocletianus (284–305) 80

A császárok azzal is kiegészítő jövedelemre tehettek szert, hogy a ko-
rábbi ezüstpénzeket bevonták, beolvasztották, majd új érméket veret-
tek, amelyekben az ezüst mellett egyre nagyobb lett az értéktelen öt-
vözőanyag aránya. Ezt hívjuk pénzrontásnak. A táblázat azt mutatja, 
melyik időszakban hány százalék volt az egyes érmék ezüsttartalma

  Mivel indokolta Diocletianus az árrendelet bevezetését? Melyik 
társadalmi réteget akarta elsősorban megóvni a drágaságtól?
  Miért csökkentették a császárok az érmék ezüsttartalmát? Mi-
lyen hatást gyakorolhatott az árakra az ezüsttartalom csökken-
tése?
  Miért emelte Diocletianus a veretek ezüsttartalmát?
  Hogyan nevezzük ma a pénzromlást?

a „feketepiacot” is. A városi önkormányzatokat egységesítet-
ték. A vagyonos városi vezetők legfontosabb feladata az adók 
behajtása és a közmunkák megszervezése lett. Ha a lakosság 
nem tudott � zetni, nekik kellett átvállalniuk az adók be� zeté-
sét. A városi vezető réteg menekült a feladat elől, amelyet már 
nem megtiszteltetésnek, hanem kínos kötelességnek érzett.

Diocletianus verete a császárt 
sugárkoszorúval ábrázolja, 
ezért a középkori koronák 
előképének tekinthető

Miben hasonlít a 
sugárkoszorú a 
koronákra?
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Adriai - tenger

Földközi - tenger

Fekete - tenger

Északi - tenger

Földközi - tenger
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Hunok szállásterülete

Milánó

A kereszténység helyzetének megváltozása
Hogyan vált államvallássá a kereszténység?

Diocletianus keresztényüldözéseinek főleg a birodalom keleti felén es-
tek ezrek áldozatául. Nyugaton Constantinus – aki apját követte a cae-
sari tisztben – nem rendelt el üldöztetést. Itáliában legyőzte ellenfelét, 
majd egy évvel később, 313-ban a keleti császárral, Liciniussal együtt 
Milánóban rendeletet, úgynevezett edictumot adott ki. Ebben nem-
csak beszüntette a keresztényüldözést, hanem a többivel egyenrangú 
vallássá tette a keresztény vallást, és elrendelte az elkobzott keresztény 
templomok és más javak visszaszolgáltatását. Constantinus ekkor még 
biztosan nem volt keresztény, megtérését a keresztény történetírás elbe-
szélése a halálos ágyához köti.

Felismerte azonban, hogy a vallásüldözések nem meggyengítették, 
hanem alaposan megerősítették az egyházat. A birodalomnak szüksége 
volt az egyre népesebb keresztény közösség támogatására. Azzal is ked-
vezett nekik, hogy elrendelte a vasárnapot heti pihenőnapnak.

Volt azonban egy kereszténységet gyengítő feszültség, amelyet pon-
tifex maximusként neki kellett enyhítenie. Az egymással vetélkedő, 
sőt kifejezetten ellenséges keresztény irányzatokat 325-ben meghívta a 
nikaiai (latinosan nicaeai) egyetemes zsinatra. A császár mint a biro-

21. A népvándorlás és az antik civilizáció felbomlása
Mely népek körében terjedt a leggyorsabban a kereszténység az 1. században? Miért üldözték a római-
ak a keresztényeket? Mivel foglalkozott egy pontifex maximus? Miért osztották ketté, majd négy részre 
a birodalmat? Miért csökkent Róma jelentősége? Mely népek támadtak a Római Birodalomra?

Nagy Constantinus aranypénze a császár és a legyőzhe-
tetlen napisten ábrázolásával 313-ból. 312-ben Constan-
tinus, amikor Rómába érkezett, hogy kiszorítsa Itáliából 
ellenfelét, a csata előtti éjszaka állítólag álmot látott. Egy 
kereszt jelent meg az égen ezzel a görög felirattal: „Ezzel 
győzz!” A keresztény hagyomány szerint a kereszt jelét fel-
varratta katonái ruhájára, és a Milvius híd melletti csa-
tában legyőzte ellenfelét, aki öngyilkos lett. Vannak olyan 
elképzelések, hogy Constantinus látomásában eredetileg 
a napisten jelent meg, és csak később, a keresztény hagyo-
mány formálta át a történetet

Fogalmazzuk meg, mire lehet következtetni abból, hogy a  császár 
313-ban a napistent vereti az érmére! Vitassuk meg, melyik feltevés le-
het helyesebb: a keresztet látta a látomásban vagy pedig a napistent!

A kettéosztott Római Birodalom és a népvándorlás

Milyen külső tá-
madások veszé-
lyeztették a  bi-
rodalmat? Miért 
lesz Mediolanum, 
majd Ravenna 
Itália fővárosa? 
Mely népek száll-
ták meg az addig 
virágzó provin-
ciákat? Honnan 
származik a van-
dalizmus kifeje-
zés? Melyik barbár 
népről nevezték el 
a hispaniai Anda-
lúziát?



102 III.   AZ ÓKORI RÓMA

dalom főpapja elnökölt. A zsinat döntése 
értelmében elfogadták a Krisztus isteni 
természetéről szóló Szentháromság-ta-
ni dogmát, és eretneknek nyilvánították 
azokat, akik Krisztust embernek vagy 
csak részben istennek tekintették. A meg-
erősödött egyház a birodalom igazi táma-
szává vált.

Azokban a városokban, ahol a keresz-
tények többségbe jutottak, bezárták a po-
gány szentélyeket, sőt volt, ahol üldözték 
a pogány vallásokat. Az egyházszerve-
zet a birodalom provinciáinak mintájá-
ra épült ki. Öt központját (Róma, Kons-
tantinápoly, Jeruzsálem, Alexandria és 
Antiochia) öt egyenrangú pátriárka irá-
nyította. Alattuk helyezkedtek el a hierar-
chiában az érsekek vagy metro politák, 
alattuk pedig az egyes városok püspökei. 

A városokon belüli közösségek élén a városok papjai álltak. Nagy � eo-
dosius császár 391-ben államvallássá, vagyis a birodalom kizárólagos 
vallásává nyilvánította a kereszténységet, és bezáratta a pogány szenté-
lyeket. Így szűnt meg például az olümpiai Zeusz kultusza, és vele együtt 
az olimpiai játékok. 

A Szentháromság

A koronás alak Isten, aki karjában tart-
ja Jézust. Melyik alak lehet a Szentlélek 
ábrázolása? Hogyan lehetséges, hogy 
a három alak együttvéve jelenti Istent?

A nikaiai zsinat Cesare Nebbia freskója, 1600 k.

Keressük meg Constantinust a vatikáni freskón! 
Hogyan ábrázolja a kép a püspököket?

Mind a keresztények, mind pedig mindenki más is megkapja tőlünk a lehetőséget 
arra, hogy ki-ki szabadon követhesse azt a vallást, amelyiket akarja. Nem szabad 
megengedhetőnek tartanunk a szabad választás megtagadását bárkitől is, akár a ke-
resztények hitének, akár egy olyan más vallásnak szenteli a lelkét, amelyet önmaga 
számára a legalkalmasabbnak ítél, hogy a legfőbb istenség, akinek tiszteletét tiszta 
elmével vállaljuk, szokásos támogatását és jóindulatát mindenben megadhassa ne-
künk… Ha korábban valaki azokat a helyeket, ahol azelőtt összegyűlni szoktak, és 
amelyekre eddig hivatalodba eljuttatott leveleinkben is bizonyos előírás vonatkozott, 
akár kincstárunktól, akár bárki mástól megvásárolta, most ugyanezeket szolgáltassa 
vissza a keresztényeknek vételár vagy bármilyen ellenérték követelése nélkül, minden 
kibúvót és bizonytalanságot mellőzve.

(Milánói edictum; 313)

  Mit enged meg a keresztényeknek Nagy Constantinus rendelete?
  Mit enged meg a rendelet a többi vallásnak?
  Mit szolgáltat vissza a rendelet a keresztényeknek?

Semmilyen személy, bármilyen származású és bármely rendhez tartozó legyen is, 
bármilyen méltóságban áll, bármely hatalommal vagy tekintéllyel rendelkezik, akár 
előkelő születésű, akár pedig származását, társadalmi helyzetét és vagyonát nézve 
az alacsony rendűek és semminek tekinthető emberek közé tartozik is, semmilyen 
városban nem vághat le bármilyen ártatlannak látszó áldozatot sem az élettelen 
bálványoknak, magánlakásában sem áldozhat illatszerrel, nem gyújthat tiszteletükre 
fényt, nem tömjénezhet nekik, és nem tisztelheti őket virágkoszorúval. Amennyiben 
valaki áldozat bemutatása céljából állatot merészelne levágni, vagy az állatok beleit 
tanulmányozná, a felségsértési perek eljárásához hasonló módon bárkinek a beje-
lentése alapján vád alá helyezhető, és megkapja méltó büntetését […].

(Theodosius rendelete; 391)

  A keresztények vagy a pogányok áldoztak bárányt vagy más állatot az oltáron?
  Mik lehetnek az élettelen bálványok? Mit ír erről a tízparancsolat?
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A népvándorlás megindulása
Milyen következményekkel jártak a hunok támadásai?

A hunok Kelet-Ázsia felől nyugat felé vándorolva sok kisebb-nagyobb 
népet mozdítottak ki addigi szállásterületükről. A hunok elől mene-
külő, illetve a hunokkal szövetségre lépő törzseken kívül különböző 
germán törzsek (például frankok, gepidák, vandálok és longobárdok) 
özönlötték el a Nyugatrómai Birodalom határvidékét. A gótok védel-
met kértek a Római Birodalomtól. A gótokat a keleti birodalomrészben 
akarták letelepíteni, de a megalázó bánásmód miatt fellázadtak, és még 
a császár is elesett a velük vívott hadrianopoliszi csatában. A keresz-
ténységet államvallássá tévő Nagy � eodosius 395-ben végrendeletileg 
két � a között osztotta meg a Római Birodalmat, amelyet – egy rövid 
életű kísérlettől eltekintve – többé nem sikerült egyesíteni.

A két birodalom érdekei gyakran eltértek egymástól. A keletiek pél-
dául úgy szabadultak meg a gótoktól, hogy ráeresztették őket a nyu-
gati birodalomrészre, és azok 410-ben Róma városát is elfoglalták és 
kifosztották. A pannoniai határ átszakadt, és germán népek zúdultak 
rá Itáliára és Hispániára. A vandálok még Afrikába is átkeltek, és on-
nan intéztek támadást Itália, sőt Róma ellen (455). A mai napig hasz-
nált vandál pusztítás kifejezés jól mutatja, hogyan bántak az elfoglalt 
területekkel. A Brit-szigeteket az angolok és a szászok népesítették be 
a rómaiak kivonulása után.

A 4. század közepén minden eddiginél veszedelmesebb nép érkezett 
keletről: a hunok. A hun népről nagyon keveset tudunk, nyelvüket nem 
ismerjük. (Van, aki török, és van, aki iráni népnek tekinti őket. Ennek el-
döntésében a nagyon szűkös névanyag és mindössze a négy ismert hun 
szó keveset segít.) A hunok, mint minden sztyeppei birodalom, hólab-
daszerűen növelték hadseregüket. Ahogy vonultak nyugatra, minden 
hozzájuk csatlakozó néptől elvárták, hogy velük harcoljon. Ez a szer-
vezeti forma gyorsan hozott létre hatalmas sereget, de egy vereség vagy 
egy erőskezű vezető halálakor az egész szövetség darabokra hullott.

A különböző útjukba került népek eltérően viselkedtek. A nyugati 
gótok római területre menekültek, a keleti gótok és a frankok Attila 
szövetségesei lettek. Attila hun király (434–453) központját az elfog-
lalt Pannoniában építette ki. Testvére, Bleda vagy Buda halála után az 
egész birodalom irányítása az ő kezébe került. Itáliába szinte akadály 
nélkül tudott bevonulni. Egy legenda szerint a római pápa tudta csak 
rábírni, hogy Róma városát megkímélje.

Róma bukása
Milyen körülmények között szűnt meg a császári hatalom Nyugaton?

A birodalom keleti területeit kevésbé sújtották a népvándorlás támadá-
sai. A gazdaság is fejlettebb volt. Constantinus elhatározta, hogy a ha-
talmas birodalomnak Keleten is épít egy fővárost, amelyet magáról 
Konstantinápolynak (Constantin városa) nevezett el, és halála után 
itt temették el. Bár a cél az volt, hogy a két központból könnyebben 
szervezzék meg a határok védelmét, az eredmény egészen más lett. 
A Rómával egyenrangú második főváros fontos kereskedelmi útvona-
lak mellett feküdt, közel esett hozzá a dunai és a keleti határ is. A keleti 
birodalomrész gazdasága, népessége az új fővárost egyre jelentősebbé 
tette, míg Róma veszített népességéből, és a császári központ szerepét 
Milánó, majd a jobban védhető Ravenna vette át.

A hadsereg fenntartása céljából túladóztatott, nagyrészt már kü-
lönböző germán törzsekből álló hadsereggel védekező nyugati állam 
még egyszer meg tudta mutatni az erejét. A Pannoniában megtelepült 

A római történelem szempontjából meghatározó szerepet 
játszó hun nép nyugat felé tartó mozgását a régészeti lele-
tek, például a jellegzetes áldozati üstök alapján jól nyomon 
tudjuk követni. Nem minden kutató ért egyet azzal, hogy 
a hunok azonosak a Kína ellen sikeresen harcoló hsziung-
nukkal, de könnyen lehetséges, hogy a két népcsoport kö-
zött lényeges átfedés volt

A kép a törteli leletet ábrázolja. Nézzünk utána az 
interneten, hol találtak ilyen üstöket!

Ha támadás éri őket, ék alakban vonulnak csatá-
ba, közben ijesztő harci kiáltásokat hallatnak. Mivel 
könnyen és gyorsan mozognak, szántszándékkal 
szétszóródva oly hirtelen csapnak át támadásba, 
hogy rendezetlenül is roppant vérengzést okozva 
száguldoznak, de nagy sietségük miatt sem meg-
erősített hely, sem az ellenséges tábor fosztogatá-
sa közben nem látni őket. Meg is érdemlik a világ 
legfélelmetesebb harcosainak hírét, mert messziről, 
éles csontheggyel ellátott, csodálatos ügyességgel 
összeillesztett nyilakkal lődöznek.

(Részlet Ammianus Marcellinus 
Róma története című művéből)

Mi jellemzi a hunok harcmodorát?
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Attila hun vezér Gallia közepéig nyomult be hadseregével. A jórészt 
már nyugati gótokból és frankokból álló római sereg 451-ben Catala-
unumnál visszafordulásra késztette Attilát, aki rövidesen meg is halt 
(453). 

Attila halála után a szövetségesek fellázadtak, és a hunok feladták 
Pannoniát, majd kivonultak a Kárpát-medencéből. A székelyek mondai 
hagyománya szerint a székelység az Erdélyben maradt hun vitézektől, 
Csaba király�  népétől származik.

A Nyugatrómai Birodalom alig több mint húsz évvel élte túl At-
tilát. Az utolsó nyugatrómai uralkodó egy germán vezér, Orestes � a 
volt. Apja nagy jövőt szánt neki, ezért Róma alapítójáról és első csá-
száráról Romulus Augustusnak nevezte el. A császár még gyerek volt, 
ezért Augustulusnak (Augusztulusz), kicsi Augustusnak becézték. Rö-
vid uralkodása úgy ért véget, hogy egy másik germán vezér, Odoaker 
476-ban elfoglalta Ravennát, és a � út megfosztotta a hatalmától. A kis 
Romulust vidékre küldte, ahol még évtizedekig élt egy kolostorban. 
Odoaker felvette az Itália királya címet. A Nyugatrómai Birodalom 
története ezzel véget ért. A birodalom keleti része azonban még közel 
ezer esztendeig fennállt.

Kitekintő

Attila sírja

A 453-ban váratlanul meghalt Attila temetéséről azt 
olvashatjuk Gárdonyi Géza A láthatatlan ember című 
regényében (1902), hogy a hun fejedelmet hármas ko-
porsóban, a Tisza medrében temették el. Attila teme-
tésének leírása csak egyetlen ókori forrásban, Jordanes 
krónikájában maradt fenn:

Miután ilyen siralmas panaszkodással elsiratták, sír-
halma (tumulus) fölött roppant vigassággal halotti 
tort tartottak és egymással ellentétes dolgokat egy-
bekötve, örvendezéssel vegyes gyászünnepet ültek, 
majd a földbe rejtett holttestet éjjel és titokban előbb 
arany, másodszor ezüst, harmadszor vas szem-
fedővel borítják, ezzel jelölve világosan, hogy mind-
ezek kijártak a leghatalmasabb királynak: a vas, mivel 
népeket igázott le, az arany és ezüst, mivel mindkét 
(római) birodalom díszjelvényeit elnyerte. Hozzáteszik 
még az ellenségek levágása árán szerzett fegyvereket, 
mindenféle drágakövektől csillogó ékességeket és kü-
lönféle dísztárgyakat, az udvari fényűzés kellékeit. És 
hogy távol tartsák ennyi kincstől az emberi kíváncsisá-
got, a munkára kirendelteket kárhozatos � zetésképpen 
legyilkolták, azaz a halál az eltemetőknek és az elteme-
tettnek egyszerre jött el.

(Részlet Jordanes A gótok története című művéből)

Mint látjuk, sem a folyóba temetés, sem pedig a hármas ko-
porsó nem található meg Jordanes leírásában. Attilát sírdombba 
(tumulus) temették el. A hunok amúgy sem ismerték a koporsós 
temetkezést, a Tisza neve pedig egyáltalán nem szerepel a króni-
kában. Megtaláljuk viszont egy nyugati gót király, Alarik halálának 
leírásakor a folyóba temetést:

Míg Alarik fontolgatta, hogy mit tegyen, váratlan haláltól megkörnyé-
kezve hirtelen eltávozott e földi világból. Akit, iránta érzett szeretetük-
ben gyászolva, Cosentina városa mellett a medréből elterelt Busen-
to folyóba temettek – mivel ez a folyó a hegy tövéből a város mellett 
halad –, tehát e folyó medrének közepén, miután összeterelték a fog-
lyok seregét, helyet ásnak a sírnak, és ebbe a gödörbe eltemetik Alari-
kot sok kinccsel együtt, majd a vizeket medrükbe visszaengedve, hogy 
soha senki a helyet fel ne ismerje, a munkásokat mind leöldösték.

(Részlet Jordanes A gótok története című művéből)

  Alarik temetése nem 453-ban, hanem 410-ben, és nem a Tisza vidé-
kén, hanem Itáliában zajlott le, a folyóba temetés motívumát azon-
ban nyilván innen kölcsönözte a legendás hagyomány. Honnan szár-
mazik a folyóba temetés motívuma?
  Jordanes leírásának melyik pontja alapján biztos, hogy Attilát nem 
temethették folyóba?
  Alarik és Attila temetésének van egy közös sajátossága. Melyik az, 
és miért?

Okok és következmények
 Miként bontakozott ki a népvándorlás?
 Mik voltak az okai annak, hogy csak a birodalom keleti 
része élte túl a népvándorlást?

Történelmi jelentőség
 Miért tudott a kereszténység államvallássá válni?
 Miért volt világtörténelmi jelentőségű esemény a Nyugat-
római Birodalom összeomlása?

Keresztény mozaik Ravennában. A mennybolt négy 
sarkában a négy evangélista szimbóluma látható
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Emona
(Ljubljana)

Poetovio
(Ptuj)
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Sopianae
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(Duna)

Dravus

Savus (Száva)

(Dráva)
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(Rába)

Mursa
(Eszék)

Celeia
(Celje)

Sirmium
(Szávaszentdemeter)

Tisia

(Tisza)

Főbb kereskedelmi útvonalak
Pannonia területén

A pannoniai törzseket, amelyeket az én principa-
tusom előtt a római nép hadserege sohasem kö-
zelített meg, Tiberius révén, aki akkor mosto-
hafiam és legatusom volt, legyőztem, a római 
nép hatalma alá vetettem, és Illyricum határait 
előbbrevittem egészen a Danuvius folyó partjáig.

(Részlet Augustus önéletrajzából)

Milyen célt akart elérni Augustus Pannonia meg-
hódításával? Részt vett Augustus Pannonia meg-
hódításában?

Pannonia őslakói és meghódítása
Miért volt fontos a rómaiaknak a térség megszerzése?

Az egykori római Pannonia provincia területén Magyarországon kívül 
ma több ország (Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Szerbia) osztozik, de 
legnagyobb része a Dunántúlra esett. A tartomány a Száva mentén élő 
illír pannon törzsről kapta nevét, de lakói között kelták is szép számmal 
akadtak. A rómaiak a Kr. e. 1. században kezdtek érdeklődni a terület 
iránt. Augustus szerette volna megszerezni a teljes Rajna–Elba–Duna 
vonalat, mert a birodalom szárazföldi területein – megfelelő utak hiá-
nyában – csak a folyók segítségével tudta biztosítani az áruszállítást.

Kr. e. 9-ben hódították meg a Száva és Dráva közét, de a provin-
cia megszervezése Augustus fogadott � ára, a későbbi császárra, Ti-
beriusra maradt. Ő verte le a  lázadó pannonok és dalmaták felke-
lését (Kr. u. 6–9), és mintegy 400 évre a Dunát (latinul Danuvius) 
tette meg a birodalom jól védhető határának. Ezzel a  rómaiak ke-
zébe került az Adriát a Balti-tengerrel összekötő szárazföldi keres-
kedelmi út, amelyet legfontosabb árucikkéről Borostyánútnak ne-
veztek. Az északi-tengeri borostyánból drága ékszereket faragtak.

A 4. század barbár támadásai többször feldúlták Pannoniát. 433-
ban a rómaiak a védhetetlen tartományt kiürítették és átadták a hu-
noknak, akik itt rendezték be székhelyüket. A latinul beszélő lakosság 
azonban még egy darabig együtt élt az egymást váltó barbár népekkel, 
és néhány folyó nevét átörökítette (Danuvius – Duna, Dravus – Dráva, 
Savus – Száva, Arrabo – Rába).

22. A Kárpát-medence a római korban
Melyik uralkodó idején hódították meg a rómaiak Pannoniát? Milyen pannoniai római városokat is-
mertünk meg az általános iskolában? Mely múzeumokban őriznek pannoniai emlékeket? Járt-e már az 
osztály valamelyikben vagy valamelyik egykori római településen? Milyen emlékek láthatók ott?

A római Pannonia és 
Dacia

Mi volt Pannonia területének a katonai jelentősé-
ge? Melyik jelentős kereskedelmi útvonal vezetett 
keresztül a provincián? Melyik folyó határolja Pan-
noniát és Daciát is? Milyen mai országok osztoznak 
az egykori Pannonia területén?
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Pannonia romanizálása
Hogyan alkalmazkodott a térség lakossága a birodalomhoz?

A romanizáció, vagyis a latin nyelv, a kultúra és a vallás átvétele két sza-
kaszban ment végbe. Az első szakaszban a fegyvereké volt a főszerep. 
A katonai megszálláson túl, amely során folyamatosan 2-3 legio állomá-
sozott a tartományban, a helyi lakosságból toboroztak segédcsapatokat. 
A Róma által alapított coloniákban (latin vagy római jogú városokban) 
elsősorban leszerelt legiós katonákat és vállalkozó szellemű itáliaiakat te-
lepítettek le.

A második szakasz békésebb volt. A helyi törzsi arisztokrácia veze-
tői átvették a római szokásokat, és lassanként egész népük a romanizáció 
útjára lépett, méghozzá önként, nem kényszer hatására. A városok köz-
épületei a római mintákat követték (a két főút kereszteződésében álló fo-
rumon szentélyeket, középületeket emeltek), de a villák szerkezete is meg-
felelt az itáliai előképeknek. A legnagyobb különbség a fűtésben nyilvánult 
meg. A fázós rómaiak az északi provinciákban – így nálunk is – kiépítették 
a padlófűtést. A városokba vízvezetékeken jutott el a friss víz, és lakói ké-
nyelmét fürdők, szórakozásukat pedig am� teátrumok szolgálták, Aquin-
cumban kettő is. Pannonia fontosabb települései, mint például Vindobona 
(Bécs), Aquincum (Óbuda), Savaria (Szombathely) és Sopianae (Pécs) a 
limes, illetve a kereskedelmi utak mentén helyezkedtek el.

Pannonia műveltsége
Milyen fontosabb emlékek maradtak az utókorra?

A Duna menti tartományra jellemző volt a hadsereg meghatározó sze-
repe, amelynek tagjai nem műveltségükkel tűntek ki. Ennek ellenére 
a gazdag villákat és középületeket olykor magas színvonalú falfestmé-
nyek és mozaikok díszítették. Alap- és középfokú oktatásban pannoniai 
diá kok is részesültek Aquincumban. Világszerte ismert pannoniai zenei 
emlék egy 228-ban készült orgona, amelyet ma az Aquincumi Múze-
umban láthatunk. Színházépületet egyelőre csak Savariában találtak.

A pannoniai vallásosságban 
a helyi, pannon és kelta kultuszok 
hamarosan háttérbe szorultak, il-
letve romanizálódtak. A 2. század-
ban Pannoniában is elterjedtek 
a  személyes hiten és beavatotsá-
gon alapuló, többnyire keleti ere-
detű kultuszok (az egyiptomi 
Ízisz, akinek templomot emeltek 
Savariában, és Mithrasz kultusza 
akinek csak beavatási szertartások 
után látogathatták misztériumait). 
A 3. század közepétől pedig megje-
lent a kereszténység. 

Sopianae falfestménnyel díszí-
tett ókeresztény sírkamrái a ke-
reszténység legszebb pannoniai 
emlékei közé tartoznak.

Római am� teátrum Óbudán

Mire használták az am� teátrumokat? A válaszhoz 
lapozzuk fel a 18. leckét!

Nézzük meg a 3. fejezetben, ki volt Ízisz! Milyen ró-
mai emlékeket találni lakóhelyünk közelében? Keresztény sírfestmény Sopianae 

temetőjéből

Melyik bibliai jelenetet ábrázolja 
a festmény?

A savariai Iseum, Ízisz szentélye

Frank vagyok én, polgár fegyverben, római harcos,
harcban a jobbom örökké hirdeti hősi erényem.

(Frank katona sírverse Aquincumból)

Mire büszke a katona? Franknak vagy rómainak 
tartja-e magát?
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Valóban élnek-e ma a dákok leszármazottai?

Dacia
Minek köszönhette a provincia a gazdagságát és jelentőségét?

A mai Erdély területén élő harcias dákok földjét, a mai Erdélyt Trai-
anus hódította meg (Kr. u. 101–106). A Dunától északra fekvő hegyes 
tartományt arany-, ezüst- és ólombányái tették vonzóvá a rómaiak 
előtt. Decebalus király elszántan védelmezte hazáját, és amikor a vere-
ség már elkerülhetetlen volt, öngyilkos lett. A dák arisztokrácia szét-
hullott, a köznép egy része kivándorolt, a többieket rabszolgasorba 
hurcolták. A bányák műveléséhez szükséges szakembereket távoli tarto-
mányokból telepítették Daciába. A tartomány központja Sarmizegetu-
sa római colonia lett. A város maradványai a tartomány gazdagságáról 
árulkodnak. Rajta kívül Dacia legfontosabb települései Napoca (Ko-
lozsvár) és Apulum (Gyulafehérvár) voltak. A bányavidék legjelentő-
sebb központja, Alburnus Maior (Verespatak) területén számos római 
tárnát találtak, és a bányaművelésre, valamint a korabeli mindennapi 
életre vonatkozó, viaszostáblára írt feliratokat.

A 3. század során a gótok benyomultak Dacia területére. 271 után 
már nem tudták tőlük megvédeni a provinciát, ezért a római csapato-
kat kivonták Dacia területéről, és a római polgárokat a Dunától délre 
telepítették le. A római Dacia 165 esztendős története ezzel véget ért.

Rá@dás

A dákoromán kontinuitás elmélete
Traianus oszlopának egy részlete a dák hadjáratról

Kitekintő

Egy ellopott ezüstkincs

Az 1980-as években külföldi műkereskedőknél tűnt fel egy 
ti zennégy tárgyból álló ezüstlelet. Az egyik tálon, egy ver-
ses feliraton olvasható volt a kincsek tulajdonosának neve. 
A Szabad battyán környékén feltárt hatalmas római villagaz-
daság tulajdonosa lehetett az a Seuso nevű ember, akihez 
a kincsek is tartozhattak. A tál szélén körbefutó (kissé 
hibás latinságú) verses felirat fordítása: „Ezek az edények, 
Seuso, maradjanak meg számodra sok évszázadon át, 
hogy utódaidnak is méltóképpen hasznukra legyenek!”

A magyar állam bejelentette az igényét az ezüstkincs-
re, mivel a legnagyobb tálon olvasható volt a Balaton 
latin neve: Pelso. Egy illegális műkincsvadász bukkant 
a kincsekre. Az ezüsttárgyak eltűnése után holtan találták 
a fér� t egy borpincében, ahol korábban azokat rejtegette. 
A kincseket tartalmazó bronzüstön megmaradt a pince föld-
jének maradványa. A kincslelet hét darabját Magyarország 
2014-ben visszavásárolta.

A Seuso-tál, a világ egyik legjelentősebb római kincsleletének része

Keressük meg a tálon Seuso nevét! Hol van felírva a tálon a Ba-
laton ókori neve? Keressük meg az interneten a Seuso-kincs tör-
ténetét! 

Okok és következmények
  Hol helyezkedtek el a legfontosabb pannoniai vá-
rosok? Miért?
 Miért volt fontos a birodalomnak Pannonia és Da-
cia birtoklása?

Változás és folyamatosság
 Miként tükröződött a birodalom egészének történelme a Pan-
noniában lezajlott eseményekben és változásokban?
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Összefoglalás

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!

1. A hódító Róma
  Itália megszerzése
  Római–pun háborúk
  Terjeszkedés a Mediterraneumban
  A birodalom kialakítása és működtetése

2. A köztársaság intézményei és az egyeduralomhoz vezető út
  A magistratusok és a senatus szerepe
  A hódítások gazdasági-társadalmi hatásai
  Polgárháború (például Gracchusok, Marius és Sulla)
  Az I. triumviratus és Caesar egyeduralma

3. A császári hatalom jellege
  Augustus principatusa és az első császárok időszaka
  A dominatus rendszere
  A birodalom kettéosztása, a népvándorlás kezdete
  A népvándorlás következményei

4. A kereszténység fő tanításai, korai történelme
  Jézus tanításai a források alapján
  A páli fordulat és az egyház kialakulása
  Az üldöztetéstől az államvallásig

5. A római hétköznapok, Róma építményei, Pannonia
  Tömegszórakoztatás Rómában
  Kulturális örökség (mondák, hitvilág, irodalom, jog)
  Római emlékek Magyarországon

Kerettantervi 
fogalmak, 
adatok

Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, rabszolga, provincia, triumviratus, principatus, limes, 
dominatus, diaszpóra, apostol, Biblia, egyház, püspök, zsinat, barbár, népvándorlás

Személyek: Hannibál, Gracchus testvérek, Marius, Sulla, Caesar, Antonius, Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, 
Pál apostol, Constantinus, Attila

Topográ� a: Róma, Karthágó, Actium, Pannonia, Konstantinápoly, Aquincum, Sopianae, Savaria

Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr. e. 510 (a köztársaság létrejötte), Kr. e. 264–146 
(a pun háborúk), Kr. e. 44 (Caesar halála), Kr. e. 31 (az actiumi csata), Kr. u. 70 (Jeruzsálem lerombolása), 
313 (a milánói edictum) 325 (a nicaeai zsinat), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a Nyugatrómai Birodalom bukása)
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Justinianus hadjáratai
A Justinianus által visszafoglalt területek
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A kora középkor időszaka

Európa önálló középkori fejlődésének kezdetét sokáig a Római Biro dalom 
kettéválásához (395) kötötték, újabban inkább a Nyugatrómai Birodalom 
bukásához (476) kapcsolják. A rómaiak által egységesített Mediterraneum 
szétesett, és a Földközi-tenger térségében három kultúr kör alakult ki. 
Nyugat-Európában a latin szertartású keresztény civilizáció lassan eltá-
volodott a bizánci ortodox (görögkeleti) területektől. A 7. század során 
létrejött az iszlám vallás. Az arabok által megteremtett kultúrkör Hispániá-
tól az Indusig terjedt. A kultúrkörök önállóan fejlődtek tovább, és a római 
katolikus Európa születése a 11. századra lezárult. A kora középkor első 
évszázadaiban a népvándorlás újabb hullámai okoztak jelentős politikai 
változásokat.

A germán királyságok és a Keletrómai Birodalom
Miért nem sikerült a Római Birodalom helyreállítása?

A Nyugatrómai Birodalom bukását beteljesítő germán törzsek letelepedé-
sük után saját államot alapítottak. Britanniába új hódítók, angol és szász 
törzsek érkeztek, akik a britek legyőzése után az 5–6. században hét önálló 
királyságot hoztak létre. Itáliában az utolsó császárt megbuktató hadvezér 
érintetlenül hagyta a római intézményeket (államszervezet, közigazga-

23. Róma örökösei: a Bizánci és a Frank Birodalom
Idézzük fel, milyen körülmények között történt a Nyugatrómai Birodalom bukása! Mely népek vettek 
részt a népvándorlásban? Hogyan hárította el a keleti birodalomrész a támadásokat?

A barbár királyságok és a Keletrómai Birodalom az 5–6. században
Gyűjtsük össze, mely mai országok területén jöt-
tek létre barbár királyságok! Mi történhetett az ott 
élő lakossággal? Mely területrészek maradtak meg 
a Keletrómai Birodalom kezében? Mire törekedett 
Justinianus császár a hadjárataival?

Rómát az alapítástól számított 1164. évben meg-
ostromolták a gótok, ez időtől szűnt meg a római-
ak uralma Britanniában; […] A skótok és a piktek 
által végigpusztított britonok segítséget kérnek a 
rómaiaktól, akik másodszor is bejönnek, és egy fa-
lat építenek a szigeten keresztül; de amikor ezt a 
nevezett ellenség áttöri, a britonok még nagyobb 
veszedelembe kerülnek. Ettől fogva Britanniának, 
amelynek egy részét a britonok lakták, nem volt 
többé felfegyverzett harcosa, katonai ereje, […]. 
Ekkor az angolok vagy szászok, […] megérkeztek 
Britanniába […], mintha az ország megmentésé-
ért akarnának harcolni, de valójában azért, hogy 
meghódítsák azt.

(Beda 8. századi angol történetíró művéből)

Milyen következményekkel járt a római uralom 
megszűnése Britanniában? Mely népek fenyeget-
ték az ott maradt romanizált briteket? 
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tás), de hatalmát a keleti gótok rövidesen elsöpörték (493). A 6. században 
a keleti gótok testvérnépe, a nyugati gót törzs Dél-Galliából Hispániába 
húzódott, miközben az egykori Gallia provincia a frankok kezére került. 
Észak-Afrikát a Vandál Királyság birtokolta, kalóz� ottái az egész Földkö-
zi-tenger térségét fenyegették.

A Keletrómai Birodalom a nyugati területek jogos örökösének tar-
totta magát. A mindenkori uralkodó a „rómaiak császára” nevet viselte; 
az állam, a jogrendszer, a társadalmi berendezkedés Constantinus korára 
emlékeztetett. (A köznyelvben használt Bizánci Császárság elnevezést csak 
utólag, a reneszánsz korban adták a birodalomnak.)

Konstantinápolyt nagyrészt elkerülték a germán népvándorlás hullá-
mai, a hunoknak Attila haláláig adót � zettek. A későbbiekben a ki� nomult 
bizánci diplomácia adó� zetéssel, katonai fellépéssel, illetve viszályok szí-
tásával őrizte meg a határokat.

A birodalom területén belül a virágzó városhálózat megmaradt, a fő-
város lakossága (kb. 700 ezer fő) több volt, mint néhány germán királyság 
teljes népessége. A pénzgazdálkodás fennmaradt, a városokban az ipari 
termelés és a helyi kereskedelem sem indult hanyatlásnak. A biztos be-
vételi forrásokkal rendelkező császári hatalom hatékony hivatalnokszer-
vezetre támaszkodhatott, és politikai törekvéseit az egyház is támogatta. 
A császárok beleszóltak a vallási ügyekbe, ezért a konstantinápolyi püspök 
(pátriárka) kevesebb befolyással rendelkezett, mint a római pápa.

A nyugati területek visszaszerzésére, a birodalom restaurációjára Jus-
tinianus császár (527–565) tett kísérletet.  Közel húsz évig tartó hábo-
rút viselt a „barbár királyságok” ellen. A Keletrómai Birodalom legyőzte 
a vandálokat Észak-Afrikában, felszámolta a keleti gótok államát Itáliában, 
és megvetette a lábát Hispánia keleti részén. A császár évtizedekig tartó 
hadjáratai azonban aláásták a birodalom erejét. Justinianus halála után 
a Keletrómai Birodalom folyamatos védekezésre kényszerült. Ellenséges 
népek érkeztek a Balkán-félsziget felől (avarok és bolgárok), illetve a Kö-
zel-Keletről (arabok), és jelentős területeket foglaltak el. A birodalom las-
san elvesztette Itáliát, míg a Mediterraneum térségében arabok hódítottak.

A Frank Birodalom
Hogyan egyesítették Nyugat-Európát a frankok?

A népvándorlásban részt vevő germán törzsek közül a frankok tar-
tós államot építettek ki. Az első jelentősebb uralkodójuk felvette a ró-
mai katolikus vallást (Klodvig, 482–511), és a királyi címet is elnyerte 
(Meroving-dinasztia). A 6–7. században a frank királyok hatalma meg-
gyengült, a trónharcok és belviszályok az ország felosztásához vezettek. 
A birodalomrészekben a királyok háttérbe szorultak, a tényleges irányítás 
a legnagyobb földbirtokkal rendelkező udvarnagyok kezébe került. Kö-
zülük Martell Károlynak sikerült újra egységes birodalmat kialakítania 
(a 8. század első évtizedeiben).

Károly új típusú hadsereget szervezett (nehézlovasság), és a szabad frank 
harcosoknak a katonai szolgálatukért cserébe birtokokat adományozott. 
Martell Károly legyőzte vetélytársait, és hadseregével 732-ben vereséget 
mért a Nyugat-Európát veszélyeztető arab seregre (poitiers-i csata). Mar-
tell Károly � a, Kis Pippin az utolsó Meroving-uralkodót is megfosztotta 
hatalmától (751), és megalapította a Karoling-dinasztiát. A korszakban 
nyújtott katonai segítségért cserébe az egyház elismerte Kis Pippin királyi 
uralmát.

Kis Pippin � a, Nagy Károly (768–814) hosszú uralkodása alatt Nyu-
gat- és Közép-Európa katonai bekebelezésére törekedett. A mintegy félszáz 
hadjárat során a birodalom határait kitolta az Elba folyóig (szászok leigá-
zása) és a Dunáig (bajorok, illetve avarok legyőzése). Az Ibériai-félszigeten 

A világ dolgaiban semmi sem olyan � gyelemre 
méltó, mint a törvények tekintélye. Ezek rendezik 
helyesen az isteni és az emberi dolgokat, száműzik 
a méltánytalanságot. Megállapítottuk azonban, 
hogy a Róma városának és Romulusnak idejétől ho-
zott törvények tömege olyannyira össze van keve-
redve, hogy szinte végtelen és emberi ésszel már át 
nem fogható. Ezért először arra törekedtünk, hogy 
szent császári elődeink rendelkezéseit összegyűjt-
sük, és világosan rendezve adjuk át. Egy kódexbe 
gyűjtöttük azokat, minden felesleges átfedést és 
ellentmondást kiküszöböltünk belőlük, hogy így 
minden embernek biztos támaszul és iránymuta-
tásul szolgáljanak.

(Justinianus „Isten akaratából” kezdetű rendelete. 
Justinianus hivatalnokaival összeállíttatta az elmúlt 
évszázadok törvényeit, rendeleteit. Az egységesen 
írásba foglalt – kodi� kált – római jog [Corpus Iuris 
Civilis: a polgári jog gyűjteménye] az európai jogfej-
lődés alapjává vált.)

  Hogyan tekintett a római törvényekre Justinianus?
  Miről intézkedett a császár? Miként utalt Justinia-
nus a korábbi római császárokra?

Frank nehézgyalogság 
(középkori krónikaábrázolás)

Miben változott a fegyverzet a római hadsereg fegy-
verzetéhez képest? Milyen részei voltak a fegyver-
zetnek? Vitassuk meg, melyik társadalmi réteg volt 
képes fedezni a hadviselés költségeit!
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Kopasz Károly birodalma

A Frank Birodalom részei Nagy Károly
uralkodása idején

I. Lothár birodalma
Német Lajos birodalma

Őrgrófságok  

az arabok kiszorítására vezetett hadjárata kudarcba fulladt, a később kiala-
kított Spanyol Őrgrófság a frank területek védelmét szolgálta. Észak-Itá-
liában végső vereséget mért a pápaságot fenyegető germán királyságra 
(a longobárdokra), és az egyházi állammal megőrizte a jó kapcsolatot. Ennek 
csúcspontjaként 800-ban a pápa császárrá koronázta Károlyt Rómában.

Nagy Károly tetteiben ötvöződött az antik római birodalomépítés és 
a keresztény császáreszme. A kortársak „új Augustusként” emlegették, hi-
szen Károly sokat tett azért, hogy egyetlen birodalmi keretben egyesüljön 
minden nyugati keresztény. Miközben a Római Birodalom igazi örököse, 
a bizánci császár csak évekkel később ismerte el Nagy Károlyt császárnak.

A Frank Birodalom sorsa
Mi lett Nagy Károly örökségének a sorsa?

Nagy Károly uralkodása utolsó éveiben egy állandó központot létesí-
tett Aachen (ejtsd: áhen) városában, és hatékony közigazgatási rendszert 
épített ki. A birodalom irányítását ellátó hivatalszervezet, a királyi ren-
deleteket is megfogalmazó kancellária lett. A birodalom a grófságok 
rendszerén alapult, a kinevezett gróf az adott területen a királyi jogkörök 
jelentős részét gyakorolta, és az adók egyharmadával rendelkezett. A ren-
deletek végrehajtását és a grófságok ellenőrzését a királyi küldöttek látták 
el, akik folyamatosan jelentést küldtek Aachenbe. A birodalom határain 
őrgrófságok létesültek; az őrgróf a bevétel egészét a védelemre fordította.

Nagy Károly jól szervezett birodalma később mintaként szolgált szá-
mos állam közigazgatásának kiépítésénél. Szent István is hasonló elvek 
alapján építette ki a Magyar Királyság szervezetét a 11. század elején.

Nagy Károly halála után a birodalom egysége gyorsan megbomlott. 
Fia gyengekezű uralkodónak bizonyult, aki ellen gyermekei többször 
fellázadtak. A Frank Birodalom belviszálya évtizedekig tartott, később 
már a testvérek is egymás ellen fordultak. Az áldatlan állapotoknak végül 

Nagy Károly birodalma és a 843-as felosztás

Kik ellen vezetett hadjáratokat Nagy Károly? Med-
dig terjedt a birodalma? Rómától eltérően mely 
területeket nem tudta meghódítani? Mi történt 
a birodalmával? Mely mai országok határai körvo-
nalazódtak a 843-as felosztás során?

Nagy Károly államszervezete

Milyen központi hivatalok épültek ki Nagy Károly 
uralkodása idején? Hogyan próbálta  a császár elérni 
a központtól távol lévő területeken is a rendelkezé-
sek végrehajtását?
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Összegzés

Nagy Károly 
hermája 

Aachenben.

Karoling-kori minuszkula egy kódexből. Ez a jól olvasható 
betűtípus az első, mely összefüggő képet alkot

A Karoling-reneszánsz

Nagy Károly tudatában volt annak, hogy a stabil államszervezet kialakításá-
hoz nagy szükség van művelt emberekre. A kor szerzetesi értelmiségét hívta 
udvarába; akik újjáélesztették az antik kultúrát. A kolostorok alapítása és 
az ottani oktatás fellendítése mellett a szerzetesek egyik fő feladatává vált a 
régi szövegek (ókori szerzők munkái) lemásolása. A kódexmásolás fárasztó 
munkáját névtelen „hősök” ezrei végezték naponta, de a már-már porla-
dozó kódexekből át tudták menteni az antikvitás örökségét az utókornak. 
A Karoling-reneszánsz időszakában Alkuin a kolostori iskolák számára egy-
séges tananyagot állíttatott össze. Ennek során, az antik világ tudásanyagát 
emelték át a keresztény kultúrkörbe. Az ókori Rómában – a hellenisztikus 
világ hatására – gyűjtötték egybe a hét szabad művészetet (tudományt); 
amelynek elsajátítása a szabad emberek alapműveltségét biztosította. A kora 
középkor ezt a hét szabad művészetet vette át a kolostori oktatásba. Az ok-
tatás a latin nyelv megtanulásával és a kifejezőképesség fejlesztésével indult 
(grammatika – nyelvtan; retorika – a gondolatok kifejtésének, a beszédnek 
a tudománya; dialektika – a gondolatok logikus felépítésének a tantárgya). 
Mindezt gyakorlati ismeretek egészítették ki (aritmetika – számtan; geomet-
ria – mértan; asztronómia – csillagászati alapismeretek, egyházi ünnepek 
elhelyezése a naptárban; musica – zene, egyházi énekek).

Változás és folytonosság
 Milyen hasonlóságok vannak Justinianus és Nagy Ká-
roly között? Mivel magyarázhatók ezek?

Okok és következmények
 Miért tudott még közel egy évezredig fennmaradni a 
Keletrómai Birodalom?

 Miért volt szükség a grófságok létrehozására a Frank Bi-
rodalomban?

Történelmi jelentőség
 Milyen hatással volt Nagy Károly birodalma és uralko-
dása a középkori királyságokra?

Kitekintő

843-ban a verduni egyezmény vetett véget: a birodalmat három részre 
osztották. A birodalom egykori vezető tisztségviselői (grófok, őrgrófok) 
időközben függetlenítették magukat a központi hatalomtól, és fontos 
uralkodói jogköröket szereztek meg (például adóztatás, hadseregszer-
vezés, bíráskodás).

Gazdagon meg volt áldva ékesszólással, és akaratát könnyedén, világosan 
ki tudta fejezni. De nem érte be csupán anyanyelvével, hanem nagy buz-
galommal tanulmányozta az idegen nyelveket is. Ezek közül a latint úgy 
megtanulta, hogy latinul és anyanyelvén egyformán tudott beszélni; a gö-
rögöt inkább csak értette, de nem beszélte. Annyira beszédes volt, hogy 
szinte bőbeszédűnek látszott. A szabad művészeteket rendkívüli buzga-
lommal ápolta, doktorait igen tisztelte és nagy megbecsülésben részesítet-
te. A nyelvtan elsajátítása végett Petrus Pisanus öreg szerpapot hallgatta. 
A többi tudományban a Britanniából való szász nemzetiségű Albinus (Al-
kuin), ugyancsak szerpap, ez a rendkívüli ismeretekkel rendelkező fér�  volt 
a tanítója. Ennek vezetése alatt igen sok időt és fáradságot fordított a re-
torikának és dialektikának, különösen pedig a csillagászatnak tanulására. 
Foglalkozott a számolás mesterségével is, és éles elméjével nagy érdeklő-
déssel szokta vizsgálni a csillagok járását. Próbálkozott az írással is: e célból 
ágyának vánkosa alatt elrejthető viasztáblákat és kis jegyzőkönyveket szo-
kott magával hordozni, hogy mikor ráérő ideje van, kezét a betűvetéshez 
szoktassa. De ez a sokáig halogatott és későn kezdett munka már nemigen 
sikerült neki […]. 

(Einhard, Nagy Károly történetírója)

Gyűjtsük össze a korabeli tudományokat! Mennyi-
re számíthatott műveltnek Nagy Károly a világi elit 
körében? Mit tekintettek alapműveltségnek a kor-
ban? Miből tanulhattak a diákok a könyvnyomtatás 
megjelenése előtt? 

Nézzünk utá-
na az inter-
neten, hogy 
mit jelent a 
herma!
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Európa a 9–10. században
Milyen folyamatok vezettek a német területek egyesítéséhez?

A 843-as verduni egyezmény Nagy Károly birodalmának szétesését je-
lentette. A birodalomrészek egymással vívott harcai mellett külső erők 
is veszélyeztették a meggyengülő Nyugat-Európát. Délen kiújultak az 
arab támadások; a Földközi-tenger partvidékén (Szicília, Dél-Francia-
ország egyes részein) fontos hídfőállásokat szereztek, hajóhadaik pedig 
teljesen szétzilálták a tengeri kereskedelmet.

A 9. században meginduló normann (= ’északi ember’; viking, va-
rég) támadások súlyos pusztításokat okoztak. A vikingek több száz 
hajóból álló � ottája váratlanul csapott le egy-egy térségre, és a táma-
dók a partvidéket, illetve a folyókon felhajózva a belső területeket is 
fenyegették. A túlnépesedő Skandináv-félszigetről érkező népeket 
(a dánok, norvégok, svédek őseit) főleg a zsákmányszerzés hajtotta. 
A Karoling-utódállamok nem voltak képesek megszervezni a véde-
kezést, így még a normann betelepülést sem tudták megakadályozni. 
A vakmerő viking hajósok az Atlanti-óceánt átszelve benépesítették 
Izlandot és Grönlandot, és valószínűleg egy maroknyi csoport az ezred-
fordulóra Észak-Amerikába is eljutott. A 10. században Európa nyugati 
felét a kalandozó magyarok támadásai is sújtották. A hadjáratok főleg 
a német területeket érintették, ahol a Keleti Frank Birodalom törzsi 
herceg ségekre (szász, frank, bajor, sváb) esett szét. 

24. A középkori Európa születése. Nyugat-Európa társadalma és 
gazdasága a középkor első felében
Milyen jellegzetességei vannak a középkornak? Keressünk olyan történelmi � lmeket vagy regényeket, 
amelyek ezt az időszakot ábrázolják! Vitassuk meg, mennyire adnak hiteles képet ezek az alkotások!

Európa a 9–10. században

Mi történt a Frank Birodalommal Nagy Károly ha-
lála után? Milyen külső támadások érték Európát a 
9. században? Milyen népmozgások indultak meg 
Európában? Hol keletkeztek új államok?

Az osebergi viking hajót egy sírban találták meg Norvégiá-
ban (1903). A hajósírban két nő (egy úrnő és szolgálója) 
maradványára bukkantak; a temetést a 9. század közepére 
teszik. Mivel agyagos földbe helyezték a hajót, ezért a tölgy-
fából készült hajótest konzerválódott. Bár a hajó szétesett, 
a régészeknek sikerült aprólékos munkával összeilleszte-
niük. A viking hajó 22 m hosszú és 5 m széles volt, árboca 
10 m magas lehetett. A hajón 15 pár evezős szolgált, így 
a legénysége 30 fő volt

Nézzünk utána az interneten, hogyan temették el 
a vikingek a halottakat! Milyen felszerelési tárgyak 
és állatok kísérték el végső útjára az úrnőt? Keres-
sünk további régészeti emlékeket a vikingekről!
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A német területek egyesítését a szász hercegi dinasztia valósította meg. 
Az első szász uralkodó (I. Madarász Henrik) először még békét vásá-
rolt a magyaroktól, majd az erőgyűjtés után megtagadta az adó � zetést. 
A magyar seregek büntető hadjárata kudarcba fulladt: a 933-ban Mer-
seburgnál megvívott csatában súlyos vereséget szenvedtek.

A német királyi hatalom megerősödése I. (Nagy) Ottó (936–973) 
alatt folytatódott. I. Ottó felszámolta a hercegi lázongásokat, sőt még 
Észak-Itáliában is rendet teremtett a viszálykodó uralkodók között. 
A kereszténység védelmezőjeként lépett fel; uralma alatt megkezdő-
dött az Elba folyón túli pogány szláv területek leigázása, és 955-ben 
Augsburgnál döntő győzelmet aratott a kalandozó magyarok felett. 
I. Ottót látványos sikerei nyomán a pápa 962-ben császárrá koronázta. 
Ezzel megszületett a Német-római Császárság, így a középkori Nyugat 
új császárai a német királyok közül kerültek ki.

A kora középkori gazdálkodás
Mi jellemezte a középkori mezőgazdasági termelést?

A kora középkorban (5–10. század) a népvándorlás, a járványok és 
éhínségek miatt a népesség lélekszáma előbb látványosan csökkent, 
majd lassú növekedésnek indult. Kezdetben az alacsony népsűrűségű 
területeken fejletlen mezőgazdasági módszereket alkalmaztak; az ége-
téses-irtásos rendszer (erdőirtás), illetve a vad talajváltó gazdálkodás 
kevés terményfelesleget eredményezett. Az első években a feltört föld-
terület még jó termést adhatott, de hamarosan kimerült, és egy újabb 
földterületet kellett alkalmassá tenni a művelésre, míg a korábbi szán-
tókon legeltettek (legelőváltó gazdálkodás).

A 8. századtól kezdve fokozatosan kialakult a kétnyomásos, illetve 
a korszak végén a háromnyomásos gazdálkodási módszer (10. szá-
zad). A kétnyomásos gazdálkodásnál a gabona (búza, rozs) vetésterü-
lete és a pihentetett föld (ugar) váltogatta egymást. A háromnyomásos 
rendszerben az ugar, a tavaszi és az őszi gabona vetésterülete cserélő-
dött. A csapadékhiányos éghajlat miatt a háromnyomásos módszert az 
Alpoktól délre alig alkalmazták (tavaszi gabonát nem vetettek). A me-
zőgazdasági módszerek átalakulását a munkálatokhoz szükséges eszkö-
zök fejlődése is elősegítette. A hatékony termelést a nehézeke, illetve 
az addigi nyakhám helyett az állati igaerőt megnövelő szügyhám és 
más egyéb eszközök (patkó, kasza, cséphadaró) mozdították elő.

200 körül 600 körül 1000 körül

Nyugat- és Közép-Európa 13 10,3 14,7

Dél-Európa 17,5 10,5 13,5

Kelet-Európa 5,5 5 7,8

Európa együtt 36 25,8 36

Európa népessége a kora középkorban (az adatok millió főre vonatkoznak)

Elhalálozván tehát a haza atyja, a királyok legna-
gyobbika és legjobbika: Henrik, a frankok és a szá-
szok egész népe, az apa által trónutódként már 
régen kijelölt � út, Ottót választotta meg királyá-
vá. Úgy döntöttek, hogy az egyetemes választás 
színhelye az aacheni palota legyen. Miután ott ösz-
szegyülekeztek a fejedelmek és az előkelők, s a feje-
delmek katonáinak seregei is, a Sixtus-kápolnában, 
mely Nagy Károly bazilikájával egybe van építve, 
emelték az ott megépített trónra az új uralkodót, ke-
züket adván neki, hűséget is fogadtak, megígérve, 
hogy támogatni fogják minden ellenséggel szem-
ben, egyszóval szokásuk szerint tették őt királlyá.

(Részlet Widukind, szász történetíró leírásából; 
10. század)

  Hogyan szerezte meg I. Ottó a hatalmat?
  Miért tekinthető szimbolikus jelentőségűnek a 
koronázási helyszín kiválasztása?

Nyakhám, szügyhám

Mezőgazdasági módszerek a korban: a legelőváltó, a kétnyomásos, illetve 
a háromnyomásos gazdálkodás

Hasonlítsuk össze az adatokat! Milyen tendenciát 
� gyelhetünk meg? Vitassuk meg, mi okozta a válto-
zásokat! Hol volt a legjelentősebb a népességcsök-
kenés, és miért?

Milyen változásokat � gyelhetünk meg a kor mezőgaz-
dasági módszereiben? Mekkora a hasznosított föld-
terület nagysága a legelőváltó gazdálkodás esetén? 
Miért hatékonyabb a két- és háromnyomásos gazdál-
kodás? Melyik biztosított több terményfelesleget?
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A Római Birodalom utolsó évszázadaiban megerősödő nagybirtokrend-
szer a kora középkorban továbbfejlődött. A kialakuló uradalmak sokszor a 
közigazgatás, a bíráskodás és a védelem feladatát is ellátták. Európa önellátó 
uradalmak ezreire esett szét, a decentralizáció azonban általános gazdasági 
visszaeséssel járt. Az uradalmak mindent megtermeltek maguknak, egyes 
falvakban az uradalmi kézművesek (vaskovács, varga, asztalos, ács stb.) még 
az alapvető iparcikkeket is előállították. A felesleg piacon való értékesítése, 
illetve egyes helyeken a pénzgazdálkodás is megszűnt, és a cserekereskede-
lem vette át a helyét. A 8–9. századtól aztán újra felélénkült a belső keres-
kedelem (elsősorban a folyókon), helyi piacok létesültek.

A kora középkorban Nyugat-Európát gyakran sújtotta éhínség. A ku-
tatók megállapították, hogy egy-egy régióban 7–12 évente lépett fel súlyos 
élelmiszerhiány. A kezdetleges mezőgazdasági eszközök és módszerek ala-
csony termésátlagot biztosítottak, így kedvezőtlen időjárás esetén minden 
tartalék elfogyott, az emberek még a következő évi vetőmagot is felélték. 
Az éhségtől legyengült szervezetre pedig bármilyen betegség vagy járvány 
halálos veszélyt jelentett. A középkori krónikákban az éhínség következ-
ményeiről szóló leírások átmenetileg csak a 11. század közepétől tűntek el.

A feudális társadalom kialakulása
Hogyan épült fel a társadalom?

A földesúri réteg, a nemesség számára mind nagyobb megterhelést je-
lentett az új típusú harcmodorhoz (például páncélzathoz, fegyverzethez) 
szükséges anyagi fedezet biztosítása. A Frank Birodalomban a nagyobb 
földbirtokkal rendelkező nemes (hűbérúr, senior) katonai szolgálatáért és 
hűségéért cserébe hűbérbirtokot adományozott a rangban alatta állónak 
(hűbéres, vazallus). Kezdetben a vazallusok katonai szolgálatért kapott 

Középkori uradalom

A feudális társadalom felépítése

A középkori falvak világa

Olvassuk el a digitális tananyag kiegészítő ol-
vasmányát! Állapítsuk meg a kiosztott parcellák 
elhelyezkedése alapján, hogyan szerveződött 
a munka az uradalomban! Milyen közös haszná-
latú területek találhatók még a faluban?

Rá@dás

Az ég lakói több rendet alkotnak, s ennek mintá-
jára rendeződött a föld népessége is. […] A hívők 
társadalma ugyan egyetlen testet alkot, de az ál-
lam három részből áll. […] Isten háza tehát, ame-
lyet egynek hiszünk, három részre oszlik: egyesek 
imádkoz nak (oratores), mások harcolnak (bellato-
res), és ismét mások dolgoznak (laboratores). Ez 
a három rész, amely együtt létezik, nem szenvedhe-
ti a szétválasztást. A szolgálat, amelyet egyik végez, 
a másik kettő munkájának a feltétele, és mindenki 
köteles a maga részéről az együttest segíteni. Így 
ez a hármas összetétel valójában egységet alkot, s 
ezáltal győzedelmeskedhet a törvény, és örvendez-
het a békének a világ.

(Adalberon laoni püspök; 1030 körül)

  Különítsük el a szöveg alapján a társadalmi rétegeket!
  Hogyan képzelték el a korabeli társadalmat?
  Milyen lehetőségei voltak egy jobbágynak a fele-
melkedésre?
  Melyik réteg hiányzik a leírásból? Mi lehet ennek az 
oka?

Hogyan alakult ki a jobbágyság? Milyen társadalmi előképe volt az ókorban? 
Értelmezze a hűbéri lánc szerkezetét! Milyen kötelezettségei voltak a külön-
féle társadalmi rétegeknek?
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Összegzés

adománybirtoka nem volt örökíthető, és a területet nem lehetett tovább-
adományozni. A hűbérbirtok a 9–10. századtól már örökíthető birtokká, 
feudummá vált. A feudum korlátlan időre szóló adománybirtok volt, 
s különböző mértékű politikai jogokkal (például adóztatás, bíráskodás) járt 
együtt. A hűbériség intézménye szigorú hierarchiát alakított ki a neme-
si társadalmon belül. Időközben ugyanis  a vazallus maga is hűbérúrrá 
válhatott (a birtok egy részének eladományozása révén), és ez addig foly-
tatódott, amíg a birtok jövedelméből fel lehetett fegyverezni egy páncélos 
lovagot. A hűbéri lánc élén legtöbbször a király állt, de a hierarchia miatt 
nem mindenki tartozott neki feltétlen engedelmességgel („Vazallusom va-
zallusa nem az én vazallusom!”).

A feudalizmus kifejezés kezdetben a kialakuló gazdasági-társadalmi 
rendszerre utalt, utóbb jelentéstartalma kibővült, és a középkori viszonyok 
átfogó megnevezésére használták. Mivel a feudumhoz politikai jogok is 
kapcsolódtak, az addig egységes királyi hatalom felaprózódott, így a külön-
böző hűbérbirtokosok egyszerre magán- és közhatalmat is gyakoroltak.

A jobbágyi társadalom hosszú folyamat eredményeként alakult ki. Az 
uradalmak termelő népessége személyi alárendeltségben (szabad költözés 
tilalma) és jogi alárendeltségben (földesúri joghatóság, bíráskodás) élt. 
A jobbágy nem rendelkezett a föld tulajdonjogával, hanem a földesúrtól 
földhasználati jogra jobbágytelket kapott. Ennek nagyságához kötötték 
a különféle gazdasági szolgáltatások (például terményjáradék, pénzadó, 
ajándékok) mértékét. A jobbágyok gazdasági függése kiegészült a jobbágyi 
ingyenmunkával, a kötelező robot a földesúr saját kezelésű birtokán, 
a majorságon elvégzett munkát jelentette. A jobbágyi terhek és kötele-
zettségek aránya eltért a középkor évszázadaiban, míg a legtöbb országban 
a későbbiekben biztosították számukra a szabad költözködés jogát.

A jelen órától kezdve a jövőben én, Rajmond, Her-
cend � a, Bernard algrófot, Reinhard � át csalárdul el 
nem hagyom sem abban, ami életére vonatkozik, 
sem abban, ami testének tagjaira vonatkozik, nem 
fosztom meg őt életétől, fogságba nem ejtem, és 
egyetlen fér� , sem pedig egyetlen nő ilyet az én 
tanácsomra el nem követ ellene. Nem veszem el 
sem városaidat, sem hűbérbirtokaidat, amelyeket 
most bírsz és a jövőben segítségemmel megszerzel 
[…]. És ha bármilyen fér�  vagy asszony azt tenné, 
én, Rajmond, becsületesen és álnokság nélkül se-
gítőd leszek, mihelyt te magad személyesen vagy 
meghatalmazottaid útján felszólítasz […].

(Jegyzőkönyv egy hűbéri esküről; 1068)

Azt a politikai rendszert, amely Európában a Karolingok eltűnése után uralkodott, feudálisnak szokás nevezni. Ez az elnevezés a 
francia forradalomra megy vissza. A francia forradalom a feudalizmus terhére írta különbségtétel nélkül mindazokat a jogokat, 
kiváltságokat, szokásokat és hagyományokat, amelyek a modern állam alkotmányával és a modern társadalom felépítésével 
ellentétben álltak. […] Visszaélünk a nyelvvel, ha a szó tartalmi jelentését oly szélesre kiterjesztjük, hogy a feudalizmus és a feudális 
rendszer fogalmakba egy egész politikai rendet beleértünk […]. 

(Henri Pirenne: A középkori gazdaság és társadalom története, Budapest, 1983)

Napjainkra a „feudális” jelző […] a� éle általánosan használt pejoratív kifejezéssé vált. Általában akkor folyamodnak hozzá, ha 
egy jelenség elavult, nemkívánatos jellegét akarják kihangsúlyozni. […] Vissza kell térnünk tehát e fogalom eredeti jelentéséhez: 
valamely tartományúr számára teljesített, földbirtok fejében nyújtott katonai szolgálatra utal, térben és időben nagyon korlátozott 
jelenségre. Csak Japánban alakult ki és Nyugat-Európában, más országokban hiába is keresnénk. 

(Hahner Péter: A régi rend alkonya, Budapest, 2006., 15-16. o.)

Milyen két alapvető hűbéresi kötelezettség jelent 
meg az esküszövegben?

Értelmezzük a két történész megállapításait! Hogyan és miért bővült ki a feudalizmus fogalmának jelentése? Melyik korszakban 
kezdődött az elnevezés kiterjesztése? Foglaljuk össze, mire tette a hangsúlyt a két történész a feudalizmus értelmezésénél!

Kitekintő

Okok és következmények
 Milyen összefüggés volt a magyarok támadásai és a Né-
met-római Birodalom kialakulása között?
  Hogyan alakult Európa népességének száma a kora kö-
zépkorban?
 Mely tényezők befolyásolták a demográ� ai változásokat?

Változás és folytonosság
  Hogyan alakult ki a hűbériség?
 Mi segítette elő a feudális társadalom kiépülését?
 Milyen jogaik és kötelezettségeik voltak az egyes társa-
dalmi rétegeknek?

A feudalizmus értelmezése
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A keresztény egyház központjai
Miért növekedett meg a római egyház befolyása?

A kereszténység a 4. század végére államvallássá vált a Római Biro-
dalomban, és a germán törzsek körében is elterjedt. A korai évszá-
zadokban a kereszténységnek öt főbb központja alakult ki (Róma, 
Konstantinápoly, Jeruzsálem, Alexandria, Antiochia). Mindegyik élén 
egyenrangú püspökök (pátriárkák) álltak, ám a kora középkorban 
Róma püspöke, a mindenkori pápa mind nagyobb befolyást szerzett. 
A Szent Péter apostol által alapított római katolikus egyház tekintélyét 
nem vonta kétségbe senki, de a pápai elsőség hangoztatása egyre több 
kon� iktushoz vezetett.

A többi központ továbbra is Konstantinápoly befolyása alatt állt, 
a bizánci császár beleszólhatott teológiai kérdésekbe és az egyház 
irányításába. Az arabok a 7. században elfoglalták Jeruzsálemet, An-
tiochiát és Alexandriát, így egyedül Bizánc maradt meg a keleti keresz-
tények legfőbb központjának.

Rómában a császári hatalom bukása után megszűnt minden világi 
uralom, amely beleszólhatott volna az egyházi központ életébe. Nyu-
gaton a pápa a germán népek (például frankok, szászok) megtérítésére 
törekedett. A pápai hatalom törékenységét jelezte, hogy az észak-itáliai 
longobárdok többször is Róma ellen vonultak. Támadásukat a fran-
kok serege hárította el, és a győzelem után a pápaság fennhatósága alá 
vonta Közép-Itáliát, ezzel kialakult az Egyházi Állam (756). Cserébe 
a pápa Kis Pippint elismerte a frankok királyának. A két fél szövetsége 
az egyenrangúságon alapult, és Nagy Károly császárrá koronázásakor 
(800) teljesedett ki.

25. A keresztény világ kettéválása. Szerzetesrendek a középkorban
Hol alakultak ki az első keresztény közösségek? Miért tudott a kereszténység gyorsan elterjedni az első 
évszázadokban? Hogyan vált államvallássá a Római Birodalomban?

A nyugati és keleti kereszténység 
elterjedése a korban

Állapítsuk meg a térkép alapján, mi 
lett a kereszténység főbb központjai-
nak sorsa a 7. században! Milyen lépé-
sekben terjedt el a kereszténység Eu-
rópában? Hol maradtak átmenetileg 
pogány területek? Állapítsuk meg, hol 
húzódik a határ a római katolikus és az 
ortodox világ között!

[…] Jézus […] megkérdezte tanítványaitól: „Kinek 
tartják az emberek az Ember� át?” Így válaszoltak: 
„Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, 
Jeremiásnak vagy valamelyik másik prófétának.” 
Jézus most hozzájuk fordult: „Hát ti mit mond-
tok, ki vagyok?” Simon Péter válaszolt:  „Te vagy 
Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta 
neki:  „Boldog vagy, Simon, Jónás � a, mert nem a 
test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az 
én mennyei Atyám. Én is mondom neked: Péter 
vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az al-
világ kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom 
a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a föl-
dön, a mennyben is meg lesz kötve, s  amit fel-
oldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.”

(Jézus szavai Péter apostolhoz; Máté 16. 
A Péter görögül Petrosz; 

a petra görög szó jelentése: ’kőszikla’.)

Értelmezzük Jézus szavait! Miért e mondatok adják 
majd meg a római egyház tekintélyét?
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A szerzetesség kialakulása
Mi jellemezte a kolostorokban élő szerzetesek életmódját?

Az Istennek tetsző életvitel kialakítása minden keresztény számára 
alapvető erkölcsi feladat. A korai évszázadok remetéi úgy vélték, hogy 
mindez maradéktalanul a világtól való elfordulás és a testi vágyakról 
való lemondás révén valósítható meg. Az Egyiptomban elterjedő re-
metemozgalom mellett a keleti területeken kibontakozott a szerzetesi 
mozgalom (3–4. század). A kialakuló közösségek a szegénység, a tisz-
taság és az engedelmesség szabályai alapján szerveződtek.

A kolostorok Nyugaton az 5–6. században jelentek meg. Kezdetben 
– szabályzat hiányában – gyakoriak voltak a visszaélések, és a közössé-
gek saját elképzeléseik szerint éltek. Ennek az állapotnak vetett véget 
Nursiai Szent Benedek, amikor monostort létesített az itáliai Monte 
Cassino magaslatán (529). A Szent Benedek által megfogalmazott re-
gula (szabályzat) beosztotta a bencés szerzetes időrendjét, minden-
napjait (közös imádkozás, munkavégzés, étkezés stb.), és meghatározta 
a kolostor szervezetét, működését (kolostori hierarchia, a szerzetesi 
magántulajdon elvetése stb.). A bencés szerzetes az „Imádkozzál és 
dolgozzál!” („Ora et labora”) elve szerint élt.

A bencések a kora középkor évszázadaiban jelentős szerepet ját-
szottak a hittérítésben és az írásbeliség megőrzésében. A szerzetesek 
egyik fő feladata a régi szövegek (ókori szerzők munkái) lemásolása 
volt. A kódexmásolók a már-már porladozó kódexekből át tudták 
menteni az utókor számára az antikvitás örökségét. 

A pápaság sötét évszázada és a clunyi reform
Miért vált szükségessé az egyház megújítása?

A 10. században a pápaválasztás az egymással vetélkedő római nemesi 
családok kezébe került, akik gyakran alkalmatlan személyt emeltek a ma-
gas méltóságba. A Szentszék tekintélyvesztését súlyosbította néhány főpap 
világias, erkölcstelen életmódja. A korban általánossá vált az egyházi 
méltóságok megvásárlása (szimónia), így akár képzetlen személyek is 
pozícióba kerülhettek. Az általános züllés ellen a bencés szerzetesrenden 
belül a burgundiai Cluny kolostorából megújulási mozgalom bontakozott 
ki. A clunyi reform az egyház szabadságát, vagyis a világi hatalom hát-
térbe szorítását, a pápai uralom megerősítését támogatta. A reformesz-
me az egyház megtisztítását (például a szimónia eltörlését) és az erköl-
csös életmódot a papi nőtlenség, vagyis a cölibátus bevezetését sürgette.

A tétlenség a  lélek ellensége. Ezért a  testvérek 
a megállapított időben foglalkozzanak testi mun-
kával, más órákban pedig szent olvasmányokkal. 
Úgy hisszük, hogy az időt mindkettő számára kö-
vetkezőképpen oszthatjuk be: Húsvéttól október 
elsejéig menjenek ki a testvérek reggel, és a primá-
tól körülbelül tíz óráig végezzék el a szükséges te-
endőket. Tíztől egészen szextáig olvasással foglal-
kozzanak. A szexta után pedig, miután fölkeltek az 
étkezéstől, pihenjenek ágyukon egészen csend-
ben, vagy ha valaki olvasni akar, akként olvasson 
magában, hogy mást ne zavarjon. A nónát kissé 
korábban, fél kettőkor mondják, és azután egé-
szen a vesperásig a szükséges munkát végezzék. 
Ha pedig a helyi viszonyok vagy szegénységük azt 
kívánná, hogy maguk gyűjtsék be a termést, ne szo-
morkodjanak, mert akkor igazi szerzetesek, ha saját 
kezük munkájából élnek, mint atyáink és az apos-
tolok is. De mindez mérséklettel történjék a kis-
lelkűek miatt. (Részlet Szent Benedek regulájából. 
Prima, szexta, nóna, vesperas: a nap meghatározott 
időszakaiban a közös imádkozás időpontjai; a prima 
általában a napfelkeltét, a tercia a 9 óra körüli idő-
pontot, a szexta a delet jelentette.)

  Hogyan élték mindennapjaikat a szerzetesek?
  Mi volt a szerző álláspontja a kétkezi munkáról?
  Milyen szerepet kapott a lelki élet?

Senki se merészeljen az apát rendelése nélkül bár-
mit is adni vagy elfogadni, vagy bármit is sajátja-
ként bírni; […] minden szükségeset a monostor 
atyjától várjanak. Ne is legyen semmijük sem, amit 
az apát nem ad, vagy meg nem enged. […] Ha vala-
kit rajtakapnának, hogy ebben az igen gonosz bűn-
ben találja örömét, � gyelmeztessék első- és má-
sodíziglen; ha nem javul meg, büntetéssel sújtsák.
Az engedelmesség erényét ne csak az apátnak ad-
ják meg mindnyájan, hanem egymásnak is enge-
delmeskedjenek, abban a tudatban, hogy az en-
gedelmességnek ezen az útján jutnak el Istenhez. 
Bár az apát és az általa rendelt perjelnek [az apát 
helyettese] parancsát kell elsősorban tekintetbe 
venni, és ennek magánparancsot eléje tenni nem 
engedünk; egyébként a � atalabbak valamennyien 
teljes szeretettel és készséggel engedelmesked-
jenek az öregebbeknek. (Részlet Szent Benedek re-
gulájából)

  Hogyan viszonyult a regula a magántulajdonhoz?
  Milyen volt a szerzetesi közösség belső felépítése?

Megjelent együttesen az egész bambergi papság küldöttsége is. Előadták 
pana szukat, és a római pápa (bűnös) türelmét hevesen támadták, amiért az 
Isten egyházát oly sokáig engedi beszennyezni egy eretnek emberrel való 
közösködéssel, aki nem mint pász tor az ajtón, hanem mint tolvaj és rabló 
a simoniakus eretnekség útján és rengeteg pénz elszórásával tört be a juhok 
aklába; aki elődje, Miklós pápa előtt oly nagy bűnt titkolt el, és – mint mon-
dani szokás – a tüzet karddal, az eretnekség vádját hamis esküvel uszította 
meg, aki a püspöki katedrát és a szent hitszónoklás szolgálatát a szent káno-
nok ellenére teljesen tudatlanul, szemérmetlenül foglalta el, aki püspöksége 
előtt az összes főbűnökkel és mindenféle gaztettel nevezetessé és hírhedtté 
tette magát; aki Mainz városában, ahol felnevelkedett, az üzérkedő és uzso-
ráskodó mesterséget, melybe gyermekségétől fogva be letanult, miután 
a mennyei talentumok kezelőjévé tették, még szorgosabban gyakorolja, 
úgyannyira, hogy az egyházmegyéjében fekvő apátságokat és egyházakat, 
melyeket rútul kaparintott meg, a legrútabb módon áruba bocsátja […].

(A bambergi papság vádja Germanus püspök ellen; 1075)

  Hogyan került az említett püspök az egyházme-
gye élére?
  Miért volt személye eleve alkalmatlan a főpapi po-
zícióra?
  Milyen szörnyű tetteket hajtott végre?
  Nézzünk utána, melyek a főbűnök a katolikus egy-
ház szerint!
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Összegzés

Milyen eltérés � gyelhető meg a két templom belső 
között?

Ortodox és római katolikus templombelsők

Okok és következmények
 Milyen okai voltak az egyházszakadásnak?
 Milyen okai és következményei voltak a clunyi mozga-
lomnak?

Történelmi jelentőség
  Hogyan épült ki a pápai főhatalom?
 Miért van máig ható következménye az egyházszaka-
dásnak?

Az egyházszakadás
Milyen ellentétek alakultak ki Róma és Bizánc között?

A kora középkorban Konstantinápoly kulturálisan eltávolodott a Nyu-
gattól. A hivatalos latin nyelvet felváltotta a görög, és nem csitultak az 
ókor óta jellemző dogmatikai viták sem. Sokszor véres utcai zavargá-
sokkal járt együtt egy-egy vitatott teológiai kérdés. Keleten kialakult 
a saját görög nyelvű szertartásrendszer és a világtól elhúzódó szerze-
tesség. A templomokban a bibliai jelenetek ábrázolását ikonok váltották 
fel. Bizánc mind több hittételben nem értett egyet Rómával, és a kap-
csolatok néha évtizedekre is megszakadtak.

A kora középkor végét már a pápával folytatott heves teológiai-dog-
matikai viták jellemezték. A bizánciak nem ismerték el a pápai fősé-
get, elvetették a pápai tévedhetetlenség dogmáját, és nem fogadták el 
a tisztítótűz (purgatórium) tanát sem. Mindezt politikai rivalizálás is 
kísérte a balkáni népek (szlávok) megkeresztelése során. Az egyházsza-
kadást végül egy teológiai nézeteltérés idézte elő 1054-ben, a két köz-
pont kölcsönösen kiátkozta egymást. Innentől kezdve önálló ortodox, 
görögkeleti és római katolikus egyházról beszélhetünk.

A szerzetesek világa
Hogyan kapcsolódtak be a művelődésbe a szerzetesrendek?

A 11. századtól számos szerzetesi közösség szakadt el a bencés rendtől. 
Az eredeti Szent Benedek-féle regulát felújították, sokszor kiegészí-
tették egyéb szigorú szabályokkal (például a némasági fogadalommal 
a karthauziaknál). A létrejövő rendek gyakran elhúzódtak a világtól, 
de az aktív munka kötelező maradt számukra. A ciszterci rend minta-
gazdaságai nemcsak kifejlesztették az új mezőgazdasági módszereket, 
de az ismereteket Közép-Európába is elvitték.

A 13. század elején megjelenő kolduló rendek evangéliumi sze-
génységet hirdettek. A Szent Domonkos által alapított Domon-
kos-rendek és az Assisi Szent Ferenc által alapított ferencesek főleg 
prédikáló-hittérítőként léptek fel a városokban, később mindkét rend 
szerzetesei tevékeny részt vállaltak az egyetemi oktatásban is.

Kedves testvéreim és � acskáim! Ne szégyelljetek adományért menni, 
mert az Úr szegénnyé lett értünk ebben a világban. Ezért választottuk 
az ő és legszentebb édesanyjának példájára az igazi szegénység útját. 
Ez a mi örökségünk, melyet Urunk, Jézus Krisztus szerzett meg nekünk 
és hagyott ránk, és mindazokra, akik példája nyomán szent szegény-
ségben akarnak élni.

(Részlet Szent Ferenc perugiai legendájából)

I. Egyetlen kolostor se épüljön városokban, várak-
ban, külvárosokban, csakis emberektől távoli, ke-
véssé látogatott helyen.
II. Hogy az apátságok között a megbonthatatlan 
egység ne szűnjön meg, és állandóan fennmarad-
jon, elrendeljük mindenekelőtt, hogy Szent Bene-
dek Regulája legyen mindenki számára közös, és 
azonos módon tartsák be. Kötelesek ugyanazokat a 
könyveket használni az isteni o� íciumoknál. Végül 
mindenkire azonos étkezési és öltözködési, továb-
bá életviteli előírások vonatkoznak. […]
IV. Az öltözet egyszerű, durva, festetlen anyagból, 
prém nélkül készüljön. Alatta vászoning, ahogyan 
a szabályzat előírja.
V. Rendünk szerzeteseinek tápláléka kétkezi mun-
kából, azaz földművelésből és állattenyésztésből 
származzék […]. 

(Részlet a ciszterci rend regulájából, 1134)

  Milyen életmódot hirdetett Szent Ferenc?
  Milyen eszmei háttere volt ennek?
  Hogyan látták el magukat a ferences szerzetesek?

  Milyen életmód jellemezte a ciszterciek mindennapjait?
  Min alapult a rend szabályzata?
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Mohamed fellépése
Hogyan jött létre az iszlám vallás?

Az Arab-félsziget nomád állattartással foglalkozó törzsei nem hoz-
tak létre egységes államot az ókorban, sőt kereskedelmi érdekhar-
cok (a tömjénút ellenőrzése) miatt sokszor egymással háborúztak. 
Mohamed fellépéséig az arab törzsek vallását a sokistenhit jellemezte, 
miközben Mekka – az itt őrzött Kába kő (meteoritkő) – miatt vallási köz-
ponttá vált. Az arabok törzsi széttagoltságát Mohamed (570–632) szün-
tette meg. Az iszlám hit szerint a mekkai kereskedő, Mohamed látomásait 
az egyetlen Isten, Allah sugallta. Mohamed Allah igazságait és utasítá-
sait közvetítette utolsó prófétaként az emberiségnek (kinyilatkoztatás). 

A próféta először Mekka polgárait próbálta megtéríteni tanításaival, de 
a vagyonosabbak 622-ben a város elhagyására kényszerítették. Ez az ese-
mény a hidzsra (kivonulás), amely az iszlám időszámítás kezdetét jelenti. 

26. Az iszlám vallás kialakulása és az arab hódítás
Mit tudunk az iszlám vallás jellegzetességeiről? Melyek napjainkban a legismertebb iszlám vallású or-
szágok? Ki győzte le 732-ben az előretörő arab sereget?

Az arab terjeszkedés fő állomásai

Hasonlítsuk össze egymással az ókori római és a kö-
zépkori arab terjeszkedés nagyságát és dinamizmu-
sát! Milyen földrajzi keretek határozták meg az Arab 
Birodalom kiterjedését? Milyen fontosabb kereske-
delmi útvonalak kerültek az arabok kezébe?

Midőn Mohamed 40 esztendős lett, prófétai küldetést kapott Istentől […]. Midőn Isten Mohamedet meg akarta tisztelni, s az em-
beriségen könyörülni akart, a prófétaság azzal kezdődött Mohamednél, hogy olyan igaz jelenéseket látott álmában, mint a hasadó 
hajnalpír, de azzal is, hogy mindenekfelett szerette az egyedüllétet. […] Kiléptem a barlangból s a hegy közepén állottam, ekkor 
az égből egy hangot hallottam, s az így szólított meg engem: Mohamed, te az Isten küldötte vagy, és én Gábriel vagyok. – Az 
ég felé emeltem fejemet, hogy a beszélő után nézzek, és megláttam Gábrielt szárnyas fér� ként, lábai a látóhatáron nyugodtak, 
s így kiáltott: Mohamed, te Isten küldötte vagy, és én Gábriel vagyok! – Megálltam, utánanéztem és sem előre, sem hátra nem 
léptem. Azután elfordultam tőle, de bármelyik oldalra irányítottam is pillantásomat, mindig magam előtt láttam őt […]. Azután 
beteljesedett a kinyilatkoztatás, és Mohamed hitt az Istenben, és igaznak fogta fel a kinyilatkoztatást, és vállalta a rábízott fel-
adatot, és voltak emberek, akiknek ez tetszett, és voltak olyanok, akikben gyűlöletet ébresztett. A prófétaság magában hordozza 
nehézségeit, terheit, és a küldetést hordozók közül csak a kitartók és erősek képesek e terheket elviselni Isten segítségével és 
támogatásával, ugyanis sokat kell eltűrniük az emberektől, akik éppen azért küzdenek ellenük, mert ők Isten nevében hirdetnek. 
Mohamed azonban Isten parancsai szerint cselekedett, szembeszegülve népének minden ellenkezésével és bántalmazásaival.

(Ibn Iszhak, Mohamed életrajzának legrégibb szerzője)

  Miként üzent Isten (Allah) Mohamednek?
  Milyen feladatot szánt neki?
  Mi nehezítette a próféta küldetését?
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A Medinába átköltöző próféta az ottani törzseket vallási elképzelései 
mellé állította, majd fegyveres erővel tért vissza Mekkába. A Moha-
med szavait, utasításait tartalmazó Koránt – az iszlám szent köny-
vét – már életében elkezdték írni, és a halála utáni években fejezték be.

Az iszlám hit
Melyek az iszlám legfontosabb hitelvei?

Az iszlám szó jelentése: 'belenyugvás Allah akaratába'. A Mohamed 
által kialakított hitrendszer igen sok gondolatot átvett a zsidó és a ke-
resztény vallásból. Szigorú monoteizmust hirdetett, elvetette a po-
gány bálványimádást. Mohamed nem ismerte el Jézus Krisztus isteni 
személyiségét (így a krisztusi megváltást sem), de Jézust Allah egyik 
prófétájának tartotta. Elfogadta Ábrahámtól kezdve a próféták sorát, 
ugyanakkor az iszlám szerint a próféták közül Mohamed az utolsó, 
és az ő tanítása az igazi tanítás. Vallotta, hogy az isteni kinyilatkozta-
tás eltorzult a zsidók és keresztények értelmezésében. Mohamed ta nait 
követve a  hívő eljuthat Allah Paradicsomába, mivel Allah az idők vé-
gezetén ítéletet tart: jutalmaz és büntet.

Az iszlám vallás öt alappillérének betartása (a hitvallás, a napi öt-
szöri ima, a ramadán havi böjt, az adakozás a szegényeknek, illetve a 
zarándoklat Mekkába) minden hívő számára kötelező előírás.

Az iszlámnak az öt alappilléren kívül számos előírása van. A musz-
lim ember életét sok egyéb szabály (például a disznóhús- és az alkohol-
fogyasztás tilalma) és erkölcsi utasítás (igazságosság, becsületesség stb.) 
is meghatározza. A legfőbb utasítás az Allahnak tetsző életmód kiala-
kítása, amely a hagyomány (Mohamednek a Koránt magyarázó szavai, 
illetve cselekedetei) és a közmegegyezés (különféle jogi iskolák uta-
sításai) alapján történhet. Az iszlám világban nem alakult ki egyházi 
hierarchia, nincsen világi jog, az iszlám jogot a Korán és a hagyomány 
alapján a vallási tudósok dolgozzák ki.

Az arab terjeszkedés
Hogyan jött létre az Arab Birodalom?

Az új vallás egyesítette az arab törzseket, amelyek a 7. században nagy-
szabású terjeszkedő hadjáratokba kezdtek. A fő ideológia a dzsihád 
(Allah útján való küzdelem, erőfeszítés) lett, amely a Korán szavai sze-
rint csak akkor lehet fegyveres küzdelem, ha az iszlámot megtámadják, 
egyébként a hit terjesztése csak békés eszközzel történhet. A dzsihádot 
a nem muszlim országokban „szent háborúként” értelmezik. Moha-
med halála után a hatalom a kalifák (utódok) kezébe került, a nagy 
hódítások az ő nevükhöz fűződtek. Szinte hihetetlen gyorsasággal, alig 
egy évtized leforgása alatt meghódították Szíriát (Damaszkusz bevé-
tele, 636), Palesztinát (Jeruzsálem elfoglalása, 638), Egyiptomot és 
Perzsiát. A következő időszakban Észak-Afrika és Közép-Ázsia is 
a fennhatóságuk alá került.

A meghódított területeken a lakosság tömegesen áttért az iszlám-
ra, míg a hitüket megtartó keresztényekre – a kezdeti vallási türelem 
után – egyre nagyobb nyomás nehezedett. Az arab csapatok 711-ben 
elérték a Gibraltári-szorost, és nemsokára megszállták Hispániát, ke-
leten pedig az Indus folyót is átlépték. Eközben Konstantinápoly szin-
te végveszélybe került, többször évekig tartó ostromot kellett kiállnia 
(717–718), de végül túlélte az arab támadást. Az éppen csak kialakuló 
nyugat-európai államokat is fenyegető arab előrenyomulást a Frank 
Birodalom 732-ben Poitiers-nél (ejtsd: poátyié) állította meg.

A Korán kéziratos változata

1. Hitvallás („Egy az Isten, Allah, és Mohamed 
az ő prófétája”)

2. Napi ötszöri ima Mekka irányába fordulva

3. Böjtölés ramadán hónapjában napkeltétől 
napnyugtáig

4. Alamizsnaadás a szegényeknek a feleslegből

5. A hívő életében egyszeri zarándoklat Mekkába, 
a Kába kőhöz

Az iszlám öt alappillére

Harcoljatok Allah ösvényén azzal, aki harcol ve-
letek; csak ne lépjétek túl az előírást úgy, hogy ti 
kezditek elsőnek a harcot; láthatjátok: Allah nem 
szereti a túllépőket. […] Harcoljatok ellenük, amíg 
meg nem szűnik a kísértés, és Allah hite nem győz; 
akkor viszont már nincs több ellenségeskedés, csak 
az igazságtalanok ellen. […] Ha hitetlenekkel ta-
láljátok szemben magatokat, fejet leszegve küzd-
jetek, míg öldöklést nem rendeztek köztük; majd 
fűzzétek szíjra a bandát. S azután vagy kegyelem 
(a megtérőknek) vagy eladás, amíg a háború le 
nem tette terheit.
Azokat, akik Allah útján hulltak el, sohasem viszi ő 
téves úton. Ő vezeti őket, szívükbe békét hoz, és 
a paradicsomba viszi majd be őket, amelyet meg-
ismertetett velük.

(Korán 47. fejezet)

  Mikor jogos a háború a Korán szerint?
  Meddig kell az iszlám harcosoknak a küzdelmet 
folytatniuk?
  Mi lesz a harc során elesett katona jutalma?
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Mekkai zarándoklat napjainkban

A muszlimok világa
Miben volt fejlett az iszlám kultúra?

A 8. század közepére az arab terjeszkedés átmenetileg megtorpant, és 
a meghódított területeken az iszlám ekkor fejtette ki kulturális hatását. 
Kezdetben még az arabok túlsúlya érvényesült a birodalom irányításá-
ban, de a 8. század közepétől már meg� gyelhető a nem arab muszli-
mok térnyerése is. Az évszázadok során az arab műveltség igen magas 
színvonalat képviselt, továbbélt benne az antikvitás néhány kimagasló 
vonása, sőt a természettudományok (matematika, kémia, földrajz) is 
egyre dinamikusabb fejlődésnek indultak. Míg a korszak Európájában 
az általános művelődés hanyatlott, addig az arab civilizációban töre-
kedtek az írni-olvasni tudás fenntartására, és több százezres állományú 
könyvtárak létesültek. A Hispániában kialakuló mór kultúra egy virág-
zó, városias civilizációt (Córdoba, Sevilla) épített ki, meghatározva a fél-
sziget arculatát egészen a 15. század végéig. Az itteni zsidó közösségek 
fennmaradását a mórok és a zsidók közötti békés együttélés biztosította.

A legfőbb iszlám szent helyek egyike a jeruzsálemi Szikla mecset, amely a 7. szá-
zad végén épült. A hagyomány szerint Mohamed innen emelkedett fel az égbe

Nézzünk utána, milyen építészeti stílusjegyek � gyelhetők meg a mecseten! 
Mit jelentenek a következő fogalmak: mecset, dzsámi, minaret, müezzin, 
mihráb?

Miért övezi olyan nagy tisztelet a mekkai Kába kö-
vet? Nézzünk utána az interneten, hányan látogat-
nak el Mekkába évente zarándokútra!

Közben pedig bélyeget kell sütni a keresztények nya-
kára, mikor az adó beszedése folyik, és amíg szemléjük 
be nem fejeződött […]. És meg kell parancsolni, hogy 
egyikük ruhája, hátasállata vagy külseje se hasonlít-
son a muszlimokéra. Kötelezni kell őket, hogy a durva 
zsineghez hasonlatos övet hordjanak, és mindannyi-
an ilyennel övezzék fel magukat. Fejrevalójuk kemé-
nyített vászonból készüljön, nyergeikre kápaposztót 
akasszanak, szandáljuk szíjait kétszeresre kössék, és 
ne úgy szabják, mint ahogyan a muszlimok szabják; 
tiltsák meg asszonyaiknak, hogy tevén járjanak; tiltsák 
meg nekik, hogy új szentélyeket vagy templomokat 
építsenek a városban, azokon kívül, amelyeket szerző-
désben kikötöttek maguknak. […] A keresztényeknek 
meg kell engedni, hogy a városokban élhessenek, és 
a muszlimok piacain adhassanak és vehessenek, de 
nem szabad sem bort, sem disznót árulniuk, és a vá-
rosokban nem mutogathatják keresztjeiket. […] Pa-
rancsold meg helytartóidnak, hogy kötelezzék a ke-
resztényeket ezeknek a külsőségeknek a tiszteletben 
tartására. (Abu-Juszuf a keresztények ruhaviseletének 
szabályozásáról; 8. század)

  Hogyan kezelték a muszlimok a keresztényeket?
  Mire kötelezték a keresztényeket?
  Milyen tiltásokat léptettek életbe velük kapcso-
latban?
  Milyen életmódra utaló részleteket emelhetünk 
ki a forrásrészletből?

Az Ibériai-félszigetet meghódító arabok egyik leglátványosabb építészeti emléke 
a córdobai nagymecset volt. A mecset imatermének különlegessége, hogy a temp-
lomba belépő látogatót egy 860 oszlopból álló „oszloperdő” fogadja, amelyet két-
emeletes boltívsor köt össze, a mennyezet ezekre támaszkodik

Keressünk az interneten példákat arra, hol találhatók még mór építészeti 
emlékek Spanyolországban!
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Kitekintő

Összegzés

K í n a

I n d i a

A f r i k a

E u r ó p a

Szaúd - Arábia

Indonézia

I N D I A I - Ó C E Á N

C S E N D E S - Ó C E Á N

Síita területek

Szunnita területek

A szunnita és a síita irányzat – az iszlám 
vallásszakadás

Az iszlám világon belüli vallásszakadásnak kezdetben poli-
tikai okai voltak, később már hitelvi eltérések is megmutat-
koztak. A harmadik kalifa meggyilkolása után (656) a próféta 
egykori veje, Ali lett az új kalifa. Hatalmát azonban megkér-
dőjelezte a szíriai helytartó, a meggyilkolt kalifa nagybátyja, 
és lázadást indított Ali ellen. A küzdelem Ali vereségével és 
megölésével végződött, a győztes helytartó pedig megalapí-
totta a prófétai hagyományra (szunna) támaszkodó Omaj-
jád-dinasztiát (661). A későbbiekben a kalifák mindenkori 

A muzulmán többségű térségek napjainkban
Keressünk további példákat arra, milyen különbségek vannak a szunnita és a síita 
vallási irányzat között! Melyek napjainkban a vezető szunnita és síita országok? 
Milyen politikai-hatalmi kon� iktusok léteznek közöttük a 21. században is? 

Változás és folytonosság
 Miként alakult ki az iszlám vallás?
 Mi jellemezte az iszlám hódítók és az elfoglalt területek 
lakossága közötti kapcsolatokat?

Történelmi jelentőség
  Hogyan értékelhető Mohamed történelmi jelentősége?
 Milyen politikai és kulturális hatásai voltak az arab hó-
dításoknak?

irányítását elismerő többséget szunnita irányzatként említik. 
Az ellenpártot (síita; Ali pártja) Ali � a, Husszein vezette to-
vább, aki többször próbálkozott a hatalom megszerzésével, 
míg végül egy csatában híveivel együtt lemészárolták (680). 
A megmaradt síita mozgalom soha nem fogadta el a kalifá-
tus hatalmát, hanem Ali soron következő leszármazottját, az 
imámot tekintette vezérének. A síiták Mohamed vér szerinti 
leszármazási vonalát ismerik el vallási vezetőnek, míg a szun-
niták Mohamed hadvezéreinek leszármazási rendjét.
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Európa államai a 11. században    

Európa népessége

27. Nyugat-Európa főbb államai az első ezredfordulón
Milyen gazdasági és társadalmi változások történtek a kora középkor utolsó évszázadaiban? Milyen 
külső támadások érték Nyugat-Európát a 9. században? Hogyan jött létre a Német-római Császárság?

Hogyan bomlott fel Nagy Károly birodalma a 9. szá-
zad közepén? Milyen országok jöttek létre a részeiből? 
Milyen főbb területi egységekből állt a Német-római 
Császárság?

A virágzó középkor
Miben tért el az időszak az előző évszázadoktól?

Európa történelmében a 11–13. század a virágzó középkor idősza-
ka. A kontinens nyugati felén az ezredforduló táján a mezőgazdasági 
módszerek és eszközök megváltozása (például nyomásos gazdálkodás, 
nehézeke, szügyhám) gabonafelesleget eredményezett. Az éhínség és 
nélkülözés már csak egyes területeket érintett, így Európa lakossága 
a korszak végére megkétszereződött. A megművelhető földterületek 
folyamatos bővítésének köszönhetően (erdőirtások, mocsárlecsapolá-
sok) a kontinens arculata jelentősen átalakult. A túlnépesedő régiók-
ból nagyszámú telepes indult a ritkán lakott térségek irányába, és a 
hospesek (a latin kifejezés jelentése: ’vendég’) Kelet-Közép-Európá-
ban is meghonosították a fejlett mezőgazdasági módszereket.

A francia és az angol állam kialakulása
Milyen volt a központi hatalom helyzete a két országban?

A Frank Birodalom szétválása óta (843) a francia területeken a köz-
ponti hatalom meggyengülése tovább folytatódott. Hiába szerezte 
meg Capet Hugó herceg a francia koronát (987), az általa alapított 
Capeting-dinasztia hatalma kezdetben csak Párizs környékére kor-
látozódott. A feudális viszonyok kiterjedésével felgyorsult a területi 
széttagolódás folyamata. A nagyhűbéresek (hercegek, grófok) a saját 
területeiken rendelkeztek az uralkodói hatalom valamennyi jogával 
(például pénzverés, hadseregállítás, bíráskodás), így a francia királyok 
hatalma a 11–12. században rendkívül korlátozott volt.

Évszám 1000 1300

Becsült népes-
ségszám

kb. 36–38 mil-
lió fő

kb. 75–80 mil-
lió fő

Idézzük fel, miért volt alacsony a népességszám 
a kora középkorban! Mely folyamatok idézték elő 
a népességnövekedést az ezredfordulóra? Milyen 
arányban változott meg a népességszám a követ-
kező századokban?

  Milyen eszközökkel próbáltak fellépni a magán-
háborúskodással szemben?

[…] összes püspökségekben kihirdették, hogy az 
egész ország főpapjai és előkelői tartsanak zsinatokat 
a béke és a szent hit megújítására. […] lassanként Gal-
lia egész területén egyezséget kötöttek […], eszerint 
szerda estétől hétfő hajnalig senki a halandók közül 
más embereken nem erőszakoskodhatik, sem bosz-
szút nem állhat, sem adósától a zálogot nem követel-
heti. Ha pedig valaki e közösen hozott határozat ellen 
mégis tenne valamit vagy életével � zessen, vagy a ke-
resztények közösségétől kiűzetve, hazáját is hagyja el. 

(Raoul Glaber Historiájából)



126 IV.   A KÖZÉPKOR

Angliában a kora középkor első évszázadaiban önálló államokat alapí-
tó angolszász királyságok a 7. században felvették a kereszténységet. 
A virágzó középkor egy olyan eseménnyel kezdődött, amely megvál-
toztatta az ország történelmét. 1066-ban Hódító Vilmos, Normandia 
hercege néhány ezer fős inváziós sereggel szállt partra Dél-Angliá-
ban, és vereséget mért Hastings közelében az angolszász haderőre. 
(A Francia Királyság északi részén lévő hercegséget viking hajósok 
alapították a 10. század elején, Hódító Vilmos jogilag a francia király 
vazallusa volt.) A győzelem után egy szűk normann–francia ural-
kodó elit (bárók, lovagok, főpapok) vette át az irányítást Angliában, 
és meghonosította a hűbéri viszonyokat. Hódító Vilmos (1066–1087) 
erős központi hatalmat épített ki, ő rendelkezett a legyőzöttektől 
megszerzett birtokok felett. A tartományúri uralom létrejöttét azzal 
kerülte el, hogy hűbéreseinek szórt birtoktestekben juttatott földeket. 
A hűbéri lánc kialakulását pedig megnehezítette, hogy minden hűbé-
res közvetlenül csak a királynak tartozott hűséggel.

A bayeux-i szőnyeg a 11. század egyik legjelentősebb 
megmaradt textilművészeti alkotása. A 70 méter hosszú 
szőnyeg 58 jelenetben ábrázolja Hódító Vilmos hadjáratát

 Az angol és a francia hűbériség szerkezete 

Nézzünk utána a digitális tananyagban, miként kap-
csolódott össze az angol és a francia középkori törté-
nelem! Hogyan változott a királyi hatalom pozíciója 
a két országban?

Hasonlítsuk össze a kétféle hűbéri láncot! Melyik hűbériség biztosított 
nagyobb hatalmat a királynak, és miért? Hol érvényesült inkább a „va-
zallusom vazallusa nem az én vazallusom” elv?

a n g o l  k i rá ly

bárók bárók

f ra n c i a  k i rá ly

közép- és kisbirtokosok közép- és kisbirtokosok

bárók bárók bárók bárók bárók

A Német-római Birodalom és a Pápai Állam 
kon� iktusa
Miért volt fontos az invesztitúrajog a császári hatalom szempontjából?

Nyugat-Európában az ezredfordulón két tekintélyes hatalom emel-
kedett ki: a Német-római Császárság és a Pápai Állam (Szentszék). 
A kortársak elképzelései szerint, míg a pápa a hívők lelki életét gon-
dozza (Szent Péter helytartójaként), addig a császár az egyház védel-

[…] ki kell nyomozni, hogy a birtokot hogyan nevezik, 
ki birtokolta Edward király [Hitvalló Edward, az 1066-
ban legyőzött angolszász uralkodó] idejében, és ki bir-
tokolja most, mennyi a telkek száma, hány ekéje van 
a birtokosnak, és hány tartozik embereihez, mennyi 
a jobbágyok, a zsellérek, a szolgák, a szabadok […] 
száma, mennyi az erdő, a rét, a legelő, mennyi a mal-
mok és a halastavak száma; mennyi a földek szapo-
rulata vagy vesztesége, mennyit ért az egész együtt 
s mennyit most, mennyije volt vagy van itt a szabad 
embernek […]? Mindezt írják fel háromszorosan, tud-
niillik Edward király idejének megfelelően, meg ami-
kor Vilmos király adományozta, s hogy most milyen 
módon bírják, s tudna-e többet adni, mint amennyit 
jelenleg ad.

(A Domesday Book részlete; 1086. 
A mű egyfajta katasztergyűjtemény volt, 

amely összegezte az angliai birtokállományt.)

  Miről rendelkezett Hódító Vilmos? Milyen célból 
keletkezhetett az utasítás?
  Milyen jellegű ismereteket szerezhet a történész a 
Domesday Book adatainak tanulmányozása során?
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A német hűbériség szerkezete 

Hogyan függtek egyes tartományok a császártól? Mire támaszkodhatott 
a császár a központi hatalom megerősítésekor? Honnan remélhetett ka-
tonai segítséget egy tartományúri lázadás során? Vitassuk meg, mennyire 
erős a császár pozíciója!

Szászország

birodalmi egyház

saját birtok

Bajorország Svábföld Frankföld

erős fennhatóság

laza vazallusi viszony

német-római császár

hűbéresek

mezőjeként cselekszik. A Német-római Császárságban a különféle 
törzsi hercegségek (sváb, bajor, frank) törekvései a széttagolódás 
irányába hatottak. A német területeken az uralkodó azonban egy 
erős birodalmi egyházra tudott támaszkodni, és a császár által ki-
nevezett főpapok gyakran fegyveres erővel támogatták a közpon-
ti hatalmat a lázongások elfojtásában. Az ezredforduló császára 
(III. Ottó, 983–1002) jó kapcsolatot tartott fenn a pápával (II. Szil-
veszter), de utódaik alatt a viszony megromlott. A császárok egyre 
többször szóltak bele az egyház ügyeibe, gyakran a saját jelöltjüket 
ültették a pápai trónra. Ezért a császári hatalom meggyengítésében 
nemcsak a nagyhűbéresek, hanem a Pápai Állam is érdekeltté vált. 

A megerősödő császári hatalom beavatkozott az egyház ügyeibe, 
és kisajátította az invesztitúra, az egyházi méltóságokba való beik-
tatás jogát. Az invesztitúra az egyházi földbirtok adományozását is 
jelentette, így a beiktatott egyházi személy (érsek, püspök, főapát) 
javadalmazásának köszönhetően a világi uralkodó vazallusa lett. 
A rendszer a császár hatalmát erősítette, mivel az uralkodó a belső 
lázongásokat gyakran a főpapok által kiállított haderővel számolta fel. 
A pápaság hatalmi igényeit VII. Gergely fogalmazta meg az 1075-ben 
kiadott nyilatkozatában (Dictatus Papae; ejtsd: diktátusz pápé).

A pápa megtiltotta a világi invesztitúra gyakorlását, és miután 
IV. Henrik császár (1056–1106) ellenállt, a pápa kiközösítette az 
uralkodót. Mivel a német hercegek fellázadtak a kiátkozott császár-
ral szemben, IV. Henrik, hogy trónját mentse, kénytelen volt a pápá-
tól bűnbocsánatot kérni (Canossa-járás, 1077). A vezeklő császárt a 
pápa feloldozta, de a két hatalom kon� iktusa folytatódott. A következő 
másfél évszázad invesztitúraküzdelméből a pápaság került ki győztesen. 

1. Egyedül a római egyházat alapította maga az Úr.
2. Egyedül a római pápát mondják joggal egyetemes-
nek [általánosnak].
3. Püspököket egyedül ő tehet le és helyezhet székük-
be vissza.
4. Követe a zsinaton minden püspököt megelőz, még 
ha ő maga alacsonyabb rendű is; ugyancsak a püspö-
kök elmozdítására ítéletet is hozhat.
6. Az általa kiátkozottakkal egyebek közt még ugyan-
abban a házban sem tartózkodhatunk.
7. Egyedül neki szabad a korszükségletnek megfele-
lően új törvényeket hozni, új püspökségeket alapíta-
ni, káptalant apátsággá alakítani és fordítva, gazdag 
püspökségeket feloszlatni és szegényeket egyesíteni.
8. Egyedül ő használhat császári jelvényeket.
9. Egyedül a pápa lábait kötelesek az összes fejedel-
mek megcsókolni.
11. Az egész világon csak őt illeti meg a pápa név.
12. Jogában áll császárokat letenni.
13. Jogában áll, ha a szükség úgy kívánja, püspököket 
az egyik püspöki székből a másikba áthelyezni. […]
16. Rendelete nélkül nem lehet egyetemes zsinatot 
összehívni. […]
19. Senki fölötte nem ítélkezhet. […]
22. A római egyház még soha nem tévedett, az írás 
tanúsága szerint örökké tévedhetetlen lesz.
23. A római pápa, ha a kánonoknak megfelelően vá-
lasztották, Szent Péter érdemeire való tekintettel két-
ségkívül szent lesz […].
25. Püspököket zsinat egybehívása nélkül is letehet 
vagy visszahelyezhet.
(VII. Gergely a pápai hatalomról – Dictatus Papae; 1075)

  Mi jelezte a pápai hatalom megerősödését?
  Miért hangsúlyozta VII. Gergely, hogy csak őt illeti 
meg a pápa megnevezés?
  Hogyan viszonyult a világi hatalomhoz?
  Milyen, eddig nem gyakorolt jogokat követelt ma-
gának?
  Miként érvényesítette a pápa a hatalmát a zsina-
tok felett?

Összegzés

Változás és folytonosság
 Milyen típusú változások történtek a virágzó középkor-
ban Nyugat-Európában? Egy-egy példát is emeljünk ki!

  Hogyan és miért változott meg a császárság és a pápaság 
közötti viszony a 11. században?
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Az I. keresztes hadjáratban elfoglalt terület
1189–1192: 3. keresztes hadjárat (Barbarossa Frigyes, 
  II. Fülöp Ágost, Oroszlánszívű Richárd)
1202–1204: 4. keresztes hadjárat (Velence, Bizánc)
Reconquista

S V É D  K I R Á L Y S Á G

NÉMET LOVAGREND 

(1237-től)

Lyon

Flandria

A lovagság kialakulása
Miért nőtt meg a lovagok jelentősége?

A középkori társadalom világi birtokosainak hatalma a 8–9. században 
megerősödött. Nyugat-Európában a nemesség önálló politikai tényező lett, 
és a kialakuló lovagi értékrend vált a meghatározóvá a középkor évszáza-
daiban.

A hadviselés átalakulása szintén a lovagság erősödésének kedvezett. Az 
egyre drágább páncélzathoz és egyéb felszereléshez szükséges anyagi fedeze-
tet csak a birtokos réteg tudta előteremteni. A nehézlovasság megjelenése 
a csatatereken a virágzó középkor évszázadaiban történt. Az avaroknak és a 
magyaroknak köszönhetően elterjedt felszerelések (például nyereg, kengyel, 
patkó) lehetővé tették a lóháton vívott lándzsás összecsapásokat. A lovagi 
közelharc fegyvereivel (például pallos, buzogány) szemben folyamatosan 
javították a páncélzat minőségét. A megváltozott harcmodor megkövetelte 
az állandó gyakorlatozást, mindez a lovagi életforma kialakulásához vezetett.

A nehézlovas harceljárások egyik gyakorlóterepe a lovagi tornák vol-
tak, ahol a küzdőfelek legtöbbször egymást hívták ki, de nem voltak ritkák 
a kisebb csapatok összecsapásai sem. A közelharcban az egymásnak vág-
tató lovagok lándzsával próbálták a másikat a pajzsra vagy sisakra irányuló 
erőteljes döféssel kilökni a nyeregből. 

28. A keresztes hadjáratok és a lovagok világa
Milyen történelmi � lmeket és regényeket ismerünk a keresztes hadjáratokról? Hogyan ábrázolják ezek 
az alkotások a kereszteseket? Mi jellemezte a keresztesek fegyverzetét és harcmodorát?

Keresztes hadjáratok

Lovagi párviadal ábrázolása 1626-ból

A történelmi atlasz felhasználásával gyűjtsük ki 
táblázatba az összes hadjáratot! Miért lehetett 
kezdetben sikeres a támadás? Miért csak a tenger-
parti sávot tudták a keresztesek tartósan birtokolni 
a Közel-Keleten? Hová irányult a negyedik hadjárat? 
Melyik térség kereskedelmi életét lendítette fel az 
elhúzódó háború?
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lovagi harcmodor fölénye

a Szentföld biztosítása

bűnbocsánat a résztvevőknek

pápai tekintély növekedése

egyházszakadás felszámolása

birtok nélküli lovagok

„mesés Kelet” gazdagsága

a lovagi harcmodor fölénye

a pápai tekintély növekedése

az egyházszakadás felszámolása

birtok nélküli lovagok

a „mesés Kelet” gazdagsága

a levantei kereskedelem fellendülése

KERESZTES 
HADJÁRATOK 
(1096–1291)(1096–1291)

Melyik társadalmi réteghez szólt elsősorban a pápa 
beszéde? Milyen bírálatot fogalmazott meg velük 
szemben? Milyen céljai voltak a meghirdetett had-
járatnak? Hogyan mozgósította a pápa a társadalom 
minden rétegét?

A keresztes hadjáratok
Milyen eredményeket értek el a nyugati lovagok hadjárataikkal?

A virágzó középkor évszázadait végigkísérte az európai lovag-
ság nagy katonai vállalkozása, a Szentföld felszabadításáért folyta-
tott harc. A hadjáratokban szinte minden nyugati kultúrkörhöz tar-
tozó ország részt vett. A 11. században a Bizánci Birodalom többször 
vereséget szenvedett a  megerősödő török erőktől (Szeldzsuk Szul-
tánság), és kis-ázsiai területe a főváros környékére zsugorodott.

II. Orbán pápa 1095-ben a clermonti zsinaton az iszlám terjeszkedé-
sének megállítására keresztes hadjáratot hirdetett. Felszólította a hadba 
vonulókat Jeruzsálem, a Szent Város visszafoglalására és a zarándokutak 
védelmére. A kereszteseknek bűnbocsánatot ígérő pápa az egyházszaka-
dás (1054) felszámolását is remélte a keleti keresztények megvédésétől.

A támadó hadseregek erejét a nehézpáncélos lovasság adta, de a ne-
mesi alakulatokat jelentős számú, az alsóbb rétegekből származó gyalogság 
kísérte. A kibontakozó hadjáratokat nehezítette a földrajzi távolság; a csa-
patok vagy a hosszú szárazföldi menetelést, vagy a drága tengeri szállítást 
választhatták. A támadók szerencséjére a helyi musz lim (arab–török) erők 
megosztottak voltak, gyakran egymással is harcban álltak.

A mintegy kétszáz évig tartó keresztes háborúk (1096-1291) során pá-
pai engedéllyel több nagyobb hadjárat indult meg. Az első hadjárat során 
a keresztesek lovagi hadserege végigvonult Európán, majd Konstantinápoly 
érintésével folytatta útját a Közel-Kelet felé. A három évig tartó hadművelet, 
amelyet elhúzódó ostromok kísértek, végül Jeruzsálem bevételével vég-
ződött (1099). Az első hadjárat sikere után a győztes keresztesek nyugati 
minta alapján feu dális államokat szerveztek (például Jeruzsálemi Király-
ság, Antio chiai Fejedelemség), és átültették a nyugat-európai társadalmi 
viszonyokat (hűbériség). A következő évtizedekben elfoglalták a környező 
kikötővárosokat (például Türoszt, Akkót), így biztosítani tudták az után-
pótlást a tengeren keresztül. Az állandó muszlim fenyegetéssel szemben 
lovagrendek (templomosok, johanniták, német lovagrend) alakultak, ame-
lyek tagjai a szerzetesi életvitel mellett katonai kiképzésben részesültek.

A keresztes hadjáratok okai

Milyen vallási és politikai okokból indultak meg a hadjáratok? Gyűjt-
sük össze azokat az okokat, amelyek miatt az egyes társadalmi rétegek 
csatlakoztak a hadjárathoz! Milyen előnyök reményében hirdette meg 
a pápa a mozgalmat?

Sodronying és egy 
15. századi lovagi vértezet

Mivel, ó Isten � ai, a szokottnál is fér� asabban ígértétek 
meg Istennek, hogy egymás között a békét, az egy-
háznak pedig jogait megőrzitek, érdemesnek látszik, 
hogy az Úrtól adott bocsánat által megerősödve, egy 
másik, Istennel közös ügyetekre fordítsátok javuláso-
tokból fakadó erőtöket. Szükséges ugyanis, hogy Ke-
leten lakozó testvéreiteknek, kiknek oly sokszor kért 
segítségetekre szükségük van, sietve segélyt vigyetek. 
Elözönlötték ugyanis őket a türkök és az arabok egé-
szen a Földközi-tengerig […].
Ezért könyörögve kérlek titeket, de nem is én, hanem 
az Úr, hogy minden rendű embernek, lovasnak és 
gyalogosnak, szegénynek és gaz dagnak egyaránt ti, 
Krisztus hírnökei, sietve mondjátok el, hogy e gonosz 
népségnek a vidékeinkről való kipusztítása cél jából 
a keresztényeknek idejében vigyenek segítséget. 
A jelenlévőknek ezt én magam mondom meg, a távol-
levőknek üzenem; azonban maga Krisztus az, aki pa-
rancsolja. Mindazok pedig, akik oda elmennek, és akár 
szárazföldi, akár tengeri útjukban, akár a pogányok 
ellen harcolva életüket vesztik, bűneik bo csánatát el-
nyerik: Istentől ekkora hatalommal felruházva, ezt a 
[kegyet] engedélyezem az útra készülőknek.
[…] Legyenek most lovagok azok, akik eddig rablók 
voltak. Most joggal harcolnak a barbárok ellen azok, 
akik eddig test véreik és rokonaik ellen küzdöttek. 
Most örök jutalmat nyer nek el azok, akik eddig kevés 
pénzért csak zsoldosok voltak. Kettős bérért dolgozza-
nak azok, akik testük és lelkük kárára ve sződtek eddig. 
Sőt, akik itt szomorúak és szegények, ott mindenben 
bővelkedők, itt az Úr ellenségei, ott barátai lesznek.
(II. Orbán pápa beszéde a clermonti zsinaton; 1095)
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Ti, akik lemondtatok saját akaratotokról, és mások, 
akik lelki üdvükért időszakosan veletek harcolnak 
lovon és fegyverben a Mennyei Királyért, általában 
igyekezzetek a matutinumokat [kora reggel elmon-
dott imádságformula] és minden előírt szolgálatot 
a kánoni szabályok szerint meghallgatni […] meg-
parancsoljuk a lovagoknak, hogy matutinumkor 
tizenhárom, minden más imaórában hét, vesperás-
kor [esti imádságformula] viszont kilenc Miatyán-
kot mondjon el. […] A szüzesség a lélek biztonsága 
és a test egészsége. […] A nők társasága felettébb 
veszélyes dolog, mivel a nőkkel való érintkezésük 
miatt az ősi ellenség sokakat kivetett a Paradicsom-
ba vezető egyenes ösvényről. […] Háború esetén, 
ha a testvérek a szállásokon vagy a táborban tartóz-
kodnak, és felhangzik a riadójel, nem szabad addig 
kivonulniuk, míg a Rend zászlaját ki nem bontják. 
Amikor a zászlót kibontották, a  lehető leggyor-
sabban mögéje kell sorakozniuk, engedély nélkül 
sem felszerelniük, sem leszerelniük nem szabad. 
[…] Abban az esetben, ha a keresztény hadsere-
get vereség éri, amitől Isten óvjon, amíg a kétszínű 
lobogó még áll, egyetlen testvér se lovagoljon el 
a harcmezőről. […] Minden testvér, aki letette a fo-
gadalmat a szent szolgálatra, teljes engedelmes-
séggel tartozik a nagymesternek, még ha a Pokol 
tüze fenyegeti is, mivel semmi sem kedvesebb Jé-
zus Krisztus előtt, mint az engedelmesség.

(A templomos rend szabályzatából; 1128)

  Mely rendelkezések hasonlítanak a szerzetesi életmód szabályaihoz?
  Mennyire voltak fegyelmezettek a korabeli lovagi hadseregek?
  Vitassuk meg, mitől válhatott ütőképes alakulattá a templomos lo-
vagság!

A Szentföld sorsa
Miért szenvedtek vereséget a keresztesek?

A keresztes államok sorsa megpecsételődött, amikor Szaladin egyiptomi 
szultán Szíriát is befolyása alá vonta (1174). A két ország egyesítésével a 
keresztes államok bekerítése kiteljesedett. Szaladin támadásai végül ered-
ményre vezettek, a keresztesek egy súlyos csatavesztést követően már 
Jeruzsálemet is elveszítették (1187). A Szentföld visszaszerzésére meg-
induló harmadik keresztes hadjáratot tekintélyes uralkodók vezették: 
Barbarossa I. Frigyes német-római császár, Oroszlánszívű Richárd angol 
és II. Fülöp Ágost francia király. A jelentős haderő a német császár várat-
lan halála (1190) és az angol–francia viszály miatt csak a tengerparton 
tudta stabilizálni a keresztények pozícióit.

A 13. század hadjáratai már nem tudtak átütő eredményt elérni, sőt 
a negyedik hadjárat (1202–1204) az eredeti keresztes eszmétől való el-
fordulást is jelentette. A szállítási költségeket � zetni nem tudó lovagokat 
a velencei � otta Bizáncba hajózta át. A haderő beavatkozott a helyi trón-
harcokba, végül a keresztesek megostromolták és kifosztották Kons-
tantinápolyt. Annak ellenére, hogy a támadók által létrehozott állam 
nem volt hosszú életű (Latin Császárság 1261-ig), az esemény végleg 
eltávolította egymástól a nyugati és a keleti kereszténységet.

A Szentföld megsegítésére indult további hadjáratok mind látványo-
sabb kudarccal végződtek. (A magyarok II. András vezetésével szintén 
eredménytelenül harcoltak 1217–18 során a térségben.) A középkori 
fanatizmus megnyilvánulásaként többször is szerveződött keresztes 
mozgalom a jobbágyság körében, de ezek nagy része már a toborzás so-
rán kifulladt. (Egy ilyen toborzás emléke alapozta meg utóbb a „gyer-
mekek keresztes hadjáratának” legendáját, amelyről a történészek meg-
állapították, hogy döntő részt az alsóbb társadalmi rétegek mozgósítását 
jelentette, és szó sem volt 10-14 éves gyerekek hadba küldéséről.)

A lovagi keresztesek utolsó, sikertelen akciói már az afrikai iszlám 
országok, Egyiptom és Tunézia meggyengítésére irányultak, mi alatt 
az arab–török erők sorra foglalták el a szentföldi erődítményeket. 
Az utolsó város kapitulációjával megszűnt a kereszténység katonai 
hídfőállása a Közel-Keleten (Akkó eleste, 1291).

A templomos lovagrendet kilenc francia lovag alapította 
(1120 körül). A jeruzsálemi király a rend székhelyét Sala-
mon templomában biztosította; „Krisztus szegény lovagjai-
nak rendje” e templomról kapta elnevezését. A lovagrend 
tagjai szerzetesi fogadalmat tettek, de a hadviseléshez is 
jól kellett érteniük. A rend szabályzata szigorúan előírta, 
hogy a reggeli órákban összevont misék és közös imádkozás 
után a fegyverforgatást gyakorolják. A csatákban a jól kép-
zett lovagnak a háromszoros túlerővel is fel kellett vennie 
a harcot, a templomos lovagok „elit” alakulatától rettegtek 
a muszlim harcosok

Krak des Chevaliers vára Szíriában. Az erődítmény a szentföldi lovagvárak közül 
a legjobb állapotban megmaradt építmény, amelyet a 12. század során alakítot-
tak ki. A vár a johanniták főhadiszállása volt, helyőrsége békeidőben is elérte 
a 2000 főt. II. András magyar király (az ötödik keresztes hadjárat egyik vezető-
je) a külső falak megerősítésére jelentős adományt tett. A várat a muszlim erők 
1271-ben vették be
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Kitekintő

Összegzés

  Milyen megállapodás született a keresztény győzelmet követően? 
  Hogyan mutatja be a részlet a két vallás hispániai együttélését?
  Állapítsa meg a főszöveg alapján, hogyan változott ez a későbbi év-
századokban!

Nyugat és Kelet találkozása
A szentföldi háborúk során az iszlám világ hatására Nyugaton meg-
honosodott a keleties életvitel (higiénia, pompaszeretet), a kulturális 
kapcsolatok azonban már kevésbé virágoztak a Jeruzsálemi Királyság 
területén. Az iszlám és a keresztény kultúra egymásra hatása inkább 
Szicíliában és Hispániában érvényesült.

A keresztes hadjáratok időszakát másként ítéli meg a keresztény és 
a muzulmán világ. A kezdeti sikeres támadások az iszlám előretörését 
csak átmenetileg állították meg, a muzulmán haderő végül felülkere-
kedett az általuk megszállóknak és barbároknak tekintett „frank” sere-
geken. A két kultúrkör hétköznapjairól, egymás mellett éléséről tudósít 
az itt közölt arab forrás.

Reconquista Hispániában
A szentföldi hadjáratokkal párhuzamosan Hispániában is háború kez-
dődött a keresztény területek felszabadítására. A 8. század óta létező 
Córdobai Kalifátus a 11. században részekre bomlott. A félsziget észa-
ki részén lévő keresztény államok ezt kihasználva támadásba lendültek 
(1064), és ezzel megkezdődött a reconquista (visszahódítás) több évszá-
zados harca. A mórok elleni háborúhoz nyugati lovagok is csatlakoztak, 
a pápa a résztvevőknek bűnbocsánatot hirdetett, sőt szentföldi mintára 
lovagrendek alakultak.

A 11–13. században a keresztény erők sikeresen nyomultak előre, és az 
arab seregeket a félsziget déli részére szorították (Granada). A félsziget 
királyságai (például Kasztília, Aragónia, Portugália) gyakran egymással is 
szemben álltak. A 15. század utolsó harmadában Aragónia trónörökö-
se, Ferdinánd feleségül vette Kasztília örökösnőjét, Izabellát. 1479-ben 
Aragóniai Ferdinánd átvette országának irányítását, és innentől számítják 
az egységes Spanyolország létrejöttét. A megerősödő állam elhúzódó har-
cokban felmorzsolta az utolsó mór államot (Granada), és 1492-re teljesen 
felszabadította a félszigetet. A 16. században megkezdődött a mórok és a 
zsidók elűzése, majd a 17. század elején a katolikus hitre áttért muszlimo-
kat (moriszkókat) is kikergették az országból. A spanyol inkvizíció nem 
válogatott az eszközökben; a vallásuk miatt üldözöttek közül számosan 
lelték halálukat máglyán.

Egy napon […] Muneitra város frandzs [a kereszte-
sek elnevezése az arab forrásokban] kormányzója 
levelet juttatott el Szultán nagybátyámhoz, amely-
ben arra kéri, küldjön át egy orvost néhány sürgős 
eset kezelésére. Az orvos nemsokára hazatért […] 
a következőket mesélte el:
– Elém vezettek egy lovagot, akinek gennyes duz-
zanat volt a lábán, és egy asszonyt, akinek emészté-
si zavarai voltak. A lovag lábára borogatást tettem. 
A daganat kifakadt, és javulni kezdett. Az asszony-
nak diétát írtam föl […], de akkor megjelent egy 
frandzs orvos, és így szólt: „Ez az ember nem ért 
a gyógyításhoz.” […] Az orvos kiadta a parancsot: 
„Vezessetek ide egy erős lovagot egy jó élesre fent 
bárddal!” […] A frandzs orvos akkor egy farönkre 
helyezte a beteg lábát […] a lovag a szemem láttára 
egy csapásra kettévágta a lábat, […] a sebesült ab-
ban a pillanatban meghalt. Ami pedig az asszonyt 
illeti […], enni adtak neki a megszokott fűszeres 
fokhagymás és mustáros ételükből. A görcsök még 
erősebben jelentkeztek.  „Mert a gonosz szellem át-
ment a fejébe”, jelentette ki a frandzs orvos. Ezzel 
megragadott egy borotvát, s a fejét kereszt alakban 
behasította, úgy hogy a koponyacsont kilátszott 
[…] az asszony azonnal meghalt.
Hazatértem hát, de e rövid idő alatt is sok új dol-
got tudtam meg a frandzsok orvostudományáról.

(Uszáma ibn Munkidz emír beszámolója; 
12. század)

Ebben az évben (1085) Alfonz király [VI. Alfonz, 
1065-1109] roppant sereget gyűjtött össze, na-
gyobbat, mint bármikor, és felvonult Toledo ellen, 
miként ez korábban is megtörtént, és körülfogta a 
várost. […] kimerültek a készletek és a mórok kény-
telenek voltak átadni a várost Alfonz királynak. […] 
A mórok azzal a kéréssel fordultak a királyhoz, hogy 
hagyja meg őket a városban, s hogy megtarthas-
sák házaikat, vagyonukat és mindazt, amit bírnak. 
Alfonz király úgy rendelkezett, hogy az Alcazarban 
és az Alcantarai kapunak az előbbi felé eső olda-
lán lévő kertekben éljenek, továbbá meghagyta, 
hogy a mórok ugyanazt a fejadót � zessék, amelyet 
a mór királyok szedtek tőlük, és azonkívül kijelen-
tette, hogy a főmecset örökre a mórokat illeti meg.

(VI. Alfonz elfoglalja Toledót, középkori 
krónikarészlet)

Okok és következmények
 Milyen okok miatt indultak meg a keresztes hadjáratok?
 Milyen politikai következményekkel jártak a hadjáratok?

Történelmi forrás
  Vizsgáljuk meg egyenként a keresztes hadjáratra vonat-
kozó források hasznosságát és értékét! 
 Milyen kérdésekre kapunk választ a segítségükkel? 
 Mennyire tekinthetők a téma megismerése szempontjá-
ból fontosnak és megbízhatónak?
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Buda

A városok újjászületése
Mi adott lendületet a városiasodásnak?

A Római Birodalom egykori városai – az Alpokon túli területeken – 
a kora középkor első évszázadaiban elvesztették jelentőségüket, nagy 
részük elnéptelenedett. Az időszakban főleg a püspöki székhelyek és a 
Karoling-kori megerősített települések váltak nagyobb központtá. Az 
első ezredforduló után a megváltozó gazdasági körülmények újra lehe-
tőséget biztosítottak a városiasodásnak. Az új mezőgazdasági eszközök 
és módszerek a termésátlagok bővülését eredményezték. A megjele-
nő felesleg értékesítése megnövelte az állandósuló vásárok és piacok 
szerepét. A kedvező földrajzi adottságokkal rendelkező települések 
(például folyóátkelőhelyeknél vagy kereskedelmi utak csomópontjai-
nál fekvő) kihasználták a gazdasági lehetőségeket. A 11-12. századtól 
Nyugat-Európában látványosan megnőtt a kőfallal körülvett városok 
száma. Elsősorban a fejlett kézművesiparral rendelkező Flandriában és 
Észak-Itáliában alakult ki sűrű városhálózat, de az átmenő kereskedelem 
kedvezően hatott a francia, az angol és a német területek városiasodására 
is. A szárazföldi kereskedelmi útvonalak mellett fellendült a távolsági 
kereskedelem, és kialakult két nagy tengeri útvonal, az északi Hanza-vá-

29. Városfejlődés a virágzó középkorban
Hogyan ábrázolják a � lmek a középkori városokat? Keressünk � lmrészleteket az interneten! Mely ténye-
zőkre teszik a hangsúlyt ezek az alkotások? Vajon mennyire hitelesek az ábrázolások?

Európa gazdasága a középkorban
Hol alakultak ki kereskedelmi központok? Milyen 
nagyobb kereskedelmi útvonalak jöttek létre a kö-
zépkorban? Melyek voltak a legfontosabb, tenge-
ren szállított árucikkek? Mely európai térségekben 
indult meg a városok fejlődése? Mi állhatott ennek 
hátterében?

Mely európai térségekben voltak a nagyobb népes-
ségű városok? Milyen tényezők hátráltathatják a vá-
rosi lakosság növekedését?

100 ezer – 200 ezer Párizs

50 ezer – 100 ezer Brugge, Gent, London, 
Bologna, Firenze, Milánó, 
Velence, Genova

10 ezer – 50 ezer Köln, Augsburg, Nürnberg

Néhány európai város lakosságának száma a középkor utolsó 
évszázadaiban. A középkorban a több ezer város közül 
mintegy 200 városban haladta meg a tízezer főt a városi 
népesség száma (Az adatok becslésen alapulnak, és a történeti 
szakirodalomban is találhatunk eltéréseket.)
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A városok újjászületése

A virágzó középkor évszázadaiban fellendült a távol-
sági kereskedelem. A korban két nagy tengeri útvo-
nal, az északi Hanza-városok (például Hamburg, Lü-
beck), illetve a déli, itáliai városok (például Velence, 
Genova) levantei kereskedelme alakult ki. Az Észa-
ki- és a Balti-tengeren a Hanza-városok az orosz te-
rületek felé főleg iparcikket szállítottak, onnan pedig 

Európa gazdasága a középkorban

A Hanza fő hajótípusa a kogge volt.  
Az evezők nélküli, egyárbocos, a hajófar-
ra szerelt kormánylapátos hajó viszony-
lag nagy terhek szállítására volt alkalmas 
(kb. 100-200 t). A kereskedelmi hajót né-
ha tengeri csatákban is bevetették, ilyen-
kor az első részen és a tatfedélzeten lévő 
építményekbe dárda- és nyílvető eszközö-
ket helyeztek el

27. A KÖZÉPKORI VÁROSOK ÉS A LOVAGOK VILÁGA
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A levantei kereskedelem tengeri útja
Fontos szárazföldi kereskedelmi út
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Mely nagyobb kereskedelmi útvonalak jöttek létre 
a korban? Hol alakultak ki kereskedelmi közpon-
tok? Melyek voltak a legfontosabb, tengeren szál-
lított árucikkek? Mely európai térségekben indult 
meg a városok fejlődése? Mi állhatott ennek hát-
terében?

király 
(nagybirtokos)

római városok
továbbélése

patríciusok
(céhmesterek, kereskedők)

jogok biztosítása évi egyösszegű adó

városi tanács (önkormányzat)

városi köznép 
(plebejusok)

környező falvak
termékfelesleg 

plébános polgármester bíró piactartás
árumegállító jog

céhek

kereskedelmi
lehetőségek

szökött
jobbágyok 

rosok (például Hamburg, Lübeck), illetve a déli, itáliai városok (például 
Velence, Genova) levantei kereskedelme. Az Északi- és a Balti-tenge-
ren a Hanza-városok Flandriából az orosz területek felé főleg iparcikket 
(posztó, fegyverek és szerszámok) szállítottak, onnan pedig nyersanyagot 
(fémek, prémek és borostyán) és élelmiszert (hal és gabona) hoztak. A 
levantei kereskedelemben részt vevő itáliai városok a „mesés” Kelet 
luxuscikkeit (például fűszerek, selymek, illatszerek) szállították a kara-
vánutak végpontjairól Dél-Európa felé a Földközi-tengeren. 

Városi jogok és kiváltságok
Milyen politikai és gazdasági jogokkal rendelkeztek a városok?

A városokba költöző kézművesek és a megtelepedő kereskedők kü-
lönböző kiváltságok megszerzésére törekedtek. A városlakók függet-
lenségét sokszor egy-egy nagybirtokossal kötött megállapodás, néhol 
pedig a fegyveres harc (akár a püspöki fennhatósággal szemben) sikere 
biztosította. A feudális szolgáltatások alóli mentesülés és a földesúri jog-
hatóságtól való megszabadulás a polgárság létrejöttéhez vezetett. Városi 
polgárjogban az a személy részesült, aki meghatározott időt (egy év és 
egy nap) eltöltött a városban. („A városi levegő szabaddá tesz.”) A szabad 
jogállású polgárok önállóan rendelkezhettek a tulajdonukkal (elad-
hatták, örökíthették), mindennapjaikat a városuk jogrendje szabályozta.

Az egyéni jogok mellett a városi közösség gazdasági kiváltságokat (heti 
piactartás, évente többszöri vásártartás, árumegállító jog) is szerzett. (Az 
árumegállító jog a városon áthaladó idegen kereskedőt áruinak a helyi ár-
szabásnak megfelelő eladására és a vásárvám meg� zetésére kötelezte.) Szá-
mos település alakította ki saját önkormányzatát (ön álló polgármester, 
szabad papválasztás, városi bíráskodás joga), és évi egyösszegű adót � ze-
tett a királynak. Nyugat-Európában a városok mindinkább az uralkodói 
hatalom támaszai lettek. A 12. századtól már a városi önkormányzatok 
(kommunák) szabályozták az ott élők életét (városi jogkönyvek). 

A középkori város politikai és társadalmi felépítése

Gyűjtsük össze, milyen politikai és gazdasági tényezők állhattak egy vá-
ros kialakulásának hátterében! Milyen gazdasági jogokkal rendelkezett 
a város? Melyik testületnek volt meghatározó szerepe? Mi biztosította 
a város önállóságát? Melyik társadalmi réteg szorult ki a hatalomból?

  Értelmezzük a forrásrészlet alapján a kommuna 
jelentését!
  Kik tartoztak a kommunába?
  Milyen jogokkal rendelkezett a kommuna? Milyen 
ügyekben intézkedhetett?
  Hogyan választottak vezetőt?
  Meddig terjedt a kommuna jogköre?

Miben tért el ez a hajótípus az ókori kereskedelmi 
hajóktól?

 1. Valamennyi lakos, aki csak a város falai alatt, 
avagy a  váralján [külváros, alsóváros] lakik, 
bárkinek a földjén tartózkodik is, a kommuná-
ra tesz esküt. […]

 2. A váralján élő lakosok mindegyike segítse a má-
sikat becsületesen, saját belátása szerint.

 3. Ha valaki latorságot követ el olyan emberrel 
szemben, aki erre a kommunára felesküdött, 
akkor a kommuna elöljárói […] ítélkezzenek 
a lator teste és vagyona felett saját megítélé-
sük szerint. […]

10. A kommuna egyetlen tagja se adjon kölcsön 
pénzt, vagy ne juttasson pénzt a kommuna el-
lenségeinek, míg a háború tart; ha mégis meg-
tenné, akkor ezzel a hitszegés bűntettét követ-
né el. […]

18. A kommuna tagjai közül tizenhárom tanácsbe-
lit kell kiválasztani, s e tanácsbeliek, valamint 
a tanácsbeli esküdtek javaslata szerint egy vagy 
két elöljárót kell ezek közül megválasztani. […]

20. Mi pedig azt az igazságtételt és ítélkezést, mely 
az elöljáró és a tanácsbeliek által lesz, engedé-
lyezzük és megerősítjük. […]

21. Jóváhagyjuk azt is, hogy ezt az oklevelünket 
semmiféle ok miatt nem fogják kivinni a város 
falain kívülre. S bárki akarna ellene szót emelni, 
azt nem hallgatjuk meg.

(Fülöp Ágost francia király megerősíti 
egy városi kommuna 1099-ben szerzett jogait; 

1182)

A Hanza fő hajótípusa, a kogge



134 IV.   A KÖZÉPKOR

A céhes ipar jellemzői

Hogyan épült fel a céh? Milyen szabályokkal védték 
magukat a céhek? Mi hatott kedvezőtlenül a terme-
lésükre? Miért volt veszélyes a túltermelés a kor-
ban?
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A városi társadalom és a céhes ipar
Milyen céllal alakultak meg és működtek a céhek?

A hierarchikus városi társadalomban a jómódú patríciusok (pél-
dául céhmesterek, kereskedők) kezében volt a politikai irányítás, 
a kommunából kizárták a plebejusok tömegét.

Míg a kora középkorban a kézművesipar főleg az önellátó uradal-
makra korlátozódott, a városok megjelenése a gazdasági élet átala-
kulásához vezetett. A jobbágyok használati cikkeit előállító falusi 
háziipar megmaradt, de a városokban az azonos mesterséggel fog-
lalkozó iparosok érdekvédelmi szervezetekbe, céhekbe tömörültek.

A céhek termelési és értékesítési kiváltságokat szereztek. A szi-
gorú belső céhszabályzat (meghatározták például, mit, hogyan, miből 
termeljenek, és termékeiket milyen áron értékesíthetik) a gazdasági 
versengés és a túltermelés ellen irányult. A szabályozás hátterében 
a meglehetősen szűk piac állt, hiszen a biztos vásárlóerő csak a mó-
dosabb rétegekből került ki. Ezért keményen felléptek a szabályokat 
megsértőkkel, illetve a kontárokkal (a céhen kívüli iparosokkal) szem-
ben. A céhen belüli tagolódás (inasok, céhlegények, céhmester) a ta-
nulást szolgálta, mivel arra törekedtek, hogy a termékek igazi remek-
művek legyenek. A céhmesteri cím megszerzésére hosszú tanulási 
folyamat végén és megfelelő anyagi háttérrel nyílt lehetősége a tehet-
séges kézműveseknek. Előbb inasként, majd céhlegényként éveken 
át szolgáltak egy céhmesternél, majd egy külföldi tanulmányút követ-
kezett, amelynek végén remekművet kellett készíteniük. A mesterré 
avatás egy bőséges lakomát követően történt meg, amikor is saját költ-
ségükön kellett a többi céhmestert megvendégelniük.  A céhek általá-
ban drágán, de jó minőségben készítették áruikat. A céheken belül 
nem volt munkamegosztás, a termékeket mindig egy ember készítet-
te. A városokban több tucat céh működött, és a szervezetek nemcsak 
a gazdaságban, hanem a település vallási (adományozás), szociális 
(betegsegélyezés) és katonai (falszakaszok védelme, éjjeli őrjárat) éle-
tében is tevékenykedtek.

Az európai zsidóság helyzete a középkorban
Hogyan tekintettek a keresztény társadalmak a vallási kisebbségre?

A zsidók a középkorban minden jelentősebb városban külön utcákban 
vagy városnegyedekben éltek. A többségi keresztény társadalomtól 
való elzárkózásukkal az európai zsidó közösségek őseik vallásának 
és kultúrájának megőrzésével tartották meg identitásukat. A keresz-
ténység elterjedésekor egyes egyházatyák a zsidóság elkülönítését 
hangoztatták, kiemelve a zsidók szerepét Jézus elítélésében, illetve 
hogy nem tekintik Krisztust Isten Fiának, a Megváltónak. Az antiju-
daista nézetek hirdetői teológiai érvekkel, vallási alapon utasították 
el a zsidó vallást. A 4. századi egyházi zsinatok határozatai már til-
tották a zsidókkal való házasodást (ugyanakkor a zsidó szabályok sem 
engedélyezték a vegyes házasságot), és foglalkozási korlátokat szabtak 
számukra (például földvásárlás tilalma).

A különböző korlátozó rendelkezések miatt a középkorban a zsi-
dóság egy része a kereskedelmi, illetve a pénzügyi életben tevékenyke-
dett.  A kialakuló céhes ipar is kizárta a zsidókat, de ettől függetlenül 
számos céhen kívüli zsidó kézműves dolgozott. 

A városok kialakulásánál a zsidók a saját vallásuk védelmére elkülö-
nültek a többségtől, de a szeparációt a városi hatóságok is elrendelték.  
Egyes helyeken szabályozták a zsidók költözését, és az egyház további 
jogfosztó intézkedéseket hozott. A zsinati határozatok eltérő ruha-

1. Szegéllyel ellátott posztót céhünk egyetlen tag-
jának sem szabad készíteni, csakis a főbírók meg-
rendelésére, akik családjaikkal együtt viselhetnek 
ilyen posztót. […]
5. Olyanoknak, akik nincsenek benne céhünkben, 
és nem élnek városunkban, tilos posztóra alkalma-
zott pecsétünket használni. […]
24. Ha valakinél elrejtett szövőszéket találnak, 1 
márkát � zet utána. […]
31. Akit éjjeli munkán tetten érnek, 1 márkát � zet. 
[…]

(A frankfurti posztókészítők szabályzatából; 1345)

Nem tudom, hogy Isten ítéletéből-e vagy megté-
velyedésből kegyetlen lélekkel támadtak [Emicho 
gróf és a seregéhez csatlakozott csapatok] a külön-
féle városokban szétszórt zsidóság ellen; kegyetle-
nül gyilkolták őket, különösen Lotaringiában […]. 
A zsidókat először Köln városában kezdték öldököl-
ni a polgárok: meglepetésszerűen megrohanták kis 
gyülekezetüket, sokukat súlyosan megsebesítet-
tek, másokat felkoncoltak, házaikat és a zsinagó-
gáikat feldúlták […].

(Aacheni Alberich jeruzsálemi krónikájából; 
az első keresztes hadjárat időszaka)

  Keressük meg a térképen, hol történtek az ese-
mények!
  Nézzünk utána a pogrom fogalmának! Hasonlítsuk 
össze a meghatározást a forrásban olvasottakkal!
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Kitekintő

Összegzés

Életkörülmények a városokban
A Római Birodalom egykori városlakóihoz képest sokkal 
rosszabb életkörülmények között éltek a középkori polgá-
rok. Bár alapvetően minden városvezetés törekedett az utcák 
tisztán tartására, a szennyvízelvezetés megoldatlan maradt, 
a szemét a házak oldalán halmozódott fel. Szemben a római 

Városi közfürdő korabeli ábrázolása

Élet a középkori városban (rekonstrukciós rajz). A város központi élete a piactér köré 
szerveződött, rendszerint itt állt a városháza, illetve a főtemplom

A középkori városi élet mely sajátossá-
gait mutatják be a képek? Figyeljük
meg a részleteket a rekonstrukciós raj-
zon! Mire tette a hangsúlyt a rajzoló az 
utcai jelenetek ábrázolása során?

Készítsünk csoportmunkában beszámolót a középkori városok életkörülményeiről! 
Végezzünk kutatómunkát az interneten és a könyvtárban, és térjünk ki arra, miben 
különbözött a római kori városétól!

Okok és következmények
  Hogyan alakultak ki a középkori városok?
 Milyen társadalmi változásokkal járt a gazdasági fejlő-
dés?
 Mely tényezők határozták meg az európai zsidóság hely-
zetét a középkorban?

Változás és folytonosság
 Miben tért el a 11–13. század közötti időszak a kora kö-
zépkorétól?
 Miért tekinthetjük virágzónak ezt az időszakot?

kori városokkal, a középkori városokban a fürdés és az alap-
vető tisztálkodás sem számított napi tevékenységnek. A városi 
közfürdők csak a 14 - 15. században jelentek meg, bár az ot-
tani lazább erkölcsök miatt (meztelenség, fér� ak és nők kö-
zös fürdése) az egyház mindinkább elítélte ezeket a helyeket. 

viseletre kötelezték a zsidókat; egyes helyeken kör alakú sárga foltot 
kellett a ruhájukra varrniuk, máshol csúcsos kalap hordását írták elő 
számukra. A zsidókkal szembeni előítéletek a 12. századtól a vérvádak 
megjelenésével fokozódtak. (A hamis vádak szerint a zsidók rituális 
gyilkosságokat követnek el, áldozataik keresztény gyerekek, akiknek 
a vérét vallási ceremóniákhoz, mágiához, orvosláshoz használják fel.) 

A felfokozott hangulat többször zsidóellenes támadásokhoz ve-
zetett, miközben magas egyházi méltóságok hangsúlyozták, hogy a 
vérvád alaptalan rágalom.
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a bárók fellépése

A rendiség eszméje és kialakulása
Hogyan változott a hatalomról vallott felfogás?

A virágzó középkor első évszázadaiban a királyi 
hatalmat isteni eredetűnek tartották bár az uralko-
dók nem rendelkeztek korlátlan jogkörrel. A hűbéri 
láncolatok egyfajta széttagolt politikai szervezetet 
hoztak létre, a hűbéri kormányzás során a bárói 
réteg befolyása is érvényesült. Nyugat-Európában 
a legfőbb hűbérúrnak tekintett királyok központo-
sítása a 12. század végétől indult meg. A királyi 
hatalom a biztos adóbevételeken és a hatékony köz-
igazgatáson alapult. 

A gazdasági változások, így a 11–12. században 
fellendülő pénzgazdálkodás megfelelő anyagi hát-
teret biztosított a felsőbb rétegeknek. A kialakuló 
polgárság a kiváltságok megszerzésével beilleszke-
dett a feudális társadalmi rendbe.

A központosítással párhuzamosan megkezdődött 
a társadalom egyes rétegeinek szerveződése, amely 
a hatalommegosztás elvének kialakítására töreke-
dett. Nyugat-Európában az azonos jogokkal, kivált-
ságokkal és nagyjából azonos gazdasági háttérrel 
rendelkezők csoportjai – a rendek – együttesen lép-
tek fel érdekeik védelmében. A renddé szerveződés 

30. Rendi törekvések a középkorban
Mi jellemezte a középkori társadalmi viszonyokat? Kik veszélyeztethették a királyok hatalmát? Milyen 
kon� iktus alakult ki a Német-római Birodalom és a pápaság között?

Európa a 
13–14. században

Milyen folyamat gyor-
sult fel a Német-ró-
mai Birodalom terü-
letén? Gyűjtsük ki, 
mely tartományokat 
szerezte meg ma-
gának a Habsburg–, 
illetve a Luxembur-
gi-dinasztia!

Milyen politikai és eszmei háttér gyengítette a királyi hatalmat? Mely 
társadalmi rétegek léptek fel a politikai befolyás reményében? Milyen 
gazdasági folyamatok álltak ennek hátterében?

A rendiség kialakulása
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tükrözte a hagyományos társadalmi tagozódást, az egyházi és a polgári 
rend mellett a nemesség politikai vezető szerepe végig megmaradt. A 
rendek előbb tartományi rendi gyűlések, majd rendi országgyűlések 
összehívásával nyertek beleszólást a kormányzásba.

A korszakban megszületett a rendi képviseleten alapuló parlamen-
tarizmus (parlamentum: ’megbeszélés’), amely a modern alkotmányos 
berendezkedés előzményének tekinthető. A legfőbb szempont az „ami 
mindenkit érint, azt mindenkinek jóvá kell hagynia” elv érvényre jutta-
tása volt. A 13. században kibontakozó rendi szervezkedés a jobbágyság 
széles rétegét kizárta a politikai életből, mivel a jobbágyok nem a ki-
rálynak, hanem egy másik személynek az alattvalói voltak.

Rendiség Angliában
Milyen folyamatok vezettek a hatalommegosztáshoz?

Európában – a kisebb ibériai államok mellett – elsőként Angliában ala-
kult ki a rendiség. A 13. század elején a királyi önkény és a sikertelen 
külpolitika (francia területek elvesztése) 1215-ben a bárók együttes fel-
lépéséhez vezetett. Az ekkor kiadott Magna Charta Libertatum (Nagy 
Szabadságlevél) biztosította a bárók beleszólási jogát a politikába az 
adók megszavaztatása révén. A dokumentumot lezáró ellenállási zá-
radék lehetőséget biztosított a báróknak arra, hogy felségárulás terhe 
nélkül felléphessenek az uralkodóval szemben abban az esetben, ha 
a király nem tartja be a megállapodást. 

A kivívott jogokat a következő időszakban sem vették � gyelembe az 
uralkodók, ezért újabb és újabb főúri mozgalmak kezdődtek. Az egyik 
bárói felkeléshez csatlakozott a lovagi köznemesség, illetve a városi pol-
gárság is. A mozgalom (Simon de Monfort vezetésével) végül legyőzte 
a királyi hadakat, és a fogságba került uralkodó 1265-ben kénytelen 
volt összehívni a rendi országgyűlést. Az első parlament után a kirá-
lyi hatalom még évtizedekig próbált ellenállni a rendi törekvéseknek. 
A felkelések sikerre vezettek, és a 13. század végétől rendszeresen meg-
tartották az országgyűlést (Mintaparlament, 1295).

János, Isten kegyelméből Anglia királya, […] isteni 
sugallatra és a mi magunk […] lelki üdvére, […] ki-
rályságunk megjavítására […].
12. Hadmegváltási és más adót csakis királyságunk 
közös tanácsával lehet kivetni, kivéve azt az esetet, 
amikor miértünk váltságdíjat kell � zetni. […]
14. Ha nem az említett adóról van szó, hanem más 
adó kéréséről vagy a hadmegváltási adó kivetésé-
ről, úgy a királyság közös tanácsának megtartása 
végett pecsétes meghívólevelünket fogjuk küldeni 
az érsekekhez, püspökökhöz, apátokhoz, grófokhoz 
és a nagy bárókhoz. […] meghívásuk meghatáro-
zott napra, mégpedig legalább negyvennapos ha-
táridőre és meghatározott helyre szóljon. Minde-
zekben a meghívólevelekben a meghívás okát meg 
fogjuk jelölni. Ha ilyenformán megtörtént a meg-
hívás, a kitűzött napon kerüljön az ügy tárgyalásra 
a megjelentek tanácsával […].
39. Egyetlen szabad embert se fogjanak el, vesse-
nek tömlöcbe, fosszanak meg javaitól, helyezzenek 
törvényen kívül vagy száműzzenek, vagy más mó-
don ne tegyenek tönkre, s mi sem fogunk ellene 
támadni, se mást nem fogunk ellene küldeni tör-
vényes ítélet nélkül, melyet a vele egyenlők hoztak 
hazája törvényei alapján.  […] 
61. […] a bárók válasszanak tetszésük szerint hu-
szonöt bárót az országból, akik saját erejükhöz ké-
pest tartoznak őrizni, megtartani s őriztetni a bé-
két és a szabadságokat, amelyeket nekik adtunk 
és jelen oklevelünkkel megerősítettünk. […] És ha 
mi – vagy ha országon kívül vagyunk, a mi udvar-
bíránk – […] nem orvosolná a sérelmet, abban az 
esetben […]. Ezek huszonöten pedig az egész or-
szág közösségével nyugtalanítsanak és sanyargas-
sanak bennünket minden módon, ahogyan csak 
bírják: vegyék be várainkat, foglalják el földjeinket, 
birtokainkat, amíg véleményük szerint az orvoslás 
meg nem történt. Személyünk, a királyné és gyer-
mekeink személye azonban épségben maradjon. 
Mihelyt az orvoslás megtörtént, ragaszkodjanak 
ismét hozzánk, miként előbb tették.

(Részletek a Magna Charta Libertatumból; 1215)

  Hogyan vethetett ki adókat a Magna Charta sze-
rint az uralkodó?
  Kiknek a kiváltságait biztosította még a király?
  Milyen jogok illették meg a szabad embereket?
  Értelmezzük az utolsó cikkelyt, az ellenállási zára-
dékot! Hogyan és mikor léphettek fel az uralko-
dóval szemben a bárók?

A király üdvözletét küldi kedves és hűséges atya� á nak, Edmondnak, 
Cornwall gró� ának. […] országunk többi főuraival tanácskozást és érte-
kezést akarunk tartani, azon hűségnek és szeretetnek nevében, amellyel 
ön irányunkban van. Szigorú utasítással meghagyjuk önnek, hogy a téli 
Szent Márton-nap után következő legközelebbi vasárnapon személye-
sen jelenjék meg a Westminsterben, hogy velünk, a főpapokkal és a töb-
bi főurakkal, valamint királyságunk egyéb lakosaival együtt megvitassa, 
elrendelje és végrehajtsa mindazt, aminek segítségével elháríthatjuk 
ezeket a veszedelmeket. […]

A király Northamptonshire sheri�  ének. […] Neked is szigorú utasítás-
sal meghagyom, haladéktalanul rendeld el, hogy a nevezett grófságból 
két lovagot, ugyanazon grófság minden városából két városi polgárt, 
minden mezővárosból két lakost, olyanokat, akik legalkalmasabbak a 
feladatra, válasszanak ki, és a jelzett napra és helyre küldjenek el úgy, 
hogy a nevezett lovagok a maguk és a nevezetes grófság közössége ne-
vében, és a nevezett polgárok és lakosok a maguk és a nevezett városok 
és mezővárosok közössége nevében, azoktól távol teljes és elegendő 
hatalommal rendelkezzenek, hogy mindazt megtehessék, amiről előbb 
szó volt, olyan módon, hogy a nevezett felhatalmazás hiánya miatt a 
megnevezett ügy semmiképpen se szenvedjen halasztást. […]

(Királyi meghívások a parlamentbe; 1265)

  Miért hívták össze a parlamentet?
  Miért tekinthetjük rendi jellegűnek a gyűlést?
  Hogyan történt a főurak meghívása?
  Miként jelentek meg a lovagok és a polgárok a 
gyűlésen?
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A francia rendiség és a rendi monarchiák működése
Hogyan valósult meg a rendek és a király együttes kormányzása?

Franciaországban a királyi tekintély megerősítése IV. (Szép) Fülöp 
uralkodása idején (1285–1314) történt. Az uralkodó a gazdag � and-
riai városok bekebelezésére törekedett, miközben kon� iktusba került 
a Pápai Állammal (az egyházi tized megadóztatása miatt). E két nagy 
horderejű külpolitikai lépés során IV. Fülöp 1302-ben összehívta az 
országos rendi gyűlést, amely támogatásáról biztosította a királyt.
Franciaországban tehát a parlament összehívása nem „alulról” jött 
mozgalom hatására történt, hanem az uralkodói pozíció megerősí-
tését szolgálta. Az országgyűlésnek ekkor még nem volt világos jogkö-
re, csak a későbbiekben vált önálló testületté (pél dául adómegajánlási 
jogkör, törvények benyújtása). A következő évben a pápai kiközösítés 
hatástalan maradt, sőt a francia követ testileg bántalmazta és fogságba 
ejtette a pápát.

A kialakuló rendi monarchiákban a király meg tudta őrizni a te-
kintélyét. Az uralkodó kihasználta a rendek közötti érdekellentéteket, 
és az országgyűlésen megszavazott adók megfelelő anyagi hátteret 
jelentettek a kormányzatnak.

A rendek térnyerése elsősorban a középszintű közigazgatás (me-
gyék) területén mutatkozott meg. A kialakuló parlamentek szerkezete 
évszázadokon keresztül megmaradt. Angliában kétkamarás ország-
gyűlés jött létre, a felsőházban a főpapok és a bárók személyes meghí-
vóval vehettek részt, míg az alsóházba a megyék 2-2 lovagot, a városok 
pedig 2-2 polgárt delegálhattak (képviseleti rendszer).

A francia parlament (általános rendi gyűlés) egykamarás országgyű-
lés lett, ahol a papság, a nemesség, a polgárság külön ülésezett, és testüle-
tenként (kuriánként) szavazott. Ennek köszönhetően az első és a máso-
dik rend (kiváltságosok) gyakran leszavazta a harmadik rend javaslatait.

Hasonlítsuk össze a két rendi gyűlés szerkezetét! Milyen különbségeket és hasonlóságokat fedezhetünk fel? Melyik rendszerben 
érvényesült inkább a köznemesség befolyása?

Az angol rendiség szerkezete A francia rendiség szerkezete

  Milyen indokkal hívta össze IV. Fülöp az országos 
rendi gyűlést?
  Melyik társadalmi rétegnek szólt konkrétan ez 
a meghívó?
  Hasonlítsuk össze a részletet az angol király 
meghívójával! Milyen különbségek � gyelhetők 
meg?

Fülöp, lsten kegyelméből a franciák királya, a beau-
caire-i sénéchalnak vagy helyettesének üdvözletét 
küldi. A főpapokkal és a főnemesekkel, valamint 
magunk és e királyság más híveivel és igaz alattva-
lóival tárgyalni és dönteni óhajtunk számos súlyos 
ügyben, amelyek korántsem jelentéktelenül érintik 
személyünket, magunk és királyságunk, valamint 
az egyházak s egyháziak, a nemesek s a világi sze-
mélyek, továbbá e királyság minden egyes lakosa 
állapotát és szabadságát. Ezért meghagyjuk önnek, 
hogy a mi részünkről parancsolja meg a […] váro-
sok, […] vegyenek részt a Párizsban virágvasárnap 
előtti vasárnapon (április 8-án) mivelünk megtar-
tandó tárgyalásokon és döntéseken mindannak 
tudomásulvétele, végrehajtása és a jelzett közsé-
gek konzuljai által történő jóváhagyása végett […], 
amit mi ezekkel kapcsolatban […] elrendelünk. Fi-
gyelmeztesse őket, hogy máskülönben – ha e pa-
rancs szerint nem jelennek meg előttünk – ahogy 
a dolog megkívánja, eljárás fog megindulni ellenük 
a hozandó határozat értelmében.                   

(IV. (Szép) Fülöp király oklevele, 1302) 



IV.   A KÖZÉPKOR 139

Összegzés

Elrendeljük, hogy a mainzi érsek […] mikor a csá-
szár vagy a rómaiak ki rályának halálhíre a mainzi 
egyházmegyében bizonyossá válik, a halálhír vé-
telétől számí tott egy hónapon belül ezt az összes 
választófejedelmeknek nyílt levélben adja tudtá-
ra; ha azonban az érsek ennek végrehajtásában 
és a hír közlésében hanyag volna, vagy késedel-
mesnek mutatkoznék, ugyanazon fejedelmek sa-
ját maguktól, minden további meghívás bevárása 
nélkül, három hónapon belül, mint a fenti határo-
zatban erről már intézkedtünk, a sok szor említett 
Frankfurt városában gyűljenek össze a rómaiak 
királyának választására, kiből egykor császár lesz. 
A választás szavazattöbbséggel történik. Az újon-
nan megválasztottnak azonnal meg kell erősítenie 
a választófejedelmek hűbéreit, privilégiumait, jo-
gait és szabadságait. […] 
A birodalmi gyűlés alkalmával a császárnak vagy 
római királynak kézmosó vízzel a brandenburgi őr-
gróf szolgál, az első pohár italt a cseh király nyújtja, 
ki azonban kiváltságai értelmében ezt nem királyi 
koronával a fején cselekszi, hacsak erre magától 
nem hajlandó; a rajnai palotagróf az ételt szolgál-
ja fel, míg Szászország fejedelme a marsalli tisztet 
tölti be, mint ahogyan ez régtől fogva szokásos. 
(Részlet a Német Aranybullából; 1356)

  Hogyan került hatalomra az új uralkodó?
  Gyűjtsük ki a négy világi választófejedelmet, 
akik a három egyházi (mainzi, kölni, trieri érsek) 
mellett szerepet kaptak a császárválasztásnál!
  Mire törekedtek a vezető főurak a választáskor?

Változás és folytonosság
 Milyen változások történtek a feudális államok irányí-
tásában?
 Melyek a legfontosabb különbségek a francia és az angol 
parlament működési elveiben?

Történelmi forrás
 Miért jelentős kordokumentum a Magna Charta?
  Hogyan jelentek meg benne a rendi érdekek?
  A korszak milyen egyéb jellegzetességeit lehet felfedezni 
a szövegben?

A császári hatalom sorsa
Mely dinasztiák vetélkedtek a német területekért?

A Német-római Birodalomban a császári hatalom fokozatosan meg-
gyengült. A 13. században az invesztitúraharc elvesztése után elhúzó-
dó trónviszály alakult ki. A császári címért több család vetélkedett, és 
a belviszályokat a birodalom nagyhűbéresei saját pozícióik kiépítésére 
használták fel. A 13. század utolsó évtizedeiben a Habsburg-család 
(Habsburg Rudolf) szerezte meg a császári koronát. A kezdetben főleg 
svájci birtokokkal rendelkező dinasztia rövidesen közép-európai terü-
leteket (Ausztria, Stájerország) is a fennhatósága alá vont. A 14. század 
elején a Habsburgokkal szemben a Luxemburgi-dinasztia lépett fel. 

A fejedelmek a Habsburgok térnyerésének ellensúlyozására a lu-
xemburgi grófot választották meg császárnak (1308). Az új uralkodó 
� úgyermekét Csehországba házasította be, így ott közel egy évszázadra 
megalapozta a Luxemburgi-család hatalmát.

A két család egymással versengve növelte birtokait: a Habs-
burgok az Alpok (Tirol, Karintia) térségében, míg a Luxemburgiak 
észak (Brandenburg, Szilézia) felé terjeszkedtek. Eközben a német 
császári hatalom tovább gyengült; Luxemburgi IV. Károly a német 
Aranybullá ban (1356) rögzítette a hét választófejedelem császárvá-
lasztási jogát. A választófejedelmek részt vettek a birodalom kor-
mányzásában, a császárral együtt birodalmi tanácsot alkottak. A né-
met területeken a rendi képviselet a középkorban csak tartományi 
szinten valósult meg, az országos rendi gyűlést csak a 15. század vé-
gén hívták össze. IV. Károly biztosította � ai számára a közép-európai 
uralmat, Vencel a német és a cseh királyi címet örökölte, Luxemburgi 
Zsigmond pedig Máriának, Nagy Lajos leányának eljegyzése révén 
a magyar korona várományosa lett. (Zsigmond a 15. század elején 
a német, utóbb a cseh koronát is megszerezte.)

Idézzük fel általános iskolai tanulmá-
nyainkból a Habsburg–magyar vi-
szonyról tanultakat! Mit sugallt a fes-
tő a jelenet megörökítésével? Milyen 
politikai üzenete lehetett a csata ér-
telmezésének a 19. században?

� an Mór: IV. László és Habsburg Rudolf 
találkozása a csatatéren. II. Ottokár cseh 
király (1253–1278) fellépett a  császárrá 
választott Habsburg Rudolffal szemben. 
A Habsburgok magyar segítséggel győzték 
le az ellenfelüket (morvamezei csata, 1278). 
Az ütközetben a cseh király is életét vesz-
tette, a háttérbe szoruló Přemysl- (ejtsd: 
prse miszl) dinasztia rövidesen kihalt (1306)
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Az egyetemek létrejötte
Mi jellemezte az egyetemek belső életét és oktatását?

Az egyház szerepe a művelődésben mindvégig meghatározó maradt, 
az alapvető műveltséget a hét szabad művészet elsajátítása jelentette. 
A kolostorok a kultúra legfontosabb központjaivá váltak, a szerzete-
sek kódexmásolásának köszönhetően az antik kor műveltségének egy 
részét átmentették a későbbi évszázadoknak. Az ezredfordulón a ko-
lostori iskolák mellett a városok székesegyházi iskoláiban is egyre 
többen kezdtek tanulni. 

A 12. századtól a városok fejlődése elősegítette az egyetemek kiala-
kulását. Az egyetem (universitas) kifejezés a tanárok és a diákok világi 
(helyi) hatalomtól független közösségére utalt. 

31. A középkor művelődése
Milyen kép él a középkorról az emberekben? Mi lehet az oka, hogy sokan a kultúra hanyatlásának idő-
szakát látják benne? Keressünk az interneten a középkorban épült katedrálisokat! Vitassuk meg, milyen 
ismeretek és eszközök álltak az építők rendelkezésére!

A középkori egyetemek elterjedése

Európa mely régiójában jöttek létre először egyete-
mek? Milyen tényezők segítették az elterjedésüket? 
Melyik évszázadban jelentek meg az egyetemek 
Közép-Európában? Mi lehetett a fáziskésés oka? 
Hol torpant meg az egyetemek továbbterjedése?

Hét szabad művészet (a szabadok gyermekeinek tanított tantárgyak)

grammatika latin nyelvtan, írás és olvasás

retorika az ékesszólás mestersége, latin beszéd

dialektika a gondolkodás alapjai: � lozó� a és logika

aritmetika számtan

asztronómia csillagászat, egyházi ünnepek kiszámítása

geometria mértan, természetrajz

zene egyházi énekek, gregoriánKözépkori egyetemi előadás
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Először Itáliában (például Bolognában, Padovában), majd Angliában 
(például Oxfordban, Cambridge-ben), Franciaországban (pél dául Pá-
rizsban) és a német területeken terjedtek el az egyetemek. A 14. szá-
zadban már Közép-Európában is alapítottak néhány intézményt az 
uralkodók. Az egyetemek önálló önkormányzattal (rektori irányítás, 
saját tisztviselők), joghatósággal és saját törvényszékkel rendelkeztek. 
Az egyetemi polgárok felett a rektori bíróság ítélkezett, súlyosabb bű-
nök esetén a vétkest átadták a világi bíróságoknak.

Mindenhol egyházi személyek tanítottak, a tanulók szintén kle-
rikusok voltak, bár idővel már világiak is részt vehettek a tanulásban. 
Az egyház tanításait megtartva az egyetemek igyekeztek oktatási sza-
badságot (egyetemi autonómia) kivívni maguknak. A kolostori vagy 
székesegyházi iskola után az egyetemen hosszú tanulási folyamat várt 
a tehetségesekre. A teljes képzést négy karra osztották fel. Először min-
denki a hét szabad művészet tárgyait sajátította el magasabb szinten. Ez-
után a jogi vagy orvosi karra lehetett jelentkezni. A képzés csúcspontját 
a teológiai kar jelentette, ahonnan a végzettek már nagy tekintélyű egy-
házi doktorként távoztak. A tananyagot a tekintélytisztelet jellemezte; 
a Biblia értelmezésén kívül az egyházi zsinatok határozatait, illetve az 
antik kor legfontosabb ismert szerzőit és a korai egyházatyák (például 
Szent Ágoston) műveit tanulmányozták.

Skolasztika
Hogyan értelmezték a hit és a tudás viszonyát?

A korszak meghatározó � lozó� ai áramlata a skolasztika lett, amely 
egyben az iskolákban (schola) elsajátítható tananyagot is jelentette. 
A kialakult vallásos világnézetet az egyházatyák művei és a zsina-
ti határozatok formálták. A skolasztika elsősorban a hit (teológia) és 
a tudás (� lozó� a) viszonyának kapcsolatára kereste a választ. Jóllehet 
a tudásnak sokáig alárendelt szerepe volt a hittel szemben („A � lozó� a 

A középkori egyetem felépítése

Milyen szemléletmód érvényesült a középkori oktatásban? Milyen jogokkal 
rendelkezett az egyetem? Ki állt az egyetem élén? Hogyan épült egymás-
ra a középkori tananyag? Melyik tudományág oktatását hanyagolták el?

Tehát a � lozó� ai tudományok mellett, amelyek az ér-
telem segítségével vizsgálódnak, szükség volt a szent-
tudományra [teológia], amely a kinyilatkoztatásra tá-
maszkodik […] azokat a dolgokat, amelyek az em-
beri megismerést meghaladják, az embernek nem 
kell értelmével kutatnia, mindazonáltal ezeket Isten 
kinyilatkoztatta, és a hit által kell megragadnunk […] 
Ezenkívül a szent tanítás az emberi észt is használja. 
Noha nem a hit bizonyítására, mivel ez eltörölné a hit 
érdemét, hanem egyéb, eme tanításban előadott dol-
gok megmutatására. És mivel a kegyelem nem eltörli, 
hanem tökéletesíti a természetet, szükségszerű, hogy 
a természetes ész a hitet szolgálja, miként az akarat 
természetes hajlama is a szeretet parancsát követi.

(Részletek Aquinói Szent Tamás 
Summa Theologiae című művéből)

Tárjanak fel mindent a bölcsek, kutassák az ég maga-
sát, a föld térségeit, tárgyaljanak mindenről, tanulja-
nak mindig vagy tanítsanak. És ha ezekkel foglalkoz-
nak, mi más lesz ebből számukra, mint vesződség, 
fájdalom és a lélek szorongattatása. Saját tapasztalat-
ból tudta ezt az, aki így szólt; „Szívemet arra szántam, 
hogy megismerjek minden bölcsességet és minden 
tudományt, tévedést és ostobaságot, s csak azt tud-
tam meg, hogy mindebből bajlódás és a lélek szoron-
gattatása szár mazik, a sok tudományban ugyanis csak 
sok kétséget találni, sok éjszakát virraszthat át, sok 
bajjal és munkával küszködhet, s alig akad még oly 
jelentéktelen és súlytalan semmiség is, amit teljesen 
megérthet vagy kristálytisztán állíthat, hacsak azt az 
egyet nem, s ezt teljes bizonysággal, nevezetesen azt, 
hogy semmit sem tudhatunk tökéletesen […].

(III. Ince A világ megvetése című értekezéséből)

  Milyen két alapvető tudományt tartottak fontosnak 
a korban? Mire támaszkodnak ezek a tudományok?
  Értelmezzük a hit és a tudás kapcsolatát! Melyik 
a fontosabb?

Senki se adjon elő Párizsban a tudományokról 
életének huszonegyedik éve előtt, és legalább hat 
évet hallgassa tudományát, mielőtt előadni kezdene, 
és vállalja, hogy legalább két évig fog előadni […]. A 
teológusok helyzetét a következőképpen rendezzük: 
senki se adjon elő Párizsban életének harmincadik 
éve előtt, és mielőtt legalább nyolc évig a tárgyát 
nem hallgatta, és a műveket diákként alaposan át 
nem tanulmányozta, és öt évig hallgasson teológiát, 
mielőtt nyilvánosan magánelőadásokat tartana […].

(Robert Courcon pápai követ statútuma; 1215)

  Milyen előírások vonatkoztak a tanárokra?
  Melyik tudomány számított a legfontosabbnak?

Mi volt a véleménye III. Ince pápának a tudomány-
ról? Mivel indokolta az álláspontját? Hogyan tekin-
tett a tudásra?
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a teológia szolgálólánya”), Arisztotelész műveinek megismerése a kö-
zépkori � lozó� a megerősödését eredményezte. A nagy görög � lozófus 
természettudományos elképzelései – amelyek sokszor spekuláción ala-
pultak – meghatározták a skolasztika világképét. Mindezt kiegészítet-
te az ókori geocentrikus elmélet továbbélése (a Föld stabil pontként 
a világegyetem középpontjában áll, körülötte keringenek az égitestek).

Arisztotelész műveit évszázadokon keresztül az arab kultúra őrizte, 
de a 12. századtól megkezdődött a latinra fordításuk. A 13. században 
Arisztotelész � lozó� áját (a logika tisztelete, az okok keresése stb.) 
az egyházi gondolkodásba Aquinói Szent Tamás (1226–1274) ül-
tette át. Neki köszönhetően a � lozó� a elszakadhatott a teológiától, és 
a korabeli tudományos gondolkodás szabadabb légkörben fejlődhe-
tett. Aquinói szerint mind az értelem, mind az isteni kinyilatkoztatás 
igazsága Istentől ered, ezért az igazság megismerésében a � lozó� a is 
felhasználható. Néhány � lozófusnál hangsúlyt kapott a természet ku-
tatása, a természeti jelenségek leírása, a megismerés során a tapaszta-
lás fontossága; a skolasztika azonban mindvégig megmaradt elméleti 
� lozó� ai áramlatnak.

Az eretnekmozgalmak
Miért tekintették veszélyes eszméknek az eretnekek gondolatait?

A kereszténység korai szakaszában dúló teológiai viták idején az eret-
nekeket az egyházatyák még „eltévedt bárányoknak” tartották, akiket 
meggyőzéssel vissza kell vezetni az igaz útra. A 4. századtól kezdve a kü-
lönféle eretnek (például ariánus) gondolatok már az egyház egységét 
veszélyeztették, ezért egyre többen a világi hatalom erélyes fellépését 
sürgették. Az eretnekekkel szembeni fellépés országonként eltért, az 
egyháziak egységes jogi fellépést szorgalmaztak.

A virágzó középkorban a fényűző egyházzal szemben egyre több 
mozgalom bontakozott ki. A mozgalmak evangéliumi szegénységet 
(őskeresztényi egyenlőség) hirdettek, elvetették a pápai főséget, eluta-
sították az egyházi hierarchiát. Az eretnek tanok elsősorban a városias 
régiókban (Dél-Franciaország, Észak-Itália, Flandria) bukkantak fel, de 
gyorsan átterjedtek a környező falvakra is.

A szegény és bűnbánó közösségek (például a valdensek) mellett 
a dél-franciaországi mozgalom (albigens-kathar) már dogmatikai (tan-
tételbeli) kérdésekben is eltért az egyházi tanítástól. III. Ince pápa ke-
resztes hadjáratot hirdetett ellenük (1209), és a lovagi seregek kegyet-
len harcokban tiporták el a mozgalmat. Az eretnekséggel szemben 
a pápa felállította az inkvizíció intézményét (IV. lateráni zsinat, 1215). 
Az inkvizíció (= ’felkutatás, nyomozás’) szabályozott jogi eljárás kere-
tében működött, a vádlottnak magának kellett bebizonyítania ártatlan-
ságát, és a bűnösöket a világi bíróságnak adták át.

A román és a gótikus építészet
Melyek voltak a legfontosabb stílusjegyek?

A középkori építészet az Isten és az ember kapcsolatának érzékelteté-
sére törekedett. A 11–12. századot az ókori római bazilika építészeti 
mintáit követő (félköríves dongaboltozatok, kiemelkedő főhajó, több 
oldalhajó) román stílus jellemezte. A templomba belépő hívőknek 
a vaskos falak, a kisméretű ajtók és ablakok biztonságérzetet nyújtot-
tak, miközben a templom díszítőelemei gyakran a végítéletre utaltak.

A 12. század közepétől a 14. század végéig Európa nagy részén el-
terjedt a gótikus építészet. A gótikában a szerkezeti újítások (támívek, 

Ra� aello Santi: Aquinói Szent Tamás (részlet)

1. A római egyház nem egyház, hanem utálatosak 
csoportosulása.
2. Földi vezetőjük nem más, mint az, akiről Máté 
evangéliuma így szól: „Ne nevezzetek senkit atyá-
nak a földön”, valamint a korinthusiakhoz szóló 1. le-
vél:  „Minden fér�  feje Krisztus”, ezért tagadják, hogy 
a pápa az egyház feje, valamint hogy hatalmában 
áll kötni és oldani [bűnben elmarasztalni vagy felol-
dani], mint ahogy az Szent Péter hatalmában állott.
3. A püspöki, papi és diakónusi fokozatok kivéte-
lével az összes egyházi fokozatok csak az emberi 
hagyományokból erednek. […]
5. A templomban folytatott mise nem isteni szolgá-
lat, és ezért senki sem köteles templomba járni. […]
9. A földi élet után nem vár ránk tisztítótűz. […]
13. A szentatyák szava csak emberi hagyomány. […]
18. Minden igaz ember áldoztathat, akár lelkész, 
akár nem. […]
19. Egyházunkon kívül senki sem üdvözülhet. […]

(13. századi eretnek irat)

  Hogyan viszonyultak az eretnekek az egyházhoz?
  Honnan vette érveit az eretnek irat megfogalmazója?
  Mely fontos dogmákat utasította el az irat?
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Egy híres szerelmespár 
a 12. századból

támpillérek) miatt a födémek terhét már nem a falakra, hanem az osz-
lopokra hárították. Így az épületek falai vékonyodtak, karcsú, csipkézett 
tornyok emelkedtek a magasba, ennek következtében az ablakok nagy-
méretűvé váltak, és a színes üvegekkel díszített rózsaablakok változatos 
fényjátékot adtak a templombelsőnek. A korban emelt katedrálisok 
(püspöki székhely temploma) szimbólumai már nemcsak a kárhozatot 
idézték meg a hívőnek, hanem az üdvözülésre is utaltak, és a magasba 
törő tornyok az Istenhez közeledő embert jelképezték.

Angelica Kau� man: Abélard és Héloïse

Gótikus templomok: a chartres-i katedrális és a reimsi Notre-Dame-székesegyház

A román stílusban épült speyeri dóm

Rá@dás

Milyen főbb stílusjegyei vannak a román, illetve 
a  gótikus építészetnek? Gyűjtsünk össze minél 
több példát közép-európai román és gótikus épü-
letre!
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Összegzés

Az inkvizíció
Az inkvizíció célja az volt, 
hogy a megtévedteket – akár 
kényszerrel (erőszakkal) is – 
visszatérítsék az üdvösséget 
garantáló egyház soraiba. 
A különböző ügyek kivizs-
gálását az inkvizíció állandó 
megbízottjai, az inkvizítorok 
végezték, akik előre megha-
tározott eljárásmód alapján 
vizsgálódtak. A kihallgatás-
nál a  vádlottat igyekeztek 
körmönfont módon ellent-
mondásokba keverni, meg-

zavarni. A gyanúsított ezt követően börtönbe került, ahol az 
inkvizítor kínvallatás segítségével próbált fényt deríteni a „sö-
tét titkokra”. A kegyetlen kínzóeszközökkel (vallatólétrával, 
kínpaddal, vasszűzzel, spanyolcsizmával stb.) végrehajtott 
kihallgatások idővel beismerő vallomásra bírták a vádlot-
takat. A tortúra (meghatározott kínzások sorozata) során 
a meggyötört áldozatok bármilyen képtelen vádat hajlandók 
voltak magukra vállalni.

Középkori kínzóeszköz

[…] a román templom, ha belépünk, mégis nagyon másként 
hat ránk, mint a régi bazilika. Ott antik oszlopokon kazettás 
síkmennyezet nyugodott. Itt a zömök pillérek félköríves bol-
tozatot tartanak. Az egész templom kívül is, belül is masszív 
erőt áraszt. Dísz nem sok van, ablak is kevés. Az áttöretlen nagy 
falfelületek, tornyok a középkori várakra emlékeztetnek. Ezek 
a hatalmas, majdnem kihívó kőfalak a pogányságból éppen 
hogy kiemelkedett parasztok és harcosok földjén világos szó-
val hirdették a „harcoló egyház”, az ecclesia militans eszméjét; 
hogy az egyház feladata megküzdeni a sötétség erőivel ezen 
a földön, amíg elérkezik a végső győzelem, az ítélet napján.

(E. H. Gombrich: A művészet története. Gondolat Kiadó, Bu-
dapest, 1983. 130. o.)

A 12. század végén és a 13. század elején épült katedráliso-
kat, püspöki templomokat olyan óriási méretűre tervezték, 
hogy csak nagyon kevés készült el a kitűzött időre. De bár az 
évtizedek során sokat változtattak az eredeti elgondoláson, 
ma is lenyűgöző hatású az ilyen csúcsíves templom belseje. 
Pusztán méreteivel is eltörpít mindent, ami gyarló emberi. 
Nem könnyű elképzelni, hogy hatott azokra, akik addig csak 
a szigorú, súlyos román templomokat ismerték. A „harcoló 
egyház” jelen volt a régi stílusú templomban is, a hívő, mikor 
belépett, biztonságban érezte magát a Gonosz ellen. De itt, 
az Isten új, csúcsíves házában egészen mást érzett, egészen 
új világba pillanthatott be. A zsoltárokból, szentbeszédekből 
jól ismerte a mennyei Jeruzsálemet, a drágakőből vágott ka-
pukat, a színarany és üveg házsorokat (János Jelenése, 21.), és 
ez a látomás most leszállt a mennyből a földre.

(E. H. Gombrich: A művészet története. Gondolat, 
Budapest, 1983.,144.)

  Vitassuk meg, valóban veszélyesek voltak-e az eretnekek 
a fennálló rendre!
  Érveljünk a szabad véleménynyilvánítás jogán az eretne-
kek mellett!
  Keressünk indokokat az egyházi álláspont mellett!

  Milyen jelentéstartalmat fedez fel a művészettörténész a ro-
mán és a gótikus építészetben?
  Mit sugalltak szerinte ezek az építészeti stílusok a korabeli 
embereknek?
  Hogyan értelmezhető a „harcoló egyház” kifejezés ebben a 
szövegkörnyezetben? 

Okok és következmények
 Miért volt meghatározó az egyház szerepe a középkori 
oktatásban?
 Minek volt köszönhető az egyetemek megszületése és 
elterjedése?

Történelmi jelentőség
 Milyen hatással volt Arisztotelész a középkori oktatásra?
 Miért játszott fontos szerepet Aquinói Szent Tamás a tu-
domány fejlődésében?

Változás és állandóság
 Mely stílusjegyek alapján lehet elkülöníteni a román és 
a gótikus építészetet?
 Melyek voltak a kultúra fejlődésének jelei a virágzó kö-
zépkorban?

Történelmi interpretáció
  Vitassuk meg, miért terjedt el a „sötét középkor” kifeje-
zés! Mennyire helytálló ez a negatív értékelés a közép-
korról?

Kitekintő

Gótikus 
épületbelső 
(a reimsi 
katedrális)

Román stílusú 
épületbelső 
(a speyeri 
katedrális)
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Nyugat-Európa válsága
Milyen válságtünetek jelentkeztek a 14. században?

Nyugat-Európa fejlődése a 14–15. században megtorpant, a korszakot 
végigkísérték a különböző járványok és háborúk. Az elmúlt évszáza-
dokban művelés alá vont, rosszabb minőségű földterületek kimerül-
tek. Egyes térségekben újra felütötte fejét az éhínség, és a termelés-
nek az átlaghőmérséklet csökkenése és a csapadékosabb időjárás sem 
kedvezett. Az éhezéstől legyengült szervezet kevésbé tudott ellenállni 
a betegségeknek, járványoknak.

A 14. század közepén a nagy pestisjárvány végigpusztította Euró-
pát. A kórt genovai hajósok hozták be a Krím félszigetről (1347–48), 
és a betegség a távolsági kereskedelem útvonalain gyorsan elterjedt. 
A pestis ellen nem tudtak védekezni, a betegség továbbterjedését a vá-

32. A késő középkor
Milyen következményekkel jártak a járványos betegségek? Hogyan védekeztek ellene? Keressünk példá-
kat olyan könyvekre vagy � lmekre, amelyek a százéves háborúról és Jeanne d'Arcról (zsán dárk) szólnak!

A pestis elterjedése a 14. században

Pestisdoktor (17. századi ábrázolás)

Melyik kereskedelmi útvonalon tört 
be a pestis Európába? Mely tényezők 
segítették elő a járvány terjedését? 
Hol pusztított leginkább a pestis? 
Miért sújtotta kevésbé a járvány Eu-
rópa északi és keleti régióit?

Nézzünk utána, miért viseltek ilyen különleges álar-
cot a pestisdoktorok!

Az Úr 1348. évében földünknek szinte egész területén oly halál dühön-
gött, amilyenhez fogható igen ritkán volt ismere tes. Az élők valóban 
alig győzték eltemetni a holtakat, vagy borzalommal elkerülték őket. 
Oly nagy iszonyat fogott el szinte mindenkit, hogy alig jelentkezett va-
lakin egy seb vagy daga nat, rendszerint a hónaljában vagy lágyékán, 
az áldozat máris minden segítség nélkül maradt, sőt rokonai is elhagy-
ták. Az apa fekhelyén hagyta � át, és a � ú az apját. Nem is csoda, hiszen 
amikor egy-egy házban valakit e baj ledöntött a lábáról és végzett vele, 
gyakran megesett, hogy a többi ott lakó is mind fertőzést kapott, és 
meghalt ugyanoly hirtelenül, mi több: hallani is szörnyű, de a kutyák, 
macskák, kakasok, tyúkok és a többi háziállatok is mind ugyanígy jár-
tak. Az egészséges em berek pedig a rémülettől űzve menekültek, így 
aztán az ápolás hiánya következtében olyanok is sokan meghaltak, akik 
egyébként talán megmenekültek volna.

(Részlet VI. Kelemen pápa élettörténetéből)

  Mi tette félelmetessé a pestist az emberek számára?
  Milyen hatást váltott ki egyesekből?
  Vitassuk meg, mit gondolhatott a  kor embere 
a pusztító betegségről!
  Nézzünk utána, mi okozza a pestist, és milyen faj-
tái vannak!
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rosok rossz higiéniai viszonyai még jobban felerősítették. A falvakban 
az emberek mellett az állatok is tömegesen pusztultak. A sűrűn lakott 
régiók (például Észak-Itália, Champagne, Flandria, Dél-Anglia) né-
pessége megfogyatkozott, Európa lakossága mintegy 15-20 millió fő-
vel csökkent. A pestis Kelet-Közép-Európára is átterjedt, ám az itteni, 
alacsonyabb népsűrűségű területet kevésbé sújtotta.

A százéves háború (1337–1453)
Milyen jellemzői voltak az elhúzódó háborúnak?

Az egymással rokonságban lévő angol és francia dinasztiák vetélkedése 
a középkor egyik legnagyobb háborújához vezetett. A kibontakozó had-
műveletekben két eltérő harcmodorú sereg csapott össze. Az angolok 
gyalogosan küzdő íjászosztagainak nyílzápora félelmetes csapásmérő 
erővel bírt. Velük szemben a franciák a lovagi hadviselés (nehézfegy-
verzetű, zárt sorokban támadó lovasalakulatok) rohamát próbálták 
alkalmazni. A háború csataterein már megjelentek a tűzfegyverek is, 
de a korabeli ágyúk még kevésbé voltak hatékonyak. A háború első 
nagyobb csatái elsöprő angol sikereket hoztak (például Crécy, 1346), 
így III. Edward serege Franciaország jelentős részét megszerezte. Az 
elhúzódó hadműveletek miatt a népességet járványok és éhínségek 
pusztították (hosszú várostromok, parasztfelkelések). A harcokat gyak-
ran fegyverszünetek és átmeneti békék szakították meg.

A templomosok „átka” 
és a százéves háború okai

Jacques de Molay nagymester megégetése 1314-ben

Ezen a szombaton reggel a francia király [VI., Valois Fülöp] is elindult 
Abbeville-ből, és kibontott zászlókkal lovagolt az ellenség ellen. És bi-
zonyára szép látványt nyújtottak ezek a nemesen felöltözött, gazdagon 
feldíszített urak, a lobogó zászlók és a mezőkön átlovagoló megszám-
lálhatatlan csapatok. […] Mikor a zivatar elmúlt, a genuaiak [genovai 
számszeríjászok] és a gyalogkatonák a vezér parancsára a csatasor elé 
állottak oly közel az angolokhoz, hogy egymásra lőhessenek. És az an-
gol íjászok csakhamar legyőzték és megszalasztották a genuaiakat és 
a gyalogkatonákat; de a francia urak csapatai annyira égtek a vágytól, 
hogy előrenyomuljanak és az ellenséggel szembeszálljanak, hogy senki 
sem ügyelt semmi parancsra, s úgy rohantak előre rendetlenül és ösz-
szevegyülve, hogy a genuaiakat egészen bezárták maguk és az ango-
lok közé. […] Így a gyönge lovak a földre zuhantak, majd az erősek is 
az elesettek közé hullottak, s azok, akik hátul voltak, nem törődtek a to-
longással, s ők is azok közé zuhantak, kik a földön hevertek. Viszont az 
angol íjászok oly sűrűn és szakadatlan lőttek azokra, kik állottak, hogy 
a lovak a nyílvesszőktől megsebesítve egészen megvadultak. Egyik nem 
akart előre menni, a másik előre rohant, a legtöbb egészen megvadult, 
mások félelmükben a nyilaktól uraik akarata ellenére megfordultak, az 
erősen megsebesültek pedig a földre zuhantak. És az angol páncélos vi-
tézek, kik gyalog voltak felállítva, előrenyomultak, utat törtek maguknak 
a franciák között, kik sem magukon, sem lovaikon nem tudtak segíteni, 
s tőrrel, csatabárddal és rövid, erős karddal felfegyverkezve, úgyszólván 
ellenállás nélkül ölték az embereket, mert ezek nem segíthették egy-
mást, és mozdulni se tudtak, egyik a másik miatt. Soha nem esett ily 
nagy vereség, és soha el nem veszett annyi derék ember oly rövid idő 
alatt. És a franciák e nagy szerencsétlensége éjjelig tartott, mert az éj 
elválasztotta a küzdő feleket.

(Froissart kortárs francia történetíró leírása a crécyi csatáról; 1346)

  Mi jellemezte az angol, és mi a francia seregek harcmodorát?
  Milyen fegyverekkel küzdöttek a szemben álló felek?
  Miért tudtak győzni az angolok?

A crécyi csata (1346)

  Rekonstruáljuk a csata menetét a térkép segít-
ségével!
  Hol követtek el taktikai hibát a franciák?

Rá@dás
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A 15. század első évtizedeiben Franciaország nehéz helyzetbe került, 
nagy részét az angolok ellenőrzésük alá vonták, míg a keleti területeket 
a velük szövetséges Burgundia szállta meg. A franciákat Jeanne d’Arc 
(ejtsd: zsán dárk) színre lépése mentette meg. A látomásaira hivatkozó 
tizenéves parasztlány önbizalmat adott a franciáknak. A páncélruhába 
öltözött lány egy kisebb osztag élén felmentette az angolok által ostro-
molt Orléans (ejtsd: orlean) városát (1429), majd egy gyors hadmoz-
dulattal felszabadította a franciák koronázóvárosát (Reims).

Jeanne d’Arc sikerei felélesztették a nemzeti öntudatot, és megfordí-
tották a háború menetét. A franciák Isten küldöttének, az angolok és az 
angolpártiak eretneknek tartották. Sorsa rövidesen megpecsételődött, 
az ellenség fogságába került, ahol máglyán megégették (1431). Halála 
ellenére a franciák folytatták az ellentámadást, és 1453-ban a százéves 
háború az angolok vereségével zárult.

A százéves háború menete
(Az ábra felső részén a fontosabb 
francia királyokat, alul az angol 

uralkodókat emeltük ki.)

Milyen okok vezettek a hábo-
rú kirobbanásához? Állapítsuk 
meg, hány szakaszra bontha-
tó a háború! Milyen különbö-
ző harceljárások csaptak össze 
kezdetben? Hogyan hatott 
a francia hátországra az elhú-
zódó háború?

A százéves háború utolsó szakasza

Milyen eredményeket értek el az angolok a 15. szá-
zad első évtizedeiben? Melyik állam csatlakozott 
hozzájuk? Hová szorult vissza a Francia Királyság? 
Miért vált jelentőssé Jeanne d’Arc fellépése?

Anglia királya és ön, Bedford hercege, aki a fran-
cia királyság kormányzójának mondja magát […]. 
Szolgáltassák ki a Szűznek, akit Isten, az ég királya 
küldött ide, mindama kiváltságos városok kulcsa-
it, melyeket önök elfoglaltak és erőszakkal bírnak 
Franciaországban. […] Önök pedig íjászok, neme-
sek és közrendűek hadinépe, akik Orléans városa 
előtt állnak. Isten hírével menjenek vissza hazájuk-
ba, mert ha nem így cselekszenek, úgy hírt fognak 
hallani a Szűzről, aki csakhamar meglátogatja majd 
önöket, az önök nagy kárára. Anglia királya! Ha nem 
így cselekednék, tudja meg, hogy hadvezér vagyok 
és bárhol Franciaországban találkozom embereivel, 
meneszteni fogom őket onnan, akár akarják, akár 
nem. Ha engedelmesek, megkegyelmezek nekik, 
de ha makacskodnak, megöletem valamennyit. 
Istennek, az ég királyának akaratából jöttem ide, 
teljes szívvel és lélekkel avégett, hogy egész Fran-
ciaországból kiűzzem önöket, és mindazokat, akik 
árulást, bajt és kárt akarnak hozni a francia király-
ságra. […] Válaszoljon tehát: Orléans városában kí-
ván-e békét. De ha ezt nem tenné, úgy csakhamar 
emlékeztetni fogom erre, az ön nagy kárára.

(Jeanne d’Arc levele Bedford herceghez, az Orléans-t 
ostromló angol sereg főparancsnokának; 1429)

  A levélben a középkorra jellemző formulák talál-
hatók. Keressünk meg néhányat közülük!
  Vitassuk meg, mennyire vehették komolyan a le-
velet az angolok!
  Hogyan próbálta lelkesíteni Jeanne d’Arc a fran-
ciákat?
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Összegzés

A katolikus egyház válsága
Miért gyengült meg a katolikus egyház az időszakban?

A Szentszék, amely megnyerte az invesztitúraharcot a Német-római 
Birodalommal szemben, a francia király befolyása alá került a 14. szá-
zadban. IV. (Szép) Fülöp elérte, hogy a pápa áthelyezze Avignon (ejtsd: 
avinyon) városába a székhelyét. Az „avignoni fogság” (1309–1377) 
alatt az egyház egyre világiasabb életmódot folytatott, miközben első-
sorban a francia politika irányvonalát támogatta. Az „avignoni fogság” 
fényűző időszaka után a Rómába visszatérő pápaság súlyos válságba 
került. Előbb a bíborosok megosztottsága miatt kettős pápaválasztás 
történt (1378), és az egyik pápa továbbra is önálló udvartartást vezetett 
Avignonban. A kialakuló nyugati egyházszakadást a nagyhatalmak 
ellentétei felerősítették. A zűrzavaros helyzetet a pisai zsinaton szeret-
ték volna rendezni (1409), de nemhogy a két pápa nem mondott le, de 
harmadikként még egy új pápát is választottak. 

A végletesen megosztott katolikus világ válságát a kor német ural-
kodója (egyben magyar királya), Luxemburgi Zsigmond oldotta meg. 
Egy újabb egyetemes zsinatot hívott össze, ahol hosszas diplomáciai 
egyeztetést követően lemondatta a három pápát, és egy új, minden-
ki által támogatott pápát választottak (konstanzi zsinat, 1414–18).

A pápák egykori lakóhelyének, az avignoni várnak a belső 
udvara

Jeanne d'Arc-ábrázolás

Jeanne d’Arc halhatatlansága
1429-ben a tizenhét éves Jeanne d’Arc láto-
másaitól hajtva megjelent VII. Károly udva-
rában. A � atal lány az egyházi bíróság előtt 
is bizonygatta látomásainak isteni eredetét. 
A katonák hinni akartak neki, így a páncél-
ruhát öltött Jeanne d’Arc egy kisebb csapa-
tot kapott a királytól, amellyel felmentette 
a szorongatott Orléans-t. A francia sereg 
önbizalmát visszanyerve ellentámadásba 
lendült, és egész Franciaországban elterjedt 
a csodatevő szűz híre. Az emberek remélték, 
hogy Isten megelégelte a háborút, és hírnöke 
segítségével kiűzhetik az angolokat.

A következő évben Jeanne d’Arc az an-
golokkal szövetséges burgundiak fogsá-
gába esett, akik átadták őt az angoloknak. 
(A Burgundiai Hercegség a 14. században 
jött létre, az egyik francia király adomá-

Változás és folytonosság
 Miért nevezik a történészek a középkor utolsó évszáza-
dait hanyatlónak?
 Miben tért el az időszak az előző évszázadoktól?
  Hogyan alakult a pápai főhatalom helyzete a 14–15. szá-
zadban?

nyozta a területet negyedszülött � ának. 
Burgundia a hataloméhes hercegek miatt 
Anglia szövetségesévé vált, annak elle-
nére, hogy francia nyelvű volt. A herce-
gek a francia királyok – saját unokatest-
véreik – rovására próbálták kiterjeszteni 
a hatalmukat.) Az elfogott lányt az an-
golok eretnekséggel vádolták, rá akarták 
bizonyítani, hogy cselekedeteit nem Isten 
irányítja. A megfélemlített lány előbb el-
ismerte tévedését, majd újra fér� ruhát 
öltött, így visszaeső bűnösként égették 
meg. VII. Károly kísérletet sem tett Jean-
ne d’Arc kiszabadítására, az egyház csak 
évtizedekkel később ismerte be a per sza-
bálytalanságait. A francia nemzeti ébre-
dés szimbolikus alakját 1920-ban szentté 
avatták.

Történelmi interpretáció
  Jeanne d'Arc a francia nemzeti büszkeség és ellenállás 
jelképévé vált a későbbi korokban. Vitassuk meg, miért 
volt alkalmas a története erre a célra!

Kitekintő

Nézzünk utána, hány pápa élt itt ebben az időszak-
ban, és milyen származásúak voltak!
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Kelet-Közép-Európa jellemzői
Milyen különbségek voltak az egyes országok fejlődésében?

Az ezredfordulóra Kelet-Közép-Európában létrejött a magyar, a cseh 
és a lengyel állam. A népvándorlás idején még törzsi-nemzetségi társa-
dalomban élő népeket egy-egy jelentős törzsfő egyesítette, aki a keresz-
ténység felvételével megszilárdította az uralmát, majd az állam alapítás 
után dinasztikus hatalmat létesített.

A Német-római Birodalom számos háborút indított azért, hogy a 
befolyása alá kerüljön a régió. Ez Csehország esetében sikerült legin-
kább. Itt nemcsak az egyház tagolódott be a német egyházi szervezetbe, 
de még a koronát is a német császár küldte az egyik cseh fejedelemnek. 
Ugyanakkor a lengyel területeket a 13. század elejétől a Balti-tengernél 
letelepedett Német Lovagrend veszélyeztette. 

A túlnépesedő német területekről nagyszámú hospes érkezett 
a 12–13. században. A középkori cseh állam falvaiban és városaiban 
sok helyen a németek kerültek többségbe, míg Lengyelországban ez 
elsősorban a nyugati területeken mutatható ki. A térségben a virágzó 
középkor vívmányai (mezőgazdasági átalakulás, városok kialakulása, 
egyetemek alapítása, céhes rendszer) a 14. században jelentek meg.

33. Közép- és Kelet-Európa államai a középkorban
Melyek a közép- és kelet-európai régió főbb természetföldrajzi jellemzői? Milyen eltérő vonásokkal 
rendelkezik a térség Nyugat-Európához képest? Milyen támadások érték a térség országait kelet felől?

Közép- és Kelet-Európa a 13. században

Hol húzódtak a  vallási határok? Hol 
voltak az ortodox vallású területek? 
Honnan érte bevándorlási hullám Kö-
zép-Európát e  korban? Milyen céllal 
települt le a Német Lovagrend a Bal-
ti-tengernél? Milyen veszélyek fenye-
gették az orosz területeket?

A Német Lovagrend székhelyén lévő vörös téglás lovagvá-
rat, Marienburgot a 14. században építették. A mai lengyel 
állam területén álló vár Európa egyik legnagyobb közép-
kori eredetű erődítménye

Nézzünk utána az interneten vagy a könyv tárban a Német Lovagrend ko-
rai történetének! Milyen céllal jött létre eredetileg? Honnan telepítették 
át őket, amikor 1226-ban területet kaptak a Balti-tengernél?
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Kelet-Európában a keleti szlávok törzsi-nemzetségi társadalma a kora 
középkor végén szerveződött egységes államba. A kiterjedt térséget 
Novgorod fejedelme egyesítette, majd az állam Kijevbe helyezte át 
a székhelyét. A Kijevi Rusz megszervezésében jelentős szerepet játszot-
tak a vikingek (szláv nevük: varég). A Kijevi Fejedelemség az ortodox 
kereszténységet vette fel (987), ezáltal a Bizánci Birodalom kulturális 
befolyása alá került.

Az orosz területeken a nyugati hatások kevésbé érvényesültek (pél-
dául a rendiség és a céhes ipar hiánya), eközben a térséget a sztyep-
pe övezetében élő nomád törzsszövetségek is fenyegették (besenyők, 
kunok). A 11. században politikai széttagolódás indult meg, és a rész-
fejedelemségek közül a gazdasági kapcsolatok (a Hanza-városokkal 
folytatott kereskedelem) miatt Novgorod emelkedett ki. Politikai te-
kintélyét külső támadások (svédek – 1240, Német Lovagrend – 1242) 
visszaverésével erősítette meg, de a Novgorodi Fejedelemség sem tu-
dott ellenállni a tatár támadásnak.

A hódító Mongol Birodalom
Milyen következményei voltak a mongol hódításnak?

Mongólia nomád törzseit Dzsingisz 
kán (1206–1227) egyesítette. A behó-
dolt népek között voltak a tatárok is, 
akiknek a neve Európában később egyet 
jelentett a mongol invázióval. Dzsingisz 
kán törzsszövetsége rátámadt Kínára és 
a selyemút mentén a közép-ázsiai biro-
dalmakra. A tatárok virágzó városokat 
pusztítottak el, nem kímélték a legyő-
zött népeket. A hódító hadsereg létszá-
ma a csatlakozásra kényszerített török 

törzsekkel együtt megközelítette a félmillió főt. 
A kegyetlen nagykán halála után nem tört meg a lendület, � ai fel-

osztották egymás között a területeket, és folytatták a támadásokat 
(például Kína, Perzsia elfoglalása). Az európai térség felé – apja vá-
ratlan halála miatt – Dzsingisz kán unokája, Batu kán indult meg 
seregével.

A „keleti vihar” először a kunokra mért vereséget, majd a Volga 
menti államokat pusztította el (például Magna Hungaria, 1236). A szét-

A kijevi Szó� a-székesegyház

Ugyanebben az esztendőben [1240-ben] Batu kán a harcosok sokaságá-
val Kijev alá érkezett, és bekerítette. A tatárok hatalmas erőkkel fogták 
körül a várost, nem lehetett se be-, se kijutni. A városban nem lehetett 
egymás hangját hallani a tatár szekerek csikorgásától, a tevék bőgésétől, 
a sípok és kürtök hangjától, a lovak nyerítésétől és az emberek megszám-
lálhatatlan sokaságának kiáltozásától és jajveszékelésétől. Elözönlötték 
a tatárok az egész orosz földet. […] Az ostromgépek éjjel és nappal ál-
landóan rontották a falakat. A kijeviek elkeseredetten harcoltak. Sokan 
meghaltak, és patakokban folyt a vér. A faltörő kosok sokaságának segít-
ségével áttörték a város falait, és elfoglalták a várost. A lakosság szembe-
szállt velük. A harc színhelyén messzire lehetett hallani a kopják rettentő 
recsegését, a pajzsok összecsapását. A nyilak elhomályosították a napot 
úgy, hogy a nyilakon túl az ég nem volt látható, hanem sötétség vonult 
a földre a tatár nyilak borzalmas sokaságától. Mindenütt halottak feküd-
tek, mindenütt patakokban folyt a vér. Dimitrij hadvezér súlyosan meg-
sebesült, és sok erős harcos esett el. A tatárok legyőzték a lakosságot.

(Részlet a Nyikon-évkönyvből)
Gyűjtsük ki a forrásból, milyen fegyverekkel küzdöt-
tek a tatárok! Milyen harcmodor jellemezte őket?

Dzsingisz kán

Mongol lovas íjász

Miben tér el az ortodox templomok külseje és bel-
seje a katolikus templomokétól? 

Mi jellemezte e lovasok harcmodorát és taktikáját? 
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Dzsingisz kán hódításai
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A Mongol Birodalom a 13. században
Rekonstruáljuk a mongol (tatár) hadak támadási irá-
nyait! Milyen szándék vezethette a támadókat? Mi 
állhatott a közép-ázsiai előrenyomulás hátterében? 
Mely kultúrköröket érte a tatárok támadása? Milyen 
szakaszokkal indult Európa felé a támadás?

tagolt orosz fejedelemségek képtelenek voltak védekezni, a tatárok sor-
ra leigázták az orosz városokat, legvégül Kijevet is elfoglalták (1240). 
A tatár hadak ezután Közép-Európára zúdultak rá (1241–42), ahonnan 
Batu kán utóbb visszavonta a csapatokat. A tatár erők azonban az orosz 
területeket nem adták fel, néhány év múlva létrehozták a térségben az 
Arany Horda államát. Az Arany Horda idővel függetlenedett a mon-
gol világbirodalomtól, és a 15. század utolsó harmadáig alávetettségben 
tartotta az oroszokat.

Az orosz területi széttagoltság sokáig meggátolta az egységes fellé-
pést a tatár uralom ellen, és a térség gazdasági fejlődését is visszavetet-
te. Az orosz részfejedelemségek évi adót � zettek az Arany Hordának, 
a fejedelmek hűséggel tartoztak a káni udvarnak. Az orosz államok 
közül az évszázadok során megerősödő Moszkvai Fejedelemség las-
san átvette az irányítást. 

A 15. században a tatárok állama meggyengült, és III. Iván (1462–
1505) megkezdte az ország egyesítését. III. Iván megtagadta az adó� -
zetést az Arany Hordának, miközben súlyos harcok árán behódoltat-
ta a részfejedelemségeket (például Novgorodot). A tatárok állama 
meghátrált, a harchoz felvonult lovasaik csata nélkül visszahúzódtak 
a hadszíntérről (1480). III. Iván a Bizánci Birodalom örökösének te-
kintette az országát. Feleségül vette az utolsó császár unokahúgát, és az 
ortodox egyház központja átkerült Moszkvába („harmadik Róma”).

Dinasztikus törekvések Közép-Európában
Melyek voltak a térség legsikeresebb dinasztiái?

A középkor utolsó évszázadaiban a cseh, a lengyel és a magyar állam tör-
ténelme többször összekapcsolódott. A térségben egymással is vetélkedő 
dinasztiák hosszabb-rövidebb ideig perszonáluniós kapcsolatokat léte-
sítettek az egyes államok között. Ilyenkor a birodalomrészeket csak a ki-
rály személye kötötte össze, az országok megőrizték saját törvényeiket.

III. Kázmér lengyel király halála után – a korábbi szerződések alapján 
– a trónt unokaöccse, I. (Nagy) Lajos magyar király szerezte meg (1370).  

[A litván követek] Magyarország királynéjának [Er-
zsébet, Nagy Lajos özvegye] a következőket adták 
elő: […] Felséged, fejedelemasszony, ily hasznos 
házasság érdekében Jagelló nagyfejedelmet � á-
nak fogadja és Hedvig legidősebb fejedelemnőt, az 
ön kedves leányát, Lengyelország királynőjét, neki 
törvényes hitestársul adja. S hisszük, hogy ez Isten 
dicséretére, a lelkek üdvösségére, az emberek tisz-
tességére és az ország gyarapodására válik. Hogy 
pedig az, amit terveztek, a célnak megfelelően feje-
ződjék majd be, ezért Jagelló nagyfejedelem, min-
den testvérével, minthogy még nem keresztelked-
tek meg, valamint rokonaival, a nemesekkel, a föld 
népével, az előkelőkkel és a kisrendűekkel együtt 
a római egyház katolikus hitéhez törekszik, óhajt és 
kíván csatlakozni. […] Úgyszintén ez a Jagelló nagy-
fejedelem megígéri és ünnepélyesen megfogadja, 
hogy a lengyel királyság összes elfoglalt és hiányzó 
részeit, bárki is idegenítette el és foglalta el, saját 
fáradozása és költsége árán újra egyesíti az ország-
gal. […] Végül a többször említett Jagelló fejedelem 
még azt is ígéri, hogy saját litván és orosz országát 
a lengyel királyság koronájával örökre egyesíti […].

(Jagelló Ulászló litván nagyfejedelem okleveléből; 1385)

  Mi a megállapodás lényege? Milyen kötelezettsé-
get vállalt Jagelló Ulászló litván nagyfejedelem?
  Miért volt hasznos az egyháznak a megegyezés?
  Milyen politikai kapcsolat jött létre a lengyel és 
litván állam között?
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Nagy Lajos halála után a magyar–lengyel perszonálunió felbomlott, és 
Mária helyett Nagy Lajos kisebbik lánya, Hedvig került Lengyelország 
élére. Az ő személyét csak azzal a feltétellel fogadták el a lengyel neme-
sek, ha feleségül megy a litván nagyfejedelemhez, Jagelló Ulászlóhoz. 
A házasság nemcsak a lengyel–litván perszonáluniót jelentette, ha-
nem a megállapodás nyomán Európa utolsó pogány nemzete is felvette 
a kereszténységet. Az egyesült országok szembeszálltak a Német Lo-
vagrenddel, és egy döntő csatában vereséget mértek rájuk (grünwaldi 
csata, 1410). A lovagrendi állam, bár még többször próbált visszavágni, 
végül Lengyelország vazallusa lett (1466).

Csehországban a 14. században a német Luxemburgi-dinasztia ke-
rült hatalomba. Az ország fénykora IV. Károly (1346–1378) német-ró-
mai császár és cseh király időszakára esett, aki Csehország megerősí-
tésébe kezdett. Az ország gazdasági fejlesztésében (ezüstbányászat, 
céhes ipar, háromnyomásos gazdálkodás) a nagy számban betelepülő 
német hospesek is szerepet kaptak.

IV. Károly uralkodása idején jelentős építkezések kezdődtek Prágá-
ban (például Károly híd), a városban ekkor alapították Közép-Európa 
első egyetemét (1348). IV. Károly � ai közül az idősebb a cseh trónt és 
a német koronát örökölte (IV. Vencel), míg a � atalabb, Luxemburgi 
Zsigmond a magyar korona várományosa lett (Nagy Lajos idősebbik 
lányának, Máriának az eljegyzésével). A 15. század elején a cseh szár-
mazású Husz János – a prágai egyetem teológiatanára – erős kritiká-
val illette az elvilágiasodott egyházat. Husz evangéliumi szegénységet 
hirdetett, elutasította a pápai főséget, és több katolikus tantételt is 
bírált. A mise során nemzeti nyelvű liturgiát és két szín alatti áldozást 
követelt. Husz népszerűsége egyre nagyobb lett, a prágai polgárok még 
a kiátkozása után is kiálltak mellette. A Husz által felvetett gondolato-
kat Luxemburgi Zsigmond német király (utóbb német-római császár) 
a konstanzi zsinaton szerette volna megvitatni.

Bár Zsigmond menlevelet biztosított Husznak, a zsinaton a főpa-
pok mégis inkvizíciós pert indítottak ellene, és 1415-ben eretnekként 
máglyán megégették. Luxemburgi Zsigmond német és magyar király, 
bátyja halála után igényt formált a cseh trónra (1419). Az ellene kibon-
takozó huszita felkelést az uralkodó csak elhúzódó harcok során tudta 
felszámolni. A győztes Zsigmondot ezután cseh királlyá, majd a cseh 
királyi cím birtokában német-római császárrá koronázták. Zsigmond 
halála után a trón lányára és vejére, Habsburg Albertre szállt (1437).

Amikor összeszámoltak minden szavazatot, kide-
rült, hogy Husz halálára 45 szavazatot adtak le, nem 
számítva emellett a római legátus és Zsigmond 
császár szavazatát, aki midőn meghallotta a végső 
eredményt, elsápadt és összerázkódott, mintha ő 
maga felett kellett volna ítéletet mondani: tudta, 
hogy tőle függ Husz élete és szabadsága. Síri csend 
uralkodott a templomban, amikor elhangzott az 
utolsó beszéd és Zsigmondot megkérdezték: „Fel-
séges császár! Mi lesz Felséged végleges döntése: 
Husz tanítása mellett vagy ellene? Eretneknek ta-
lálja-e, aki megérdemli a halált?"[…] A kérdezett 
felindult hangon így felelt: „Továbbra is azt állítom, 
hogy Husz eretnek, és a jog szerint teljesen meg-
érdemli, hogy megégetés által haljon meg, ha nem 
vonja vissza tételeit. Királyi eskümhöz híven nem 
szabadíthatom meg a büntetéstől.”
[…] Ekkor Husz fér� asan megkérdezte: „Felséges 
császár, hogyan egyezhet bele koronájának és né-
met becsületszavának ilyen lealázásába? Önmaga 
semmisíti-e meg a menlevelét, amelyet saját pe-
csétjével és aláírásával erősített meg, s a fejére ve-
szi-e ezt a bűnt és hitszegést? […]
„Valóban biztosítottam számodra, eretnek, az uta-
zást, de csak ide, s ezt megkaptad. A visszafelé ve-
zető utat nem biztosítottam, sőt, ezt nem is kérték 
tőlem.” […] Így felelt Zsigmond.

(Részlet Poggio Bracciolini itáliai humanista 
beszámoló levele a konstanzi zsinat bírósági 

tárgyalásáról. Poggio adta át Husz Jánosnak a 
zsinatra szóló meghívást.)

A huszita harcosok szekerein ágyúkat és lőfegyvereket he-
lyeztek el, támadás esetén több száz szekér várrá tömörült, 
amelynek áttörése a hagyományos lovagi harcmodorral szin-
te lehetetlen volt. Ugyanakkor a szekerekkel támadó hadmű-
veleteket is könnyen végre tudtak hajtani

  Milyen szerepe volt Zsigmondnak Husz elítélé-
sében? 
  Mire hivatkozott Husz vele szemben? 
  Hogyan írta le a szerző a döntés pillanatait?
   Vitassuk meg, kinek az oldalán állhatott a levél 
írója!
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Összegzés

A prágai Károly híd

A huszitizmus sorsa
A cseh felkelés nyitányaként Zsigmond követeit kihajítot-
ták a prágai városháza ablakain (defenesztráció). A kibonta-
kozó huszita háború (1419–1434) kezdetben cseh sikereket 
hozott. Husz követői két irányzatba tömörültek; a nemesek 
és a módosabb polgárok által támogatott kelyhesek mérsé-
kelt programmal (például cseh nyelvű istentisztelet, két szín 
alatti áldozás) léptek fel. A szegényebb rétegekből kikerülő 
táboriták teljes egyenlőséget követeltek, és nemcsak az egy-
házi hier archiát utasították el, hanem a fennálló társadal-
mi rendet (jobbágyi terhek, földesúri hatalom) is elvetették. 
A vagyonközösséget kialakító táboriták újfajta harcmodort 
(szekér tábor, tűzfegyverek) fejlesztettek ki, amellyel hatásosan 
szembe szálltak a támadó lovagi seregekkel. A huszita mozgal-
mat csak a kelyhesekkel kötött megállapodás – főbb követelé-
seik elfogadása – után tudták felszámolni, az egyedül maradt 
táboriták a döntő ütközetet elveszítették (Lipany, 1434).

Abban az időben nem lesznek a földön sem királyok, sem ural-
kodók, sem alattvalók, eltűnnek az adók és szolgáltatások, 
[…] mindig mindennek közösen mindenkiének kell lennie, 
és senkinek nem lehet külön tulajdona, aki pedig ilyennel 
rendelkezik, halálos bűnt követ el. […] minden uraságot, ne-
mest, lovagot le kell dönteni és meg kell semmisíteni, […] meg 
kell szüntetni minden adót, szolgáltatást és illetéket, ezek-
kel együtt minden fejedelmi tartományi, városi és paraszti 
jogrendet […]. A misét nem szabad latinul, sem más nyelven 
énekelni, csak a nép nyelvén és csak közönséges öltözetben 
szabad mondani, elhagyva belőle minden egyebet az áldó 
szavakon kívül […]. Minden templomot, minden szentélyt és 
minden oltárt, amilyet nem az Isten, hanem bármely más szent 
nevének emeltek, mint a bálványozás helyeit le kell rombolni 
vagy fel kell gyújtani. Senkinek se szabad készítenie, tartania 
vagy tisztelnie sem mennyei, sem földi tárgyak képeit, sem 
bármilyen más képet, mert az bálványimádás volna. A szen-
tek ereklyéit és maradványait nem szabad őrizni, sem tisztelni 
azokat a róluk elnevezett templomokban, mint a szentektől 
származó szentelt emlékeket. A testi halál után a keresztény 
lelkek számára nincs sem idő, sem hely a tisztulásra, és nem 
szabad hinni semmiféle tisztító helyben.

(Jan Pribram: Chronica Laurentii. A krónika szerzője a prágai 
egyetem tanáraként a kelyheseket támogatta, de művébe eredeti 
táborita szövegeket is illesztett, amelyeket a történettudomány 
hiteles forrásnak tekint.)

  Különítsük el a táboriták társadalmi és vallási tanításait!
  Hogyan vélekedtek a magántulajdonról és a fennálló tár-
sadalmi rendről?
  Milyen, a katolikus dogmáktól eltérő tanok jelentek meg 
elképzeléseikben?
  Vitassuk meg, miért szükséges forráskritikával kezelni a do-
kumentumot!

Változás és folytonosság
 Milyen eltérő vonásai voltak a régió történelmének Nyu-
gat-Európáéhoz képest?
 Miben különbözött Kelet-Közép-Európa gazdasági fej-
lődése a nyugatitól?

 Miként változott meg az egyes országok politikai hely-
zete az időszakban?

Történelmi jelentőség
 Milyen következményekkel járt a tatár hódítás és uralom?

Kitekintő
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Az oszmán állam terjeszkedése
Mely államok legyőzésével jöhetett létre az Oszmán Birodalom? 

A török népek nyugatra húzódása Közép-Ázsiából a kora középkor 
végén kezdődött, ennek során az iszlám hitet is felvették. A 14. század 
elején a kis-ázsiai török törzseket Oszmán egyesítette, és vezetésével 
egy új török állam született. (Az alapító vezérről nevezték el nemcsak 
a dinasztiát, hanem később az egész birodalmat, sőt a vezető török etni-
kumot is.) A létrejövő katonaállam rázúdult a Bizánci Birodalom terü-
letére. A török csapatok rövidesen megkezdték az előrenyomulást Eu-
rópa irányába (átkelés a Gallipoli-félszigetre, 1354), ahol kihasználták 
a balkáni népek megosztottságát. Előbb Macedónia, majd Bulgária, vé-
gül Szerbia került fennhatóságuk alá. A középkori szerb állam 1389-ben 
a rigómezei csatában szenvedett döntő vereséget. A következő években 
az erdélyi és a délvidéki területek irányába is megkezdték a támadásokat.

A magyar uralkodó, Luxemburgi Zsigmond egy nagyobb nem-
zetközi lovagsereggel próbálta kiszorítani a törököket a Balkánról, de 
a hadsereg 1396-ban vereséget szenvedett Nikápolynál. A 15. század 
elején az oszmán-törökök támadása megtört, mivel Kis-Ázsiát tatár tá-
madás érte (Timur Lenk támadása és győzelme 1402-ben Ankara mel-
lett). Soha vissza nem térő alkalom kínálkozott Bizánc számára a törö-
kök legyőzésére, de például a szerbek ekkor már török szövetségben 
harcoltak. A 15. század derekán Hunyadi János hadjárataival lassította 
a törökök előrenyomulását, de II. Mohamed (1451–1481) hadai 1453-
ban elfoglalták Bizáncot, és a szultán új fővárossá emelte (Isztambul).

34. Az Oszmán Birodalom terjeszkedése
Milyen hódító népekről tanultunk az idén? Miért voltak sikeresek, mely térségekben terjeszkedtek? 
Hogyan próbálták megszilárdítani a birodalmukat? 

Az Oszmán Birodalom terjeszkedése

A térkép alapján gyűjtsük ki 
táblázatba, mikor foglalták el 
az egyes térségeket a  törökök! 
Honnan kezdődött az előrenyo-
mulásuk? Minek köszönhetően 
érték el sikereiket? Milyen tá-
madás érte őket keletről? Mikor 
foglalták el a törökök Bizáncot? 
Mely magyar régiókat fenyeget-
ték közvetlenül?

  Milyen politikai következményekkel járt a rigó-
mezei csata? 
  Hogyan vonta függésbe az Oszmán Birodalom 
a szerb államot?

[A törökök] felkerekedtek a szerb föld ellen, s ott há-
ború kerekedett, amelyben roppant nagy sokaság 
[…] pusztult el a szerbekből […]. A törökök megöl-
ték Lázár szerb fejedelmet az 1389. évben. Bajazid 
szultán […] hatalma alá hajtotta a szerb földet is, 
rákényszerítette őket, hogy adót � zessenek, hadse-
reget küldjenek neki, s háborúban vele együtt vo-
nuljanak ki, és Stefan deszpotát [Stefan Lazarevics, 
1389–1427) helyezte atyja trónusára, hogy uralkod-
jék a szerbek felett.

(Részletek egy névtelen bolgár évkönyvből)
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Az oszmánok állama
Miért volt kezdetben sikeres az Oszmán Birodalom?

A török sikerek hátterében egy sajátságos államberendezkedés és tár-
sadalmi rétegződés állt. A birodalmat a szultán despotikus hatalom-
mal vezette, minden elfoglalt terület az ő kezében összpontosult, ezek 
egy részét megtartotta saját kezelésében (hászbirtokok). A földterüle-
tek nagyobbik részét szolgálati birtokként kiosztotta a lovas katonák, 
a szpáhik számára. Ezeket a birtokokat örökíteni nem lehetett, a szul-
tán bármikor visszavehette; használatukért cserébe a szpáhi katonáknak 
a birtokjövedelem alapján meghatározott számú lovas katonát kellett 
hadba vonultatniuk.

A szultán emellett fenntartott egy 10-12 ezer főnyi állandó zsol-
dos haderőt. A gyalogosokból álló janicsársereg személyi állománya 
nagyrészt a balkáni népek gyermekadóiból származott. A janicsárok 
a folyamatos kiképzéssel ütőképes, azonnal bevethető alakulattá váltak, 
és a csaták során a haderő legmegbízhatóbb seregrészének bizonyultak.

Az erősen központosított államot hatékony közigazgatás segítette. 
A területeket nagyobb tartományokba (vilajetekbe) szervezték, ame-

A 6. században épült Hagia Szophia-bazilika ezer évig a konstantinápolyi pat-
riarchátus székhelye volt. 1453-ban II. Mohamed elrendelte az épület átalakí-
tását muszlim imaházzá, a 16. században egyéb muszlim építmények (például 
minaretek) épültek ki körülötte

Az Oszmán Birodalom felépítése

Milyen közigazgatási egységekre osz-
tották fel a birodalmat? Hogyan történt 
az elfoglalt területeken a birtokok ki-
osztása? Mely tényezők biztosították 
a  birodalom zavartalan működését? 
Milyen katonai alakulatok álltak a szul-
tán rendelkezésére? Miben külön-
bözött a  török mozgósítási rendszer 
a nyugat-európaitól? Miért volt haté-
konyabb az oszmánok állama az euró-
pai rendi-feudális államokénál?

Ezek a legjobb emberei, akiket minden fegyver for-
gatására kioktatnak, és begyakorolnak: puskára, 
íjra, szablyára, dárdára stb. Fehér süveget viselnek 
[…]. Állandóan a császár körül tartózkodnak, […] 
mindenféle önkényeskedéseket művelnek, mert 
senkinek sincsenek alárendelve, egyedül csak a csá-
szárnak, és nem büntetheti meg őket semmiféle 
felsőbbség, sem kádi, sem pasa […]. Keresztény 
országokban, keresztény szülőktől született, rablás-
sal szerzett katonaság ez […]. Zsoldjuk eleinte ala-
csony, de azután egészen heti nyolc akcséra [török 
ezüstpénz, ötven akcse ért egy aranyforintot] nö-
vekszik, a császár háromhavonként � zeti őket […].

(Hans Dernschwam leírása a janicsárokról. A janicsár 
kifejezés az 1360-as években felállított ’új sereg’ 
[törökül: jeni cseri] gyalogos katonájára utalt.)

Aki a tímárbirtokosok közül nem tüntette ki ma-
gát, s a hadjáratról nem hozott fejet vagy nyelvet 
[foglyot]: nem részesült előléptetésben. De aki ki-
tüntette magát, s nyelvet és fejet hozott, annak jö-
vedelme minden tíz akcse után egy akcsével föl-
emeltetett. Amelyik tímár-birtokos pedig a had-
járaton különösen kitüntette magát, s 10-15 fejet 
vagy nyelvet hozott, az ziámetet kapott érdemeiért.

(Részlet Kocsi bég emlékiratából; 17. század eleje. Az 
Oszmán Birodalomban a tímár kifejezés a szolgálati 
birtoktípusra vonatkozott; a ziámet az évi 20 ezer 
és 100 ezer akcse közötti adóbevétellel rendelkező 
birtokokat jelentette, amelyeket alacsonyabb rangú 
tisztségviselőknek utaltak ki. A lovas szpáhi katonák 
ezrei a 20 ezer akcse alatti tímárbirtokkal rendelkeztek.)

  Hogyan állították fel a törökök a janicsáralakula-
tokat?
  Milyen típusú seregrészek voltak, és milyen fegy-
verzettel rendelkeztek?
  Miként próbálták a szultánok ütőképessé tenni 
a seregüket?
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lyekhez néhány kisebb közigazgatási egység (szandzsák) tar-
tozott. A vilajetet irányító pasák és a szandzsákot vezető bégek 
egyszerre polgári és katonai feladatokat is elláttak. A megszállt 
térségekben nem zajlott erőszakos hittérítés, jóllehet a keresz-
tény lakosokra magasabb adóterhek hárultak, és társadalmi 
előmenetel csak az iszlám hit felvételével volt lehetséges.

A balkáni államok sorsa
Miért nem tudtak ellenállni a balkáni népek 
az Oszmán Birodalomnak?

A Balkán-félszigeten letelepedő déli szláv törzsek a bizánci hit-
térítés nyomán felvették a kereszténységet (9–10. század). A Bi-
zánci Birodalomból a 12. század végén vált ki Bulgária, Szerbia 
és Bosznia. A balkáni országok egymással és Bizánccal vívott 
folyamatos háborúi megakadályozták egy nagyobb birodalom 
tartós kialakítását. A gyakori trónharcok állandó viszályhoz ve-

zettek, erős központi hatalom ritkán léte-
sült a térségben. A társadalmi és gazda-
sági elmaradottság mellett az uralkodók 
sokszor nem tudták megtörni a nagybir-
tokosok tartományúri hatalmát.

A megosztottságot növelte, hogy 
a súlyosan megadóztatott jobbágyság 
körében a  vagyonközösséget hirdető 
eretnek tanok terjedtek el. A régi nagy-
hatalom, Bizánc válságos időket élt át, 
a császári trónért folytatott vetélkedés 
többször belháborút eredményezett. 
A 14. században az egymással is vetél-
kedő országok függetlenségét északról 
a Magyar Királyság veszélyeztette. Az 
Oszmán Birodalom a 15. század végére 
bekebelezte a térséget.

Kinek a fennhatósága alá tartozott a Balkán-félsziget a kora középkor végén? Milyen államok születtek a térségben a későbbiek-
ben? Hogyan alakult a térség hatalmi helyzete az évszázadok során? Melyik ország vonta laza fennhatósága alá többször is a Bal-
kán északi részét? Értékeljük a 14–15. századra kialakult helyzetet a Magyar Királyság szempontjából!

a 13. században a 14. században

Szpáhi (lovas katona) és janicsár

A Balkán a 11. században a 12. században 

a 15. században 
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Kitekintő

Összegzés

Drakula legendája
A román nép kialakulásának története a mai Al-
bánia térségében kezdődött, ahonnan az állattar-
tással foglalkozó nemzetségek megkezdték észa-
ki irányú vándorlásukat. A románok az Al-Dunát 
a 12. század végére érték el, és a kunok elvo-
nulása után beköltöztek a Duna és a Kárpátok 
közötti térségbe. A 14. században a Balkán-fél-
sziget északkeleti részén két román fejedelem-
ség jött létre (Havasalföld, Moldva). Havasal-
föld a 15. század elejére az Oszmán Birodalom 
vazallusa lett. A román fejedelemség területe 
azonban a Magyar Királyság védőövezetének 
is számított, ezért a magyar uralkodók gyakran 
beavatkoztak a havasalföldi hatalmi harcokba.

II. Vlad Dracul (’Sárkány’) átállt a törökök 
oldalára, ezért Hunyadi János lefejeztette. Fia, 
Draculea Vlad (’Sárkány � a’) magyar segítség-
gel jutott hatalomra (1456–62), és uralma iszo-
nyú kegyetlenkedéseiről vált hírhedtté. Előbb 
a bojárokkal, utóbb már a társadalom minden 
rétegével szemben fellépett; önkényes uralmá-
nak ezrek estek áldozatul, akiket karóba húzott és megcson-
kított. III. Vlad Draculea – aki a kortársaktól a „Karóba-
húzó” előnevet kapta – rémuralma akkor ért véget, amikor 
a törökkel is szembeszállt. Ekkor állítólag a török hadse-
reg előrenyomulási útvonala mentén húszezer levágott tö-
rök fejet tűzött karókra. Az oszmánok végül legyőzték, és 
III. Vlad Magyarországra menekült, ahol Hunyadi Mátyás 

házi őrizetbe vette. Később, a politikai széljárás megválto-
zásával Mátyás visszahelyezte a fejedelemség élére (1476), 
ahol azonban rövidesen megölték. Dracula legendája évszá-
zadokon keresztül formálódott, végül egy ír regényíró (Bram 
Stoker) megalkotta a horrorisztikus Drakula-vámpíralakot 
(1897). A legendát a 20. század � lmrendezőinek fantáziája 
színesítette tovább.

Vorst van Walachije: Vlad Tepes

A törcsvári (feltételezett Drakula-) 
kastély Romániában

Drakula a � lmvásznon 
(Drakula szerepében Lugosi Béla)

Nézzünk utána, milyen fantasztikus 
elemekkel bővült Dracula története!

Okok és következmények
 Melyek voltak azok a külső körülmények, amelyek meg-
könnyítették vagy éppen megnehezítették az Oszmán 
Birodalom kialakulását?
 Milyen politikai és gazdasági tényezők segítették a gyors 
előretörést?

Történelmi jelentőség
 Melyek voltak az oszmán-török terjeszkedés legjelentő-
sebb hosszú távú következményei?
 Miért nőtt meg a Magyar Királyság jelentősége a tér-
ségben?
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35. Reneszánsz és humanizmus Itáliában
Milyen reneszánsz irodalmi alkotásokat és 
képzőművészeti remekműveket ismerünk?
Miben tért el a reneszánsz ábrázolásmódja 
a középkoritól?

Itália a középkorban
Miben különbözött Itália a többi európai államtól?

Észak-Itália gazdaságilag megerősödött; fontos kereskedelmi (Ve-
lence, Genova), textilipari (Milánó), illetve pénzügyi központok (Fi-
renze) jöttek létre. A városok vezetését a gazdag polgárok (céhmes-
terek, kereskedők) választott testületei biztosították, amelyek háttérbe 
szorították a lakosság döntő többségét kitevő szegényebb rétegeket. 
Az egymással gyakran háborúban álló város államokban a politikai 
küzdelmet a pápát támogató mozgalom (guelf) és a császár mellett 
kiálló párt (ghibellin) belső viszálykodásai határozták meg. Az inga-
tag belpolitikai helyzetet néhány városban egy-egy zsoldosvezér vagy 
nemesi család (például Milánóban a Visconti, majd a Sforza család) 
kihasználta, és a hatalmat katonai erővel magához ragadta. Az egye-
duralmat (signoria; ejtsd: szinyoríá) kialakító vezetők városaik látvá-
nyos fejlesztésébe kezdtek, és hatalmas összegeket költöttek építkezé-
sekre, művészetpártolásra. 

A népvándorlás idején a környező városok lakossága menedéket 
keresett azokon a szigeteken, ahol Velence felépült (421). Bizánc vám-
mentességet biztosított a városnak a Mediterráneum keleti részén. Ve-
lence a középkorban nagyhatalommá vált, a kereskedelmi térségek 
(Dalmácia, Korfu, Kréta, Ciprus) megszerzése mellett vereséget mért 

Idézzük fel, hogyan alakult Észak-Itália és a Pápai 
Állam sorsa a 11–13. században! Mely tényezők 
segítették az itáliai városok fejlődését? Hol voltak 
a fontosabb reneszánsz városok?

A reneszánsz Itáliában

Nézzünk utána az interneten vagy a könyvtárban, 
hogyan kerültek Szent Márk evangélista csontjai Ve-
lencébe! Milyen szerepet kapott Szent Márk a köz-
társaság életében? Keressünk a dózsepalotához is 
kapcsolódó érdekességeket! Honnan kapta a nevét 
a Sóhajok hídja?

A velencei Szent Márk tér
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A reneszánsz Itáliában

a vetélytárs Genovára. Mindeközben a folyamatos fejlesztéseknek kö-
szönhetően kialakult a napjainkban is ismert városkép.

Velencét egy nemesi származású vezető (dózse) irányította, akinek 
a hatalmát a kereskedő arisztokrácia tanácsi testületei korlátozta. Bel-
politikai stabilitását egy állambiztonsági szerv (tízek tanácsa, 1311) 
biztosította, amely kiépített besúgóhálózattal és titkos rendőrséggel ren-
delkezett. 

Firenze gazdasági gyarapodását a textilipar és a kialakuló banktevé-
kenység biztosította. Az állandó pártharcokból végül egy kereskedelem-
ből meggazdagodott polgárcsalád, a Medici család került ki győztesen 
(15. század). Firenze a reneszánsz fővárosa lett, mivel a Mediciek (Cosi-
mo de Medici és unokája, Lorenzo de Medici) jelentős pénzösszegekkel 
támogatták a művészeket és az építkezéseket (mecénáskodás). A Medi-
ciek a köztársaság látszatát fenntartva mintegy hat évtizedig irányították 
Firenzét, és befolyásukat a későbbiekben is megőrizték, hiszen Cosimo 
de Medici dédunokái közül ketten a pápai trónt is elnyerték.

Velence államberendezkedése a 14. században

Milyen eltérés � gyelhető meg a velencei állam be-
rendezkedése és a rendi monarchiák között? Melyik 
társadalmi réteg élvezhetett nagyobb politikai be-
folyást? Ki állt a köztársaság élén, és hogyan korlá-
tozták a hatalmát? Mi biztosította az államrendszer 
zavartalan működését?

A � renzei San Lorenzo-bazilika

Nézzünk utána az interneten, kinek a tervei alapján 
kezdték el építeni a templomot! Idézzük fel a művé-
szettörténet órán tanultakat a reneszánszról! Keres-
sünk reneszánsz stílusjegyeket a képen!

Ez időben Firenzében 15-től 70 évesig körülbelül 25 000 fegyverre fog-
ható ember élt, valamennyi polgár. Köztük 1500 városi nemes és tehetős 
ember, a község igazolt nagy jai. Akkoriban vagy hetvenöt teljes felsze-
relésű lovag volt Firenzében. […]
Firenzében összesen 90 000 fér� , nő és gyerek lakott. Átlagosan 1500-ra te-
hető a vá rosban élő idegenek, utasok és katonák száma. Nem számítottuk 
a polgárság közé az elzárkózott szerzeteseket, barátokat és apácákat. […]
A gyapjúfeldolgozó céh kétszáz vagy még több boltot tartott fenn. 
Mintegy 70-80 000 darab szövetet készítettek 1 200 000 aranyforint ér-
tékben. Jóllehet ennek harmadánál több feldolgozásra a városban ma-
radt, a gyapjúszövők haszna nélkül 30 000-nél több személy élt meg 
belőle. […] A Calimala céhnek vagy húsz boltja árult francia és hegyen 
túli posztót, amelyből évente több mint 10 000 véget hozattak 300 000 
aranyforint érték ben. Ezt mind Firenzében adták el, nem számítva azt, 
amit elküldtek Firenzéből. […]
A bírói testület vagy nyolcvan tagot számlált. Jegyző talán hatszáz, ke-
zelő- és seb orvos vagy hatvan működött a városban, fűszerkereskedés 
vagy száz. Kereskedő és árus nagy számban élt itt, cipész, papucs- és 
facipőkészítő annyi, hogy felbecsülni sem lehet. Háromszáznál többen 
Firenzén kívül kereskedtek. Ezenkívül sok másféle foglal kozású mester-
ember, kő- és faműves dolgozott a városban.

(Villani krónikájából; 1340 körül)

  Firenze összlakosságának hány százaléka tartozott 
a patríciusok közé?
  Kik számítottak plebejusnak?
  Milyen iparágak jelennek meg a forrásban?
  Melyik volt a város legjelentősebb iparága a kor-
ban?
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tartott, akiktől hét gyermeke született. Habár más főpapok is 
megszegték a cölibátus fogadalmát, Rodrigo viselkedésében 
az volt a kihívó, hogy apaságát nem tagadta meg.
1492-ben a bíborosi testület lefizetésével lett pápa. A Borgiák 
uralma rövidesen kiteljesedett: Rodrigo 18 éves fiát (Cesare) bí-
borossá nevezte ki, aki világi fejedelmi pozícióra is tört. Egyik lá-
nyát (Lucrezia) háromszor adta férjhez, az elsőtől botrányos kö-
rülmények között választotta el, a második férjet megfojtották. 
VI. Sándor eközben kicsapongó életet élt a Vatikánban. Az er-
kölcstelen életmód átterjedt a főpapságra, hiszen a magas 
méltóságokat jó pénzért árusították. A kortársak és ellenségek 
sokszor hihetetlen túlzásokkal (orgiák, vérfertőzés) vádolták  
a pápát, de tény, hogy VI. Sándor uralma az egyháztörténelem 
mélypontját jelentette. 
1503-ban a pápa valószínűleg maláriában halt meg, bár egye-
sek mérgezésre gyanakodtak. VI. Sándor legfőbb bírálója a 
kor szak egyik ellentmondásos személyisége, Savonarola Do-
mon kos-rendi szerzetes volt. A hírhedtté vált szerzetes meg-
határozó befolyást szerzett Firenzében két évvel Lorenzo 

Medici halála után (1494). Gyújtó hangú prédikációival könnyen befolyásolta a tömeget, ostorozta a fény-
űzést, az erkölcstelen életmódot, és harcot hirdetett a város és az egyház megtisztításáért. Firenzében tá-
madást indított a reneszánsz műalkotások ellen, számos művész – köztük Botticelli – máglyára dobta er-

kölcstelennek ítélt műalkotását. Savonarola tevékenységével 
kihívta a pápa haragját, aki még a várost is kiközösítette, s vé-
gül a szerzetest eretnekként kivégezték (1498).

Savonarola emlékműve Ferrarában

Mi jellemezte Itália politikai helyzetét a középkorban? Melyek voltak a vezető városál-
lamok? Milyen államberendezkedés alakult ki egyes városállamokban? Mi biztosította a 
régió fejlődését? Miben tért el Itália szellemi élete a skolasztikától? Milyen új életszemlé-
let és gondolkodásmód jelent meg a korban? Hogyan nyilvánult meg az új gondolkodás-
mód a művészetekben?

Milyen az idézet hangvétele? Miként viszonyult Savonarola a pápához? Mi lehe-
tett a szerzetes célja a levél megírásával?

VI. Sándor (Bernardino Pinturicchio fest-
ménye)

Szent Atya, a kereszténynek az a kötelessége, hogy védelmez-
ze az Isten tiszteletét, a mi Urunk Krisztus hitét […]; ezzel szem-
ben azt látom, hogy sok pásztor rossz példája miatt a nyáj 
letért a helyes útról; hogy visszavezessem az embereket a bűn-
bánathoz, prédikálni kezdtem a keresztény tanítást […]. Miköz-
ben igyekeztem előmozdítani a békét ebben a városban, […] 
Szentségedtől kevesebb ellentmondást érdemeltem volna, ha 
nem a segítség minden fajtáját. Te ellenben, […] meghallgat-
tad valamennyi rágalmazómat, és elvéve tőlem minden támo-
gatást, amit keresztény voltodból és hivatalodból következően 
meg kellett volna nekem adnod, segítséget és bátorítást nyúj-
tottál a farkasoknak. Mi […] nagy vágyakozással várjuk, hogy 
meghaljunk Krisztusért. Te pedig, Szent Atya, siess és gondos-
kodj lelked üdvösségéről.
(Részlet Savonarola VI. Sándornak írt leveléből, 1498)

A reneszánsz és a humanizmus
Miért Itáliából indult el az új korstílus?

Itália kulturális tekintetben is elkülönült Európá tól, hiszen a váro-
sokban nagyrészt megmaradt az antikvitás öröksége. A skolasztika 
rideg gondolkodásmódja nemigen hatott az itáliai művelődésre, és 
a világi örömök felé fordulás, az érzelmek kimondása már a 14. szá-
zadi � renzei irodalomban is megjelent (Petrarca és Boccaccio mű-
veiben). A 15. században a török által fenyegetett Bizáncból számos 

görög tudós települt át, rengeteg eredeti antik gö-
rög művet kimentve, amelyek szintén terméke-
nyítően hatottak a  kibontakozó reneszánszra.

Az egyetemes új korstílus, a reneszánsz megszü-
letése is e századokhoz köthető. A szó maga újjá-
születést jelentett, amelyen az antik görög–római 
kultúra (irodalom, művészetek) és eszmeiség (� lo-
zó� a) megújítását értették. A reneszánsz szemlélet-
módja szerint a művészet visszatért „minden szépség 
forrásához”, az ókorhoz, és a természethez.

A reneszánsz gondolkodók megvetően véleked-
tek az elmúlt évszázadokról, szakítottak az addigi 
szemlélettel (sivár földi lét, vágyakozás a túlvilági 
boldogságra). Megjelent az életörömre törekvés, az 
egyén szerepe felértékelődött, elterjedt az ember-
központú, humanista szemléletmód, amely az em-

ber nagyszerűségét, fontosságát hangsúlyozta. A humanizmus azonban 
nem az átlagemberek gondolkodását jellemezte, hanem elsősorban a 
művelt arisztokrácia, a vagyonos polgári rétegek és az értelmiségiek 
gondolkodásmódja volt. A korabeli művészek (például Michelangelo, 
Leonardo, Ra� aello, Botticelli) immár nem névtelen alkotókként te-
vékenykedtek, hanem igazi polihisztorként alkottak remekműveket 
a festészetben, a szobrászatban és az építészetben.

A humán tudományokban a humanista tudósok a hiteles ókori 
forrásszövegek felkutatásával és összegyűjtésével bizonyították be az 
antikvitás fölényét a középkorral szemben. A humanista művek el-
terjedését elősegítette a német Johannes Gutenberg által kifejlesztett 
könyvnyomtatási technika feltalálása (1450 körül). A középkor utolsó 
évtizedeiben egyre több nyomda létesült Európa-szerte, de a nyomtatott 
könyvek hatása csak később, a kora újkorban érvényesült.

Sandro Botticelli: Vénusz születése

Figyeljük meg alaposan a  festményt! Miben kü-
lönbözik a középkori festményektől? Ki volt Venus 
a római istenvilágban? Keressünk minél több rene-
szánsz festményt, és állapítsuk meg a jellegzetes 
stílusjegyeket!

Johannes Gutenberg mainzi nyomdájában jelent meg az 
első, mozgatható betűkkel előállított mű, egy kalendárium, 
majd kinyomtatták a Bibliát

VI. Sándor, a botrányos életű egyházfő 
és Savonarola, Firenze felforgatója

VI. Sándor (Bernardino 
Pinturic chio festménye)

Girolamo Savonarola 
emlékműve Ferrarában

Rá@dás
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Összegzés

A reneszánsz eszméi
Miben különbözött a reneszánsz a középkor világszemléletétől?

A reneszánsz egyik központja Firenze lett, ahol a Mediciek támogatásával 
létrejött a platóni � lozó� a megújításán dolgozó Akadémia. (Az Akadémia 
leghíresebb képviselője Ficino [ejtsd: � csínó] volt, aki Platónról írt életrajzá-
val Hunyadi Mátyást ajándékozta meg.) A � lozó� ai világkép megváltozott, 
az Isten és a világ viszonyának kutatása helyett az ember és a természet 
kapcsolatának kérdése került előtérbe.

A reneszánsz nem volt vallásellenes. A humanisták hittek abban, hogy 
Isten egy harmonikusan berendezett világot alkotott meg az ember szá-
mára, az embernek pedig az a feladata, hogy a természet megismerésével, 
törvényszerűségeinek feltárásával felismerje Isten alkotásának nagysze-
rűségét, az új világszemlélet a képzőművészet ki fejezésmódjában, a híres 
reneszánsz művészek alkotásaiban is észrevehető (például a szépség, a tö-
kéletesség ábrázolása). A reneszánsz tudásvágya tehát a skolasztika merev-
nek tűnő világképével szemben az új ismeretek megszerzésére törekedett, 
az eddig háttérbe szorult természettudományok felértékelődtek. A fény-
űzést és a pompát jelentő új korstílust a Pápai Állam is átvette és tovább-
fejlesztette, majd a 16. században a reneszánsz művészet elterjedt Európa 
többi államában is. 

A korszakban átalakult a politikai gondolkodásmód. A firenzei 
Niccoló Machiavelli, politikai � lozó� ájában az egyéni törekvések, és a 
hataloméhség állt a középpontban. Bár Machiavelli nem a személyes ér-
dekeket előtérbe helyező politikusok mellett érvelt, művével botrányt kel-
tett, és a későbbiekben még számos államelméleti mű vitatkozott vele.

Leonardo da Vinci
A reneszánsz kor „univerzális művé-
sze”, Leonardo da Vinci (1452–1519) 
festőként (például Az utolsó vacsora, 
Mona Lisa), szobrászként, természet-
tudósként és mérnökként alkotott. 
Leonardo élete nagy részét hadmér-
nökként Milánóban, majd Firenzében 
töltötte, tervei leginkább csak vázlat-
rajzokon maradtak fenn (például ost-
romgépek, kereken guruló ágyús harc-
kocsi). A polihisztor művészt egyéb 
technikai kérdések is foglalkoztatták: 
a madarak röptét � gyelve repülőszer-
kezetet alkotott (siklórepülő), illetve 
a korban még szinte tiltott boncolá-
sok során anatómiai rajzokat is készí-
tett. A reneszánsz művész kíváncsi-
sága a világban rejlő dolgok iránt és 
rajongása a technikai szerkezetekért 
már egy új korszak kezdetét jelentette. Leonardo egyik tanulmánya a magzatról

Tank Leonardo tervei alapján…

…és az eredeti tervek

Okok és következmények
 Miért maradt Itália politikailag széttagolt a középkorban? 
 Mi biztosította a régió fejlődését?

Történelmi jelentőség
 Miért jelentős a reneszánsz kultúra megjelenése? 
  Hogyan nyilvánult meg a reneszánsz eszmeisége a mű-
vé szetekben?

Kitekintő

Az uralkodónak nem kell attól félnie, hogy kegyet-
lennek tartják és megrágalmazzák, ha egységben 
és biztonságban tartja alattvalóit. Mert alig pár 
példa statuálása árán még mindig irgalmasabb 
lesz a fejedelem, mint akik szabad folyást enged-
nek a rendetlenségnek. A rendetlenség ugyanis 
az egész közösséget veszélyezteti, az uralkodó ál-
tal elrendelt kivégzések pedig egy-egy személy 
ellen irányulnak. […] A bölcs uralkodó ne legyen 
szótartó, ha ez a magatartás kárára válik, s ha az 
okok, melyek miatt ígéretet tett, megszűntek. […] 
Az emberek cselekedeteiben, de különösen a fe-
jedelemében, akivel szemben nincs helye a jogos 
számonkérésnek, a végcélt kell tekinteni. Győzzön 
tehát a fejedelem, és tartsa fenn hatalmát, s eszkö-
zeit tiszteletre méltónak fogják ítélni.

(Részlet Niccoló Machiavelli A fejedelem 
című művéből; 1513)

Gyűjtsük ki a szövegből, milyen tanácsokkal látta el 
Machiavelli a vezetőket!  Hogyan kormányozzon a 
bölcs vezető a szerző szerint?
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A középkori ember mindennapjai
Milyen nehézségekkel küzdöttek a középkorban az emberek?

A középkor évszázadaiban elsősorban a társadalmi helyzet és a gazda-
sági körülmények befolyásolták a születéskor várható élettartamot (kb. 
30-32 év). A felnőttkort csak a megszületett gyermekek fele élte meg, 
míg a szülési körülmények miatt magas maradt a szülő anyák halálozási 
aránya. A középkorban az emberek többsége elsősorban kovásztalan le-
pényt vagy zabkását fogyasztott, zöldség és gyümölcs ritkán, húsétel csak 
alkalmanként került az asztalra. Sokkal jelentősebb volt a halfogyasztás 
(tonhal, hering, édesvízi halak), hiszen a böjti időszakban (az év 140-160 
napján) egyébként is tilos volt húst enni. 

Az ezredfordulótól megkezdődött a természet erőinek racionális 
hasznosítása. A vízimalmok robbanásszerű terjedése megkönnyítette 
a gabonaőrlést, az új erőgépek átlagosan 50 család lisztszükségletét látták 
el. A kenyér és a húsétel ennek ellenére a jólét szimbólumának számí-
tott. A főurak bőséges lakomái több fogásból álltak, mégis a mai ember 
számára egyhangúnak tűnnének, hiszen alig fűszereztek, édesítőszerként 
pedig csak mézet használtak.

Életkörülmények
Miben különböztek az életkörülmények az ókoriaktól?

A középkori átlagember élete alapvetően a lakóhelye szűk körzetében 
zajlott, távoli régiókba nagyon ritkán jutott el. A lakáskörülményeket 
az emberek társadalmi rangja határozta meg. A jobbágyság az ezred-
fordulón nagyrészt földbe süllyesztett veremházakban húzta meg ma-
gát, a későbbiekben a vályogból vagy fából készült házak terjedtek el. 
A köznemesség főleg kőből épült udvarházban lakott, amelyet fallal vagy 
sánccal védtek, a kővárakat csak a főurak engedhették meg maguknak. 
A várak a nemesi lakótornyokból fejlődtek ki, a várépítészetet és a belső 
díszítést a Szentföldet megjárt lovagok fejlesztették tovább. A lakókörül-
mények és a higiéniai viszonyok a járványokkal szembeni védekezőké-
pességet is meghatározták. Sokszor a sorscsapás elkerülte a szerzetesek 
zárt közösségét, hiszen az ott élők meghatározott életvitel és szabályok 
szerint alakították mindennapjaikat.

A városon kívül lakók testi higiéniájáról nagyon kevés ismerettel 
rendelkezünk, de tény, hogy a 12. századtól már megjelentek a fa hamu 
hozzáadásával főzött szappanok, és mind az egyházi, mind a lovagi 
szabályzatok előírták a rendszeres tisztálkodást.

Az orvostudomány kezdetlegessége miatt népszerűek voltak a népi 
gyógykezelések, bár a gyógyfüvekkel és mágikus szövegekkel gyógyí-
tók gyorsan az inkvizíciós atyák látókörébe kerülhettek. A főurak orvo-
sait is inkább kuruzslóknak tekintették, mivel az egyház tiltotta a bon-
colást, így a korabeli gyógyítóknak nem sok fogalmuk volt az emberi 
szervezet felépítéséről. A leggyakrabban használt orvoslási módszer 

36. Hétköznapi élet a középkorban
Gondoljuk végig, hogyan alakult a középkor népesedése! Milyen tényezők befolyásolták Európa népes-
ségének csökkenését, illetve növekedését? Hogyan ábrázolják az emberek mindennapjait a középkorról 
szóló � lmek, regények?

A folyó először hevesen a malomra veti magát, 
megőrli a gabonát a kövek súlya által, és megmoz-
gatja a � nom szitát, hogy elválassza a lisztet a kor-
pától. És máris a szomszédos épületben van, ahol 
az üstbe ömlik, és a tűznek adja át magát, hogy 
megfőve a szerzetesek sörét készítse elő […], majd 
a közeli kallók vannak soron. Az imént még a ba-
rátok élelmével volt elfoglalva, most a ruházkodá-
sukról gondoskodik. Emeli és süllyeszti a nehéz kö-
lyűket, ezeket a kalapácsokat vagy jobban mond-
va, e falábakat, és nagy fáradságot takarít meg a 
barátoknak […] innen távozva a tímárműhelybe 
ömlik, ahol a szerzetesek cipőjéhez való bőrt ké-
szíti ki, majd […] sok ágra bomlik, hogy különböző 
szolgálatokat láthasson el, legyen az főzés, szitálás, 
öntözés, mosás vagy őrlés […] s végül hogy teljessé 
tegye munkáját, elhordja a szennyet. 

(Leírás a clairvaux-i apátság gazdasági életéről;
13. század) 

Gyűjtsük ki a forrásból azokat a munkafolyamatokat, amelyekben a szer-
zetesek a víz energiáját hasznosították! Nézzünk utána a szövegben meg-
jelenő mesterségeknek és eszközöknek!

Olvassuk el újra Adalberon laoni püspök leírását a tár-
sadalomról a tankönyv 116. oldalán! Hasonlítsuk össze 
az ottani szövegrészletet ezzel az ábrázolással! Hogyan 
jeleníti meg ez a kódexoldal az egyes társadalmi réte-
geket? Kiket állít középpontba?

A középkori társadalom tagozódása
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Amikor a gyermek az első csúf szót kimondja, vegye-
tek egy kis vesszőt, s az mindig legyen kéznél vagy 
a falon, vagy pe dig a pitvarban; ha helytelent cselek-
szik a gyermek, vagy csú nya szót ejt ki, vágjatok ezzel 
egy kicsit a meztelen testére. Ámde ne üssetek puszta 
kézzel a fedetlen fejére, mert egész életére hülyévé 
tehetitek; – egy kis vessző, attól fél és jól nevelt lesz. 
Ha a tanító a tanulót vesszővel vagy kézzel megveri, 
de nem véresre, akkor nem tartozik felelősséggel. Ha 
úgy orrba vágja, hogy elered a vére, ebben az esetben 
sem vonható felelősségre. Ha testének más részét veri 
véresre, mégpedig vesszővel, ezért felelnie kell, ha 
pedig halálra veri, bíróság elé tartozik.

(Berthold von Regensburg né met szerzetes; 13. zázad)

Mielőtt fogadalmadat leteszed, hallgasd meg érett 
megfontolással a szabályokat. A lovagság szabályai 
a következők: hallgasson naponta jámbor elmélye-
déssel misét, kockáztassa életét merészen a katolikus 
hitért, szabadítsa meg a szentegyházat min den zak-
latójától, védje szorongattatásukban az özvegyeket 
és az árvákat, kerülje az igazságtalan háborúkat, ta-
gadja meg a tisztességtelen szolgálatot, párbajozzon 
minden ártatlan megszabadításáért, a lovagi tornákat 
csak a hadi gyakorlat kedvéért keresse, és tisztelettel 
engedelmeskedjék világi dolgokban a római császár-
nak vagy a császár patríciusának. Sértetlenül meg kell 
őriznie az államot, nem szabad elidegenítenie a ki-
rályság vagy a császárság hűbéri birtokait, Isten és az 
emberek szemében kifogástalanul kell e földön élnie.
Ha alázatosan követed a lovagi szabályzat eme tör-
vényeit, és legjobb tudásod szerint és szándékod 
szerint betöltöd azokat, akkor ki fogod érdemelni a 
világi megbecsülést itt a földön és az örök nyugalmat 
a földi élet után. 

(Holland Vilmos lovaggá avatása)

Idézzük fel az ókori gyereknevelési elveket! Meny-
nyiben változott az alapmódszer?

  Milyen magatartásformát illett követnie a lovagnak? 
  Hogyan kellett viselkednie az egyházi és világi ha-

talommal szemben? 
  Milyen értékek határozták meg a lovagi életmódot? 
  Mire használjuk manapság a „lovagias viselkedés” 

kifejezést? 

az érvágás volt. Az időszakban a zsidó orvosok, akiket viszont nem 
kötött az egyházi tilalom, sokkal magasabb szinten tudták művelni 
mesterségüket, mint a keresztény orvosok.

Lovagi értékrend és kultúra
Milyen jellemzői voltak a lovagi életmódnak?

 A nemesi családok gyermekeit tudatosan készítették fel a katonai pályá-
ra, 7–8 éves koruktól egy hűbérúrhoz ajánlották be őket apródnak, ahol 
elsajátíthatták az alapkészségeket (lovaglás, vívás). A kamaszkorba lépő 
� atal már fegyverhordozóként részt vett a lovagi tornákon és a vadá-
szatokon; a lovaggá avatás pedig 18–21 éves kor között meghatározott 
ceremónia (eskü, lovaggá ütés) keretében történt.

A 12. századtól a lovagi értékrend jelentősen megváltozott. A nyers 
erő kultusza helyett a kialakuló lovagi eszménybe beletartozott a nők, 
a gyengék védelme, és megjelent egy ki� nomultabb erkölcsi norma-
rendszer. Nagy szerepe volt ebben az egyháznak, amely tiltotta a magán-
háborúskodást, de a szemléletváltást a létrejövő királyi és főúri udvarok 
kultúrája is befolyásolta. Az udvari kultúra új viselkedésformát igényelt 
(például udvariasság, előzékenység), míg a nőkhöz való viszony változása 
leginkább a lovagi költészetben, a trubadúrlírában mutatkozott meg. Az 
új eszmény és magatartásforma széles körben elterjedt, és később a re-
neszánsz mentalitás alappillérévé vált.

Nők és gyermekek a középkorban
Hogyan hatott az egyházi és a lovagi értékrend?

A Biblia szerint Éva csábította bűnre Ádámot, ezért a kora középkori 
egyházi írók ellenségesen tekintettek a nőkre. A nőket egyes egyház-
atyák indulatos írásaikban ördöggel cimborálókként, bűnre csábítók-
ként írták le. A virágzó középkorban megváltozott a nőkről alkotott 
kép, így a lovagi értékrendben is védelmet kaptak. A trubadúrlíra 
költői már nem titkolták a szerelmet sem. Jóllehet a korban elképzel-
hetetlennek tűnt a női egyenrangúság, a családon belüli szerepük mégis 
megbecsültebb lett. Az elterjedő Mária-kultusz hatására csökkentek az 
általános egyházi kirohanások, igaz, sorra születtek a démoni erőkkel 
együttműködő boszorkányokról szóló nézetek.

A korabeli hit szerint a gyermek eredendő bűnben fogant, ezért az 
újszülötteket igyekeztek minél gyorsabban megkeresztelni. A nemek 
közötti megkülönböztetés miatt a lánygyereket kevésbé becsülték meg 
a családokban. Az egyház szigorúan tiltotta a gyerekgyilkosságot, ám 
a gyerekkitétel (templomok, kolostorok ajtajához) mégis előfordult 
a szegényebb rétegeknél. A felnövekvő gyereket „kis felnőttnek” te-
kintették. Nevelési elvekről nem igazán beszélhetünk, a korszakból 
csak a gyakori verésekről szóló leírások maradtak ránk. A 7–8. életév 
választóvonalat jelentett a gyerekek életében: a nemesi� ak apródként 
egy másik családhoz kerültek, a kézműves családból származók inas-
ként szegődtek el valamelyik céhbe, a parasztgyerekeket pedig egyre 
jobban befogták a mindennapi munkákba.

Rá@dás

A középkori ipar jellemzői

Vízimalom 
ábrázolása 

a 12. század 
elején

Olvassuk el a digitális tananyag kie-
gészítő anyagát a középkori iparról! 
Milyen találmányok, technikai felfe-
dezések születtek az időszakban?
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Kitekintő

Összegzés

Középkori divat és illemszabályok
A társadalmi hovatartozást az öltözet, a haj- és szakállviselet 
is mutatta. A ruházat a társadalmi ranghoz igazodott, a szí-
nes, tarka ruhákat a festékanyagok magas ára miatt csak az 
előkelők tudták megvásárolni. Az alsóbb rétegek sötétebb 
öltözéket hordtak, sőt egyes térségekben tiltották számukra 
a hivalkodó ruházat viseletét. Egyes színekhez negatív tarta-
lom is párosult. A sárga a kirekesztettség jele volt: a rendele-
tek a zsidókat, eretnekeket és prostituáltakat e szín viseletére 

Középkori itáliai viseletek

Nézzünk utána, hogyan állították elő a korabeli ruházatokat! 
Vitassuk meg, mi alakíthatta a divatot!

Okok és következmények
 Mi jellemezte a mindennapi viszonyokat a középkorban?
  Hogyan befolyásolta a társadalmi rang az életkörülmé-
nyeket?

Történelmi nézőpont
  Hogyan vélekedtek a korban a nőkről és a gyermekekről?
 Mai szemmel nézve melyek a középkori élet leginkább 
vonzó vagy riasztó sajátosságai?

Nemes embernek nem illik kanálból szürcsölni lét; udvari nép 
ezt nem teszi, hisz nemtelen van úgyis elég. […]
Tálból vedelni mily rossz szokás, bár van, ki fennen dicséri, ki 
könnyedén veszi, s a nedűt, mint ki tombol, magába önti. […]
Mások harapván a húsból, azt paraszti szokás szerint a tálba 
visszalökik; ki nemes ily szokást nem ismer.
Ki krákog evés közben, taknyát fújja asztalkendőbe, mindezt 
teszi illetlenül, az ilyet nem látom szívesen magam körül. […]
Italod kelyhedbe vissza ne ereszd a szádból, bár vannak, kik 
csak szokásból is ezt teszik; illemnek ezt nem nevezheted. […]
Torkotokat ne vakarjátok, ha esztek puszta kézzel; kendőtök 
vegyétek elő, s illendően azzal tegyétek! […]
Asztalnál orrot tenyérbe fújni, pfuj, mily ocsmány szokás, az 
udvari illem biz nem tűri ezt.
Mondják, akadnak olyanok (bizony igaz, s nem illendő), kik 
nem mosnak kezet evés előtt; kezük ne tudják mozgatni ők!
Fület, szemet piszkálni zsíros kézzel nem udvari népnek való,
orrod szennyét evés közben rejtsd el az udvari nép elől!
Ha szólsz, arra mindig ügyelj, hogy hölgyekkel szépen beszélj,
ez nemes lélekre vall!
S ha néha úgy adódik, hogy ülsz hölgyekkel együtt, vigyázz, 
se közel, se távol ne legyél, öltözékét ne gyűrjed, s ha súgnál 
titokban néki, karját érintened nem szabad, tisztes távot te 
mindig tarts!

(Részletek egy nyugat-európai illemkódexből; 13. század)

  Mit próbált szabályozni az illemkódex?
  Hogyan nézett ki egy korabeli lakomázó társaság a tiltáso-
kat megelőzően?
  Hogyan kellett viselkednie a nőkkel szemben a lovagnak?

kötelezték. Természetesen a divat akkoriban is befolyásolta 
az öltözködést.

Az ezredfordulóra a borotvált arc és a rövidre vágott haj 
elterjedt a világiak körében is, akik főként testhezálló ruhákat 
hordtak. A 12. századtól a szakáll, a hosszú haj és a hosszú, 
buggyos ruházat vált népszerűvé. Mindentől függetlenül az 
egyházi rendbe tartozók öltözete mindvégig jól elkülöníthető 
maradt, és a hierarchia alapján szabályozott volt, illetve a ru-
házat színét a keresztény szimbolikához kötötték.
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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!

1. A feudális társadalom és gazdaság
  Középkori uradalom
 Mezőgazdasági technikák és termelési módszerek
  A hűbériség jellemzői, a jobbágyság helyzete
  Lovagi értékrend és kultúra
  A népesedési mutatók változásai
 Mindennapi életkörülmények a korban

2. A középkori egyház
  Az egyházszakadás előzményei (a nyugati és keleti kereszténység eltérő és közös vonásai)
  Oktatás, művelődés (egyetemek, skolasztika)
  Szerzetesrendek
  Invesztitúraharc
  Az eretnekmozgalmak elleni fellépés

3. A középkori városok
  Gazdasági és jogi háttér
  Városi önkormányzat és társadalom
  Az itáliai városok berendezkedése
  Céhes ipar
  Technikai fejlődés a korban

4. Az uralkodói hatalom jellege és a rendiség születése
  Nagy Károly birodalma
  A német császárság kialakulása és sorsa
  A rendiség megjelenése és a rendi monarchiák működése

5. A középkori művészettörténet
  A román és a gótikus stílus jellemzői
  Az itáliai reneszánsz és a humanizmus

6. Az iszlám vallás, az arabok és az Oszmán Birodalom
  Az iszlám hit, Mohamed tanítása
  Arab terjeszkedés és kultúra
  Az Oszmán Birodalom terjeszkedése és működése

Összefoglalás

Kerettantervi 
fogalmak, 
adatok

Fogalmak: ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, kolostor, bencés rend, kódex, feudalizmus, hűbériség, 
jobbágy, robot, majorság, uradalom, önellátás, nyomásos gazdálkodás, iszlám, Korán, kalifa, invesztitúra, inkvizíció, 
eretnekség, antijudaizmus, kolduló rend, rendi monarchia, városi önkormányzat, hospes, céh, levantei kereskedelem, 
Hanza, skolasztika, egyetem, lovag, román stílus, gótika, reneszánsz, humanizmus, szultán, szpáhi, janicsár

Személyek: Karolingok, Nagy Károly, Justinianus, Mohamed próféta, Aquinói Szent Tamás, VII. Gergely, Gutenberg

Topográ� a: Pápai (Egyházi) Állam, Bizánci Birodalom, Mekka, Német-római Birodalom, Szentföld, Velence, Firenze

Kronológia: 622 (Mohamed futása, a muszlim időszámítás kezdete), 732 (a frankok győzelme az arabok felett), 
800 (Nagy Károly császárrá koronázása), 843 (a verduni szerződés), 1054 (az egyházszakadás), 1215 (a Magna Charta 
kiadása), 1453 (Konstantinápoly elfoglalása)
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A tanév során a tananyag feldolgozásakor projektmunkát is készíthetünk. Első lépésként alakít-
sunk kisebb, 4-5 fős csoportokat érdeklődési körünknek megfelelően. A téma kiválasztása után 
folyamatosan dolgozzunk a feladat elkészítésén. A projektmunka elején készítsünk feladat tervet, 
majd vezessünk 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 projektmunká ból 
készülhet házi dolgozat, tabló, előadás, törimozi stb. A témához feldolgozandó anyag termé-
szetesen nemcsak a tankönyvi leckékből, hanem egyéb gyűjtőmunkából is származhat (például 
könyvtár-, múzeumlátogatás, internet).

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

A projektmunka ajánlott témakörei

Nők és fér� ak életmódja és társadalmi helyzete, életformák

 Az őskori ember
(például: a paleolit és neolit életmód jellemzői)

 A folyamvölgyi civilizáció emlékei
(például: az első mezopotámiai városok, Hammurapi törvénygyűjteménye)

 Az ókori Hellász lakói
(például: bronzkori civilizációk, a spártaiak életmódja, Lükurgosz törvényei, 
a Periklész-kori Athén, nők és gyermekek helyzete a poliszokban) 

 A római polgár és a nagyvárosi élet
(például: mindennapok a császárkori Rómában, a romanizáció folyamata 
a provinciákban, egy pannoniai város élete)

 A lovagság világa
(például: a középkori társadalom rétegződése, a lovagi életmód jellemzői, 
a lovagi kultúra)

 A középkori falvak népének élete
(például: jobbágyi szolgáltatások és kötelezettségek, a mindennapi élet nehézségei) 

 A középkori város és polgár
(például: városi jogok, céhes ipar, élet a városfalak között)

Projektmunka
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Arab támadás

Az őstörténelem forrásai
Milyen forrásokból ismerhetjük meg népünk eredetét?

Mondák és krónikák • Minden nép őstörténete – például a rómaiaké is, 
mint ahogy korábbi tanulmányainkban láttuk – mondákban fogalma-
zódik meg, amelyek isteneket és emberfeletti erejű hősöket, régi híres 
népeket neveznek meg őseikként. A rómaiak a trójaiakat tekintették 
ősüknek, a magyar mondák és krónikaírók a bibliai népeket (Magóg 
király), a szkítákat, a hunokat és az alánokat nevezték meg népünk őse-
iként. A bizánci és nyugati történetírók is hol hunoknak, hol törökök-
nek, hol avaroknak, hol pedig szkítáknak nevezték őseinket, mivel az 
egykori Szkítia felől érkeztek, és lovas íjászokként emlékeztették őket 
ezekre a népekre. Mindezek az elnevezések valójában semmit sem 
árulnak el a magyarok eredetéről.

A bizánci krónikák töröknek nevezték a magyarokat, mivel akko-
riban török népek szövetségében éltek. A legkorábbi magyar szerző, 
Anonymus szittya, vagyis szkíta eredetűnek tartja a magyarokat, akik-
nek a származását a bibliai Magógra vezeti vissza. Szerinte Attila hunjai 
is Magógtól származtak, és Árpád az ősapjának nevezte Attilát. 

A 13. század végén Kézai Simonnál jelenik meg az az elképzelés, mi-
szerint a magyarok valójában hunok. A későbbiekben ez az eredetelmé-
let lett a legnépszerűbb, mivel egyrészt a rómaiakat is rettegéssel eltöltő 
„Isten ostorától” származni dicső múltat jelent, másrészt így Magyaror-
szág területét 895-ben nem elfoglalták, hanem visszafoglalták őseink.

37. A magyar nép őstörténete
Hogyan beszélték el a rómaiak népük és városuk eredetét? Mennyiben tekinthetők ezek az elbeszélések 
történetinek, és mennyiben mondainak? Milyen mondákat ismerünk a magyar nép származásáról, ván-
dorlásairól? Milyen elméletekkel találkoztunk már a magyarok származásáról, nyelvrokonairól?

Rekonstruáljuk a térképen a magyarok 
vándorlását! Milyen természetföldrajzi 
adottságokkal rendelkezett a terület? 
Mely folyóknál telepedtek le vándorlá-
saik során a magyarok? A magyar ős-
hagyományban fontos szerepet játszó 
Meótisz azonos az Azovi-tengerrel. Ke-
ressük meg a térképen! Hol fekszik Le-
védia, és ma melyik ország része? Mely 
folyók közt található Etelköz?

A magyar nép kialakulása és vándorlása

Anonymus Gesta Hungarorumának első lapja

Hogy nevezik a kódexekben a díszítéssel ellátott 
első betűt? Honnan tudjuk, hogy Anonymus neve 
P-vel kezdődött?



V.   A MAGYARSÁG TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL 1490-IG 169

�nnugor
nyelv-

rokonság

mára
lezárult
törökös
elmélet

sumer
etruszk

tudományos vita

politikai vitanyelvészet régészet

nincs tudományos 
bizonyíték

érzelmi vita

uráli nyelvek

szamojéd

ugor

előmagyar

�nn-permi

észt�nn

lapp �nnségi nyelvek

permivolgaibalti �nn

�nnugor

magyar

obi-ugor

vogul osztják

Nyelvészet • A � nnugor nyelvrokonság kérdése a 18. század végén 
fogalmazódott meg. A nyelvtudomány napjainkra 704 � nnugor vagy 
ugor eredetű magyar szót mutatott ki a magyar nyelvben, amelyek az 
alapszókincs részei (az első hat szám, a húsz, a száz, a testrészek, a táp-
lálkozás, az elemi életjelenségek, a cselekvések, az érzékelések szavai). 
Ez nem tűnik soknak, de használatuk gyakorisága igen jelentős, az iro-
dalmi szövegek szókincsének 80%-a � nnugor eredetű. Finnugor erede-
tű szavainkból arra kell következtetnünk, hogy az akkor még együtt élő 
� nnugor népesség halászó-vadászó-gyűjtögető életmódot folytatott. 
Ez a középső kőkor (mezolitikum), kisebb mértékben pedig a neoliti-
kum társadalmi szintjének felel meg (például fazék, vaj, köles).

A török rokonság hívei is támaszkodnak a nyelvészet eredményei-
re, és a mintegy 250 török eredetű szavunkra hivatkoznak. Török szó-
kincsünk történelmileg a � nnugor kornál fejlettebb, földművelést és 
fémművességet ismerő korszak emléke, vagyis nem a nyelvrokonság, 
hanem az akkortájt velünk élő török népektől való átvétel bizonyítéka.

  Miért írta meg P. mester a krónikát? Milyen forrá-
sokat használt?
  Létezett-e már Anonymus előtt magyar történel-
mi munka?
  Melyik bibliai hősre vezeti vissza a szerző Attila 
származását?
  Mi a véleménye az eredetre vonatkozó néphagyo-
mányról?
  Mit tudott Anonymus a magyar őshazáról? Mennyi-
re lehettek pontosak a szerző földrajzi értesülései?

Mesternek mondott P, a néhai jó emlékű, dicsőséges Bélának, Magyar-
ország királyának jegyzője, N-nek, az ő legkedvesebb barátjának, a tisz-
telendő és az írástudás művészetében avatott fér� únak üdvözletét meg 
kérése teljesedését jelenti. […] kérted tőlem, […] írjam meg neked Ma-
gyarország királyainak és nemeseinek származását is: hogy a hét fejedel-
mi személy, aki a hét magyar nevet viseli, miképpen jött ki szittya földről, 
vagy milyen az a szittya föld […]. Ha az oly igen nemes magyar nemzet 
az ő származásának kezdetét és az ő egyes hősi cselekedeteit a parasztok 
hamis meséiből vagy a regösök csacsogó énekéből mintegy álomban 
hallaná, nagyon is nem szép és elég illetlen dolog volna. Ezért most már 
inkább az iratok biztos előadásából meg a történeti művek világos ér-
telmezéséből nemeshez méltó módon fogja fel a dolgok igazságát. […]
Szkítia ugyanis, amelyet Dentümogyernek hívnak, hatalmas föld tőlünk 
keletre, s határai északtól egészen a Fekete-tengerig terjednek. Legszélén 
egy Don nevű folyó található, kiterjedt mocsarakkal […]. Keletről pedig 
Szkítia szomszédságában éltek Góg és Magóg [bibliai személyek] népei, 
akiket Nagy Sándor zárt be oda. Szkítia földjének szélte és hossza mesz-
szire terjed, az ott lakókat közönségesen dentűmogyernek hívják mind 
a mai napig, és soha egyetlen imperátor sem kerítette hatalmába őket. 
Szkítia népei igen régiek, s mint említettük, keleten uralkodtak.
Szkítiának első királya Magóg [bibliai személy, Noé unokája] volt, a Jáfet 
� a, és az a nemzet Magóg királytól nyerte a magyar nevet. Ennek a király-
nak az ivadékából sarjadt az igen nevezetes és roppant hatalmú Attila 
király. Ő az Úr megtestesülésének négyszázötvenegyedik esztendejében 
a szittya földről kiszállva hatalmas sereggel Pannónia földjére jött, és 
a rómaiakat elkergetve az országot birtokába vette. […]

(Anonymus: A magyarok cselekedeteiről; 1200 körül)

Milyen ellentétes elméletek léteznek az őstörté-
nelmünk feltárásában? Mire vezethető vissza a bi-
zonytalanság? Miért születhetnek áltudományos 
elméletek?

Eltérő álláspontok a magyar eredettel kapcsolatban

földművelés árpa, búza, boglya, dara, eke, sarló, 
szérű, tarló, őröl

szőlő- és 
kertkultúra

alma, bor, dió, gyümölcs, körte, szőlő

állattenyésztés bika, borjú, disznó, karám, kecske, 
ökör, tinó, tyúk, író, köpű, sajt, túró

kézművesség bölcső, gyertya, kancsó, karó, kapu, 
korsó, gyűszű, ács, szűcs, szatócs

vallás tor, gyász, gyón, boszorkány

Néhány török eredetű szavunk

Az uráli nyelvcsalád

rokonság
apa, meny, � ú

környezet
víz, fa, fenyő, szil(fa)

lakás, ruházkodás
ház, ágy, fon, köt, varr

eszközök, munka
fúró, bőr, kő, vas, arany

vadászat
ideg (= íjhúr), nyíl, lő, nyúl

táplálkozás
fazék, fő, főz, vaj, háj

halászat
háló, folyó, hal

testrészek
fő, szív, száj, kéz

gyűjtögető életmód
méz, bogyó, mony (= tojás)

időbeli tájékozódás
év, tél, tavasz

Néhány � nnugor eredetű szavunk
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Régészet • A honfoglalás korából sok temetőt ismerünk, amelyek 
sírjai kisebbrészt gazdag sírmellékleteket (például tarsolylemezt, ló-
csontokat), nagyobbrészt szerény sírmellékleteket tartalmaznak, vagy 
semmiféle tárgyi emléket sem találunk bennük. A honfoglalás előtt-
ről, a Kárpát-medencén kívülről jó néhány bizonyíthatóan magyar 
sírt tártak fel, elsősorban Oroszország, kisebb mennyiségben Ukrajna 
és Románia területén. A sírokból ismerjük a magyar kézművesség és 
viselet jellegzetes emlékeit (övveret, csüngő, hajfonatdísz, ékszerek).

Embertan • A legutóbbi évtizedben a genetika segítségével számos in-
formációhoz jutottunk (a kizárólag az anyai ágon öröklődő, úgyne-
vezett mitokondriális DNS vizsgálatával). Eszerint a honfoglalás kori 
csontanyag azt mutatta, hogy annak mindössze 16,2%-a képvisel á zsi-
ai vonalat, mí g a maradé k 83,8% egyértelműen kelet-európai. A Kár-
pát-medencétől a Volgáig egy főbb vonásaiban genetikailag homogén 
népesség lakott nagyjából a Kr. e. 5. század óta, és a honfoglalók is ebből 
a térségből érkeztek, így nem csoda, hogy embertanilag ehhez a népes-
séghez álltak közel. Emiatt a magyarság gyakran hangsúlyozott ázsiai 
eredetének elmélete embertanilag nem támasztható alá.

A legutóbbi évtizedekben megszaporodtak a magyarság eredetét má-
sutt kereső elméletek. A sumerek vagy az etruszkok őseinkként való fel-
tüntetésében jelentős szerepet játszott a sumer és az etruszk írásrendszer. 
A sumer írás azonban egy agyagtáblába nyomott jelekből álló ékírás, az 
etruszk pedig egy föníciai és görög eredetű betűírás. A magyar rovásírás 
végső soron szintén a föníciai mintára vezethető vissza, de mi a török 
népektől vettük át. Az írásrendszerek éppúgy nem támasztják alá a ma-
gyarság sumer vagy etruszk eredetét, mint a nyelvészet eredményei.

A magyarok eredete és vándorlásai
Milyen szakaszai voltak vándorlásunknak?

Őstörténetünk forrásaiból látszólag ellentmondó kép rajzolódik ki: ho-
gyan lehet egy � nnugor nyelvet beszélő nép embertanilag a kelet-eu-
rópaiak közé tartozó, és saját hagyományai szerint török vagy hun 
származású? Az ellentmondás azonban látszólagos. Az antropológiai 
sajátosságok és a nyelvek semmilyen kapcsolatban sem állnak egymás-
sal. Őseink valóban egy � nnugor nyelvet örökítettek ránk, de ván-
dorlásaik során azokkal a népekkel házasodtak össze, akikkel együtt 
éltek. Mind Levédia, mind pedig Etelköz a Volga és a Kárpát-medence 
között fekszik, így vándorlásunk meghatározó részében kelet-európai 
népek között időztünk.

A török származás feltételezése a török népekkel való szoros kap-
csolat emléke, amikor anyagi kultúránk (viselet, használati tárgyak, 
díszítőmotívumok) a török népekéhez vált hasonlóvá. Így a magyar-
ság egy külső szemlélő számára valóban török népnek tűnhetett. 
Együttélésünk következménye, hogy Árpád nevén kívül a hét közül 
öt törzsünk neve is török eredetű.

A hun származás feltételezése valószínűleg a nyugati krónikák 
megismerése után kerülhetett be a magyar hagyományba. A hunok 
nyelvét nem ismerjük, mindössze három hun szó maradt ránk, és 
ezek közül kettő feltehetőleg szláv eredetű (például sztrava: halotti 
tor). Van olyan tudós, aki névanyaguk alapján török, más pedig irá-
ni nyelvűnek tekinti a hunokat. A magyarok külső, vagyis más né-
pek által használt neve (hungarus) a benne szereplő g miatt nem köt-
hető a hunokhoz, hanem feltehetőleg az onogur népnév származéka.

A magyar nyelv valamikor a Kr. e. 8. században vált el az obi-ugorokétól, 
és ekkor tértek át őseink a nagyállattartó nomád életmódra. Ezt követően 

Honfoglalás kori sír

Milyen állat feje hever a halott lábánál? Mi-
lyen, a lovagláshoz fontos tárgyat látunk az 
állatkoponya mellett? Mire használták?

Julianus barát útja

Julianus barát

Rá@dás

Olvassuk el a digitális tananyagban Julianus 
történetét! Kik pusztították el a keleten ma-
radt magyarokat?
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A vándorló magyarok szétszedhető és könnyen összerakható nemezjurtákban laktak, amikor 
hosszabb-rövidebb időre letáboroztak

Ma mely népek használnak még jur-
tát? Honnan eredhet a „szedi a sátor-
fáját” kifejezés?

az Irtis folyó vidékén telepedtek le. A 6. század közepén az ősmagyarság 
nyugat-szibériai szálláshelyéről a Volga és az Urál közti területre költö-
zött, de egy részük északra vándorolt Magna Hungaria, a mai Baskíria 
területére, ahol a tatárjárás előtt Julianus barát még találkozott velük. 
Ez idő tájt került be a magyar nyelvbe a legtöbb török jövevényszó, 
amelyek a földművelés és az állattenyésztés egyre fontosabb szerepé-
re utalnak. A magyarok a vándorlás során legelőváltó állattenyésztést 
folytattak. Nyáron a hegyek friss füvét legeltették, télen a síkságon lévő 
szállásokra vonultak, ahol kevésbé fagyott. A félnomád életmódhoz 
hozzátartozott a gyorsan fejlődő és learatható növények, mint például 
a köles vetése, aratása.

A magyarság csatlakozott a Kazár Birodalomhoz, a török nyel-
vű kazárok laza államalakulatához, és a 7. század végén települtek át 
a Don és a Dnyeper közti Levédiába. Itt alakult ki a hét magyar törzs, 
amely szövetségre lépett egymással. A törzsszövetség élén – a kazár 
állam berendezkedéshez hasonlóan – két fejedelem állt. A kettős feje-
delemségben az arab és a perzsa források szerint a kende a szakrális 
vezető volt, míg a hadsereg élén a gyula állt. A vándorlás utolsó állomá-
sa a 9. század kezdetén elfoglalt Etelköz volt a Dnyeper és a Dnyeszter 
között, ahol kazár törzsek (kabarok) is csatlakoztak a törzsszövetség-
hez. Anonymus szerint itt kötötték meg a vérszerződést, amelyben 
elismerték Álmos vezér és a Megyer törzs vezető szerepét.

A türkök népe régen Kazáriához közel szerzett ma-
gának lakóhelyet, azon a helyen, melyet első vaj-
dájuk nevéről Levédiának neveznek, amely vajdát 
tulajdonnevén Levedinek, méltóságánál fogva pe-
dig, miként az utána való többit is, vajdának hívták. 
[…] A türkök hét törzsből állottak, de sem saját, 
sem idegen fejedelem felettük soha nem volt, ha-
nem valamiféle vajdák voltak közöttük, akik közül 
az első vajda volt az előbb említett Levedi. Együtt 
laktak a kazárokkal három esztendeig, s minden 
háborújukban együtt harcoltak a kazárokkal.

(Részletek Bíborbanszületett Konstantin bizánci 
császár A birodalom kormányzásáról 

című művéből; 10. század)

Oroszország és Ukrajna déli területein harcosok sír-
jaiból olyan tárgyak (lószerszámok, viseletdíszek) 
kerültek elő, amelyeket a honfoglaló magyarok is 
használtak. A leletek alapján egy új elmélet felté-
telezi, hogy a magyarok csak a 830-as években in-
dultak el a Középső-Urál vidékéről, egy lépésben 
érkeztek az Etelközbe, és innen jöttek a Kárpát-me-
dencébe 895-ben. Vagyis Levédiát, ahol nem talál-
tak magyar emlékeket, nem is érintették.

  Miért biztos, hogy a türköknek nevezett nép ma-
gyar?
  Vitassuk meg, milyen okok miatt nevezi a forrás 
a magyarokat a türkök népének!
  Hány törzse volt a magyaroknak?

Kronológia Korszakok Általános jellemzők

Kr. e. 4. évezred uráli korszak (az 
Ural-hegységtől keletre)

mezolit időszak, halászó-
vadászó-gyűjtögető életmód

Kr. e. 3. évezred � nnugor korszak neolit időszak, a � nn-permi 
népek kiválása (Kr. e. 2500 k.)

Kr. e. 2. évezred ugor nyelvközösség a neolitikum időszaka, 
a fémmegmunkálás kezdetei

Kr. e. 8. század a magyarság kialakulása elszakadás az obi-ugoroktól 
(vogul, osztják), nomád életmód

  Foglaljuk össze, mit állít az új elmélet! 
  Milyen forrásokra támaszkodik? 
  Egy régész számára az is forrás, ha egy területen 
nem találnak magyarokhoz köthető emlékeket. 
Mire következtethetünk ebből?
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Összegzés

Egy csillagászati expedíció következménye

1769-ben egy csillagászati expedíció utazott Bécsből a Norvé-
gia legészakibb pontján fekvő Vardø (ejtsd: vardö) szigetére. 
Az expedíció tagja volt a magyar Sajnovics János, aki a csilla-
gászat mellett nyelvészettel is foglalkozott. Sajnovicsnak fel-
tűnt, hogy a lapp és a magyar szavak között sok a hasonlóság. 
Azt, hogy ad, a lapp úgy mondja: adde. Az éj úgy hangzik: ije. 
A szavak hangsúlyozása is jobban hasonlít egymásra, mint 
bármelyik másik nyelvre. A két nyelv nyelvtanában szintén 

Alázatos üdvözlettel magával a tisztelendő prépost atyával legalább visz-
szatértünkig megőrzendő titok terhe alatt közlöm, hogy az egész észa-
kon egészen Ázsiáig elterjedt jeles lapp nemzetségnek felfedeztük egy 
népét. Jó Isten, ki hitte volna, hogy mi ugyanazon ősatyától való testvé-
reket fogunk találni a lapp népben! Magyarok, testvéreink, a mi magyar 
nyelvünket beszélik, a mi magyar ruhánkat hordják, a mi régi magyar 
atyáink szokásai szerint élnek, egyszóval testvéreink. Ó, minő csodás, 
milyen megdöbbentő dolgokat fogok jelenteni. De mindezt csöndben 
tartsuk meg magunknak, illő ugyanis, hogy elsőként a dán király tud-
ja meg tőlünk. Isten csodálatos rendelése, hogy társként a nyelvtudo-
mányban jártas Pater Sajnovicsot választottam erre az expedíciómra. 
Dicsérjük Istent testvéreink felfedezésében, akiknek talán, mint egykor 
Magyarországnak, e felfedezésünk útján fellobban az igaz hit fénye örök 
üdvösségükre az Ő csodás útjai által.

(A csillagászati felfedezőúton a lappoknál járt 
egyik bécsi csillagász pap, Hell Miksa 

levele Pater Höllerhez; Vardø, 1769. április 6.)

  Minek nevezi Hell Miksa a lappokat?
  Milyen hasonlóságot talált a magyarok és a lappok szokásai között?
  Norvégia a 19. század elejéig Dánia tartománya volt. Hogyan utal erre 
a levél?
  Miben volt tudós a csillagászaton kívül Sajnovics?
  Keressük meg az interneten, hol fekszik Vardø!

Történelmi forrás
 Mely tudományágak segítik a magyar őstörténet feldol-
gozását?
 Milyen következtetéseket vontak le a vizsgálatok során?

Sajnovics János könyve a magyar–lapp nyelvrokonságról

Sajnovics János könyvének címe: Bizonyítás. A ma-
gyar és a lapp nyelv azonos. Igaza van-e Sajnovics-
nak, hogy a magyar és a lapp nyelv azonos, vagy 
inkább úgy kellene fogalmazni, hogy rokonságban 
állnak egymással? Válaszunkat indokoljuk!

számos hasonlóságot talált, például a számok után nem töb-
bes, hanem egyes számot használnak („öt hal” és nem „öt 
halak”, mint az indoeurópai nyelvekben).

Hazatérve írt egy latin nyelvű könyvet a lapp és magyar 
nyelvrokonságról, amely 1770-ben jelent meg. Az elképzelés 
néhány tudóst felháborított, mivel a dicsőséges hun eredetben 
hívő magyar nemesség elképzelhetetlennek tartotta a „halszagú 
rokonságot”. A 18. században ugyanis nemcsak a lappok, hanem 
még a � nnek is szegény peremnépnek számítottak, akiknek 
a rokonságára nem lehettek olyan büszkék, mint a hunokéra.

Tények és bizonyítékok
 Milyen elméletek és tudományos válaszok születtek 
a magyarok eredetéről?
 Miért tűnnek ellentmondásosnak az egyes tudomány-
ágak által adott válaszok?

Kitekintő
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A honfoglalás előzményei
Milyen események előzték meg a honfoglalást?

Etelközből megindultak a nyugati irányú portyázó kalandozások. 
A 9. század közepétől a magyarok felderítették a Kárpát-medencét, 
amely megfelelő letelepedési helynek tűnt a nehezen védhető szállás-
területtel szemben. A vérszerződéssel megpecsételt törzsszövetsé-
get a krónikák szerint Álmos vezette, a bizánci források megőrizték 
a hét törzs nevét: Nyék, Megyer, Kürtgyarmat, Jenő, Tarján, Kér, Keszi.

A honfoglalás menetét főleg bizánci és nyugati írásos források alap-
ján ismerjük, mivel Anonymus műve nemcsak évszázadokkal később 
keletkezett, hanem szerzője sokszor kitalált történetekkel színezte kró-
nikáját. 894-ben a morva Szvatopluk fejedelem kért és kapott magyar 
segédhaderőt a dunántúli területeket birtokló keleti frankokkal szem-
ben. Emellett a bizánci császár (Bölcs Leó) is a magyarokhoz fordult 
segédcsapatokért a bolgár állammal vívott harcokhoz.

A katonai segítség nem maradt el, az egyik haderő sikeresen küzdött 
a Kárpát-medencében, és az Al-Duna szakaszon átkelő másik magyar 
sereg is győzelmet aratott a bolgárok felett (894). 

38. A honfoglalás és a kalandozások kora
Milyen mondákat ismerünk a korai magyar történelem időszakából? Hogy hívták a törzseket, és kik vol-
tak a vezetőik? Mit tudunk a honfoglalás előzményeiről és okairól? Milyen eseményeket nevez a magyar 
történetírás kalandozásoknak? 

A honfoglalás menete

Melyik térségből indult meg a honfog-
lalás? Hogyan bontakoztak ki a had-
mozdulatok? Gyűjtsük ki földrajzi ré-
giók szerint azokat a népeket, amelyek 
a Kárpát-medencét lakták! Hol lehetett 
a legkönnyebben szállásterületet kiala-
kítani? Mi zavarta meg a honfoglalás 
menetét? Milyen események történ-
tek 895 után?

A magyar pedig a türkök egyik fajtája. Főnökük 
20 000 lovassal vonul ki. Főnökük neve Kende 
[kündü]. Ez azonban csak névleges címe királyuk-
nak, minthogy azt az embert, aki királyként ural-
kodik fölöttük, Dzsulanak [gyula] hívják. Minden 
magyar a Dzsula nevű főnökük parancsait követi 
háború dolgában, a védelem és más ügyekben. 
Sátraik vannak és együtt vonulnak a sarjadó fű-
vel és a zöld vegetációval. […] A magyarok orszá-
ga bővelkedik fákban és vizekben. Talaja nedves. 
Sok szántóföldjük van. Állandóan legyőzik a szláv-
okat, akik közel laknak hozzájuk. Súlyos élelmisze-
radókat vetnek ki rájuk, és úgy kezelik őket, mint 
foglyaikat. A magyarok tűzimádók [a pogányok 
elnevezése az arab történetíróknál]. […] [Ezek] 
a  magyarok szemrevaló és szép külsejű embe-
rek, nagy testűek, vagyonosak és szembetűnő-
en gazdagok, amit kereskedelmüknek köszön-
hetnek. Ruhájuk brokátból készült, fegyve reik 
ezüsttel vannak kiverve és gyönggyel berakottak.

(Részletek Ibn Ruszta földrajztudós és Gardézi 
perzsa történettudós munkáiból. A kutatók a 870-es 

évekre teszik a feljegyzések keletkezését.)

  Hogyan tekintett a magyarokra a muszlim szerző?
  Milyen jellemzői voltak a magyarok életmódjának, öltözetének?
  Kik irányították a magyar törzsszövetséget?
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Rekonstruáljuk a refl exíj működési elvét! Nézzünk utána, miért volt hatékonyabb fegy-
ver, mint a nyugaton használt íj!

A magyarok népe napkelte előtt az öldöklésre szom-
jasan, a harcra vágyódva, meglepte a még ásítozó 
keresztényeket. Többeket a nyíl előbb ébresztett fel, 
mint a magyarok kiáltozása. Másokat ágyukban döf-
tek keresztül, sem a zaj, sem a sebek nem ébresz-
tették már fel őket, mivel előbb szállott el belőlük a 
lélek, mint az álom. Tehát innét is, onnét is súlyos küz-
delem kerekedik; a türkök [magyarok] hátat fordítva, 
mintha megfutamodnának, nyilakkal igen sokat lete-

rítenek. A lenyugvó nap már hét órát mutatott, a ha-
diszerencse még Lajos [Gyermek Lajos keleti frank ki-
rály, 900–911] seregének kedvezett, amikor a türkök 
szemtől szembe cselt vetnek, és futást színlelnek. 
A király népe a cselvetést nem sejtve, a legerősebb 
lendülettel üldözőbe veszi őket, a lesben állók min-
den oldalról előjönnek és megsemmisítik a győzte-
seket azok, akik már legyőzötteknek látszottak.
(Részlet Liudprand püspök krónikájából)

Gyűjtsük össze a nomád harcmodor elemeit a leírásból! Miként győzhetett volna 
a király serege? Milyen taktikai hibákat követtek el?

A kalandozásokat a zsákmányszerzés mellett egyes területek adó-
fi zetésre kényszerítése is mozgatta. A hadjáratokat nem a nagyfeje-
delmi központban tervezték meg, hanem legtöbbször a törzsfők vagy 
gazdagabb kíséretük önálló akcióiról volt szó. A törzsfők az „úr” cí-
met viselték, fejedelemként irányították a törzsi szállásterületeket, 
amelyeket saját „úrságuknak” (országuknak) tekintettek. A magyar-
ság zöme valószínűleg közszabadokból állt, míg a szolgák, „rab cselé-
dek” (leigázott őslakosok, hadifoglyok) más etnikumhoz tartozhattak. 
A magyarok közötti jogi egyenlőség nem jelentett vagyoni egyenlősé-
get. A szabadokon belül a „bő” kifejezés egy-egy „úrság” vezető réte-
géhez tartozó vagyonosabb réteget takarta, a szegényebb „ín” réteggel 

Rá@dás

A nagyszentmiklósi kincslelet egy darabja

Olvassuk el a digitális tananyagban a leckéhez 
tartozó ismertetést! Melyik néphez köthető 
a nagyszentmiklósi kincs? Mely népek lakták 
a Kárpát-medencét a honfoglalás korában?

A szorult helyzetben lévő bolgár uralkodó a besenyőkkel szövetkezett, 
hogy azok hátba támadják a magyarokat. Az eseményeket felgyorsí-
totta Szvatopluk váratlan halála, amely miatt a morva államban belvi-
szály keletkezett. A magyar törzsszövetség ekkor a Kárpát-medence 
elfoglalásáról határozott. A történeti hagyomány Árpád fejedelem 
(Álmos � a) szerepét hangsúlyozza a honfoglalás levezénylésében, 
a társvezérről alig maradt emlék. Anonymus művében egy Kurszán 
nevű vezérről olvashatunk, akit a korabeli külföldi források is gyakran 
megemlítenek ebből az időből (Kuszán, Kusál névalakban). A kuta-
tók valószínűsítik, hogy a kettős fejedelemség által irányított magyar 
törzsszövetség élén a kende rangját Álmos és Árpád együttesen látta 
el, míg a gyula tisztségét a már említett Kurszán töltötte be. Kurszán 
szerepe fontos lehetett, hiszen a következő évek főbb hadmozdulatait 
ő vezette. (A vezér további életútja nem volt hosszú, 904-ben a bajorok 
egy lakomán tőrbe csalták és megölték.)

A honfoglalás menete
Hogyan foglalták el őseink a Kárpát-medencét?

895-ben a tavaszi hóolvadás után megkezdődött a Kárpátokon való 
átkelés. A főerők a Vereckei-hágón keresztül ereszkedtek le, miköz-
ben néhány alakulat – amelyek az előző évben a Felső-Tiszánál átte-
leltek – biztosította az előrenyomulást. A Vereckei-hágó irányába egy 
igen hosszú menetalakzat bontakozott ki, és a védtelen hátsó sorokra 
rátámadtak a besenyők. A besenyő támadás miatt a menetoszlop vé-
gén lévő családok, súlyos vérveszteségeket szenvedve, az erdélyi hágó-
kon keresztül érkeztek meg a Kárpát-medencébe. A besenyők okoz-
ta pusztítás a szakrális fejedelem, Álmos halálához vezetett. Utóda 
Árpád lett, aki valószínűleg a főerőkkel érkezett meg az új hazába.

Az első katonai hadmozdulattal a honfoglalók a Duna–Garam vo-
naláig szállták meg a Kárpát-medencét. A gyéren lakott térségben 
nem bontakozott ki nagyobb ellenállás, Erdély is ekkor került magyar 
fennhatóság alá. A Kárpátok hágóinak lezárásával az esetleges besenyő 
betörést is elhárították. A magyar katonai aktivitás néhány évvel ké-
sőbb élénkült meg újra, ekkor magyar sereg tört be Észak-Itáliába. 

Fegyverzetük kard, bőrpáncél, íj és kopja, s így a harcokban legtöbbjük 
kétféle fegyvert visel, vállukon kopját hordanak, kezükben íjat tartanak, 
és amint a szükség megkívánja, hol az egyiket, hol a másikat használ-
ják. Üldöztetés közben azonban inkább íjukkal vannak fölényben. […] 
A főseregen kívül van tartalékerejük, melyet kiküldenek tőrbe csalni 
azokat, akik elővigyázatlanul állnak fel velük szemben, vagy pedig szo-
rongatott csapatrész megsegítésére tartogatnak. Málhájuk a hadirend 
mögött a közelben van, a hadrendtől jobbra vagy balra, egy vagy két 
mérföldnyire, s csekély őrséget is hagynak vele. […] Jobbára a távolharc-
ban, a lesben állásban, az ellenség bekerítésében, a színlelt meghátrá-
lásban és visszafordulásban, és a szétszóródó harci alakulatokban lelik 
kedvüket. […] Hogyha pedig megfutamították ellenfeleiket, minden 
egyebet félretesznek, és kíméletlenül utánuk vetik magukat, másra nem 
gondolva, mint az üldözésre. Mert nem elégednek meg, miként a ró-
maiak és a többi nép, ideig-óráig való üldözéssel és zsákmányszerzés-
sel, hanem mindaddig szorítják, amíg csak teljesen fel nem morzsolják 
az ellenséget, minden eszközt felhasználva e célból.[…] Hátrányos ne-
kik a fegyveres kézitusa és az éjjeli támadások, melyek biztos sikerűek 
abban az esetben, ha a támadók egyik része hadirendben áll, a másik 
része pedig rejtve marad.

(Részlet Bölcs Leó bizánci császár Taktika című művéből)

  Gyűjtsük ki a forrásból, mi jellemezte a nomád 
harcmodort!
  Milyen fegyverzettel rendelkeztek a magyarok? 
Mikor volt hátrányos ez a fegyverzet?
  Hogyan lehetett védekezni a magyarok taktiká-
ja ellen?

A rajz segítségével rekonstruáljuk a re� exíj műkö-
dési elvét! Nézzünk utána, miért volt hatékonyabb 
fegyver, mint a nyugaton használt íj!

Magyar re� exíj

A Kárpát-medence népei 
a honfoglalás előtt
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A hazatérő seregrészek elfoglalták a Dunántúlt, és folyamatos támadá-
sokkal felmorzsolták a Morva Fejedelemséget (a Felvidék megszerzése). 
A Keleti Frank Királyság a veszélyeztetett bajor területek megvédésé-
re, illetve a Dunántúl visszaszerzésére ellentámadást indított. 907-ben 
a német támadó sereget a nyugati határ közelében Árpád vezetésével 
megsemmisítették, ezzel az ütközettel zárult le a honfoglalás.

Kalandozások a 10. században
Miért voltak kezdetben sikeresek a támadások?

Árpád a pozsonyi csata után néhány hónappal elhunyt, és halálával 
megkezdődött a magyar törzsek lassú széttelepülése. A letelepedő 
–  a kabarokkal együtt összesen – nyolc törzs szállásterületeit utólag 
már nem lehet megállapítani. Valószínű, hogy Árpád törzse a jól véd-
hető Duna–Tisza közén szállt meg, a gyula törzse pedig (Kurszán ha-
lála után) Erdélybe húzódott. A magyarok létszámát a kutatók közel 
félmillió főre teszik, a legyőzött népek lélekszáma kb. 200 ezer lehetett. 
(Igaz, egyes kutatók igen alacsonyra, 100-120 ezer főre becsülik a hon-
foglalók létszámát.)

A nagyszabású kalandozások kora a 10. századra (899–970) esett. 
A kalandozások a zsákmányszerzés (nemesfémek, luxuscikkek, ha-
difoglyok) mellett egyes területek megadóztatására irányultak. 
A nyugati krónikák, évkönyvek feljegyzései szerint szinte évről évre 
indultak támadások Itália és a Karoling-utódállamok, főleg a német 
területek ellen. A támadó magyar alakulatok kihasználták az ottani 
belső viszályokat, sokszor zsoldosként harcoltak az egyik fél oldalán. 
Nemcsak nyugatra indultak kalandozó hadjáratok, hanem a Bizánci 
Birodalomba is; a magyar seregek többször a fővárosig törtek előre 
(Botond-monda). A kezdeti sikereket a nyugaton ismeretlen nomád 
harcmodor (színlelt megfutamodás, elrejtett erők oldaltámadása, csel-
vetések) és a jó fegyverzet (re� exíj, hátrafelé nyilazás lehetősége) biz-
tosította. A német területi széttagoltság felszámolásával azonban meg-
tört a magyar támadások lendülete. Előbb 933-ban Merseburgnál, 
majd 955-ben Augsburgnál szenvedtek súlyos vereséget a kalandozó 
csapatok.

Tarsolylemez

Krisztus hitvallója, Isten szent szolgája, oh, Gemi-
nianus, imádkozva könyörögj, hogy ezt az ostort, 
amelyet mi, nyomorultak megérdemlünk, az egek 
királyának a kegyéből elkerüljük […] kérünk téged, 
bár hitvány szolgáid vagyunk, védj meg minket 
a magyarok nyilaitól.

(Templomi könyörgés Modenában; 924)

Hogyan tekintett a könyörgés a magyarok táma-
dására?

Tekintsük át a térképen, mi-
lyen irányba bontakoztak ki 
a magyar kalandozások! Me-
lyik térséget érte a legtöbb 
magyar támadás? Milyen fo-
lyamat kezdődött meg ebben 
a régióban? Miért volt veszé-
lyes a  magyarságra nézve a 
német területek és Bizánc 
megerősödése?

Európa a kalandozások korában
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Összegzés

A kettős honfoglalás elmélete

A történeti szakirodalomban (és a közgondolkodásban) év-
tizedekkel ezelőtt heves vita dúlt László Gyula (1910–1998) 
régészprofesszor elméletéről. László Gyula azt állította, hogy 
a 670 körül a Kárpát-medencébe érkező második avar hul-
lám népessége nem török nyelvű volt, hanem a magyar etni-
kumhoz tartozott. Mivel a Pannóniát megszálló frankok nem 
semmisítették meg az avarokat, több száz falu lakossága meg-
érhette Árpád magyarjainak bejövetelét. László Gyula szerint 
köztük és az újonnan jöttek között békés kapcsolat alakult ki. 
A régészeti, néprajzi érvekkel alátámasztott elméletét sokan 
nem fogadták el, és napjainkban a legtöbb régész elutasítja.

A magyar nép két, rokon ága két alkalommal hajtotta végre 
a honfoglalást, egyik [az onogur] az avar korban történt 670-
680 táján, egy időben a dunai bolgár állam megalakulásával, 
a másik pedig [a türk, magyar] Árpád vezetésével a 9. szá-
zad legvégén […] A Dunántúl déli, keleti és nyugati felében 
ugyanis egyre szaporodnak a késő avar [tehát onogur] leletek, 
de Árpád magyarjainak temetői továbbra is hiányoznak, vagy 
ritkák, mint a fehér holló. […] Várható lenne tehát, hogy sűrűn 
találjuk meg itt Árpád magyarjainak temetőit. De alig-alig van 
belőlük egy-kettő, ellenben szinte zsúfoltan találhatók a késő 
avar temetők. De hát akkor kik adták e területek majdnem 
színmagyar helyneveit? A felelet csak egy lehet: akik ott laktak! 
Tehát az onogur-magyarok! A magyar és az avar szállásterü-
letek fő tömbjeikben szinte kiegészítik egymást – és tegyük 
hozzá, a kettő együtt terül rá a 9. századi magyarság szállása-
ira. Voltaképpen ebből a felismerésből nőtt ki a „kettős hon-
foglalás” feltevése. Rendben lenne ugyanis, hogy Árpád ma-
gyarjainak szállásterületén a helynevek magyarok, de ki adta 
a magyar helyneveket azokon a megyényi s még nagyobb 
területeken, amelyeket a 895–96-os honfoglalók nem száll-
tak meg, de sűrűn benépesítettek a késő avar kori onogurok? 
Ismételnem kell: nyilván, akik ott laktak!

(Részlet László Gyula A kettős honfoglalás című munkájából)

  Mit állított László Gyula?
  Mire alapozta a feltevését?
  Kiknek tekintette a késő avar kori lakosságot?
  Mi alapján igazolható az állítása?

Történelmi jelentőség
 Miért jelentett fordulópontot a magyar nép történetében 
a honfoglalás?
 Milyen hatással voltak a magyarok támadásai a német 
területeken zajló eseményekre?

Okok és következmények
  Ábrázoljuk egy ok-okozati vázlattal a honfoglaláshoz ve-
zető eseményeket!
 Milyen tényezők könnyítették meg a Kárpát-medence 
birtokbavételét?

Kitekintő

Feszty Árpád: A magyarok bejövetele (részlet; 1894)

Hogyan ábrázolta a művész a honfoglalást? Kiket 
emelt ki, kik a központi alakok? Milyen a honfog-
lalók öltözete? Nézzük meg az interneten a Fesz-
ty-körkép teljes panorámaképét!
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Géza fejedelemsége
Milyen kül- és belpolitikai célokat szolgált a kereszténység felvétele?

Az augsburgi vereség lezárta a nyugati irányú támadásokat, és bár 
délre még indult néhány hadjárat, Bizánc végül visszaverte a támadást 
(970). A külpolitikai változás Árpád dédunokája, Géza fejedelemsége 
(972–997) alatt indult meg. Géza előbb erős kézzel felszámolta a tör-
zsi különállást, majd gyors hadjáratokkal elismertette nagyfejedelmi 
hatalmát, végül feleségül vette egyik politikai ellenlábasa, az erdélyi 
Gyula lányát, Saroltot.

Az idős I. Ottó császár 973-ban Quedlinburgban ülte meg a húsvéti 
ünnepeket, és udvarában a szomszédos fejedelmek mind megjelentek. 
A magyar függetlenséget hangsúlyozandó Géza maga helyett 12 követet 
küldött, és békés szándéka jeleként keresztény hittérítőket kért. A ke-
reszténység felvétele először csak a fejedelmi előkelőket érintette (a köz-
népet nem), és az is felszínes lehetett, legalábbis Géza részéről. A német te-
rületről fenyegető veszély ezzel azonban elhárult, hiszen a nagyfejedelem 
még területi engedményre is hajlandó volt (a Bécsi-medence kiürítése).

Géza a hatalmát � ának, Istvánnak (Vajk) szerette volna átadni. 
A Nyugaton már elfogadott elsőszülöttségi jog (primogenitúra) ma-
gyarországi átültetése azonban a pogány szokásjogba ütközött. A sze-
niorátus elve szerint ugyanis a család legidősebb tagjának kellett örö-
kölnie a hatalmat, és a fejedelmi trón várományosa István rokona, 
Koppány lett volna. Géza utolsó éveiben megerősítette István pozí-
cióját. A bajor herceg lányát, Gizellát kérte � ának feleségül, így a há-
zassággal a Német-római Birodalom támogatását biztosította (Gizella 
a leendő császár, II. Henrik húga volt). 

39. Géza fejedelemsége és Szent István királysága
Hallgassunk részleteket az István, a király című rockoperából! Milyen történelmi válaszút elé került az 
ország Géza halálakor? Miből fakad a kibékíthetetlen ellentét István és Koppány között a műben?

Magyarország 
Szent István 

korában

Írjuk ki a füzetünkbe az érseki és a püspöki közpon-
tokat! Hol összpontosult a székhelyek nagy része? 
Mi lett a törzsi szállásterületek sorsa? Milyen köz-
igazgatási egységekre osztotta fel Szent István az 
országot? Mi határozta meg az ország külpolitikai 
mozgásterét?

Géza fejedelem (Képes krónika, 14. század)
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Géza újabb térítőket hívott az országba, és a bencés szerzetesek (pan-
nonhalmi apátság alapítása, 996) mellett Gizella kíséretében német 
lovagok is érkeztek. Géza halála után, 997-ben kirobbant a hatalmi 
harc. István hadserege – nyugati lovagokkal megerősítve – vereséget 
mért Koppány csapataira. Az új fejedelem Koppány felnégyeltetésével 
jelezte, hogy nem tűri a lázongást, és folytatta apja politikáját. A pápa, 
II. Szilveszter királyi korona küldésével támogatta István törekvéseit, és 
a koronázási ceremónia az új évezred első napján, 1000 karácsonyán 
vagy 1001. január 1-jén a Magyar Királyság megszületését jelentette.

[Géza] roppant kegyetlen, hirtelen haragjában sokakat megölt. Keményen 
és hatalmaskodva bánt népével […], akiket pedig eltérő úton talált, fenye-
getéssel és megfélemlítéssel igázta le. […] A mindenható Istennek és kü-
lönféle isteneknek gúnyból áldozott. Amikor főpapja ezért szemrehányást 
tett neki, azt felelte: elég gazdag és hatalmas ahhoz, hogy megtegye.

(Részlet Thietmár merseburgi püspök Krónika című művéből; 
1009-1018)

Volt akkor egy Géza nevű fejedelem, aki ámbár belesüppedt a pogány 
életmódba, mégis a lelki kegyelem fényének közeledtére � gyelmesen 
kezdett tárgyalni a körös-körül fekvő valamennyi szomszédos tartomány-
nyal a békéről, amelyet korábban sohasem kedvelt; felhatalmazta a pa-
pokat és a szerzeteseket, hogy elébe járuljanak, szíves örömest hallgatta 
meg őket, kedvet lelvén abban, hogy az igaz hitnek keble kertjébe vetett 
magja kicsírázik. […] háza népével együtt hitt és megkeresztelkedett, 
megfogadván, hogy minden uralma alá vetett alattvalóját a keresztény 
hit szolgálatába állítja.

(Részlet István király nagyobbik legendájából. A legenda István 
halála után mintegy fél évszázaddal később keletkezett.)

  Milyen képet festett Géza vallásosságáról a német 
püspök?
  Hogyan ábrázolta a fejedelem személyiségét?
  Miért fordult a kereszténység felé Géza a legen-
da szerint?
  Miben tért el a legenda a püspök leírásától?
  Melyik lehet a hitelesebb forrás, és miért?

Szent István király már i� ú korában dicsőséges há-
borút viselt a vitéz és hatalmas Koppány herceg 
ellen. Koppány Tar Szerind � a volt, aki Szent István 
király apja, Géza herceg életében hercegséget vi-
selt. Géza herceg halála után Koppány vérfertőző 
házasságot akart kötni Szent István király anyjával, 
meg akarta ölni Szent Istvánt, hercegségét pedig 
saját hatalma alá akarja vetni. Somogyi herceg volt. 
Szent István összehívta előkelőit, Szent Márton hit-
valló közbenjárásával az isteni irgalom segítségé-
ért könyörgött. Majd pedig összegyűjtvén a sere-
get ellensége ellen vonult, előbb a Garam folyónál 
karddal övezték, és ott testi épsége védelmére két 
főembert állított, Hontot és Pázmányt. Egész se-
rege élére és vezetőjéül a német nemzetségű jö-
vevényt, Vecelint tette. Mindkét oldalon sokáig és 
bátran harcoltak, de az isteni irgalmasság segítsé-
gével Szent István herceg dicsőséges győzelmet 
aratott. E csatában Vecelin ispán megölte Koppány 
herceget, és őt Szent István akkori herceg bőséges 
javadalmakkal ajándékozta meg. Szent István Kop-
pányt négy részre vágatta: az első részt az eszter-
gomi, a második a veszprémi, a harmadikat a győri 
kapuhoz küldte, a negyediket pedig Erdélybe.

(Részlet a Képes krónikából; 14. század)

  Milyen jogon követelte Koppány a fejedelemséget?
  Honnan érkeztek az Istvánt segítő csapatok?
  Hol voltak Koppánynak birtokai?
  Milyen üzenete lehetett Koppány felnégyelésének?
  A már említett István, a király rockopera alapján alkossunk csoportokat! 
Vitassuk meg, akár egyes dalrészletek segítségével, kinek volt igaza! Ér-
veinkről készítsünk egy ötperces törimozit!

Koppány vezér lefejezése (Képes krónika, 14. század)
Hallgassuk meg a koronázás körülményeit a digitális tananyagban! Hogyan 
történt a pápai koronaküldés a Hartvik-legenda szerint? Miként ábrázolja a 
legenda Szent István alakját? 

Rá@dás

A koronázás körülményei

Koronázási palást
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Az új rend alapjai
Hogyan kapcsolta István a középkori nyugati világhoz az országot?

A keresztény Nyugat által elismert uralkodó hatalma kezdetben az ország 
nyugati felére terjedt ki, a keleti részeket törzsi vezetők tartották befo-
lyásuk alatt. Az országegyesítés először anyai nagybátyja (Gyula) legyő-
zésével, így az erdélyi területek bekebelezésével kezdődött (1003). A többi 
országrészt gyors hadjáratok és tárgyalások révén vonta fennhatósága alá. 
(Az egyik megegyezés alapján Aba Sámuel, a Felső-Tisza vidékét birtokló 
törzsfő, István húgát vette feleségül.) Az utolsó törzsfői hatalmat (Ajtony, 
a Dél-Tiszántúl ura) csak uralmának második felében számolta fel. István 
folytatta apja politikáját, gyakorlati intézkedéseivel a Nyugathoz kapcsolta 
az országot. Mindez az új társadalmi, politikai berendezkedés megte-
remtését, a korszerű államszervezet és közigazgatás kialakítását jelentette.

István – a nyugati uralkodókhoz hasonlóan – a püspökök kinevezésé-
nek és az egyházmegyék alapításának jogával (invesztitúra) rendelkezett. 
Így az egyházszervezet kialakításakor a pápaságtól függetlenül cselekedett. 
Uralkodása alatt két érsekséget (Esztergom, Kalocsa) és legalább nyolc 
püspökséget (Veszprém, Győr, Pécs, Csanád stb.) szervezett. A létreho-
zott egyházi hierarchiát jelentős földadománnyal támogatta. A pogány 
társadalom megtérítése és a pogány rituális szokások felszámolása csak 
erős állami szigorral történhetett. 

A nyugati minták átültetésében Istvánnak számos segítője akadt. Fele-
ségével nemcsak lovagok érkeztek Magyarországra, hanem a császári admi-
nisztráció egykori alkalmazottai is. A német hatások István államszervező 
munkájában számtalan helyen megmutatkoztak (például oklevélkiadás, 
törvényhozás, pénzverés), de ez nem a politikai függetlenség elvesztését 
jelentette. Az uralkodó az államalapítással és az egyház megszervezésével 
kapcsolatos rendelkezéseit két törvénykönyvben foglalta össze.

A Szentháromság és oszthatatlan egység nevében, 
István, Magyarország királya. Tudja meg minden hí-
vünk, a jelenlegiek s a jövőbeniek is, hogy mi a leg-
szentebb apostol és a személyében jelenlevő követ, 
Azo püspök úr és minden hűséges püspökünk, őr-
grófunk, ispánunk s nemkülönben [nagyobb] és 
kisebb személyek egyetértésével elhatároztuk, el-
rendeltük és megerősítettük a Pécsnek nevezett 
püspökség Isten és minden szentek tiszteletére való 
kiválasztását, megtévén ott püspöknek Boniper-
tust és meghatározván a kiváltságokat és határokat.

(István király megalapítja a pécsi egyházmegyét)

  Ki nevezte ki és iktatta be hivatalába a pécsi püs-
pököt?
  Hogy nevezik összegezve az említett jogokat?

A pannonhalmi bencés apátság kiváltságlevele 1002-ből. A pannonhalmi apátság 
építése Géza fejedelem idején kezdődött, de a monostor befejezése és a kiváltságok 
adományozása István idején történt. A király jelentős szabadságot biztosított az 
apátságnak, Pannonhalma kikerült a megyéspüspök joghatósága alól, szabadon 
választhatott apátot

Hogyan történhetett ilyen gyorsan a latin nyelvű írásbeliség átültetése 
Magyarországra? Keressük meg a király aláírását az oklevélen!

9. A papok pedig és az ispánok hagyják meg az ösz-
szes falusi bíróknak, hogy ezek parancsára vasárnap 
mindenki menjen a templomba, öregek és � atalok, 
fér� ak és nők, kivéve azokat, akik a tüzet őrzik. Ha 
pedig valaki amazok hanyagsága folytán nem őr-
zés végett marad otthon, az ilyet verjék meg, és 
hajukat nyírják le.
10. Ha valaki hús evésével megsérti a mindenki 
előtt ismeretes négy böjti időszakot, akkor egy 
héten át bezárva böjtöljön. […]
19. Azok, akik istentisztelet hallgatására a temp-
lomba menvén, ott a misék szertartása alatt egymás 
közt mormognak, és másokat zavarnak, haszonta-
lan történeteket mesélgetve és nem � gyelve a szent 
olvasmányokra és a lelki táplálékokra, ha időseb-
bek, dorgálják meg őket, és gyalázattal űzzék ki 
a templomból, ha pedig � atalabbak és közren dűek, 
e nagy vakmerőségükért a templom előcsarnoká-
ban mindenki szeme láttára kötözzék meg, s osto-
rozással és hajuk lenyírásával fenyítsék meg őket.

(Részlet Szent István I. törvénykönyvéből; 1001 körül)

1. Tíz falu építsen egy templomot, amelyet két te-
lekkel [szálláshely] s ugyanannyi rabszolgával lás-
sanak el, lóval és kancával, hat ökörrel és két te-
hénnel, 30 aprómarhával. Ruhákról és oltártaka-
rókról a király gondoskodjék, papról és könyvekről 
a püspök. […]
18. Ha valakinek az Isten tízet adott egy évben, a ti-
zedik részt adja az Istennek, és ha valaki tizedét elrej-
ti, kilenc részt � zessen. És ha valaki a püspöknek fél-
retett tizedet meglopja, mint tolvajt ítéljék meg, és 
az ebből eredő jóvátétel teljesen a püspöké legyen.

(Részlet Szent István II. törvénykönyvéből; 1030 körül)

  Milyen jellegű vétkeket említett a törvény?
  Vajon miért büntették szigorúbban a � atalokat 
a misék rendjének megzavarásakor?
  Mire utaltak a tárgyalt bűntettek?
  Hogyan biztosította az uralkodó az egyház anya-
gi hátterét?
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Teljesen új szokásokat kellett meghonosítani (vasárnapi 
miselátogatás, gyónás, böjtölés stb.), miközben a régi hit-
világ az idősebb korosztály körében tovább élt.

A kereszténység felvételét és az egyházi előírások be-
tartatását mindvégig szigorú törvények szabályoz-
ták. Az alsó papság anyagi helyzetét a  tized beveze-
tése segítette, illetve az a  rendelkezés, amely tíz falu 
templomépítési kötelezettségéről és fenntartásáról 
intézkedett. Jóllehet kezdetben külföldi papok tevékeny-
kedtek az országban, egy idő után a bencések a hitélet 
működtetésére már magyar papokat is felkészítettek.

A közigazgatás kialakítása
Mi volt a különbség a várispánságok és a vármegyék között?

A törzsi-nemzetségi alapon működő hadszervezet helyett 
szükségessé vált egy területi alapon történő szervezet ki-
alakítása. Az ország földbirtokállományának kétharma-

da az uralkodó kezében maradt, a fennmaradó területeken az egyház 
és a világi birtokosok osztoztak. A szétszórtan fekvő királyi birtokokat 
várispánságokba szervezték, amelyeknek központja egy-egy vár volt. 
A várispánság élén a király által kinevezett ispán állt, akinek személyét 
gyakran német lovagok, illetve saját rokonai közül választotta ki a ki-
rály. A királyi birtokokon a gazdasági életet a kötött szabad jogállású 
várjobbágyok szervezték, akik a szolga jogállású várnépek munkáját 
felügyelték. A várhoz rendelt népesség alkotta a királyi hadszervezet 
alapját, egy-egy ispán mintegy 3-400 fővel vonult hadba. A harminc 
várispánság kiállított csapatai a 13. századig az ország fő erejét adták. 
(A későbbiekben a várispánságok száma elérte a hetvenet.)

A közigazgatás másik pillére a kialakuló vármegyerendszer lett. Az 
ispán jogköre kiterjedt a vármegye felügyeletére (adóztatás, igazság-
szolgáltatás), a várispánság tisztségviselői így vármegyei feladatokat 
is elláttak. A vármegyék a középszintű közigazgatás szerveként mű-
ködtek, összefüggő területükhöz a királyi birtokok mellett az egyházi 
és a világi birtokok szintén hozzátartoztak. Az első évszázadokban 
a megyéket a királyi birtokok túlsúlya és az uralkodói fennhatóság 
erőteljes érvényesülése miatt királyi vármegyéknek tekinthetjük. Az 
uralkodói kincstár rendelkezett a várispánságok jövedelmei felett, ebből 
élelmezték az utazó királyi udvar kíséretét. A jövedelmek összegyűj-
téséről és a királyi birtokok felügyeletéről a nádor gondoskodott. 
A nádor gazdasági jellegű feladatai mellett a királyi udvar bírájaként 
tevékenykedett. (A nádor jogköre a 12. században folyamatosan bővült, 
bírói joghatósága kiterjedt az ország minden lakosára. A 13. század-
ban politikai funkciói is sokasodtak, a király helyettesévé lépett elő.)

A királyi vármegye felépítése

Milyen részei voltak a királyi vármegyének? Mi le-
hetett a várispánság funkciója? Ki irányította a vár-
megyét? Kiknek a befolyása volt meghatározó az 
ország vezetésében? Hol találkoztunk hasonló köz-
igazgatási rendszerrel a kora középkorban?

Első királyunkat a székesfehérvári székesegyházban temették el. Egy fehér 
mészkőből készült római kori szarkofágot faragtak át, amelynek az előlapján 
lévő domborművön egy angyal emeli égbe az elhunyt lelkét

A Szent Jobb

Nézzünk utána, hogyan alakult ki a Szent Jobb tisz-
telete! Milyen történelmi események folytán vált 
nemzeti ereklyévé?
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Összegzés

Rá@dás

kötött szabadok: várjobbágyok*

ispánok

szolga (servus) 
várnépek (várispánságok területén)

Szent István korában

kóborlók (szabad földterületek felé)

lesüllyedés

szabadok
(liber) vitézek

köznép

részvétel a trónharcokban

Szent István halála után

Rá@dásKitekintő

Társadalom a 11. században. Szokások és babonák Szent István korában

Milyen válaszfal húzódott a főbb tár-
sadalmi csoportok között? Hogyan 
tagolódott a szabadok rétege? Mi 
lehetett ennek az oka? Miként ala-
kult át a korban a szabad jogállású 
köznép helyzete?

Szent István korában a társadalom két fő csoport-
ját a szabadok (liber) és a szolgák (servus) adták. 
Az István-kori törvények tiltották a két réteg egy-
más közötti házasodását; a szolga vagyontárgynak 
minősült. A szabadok rétege vagyonilag di� eren-
ciálttá vált, az ispánok a vezető elitbe tartoztak, a 
vitézek megélhetését egy kisebb földbirtok bizto-
sította, míg a köznéphez tartozók egyre kevesebb 
jövedelemmel rendelkeztek. (A törvények szerint 
a szabadok rétegeinek feleséggyilkosság esetén el-
térő nagyságú vérdíjat kellett � zetniük.)
A korabeli magyar társadalom szokásait szin-
tén a törvények alapján lehet nagyjából felidézni. 
Az egyes cikkelyek megőrizték a kereszténységet 
megelőző hagyományokat, babonákat. A törvé-
nyek szigorúan tiltanak és büntetnek néhány cse-
lekedetet; ezek valószínűleg a pogányság korában 
gyakoriak voltak. Az alábbi forrásrészletek segítsé-
gével bepillanthatunk a korabeli emberek világába.

27. Ha valaki a  vitézek közül szemérmetlenségtől bemocskolva, vala-
mely leányt szüleinek engedélye nélkül feleségül elrabol, elrendeltük, 
hogy a leányt adja vissza szüleinek, még akkor is, ha valami erőszakot 
követett el rajta; és a rabló tíz tinót � zessen a rablásért, még ha később 
ki is békül a  leány szüleivel. Ha pedig valamely szegény vagy közren-
dű ember indul ilyen cselekedetre, tegye jóvá a rablást öt tinóval. […]
30. Mivelhogy szörnyűséges dolog és utálatos minden ember előtt, ha 
férfinép, és még annál is inkább, ha asszonynép tapasztaltatik lopás-
nak cselekedetében, azért a  királyi tanács ezt végezte: ha férjes asz-
szony lop, férje váltsa meg. És ha másodszor esik azon vétekbe, hason-
lóképpen váltsa meg: ha pedig harmadszor, adják el [rabszolgának].
31. Ha valami boszorkányt találnak, bírói szokás szerint vezessék az egyház-
ba, és adják át a papnak böjtölés végett és a hitben való oktatásra, böjtölés 
után pedig menjen haza. Ha másodszor is ugyanebben a bűnben találják, 
hasonló vezeklésnek vessék alá, vezeklés után pedig az egyház kulcsát 
a mellére, homlokára és vállai közé kereszt alakjában süssék rá, és menjen 
haza. Ha pedig harmadszor is, adják át a bíráknak. […]
34. Hogy az Isten teremtménye a rosszindulatú embereknek minden ártal-
mától mentes maradjon, és senki mástól ne kelljen veszteséget elszenved-
nie, csupán az Istentől, aki a gyarapodást is adja, a tanács végzése szerint 
nagy tilalmat és rendszabályt állítunk a kuruzslók és varázslók elé, hogy 
semmiféle személy ne merjen varázslással vagy kuruzslással bárkit is elmé-
jének állapotában megrontani vagy megölni. Mégis, ha valaki, akár fér� , 
akár nő, a jövőben ezt merészelné, adják át a varázslással megrontott ke-
zeire vagy rokonai kezére, hogy azok akaratuk szerint ítélkezzenek fölötte. 
Ha pedig jóslással foglalkozókat találnak, amit a hamuban csinálnak, vagy 
hasonló módon, a püspökök ostorozással javítsák meg őket.

(Részlet Szent István I. törvénykönyvéből)

  Milyen megoldást próbáltak nyújtani a törvé-
nyek a társadalmi problémákra?
  Hogyan rendelkeztek a visszaeső bűnösökről?
  Milyen vallási elképzelések, babonák jelentek 
meg a törvényekben?
  Ki volt a veszélyesebb: a boszorkány vagy a va-
rázsló?

Történelmi jelentőség
  Hogyan állította vissza Géza és Szent István az Árpád-ház 
tekintélyét?
 Mely intézkedések szolgálták a kereszténység bevezetését?
 Milyen államszervező intézkedéseket hozott Szent István?
 Miért volt meghatározó szerepe Szent Istvánnak a magyar 
történelem alakulásában?

Történelmi nézőpont
  Hogyan reagált Géza fejedelem a megváltozott külpo-
litikai viszonyokra?
 Miért váltott ki ellenállást Géza és Szent István politikája 
a többi törzsfő körében?

* A várjobbágyok kötöttsége azt jelentette, 
hogy csak várispánságból várispánságba 
költözhettek, azaz csak a királyi birtokokon 
élhettek.
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Zágráb

Várad

Szent László hadjárata

Belső vándorlások a lakatlan 
területek irányába
I. keresztes hadjárat átvonulása

Kálmán hadjárata

Kun betörés

Rá@dás

Az ország politikai helyzete I. István halálakor
Miért alakult ki veszélyes helyzet első királyunk halála után?

István uralkodása idején a belső szervezőmunka békés külkapcsolato-
kat kívánt, ezért a király jó kapcsolatot ápolt a Kijevi Fejedelemséggel 
és a Bizánci Birodalommal. II. Henrik haláláig megmaradt az együtt-
működés a Német-római Birodalommal, igaz, emiatt a németekkel 
harcoló lengyelek hűvös viszonyt tartottak fenn Magyarországgal. A � a-
tal magyar államot egy-két besenyő betörésen kívül csak az új német 
császár (II. Konrád, 1024–1039) támadása fenyegette, de ezt a kirá-
lyi haderő a felégetett föld taktikáját alkalmazva visszaverte (1030). 
(A 11. században, a kereszténység felvétele után számos besenyő cso-
port kapott engedélyt a betelepülésre.) István szándéka szerint a meg-
kezdett államszervezést � ának, Imre hercegnek kellett volna folytatnia. 
Imrét a hithű keresztény nevelés mellett felkészítették a kormányzásra 
is, nevelője a velencei származású Gellért püspök volt. (A nagy művelt-
ségű szerzetes néhány évig remeteéletet élt, majd István csanádi püs-
pökké nevezte ki.) A kormányzás alapelveiről az uralkodó Intelmek 
címen úgynevezett királytükröt állított össze � a, Imre herceg számára. 

40. A Magyar Királyság első évszázada
Milyen történetekre emlékszünk a Szent Istvánt követő magyar királyokról? Miért került veszélybe Szent 
István király életműve? Milyen korábbi ismereteink vannak Szent Lászlóról és Könyves Kálmánról? Mi 
jellemezte a Német-római Császárság politikáját a kelet-közép-európai térségben?

Magyarország 
Szent László és 
Könyves Kálmán 
korában

Milyen népesedési következményekkel járt a belső vándorlás? Melyik 
irányba kezdte meg a külpolitikai aktivitását a Magyar Királyság? Idéz-
zük fel, milyen nagyobb események történtek Nyugat-Európában a 
11. század utolsó évtizedeiben!

Hallgassuk meg a digitális tananyagban a 
Szent Koronához tartozó kiegészítő magya-
rázatot! Mit jelent a latin korona kifejezés, és 
miért szerepelnek görög nyelvű szövegek az 
alsó részen?

A Szent Korona
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Géza fejedelem
∞ Sarolta

I. István
∞ Gizella

leány ∞
Aba Sámuel

leány ∞
Orseolo Ottó

Orseolo
Péter 

Mihály

leány leány Vazul

Levente András Béla
Imre

(1031†)

A trónörökös tragikus vadászbaleset során bekövetkezett halála (1031) 
azonban bizonytalanná tette a � atal keresztény állam sorsát. A szá-
mításba jöhető utódok egyike Vászoly (Vazul; Géza testvérének a � a 
volt), de pogány hitbeli meggyőződése miatt István nem bízott az 
unokatestvérében. Tisztázatlan körülmények között Vászolyt megva-
kították, � ai (András, Béla és Levente) pedig elmenekültek. István 
uralkodásának utolsó éveiben nővérének a velencei dózsétól származó 
� át, Orseolo Pétert jelölte ki utódjául. A későbbiekben az elmenekült 
Vászoly (Vazul) � ai által folytatódott az Árpád-ház története. 1046-ban 
hazatértek, és előbb I. András, majd I. Béla került trónra.

A belső rend megszilárdítása
Miért volt szükség szigorú törvények bevezetésére?

I. István halála után a keresztény magyar állam fennmaradása még bizony-
talannak tűnt. A következő évtizedekben az országot nemcsak belső trón-
viszályok, hanem külső, német támadások is fenyegették. A meg-
gyengülő királyi hatalom láttán a régi rend, a pogányság támoga-
tói szintén támadásba lendültek. 1046-ban egy nagyobb pogány-
lázadás tört ki a keresztény egyházzal szemben. A felkelés so-
rán számos papot megöltek, illetve sok templomot felgyújtottak. 
A pogánylázadást a hatalomra lépő András és testvére, Béla hadai ver-
ték le. A század eseményeit jelentős népmozgások, az elszegényedő, 
szabad jogállású nemzetségtagok vándorlásai kísérték. A belső ván-
dorlás a Kárpát-medence még ritkábban lakott régiói felé irányultak, 
és résztvevői szabad földterületet akartak szerezni maguknak. A „kó-
borlók” útját gyakran rablás és fosztogatás kísérte.

A Szent István által megteremtett állam megerősítése a trónharcok 
után hatalomra kerülő I. (Szent) László (1077–1095), majd Könyves 
Kálmán (1095–1116) érdeme. I. István személyének és tetteinek el-
ismerését a László által kezdeményezett szentté avatás, illetve a kor-
ban keletkezett István-legendák is mutatták. (1083-ban Imre herceget 
és az 1046-os pogánylázadás során meggyilkolt Gellért püspököt is 
szentté avatták.) Szent László és Könyves Kálmán a szétzilálódott 
közállapotok helyreállítására és a fennálló problémák orvoslására 
szigorú törvényeket hozott. A magántulajdon védelme érdekében 
I. László a tyúk árában határozta meg azt az értéket (10 dénár), amely 
felett halálos ítélet várt a tolvajra. A törvény a szabadok és a szolgák 
között nem tett különbséget, sőt fellépett az enyhébb ítéletet hozó 
bírókkal szemben is. Kálmán uralkodása idején némileg enyhült 
a szigor, értékhatárnak már a szarvasmarha (tinó) ára (20 dénár) 
számított. A megvádolt személyek csak az istenítélet során tisztáz-
hatták ártatlanságukat.

[…] én sem restellem, szerelmetes � am, hogy neked 
még életemben tanulságokat, parancsokat, taná-
csokat, javaslatokat adjak, hogy velük mind a ma-
gad, mind alattvalóid életmódját ékesítsed, ha majd 
a legfőbb hatalom engedélyével utánam uralkodni 
fogsz. Illik pedig, hogy odaadó � gyelemmel hall-
gatván eszedbe vésd apád parancsait, […].

VI. A vendégek befogadásáról és gyámolításáról
A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajta-
nak, hogy méltán állhatnak a ki rályi méltóság ha-
todik helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett 
a Római Biroda lom, úgy magasztaltattak fel és let-
tek dicsőségessé a római királyok, hogy sok ne mes 
és bölcs áradt hozzájuk külön-külön tájakról. […] 
Mert amiként külön- külön tájakról és tartományok-
ból jönnek a vendégek, úgy külön-külön nyelvet 
és szokást, külön-külön példát és fegyvert hoznak 
magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fé-
nyét emeli, s a külföldieket a pö� eszkedéstől elret-
tenti. Mert az egynyelvű és egyszokású ország 
gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom 
neked, � am, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyá-
molítsad és becsben tartsad, hogy nálad szíveseb-
ben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.

(Szent István király intelmei Imre herceghez)

  Milyen szándékkal fogalmazta meg István az intel-
meket?
  Miért tartotta hasznosnak a külföldiek befogadását 
a királyi udvarba?
  Vitassuk meg a kiemelt mondat tartalmi hátterét!

Szent István családfája

Idézzük fel, milyen trónöröklési jogrend alapján került István hatalomra! 
Kinek volt joga a trónutódlásra Imre halála után?

Trónviszályok Szent István halála után

hercegség
várkonyi
találkozó

Orseolo Péter
(1038–1041)
(1044–1046)

Aba Sámuel
(1041–1044)

Levente

ÁlmosKálmán
(1095–1116)

I. Géza
(1074–1077)

Salamon
(1063–1074)

I. László
(1077–1095)

I. Béla
(1060–1063)

I. András
(1046–1060)

1046
Vata-pogánylázadás

1044 Ménfői csata

1044 (ménfői csata)

1051 (Vértes hegység)

1052 (Pozsony)

Salamon támogatása
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11. századi trónharcok

Olvassuk el a digitális tananyag idetartozó részleteit! Milyen külső 
és belső veszélyekkel kellett megküzdenie az országnak? Mi áll-
hatott a trónviszályok hátterében? Milyen szándékkal avatkozott 
be a Német-római Birodalom a harcokba?

Rá@dás
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A vándormozgalmakkal  szemben a központi hatalom szintén kellő 
eréllyel lépett fel, mind a két uralkodó az erőszakos letelepítést szor-
galmazta. A megerősödő állami hatalom a királyi birtokok megőrzésére 
törekedett, és Kálmán a szabadokat katonaállításra, a nagybirtokoso-
kat pedig páncélos vitéz felfegyverzésére kötelezte.

1. Mindenekelőtt esküvel elhatároztuk, hogy ha főembernek bármilyen 
rokonát lopás bűnében találják egy tyúk értékén túl, semmiképpen se 
rejthesse el vagy védhesse meg őt közülük senki. Azt is akarjuk, hogy 
magát a tolvajt, hacsak nem menekül az egyházba, akasszák fel, és egész 
vagyona vesszen el. […]
4. Ha ezután valakit az egész falu tolvajnak kiált, istenítélettel vizsgálják 
meg. Ha ennek folytán ártatlannak bizonyul, a falu csupán egy penzát 
� zessen a papnak. Ha pedig bűnösnek találják, minden vagyonát foglal-
ják le a király részére, amiből negyedrészt a falubelieknek adjanak. […]
6. Ha a bíró a rabszolga orrát nem vágja le, vagy a szabadot nem akasztja 
fel, vesszen el mindene, � ain vagy lányain kívül, s magát a bírót adják 
el. Ha pedig ártatlant akaszt fel, száztíz penzát � zessen, és a felakasztott 
személy minden vagyonát adja vissza. […]
12. Ha valamely szabadot vagy rabszolgát lopáson érnek, akasszák fel. 
Ha pedig a tolvaj, hogy megmeneküljön az akasztófától, a templomba 
menekül, kihozván őt a templomból, vakítsák meg. A lopáson ért rab-
szolgát, ha nem menekül a templomba, miként a szabadot, akasszák fel. 
[…] Az olyan rabszolga pedig avagy szabad, aki libát vagy tyúkot lop, 
fél szemét veszítse, s amit lopott, adja vissza. […]
14. Ha valamely szabad ember tíz dénár értékűt lop, akasszák fel, ha tíz 
dénárnál kisebb értékűt lop, a lopott értéket tizenkétszeresen adja visz-
sza, és egy ökröt � zessen.

(Részlet Szent László II. törvénykönyvéből)

42. Ha valaki a király engedélye nélkül kóborlót fogad fel, ötvenöt pen-
zát � zessen. […]
54. Ha valaki négylábú állatot vagy ennek megfelelő értékű dolgot, 
avagy húsz dénár értékű ruhát lopott, mint tolvajt ítéljék el. […]
56. A tolvaj feleségét, ha részes ura bűnében, férjével együtt adják el 
rabszolgának. Gyermekeik is, ha tizenöt évesek vagy annál idősebbek, 
osztozzanak anyjuk sorsában; azokat pedig, akik tizenöt éven alul van-
nak, büntetlenül engedjék el.

(Részlet Kálmán I. törvénykönyvéből)

Könyves Kálmán (Képes krónika, 14. század). Kálmánt 
eredetileg papi pályára szánták, és ennek megfelelően 
neveltették. A nagy műveltséget szerzett Kálmánt, a 
kortársak a megtisztelő Könyves jelzővel illették

1 dénár Szent István dénárjai 0,8 g súlyú ezüstpénzek 
voltak.

1 penza Értéke a bizánci eredetű aranypénznek felelt 
meg, 40 dénár ért 1 penzát.

  Hasonlítsuk össze a két uralkodó rendelkezé seit, 
és készítsünk néhány mondatos összefoglalót!
  Melyik bűncselekmény fordul elő leggyakrabban 
a törvényekben? Milyen társadalmi problémára 
utalt ez?
  Hogyan változott az értékmérő lopás esetén?

Az istenítéletek a korban elfogadott bizonyítási eljárások voltak, amelyek során úgy vélték, hogy teret adnak az igazságos isteni kinyilatkozta-
tásnak. Az égi jelet legtöbbször a tüzesvas-próba, illetve a vízpróba során kapták a földi bírák. A vaspróbánál egy felhevített vasdarabot adtak 
a vádlott kezébe, majd bekötötték a kezét, és ha három nap múlva a seb még nem indult gyógyulásnak, akkor kinyilvánították a bűnösségét. 
A vízpróbánál a vádlottat összekötözve egy folyóba vagy kútba merítették, és ha feljött a felszínre, bűnös volt, hiszen a víz sem fogadta be
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Külpolitikai sikerek
Hogyan erősödött meg az ország helyzete a térségben?

Az ország külpolitikai helyzetét jelentős európai események is befo-
lyásolták (invesztitúraharc, keresztes hadjáratok, Bizánc meggyengü-
lése), és az uralkodók hosszú távú eredményeket értek el. Nagyobb tá-
madások a keleti nomádok (besenyők, kunok) felől érték az országot. 
A betörő nomád népekkel szemben László már uralkodása előtt, her-
cegként is eredményesen küzdött, és a harcokban megmutatkozó bá-
torsága rövidesen beépült a róla szóló lovagkirályi legendákba. Szent 
László kezdetben támogatta a pápaság fellépését a császári hatalommal 
szemben (VII. Gergely és IV. Henrik kon� iktusában).

Az uralkodó később szembefordult a Szentszékkel, és egy gyors hadjá-
rattal megszállta a pápai hűbérnek számító Horvátországot (1091). A si-
keres területi hódítás a 20. századig perszonálunióban a Magyar Királyság-
hoz kapcsolta Horvátországot. Az elfoglalt terület élére a 12. században 
egy horvát-szlavón bánt neveztek ki. A báni tisztség idővel tekintélyes 
rangnak számított az országban. A hivatal viselője több megyét irányított, 
illetve kiterjedt katonai és igazságszolgáltatási jogkörrel rendelkezett.

Kálmánnak uralkodása első évében a keresztes csapatok átvonulása 
okozott gondot; a fosztogató paraszti hadakat szétverte, a lovagi sereget 
békében átengedte (1096). Ezt követően délen folytatta a terjeszkedő 
politikát, 1105-ben elfoglalta a dalmáciai városokat (például Zárát, 
Traut), így az ország kijutott az Adriai-tengerhez. A térségben ettől 
kezdve évszázadokig tartó hatalmi harc dúlt, előbb a Bizánci Biroda-
lommal, majd Velencével.

A magyarországi egyház megerősítése
Miben tükröződött a clunyi mozgalom hatása?

Az egyház megerősítését számos rendelkezés szolgálta, további püs-
pökségek létesültek (Zágráb, Nyitra), és kiépült a középszintű egyházi 
szervezet (főesperesi intézmény, káptalani testületek). Az esperesek az 
alsó papság elöljárói voltak, míg a káptalanok a püspökök munkáját 
segítették, illetve hiteles helyként oklevelek kiadásával foglalkoztak. 

A herma (fejereklyetartó) belsejében Szent László koponya-
csontját őrzik. A herma I. László szentté avatása (1192) 
után, valószínűleg III. Béla portréja alapján készült

Szent László legendájának krónikaábrázolása

Nézzünk utána, miért tartották fontosnak a közép-
korban az ereklyék tiszteletét! Milyen szerepük van 
a szenteknek a katolikus vallásban?

Nézzünk utána, hogyan alakult ki Szent László király 
legendája! Milyen lovagi erényekkel rendelkezett?

3. Azoknak a papoknak pedig, kik első és törvényes házasságban élnek 
a béke megóvása és a Szentlélek egysége miatt, ideiglenesen engedélyt 
adunk, amíg nekünk ebben az ügyben az apostoli szentatya tanácsot 
fog adni. […]
11. Ha valaki vasárnapokon vagy a nagyobb ünnepeken nem megy az 
ő kerületének egyházába, verésekkel javítsák meg. […]
22. Akik pogány szokás szerint kutak mellett áldoznak, vagy fákhoz, 
forrásokhoz és kövekhez ajándékokat visznek, bűnükért egy ökörrel 
� zessenek.

(Részlet Szent László korabeli egyházi zsinat határozataiból)

7. Hogy senki se tartson meg semmit a pogány szokásokból; aki pedig ezt 
teszi, ha az öregebbek közül való, negyven napig szigorúan vezekeljen, 
ha pedig a � atalabbak közül, hét napon át [vezekeljen] verésekkel. […]
32. Azoknak, akik a szerpapságot és áldozópapságot nőtlen állapotban 
nyerték el, feleséget venni nem szabad.

(Részlet Kálmán II. törvénykönyvéből)

  Mennyire számított központi problémának a pogányság a korban?
  Hogyan jelent meg a törvényekben a cölibátus kérdése?
  Milyen európai események hatottak a szabályozására?
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Összegzés

püspökök
főesperesek, alesperesek
plébánosok

király

pápa

szerzetesrendek

bencések

csanádi váradi erdélyi zágrábi

ciszterciek
esztergomi

érsek
kalocsai

érsek

kolduló rendek
(13. század)

invesztitúrajog
1106-ig

nyitrai váci egri pécsi veszprémi győri

A magyar egyházi hierarchia

Milyen szervezeti egységekre tagolódott a magyar 
egyház? Meddig szólhatott bele a király az egyházi 
ügyekbe? Milyen egyházpolitikai események álltak 
ennek hátterében? Mely püspökségekkel bővült 
Szent István óta a magyar egyház?

Könyves Kálmán 
a boszorkányokról

Évszázadok óta idézik ezt a Kálmán-féle 
törvényt: „A nem létező boszorkányok 
(striga) ügyében ne legyen eljárás.” Kál-
mán azonban a boszorkányokról élő tév-
hiteknek csak az egyik képzetét vetette 
el. Valójában a királyi rendelkezés, az 
éjjel-járó, levegőben lovagló, átalakuló 
lény (striga) létezését tagadta. A mági-
kus eszközökkel (szemmel verés, átok, 
bűbáj stb.) rontó boszorkányok (male� -
ca) létezésében még évszázadokig hit-
tek az emberek. Kálmán törvénye való-
színűleg egy korabeli egyházi törvény 
átültetése volt a magyar jog gyakorlatba. 

Néhány elvetemült, ördögtől megrontott 
asszony, démoni illúziók és képzelődések 
csábítására azt hiszi és hirdeti, hogy az éj-
jeli órákban bizonyos állatokon kilovagol-
nak Dianával, a pogányok istennőjével, és 
az asszonyok megszámlálhatatlan sokasá-
gával. Az éjszakai csöndben hatalmas földi 
távolságot tesznek így meg, engedelmes-
kedve úrnőjük parancsának, szolgálatára 
állva, amikor csak szólítja őket. […] A pa-
pok hirdessék ki minden szószékről, hogy 
ez teljességgel hamis szóbeszéd, s az e� é-
le képzelgéseket nem isteni, hanem go-
nosz szellemek ültetik az emberek fejébe.

(Részlet Gratianus Decretumából; 
12. századi kánonjogi gyűjtemény)

  Honnan származtak a furcsa képzelgések az egyház szerint?
  Miért lépett fel az egyház ilyen erélyesen a népi babonákkal szemben?

Történelmi forrás
 Melyek voltak a két király törvénygyűjteményének leg-
fontosabb rendelkezései?
 Miért lehetnek a törvények szövegei hasznos források a 
korabeli társadalom és életmód kutatói számára is?

Történelmi jelentőség
  Jellemezzük és értékeljük Magyarország Szent István ha-
lála utáni helyzetét!
 Minek a bizonyítéka volt Horvátország és Dalmácia meg-
szerzése az időszakban?

Kitekintő

(Az istenítéleteket a teljes nyilvánosság előtt szintén ezekben a közpon-
tokban bonyolították le.) A királyi törvényekben megjelent az egyházi 
vagyon védelme és a papság erkölcseinek felügyelete. A cölibátust 
Kálmán kötelezővé tette, igaz, még ő is engedélyezte a már korábban 
megnősült papok tevékenységét.
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Az ország hatalmi helyzete a 12. században
Milyen változásokat hozott III. Béla uralkodása?

Könyves Kálmán idején az ország középhatalommá vált a térségben. 
Kálmán utódai a 12. században változó kimenetelű, délre irányuló had-
járatokat vezettek (Szerbia és Bosznia területére), emiatt többször há-
borúba kerültek Velencével és a Bizánci Birodalommal. Bizánc, amely 
Mánuel császár (1143–1180) alatt élte az utolsó virágkorát, nemcsak 
visszaverte a támadásokat, de magyar területre is betört (Horvátország, 
Szerémség). Az anyai ágon Árpád-házi származású császár (édesany-
ja Szent László lánya, Piroska volt) többször beavatkozott a magyar 
trónharcokba. A század utolsó harmadában Magyarország újra aktív, 
terjeszkedő politikába kezdett, visszafoglalta a déli területeit, illetve az 
orosz részfejedelemség, Halics irányába is előretört.

A 12. század utolsó harmadában III. Béla (1172–1196) intézkedé-
seivel korszerűsítette az államszervezetet. A korábban Mánuel császár 
udvarában nevelkedett uralkodó bizánci minta alapján hozzáfogott 
egy hatékony királyi adminisztráció kiépítéséhez, a kancellária meg-
teremtéséhez. III. Béla az előtte tárgyalt magánjogi ügyeket és a kirá-
lyi rendelkezéseket írásba foglaltatta. A jegyző fogalmazta meg az 
iratokat, az írnok készítette el a tisztázatot, és az oklevél a kancellár 
pecsétjével volt érvényes.

Mánuel halála után III. Béla visszafoglalta a déli területeket, majd 
újabb balkáni terjeszkedés kezdődött. III. Béla széles látókörű király 
volt, diplomáciai kapcsolatai egész Európára kiterjedtek. Tetteiben az 
általa szentté avatott I. Lászlót követte. Számos magyar szerzetest 

41. Gazdaság és népesség a 12. században. III. Béla uralkodása
Idézzük fel a virágzó középkor nyugat-európai időszakát! Milyen gazdasági változások történtek 
a 11–12. században? Miért volt jelentős a városfejlődés ebben az időszakban? Mi jellemezte a demográ� ai 
viszonyokat? Mi állt ezek hátterében?

A 12. századi Magyarország

Milyen irányokba terjeszke-
dett az ország az időszak-
ban? Melyik birodalom 
fenyegette a déli területe-
ket? Miért számított Dal-
mácia stratégiailag fontos 
térségnek?

Trónharcok a 12. században

A 12. századi királyok családfája

I. Géza
(1074–1077)

Álmos

II. István
(1116–1131)

II. Géza
(1141–1162)
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ellenkirály

(1162–1163)
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(1163)

III. István
(1162–1172)

III. László
(1204–1205)

II. András
(1205–1235)

Imre
(1196–1204)
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(1131–1141)

III. Béla
(1172–1196)
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(1095–1116)
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-

pénzváltás

sómonopólium

vámok, révek, vásárok
monopóliuma

erdélyi hospesek

vármegyék ispáni 
jövedelmének kétharmada

ajándékok (Szlavónia
hercegétől, ispánoktól)

15%

9%

18% 10%

12%

36%

ösztönzött a külföldi egyetemeken való tanulásra. A nagy műveltségű 
papokat a királyi adminisztráció alkalmazta. Anonymus, a honfoglalás 
krónikájának írója is feltehetően III. Béla jegyzője volt.

Népesedési és gazdasági viszonyok
Miben különbözött az ország a virágzó középkor Nyugat-Európájától?

A történeti demográfusok az ország lakosságát a 13. század elején kb. 
2 millió főre becsülik. A régészeti ásatások megállapításai szerint ek-
korra már igen sűrű faluhálózat jött létre (egymástól 2-3 km-es távol-
ságban), egy átlagos falu lakossága 100-200 fős (20-40 háznép) lehetett. 
Nyugati értelemben vett városokról ebben az időszakban még alig 
beszélhetünk, városias jegyeket (földvár, vásárok, kézművesek) főleg 
a várispánságok székhelyei mutattak (számuk már a 70-et is elérte).
Az első városok, amelyek már kiváltságokban (önkormányzati jogok) 
részesültek, a királyi és egyházi központok (Esztergom, Székesfehér-
vár) voltak, továbbá Óbuda. 

A honfoglalás korától számos nép elem olvadt be a magyarságba 
(például kabarok, avarok, besenyők), míg a szlávok északnyugaton 
megőrizték a nyelvi önállóságukat.

A 12. században megkezdődött a nyugati telepesek (hospesek) be-
vándorlása, egyes régiókban latinok (olaszok, vallonok) és németek 
települtek le. A 13. század elején jelentős német népesség, a szászok 
költöztek be Dél-Erdélybe (Szászföld). Számukra a király (II. András) 
önkormányzatot biztosított. Az uralkodó előírta a szászok kötelezettsé-
geit (katonaállítás, adó), és cserébe jelentős gazdasági szabadságot kaptak 
(szabad vásártartás, vámmentesség, szász kereskedők szabad mozgása).

A falvakban a földművelés (talajváltó gazdálkodás) mellett meg-
maradt az állattartás (ló, juh, szarvasmarha). Mivel a városokban még 
nem alakult ki iparos réteg, az önellátó uradalmakban sokszor egy 
faluban telepítették le a kézműves szolgáltatásra kötelezett családokat 
(például Csatári, Halászi). Az itt élő népesség a földesúrnak az előállí-
tott termékekkel adózott, a királyi birtokokon főleg az ötvösműhelyek 
kaptak kiemelkedő szerepet.

A királyi birtokállomány nagysága a 12. század végéig alig változott, 
az ország földjeinek kétharmada az uralkodó kezében összpontosult. 
A királyi bevételek jelentős része természetben (például termény, éle-
lem) folyt be a várispánságok központjaiba. 

Mivel az emberi természet fogyatékossága követ-
keztében az idők múlásával az elmúlt dolgok emlé-
kezetébe könnyen belopódzik a feledés, ezért mél-
tó írással védelmezni és megerősíteni azt, amiben 
a jogi személyek szerződést kötöttek, azért, hogy 
ez az írás ereje és alkalmas fér� ak tanúságtétele 
révén sértetlenül és háborítatlanul megmaradjon. 
Ezt a dolgot én, B[éla], Magyarország kiváló kirá lya 
megfontolván és a jövőre nézve királyi felségem ér-
dekéről akképpen gondos kodván, nehogy bármifé-
le, jelenlétemben tárgyalt és befejezett ügy érvény-
telenné váljék, szükségesnek ítélem: az én felségem 
jelenlétében megvitatott akármi lyen ügyet az írás 
bizonyosságával erősítsenek meg.

(III. Béla király elrendeli a jelenlétében tárgyalt 
ügyek írásba foglalását; 1181)

Mire hivatkozva adta ki utasításait az uralkodó? Me-
lyik testület jött létre ekkor?

III. Béla és feleségének nyughelye a budai Mátyás-temp-
lomban

Végezzünk gyűjtőmunkát! A Képes krónika segítsé-
gével gyűjtsük össze a legfontosabb Árpád-házi ki-
rályok temetkezési helyeit! Nézzünk utána, hol talál-
hatók napjainkban a királysírok! Miért fontos ebből 
a szempontból, hogy tudjuk, hol nyugszik III. Béla?

III. Béla bevételei

Honnan származott a királyi bevételek jelentős része a 11–12. században? 
Hogyan alakult át mindez III. Béla korára? Milyen gazdasági változások 
álltak ennek hátterében?
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Az uralkodó magán gazdaságából eredő jövedelemforrást domaniális 
jövedelemnek nevezték. A korban a királyi bevétel másik része pénz 
vagy veretlen ezüst formájában érkezett, amelyet regálejövedelmek-
nek (ius regale: ’királyi felségjog’) hívtak. A regálebevételek (például 
pénzváltás, vámok bevételei, sókereskedelem stb.) a természeti gazdál-
kodás háttérbe szorulását és a pénzgazdálkodás előretörését jelezték.

A pénzverés joga Magyarországon Szent István óta az uralkodót illette meg. 
A pénzverő kamarák a beszolgáltatott nyers nemesfémből dénárokat és obulu-
sokat készítettek. A különböző súlyú és � nomságú érmék gyorsan koptak, ezért 
bevezették az évenkénti pénzváltást. Ennek során az előző évi pénzt bevonták, és 
cserébe – kisebb mennyiségben – új éremképpel bíró pénzt adtak ki. Ez az adófaj-
ta, a kamara haszna, az évenkénti pénzváltásból származó kincstári jövedelmet 
jelentette. II. András korában gyakorlattá vált az évenkénti többszöri pénzvál-
tás, és gyakran előfordult, hogy a kibocsátott új pénznem kevesebb nemesfémet 
tartalmazott (pénzrontás)

Külföldi utazók Magyarországról

Az Árpád-kori Magyarországról több külföldi utazó készített 
leírásokat. Freisingi Ottó püspök III. Konrád keresztes had-
seregével vonult át Magyarországon. A főpap rögzítette a lá-
tottakat a történeti munkájában, jóllehet művét nem „harag 
és részrehajlás” nélkül írta.

Kitekintő

Ezt az országot, melyet mindenfelől hegyek és erdők vesznek 
körül, régen Pannóniának hívták. Belsejében széles róna terül 
el, melyet számos folyó öntöz és vadakban bővelkedő erdőség 
borít. […] A természettől nagy szépséggel van tehát megáld-
va, de a barbár nép szokása szerint épületek nemigen díszítik, 
és határait nem annyira a hegyek és erdők, mint a hatalmas 
folyók alkotják. […] Falvaikban és tanyáikon igen hitványak 
a szállásaik, többnyire csak nádból valók, ritkán fából, még 
sokkal ritkábban kőből, úgy hogy a nyarat és az őszt sátrakban 
töltik. […] Fejedelmüknek annyira engedelmeskednek, hogy 
még azt is bűnnek tartják, ha titkos susogással sértegetik, nem-
hogy nyílt ellenmondással keserítenék. Az ország hetven vagy 
még több megyére van osztva, de minden bírságnak kéthar-
mada a királyi � scust illeti meg, csak egyharmad jár az ispán-
nak. Ily nagy területen senki sem mer pénzt verni, sem vámot 
szedni a királyon kívül.

(Részlet Freisingi Ottó püspök krónikájából. 
A német főpap 1147-ben a második keresztes hadjárat 

átvonulásakor járt Magyarországon.)

Földbe mélyített Árpád-kori házak rekonstrukciója Tiszaalpáron

  Milyennek látta a nyugati főpap a falvakat?
  Vitassuk meg, mi állhatott becsmérlő szavai mögött!
  Milyen szavak utalnak a szerző magyarokról alkotott véle-
ményére?
  Mi az, amin leginkább elcsodálkozott? Mi lehet ennek a ma-
gyarázata?

Összegzés

Okok és következmények
 Mi a magyarázata annak, hogy a királyi bevételek nagy 
része terményben vagy élelem formájában folyt be?

Változás és folytonosság
   Mi jellemezte a Magyar Királyság és a Bizánci Császárság 
viszonyát a 12. században?
 Milyen változásokat hozott III. Béla uralkodása?
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trónharcok

Imre-párti
főurak

kiszorítása

szerviensek
elégedetlensége

Aranybulla kibocsátása
(1222)

birtokadományozások

gazdasági átalakulás

új gazdaságpolitikai
intézkedések

pénzrontás, monopóliumok
bérbeadása

társadalmi és
gazdasági válság

pénzgazdálkodás
megjelenése

domaniális bevételek
csökkenése

II. András
hibás politikája

Gertrúd elleni
merénylet

sikertelen külpolitika
(Halics, Szentföld)

II. András (1205–1235)
Miért gyengült meg a királyi hatalom ereje és tekintélye II. András idején?

III. Béla halála után idősebbik � a, Imre örökölte a trónt, de öccse, And-
rás nem fogadta el a helyzetet. Rövidesen hercegi területeket szerzett 
(Horvátország, Dalmácia), ahonnan folytatta a viszálykodást Imrével. 
Az áldatlan állapotok során a két testvér egyre gyakrabban birtokok 
adományozásával gyűjtött híveket magának. A hataloméhes Andrást 
semmi sem fogta vissza. Bár apja keresztes hadjárat megindítására kö-
telezte, az örökölt pénzt az Imre elleni szervezkedés során eltékozolta.  

Miután II. András (1205–1235) trónra lépett, uralkodásának első év-
tizedeit a mértéktelen birtokadományozások (vármegyék, királyi birto-
kok) kísérték. Az örökbe adott birtokokkal a király a híveit jutalmazta, és 
úgy gondolta, lemondhat a domaniális jövedelmekről. II. Andrást merész 
külpolitikai tervek vezérelték, folyamatosan hadjáratokat vezetett az orosz 
területre (Halics ellen), de csak átmeneti sikereket ért el. A költséges 
hadjáratokat a befolyó regálejövedelmekből kívánta � zetni. A pénzjö-
vedelmekre alapozott királyi gazdaságpolitikát egy új hivatalnok, a tár-
nokmester irányította. Az új bevételi források (rendkívüli adó, kereske-
delmi vám, kamara haszna) mellett megjelent a bérleti rendszer is. Az 
uralkodó egyes monopóliumok, mint például a pénzverés, a sókivitel, 

illetve vámhelyek bérbeadásával évi készpénz-
bevételhez jutott, miközben a zsidó vagy muzul-
mán származású bérlők egyre nagyobb haszonra 
próbáltak szert tenni.

A belpolitikában ezalatt II. András feleségé-
nek, Gertrúdnak (a meráni őrgróf lányának) 
a rokonai kerültek egyre jelentősebb pozíciók-
ba. Az idegenek térnyerése miatt elégedetlen 
nagyurak Bánk nádor (korábban bán) vezetésé-
vel összeesküvést szőttek a királyné ellen, mely-
nek során Gertrúdot meggyilkolták (1213). Az 
éppen halicsi hadjáratot vezető király a lázadók 
nagy részét nem vonta felelősségre, ami hatalmá-
nak gyengeségét jelezte. II. András legmerészebb 
vállalkozása a pápa által sürgetett szentföldi had-
járat (1217–18) volt. A hadjárat magas kiadások-

kal járt, és a Szentföldön a magyar erők nem értek el látványos sikereket. 
Az uralkodó egy elszegényedett és elégedetlen országba tért vissza.

Az Aranybulla
Milyen fontos jogokat rögzítettek a dokumentumban?

A 13. századra a  nagybirtokos bárói réteg megerősödött, a  ve-
zető családok kihasználták a dinasztia viszálykodásait, és egyre je-
lentősebb befolyásra tettek szert az ország irányításában. A szol-
gákat gyakran felszabadították, de ez csak jogi felemelkedést 
jelentett számukra, hiszen továbbra is terményjáradékot kellett � -
zetniük. A szabadok alsó rétege nagyrészt lesüllyedt az alávetet-
tek közé, de megőrizte személyi szabadságát (szabad költözködés).

42. Az Aranybulla kibocsátása
Idézzük fel az irodalomórán tanultakat Katona József Bánk bán című drámájáról! Hogyan jelenik meg 
a műben II. András király és Gertrúd királyné? Mivel vádolják a magyar nagyurak Gertrúdot?

András király ezután a pápa úr parancsára megláto-
gatta a Szentföldet. Ezt a pa rancsot akkor kapta, ami-
kor még herceg volt […] Ő ugyanis apja fogadalmát 
teljesí tette és váltotta valóra. És ott, a Szentföldön, 
Babilónia szultánjával szemben a keresztények sere-
gének kapitányává és vezérévé teszik meg, és ezután 
dicsősé ges győztes lesz. Három hónapig maradt ott. 
Végül a királyi kincstárat kiürítve megszerzi különbö-
ző szentek ereklyéit: Szent István első vértanú kopo-
nyáját, Szűz Szent Margit koponyáját, Szent Tamás 
apostol és Szent Bertalan jobb kezét, továbbá Áron 
vesszőjéből egy darabot, és egyet azon hat korsó kö-
zül, amelyek ben Krisztus a vizet borrá változtatta, és 
még sok mást is, amit csak akkor össze tudott szedni.

(II. András szentföldi hadjáratának leírása 
a Képes krónikában)

  Miért indult szentföldi hadjáratra II. András?
  Mennyire tekinthető sikeresnek a hadjárat?

II. András politikája

Hogyan próbált II. András híveket szerezni magának 
a trónharcok idején? Melyik társadalmi réteg hely-
zetét veszélyeztette a király intézkedése? Milyen 
elhibázott gazdaságpolitikát folytatott II. András? 
Melyik esemény jelezte a belpolitikai feszültséget? 
Hogyan hatottak a sikertelen hadjáratok az ország 
gazdasági helyzetére?
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Az egykori vitézeket a korabeli oklevelek királyi szerviensként (serviens 
regis: ’a királynak szolgáló’) emlegették. A szerviensek módosabb, föld-
birtokkal rendelkező közszabadok voltak, akik csak a király vezetése 
alatt vonultak hadba, és az uralkodói joghatóság alá tartoztak. Helyzetük 
II. András korában megrendült, a birtokadományozások miatt félő volt, 
hogy a bárók teljes függésbe vonják őket.

Hasonlóan bizonytalan helyzetbe kerültek a várjobbágyok is, a királyi 
birtokok magánföldesúri kézbe juttatása miatt. Az ország gazdasága még 
nem volt elég fejlett ahhoz, hogy a kiadásokat a regálejövedelmek fedez-
zék. A király sikertelen hadjárataival (Halics, Szentföld) jelentős 
államadósságot halmozott fel.

Az új berendezkedés intézkedései széles társadalmi elé-
gedetlenséget váltottak ki, amely a világi birtokosok or-
szágos mozgalmába torkollott. A királyi politikát ellenző 
bárók fellépése meghátrálásra kényszerítette az uralkodót, 
hiszen a királyi szerviensek és a várjobbágyok tömegei 
felsorakoztak mögéjük.

Az 1222-ben kibocsátott Aranybulla egyezménye a ki-
váltságos rétegek helyzetét évszázadokra megerősítette. A ren-
delkezések három csoportba sorolhatók: biztosították a szervien-
sek érdekeit (például adómentesség, személyi szabadság, hadviselés 

 2. Azt is akarjuk, hogy sem mi, sem a mi utódaink valamely hatalmas kedvéért szervienseket soha el ne foghassanak, vagy azok 
birtokait fel ne dúlják, hacsak előbb meg nem idézték, és bírói úton el nem ítélték őket.

 3. Úgyszintén: semmiféle adót, sem „szabad dénárokat” nem fogunk szedetni a szerviensek birtokai után, sem az ő házaikba vagy 
falvaikba nem szállunk, hacsak nem hívnak bennünket.

 4. Ha valamely szerviens � ú nélkül hal meg, birtoka negyedrészét leánya örökölje, a többiről úgy intézkedjék, ahogy akar. És ha 
váratlan halál folytán intézkedni nem tud, rokonai örököljék, akik hozzá közelebb állnak. És ha egyáltalán semmi nemzetsége 
sincs, a király fogja azokat birtokába venni. […]

 7. Ha pedig a király az országon kívül akar hadat vezetni, a szerviensek ne tartozzanak vele menni, csak az ő pénzén, és visszaté-
rése után rajtuk hadbírságot ne szedjen. Ha azonban az ellenség részéről jön sereg az országba, mindnyájan egyetemlegesen 
menni tartozzanak. Úgyszintén, ha az országon kívül megyünk is haddal, mindazok, kik ispánságokat bírnak, vagy tőlünk pénzt 
kapnak, menni tartozzanak. […]

11. Ha vendégek, tudniillik előkelő emberek jönnek az országba, az ország tanácsa nélkül [királyi tanács] méltóságra ne emeljék 
őket. […]

16. Egész megyéket vagy bármiféle méltóságokat örök tulajdonul vagy birtokképpen nem adományozunk.
17. Azoktól a birtokoktól, melyeket valaki igaz szolgálattal szerzett, őt soha ne fosszák meg. […]
19. A várjobbágyokat a szent királytól rendelt szabadságban kell megtartani. Hasonlóképpen a vendégeket is, bármilyen nemzet-

ből valók, a kezdettől nekik engedett szabadságban kell megtartani.
20. A tizedet senki se tartozzék pénzben megváltani, hanem ahogy a föld hozza a bort vagy termést, úgy kell � zetni. És ha a püs-

pökök (ebben) ellentmondanak, nem fogjuk őket segíteni. […]
23. Új pénzünk egy évig maradjon használatban, húsvéttól húsvétig. És a dénárok olyanok legyenek, amilyenek [III.] Béla király 

idején voltak.
24. Kamaraispánok, pénzverők, sótisztek és vámszedők az ország nemesei, izmaeliták és zsidók ne lehessenek. […]
26. Birtokokat nem szabad az országon kívüli (személyeknek) adományozni. Ha ilyeneket adományoztak vagy eladtak, meg kell 

engedni az ország lakóinak, hogy azokat visszaváltsák. […]
30. Úgyszintén: e négy jobbágyon kívül – tudniillik a nádor, a bán és a király és királyné udvarbírái – senki se viselhessen két mél-

tóságot.
31. Azt is elrendeltük, hogy ha mi vagy a mi utódaink közül valaki valamely időben ezen rendelkezéseink ellen akarna cselekedni, 

ennek az oklevélnek erejénél fogva mind a püspököknek, mind a többi jobbágyoknak és országunk nemeseinek [a bárókat 
érti] együttesen és külön-külön, a jelenben és a jövőben mindörökké szabadságukban álljon, hogy a hűtlenség minden vétke 
nélkül nekünk és a mi utódainknak ellenállhassanak és ellentmondhassanak.

(Részlet II. András 1222-es aranypecsétes okleveléből, az Aranybullából)

Az Aranybulla és pecsétje

  Melyek voltak azok az intézkedések, amelyek az új gazdaságpolitika ellen irányultak?
  Hogyan érvényesültek a bárói törekvések?
  Milyen fontos jogokat szereztek a szerviensek?
  Hogyan érinthette az egyházat a tizedről szóló rendelkezés?
  Milyen politikai magatartásformát engedélyezett a 31. cikkely? Fogalmazzuk meg saját szavainkkal a lényegét!
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Összegzés

szabályozása, szabad végrendelkezés stb.), kedveztek a báróknak (például 
külföldiek háttérbe szorítása, birtokadományozás leállítása), és II. András 
ígéretet tett az új berendezkedés politikájának beszüntetésére (például bér-
leti rendszer felszámolása, pénzrontás tilalma) is, illetve az országba érkező 
külföldi bárók háttérbe szorítására.

Az Aranybulla ellenállási záradékot is tartalmazott, amely feljogosította 
az egyházi és világi főurakat a királlyal szembeni fellépésre, ha az uralkodó 
nem tartaná be az ígéreteit. Csakhogy II. András 1222 után sem változ-
tatott addigi politikáján, így elhúzódó belpolitikai válság kezdődött. Az 
egyház fellépése nyomán megújították az Aranybullát (például a tizedet 
újra pénzben szedhetik), de az uralkodó elutasította az együttműködést. Az 
esztergomi érsek kiközösítette a királyt, és a feloldozás után újabb jogbő-
vítés aláírását érték el (beregi egyezmény, 1233).

Kitekintő

A kunok megjelenése és a Német 
Lovagrend

A török eredetű nép kora középkori történelméről 
nagyon kevés ismeretünk van. A sztyeppén ők dön-
tötték meg a besenyők uralmát; szállásterületük az 
Al-Dunától az Urál folyóig terjedt (11–12. század). 
Az előretörő tatároktól súlyos vereséget szenvedtek 
(1223), egy nagyobb népcsoport ekkor húzódott 
a magyar határ közelébe. A kun fenyegetéssel szem-
ben II. András először a Német Lovagrend dél-er-
délyi betelepítésével próbálkozott. (A harmadik ke-
resztes hadjárat idején, I. Frigyes lovagjai hozták létre 
a szentföldi német zarándokok védelmére a Német 
Lovagrendet, amely rövidesen áttelepült Európába.) 
A lovagrend azonban önálló államot akart itt kiala-
kítani, mire az uralkodó kiűzte őket az országból 
(1225). A későbbiekben a kunok között domonkos 
térítők folytattak missziós tevékenységet (milkói püs-
pökség alapítása). Nem kizárt, hogy a kapcsolatfelvé-
tel során a kunok adtak tudósítást a másik Magyar-
országról (Magna Hungaria), amelynek felkutatására 
Julianus barát indult el.

Igen kedves � unk, Magyarország kitűnő királya panaszkodik követe 
[…] révén tudomásunkra hozván, hogy birodalma egy bizonyos részén 
Szt. Mária német ispotályosainak szeretettől vezérelve harminc ekealj 
földet adományozott, de azok az ő nagylelkűségével és bőkezűségével 
meg nem elégedvén, sokkal nagyobb te rületet foglaltak el a földből 
a nevezett vidéken. Amit pedig elfoglaltak akarata ellenére, azt fegy-
veres sereggel igyekeznek megtartani, amint azt a ciszterci rend né-
hány apátjának hozzánk eljuttatott levele is bizonyítja, akiknek jelen-
létében egyesek az ispotályosok közül a király alázatos kérésére, hogy 
adják vissza az el foglalt területeket, azt felelték, hogy inkább essenek 
el a harcban, mintsem azt visszaadják. De még ezzel sem elégedtek 
meg. Elfogják embereit, jogtalan adók kal sújtják őket, állandóan erő-
szakoskodnak és kellemetlenkednek, s a király ál tal megszabott fel-
tételeknek a pénzügyekre s egyéb törvényekre vonatkozóan, amióta 
Magyarország területére léptek, nem akarnak eleget tenni. Ezért az-
tán so kan azt emlegetik, hogy mint tűz az ölben, egér a tarisznyában, 
kígyó a kebelben, olyanok ezek az ispotályosok a király számára, akik 
gonoszul � zetik meg a vendégbarátságot.

(III. Honorius pápa a Barcaságba telepített lovagrendről)

35. Saját akaratunkból hozzájárulván, hogy akár 
mi, akár a mi � aink és a mi utódaink ezt az általunk 
engedélyezett szabadságot meg akarnák sérteni, 
az esztergomi érseknek jogában álljon, hogy sza-
bályszerű előzetes megintés után, minket és őket 
a kiközösítés büntetésével fenyítsen meg. 

(Az Aranybulla 1231-es megújításából)

  Milyen visszaéléseket követtek el a lovagok Dél-Erdélyben? Miért 
volt ez veszélyes?
  Idézzük fel, hol települt le a Német Lovagrend, miután II. András kiűz-
te őket! Melyik ország történelmét határozták meg a későbbiekben?

  Miben tért el az 1231-es dokumentum az erede-
titől? Mi állhatott ennek hátterében? 

Okok és következmények
 Milyen gazdasági és társadalmi következményekkel járt 
a birtokadományozás?
 Mi vezetett az Aranybulla kikényszerítéséhez?

Történelmi forrás
 Melyik társadalmi csoport helyzetét erősítette meg az 
Aranybulla?
  Hogyan próbálták az uralkodó politikáját megváltoztatni?
 Milyen fontos jogok fogalmazódtak meg ekkor?
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Béla király és a magyarok között való gyűlölség első 
oka. Nemeseivel és parasztjaival kezdte a kun király 
bejárni Magyarországot. Számtalan lábasjószáguk 
volt, ezért sok kárt tettek a magyaroknak legelőkön, 
szántókon, kerteken, növendék erdőkön, szőlőkön 
és egyebütt. [...] ha egy kun okozott kárt egy ma-
gyarnak, a magyarnak nem szolgáltattak igazságot, 
és ha sürgetni merte, a pofázásért pofonokat kapott 
cserébe. [...]
Ez a király [IV. Béla] pedig – így panaszkodtak – 
nemcsak semmit nem ad a nemességnek, de még 
régen kapott jószágaikat is visszaszedegeti a maga 
hatalmába, birtokába, íme, a fájdalomnak e tőre jár-
ta át a magyarok szívét, hiszen akik azelőtt gazda-
gok, hatalmasok voltak, sereget tartottak, most ma-
guk alig élhettek.

(Rogerius: Siralmas ének a tatárjárásról)

  Mi jellemezte a kunok és a magyarok viszonyát? 
  Hogyan szakított IV. Béla apja politikájával? 
  Miért volt veszélyes az uralkodó és a nemesség 
közötti széthúzás?

IV. Béla és a tatárjárás
Milyen okai voltak a tatároktól elszenvedett vereségnek?

II. András halála után � a, IV. Béla (1235–1270) került a trónra. Az új 
uralkodó gyökeres fordulatot hajtott végre, elrendelte az eladomá-
nyozott birtokok visszavételét. IV. Béla a királyi tekintély megerősí-
tésére és a III. Béla-kori állapotok visszaállítására törekedett. A király 
intézkedései azonban ellenállásba ütköztek, és sokan elpártoltak tőle. 

Az 1230-as évek végén mind több jel utalt egy közeledő tatár táma-
dásra. Az uralkodó először Julianus baráttól értesült a veszedelemről. 
A sztyeppéről folyamatosan menekülő kun törzsek az Al-Dunához 
érkeztek, és közülük egy nagyobb törzs Kötöny vezetésével bebocsá-
tást kért az országba. IV. Béla engedélyezte a betelepülést (az Alföld 
térségébe), de intézkedései újabb kon� iktushoz vezettek. A nomád 
életmódot élő pogány kunok semmibe vették a letelepült magyarság 
birtokhatárait, mindennapossá váltak a fosztogatások, erőszakosko-
dások. A kunok hadereje látszólag erősítette a királyi haderőt, valójá-
ban csökkentette IV. Béla elfogadottságát a főurak körében. A tatárok 
elleni védekezésre való felkészülés nem kezdődött meg, sokan úgy vél-
ték, ez a népcsoport is hasonló erejű lesz, mint korábban a besenyők.

43. A tatárjárás és az utolsó Árpádok
Idézzük fel a tatárjárásról tanultakat! Ki hozta létre a mongol–tatár birodalmat? Milyen területeket hó-
dítottak meg a tatárok? Hogyan értesült a magyar király a fenyegető veszélyről? 

Tatárjárás Magyarországon

Mely országokat érin-
tette az 1241-es tá-
madás? Melyik volt a 
tatár hadjárat fő cél-
pontja? Hol került sor 
jelentős ütközetekre?
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Kijev eleste után már nem volt idő hathatós védelmi intézkedéseket 
hozni (1240 végén). A Batu kán vezette tatár (mongol) seregek három 
nagyobb hadseregre osztva elárasztották Közép-Európát, a fősereget 
(kb. 60 ezer fő) maga Batu kán irányította Magyarországra. 1241 már-
ciusában a betörő tatárok legyőzték a nádori hadakat a Vereckei-há-
gónál, és a gyors lovas alakulatok néhány nap múlva már Vácig törtek 
előre. A fosztogatások híre pánikot keltett az országban, sokan kun 
lovasokat véltek felfedezni a támadók között. A kósza hírek tömeg-
hisztériához vezettek, a felheccelt tömeg Pest alatt rátámadt Kötöny 
királyra, és kíséretével együtt lemészárolta. 

A sértett kunok (kb. 40 ezer fő) a következő hetekben a Duna men-
tén végigvonulva elhagyták az országot. A királyi haderő (kb. 25 ezer 
fő) a Sajó folyóig szorította vissza a tatár elővédet, de a döntő ütkö-
zetben súlyos vereséget szenvedett Muhi közelében (1241. április). 
A magyar sereg jelentős része megsemmisült az ütközetben, a beke-
rítésből IV. Béla csak nehezen tudott kitörni. (Életét vesztette a nádor, 
a két érsek, valamint számos világi és egyházi főember.) A győztes ta-
tárok a betöréstől számított egy hónapon belül már a Dunánál álltak.

A tatárok üldözik IV. Bélát (Képes krónika, 14. század)

A muhi csata

A tatárok nem messze a hadseregtől találtak egy 
gázlót, és egy éjszaka alatt mindnyájan átkeltek raj-
ta, és hajnalban a király seregét körülvéve, jégeső-
ként kezdték lőni nyilaikat a hadseregre. A magya-
rok, részint hogy meglepték, részint hogy ravasz-
sággal megelőzték őket, fegyvert öltve lóra szálltak, 
de a katonák nem tudták uraikat, az urak katonáikat 
megtalálni, és amikor harcba indultak, lanyhán és 
egykedvűen vonultak. A nyíllövések oly sűrűn es-
tek, hogy a harcosokat szinte árnyékba borították, 
és a nyilak úgy repdestek a levegőben, mint a sás-
kák és szöcskék szoktak szállni. És így, mivel a nyi-
lazást nem tudták megállítani, visszatértek a sereg 
kötelékébe. A király pedig nem volt képes felállítani 
a csatarendet. És ha a magyarok a sereg egy-egy 
részéből összegyűlten vonultak a harcba, a tatárok 
szembejöttek velük nyilaikkal, és arra kényszerítet-
ték őket, hogy visszavonuljanak a sereg körletébe, 
úgyhogy a szerfölött nagy hőség és a helyszűke kö-
vetkeztében akkora fáradtság vett erőt rajtuk, hogy 
a király és a kalocsai érsek, akik aggódva rettegtek, 
sem fenyegetésekkel, sem hízelgésekkel és buzdí-
tással nem voltak képesek harcba küldeni őket, hi-
szen hajnaltól egészen délig ebben a szorongatott 
helyzetben voltak már.

(Részlet Rogerius művéből; 1243. Az itáliai származású 
Rogerius váradi főesperesként személyesen élte 
át a  tatárjárás időszakát. Az olasz pap tragikus 
élményeit a Siralmas ének című műben örökítette 
meg, amelyben arra is törekedett, hogy feltárja az 
ország összeomlásának főbb okait.)

  Rekonstruáljuk a térkép és a forrás segítségével a csata menetét!
  Milyen taktikai hibákat vétettek a magyarok?

Azonosítsuk az előző oldali térkép alapján, hová me-
nekült IV. Béla a muhi csatában elszenvedett vereség 
után! Miért akarták elfogni a tatárok az uralkodót?

A tatárok dúlása és kivonulása
Miért vált az ország teljesen kiszolgáltatottá?

A király előbb Pozsonyig, majd Zágrábig menekült, mialatt kétségbe-
esetten kért segítséget a keresztény Európától. A pápa és a német csá-
szár az invesztitúraharc egy újabb szakaszában egymás erejét kötötte 
le, segítséget nem küldtek. Az osztrák herceg (Babenberg Frigyes) 
kihasználta az ország szorult helyzetét, és megszállt három nyugati 
vármegyét. Közben a másik két tatár hadoszlop is beérkezett a Kár-
pát-medencébe, az egyik délről Erdélyt árasztotta el, a másik Morva-
ország felől zúdult Felső-Magyarországra. A várispánsági központok 
gyorsan elestek (földvárak), a támadóknak csak néhány kővár (például 
Pozsony, Nyitra, Komárom) tudott ellenállni.
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A tatárok berendezkedtek az országban (például begyűjtötték a gabo-
nát), majd 1242 elején a befagyott Dunán átkelve rátámadtak a Du-
nántúlra is. A helyi ellenállás (például Esztergom, Pannonhalma, 
Székesfehérvár) sem lassította őket, sőt egy csapat IV. Béla elfogá-
sára indult, aki egészen Trau váráig menekült. A teljes győzelem után 
egy-két hónappal a tatárok váratlanul elhagyták az országot, ami-
nek oka a mai napig ismeretlen. (A kutatók szerint Batu kán az Ögö-
dej nagykán halála utáni kánválasztásra vonult vissza a sztyeppére.) 

A tatárjárás következményei
Miért nevezik IV. Béla királyt „második honalapítónak”?

A tatárjárás kitörölhetetlen emléket hagyott nemzetünkben. A pusztítás 
mértékét a kutatók jelentősre becsülik (legkevesebb 15%), sokan állítják, 
hogy a honfoglalás kori magyar népességszámot veszítette el az ország.

1242 után IV. Béla tetteit a katasztrófa kárainak felszámolása és 
egy újabb tatár támadásra való felkészülés határozta meg. Az uralko-
dó szakított kezdeti politikájával, birtokadományozásba kezdett, és 
a főuraknak engedélyezte a kővárak építését. A városfejlődés pártolá-
sa ugyanúgy a védekezést szolgálta, a fallal körülvett városok számára 
nyugati mintájú jogokat biztosított. Ekkor kezdődött meg a budai vár 
építése (1247) és számos város kialakulása az országban (például Nagy-
szombat, Kassa, Szeged). A király a magyarokon kívül német, olasz és 
francia telepeseket hívott, és engedélyezte a zsidók letelepedését is, 
akik szabadon gyakorolhatták vallásukat, és zsinagógát építhettek 
Budán. Az Árpád-ház uralkodói, ellentétben Európa más uralkodóhá-
zaival, kezdettől fogva barátságosan viselkedtek a zsidókkal szemben. 

IV. Béla visszahívta a kunokat, a népet letelepítette az Alföld terü-
letén, és biztosítékként � a (V. István) feleségül vette a kun fejedelem 
lányát. Kezdetét vette egy másik, szintén a tatárok elől menekülő nomád 
nép, a jászok letelepítése is a térségben. A tatárjárás hatására jelentős 
etnikai változás ment végbe. A nomád törzsek két-három generáció 
múlva beolvadtak a magyarságba, de az ország peremterületein tartós 
változások kezdődtek.

A tatárjárás főleg az ország középső részét érintette, ahol nagyobb 
volt a népesség pusztulása, ezért a hegyvidékekről egy lassú népesség-
áramlás indult az alföldi régió irányába. Ugyanakkor a Felvidék északi 
részére különböző szláv népek (morvák, csehek, lengyelek), Erdély déli 
területeire pedig román népesség költözött be.

És bár ekkor éhség gyötört, […] erőt merítettünk 
[…] elérkeztünk az erdő szélére. Izgatottan fel-
másztunk egy kimagasló fára, és szemügyre vet-
tük a tatároktól elpusztított vidéket, amelyet jöve-
telünkkor még nem tettek tönkre. Micsoda fájda-
lom! Elkezdtük bejárni a puszta és elhagyott földet, 
amelyet elmenetelükkor [a tatárok] pusztítottak el. 
Az egyházak tornyai voltak útmutató jeleink, egyik 
helységből a másikba, és ezek is borzalmas utat 
jelöltek. […] Mert az utak és ösvények el voltak tö-
rölve, fű meg tüskés bozót lepte be őket. Az em-
berek póréhagymát, vöröshagymát és fokhagy-
mát […] a legnagyobb csemege gyanánt hoztak 
nekem, a többiek mályvával és bürökgyökerekkel 
éltek. Ezekkel töltöttük meg éhes gyomrunkat […] 
Végre odahagytuk az erdő magányát, és a nyolca-
dik napon Gyulafehérvár városába érkeztünk, ahol 
semmit sem találtunk, csak a megöltek csontjait és 
koponyáit, amelyeket szerfölött sok keresztény vér 
kiontásával mocskoltak be.

(Részlet Rogerius Siralmas ének című művéből)

  Mi nyújtott menedéket a falvak lakosságának?
  Mi nehezítette meg a szervezett katonai ellen-
állást?

Honfoglalás 
kori

össznépesség
(millió fő)

13. század 
eleji

össznépesség
(millió fő)

Tatárjárás 
hatása

veszteségként
(millió fő)

13. század 
végi

össznépesség
(millió fő)

minimális 
adat

0,6 1,8–2,2 0,2–0,3 2,2

maximális 
adat

1,0–1,5 2,4–2,6 0,3–0,4 3,0–3,2

Az ország össznépessége az Árpád-korban

Mekkora lehetett a honfoglalók létszáma, ha � gye-
lembe vesszük, hogy a térség nem volt lakatlan? 
Milyen okok álltak a 11–12. századi népességnöve-
kedés hátterében? Mekkora népességet veszített 
arányaiban a magyarság a tatárjárás alatt? Minek 
volt köszönhető ennek ellenére a 13. század végére 
bekövetkező népes séggyarapodás?

A régészek által Cegléd közelében feltárt Árpád-kori falu a tatárjárás alatt pusz-
tult el. Az egyik ház maradványai között megdöbbentő leletet találtak: három 
csontvázat a kemencében. Egy 8-10 éves kislány mellett 10-12 éves bátyja, a ke-
mence szájánál pedig édesanyjuk feküdt. A család valószínűleg már nem tudott 
elmenekülni a mongolok elől, és a kemencében keresett menedéket. A támadók fel-
gyújtották a házakat, a három embert a füst fojthatta meg. A település elnéptele-
nedését mutatja, hogy az elmenekült lakosság nem tért vissza eltemetni a halottait
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II. András
(1205–1235)

IV. Béla
(1235–1270)

III. András
(1290–1301)

IV. László
(1272–1290)

V. István
(1270–1272)

István
(utószülött)

Az utolsó Árpádok
Miért gyengült meg a királyi hatalom a 13. század végén?

A 13. század második felében a központi államhatalom rohamosan 
gyengült, a trónharcok kiújultak (IV. Béla és saját � a, V. István között). 
Az évtizedekig tartó belviszály alatt a bárói réteg tovább erősödött, az 
adományozások révén jelentős birtokokra tettek szert. Az egykori kirá-
lyi szerviensek – akiket a korszakban már köznemességnek neveztek 
– jogi helyzete a királyi birtokszervezet szétzilálódásával megrendült. 
A köznemesek egy-egy nagyobb báró szolgálatába szegődtek, a kialakuló 
familiaritásban a bárói birtok ügyeit intézték vagy fegyveres kíséretet lát-
tak el. A familiaritás különbözött a hűbériségtől, hiszen a köznemesek 
birtokaikat egykor a királytól kapták, és a szolgálat nem öröklődött.

IV. Béla utódai már nem tudták megakadályozni a királyi vármegye-
rendszer szétesését és a bárók önkényeskedését. Az utolsó Árpád-há-
zi királynak, III. Andrásnak (1290–1301) királyi származását sokan 
kétségbe vonták. A királyi tekintélyt tovább gyengítette, hogy az ural-
kodó hatalma ekkor már a vele szövetséges bárói csoporttól függött. 
A 13. század második felében egyes bárók egész országrészeket von-
tak fennhatóságuk alá, ahol a királyi, egyházi és világi birtokok egy 
részét is magukhoz ragadták. A hatalmukat több megyére kiterjesztő, 
és területükön az uralkodói jogokat is kisajátító bárókat tartomá-
nyuraknak, kiskirályoknak nevezzük. III. Andrással szemben né-
hány délvidéki báró a nápolyi Anjou-dinasztia (ejtsd: anzsu) jelöltjét, 
Károly Róbertet (Caroberto) támogatta. A trónkövetelő Magyaror-
szágra érkezésekor III. András seregeket toborzott, de az összecsapás 
elmaradt, a király 1301-ben váratlanul elhunyt, és vele az Árpád-ház 
fér� ágon kihalt.

Az utolsó Árpádok családfája

A familiáris viszony jellemzői

Melyik társadalmi rétegben jelent meg a familiaritás? Milyen kapcsolat 
alakult ki a familiáris szerződés során? Melyik nyugati mintához hason-
lított a familiaritás, és miben különbözött attól?

Magyar szentek a 13. században

Szent Margit

Olvassuk el a leírást a digitális tananyagban! 
Gyűjtsünk legendákat Szent Erzsébet és Szent 
Margit életéből! Nézzünk utána, milyen folya-
mat előzi meg a szentté avatásokat!

A király iránti tiszteletről

Hogy András urat, aki királyi nemzetségből származik, úgy tiszteljük, 
mint az ország törvényes urát. […] minden királyi, valamint királynéi 
birtokot, amit bárki – akár fér� , akár nő – jogtalanul elfoglalt, teljes jog-
gal vissza kell adni.

(III. András törvényeiből; 1298)

  Milyen belpolitikai helyzetről tanúskodnak a rendelkezések? 
  Miért kellett külön hangsúlyozni III. András származását?

Rá@dás
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Összegzés

IV. (Kun) László

A 13. század utolsó harmadában uralkodó IV. László (1272–
1290) leginkább botrányos magánéletével írta be magát a tör-
ténelembe. Az anyai ágon kun származású király kezdettől 
fogva bárói csoportok befolyása alatt állt. IV. László megbíz-
ható támaszra a kunok körében lelt. A pogány szokásait meg-
tartó néppel szemben az egyház fellépett, és egy pápai követ 
rávette az uralkodót a kun törvények kibocsátására (megke-
resztelkedés, letelepedés). Az életmódjuk feladására kény-

Kitekintő

IV. László kun viseletben (Képes krónika, 14. század)

[IV. László] Egész királyi kíséretével hozzám jött Esztergomba 
[…] Nagy megalázkodásnak jegyeit mutatta […] feloldozás 
előtt, meg kellett esküdnie,
– hogy a tatár hitetlenséggel való nyilvános vagy titkos szö-
vetkezéstől és barátkozástól magát szívből távol tartja […],
– hogy tatárt nem, hasonlóképpen szerecsent [muszlim keres-
kedők], nyőgért [a kifejezés török eredetű népcsoportra utalt, 
akik fegyveres kíséretet láttak el a király mellett], zsidót, kunt 
vagy bárki mást bármilyen névvel nevezendőt, ki az igaz hit 
egységétől idegen, akár háziszolgálatban vagy külső szolgálat-
tételben, különösképpen méltóságban, […] meg nem tűr […],
– hogy mindenképpen elvetve a pogány szerzések szentség-
töréseit, undok és isteni ítélettel kárhoztatott szokásait [kun 
viselet hordása], a katolikus viselkedés becsületes formájára 
térjen vissza […],
– hogy országa minden egyházának kiváltságait és szabadsá-
gait helyreállítja […],
– hogy Erzsébet királyné asszonyt [Anjou Izabella Erzsébet], 
aki neki Isten rendeléséből törvényes ágyának társa, férji sze-
retettel illesse […].

Ez csupán színlelés volt […] [a király] megkeményedett szí-
vének mérgét mindenki előtt kimutatta […] azon nyomban 
ama mérges viperának, aki a varázsló mesterség művésze-
teiben nem kevésbé járatos volt, ama fajtalan Éduának […] 
mindenki szeme láttára ágyastársa lett, […] a királynéi jöve-
delmeket magának nyerte e szemérmetlen ágyas.

(Lodomér esztergomi érsek IV. László királyról 
IV. Miklós pápának; 1288)

  Hogyan viselkedett a király az egyházzal szemben?
  Melyik cselekedete válthatta ki leginkább az esztergomi ér-
sek haragját?
  Hogyan bánt IV. László a feleségével, és mire szólította fel az 
esztergomi érsek?

Okok és következmények
  Hogyan bontakozott ki a tatárok támadása?
 Miért omlott össze a magyar katonai ellenállás?
 Milyen következményei voltak a tatárjárásnak?

Történelmi jelentőség
  Hogyan értékelhető IV. Béla uralkodása? Miért nevezik 
őt második honalapítónak?

Változás és folytonosság
 Milyen változásokat indított el a tatárjárás utáni újjá-
építés? 
  Hogyan szereztek maguknak egyre nagyobb hatalmat 
és önállóságot a magyar főurak a 13. század második 
felében?

szerített kunok lázadást robbantottak ki, amelyet a politikai 
csapdahelyzetbe került IV. László – ezúttal bárói segítséggel – 
elfojtott. Az eseményekkel sodródó király egy-két év múlva 
visszatért a kunokhoz, szokásaikat (öltözködés, életmód) tel-
jesen átvette, és még az esztergomi érsek kiátkozása sem tudta 
jobb belátásra bírni. IV. László törvényes feleségét eltaszította 
magától, nyíltan kun szeretőket tartott, és az ország irányítá-
sával alig törődött. A tarthatatlan helyzet egy tisztázatlan kö-
rülmények között bekövetkezett merénylettel oldódott meg. 
IV. László botrányos életéről az esztergomi érsek számolt be.
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IV. Béla

II. Ottokár (cseh király)

bajor
Wittelsbach Ottó

(1305–1307)

KunigundaMária

Károly (nápolyi király)

IV. László

ErzsébetAnnaV. István

III. Vencel
(1301–1305)

II. Vencel

I. Károly Róbert
(I. Károly)

Anjou
Martell Károly

A belpolitikai rendteremtés
Kikre támaszkodva tudta I. Károly újra megszilárdítani a királyi hatalmat?

A 14. század elején a középkori magyar államot a területi széttagoló-
dás fenyegette, hiszen az utolsó Árpádok alatt kiszélesedett a „kiskirá-
lyok” (például Csák Máté, Aba Amadé, Kán László, Kőszegiek) uralma. 
A bárók egyes országrészekben jelentős kiterjedésű birtokokkal ren-

delkeztek, amelyekben kisajátították az ural-
kodói jogköröket (bíráskodás, adóztatás, ma-
gánhadsereg). A trónért folytatott küzdelemből 
a nápolyi Anjou-dinasztia tagja, I. Károly (Ká-
roly Róbert, 1308–1342) került ki győztesen. 
A pápaság által támogatott i� ú királyt a leg-
tekintélyesebb bárók kezdetben semmibe vet-
ték. A központi államhatalom megerősítésé-
ben az uralkodó számíthatott a köznemesség 
és a jogai védelmére vágyó városi polgárság 
támogatására. I. Károly a tartományurak hatal-
mát másfél évtizedes szívós küzdelemben törte 
meg, és Csák Máté halálával (1321) helyreállt 
az ország közigazgatási egysége.

44. Magyarország az Anjouk korában
Miért gyengült meg a királyi hatalom a 13. század második felében? Mivel fenyegetett mindez? Mely or-
szágokban történtek már hasonló folyamatok? Hogyan nevezzük a középkor utolsó évszázadait? Milyen 
események történtek ekkor Nyugat-Európában?

Kiskirályok a 14. század elején

Mekkora területek kerültek 
a kiskirályok fennhatósága 
alá? Hogyan értékelhető a 
kialakult helyzet? Mit tehe-
tett a központi hatalom? 
Milyen taktika alkalmazá-
sa lehetett sikeres ebben a 
helyzetben? 

Az 1301 utáni trónkövetelők családfái

Vitassuk meg az ábra értelmezésével, melyik 
dinasztiának volt nagyobb jogalapja a korona 
megszerzésére! Ki lehetett a legidősebb jelölt 
a vetélytársak közül?
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I. Károly saját híveire támaszkodva erős központi hatalmat épített ki. 
Az új bárói réteg nagy múltú, de a tartományurak által háttérbe szorított 
nemzetségekből vagy köznemesi sorból magas méltóságra emelt sze-
mélyekből állt (például Kanizsai, Lack� , Garai stb.). A király országos 
tisztségekhez (nádor, erdélyi vajda, szlavón bán stb.) kötötte az ado-
mányozásokat, a kinevezett honor birtokosok az adott terület jövedel-
mei felett is rendelkeztek. Az uralkodó által átruházott hatalom nem 
öröklődött és visszavonható volt. A honor birtokok megszervezésével 
a közigazgatás és a hadszervezés hatékonnyá vált, hiszen a birtokosok 
katonai kötelezettséggel tartoztak az uralkodónak.

Gazdasági reformok
Honnan származtak a legfontosabb királyi bevételek?

A tartományurak legyőzése után a gazdaság rendbetétele következett. 
A királyi birtokokról származó (domaniális) jövedelmek nem bizo-
nyultak elegendőnek, a korban a biztos gazdasági alapot már a királyi 
felségjogon (ius regale) szerzett pénzjövedelmek jelentették. I. Károly 
pénzverő kamarákat létesített, és az előállított jó minőségű ezüstdéná-
rok stabilizálták a magyar pénzforgalmat. Firenzei mintára rövidesen 
állandó értékű aranyforint is készült (Körmöcbánya).

Rendelkezéseit illetően eltért elődei politikájától, az uralkodó nem 
számíthatott az évenkénti beváltásból származó kamara hasznára. 
A bevételek pótlására bevezette a jobbágyportákra kivetett kapuadót 
(kevesebb, mint évi egyötöd aranyforint). A regálejövedelmek jelentős 
részét az adók (például rendkívüli adó, városok adói) és az országon 
átmenő kereskedelem megvámoltatása, a harmincad (az áru értéké-
nek 3,33%-a) jelentette.

A megfelelő hátteret az ország nemesfémbányái biztosították, 
és a kitermelés menetében I. Károly szakított az addigi gyakorlattal. 
Korábban a királyi bányászok szabadon kutathattak bárki földjén ne-
mesfémek után, majd a bányabér (urbura: a kitermelt arany tizede, az 
ezüst nyolcada) ki� zetése után az ércet a maguk számára termelték ki. 

Kassa polgárai fegyvert fogtak az önkényeskedő helyi tarto-
mányúrral, Aba Amadéval szemben, aki a küzdelemben az 
életét vesztette. Fiai elégtételt követeltek, de I. Károly a vá-
ros mellé állt. A rozgonyi csatában (1312) a király hadereje 
súlyos vereséget mért az Amadé � ak Csák Máté zsoldosai-
val is megerősített seregére. A rozgonyi csata megindította 
a tartományurak elleni fellépést

Tanulmányozzuk a miniatúrát! Miről lehet beazono-
sítani Károly Róbert csapatait?

I. Károly (Károly Róbert) 
(Képes krónika, 14. század)

[…] a  királyságunkon áthaladó kereskedőknek egyetemlegesen és 
egyenként üdvözletünket kedvezésünkkel [küldjük]. Ezen levelünk tar-
talmával kijelentjük nektek, hogy királyságunk egészén átmenve javai-
tokkal és áruitokkal a […] kötelező vámot meg� zetvén és meg� zetvén 
a harmincadot a várunknál, amelyet a Száva kikötőjében építettünk, 
szabadon és biztonságosan közlekedjetek.

(Részlet Károly Róbert okleveléből; 1316)

[…] elrendeltük és parancsoljuk, hogy minden megyében, minden egyes 
kapu után, amelyen szénával vagy gabonával megrakott szekér képes 
befordulni vagy azon át kijönni, lakjék bár ugyanazon kapu mögött, 
illetve kapuval rendelkező telken három vagy négy, vagy ennél több 
ember, hacsak nem annyira szűkölködő és szegény, hogy azt sem képes 
meg� zetni, […] kivévén a mi királyi és királynéi szolgáinkat […] kivévén 
továbbá az egyházakat, városokat vagy másokat, akik nyilvánvaló kivált-
ságot, szabadságot élveznek, a kirovás megtörténte után 15 napon belül 
18 dénárt a kamarák ispánjának a kezéhez kell szolgáltatni és � zetni.

(Részlet Károly Róbert dekrétumából; 1342)

  Gyűjtsük ki a forrásokból a legfontosabb információkat!
  Milyen gazdaságpolitikai intézkedések születtek?
  Kikre vonatkoztak a rendelkezések?
  Kiknek biztosítottak mentességet?
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I. Károly
bevételei 

nyers nemesfém

I. Károly (Károly Róbert) gazdaságpolitikája

Melyik jövedelemtípusra támaszkodott leginkább 
az uralkodó? Hogyan próbálta elérni, hogy a ne-
mesfémbányákat ne titkolják el a földesurak? Mi-
lyen feladatokat láttak el a pénzverő kamarák? Mely 
bevételi forrástól esett el a király az értékálló arany-
forint bevezetésével? Hogyan pótolta a bevétele-
ket? Mi jelezte még az ország gazdasági életének 
felvirágzását?

  Hogyan jellemeznénk Nagy Lajos hadvezéri vi-
selkedését?
  Miként hathatott mindez a sereg harci moráljára?

Anjou-kori aranyforint
A birtok tulajdonosai legtöbbször eltitkolták a földjeiken lévő nemes-
fémlelőhelyeket. I. Károly átengedte a bányabér egyharmadát a birto-
kosoknak, és külföldi (cseh, német) bányászok segítségével beindítot-
ta a termelést. A 14. században az ország Európa egyik legnagyobb 
arany- (évi 1,5–2 tonna) és ezüstkitermelőjévé (évi 10 tonna) vált.

Az uralkodó nemesérc-vásárlási monopóliumot is életbe léptetett. 
A kibányászott arany és ezüst a pénzverő kamarákat illette, amelyek 
a bányászoknak vert pénzzel (35-40%-os levonással) � zettek. I. Ká-
roly rendelkezései nyomán az ország politikailag és gazdaságilag is 
megerősödött.

I. Károly külpolitikája
Kikkel és milyen módon teremtett szövetséget?

Az ország tekintélye sokat nőtt a közép-európai térségben. I. Károly 
felesége révén (Erzsébet, a lengyel király lánya) baráti viszonyt ala-
kított ki Lengyelországgal. A magyar uralkodó közvetített a cseh–len-
gyel kon� iktusban, ennek tetőpontjaként megrendezte a visegrádi 
királytalálkozót (1335). Az ellentétek elsimítása mellett a három 
uralkodó megállapodott egy Bécset elkerülő kereskedelmi útvonal 
kialakításában (a bécsi árumegállító jog ellen). Rövidesen egy szer-
ződés kimondta az idősebbik � ú, Lajos jogát a lengyel trónra, ameny-
nyiben a nagybátyja (III. Kázmér lengyel uralkodó) törvényes utód 
nélkül halna meg.

I. Károly sohasem mondott le az atyai örökségéről, a Nápolyi Ki-
rályságról. Távollétében nagyapja kisemmizte, és nagybátyját jelölte 
ki utódjául. Mivel a magyarországi események lekötötték az uralko-
dót, I. Károly a döntés ellen nem tudott hathatósan fellépni. A kérdést 
diplomáciai úton kívánta megoldani: kisebbik � át, András herceget 
eljegyezték a trón várományosával, Johannával (a nápolyi király uno-
kájával). Ilyen körülmények között – � ainak sorsát elrendezve – halt 
meg 1342-ben.

[…] a király, aki a sereg vonulásakor napokon ke-
resztül állandóan fegyverzetében szokott lovagolni 
a katonák csapatai között, elindítván seregét, körül-
zárta Canosa várát, és ostrommal elfoglalta, vagyis 
inkább visszavette. De itt, amikor fegyveresen igye-
kezett felmászni egy létrán, kődobásoktól súlyosan 
találva lezuhant a várárokba, és testén súlyos sé-
rülést szenvedett. Emiatt a bárók és lovagok szer-
fölött megszidták, hogy olyasvalamibe avatkozott, 
ami nem illik a királyi méltósághoz […].

(Küküllei János Lajos királyról szóló krónikája)
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I. (Nagy) Lajos nápolyi hadjáratai:
1347-1348
1350

A magyar–lengyel perszonálunió
határa (1370–1384)

Nagy Lajos háborúi
Milyen célok érdekében indított háborúkat?

Nagy Lajos (1342–1382) külpolitikai mozgásterét az 
apja által kijelölt irány és a régi (Árpád-házi) törek-
vések felújítása határozta meg. Az uralkodó számos 
sikeres hadjáratával biztosította az ország hatalmi 
helyzetét a térségben. I. Lajos a lovagkirályi erényei 
mellett támaszkodhatott az apjától megörökölt szi-
lárd pénzügyi háttérre és a megerősödő hadszerve-
zetre. Nagy Lajos hadseregében jelent meg először az 
országban a bandérium (zászlóalj) kifejezés, amely 
egy címeres zászló (olaszul: bandiera) alatt hadba 
vonuló alakulatot jelentette. Saját bandériummal 
a királyon kívül az egyházi és a honor birtokos világi 
főurak rendelkezhettek, akik legtöbbször familiári-
saikat mozgósították. A nápolyi trónt öccse meg-
gyilkolása után fegyveres úton kívánta megszerezni 
(1347–48, 1350). Sikerei ellenére (Nápoly elfoglalá-
sa) a földrajzi távolság és az anyagi kiadások végül 
szándékainak feladására kényszerítették.

A magyar törekvések másik iránya a déli és keleti 
területek feletti fennhatóság visszaállítása volt. Kiú-
jultak a harcok Velencével (Dalmácia birtoklásáért), 
a háború végén a városköztársaság vereséget szen-
vedett. Nagy Lajos beavatkozott a balkáni viszályok-
ba, gyakori hadjáratai nyomán átmenetileg elfoglalta 
Észak-Szerbiát és Észak-Bulgáriát. Boszniával békés 
kapcsolat létesült, hiszen felesége (Erzsébet) bosnyák 
származású volt.

A balkáni hadjáratok során a magyar sereg egy 
alkalommal már török csapatokkal is harcba keve-
redett, bár ekkor még nem tekintették jelentősnek 
a török veszélyt. Nagy Lajos fenyegető fellépése nyo-
mán Havasalföld szintén behódolt, a másik román 
fejedelemség, Moldva magyar fennhatóság alatt jött 
létre. A déli és keleti vazallusállamok lazán kötőd-
tek a magyar államhoz, gyakori lázadásaikat csak 
hadjáratokkal sikerült elfojtani.

I. (Nagy) Lajos királysága

Hogyan alakult az ország hatalmi helyzete Nagy La-
jos idején? Hogyan biztosította az ország déli és ke-
leti határait a magyar király? Milyen kapcsolat jött 
létre Lengyelországgal? Gyűjtsük össze, mely or-
szágokkal viselt hadat a Magyar Királyság a korban!

A nápolyi Anjou-vár. András herceget Johanna trónra lépésekor nem koronázták 
meg, majd mielőtt a magyar diplomácia sikerrel járhatott volna, meggyilkolták. 
Öccse halála, illetve annak a valószínűsége, hogy Johanna tudott a merénylet 
előkészítéséről, Lajost cselekvésre sarkallta. A fegyveres harcokat lezáró béke meg-
őrizte Johanna uralmát, bár Lajos a továbbiakban egy nápolyi ellenpárt kiépítésén 
dolgozott. Végül 1382-ben III. Károly, magyar királyként II. (Kis) Károly, Nagy 
Lajos másod-unokatestvére, meggyilkoltatta Johannát, és átvette a királyságban 
az irányítást

Ki volt az a 19. századi költőnk, aki beépítette mű-
vébe a nápolyi hadjáratokat? Keressünk részleteket 
a nápolyi hadakozásokról!
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Összegzés

Nagy Lajos törvényei
Milyen intézkedések erősítették meg a köznemesség helyzetét?

Nagy Lajos a köznemesség jogi helyzetét az 1351-es törvényekkel erő-
sítette meg. Megújította az Aranybullát, a szabad végrendelkezés joga 
módosult. A király a nemesi birtok felaprózódásának megakadályozá-
sára kimondta az ősiség törvényét, így a birtok csak nemzetségen belül 
öröklődött (elidegeníthetetlen lett). A család kihalása esetén a birtok 
visszaszállt a királyra (háramlási jog).

A törvény egyéb intézkedései – a teljes adómentesség, az „egy és 
ugyanazon szabadság”, azaz a nemesi jogegyenlőség elve, illetve a ki-
lencedtörvény (egységes földesúri adó) – szintén a köznemesség ér-
dekét szolgálták. A kilencedtörvény beiktatásával gátat kívántak szabni 
annak a gyakorlatnak, hogy a bárók a köznemesi birtokokról a jobbá-
gyokat adókedvezményekkel a saját földjükre csábítsák.

A jobbágyság jogi alávetettségét szabályozta az úriszék (földesúri 
bíráskodás), amely kiegészült a pallosjoggal (közbűntett esetén végre-
hajtható halálos ítélet); ám a gyakorlatban ezzel a joggal csak néhány 
nagybirtokos rendelkezett.

A régi szerződés értelmében Nagy Lajos nagybátyja halála után meg-
örökölte a lengyel trónt. 1370-ben perszonálunió jött létre; eszerint 
a két ország megőrizte függetlenségét (saját közigazgatás és törvények), 
és a birodalomrészeket csak a király személye kötötte össze. A lengyel 
korona újabb katonai kötelezettséggel járt együtt: Nagy Lajosnak az 
ország területeit veszélyeztető pogány litvánok ellen kellett hadat vi-
selnie. Lengyelország kormányzását átengedte édesanyjának, de az idős 
asszony és a lengyel vezető réteg között feszült viszony alakult ki. I. La-
jos elérte a lengyel rendeknél a nőági utódlás elfogadását. A király halá-
lakor (1382) a birodalmát két leánygyermeke örökölte meg. A tizenegy 
éves Máriát, akinek a jegyese Luxemburgi Zsigmond volt (Luxemburgi 
IV. Károly � a), Magyarország első királynőjévé (1382–1387) koronáz-
ták. A kilencéves Hedviget lengyel királynővé koronázták.

9. § Mi tehát országunk említett báróinak, előkelői-
nek és nemeseinek a kérését királyi kegyes jóindu-
lattal meghallgatván, […] kérésüknek eleget tenni 
és óhajukat teljesíteni akarván, hogy őket hasonló 
hű tetteknek odaadással való véghezvitelére ser-
kentsük, legkedvesebb ősünknek és elődünknek, 
András király úrnak előbb említett, s aranypecsét-
jével megerősített, minden gyanútól teljességgel 
mentes, szóról szóra ide közbeiktatott oklevelét, 
a benne leírt minden szabadsággal együtt elfogad-
ván, magunkévá tévén és jóváhagyván. […]
11. § Kivéve […] ezt: „Hogy az örökösök hátraha-
gyása nélkül elhaló nemeseknek jogukban és sza-
badságukban álljon az egyháznak, avagy tetszésük 
szerint mások részére, élők közt vagy halál eseté-
re adakozni, hagyományt tenni, birtokaikat eladni 
vagy elidegeníteni.” Sőt ellenkezőleg […] ne legyen 
joguk ezt megtenni, hanem birtokaik jog és tör-
vény szerint, tisztán és feltétlenül, minden ellent-
mondás nélkül, legközelebbi atya� aikra és nemzet-
ségeikre háramoljanak […]

VI. törvénycikk
Ezenkívül minden, bármely néven nevezendő sza-
bad községben, valamint az udvarnoki és királynői 
községekben levő összes szántóvető és szőlőbir-
tokos jobbágyainktól (kivéve a falakkal bekerített 
városokat) minden terményüknek és boruknak a ki-
lencedét beszedetjük és a királyné asszony is be 
fogja szedetni. És a fönt nevezett bárók és nemesek 
bármely birtokaikon lévő minden szántóvető és 
szőlővel bíró jobbágyuktól ezek minden terményé-
nek és borának kilenced részét a maguk szükségére 
hasonlóképpen hajtsák és szedjék be. […]

XI. törvénycikk
Ugyanazon nemeseknek abba a kérésébe is bele-
egyeztünk, hogy az országunk határai közt lakó va-
lódi nemesek, még az országunk határai közt fekvő 
hercegi tartományokban levők is, egyetemlegesen 
egy és ugyanazon szabadságnak örvendjenek.

(Részletek az 1351. évi törvényekből)

  Melyik korábbi jogforrást erősítette meg az uralkodó?
  Hogyan változott meg az örökítés szabályozása?
  Milyen új adófajtát vetettek ki a jobbágyokra? Miért egységes adófaj-
taként jelent ez meg, és kiknek az érdekeit védhette ezzel az uralkodó?
  Hogyan erősítette meg a törvény a köznemességet?

Változás és folytonosság
  Hogyan változtak meg a király és főurak közötti erővi-
szonyok? Milyen okokkal magyarázható ez a változás?
 Miként alakult át a hadsereg felállításának módja?
 Mi mindennek volt köszönhető az ország külpolitikai 
helyzetének megerősödése?

Történelmi jelentőség
 Mely jogok erősítették meg a köznemesség gazdasági és 
társadalmi helyzetét az 1351-es törvényekben?
  Hogyan értékelhetjük az Anjou-dinasztia uralkodását 
a magyar történelemben?
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Luxemburgi Zsigmond trónra lépése
Milyen nehézségekkel nézett szembe kezdetben Zsigmond?

Az első magyar királynő, Anjou Mária uralmát (1382–1387) belviszályok 
kísérték. Mária helyett édesanyja, az özvegy királyné (a bosnyák szárma-
zású  Erzsébet) egy bárói rétegre támaszkodva kormányzott, és átmenetileg 
Zsigmondot is háttérbe szorította. A „nőuralom” a délvidéki báróknak 
és a köznemesség jelentős részének nem tetszett. A helyzetet Zsigmond 
és Mária esküvője sem oldotta meg. Az elégedetlen bárók rövidesen Ma-
gyarországra hívták és megkoronázták az Anjou-ház utolsó fér� tagját, 
a Nápolyban uralkodó Kis Károlyt.

II. Károly (1385–1386) uralma azonban rövid ideig tartott (39 napig), 
a királlyal egy merénylet végzett. A kirobbanó belháború zűrzavaros ese-
ményei (Mária fogságba ejtése, édesanyja meggyilkolása) során az ország 
megmentéséért a főurak bárói ligákba szerveződve szövetségre léptek. 
A bárói ligák elismerték Luxemburgi Zsigmondot királynak, csakhogy 
a hatalmát erősen korlátozták (1387).

45.  Luxemburgi Zsigmond fél évszázada és 
Habsburg Albert uralkodása

Idézzük fel az egyetemes középkornál tanultakat Luxemburgi Zsigmondról! Melyik birodalom élén állt 
Zsigmond, és hogyan szólt bele az egyházpolitikába? Kit nyilvánítottak eretnekké a konstanzi zsinaton? 
Milyen hatással volt ez az esemény Zsigmond uralkodásának utolsó időszakára?

Magyarország 
Luxemburgi 

Zsigmond idején

Melyek voltak az ország legfontosabb exportter-
mékei? Milyen termékeket hoztak be Magyaror-
szágra? Mi jellemezte az erdélyi kereskedelmet? 

Kovács Mihály: Garai nádor megvédi Erzsébet anyakirálynét és Mária királynőt

Olvassuk el a digitális tananyag idevonatkozó részét! Miért kerültek élet-
veszélybe a királynők? Milyen, a magyar történelemre addig nem jellemző 
merénylet történt korábban? Mi lett a királynők sorsa?



204 V.   A MAGYARSÁG TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL 1490-IG

 A központi hatalom térvesztése a királyi várak eladományozásában, 
illetve a királyi tanács tagjainak jelentős befolyásában mutatkozott 
meg. Luxemburgi Zsigmond egy idő után megszabadult ettől a bárói 
rétegtől, mire a főurak először fogságba ejtették (1401), majd ellenje-
löltet állítottak vele szemben. A súlyos válságból azonban Zsigmond 
megerősödve került ki. A régi Anjou-elit háttérbe kerülésével egy új 
bárói réteg emelkedett fel, közöttük az uralkodó számos nem magyar 
származásút is magas pozícióba helyezett. (A korban meghatározó 
személy volt i� abb Garai Miklós nádor, Cillei Hermann stájer gróf, 
a lengyel Stibor erdélyi vajda és az itáliai Ozorai Pipo temesi ispán.)

Az „udvari bárók” szolgálatát és hűségét az uralkodó örökíthető 
birtokokkal jutalmazta, aminek következtében jelentős főúri vagyo-
nok keletkeztek. Anjou Mária halála után (1395) Zsigmond feleségül 
vette Cillei Hermann lányát, Borbálát. Házasságukból egy lánygyer-
mek (Erzsébet) született, és a király már előre gondoskodott az utód-
lásról: Erzsébetet eljegyezték Habsburg Alberttel. Az eljegyzés lezárta 
az évszázados versengést a Luxemburgi-dinasztia és a Habsburg-család 
között. A 15. század első évtizedeiben kialakuló belpolitikai stabilitás 
Zsigmond haláláig megmaradt. Az uralkodó sokszor évekig távol volt 
az országtól, és a hozzá hű bárói tanács kormányzott helyette.

A török elleni védelem kiépítése
Mit tett Zsigmond a török veszély elhárítása érdekében?

Luxemburgi Zsigmond a nyugati udvarokban is nagy tekintélynek ör-
vendő uralkodó � gyelmét főleg európai és a Német-római Birodalom 
belső problémái kötötték le (például konstanzi zsinat, huszita hábo-
rúk). Személyes ambíciói és a dinasztikus okok is a hatalomszerzésre 
sarkallták (1410-től német király, 1419-ben cseh király, 1433-ban né-
met-római császár lett), de emellett Magyarországot sem hanyagolta 
el. Felismerte az országra leselkedő nagy veszélyt, az 1390-es évektől 
török támadások érték a déli vármegyéket. Zsigmond először nyugati 
segítséget hívott, de a keresztes haderő a francia lovagok fegyelmezet-
lensége miatt vereséget szenvedett Nikápolynál 1396-ban. Néhány 
évvel később az Oszmán Birodalom átmenetileg meggyengült. (Timur-
lenk tatár serege vereséget mért az oszmán-törökökre az 1402-ben ví-
vott ankarai csatában, és a szultán fogságba esett.) Zsigmond ekkor egy 
balkáni ütközőzóna kialakítására törekedett, de a sorozatos hadjáratok 
nem hoztak tartós eredményt, mivel a balkáni államok (Havasalföld, 
Szerbia, Bosznia) gyakran elpártoltak az uralkodótól.

A bárói és királyi bandériumok a magyar hadszervezet fontos 
alappilléreivé váltak. Zsigmond emellett katonai reformokra is kí-
sérletet tett a telekkatonaság bevezetésével. A török könnyűlovasság-
gal szembeni rendelkezés (1397) arra kötelezte a birtokosokat, hogy 
meghatározó számú jobbágytelek után egy lovas íjászt szereljenek fel. 
Az intézkedés végrehajtása akadozott, a birtokosok egy részét a ren-
delkezés anyagilag megterhelte, többen a nemesi adómentességre hi-
vatkozva elutasították.

Zsigmond uralkodása utolsó harmadában Szerbia északi részét meg-
tartotta (például Nándorfehérvár), bár a Dunánál a török is megjelent 
(Galambóc elfoglalása, 1428). Az erőviszonyokat � gyelembe véve Zsig-
mond uralkodásának második felében megkezdődött a déli végvár-
vonal kiépítése. Az Adriai-tengertől Erdélyig húzódó védelmi vonal 
tucatnyi várból állt, amelyek elsősorban a nagyobb haderő támadását 
kívánták megállítani. A végvárrendszernek köszönhetően Magyar-
ország még száz évig ellen tudott állni az Oszmán Birodalomnak.

A budai királyi vár régészeti feltárásakor több mint hatvan 
szobrot és szobortöredéket találtak, amelyek az 1420-as 
években készültek Zsigmond király kő faragó műhelyében

Hasonlítsuk össze a korszak öltözködési szokásait, 
illetve a haj- és szakállviselet divatját a 35. leckében 
látható képekkel! Milyen hasonlóságot és különb-
séget lehet felfedezni?

Ha pedig ez a mi Magyarországunk igen nagy szüksé-
get látna, ha tudniillik a pogányok vagy más nemzet-
beliek megkísérelnék hatalmasul átlépni ugyanazon 
országunk határait, s be akarnának jutni határőrvi-
dékeire ellenséges szándékkal, […] akkor min den 
országlakó nemes legyen köteles velünk együtt 
amaz említett hatalmasul támadók ellenében saját 
személyében és minden időben harcra felkészülten 
egy akarattal hadra kelni, de különösképpen ország-
báróink, kik a mi felségünktől kapták méltóságukat. 
[…] Azok a nemesek – akárhányan legyenek is szám 
szerint fér� rokonok –, kik birtokmegosztás nélkül, 
együttesen egy nemesi telken élnek, maguk közül 
egyet küldjenek hadba; minden többi nemes, akár 
már külön él � rokonaitól, s a birtokmegosztás is meg-
történt köztük, egyenként és személyesen tartozzék 
hadra kelni; ha pedig e birto kos nemesek közül va-
lakit betegsége akadályozna meg abban, hogy had-
ra keljen, az legyen köteles saját embereit harcosok 
módjára felszerelve hadba küldeni. […] Minden or-
szágbárónk és országlakó birtokos nemesünk – ki-ki 
helyzetéhez és az ereje adta lehetőségekhez mérten 
– minden húsz jobbágy után egy íjászt legyen köte-
les harcos módjára felszerelni, és e pogányok elleni 
háború alatt legyen köteles magával vinni a hadba, 
hogy vele együtt harcoljon.

(Részlet Zsigmond dekrétumából; 1397)

  Kiket mozgósítottak az ország védelmére?
  Milyen korábbi rendelkezésekre vezethető vissza 
ez a gyakorlat?
  Kik kaptak könnyítést a rendelkezés végrehajtá-
sakor, és miért?
  Milyen új haderő jelent meg a rendelkezés nyo-
mán? Melyik török csapattest ellen lehetett leg-
inkább felhasználni őket?
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Habsburg Albert
Hogyan használta ki a köznemesség a központi hatalom 
meggyengülését?

A kiépült végvárrendszer ideig-óráig feltartóztatta a portyázókat, 
és az ország belpolitikai stabilitásától függött, hogy sikerül-e egy na-
gyobb erejű támadást kivédeni. Luxemburgi Zsigmond uralkodásának 
utolsó éveiben alig tartózkodott az országban, a husziták elleni hábo-
rú hadjáratait szervezte. Halála után azonban – végrendelete értelmé-
ben – Váradon temették el Szent László király sírja mellett. A korona 
Habsburg Albert (1437–1439) kezébe került. A bárók elismerték ural-
mát, bár jogait alaposan megnyirbálták. Habsburg Albert idegenül 
mozgott a magyar politikában, a központi hatalom meggyengülését 
rövidesen a köznemesség is kihasználta. A köznemesség kevésbé tu-
dott érvényesülni Zsigmond királysága idején, de az 1351-es törvények 
szellemisége, a nemesi jogegyenlőség elve elősegítette a köznemesi 
öntudat kialakulását.

A korban megnövekedett a köznemesség szerepe a nemesi vár-
megyékben. A nemesi vármegye egyszerre működött közigazgatási 
szervezetként és igazságszolgáltatási fórumként. A főbb tisztviselőket 
(alispán, szolgabírák) a nemesség soraiból választották, feladatkörük 
kiterjedt a bíráskodásra és az ellenőrzésre (adóbehajtás, tizedszedés). 
A megyei főtisztviselők a korszakban legtöbbször valamelyik báró fami-
liárisai voltak. A megyei közélet politikai színterének a közgyűlés szá-
mított, amelyet a korban még ritkán hívtak össze, szerepük csak a ké-
sőbbiekben lett meghatározó.

A köznemesség egységes fellépése a rendi országgyűlés összehívá-
sához és jogaik megerősítéséhez vezetett (1439). A rendi országgyű-
lések ettől kezdve rendszeressé váltak a Pest melletti Rákos mezején, 
ahol kezdetben a nemesek nagy létszámban jelentek meg. Az idők so-
rán azonban kialakult az a gyakorlat, hogy a rendi gyűlésre a nagyobb 
megyék 4-4, a kisebbek 2-2 követet küldtek. Habsburg Albert rövid 
uralkodása egy török elleni hadjárat során ért véget. A király egy végvár 
felmentésére (Szendrő) induló sereg soraiban kitört vérhasjárványban 
halt meg. Albert halála súlyos következményekkel járt, a trón átme-
netileg betöltetlen maradt; felesége (Luxemburgi Erzsébet) fél évvel 
később � úgyermeknek adott életet (Utószülött V. László).

3. cikkely
A zsoldosokról és a közönséges hadseregről

Hogy a királyi felség az ország megvédésének és 
végvidékei megőrzésének érdekében táborozó ka-
tonái részére gondoskodjék a királyi zsoldról, ne-
hogy e zsoldosok az országlakosokat rabolják ki.
1.§. Általános felkelést pedig addig ne hirdessen az 
országlakosoknak, amíg e zsoldos katonák képesek 
ellenállni az ellenségnek.
3.§. Amikor pedig, ha a szükség úgy parancsolja, 
általános felkelést találnának hirdetni, akkor az or-
szág nemeseit akaratuk ellen, táborozók módjára, 
az ország határain és szélein túl ne vigyék: mert régi 
szabadságuk ezt hozza magával.

(Részlet Albert 1439. évi dekrétumából)

  Kiket mozgósítottak az általános felkelés során? 
  Melyik társadalmi réteg érdekét szolgálta a 3. cik-
kely?
  Hasonlítsuk össze a 3. cikkely rendelkezéseit az 
Oszmán Birodalom mozgósítási gyakorlatával!

Rendi országgyűlés Magyarországon a 
15. században

Foglaljuk össze, hogyan épült fel a magyar rendi 
országgyűlés a középkorban! Hasonlítsuk össze az 
angol, illetve francia rendi parlamenttel! Melyik-
hez hasonlít a magyar? 

Milyen változás � gyelhető meg a korban? Hogyan 
hatott mindez a központi hatalomra? Melyik társa-
dalmi réteg politikai súlya nőtt meg?

A nagybirtok térnyerése a 14–15. században
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Összegzés

Kitekintő

A Cillei-család

A nemesi-nemzeti hagyományokon alapuló történetírás 
Zsigmond idegen származású báróiról igen kedvezőtlen ké-
pet adott. Közülük is a Cillei-család hataloméhségét hang-
súlyozták. A stájer eredetű család három generáción át, a 15. 
század derekáig befolyásolta a magyar történelmet, házassá-
gaik révén erős szövetségesekre találtak. 
Cillei Hermann a nikápolyi csata után 
jelentős birtokokat kapott Szlavóniában, 
majd haláláig (1435) viselte a horvát-szl-
avón báni rangot. Két lánya közül Borbá-
la az uralkodó, Anna pedig a nádor (Ga-
rai Miklós) felesége lett. Cillei Hermann 
egyetlen életben maradt � a, Frigyes nem 
játszott nagy szerepet a politikában, de 
Frigyes gyermekének, Cillei Ulriknak 
már nagyra törő elképzelései voltak. Fe-
leségül vette a Magyarországra menekült A Cillei-család

Okok és következmények
 Milyen okok játszottak közre a központi hatalom meg-
gyengülésében Zsigmond uralkodásának kezdetén?
 Minek volt köszönhető a köznemesség szerepének meg-
növekedése? Milyen bizonyítékai voltak ennek?

Történelmi interpretáció
 Melyek voltak Luxemburgi Zsigmond legfontosabb kül-
politikai tettei?
  Hogyan próbált védekezni az ország a törökkel szemben?
 Miért tartották sokáig Zsigmondot „nemzetietlen” ki-
rálynak?

szerb fejedelem (Brankovics György) lányát, és mivel V. László 
az unokaöccse volt, Cillei Ulrik támogatta az újszülött gyer-
mek megkoronázását. Hasonlóképpen kiállt a csecsemő mel-
lett a másik rokon, Garai László is. A kialakuló Garai–Cillei-li-
ga az 1440-es évek egyik meghatározó bárói szövetsége lett.

Galambóc vára. A déli végvárvonal kialakításakor Luxemburgi Zsigmond szerződést kötött a szerb fejedelemmel, hogy annak halála után 
néhány szerbiai vár védelmét Magyarország magára vállalja. Így került magyar kézre Nándorfehérvár (1427), de Galambóc várának szerb 
kapitánya átjátszotta az erődítményt a töröknek. A Duna menti várat Zsigmond serege nem tudta visszafoglalni (1428), sőt a visszavonuló 
királyi sereg soraiban pánik tört ki. A katasztrófát Rozgonyi István temesi ispánnak és feleségének, Szentgyörgyi Cecíliának határozott fellépése 
akadályozta meg
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Borbála
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Erdély a középkorban
Hogyan alakult az országrész etnikai összetétele?

A történelmi Erdélyt (az Erdélyi-szigethegység, a Déli- és Keleti-Kár-
pátok által határolt terület) a 12. század végétől az erdélyi vajda irányí-
totta, aki a királyi hatalmat képviselte (bíráskodás, katonai feladatok 
stb.). Az Anjou-kortól kezdve a területet a dinasztiához hű személy 
honorbirtokként igazgatta. Erdély gazdag só- és ezüstbányái a 14–
15. században tekintélyes jövedelmet hoztak a királynak. A kora Ár-
pád-korban Erdély még gyéren lakott országrész volt (a medencékben 
magyarok, a hegyekben szórt szláv falvak létesültek), és az erdős pe-
remterületek benépesítése a 12. század végén kezdődött. A betelepülő 
szászok önrendelkezési jogai a későbbiekben sem csorbultak, miköz-
ben a belső népmozgásoknak köszönhetően kialakult a székelyföldi 
terület autonómiája is.

A magyar történetírásban megoszlanak a vélemények a székelyek 
eredetéről. A magyar nyelvű népcsoport kezdetben az ország külön-
böző pontjain élt (például Pozsony, Moson, Bihar megye). A székelyek 
a 13. században telepedtek meg Erdély délkeleti részén. A székely tele-
pülések székekbe (területi szervezet: autonóm bíráskodási, közigazga-
tási egységek) tömörültek; lakóik jogállása eltért a vármegyei lakossá-
gétól. A székelység kollektív jogokkal rendelkezett, kötelező katonai 
szolgálatukért cserébe adómentességben részesültek.

A románok bevándorlása a 13. századtól tekinthető folyamatos-
nak. Az eredetileg pásztorkodó, ortodox vallású népcsoport először 
a dél-erdélyi vármegyékben telepedett meg, számuk néhány tízezresre 
tehető a korban.

46. Gazdasági és társadalmi változások a 14–15. században
Mi jellemezte a középkori Nyugat-Európa társadalmát? Milyen kötelezettségek hárultak a jobbágyokra? 
Miért indult meg a városfejlődés? Hogyan hatott mindez az ottani gazdasági helyzetre? Melyek voltak 
a legfontosabb városi jogok?

Erdély a 14–15. században

Milyen földrajzi határai voltak a törté-
nelmi Erdélynek? Mely régiók különít-
hetőek el Erdélyben? Idézzük fel a tér-
ség kereskedelmi kapcsolatait! Milyen 
ásványkincsek biztosították a terület 
gazdagságát?

A kolozsvári Szabók bástyája a megmaradt városfallal

Miért hívják Szabók bástyájának a képen látható 
építményt? 
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Parasztfelkelés Erdélyben
Milyen politikai következményekkel járt a felkelés leverése?

Zsigmond uralkodása utolsó éveiben újra a pénzrontáshoz folya-
modott, és az erdélyi püspök három évig nem szedte be a tizedet a 
rosszabb minőségű pénz miatt. Amikor újra értékálló pénzt bocsá-
tottak ki, visszamenőleg követelte a be� zetéseket. A megnövekedett 
terhek társadalmi robbanáshoz, parasztfelkeléshez vezettek (1437). 
A mozgalom (a kisnemesi származású Budai Nagy Antal vezetésé-
vel) kezdeti sikerei először meghátrálásra kényszerítették az erdélyi 
nemeseket. A parasztfelkelés elfojtásába a tiszántúli nemesi hadak 
is bekapcsolódtak; a felkelést végül eltiporták és véresen megtorol-
ták. A mozgalom alatt Erdély három politikai nemzete (magyar vár-
megyék nemessége, szász városok, székelyek székei) szövetséget kö-
tött a fenyegető külső és belső veszély elhárítására (kápolnai unió).

A jobbágyság helyzete az országban
Milyen kötelezettségei voltak a jobbágyoknak?

A késő középkorban a jobbágyság jogállása egységesült, és sza-
bad, költözési joggal rendelkező réteggé vált (1397). Az örökíthető 
jobbágytelek belső és külső telekből (házhely, gazdasági udvar, illet-
ve szántóföld) és a közös használatú földterületből (rét, legelő, erdő) 
állt. A jobbágyi szolgáltatások és kötelezettségek mértékét korábban 
a termény mennyisége alapján határozták meg, e korszakban azonban 
a terményadót már néha pénzben szedték be (évente két részletben).

Az 1351-es törvények a kilencedet általános földesúri szolgáltatás-
ként rögzítették. A jobbágyság emellett adózott a királyi kincstárnak 
(rendkívüli adó, kapuadó) és az egyháznak (tized). A szokásjognak 
megfelelően a jobbágy alkalmanként ajándékkal (például termény, 
apróállatok) is tartozott a földesurának. A földesúr saját kezelésű gaz-
dasági birtokát, a majorságot (allódium) jobbágyi ingyenmunkával, 
robotoltatással műveltette. A kisebb területű majorsági birtokok miatt 
a robot még nem jelentett túl nagy terhelést a korszakban.

A társadalom több mint 90%-át kitevő jobbágyság politikai joggal 
nem rendelkezett, társadalmi felemelkedésre – egy-két kivételtől elte-
kintve (például egyházi pálya) – nem volt lehetősége. A 15. században 
már a vagyoni di� erenciálódás is megindult a jobbágyság soraiban, 
hiszen a növekvő számú vásárok értékesítési lehetőséget biztosítottak. 
A népesség természetes növekedése telekaprózódáshoz vezetett, és 
a kialakuló fél- vagy negyedteleknyi állományok mellett már kezdetét 
vette a zselléresedés folyamata. A zsellérek olyan jobbágyok voltak, 
akik 1/8 telekkel rendelkeztek, vagy már nem jutott számukra külső 
telek, így csak belső telekkel bírtak.

A magyar társadalom felépítése 
a 15. század végén

Mekkora volt a kiváltságos réteg számaránya? Mi-
lyen aránytalanságot � gyelhetünk meg a nemesi 
rétegen belül? Hogyan osztódott meg a jobbágyi 
társadalom? Milyen kedvezőtlen jelenséget vehe-
tünk észre ebben? Idézzük fel, milyen jellemzői vol-
tak a korabeli nyugat-európai társadalmaknak!

A jobbágyi terhek megoszlása

Idézzük fel, mikor vezették be az egyes adófajtákat!

  Melyik adó eltörlését követelték a felkelők?
  Melyik volt az a követelés, amelyet már évtizedek 
óta biztosítottak a törvények, de mégsem juttat-
ták érvényre Erdélyben? Mi lehetett ennek az oka?

[…] a terményeknek és bármiféle gabonának, il-
letve magvaknak vagy bornak a kilencedét pedig 
általában se mágnás, se nemes, sem egyházi vagy 
bármiféle más ember, sem a saját jobbágyaitól, sem 
idegen földművelőktől vagy szőlőművesektől sem-
miképpen se merészelje ezentúl megkövetelni.
Továbbá, mivel kitűnt, hogy az országlakóknak 
minden erőszakos kizsákmányolása onnan ered, 
hogy azokat, akik letelepedés céljából máshová 
akarnak költözni, még kifosztottan sem enged-
ték eltávozni, azért elrendelték, hogy az összes és 
minden egyes szabad állapotú embernek, miután 
törvényes terrágiumát [földbér] meg� zette, és tar-
tozásait kiegyenlítette, jogában álljon szabadon és 
aggodalom nélkül oda költözni, ahová csak akar.

(Az ún. első kolozsmonostori egyezségből, 
1437. július 6.)
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A társadalom átalakulása a középkorban

Hogyan rétegződött a 13. század végére a társadalom? Miként alakult 
ki a nemesi társadalom? Mi lett a várjobbágyok sorsa? Milyen új réteg 
jelent meg a 13–14. században?

Városfejlődés a késő középkorban
Mivel magyarázható a mezővárosok elterjedése?

A IV. Béla által elindított városfejlesztő politika az Anjouk uralko-
dása idején folytatódott. I. Károly időszakában a fellendülő bányászat 
a felvidéki és erdélyi bányavárosok (például Selmecbánya, Beszterce-
bánya, Nagybánya stb.) megerősödését hozta el. A nyugodt belpolitikai 
viszonyok elősegítették a belső áruforgalom kibontakozását, a távol-
sági kereskedelem pedig a szabad királyi városok elhelyezkedését 
befolyásolta. A fejlődés elsősorban a Német-római Birodalom (például 
Sopron, Pozsony) és a Lengyelország irányába (például Kassa, Bártfa, 
Eperjes) vezető utak mentén indult meg. Erdélyben jelentősebb árufor-
galmat a szász városok (például Brassó, Nagyszeben) bonyolítottak le.

Az ország külkereskedelme fellendült, a városokban megjelentek 
a kézműves céhek (az 1370-es évektől), a nyugatihoz hasonló szigorú 
szabályzatokkal. A polgárok felett első fokon a városi bíróság, másod-
fokon a tárnokmester ítélkezett. A városfejlődés a királyi kincstárnak 
kedvezett, hiszen a városok évi egyösszegű adót � zettek az uralkodó-
nak. Nem meglepő, hogy a királyok nem csorbították a városok joga-
it, amelyek száma Nyugat-Európához képest így is nagyon kevés volt. 
A 14–15. században megnövekvő belső kereskedelem a mezővárosok, 
azaz a kőfallal körül nem vett mezőgazdasági települések létrejötté-
nek is kedvezett. A mezőváros a földesurának tartozott évi egyösszegű 
adóval, lakói jobbágyok voltak, akik földesúri joghatóság alatt éltek. 
A falvak lakóihoz képest a mezővárosok lakosai kedvezőbb anyagi hely-
zetben éltek, kollektívan adóztak, így terheik alacsonyabbak voltak. 
Ezért a falvaknál több, de a szabad királyi városoknál kevesebb joggal 
rendelkező mezővárosok gyorsan elterjedtek az országban, a 15. század 
közepére számuk már elérte a háromszázat.

A települések gyarapodása nemcsak a lakosoknak, hanem a föl-
desuraknak is érdekében állt, ezért gazdasági kiváltságokkal (piac- 
és vásártartás joga, vámmentesség) segítették saját mezővárosaikat. 
Luxemburgi Zsigmond a városok követeit királyi gyűlésre is elhívta 
(1405), ahol szabályozták a polgárság jogállását és a kereskedéssel kap-
csolatos problémákat. A tudatos városfejlesztés a királyi államhatalom 
megerősítését szolgálta, de a 15. században a rendi országgyűléseken 
a nemességnek sikerült a városi polgárok követeit háttérbe szorítani.

A különböző várostípusok adózása a 14–15. században

Idézzük fel, milyen okokra vezethető vissza a ma-
gyar városfejlődés kibontakozása! Mi jellemezte 
alapvetően a településszerkezetet? Milyen várostí-
pusok alakultak ki a középkorban? Kinek és milyen 
módon � zettek adót?

Ez az ok, hogy országunk minden megyéjéből és ke-
rületéből a követeket, és a királyi joghatóságunk alá 
tartozó városok, mezővárosok és szabad községek 
küldötteit összehívtuk, s mindnyájuknak és mind-
egyiküknek kéréseit, kívánságait, előadásait, véle-
ményeit és panaszait meghallgattuk, és pontosan 
megértettük: […] hogy némely városokat védfalak-
kal kell körülvenni, némely szabad községeket vagy 
mezővárosokat a városok rangjára kell emelni […].
1. Hogy a fonttal, mérleggel, öllel való mérés, a bor-
nak, gabonának kimérése, s általában minden meg-
mérhető és mázsálható dolognak kimérése és mázsá-
lása minden városban, a mezővárosokban, várakban, 
falvakban, s egyáltalán országunk határain belül min-
denütt Buda városunk mértéke szerint történjék […].
12. A szabad királyi városoktól a tárnokmesterhez, s 
innen, ha szükséges, a király személyes jelenléte elibe 
történik a fellebbezés. Ezenfelül, ha azoknak a váro-
soknak a polgárai, melyeket újonnan létesítettünk 
és amelyeket más városok szabadságaival láttunk 
el, bíráik és esküdtjeik ítéletében és határozatában 
megnyugodni nem akarnának, megannyian ahhoz 
a városhoz, amelynek szabadságaival élnek vagy tár-
nokmesterünkhöz fellebbezhetnek.

(Részlet az 1405. évi városi dekrétumokból)

  Miért hívta gyűlésre a városok követeit az uralkodó?
  Milyen gazdasági törekvések álltak a rendelke-
zések hátterében?
  Hogyan kerültek ki egyes városok a feudális jog-
hatóság alól?
  Kinek a kezébe került a fellebbviteli bíráskodás?
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A városfejlődés során az uralkodók engedélyezték az országban élő 
zsidóknak a szabad királyi városokban való letelepedést, ahol kiala-
kultak a zsidó negyedek, a gettók. A zsidóság a 11. században német 
területek felől érkezett, és lélekszáma nem haladta meg a húszezer főt. 
Kezdetben a középkori magyar állam a nyugati-európai törvények-
hez hasonló rendelkezéseket hozott (vallási türelmetlenség, fokozatos 
jogfosztás) velük szemben. Ugyanakkor a zsidóság Magyarországon 
is szerepet vállalt a kereskedelmi életben és a pénzgazdálkodásban 
(vám- és adóügyek, pénzverő hivatalok). IV. Béla a népcsoportot ki-
rályi védelem alá helyezte; innentől kezdve a zsidóság jogait a király 
szabta meg (szabad kereskedés, letelepedés), személyi biztonságukat 
rendeletek védték, fellebbviteli bírájuk az uralkodó volt (1251). A hazai 
zsidó közösség immár az uralkodónak � zetett adót.

A 14. század végén Havasalföld felől megkezdődött néhány cigány 
család bevándorlása Dél-Erdélybe. Később már Szerbia felől is érkez-
tek a vándorló-sátorozó életmódot élő csoportok, akik közül sokan 
néhány év után továbbvándoroltak Nyugat-Európa felé.

A cigányság magyarországi tartós jelenlétét a 15. század közepé-
től hiteles források igazolják, számukat ekkor néhány ezer főre becsülik.

A székely rovásírás
A régészet rovásírásnak nevezi azokat az írásfajtákat, ame-
lyeket kemény anyagra (fa, kő, csont stb.) véstek, karcoltak. 
Eurázsiában három egymástól eltérő írásformát különítet-
tek el: a germán törzsekre jellemző rúnaírást, a Belső-Ázsiá-
ban elterjedt türk rovásírást, illetve a kelet-európai írásokat. 
A Kárpát-medencében talált korai rovásírásleletek az avarok-
hoz köthetők, a székely rovásírás a későbbi évszázadok em-

A székely rovásírás ábécéje

Próbáljuk meg a székely rovásírás sze-
rint leírni a nevünket!

Változás és folytonosság
 Mi jellemezte a gazdasági élet fejlődését?
  A gazdasági változások milyen társadalmi következmé-
nyekkel jártak?

  Hogyan változott az ország etnikai összetétele?
 Miben tért el a magyar városfejlődés a nyugat-európaitól?

Kitekintő

lékei közé tartozik. A középkori magyar krónikák már emlí-
tették a latin betűs írástól eltérő írásjeleket; régészeti emlékek 
a 15. századból maradtak ránk. Egy korabeli ősnyomtatvány 
(1483) később hozzákötött borítóján a székely rovásírás legko-
rábbi ábécéjét is megtalálták. A rovásírás alapvető jellemzői: 
jobbról balra halad; a magánhangzókat nem mindig írja ki, 
és gyakran használ több betűkapcsolást.

Mi, Zsigmond, Isten kegyelméből német-római csá-
szár, Magyarország […] királya, üdvözletünket küld-
jük minden híveinknek […]. Hívünk, László, a ci-
gányok vajdája, […] itt Szepesen azon kérelmüket 
terjesztették elő, hogy méltóztassunk felőlük bő-
ségesebb kegyelmünkkel gondoskodni. […] ha ez 
a László vajda és népe a mi uradalmunkba tudniillik 
városainkba megérkeznék […] megparancsoljuk, 
hogy ezen László vajdát és az alája tartozó cigányo-
kat kifogás és bármiféle zavar nélkül befogadjátok 
és megtartóztassátok, sőt mindenféle bántalma-
zástól megvédelmezzétek. Ha pedig közöttük tá-
madna bármiféle cívódás vagy zavar, abban nem ti, 
sem pedig közületek bárki, hanem egyedül László 
vajda tehet ítéletet vagy adhat felmentést.

(Zsigmond királynak tulajdonított oltalomlevél)

  Milyen jogok jelennek meg az oklevélben?
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Hunyadi János, a hadvezér
Melyek voltak a török elleni harc legjelentősebb sikerei és kudarcai?

Habsburg Albert � át, a csecsemő V. (Utószülött) László személyét 
a bárók egy része nem fogadta el, a korona körüli viszályok belháború-
hoz vezettek. Az udvari párt (Garai–Cillei) V. Lászlót támogatta, míg 
a rendek a � atal lengyel királyt, Jagelló Ulászlót hívták meg a trónra. 
(Ulászló 1434-ben lépett a lengyel trónra, apja az a litván nagyfejede-
lem volt, aki feleségül vette Nagy Lajos lányát, Hedviget.) I. Ulászlót 
elsősorban két országnagy, Hunyadi János (szörényi bán) és Újlaki 
Miklós (macsói bán) támogatta. Hunyadi János még Habsburg Albert 
uralkodása alatt kapott országos méltóságot, és fegyveres támogatása 
segítségével I. Ulászló megszerezte a trónt. V. Lászlót édesanyja és hívei 
a Szent Koronával együtt Bécsbe menekítették, III. Frigyes udvarába.

Hunyadi János politikai és katonai pályafutása I. Ulászló uralkodása 
idején meredeken felívelt. A király a kitűnő hadvezérre – aki hírnevét 
a törökellenes harcokban szerezte meg – a Tiszától keletre eső ország-
rész irányítását bízta (erdélyi vajda, temesi ispán és nándor fehérvári 
főkapitány). 

Hunyadi János első nagyobb katonai sikereit az Erdélybe betörő tö-
rök csapatok felett aratta, majd ellentámadásba lendülve győztes csa-
tát vívott Havasalföldön (1442). Feléledt a remény a török kiűzésé-
re. A pápa keresztes hadjáratot hirdetett, és a kibontakozó támadás, 
a hosszú hadjárat (1443–44) újabb sikereket hozott. 

Hunyadi János hadjáratai

47. Hunyadi János török elleni harcai
Miért gyengült meg a királyi hatalom a 15. század közepén? Mikor volt korábban jelentős a bárók politi-
kai és társadalmi befolyása? Vázoljuk fel az Oszmán Birodalom a 15. század közepéig tartó hódításának 
főbb állomásait! Mit tudtunk meg korábban már a huszita harcmodorról?

A Hunyadi-család Havasalföldről származott, János atyja 
Zsigmondtól kapta az erdélyi Hunyadvár-birtokot. Hu-
nyadi János familiárisként főúri családoknál nevelkedett, 
majd a király udvari vitézeként megfordult Csehországban 
és Itáliában. Zsigmond lovagjaként megismerte a kor had-
művészeti újításait

Mi jellemezte Hunyadi János stratégiáját? Tanulmányozzuk a térképen 
a hadjáratok irányait! Milyen katonai megfontolások határozták meg 
a hadmozdulatokat? Hogyan változtak meg időközben az erőviszonyok 
a térségben?
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V. V. V L
(1440–1457)

Habsburg Albert Erzsébet

Hunyadi a seregével mélyen behatolt Szerbiába, és a bolgár terüle-
tek felé (Drinápoly) előretörve többször szétszórta a török csapatokat. 
A téli időjárás azonban visszafordulásra kényszerítette, de a hadjárat 
után a török békét kért. A béketárgyalások dacára a keresztény világ 
újabb támadásra biztatta az I. Ulászlót. 1444 őszén a királyi sereg Hu-
nyadi vezetésével megint betört az Oszmán Birodalomba, de a létszá-
mát tekintve feleakkora magyar hadsereg súlyos vereséget szenvedett 
a várnai csatában. Az ütközetben meghalt I. Ulászló, és Hunyadi János 
is csak nagy nehezen tudott visszatérni Magyarországra.

Belpolitikai helyzet Habsburg Albert halála után

Milyen belpolitikai konfliktus bontakozott ki az 
1440-es években? Hogyan stabilizálódott átmene-
tileg a helyzet? Kiknek kedvezett a belviszály? Mi-
lyen veszély fenyegette az országot?

Magyarország egész népe pártokra szakadt, min-
den szeretet felbomlott és mindenki a másik vesz-
tére tört. […] Egyetlen egyházi vagy világi méltóság 
sem hagyta nyugodni a fegyvereket, és egyetlen 
életkor sem részesítette kíméletben más életko-
rát, mihelyt ártani tudott. A meghasonlott ország 
nemesei valamennyien a viszálykodás szellemétől 
űzve harcra keltek, csupán azért, mert bizonytalan 
volt, kit illet a királyi cím. Egyesek Ulászló királyt kö-
vették, mások Erzsébet királynét és annak � át igye-
keztek előtérbe tolni. És akiknek a hazai haderő nem 
volt elég, hogy leszámoljanak ellenfelükkel, idegen 
népből pénzen fogadtak fel – ellenséget. Ez a kö-
rülmény aztán nem kis lángot vetett az országban.

(Részlet Thuróczy János A magyarok krónikája 
című munkájából; 1488)

Itt is, ott is törnek a lándzsák, és lándzsatörés közben sokan lebuknak 
a lovukról; keményen kavarog a küzdelem. Mindkét részen sokan esnek 
el, de sokkal többen a törökök oldalán. Egyetlen csapatuk sem tudta fel-
tartóztatni a magyar vitézi bátorság lendületét, sőt hirtelen hátat fordí-
tottak, és megfutottak. […] Ulászló király, látva, hogy az ellenséges lovas-
ság fut, s hogy Murád császár és tábora reszket a félelemtől, a személyé-
nek védelmére rendelt csapatot harcba indította, és miközben a vajda úr 
és a többiek vad küzdelemben csatáztak, megrohanta a császár táborát, 
teljesen meg akarta semmisíteni. A gyalogosok sűrű csapatai közé ért, 
azoknak a nagy sokasága rárohant, elnyomta őt csapataival együtt: ele-
sett. És ez nem remélt győzelemhez juttatta a már legyőzött és levert el-
lenséget, amely már egyáltalán nem reménykedett a győzelemben. 

(Részlet Thuróczy János A magyarok krónikája című munkájából)

  Érveljünk az egyik, illetve a másik király mellett!
  Mi határozhatta meg a nemesek politikai állás-
foglalását?
  Mikor volt korábban hasonló zűrzavaros helyzet?

Állapítsuk meg a forrás alapján, az ütközet mely pillanatait örökítette 
meg a festő!

A sok fényes viadalnak és híres győzelemnek [hosz-
szú hadjárat] az volt a következménye, hogy a tö-
rökök császára követeket küldött a királyhoz meg 
a vajda úrhoz [Hunyadihoz], és a fegyverszünet 
megkötésén fáradozott. Meg is állapodtak tízévi 
fegyvernyugvásban. A török császár Szendrő várát 
és Rácország [Szerbia] többi erődítményét, ahányat 
csak elvett, visszaadta. A fegyvernyugvást esküvel 
erősítették meg. Bár sohase tették volna meg! Mert 
utóbb a fegyverszünetet a király és a vajda úr – Ju-
lianus bíboros úr [Giuliano Cesarini], a pápai követ 
ösztönzésére – megszegte, és emiatt Ulászló király 
és a vajda úr hadiszerencséje balszerencsére for-
dult. [Julianus bíboros úr] Azt ígérte ugyanis, hogy 
a keresztények számos uralkodója siet majd segít-
ségükre […] de ugyanezt ígérgették az uralkodók 
és az említett országok lakosai is.

(Részlet Thuróczy János A magyarok krónikája 
című munkájából)

  Milyen eredménnyel zárult a hosszú hadjárat?
  Milyen engedményekre kényszerült az Oszmán 
Birodalom?
  Miért lendültek újra támadásba a magyar csapa-
tok?

Jan Matejko I. Ulászló a várnai csatában. A festmény 1879-ben készült
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A nándorfehérvári diadal
Miért volt létfontosságú Nándorfehérvár megvédése?

Az országot V. László nagykorúsításáig Hunyadi János irányította, előbb 
a hét országos főkapitány egyikeként, majd korlátozott jogkörű kormány-
zóként (1446–1452). A kormányzó az ország legnagyobb földbirtokosa 
lett (mintegy 4 millió hold földterület, 28 vár, 57 mezőváros és kb. 1000 
falu felett rendelkezett). Kormányzósága alatt Hunyadi sikertelenül próbál-
ta megtörni a vele ellenséges bárók hatalmát. A király nagykorúsításával 
(1453) újra a Garai–Cillei-liga került erőfölénybe, bár a Hunyadi-család 
pozícióját nem tudták megingatni.

Hunyadi János kormányzóként még egy török elleni hadjárattal pró-
bálkozott, ezúttal az albániai felkelőkkel akart kapcsolatot létesíteni, de 
terve kitudódott, és vereséget szenvedett (második rigómezei csata, 1448). 
A kudarc rádöbbentette arra, hogy fel kell hagyni az o� enzívákkal, és Ma-
gyarországnak a védekezésre kell az erejét összpontosítani. 

Miután a török 1453-ban elfoglalta Bizáncot, nagyszabású hadjáratot 
indított Magyarország ellen. A szultáni haderő (II. Mohamed) 1456-ban 
mintegy 100 ezer fővel Nándorfehérvárt kezdte ostromolni. A várat Ma-
gyarország kulcsának tekintették, elfoglalásával szabaddá váltak volna 
a vízi utak (Duna, Száva), amelyek egy előrenyomuló sereg utánpótlásá-
nak biztosításához szükségesek. Nándorfehérvár mögött nem volt erős 
erődítmény vagy természetföldrajzi akadály, a török a vár kézre kerítésé-
vel szinte ellenállás nélkül előrenyomulhatott volna az ország közepéig. 
A várat néhány ezer fős erővel Szilágyi Mihály (Hunyadi sógora) védte. 
Nándorfehérvár felmentésére az itáliai Kapisztrán János ferences szerzetes 
keresztes haderőt toborzott. Seregéhez elsősorban jobbágyok csatlakoztak 
(25-30 ezer fő). Hunyadi harcedzett banderiális csapatokkal közeledett 
(10 ezer fő), és a folyón lévő török ostromzárat legyőzve bejutott a vár-
ba. A rommá lőtt vár elleni általános török roham visszaverését már ő 
irányította, az egész napos küzdelemben a védők önfeláldozóan harcol-
tak. Másnap Kapisztrán keresztesei a Száván átkelve rátámadtak az osz-
mán-török seregre. A kibontakozó harccal egy időben Hunyadi a várból 
kitörve ellentámadásba lendült, és elfoglalta az ostromlók ágyúsorát. 
A szultáni hadsereg vereséget szenvedett, és elmenekült Nándorfe-
hérvár alól. A győzelem jelentős harcászati siker volt, de hadműveleti 
folytatásra (a menekülő szultáni sereg üldözésére) nem volt lehetőség. 
A győztesek soraiban rövidesen kitört a pestis, és a járványnak sokan estek 
áldozatul, köztük Hunyadi János és Kapisztrán János is.

Nándorfehérvár ostroma, 1456

Miért volt az ország szempontjából létfontosságú 
a vár megtartása? Hogyan próbálták a törökök a vá-
rat elszigetelni a hátországtól? Hol mulasztottak el 
katonai alakulatokat elhelyezni? Hogyan sikerült az 
ostromló sereget menekülésre kényszeríteni?

Továbbá […] a kormányzó úr azokból a falvakból, 
amelyek […] törvényesen […] fognak az ország 
szent koronájára háromolni, amely falvak tudniil-
lik harminckét telket […] foglalnak […] magukban, 
azok részére, akik az ország szent koronáját híven 
fogják szolgálni, adományokat osztogathasson. Ha 
azonban az előbb érintett 32 teleknél többre terje-
dő városok, mezővárosok és falvak háromolnának 
[…] a szent koronára: azokat nem szabad 32 tel-
kenként széttagolnia vagy felosztania, és azokból 
32 telek címe alatt bárki javára is adományt tennie, 
hanem minden ilynemű várost, mezővárost és fa-
lut osztatlanul kell a korona részére fenntartania.

(A magyar országgyűlés 1446. évi dekrétumából) 

A hajók csatáján győzelmet nyervén, a gróf úr nyom-
ban átkelt a várba, s vigasztalta a csüggedt várka-
pitányokat [Szilágy Mihály], akik már csak a halált 
várták. 
Új vitézekkel is erősítette a várat. Nagyszámú keresz-
test is vitt be oda; minthogy ezek közrendű emberek 
voltak, fegyverforgatáshoz nem értettek, a gróf had-
ra szoktatta őket, amennyire lehetséges volt.
[…] felvirradt az ostrom tizenötödik napja. […] Dob-
pergéssel, trombitaszóval, harsány kiáltozással, szi-
lajan támadtak megrohanva a várat, és kegyetlen 
öldökléssel belsejébe hatoltak. Ámbár a magyarok 
kevesen voltak  […] minden erejükkel védekeztek. 
[…] a magyarok már hátrálni kényszerültek. A ma-
gyarok pedig  […] új erőre kaptak; kard élével üldöz-
ték őket, mígnem a vár rombolására hozott összes 
hadigép és egyéb ágyú védők nélkül maradt.
A harc nem ért véget a nappal. Ami a vár szűk utcáin 
folyt, a tágas mezőn folytatódott nagy kegyetlenség-
gel, mígnem a leszálló éj homálya alatt maga a török 
császár is megfutott táborából […]
Így esett a török császárnak Nándorfehérvárnál a 
magyarokkal vívott csatája. 

(Thuróczy János krónikájából)

  Mihez volt joga a kormányzónak? 
  Mekkora földterület felett nem adományozhatott 
a kormányzó? 
  Milyen szándék húzódott meg a rendelkezések 
mögött?

  Rekonstruáljuk a nándorfehérvári diadal főbb 
mozzanatait a térkép segítségével! Tekintsük meg 
a digitális tananyagban szereplő háttéranyagot az 
ostrom körülményeiről!
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Összegzés

Kísérlet a Hunyadi család háttérbe szorítására
Mi történt Hunyadi János � aival?

Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet házasságából két � ú született. A csa-
ládi örökség várományosa László volt, míg Mátyást (aki 1443-ban szü-
letett) a neki szánt politikai pályára a humanista nevelő, Vitéz János 
váradi püspök készítette fel. 

Atyjuk halálakor László kezébe került a hatalmas Hunyadi-vagyon, 
a tíz évvel � atalabb Mátyás a háttérben maradt. László a tisztségeket 
és a hozzá tartozó várakat is meg akarta tartani, és emiatt kon� iktusba 
került a királlyal. Hunyadi László tisztázatlan körülmények között fog-
ságba ejtette a Nándorfehérvár alá érkező V. Lászlót, a király kísérőjét 
(Cillei Ulrikot) pedig meggyilkolták. 

Fél évvel később a király kiszabadult, és ígérete ellenére bosszút 
állt: a Budára érkező Lászlót felségsértés vádjával lefejezték. Mátyást 
V. László börtönbe zárta, értékes foglyát még Prágába is magával vit-
te. Az ország újra belháború színtere lett. A Szilágyi Mihály vezette 
Hunyadi-párt és a király hívei egymás ellen szervezkedtek. A nagy 
összecsapás azonban elmaradt, mert V. László 1457 novemberében 
váratlanul meghalt.

Madarász Viktor: Hunyadi László siratása (1859)

Nézzünk utána, milyen legenda kapcsolódik Hunya-
di László kivégzéséhez!

Kitekintő

A déli harangszó

A pápai diplomácia egyik fő törekvése a keresztény Európát 
fenyegető Oszmán Birodalom terjeszkedésének megállítása 
volt. Nem a pápán múlott, hogy a keresztes hadjáratok meg-
hirdetésére a nyugat-európai országok gyakorlatilag nem rea-
gáltak. 1456-ban az újabb hadjárat kihirdetése mellett a pápa 
lelki keresztes hadjáratot is indított. Eszerint a bevezetett új 
harangozás idején minden keresztény embernek imádkoznia 
kell Istenhez a török veszély elhárítására. Miután a keresztény 
világ értesült a nándorfehérvári diadalról, a győzelem miatti 
hálaadásért harangoztak, és a következő évtől a harangozást 
és az imák elmondását a déli időpontra tették át. 1500-ban 
a pápai rendelkezés újra a török veszedelem megszüntetésé-
ért kérte a hívek mindennapos imáját a déli harangszó idején. 
A déli harangozás tovább zengett, a 18. századtól a hívek az 
újabb veszedelmek elhárításáért imádkoztak.

[…] mivel a jelenben az ellenséges törököknek ez a vihara sür-
get bennünket, annak megelőzésén minden igyekezetünkkel 
és minden erőnkkel fáradozunk; […] parancsoljuk és elrendel-
jük, hogy a papok összesen és egyenként, még ha bíborosi 
vagy bármely más egyházi rangban tündököljenek is, a világi 
és szerzetes rendek bármelyikéhez, kivételezetteknek és nem 
kivételezettekhez tartozzanak, mely szerint – ha miséznek – 
megemlékezést vegyenek és a pogányok ellen előírt könyör-
gést mondják, a következőt: […] És hogy minden nép, fajra és 
nemre való különbség nélkül, ezeknek az imáknak és búcsúk-
nak részese lehessen, megparancsoljuk és elrendeljük, hogy az 
összes városok, területek és helyek minden egyes templomá-
ban a Nona [délután 3 óra] és Vesperas [délután 6 óra] között, 
tudniillik a Vesperasra harangozás előtt, de azt legalább egy 
félórával megelőző időpontban, egy vagy több messzehang-
zó haranggal, hogy jól hallhatók legyenek, minden egyes nap 
háromszor harangozzanak, ahogy este az Angyali üdvözletre 
harangozni szokás, és akkor ki-ki az Úr imádságát, azaz a Mi-
atyánkot és az Angyali üdvözletet, vagyis az Üdvözlégy Mária, 
malaszttal teljes-t háromszor köteles elmondani […]

(Részlet III. Callixtus pápa apostoli leveléből; 1456. június 29.)
  Milyen alkalomból fogalmazta meg levelét a pápa?
  Mi volt a rendelkezés eredeti célja?

Okok és következmények
 Mikor és miért válhatott Hunyadi János az ország leg-
hatalmasabb urává?
 Milyen célokat szolgáltak Hunyadi balkáni hadjáratai?
  Értékeljük Bizánc elestét Magyarország helyzete szem-
pontjából!

Történelmi nézőpont
  Milyen tulajdonságai és tettei miatt vált nemzetközi hírű had-
vezérré Hunyadi János már a maga korában is?
  Mutassuk be a Hunyadiak és V. László közötti kon� iktus okait 
és eseményeit a Hunyadiak szemszögéből!
  Készítsünk egy ünnepi beszédet a nándorfehérvári diadal 
évfordulójára!
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Mátyás belpolitikája
Mi jellemezte Mátyás uralkodói gyakorlatát?

A Hunyadi-párt köznemeseinek határozott támogatásával a Rákos 
mezei országgyűlésen Hunyadi Mátyást (1458–1490) emelték a ma-
gyar trónra. A prágai fogságból egyezséggel szabadult, elvette a cseh 
kormányzó (Podjebrád György) lányát, Katalint. A Szent Korona 
III. Frigyesnél volt, ezért Mátyást ünnepélyesen csak trónra ültették. 
A tizenöt éves uralkodó meglepő eréllyel lépett fel az első hónapokban. 
A kormányzónak kinevezett Szilágyi Mihályt kiszorította a hatalomból, 
és a köznemességre támaszkodva fellépett a régi bárói elittel szemben. 
(Szilágyi néhány hónapra börtönbe került, majd kiszabadulása után 
a déli határon harcolt, ahol a török fogságba ejtette. Az egykori nán-
dorfehérvári kapitányt a szultán lefejeztette.) 

A sértett bárók rövidesen lázadással reagáltak, behívták az országba 
III. Frigyest, akinek haderejét Mátyás serege végül legyőzte. A nyugati 
határon évekig tartó harcok megállapodással értek véget (bécsújhelyi 
szerződés, 1463). Mátyás visszaszerezte a koronát, de a Habsburgok 
trónigénye megmaradt. A következő évben törvényes keretek között 
megtörtént a koronázás. Mátyás politikáját mindvégig a határozottság 
jellemezte. Uralmát az erős központosítás, egy tőle függő hivatalnok-
szervezet kialakítása határozta meg. Bár egy általa felemelt új bárói ré-
tegre támaszkodott (például Guti Országh Mihály nádor, Szapolyaiak, 

48. Hunyadi Mátyás uralkodása
Milyen kép él a köztudatban Mátyás királyról? Milyen nevelésben részesült? Miért került fogságba? Mit 
tanultunk Mátyás időszakáról az irodalomórán? Ki volt a korszak híres költője?

Hunyadi Mátyás hadjáratai
Milyen irányban folytatott hadjáratokat Mátyás? Mely területeket hódította meg? Milyen 
célokat szolgálhattak ezek a hódítások? Vitassuk meg, mi állhatott a király tervei mögött! 

Továbbá […] a Szent Koronát, amit a néhai igen 
fenséges Erzsébet királynő a néhai jó emlékezetű 
László királlyal együtt császárunknak, az említett 
Frigyesnek megbízható kezébe átadott és azt ed-
dig hűségesen megtartotta és megőrizte, nehogy 
idegen kézbe kerüljön, valamint Sopron városát 
a mondott Mátyás királynak, � unknak és az ő ma-
gyar királyságának kegyesen visszaadtuk […].
Továbbá […] elhatároztatott és végeztetett, hogy, 
ha a magyar királyság megüresedik, mert az előbb 
mondott Mátyás király ágyékából nem származ-
nak törvényes � ak vagy unokák, mi […] vagy � unk 
[…], vagy, ha többeket hagytunk hátra, közülük 
az egyik, akit az a királyság királyának kiválasztott, 
Magyarország ama királyságának élére állíttatnak 
vagy állíttatik.

(Mátyás és III. Frigyes egyezsége a korona 
visszaadásáról; 1463)

  Miért volt fontos Mátyásnak a korona megszerzése?
  Miről állapodtak meg a korona átadásán túl?
  Hogyan és mikor került III. Frigyes kezébe a korona?
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Báthoriak), mégsem bízhatott meg mindenkiben. A külpolitikájával 
elégedetlen főurak összeesküvést szőttek ellene egykori nevelője, az ak-
kor már esztergomi érsekké kinevezett Vitéz János vezetésével (1471). 
Mátyás a mozgalmat gyorsan felszámolta, Vitéz a következő évben 
meghalt; unokaöccse, Janus Pannonius pécsi püspök pedig menekü-
lés közben vesztette életét. A Vitéz-féle összeesküvés után a király még 
kevésbé tűrt beleszólást a politikájába. A köznemességet is fokozatosan 
a háttérbe szorította, egyre ritkábban hívott össze rendi országgyűlést.

Mátyás gazdaságpolitikája
Miért volt szükség a pénzügyek központosítására?

Mátyás bevételeinek jelentős növelésére törekedett. A pénzügyek ke-
zelését függetlenítette a királyi tanácstól, a létrehozott kincstartóság 
élére egy polgári származású szakember (Ernuszt János) került. Az 
évek során szakképzett, sokszor alacsony sorból származókból álló 
hivatalnoki szervezet épült ki, amely a király minden bevételét egy-
séges kezelés alá vette. A királyi hatalom alapját egy új adórendszer 
(kincstári adó – „füstpénz”, rendkívüli hadiadó, koronavám) beveze-
tése biztosította. A füstpénz a kapuadó megváltoztatását jelentette: ha 
egy jobbágyporta mögött többen laktak, akkor arányosan többet � zet-
tek, azaz házanként adóztattak. A harmincadvám helyett bevezették 
a koronavámot, így a harmincadvámra szerzett mentesség érvényét 
veszítette. A rendkívüli hadiadó (a háborús költségek címén) évi egy 
aranyforinttal növelte meg a jobbágyi terheket.

Mátyás éves jövedelme meghaladta az 500 ezer aranyforintot, két-
szeri adókivetés esetén akár a 750 ezer aranyforintot is elérte. Ez az 
addigi királyi jövedelmek megháromszorozódását jelentette. Ugyan-
akkor a nagy ellenfél, az Oszmán Birodalom éves bevételéhez (1 mil-
lió 800 ezer aranyforint) képest Mátyás jövedelme jócskán elmaradt. 
A királyi bevételek nagy részét felemésztették a hadikiadások; a vég-
várrendszer fenntartása évente 200 ezer aranyforintba került, míg a hí-
res fekete sereg zsoldosaira is minimum 250 ezer aranyforintot kellett 
évente költeni.

Az állandó zsoldossereg szervezése az 1460-as évek elején kez-
dődött. Az alakulatok kezdetben főleg külföldi (cseh, lengyel, német) 
katonákból álltak, de egy idő után már magyarok is jelentkeztek a szol-
gálatra. A fekete sereg a kor egyik legütőképesebb haderejének szá-
mított (különböző fegyvernemek, korszerű felszerelés, tűzfegyverek), 
és hamarosan a királyi külpolitika legfőbb támasza lett.

Sok okát beszélik, miért kezdtek összeesküvésbe 
a király legrégibb atyai barátai. Hiszen olyan te-
kintélyben és hivatalokban volt részük, hogy iga-
zán nem lehetett tőlük ingadozást, árulást várni. 
Az érsek [Vitéz János, esztergomi érsek] állítólag 
számos sérelme miatt lett összeesküvő. A király 
ugyanis már a maga lábán állt; azelőtt ki volt szol-
gáltatva a főemberek tanácsának; most lerázta ezt, 
nem mások után, hanem saját esze és akarata sze-
rint járt, s ha szólni mertek, lehurrogta őket. […] 
Ezek tekintélyük alapos csorbulását látták ebben. 
Ehhez járult a szokatlanul kivetett rendkívüli adó, 
az úgynevezett dika, amelyet többnyire nem por-
tánként, hanem fejenként róttak ki. És ámbár az 
igen nagy szolgáltatásokat a folytonos háború tette 
szükségessé, a szokatlan adót mindenki nehezmé-
nyezte. Sőt, Mátyás még a püspöki jövedelmeket 
is bitorolni kezdte.

(Bon� ni nyomán. Antonio Bon� ni [1434–1503] Má-
tyás megbízásából írta meg a magyarság történel-
mét. Műve a humanista udvari történetírás jellegzetes 
alkotása, és értékes forrásként szolgál Mátyás uralko-
dásának értékelésében.)

  Milyen személyes ellentétek okozták az össze-
esküvést a forrás szerint?
  Mátyás melyik gazdaságpolitikai intézkedését el-
lenezték az országban?
  Melyik háborúhoz használta fel Mátyás a bevé-
teleket?
  Miért sérelmezhette ezt az esztergomi érsek?

Mátyás gazdaságpolitikája

Milyen típusú jövedelmekkel rendelkezett a király? 
Melyik adónemből származott a legtöbb bevétel? 
Kiknek az adóterhei nőttek ezáltal? Gondoljuk vé-
gig, miben különbözhetett egy nyugati uralkodó 
pénzügyi jövedelme a Mátyás-féle bevételektől! 
Vitassuk meg, hogyan növelhető még a királyi kincs-
tár jövedelme!
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Mátyás külpolitikája
Miért „nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára”?

Az uralkodó hódító jellegű külpolitikáját a személyes ambíciókon kívül 
egy erős birodalom kialakításának célja is motiválta. Egy ilyen háttér 
megteremtésére lett volna szükséges a fenyegető Oszmán Birodalommal 
szemben. Mátyás a német-római császári korona elnyerésére törekedett. 
Az uralkodó előbb a cseh korona megszerzéséért indított hadjáratokat 
egykori apósa ellen, majd a Habsburgok ellen fordult. A kibontakozó 
cseh háború (1468–1479) során a magyar seregek sikereket értek el (Szi-
lézia, Morvaország elfoglalása), ám a lengyel Jagelló-dinasztia is a cseh 
koronáért szállt harcba. A magyar győzelmek ellenére Podjebrád György 
halálakor a prágai rendek a lengyel Jagelló Ulászlót választották királyuk-
ká (1471). A kibontakozó lengyel támadás elhárítása csak súlyos harcok 
árán valósult meg. Már a csehországi hadakozás alatt kiújult a kon� iktus 
III. Frigyessel, aki a Jagellókat támogatta a térségben. Az osztrák háború 
(1477–1487) újabb gazdag tartományok (Alsó-Ausztria, Stájer ország) be-
kebelezését és Bécs elfoglalását (1485) hozta el. Csakhogy a Habsburgok 
pozíciója nem rendült meg, a következő évben a német választófejedel-
mek III. Frigyes � át, Miksát jelölték császárnak.

Jóllehet az ország közvéleménye aktív törökellenes politikát remélt Hu-
nyadi János � ától, Mátyás az Oszmán Birodalommal szemben inkább a 
védekezésre szorítkozott. A déli végvárvonal mentén, a portyázásokat 
leszámítva, szinte állóháború alakult ki. A két fél megelégedett az 1456 
utáni status quo fenntartásával. II. Mohamed (1451–1481) még Mátyás 
uralkodása elején végleg bekebelezte Szerbiát és Boszniát, ezt követően 
a magyar területek elleni török betörések csökkentek (sőt a déli vár-
megyék néhányszor átengedték Ausztria felé a portyázó török hadakat).

A Mátyás által vezetett hadjáratok (Jaj-
ca elfoglalása – 1463, és Szabács megszerzé-
se – 1476) inkább korlátozott hadműveletek 
voltak, melyek következtében Észak-Bosznia 
és Észak-Szerbia magyar fennhatóság alá ke-
rült. Az ottani várak beépültek a védvonal-
rendszerbe, és a létrejött kettős végvárvonal 
a nagyobb török seregekkel szemben meg-
felelő akadályt jelentett. A portyázó törökök 
csapatait Kinizsi Pál temesi ispán vagy az er-
délyi vajda alakulatai igyekeztek megállítani. 
A  molnárlegényből katonai érdemei miatt 
bárói rangra emelt Kinizsi egy alkalommal 
súlyos vereséget mért az Erdélyt kifosz-
tó török seregre (kenyérmezei csata, 1479).

Benczúr Gyula: A diadalmas Mátyás (1919)

[…] Miklós őrkanonok, szószólónk, hazatérve je-
lentette ugyan a pápa legjobb indulatát irányunk-
ban, de egy mentegetődző levelet hozott, hogy 
tudniillik az itáliai háborúk miatt jelenleg nem tud 
segíteni a kereszténység ügyén. Azt akarjuk tehát, 
hogy ne legyetek tovább Őszentségének terhére, 
hanem egyéb ügyeket elintézve térjetek mielőbb 
haza. Azt az egy, igen fontos dolgot azonban haza-
tértekkor fejtsétek ki, hogy manapság veszedel-
mes az egész kereszténység ügye iránt tanúsított 
hanyagság, s ezt úgy fejtsétek ki, hogy a pápa s 
a többiek megértsék, mi következhetik ebből, s ha 
– amit nem kívánunk – valami baj történik, azt ne 
róhassák fel Magyarország királyának, akin egyál-
talán nem múlott a kereszténység megvédése, sőt 
a mohamedi babona kiirtása. Mi ezentúl szükség-
képpen azt tesszük, ami helyzetünk szempontjából 
kevéssé tűnik veszélyesnek.

(A magyar uralkodó levele a pápai udvarba 
küldött követének; 1462)

  Mire utasította Mátyás a követét?
  Milyen a levél hangvétele a pápai udvar felé?
  Milyen jövőbeli külpolitikai szándék érződött ki 
Mátyás soraiból?

Jan Osolsobie: Báthoryt kiszabadítja Kinizsi a kenyérme-
zei csatában. Az ütközet első szakaszában az erdélyi vajda 
(Báthory István) csapatait súlyos veszteségek érték, amikor 
a döntő pillanatokban megérkezett a csatatérre Kinizsi Pál 
temesi ispán hadereje. A két tűz közé szorult oszmán sereg 
megsemmisítő vereséget szenvedett
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Összegzés

Mátyás legfőbb gondja a trónutódlás bizonytalansága volt. Első 
feleségétől, Podjebrád Katalintól nem született gyermeke, és Ka-
talin halála után (aki szülés közben a csecsemővel együtt meghalt) 
Mátyás évekig nem tudott rangos feleséget szerezni. Végül a nápolyi 
Aragóniai-dinasztiából származó Beatrixot vette el (1476), de az 
ő házasságuk is gyermektelen maradt. Mátyásnak egy polgárlánytól 
korábban � ú gyermeke született, csakhogy a törvénytelen szárma-
zású Corvin Jánost a közvélemény nem tekintette igazi jelöltnek.

Mátyás uralkodása utolsó évtizedében egyre nyíltabban tö-
rekedett arra, hogy � át elismertesse utódjának. Corvin Jánost 
a Hunyadi-birtokok és egyéb javadalmak átadásával az ország 
legnagyobb birtokosává tette, a nádort és a köznemességet is 
megpróbálta mellé állítani (1485–86-os törvények). Az erős ál-
lam azonban, amelyet Mátyás létrehozott, oly mértékben függött 
a személyétől, hogy halála után a rendszer összeomlott (1490).

Beatrix és Mátyás

Kitekintő

Mátyás, az igazságos

„Meg holt Matias király s el költ az Igazsagh” – jegyezte meg 
egy 16. századi történetíró (Heltai Gáspár, 1575), aki arról is 
említést tett, hogy a nagy uralkodóról számos tréfás történet 
és legenda kering. Mátyás király népszerűsége a halála utáni 
évtizedekben nőtt meg. Erre már Antonio Bon� ni, az udvari 
történetírója is felhívta a � gyelmet: „A parasztság, mely Má-
tyás alatt […] évenként négyszeres adót kényszerült � zetni, 
s panaszkodott az igazságtalanul súlyos sarcok miatt, most 
sóhajtozik és retteg a dúlástól, a szántóföldek elpusztításától 
[…] Fogadkoznak, hogy hatszorosan is � zetnének, csak visz-
szahívhatnák a királyt a másvilágról.” 

Az utólag megszépülő mátyási évtizedek iránti nosztalgia 
alakíthatta ki a nép között elvegyülő, álruhába öltözött király 
legendáriumát. A szegényeket pártfogoló, bölcs döntéseket 
hozó uralkodó történetei beleolvadtak a néphagyományba, és 
az anekdotakincs a 19. században tovább bővült. (A századfor-
dulós Magyar anekdotakincs mintegy 80 történetet rögzített.) 

Egyszer Mátyás király vándorlása közben egy juhásszal talál-
kozott. Ezek éppen ebédeltek, aztán odahívták őt is, de nem 
tudták, hogy ki. Ahogy a bogrács körül ültek, Mátyás a kanalá-
val a másik elejibe nyúlt. Fogta magát a juhász, a fakanáljával 
nagyot ütött Mátyás kezére, aztán megmagyarázta, hogy min-
denki maga elől egyen. Mátyás király megértette, aztán mikor 
megebédeltek, kijelentette, hogy ő a király, aztán a juhász men-
jen fel hozzá Budára, a várba. A juhász fel is ment. De ahogy 
Mátyással találkozott, az azt mondta neki, hogy ő is ott fog 
ebédelni. De olyan nagy urak lesznek ott, akik mindig a mások 
elejibe nyúlnak, aztán, aki úgy tesz, üssön a kanállal a kezire.

  Milyen történelmi helyzetet és értékítéletet sugall a fenti mese?
  Keressünk néhány Mátyásról szóló mesét! Hogyan jelenik meg 
a mesékben a király? Miben igazságos? Kinek a pártján áll?

Változás és folytonosság
 Milyen pénzügyi és katonai reformokat hajtott végre 
Mátyás király?
 Milyen célokat szolgáltak és milyen eredményeket hoz-
tak ezek a reformok?
 Melyik fél javára változtak meg a Magyar Királyság és az 
Oszmán Birodalom közötti erőviszonyok Mátyás idején?

Történelmi nézőpont
 Mivel érvelhettek Hunyadi Mátyás külpolitikájának el-
lenzői és kritikusai? Vitassuk meg e kritikák jogosságát!
 Milyen célokat szolgált Mátyás uralkodásának felidézése 
a későbbi korokban? Mivel magyarázható ez?

Mátyás alakja a környező népek mondavilágában is megje-
lenik, több szlovén mesében ábrázolják földig érő szakállal, 
barlangban élő királyként, akinek visszatérését várja a népe.

1. Először az ősök régi intézkedésénél fogva végeztük és 
megállapítottuk, hogy ha valamikor a királynak magva 
találna szakadni, és új királyválasztásról folyna tanács-
kozás, a választásban, hivatala méltóságánál fogva, min-
denkor a nádoré legyen az első szavazat.
2. Másodszor: ha valamely király kiskorú örököst hagyna 
maga után, a nádor tiszténél fogva mint az ő gyámja tar-
tozik és köteles őt apjától rámaradt országaiban és ura-
dalmaiban megtartani és hűségesen megvédelmezni. 

(Az ún. nádori cikkelyekből , 1486)

  Milyen elv alapján fogalmazták meg a trónutódlás kérdését?
  Magyarázzuk meg, milyen érdeke fűződhetett ehhez Mátyásnak!
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A középkori értelmiség
Miért volt szükség egyre több tanult emberre?

A magyar középkor szellemi és anyagi kultúrája jelentős változásokon 
ment keresztül az évszázadok során. Az Árpád-korban a latin nyelvű 
írásbeliség és műveltség fő hordozója az egyház volt. Az írásbeliség el-
terjedésében nagy szerepet játszott a III. Béla által létrehozott királyi 
kancellária (1181), amely az uralkodói rendeleteket, határozatokat rög-
zítette. A hazai oktatás (a káptalani és a városi iskolákban) középszintű 
végzettséget adott, nagyobb műveltségre csak a külföldi egyetemeken 
lehetett szert tenni. A középkorban az uralkodók háromszor próbál-
tak egyetemet alapítani (Pécs – 1367; Óbuda – 1395; Pozsony – 1467), 
de az intézmények rövidesen anyagi gondok, illetve más egyetemek 
(Bécs, Prága, Krakkó) közelsége miatt megszűntek. Az Anjou-korban 
a kancelláriákban és a megyei igazgatásban megjelent a hazai képzés-
ből kikerülő világi értelmiség (birtokos nemesek és polgári származá-
súak). Az egyházi adminisztrációba (például királyi kápolna) ekkor 
már külföldi egyetemeket végzett klerikusok kerültek.

49. Művelődés és kultúra a középkori Magyarországon
Milyen művészettörténeti korszakokat ismerünk a középkorból? Mi jellemezte az egyes stílusok építé-
szetét? Milyen volt az egyetemek világa a középkorban? Milyen tárgyakat tanítottak?

A kassai Szent Erzsébet-templom főoltára  
(1470-es évek, fából faragott késő gótikus szárnyas oltár)

Kolozsvári Tamás: Kálvária  
(a garamszentbenedeki  
apátság oltárképrészlete)
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Történeti irodalom
Melyek a leghíresebb középkori krónikáink?

Az írásos emlékek közül kiemelkednek a történetírók munkái (gesz-
ták, krónikák) és az egyházi írók művei (legendák, vallási himnuszok, 
imakönyvek). Az Árpád-kor szentjeiről (István, Imre, László, Margit, 
Erzsébet) számos legenda keletkezett. Művészettörténeti szempontból 
is érdekesek a kor magyar nyelvemlékei (Halotti beszéd, Ómagyar 
Mária-siralom). Az Árpád-korból két jelentős történeti munka maradt 
ránk: Anonymus műve a honfoglalásról (Gesta Hungarorum [A magya-
rok viselt dolgai], 1200-as évek eleje), valamint Kézai Simon krónikája 
(Gesta Hunnorum et Hungarorum [A hunok és magyarok cselekedetei], 
1280-as évek). Középkori krónikáink nagy része odaveszett, szövegük 
bizonyos részleteit csak más művek alapján lehet utólag rekonstruálni.

A középkori krónikairodalom összegző műve az Anjou-kori 
kró nika kompozíció lett, amelynek szerzője a 11–14. század addigi 
krónika irodalmát dolgozta fel és egészítette ki (Kálti Márk, 1358). Va-
lószínűleg a 11. században készültek a legelső feljegyzések (őskrónika), 
melyeket a későbbiekben számos alkalommal kiegészítettek. A történe-
ti kutatás három-négy olyan időszakot különített el (például Könyves 
Kálmán alatt vagy III. István korában), amikor különböző feljegyzések 
keletkeztek. Maga az eredeti krónikakompozíció is elveszett, az utókor 
már csak az arról készült másolatokat ismeri, amelyek közül az iniciá-
lékkal (a fejezetek vagy bekezdések többsornyi magas, � gurákkal vagy 
jelenetekkel gazdagon ábrázolt első betűje) díszített Képes krónika 
a leghíresebb. Az Anjou-korban Nagy Lajosról még egy életrajz is ké-
szült, a szerző (Küküllei János) az uralkodót lovagkirályként ábrázol-
ta. A 15. század során történeti irodalmunk a köznemesi öntudatot 
erősítő és a hun–magyar eredetet valló irodalommal (� uróczy János 
krónikája), illetve reneszánsz szellemiséggel (Bon� ni) egészült ki.

Az udvari kultúra kialakulása és fejlődése
Miért váltak a királyi udvarok a kultúra központjaivá?

Magyarországon a pusztító háborúk következtében csak kis számban 
maradtak fenn a nyugat-európai stílus irányzatok emlékei. A román kor-
szak (11–12. század) és a gótikus kor (13–15. század) épületeit nagy-
részt forrásokból ismerjük. Az állandó királyi székhelyek is csak a 14–
15. században jöttek létre, hiszen az országot kíséretükkel körbeutazó 
királyok kezdetben ritkán rendezkedtek be egyetlen központban. A ki-
alakuló királyi udvar (főnemesek, udvari nemesség, egyházi személyek, 
csatlósok) kulturális központként is működött. Az Anjou-kori építé-
szetben már a gótikus irányzat érvényesült, nagyobb építkezésekre a ki-
rályi központokban, Visegrádon (palota) és Budán került sor. A nyugati 
lovagkort idéző várépítészet (Diósgyőr) szintén ekkor honosodott meg.

A Zsigmond-kori művelődés az Anjou-időszak folytatásának és 
a lovagi eszmények kiteljesedésének (lovagi tornák, a fejedelmi talál-
kozókat kísérő nagyszabású ünnepségek) tekinthető. A királyi udvar 
kulturális szerepe megmaradt, Zsigmond végleg áttette a székhelyét 
Budára (Friss-palota építése), és megkezdődött Pozsony átalakítása 
is. Az európai politikában aktívan tevékenykedő uralkodót elkísérő 
főurak és udvari nemesek látóköre kiszélesedett. A kor bárói – ha-
talmas magánvagyonukat felhasználva – a királyi udvarhoz hasonló 
főúri udvarokat (kastélyokat) alakítottak ki birtokaikon, és a nyugati 
lovagokat igyekeztek utánozni (például a címerhasználat megjelenése).

A középkori magyar kultúra fénykora Mátyás időszakára esett. 
Először az Itáliában tanult egyházi értelmiség ismerkedett meg a re-

Kálti Márk fehérvári őrkanonok

Az Úr 1358. esztendejében, áldozócsütörtök nyol-
cadába eső kedden [május 15.] kezdtem el ezt a kró-
nikát a magyarok régi és legújabb tetteiről, szárma-
zásáról és gyarapodásáról, győzelméről és merész-
ségéről; különféle régi krónikákból szedegettem 
össze, átvéve helyes megállapításaikat és teljesen 
megcáfolva tévedéseiket. Az Úr nevében. Ámen.

(A Képes krónika bevezetője)

  Milyen módszerrel dolgozott a krónikaíró?
  Mit jelent a címbeli „képes krónika” kifejezés?

A Képes krónika címlapja
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neszánsz kultúrával és vált a humanista gondolkodásmód hazai ter-
jesztőjévé. Igaz, kezdetben az új szemlélet csak egy szűk főpapi réteget 
érintett (Vitéz János környezete, és unokaöccse, Janus Pannonius), ám 
Aragóniai Beatrix hazánkba érkezésével (1476) a királyi udvarban is 
gyorsan elterjedt. Innentől kezdve a reneszánsz meghonosítása a tu-
datos királyi politika része lett. Mátyás jelentős összegeket költött mű-
vészetpártolásra, így számos humanista tudósember és mester meg-
fordult Budán. Mátyás halálakor szinte valóban el lehetett mondani 
Magyarországról, hogy „második Itália” lett.

Nagy jelentőséggel bírt a korban a király mintegy 2000-2500 corvi-
nát (kódexet) rejtő híres könyvtára (Bibliotheca Corviniana). A köte-
teket a kor legnagyobb tudású itáliai könyvmásolói és díszítői készí-
tették. A corvinák a bőrkötéseken feltüntetett hollós címer (corvinus: 
’hollós’) után kapták a nevüket – a holló Mátyás címerállata volt. Bár 
a könyvnyomtatás is megjelent Budán (Hess András), a 15. században 
még nagyon kevés nyomtatott könyv került kiadásra. Sajnos a Má-
tyás-időszak reneszánsz építkezései (illetve a korábbiak is) a török 
kor időszakában megsemmisültek, így azokat csak az írásos források 
és régészeti feltárások alapján lehet rekonstruálni.

A zsámbéki romtemplom (13. század) A jáki templom (13. század)

Állapítsuk meg, melyik építészeti stílus alapján épül-
tek a templomok! Nézzünk utána, kiknek a szobrai 
láthatók a jáki templom bejárata fölött!

A megérkező királyné az étkezésben és az egész életmódban ki� nomult 
szokásokat honosított meg. Megvetette az alacsony házakat, nagyszerű 
lakomákat rendezett, az ebédlőket és a hálószobákat fényesen beren-
dezte, visszatartotta a királyt a közvetlenségtől; állandó ajtónállókat ál-
líttatott, megszüntette a könnyű bejutást; a királyi felséget rávette, hogy 
méltóságára többet adjon, s arra bírta, hogy csak megállapított időben 
tartson kihallgatást, szolgáltasson igazságot. A szittya szokások közé itá-
liaiakat iktatott be; megkedveltette az itáliai étkezést. Nagy költséggel 
Itáliából kiváló mestereket hívatott, s meghonosított itt addig ismeret-
len művészeteket. Itáliából festőket, szobrászokat, vésnököket, ezüst-
műveseket, fa- és kőfaragókat, építészeket fogadott óriási � zetéssel. 
Majd az istentisztelet fényét emelte; a királyi kápolna számára Galliából 
és Germániából szerződtetett énekeseket. Sőt Itáliából még konyha- és 
gyümölcskertészeket is hívott, a földművelésben mestereket, akik itáliai, 
szicíliai és gall módon készítették a sajtot. Jöttek színészek és bohócok, 
akiket a királyné nagyon kedvelt, meg fuvolások, dudások, hárfások. 
Ajándékokkal csalogatott ide költőket, szónokokat, grammatikusokat is, 
de ezek reményükben csalatkozva szegényebben vitték vissza Itáliába 
múzsájukat, mint ahogyan elhozták.

(Részlet Antonio Bon� ni művéből)

  Milyen új szokások jelentek meg Mátyás udvará-
ban Beatrix hatására?
  Mennyire lehetett kedvelt személy a királyné a fő-
urak körében?
  Hogyan alakította ki a reneszánsz udvartartást?
  Keressük meg a forrásban a humanista történet-
írókra jellemző kifejezéseket!

Egy corvina díszített oldala
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Összegzés

Kitekintő

A középkori Buda

A városalapítás az Óbudától délre található Várhegyen a tatár-
járás után, IV. Béla idején történt (1247). Az uralkodó a várost 
királyi székhellyé emelte, és a város első lakói a Pestről átte-
lepült német és magyar polgárok voltak. A betelepülő népes-
ségen belül a magyarok számaránya végig alacsony maradt 
a korban. Budát egy választott bíró és 12 esküdtből álló tanács 
irányította, a város védelméről a budai várnagy gondoskodott. 
A 14. század eleji trónharcok idején a budai polgárok sokáig 
nem támogatták az Anjou-jelöltet, ezért I. Károly a királyi 
székhelyét Visegrádra tette át. Buda azonban gazdaságilag 
kivívta vezető szerepét, kereskedelmi és kézművesipari köz-
pont lett. A Duna menti kereskedelem kiaknázására a Német-
római Birodalomból jelentős számú hospes költözött be a vá-
rosba. A heti piacok és az országos vásárok további fejlődést 
biztosítottak Budának, a városba érkező kereskedők Pest és 
Óbuda piacain is értékesíthették a portékáikat.

Az Anjouk idején a Várhegy déli részén egy korai kirá-
lyi palota épült egy kisebb kápolnával (István-torony), de 

Buda középkori látképe (Michael Wohlgemuth rajza, 1470-es évek)

az igazi fejlesztés Zsigmond uralkodása során bontakozott 
ki. A gótikus stílusú Friss-palota és a hozzá tartozó építmé-
nyek felépítésével (1410–1430 között) már egy reprezentatív 
– a várostól elkülönített – királyi negyed jött létre, amelyet 
kettős védőfallal és szárazárokkal választottak el a polgár-
várostól. 

Maga a polgári város a magyarok északi (Mária Magdol-
na-templom) és a németek déli negyedére (Nagyboldogasz-
szony-templom) tagolódott. A budai zsidókat Nagy Lajos 
négy évre elűzte Budáról, majd visszahívta őket, és lakóhe-
lyüket a vár északkeleti részén jelölte ki. A zárt negyedben 
élő zsidóság polgárjoggal nem, csak gazdasági kiváltsággal 
rendelkezett. Mátyás király korában itt épült fel a korabeli 
Európa egyik legnagyobb zsina gógája. 

Budán a 14–15. században kétemeletes kőházak épültek, 
és a nyugati városokéhoz hasonlóan az utcák gyakran szűk 
sikátorokká váltak. A Mátyás-kori reneszánsz építkezések 
a Friss-palota környezetét bővítették (átépítések, díszítések), 
illetve megerősítették a palotanegyedet (felvonóhíd, ágyúk 
elhelyezése).

Történelmi forrás
 Milyen fontosabb történeti munkák keletkeztek a kö-
zépkorban?
 Melyek a középkori magyar kultúra legfontosabb em-
lékei?
 Milyen okokkal és körülményekkel magyarázható az eu-
rópai kultúra erős hatása?

Okok és következmények
 Miért lett az ország „második Itália” Mátyás uralkodá-
sa alatt?
  Hogyan vált Buda az ország fővárosává?
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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!

1. A magyar nép őstörténete az államalapításig
  Az őstörténet vitatott kérdései (eredet, őshaza) és a vándorlás főbb állomásai
  A honfoglalás menete
  A kalandozások kora (céljai, irányai)
  Géza fejedelemsége (külpolitikai váltás, kereszténység szerepe)
  Szent István történelmi jelentősége (egyház- és államalapítás)

2. A királyi hatalom helyzete az Árpád-korban
  Szent László és Könyves Kálmán törvényei
  II. András és az Aranybulla
  A királyi hatalom meggyengülése a 13. században

3. Az uralkodói hatalom jellege a 14–15. században
  A bárói hatalom kiépülése és visszaszorulása a 14–15. században
  Károly Róbert és Nagy Lajos, a királyi tekintély visszaállítása
  Luxemburgi Zsigmond uralkodása
 Mátyás központosítása

4. Az ország külpolitikai helyzete
  IV. Béla és a tatárjárás
  Nagy Lajos birodalma és hadjáratai
  Luxemburgi Zsigmond nyugati politikája (például konstanzi zsinat, huszita háborúk)
  A török elleni harc kezdetei, Hunyadi János hadjáratai
  Hunyadi Mátyás birodalma

5. Gazdasági és társadalmi változások a 11–15. században
  A kétpólusú társadalom jellemzői a 11. században
  A nemesi társadalom kialakulása és renddé szerveződése; a jobbágyság helyzete a korban
  A városfejlődés sajátosságai a korban
  Az uralkodói gazdaságpolitika változásai (például II. András, I. Károly, Mátyás)

6. A középkori magyar művelődés
  Történeti irodalom
  Az egyház és a királyi udvar szerepe
 Mátyás, a reneszánsz uralkodó

Összefoglalás

Kerettantervi 
fogalmak, 
adatok

Fogalmak: nyelvrokonság, őstörténet, őshaza, törzsszövetség, kettős fejedelemség, honfoglalás, kalandozás, királyi 
vármegye, ispán, nádor, egyházmegye, királyi tanács, tized, szerviens, várjobbágy, vajda, Szent Korona, Aranybulla, nemesi 
vármegye, székely, szász, kun, bandérium, aranyforint, regále, harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, 
mezőváros, úriszék, báró, köznemes, kilenced, ősiség, perszonálunió, végvári rendszer, rendi országgyűlés, rendkívüli 
hadiadó, füstpénz, fekete sereg, corvina

Személyek: Árpád, Géza fejedelem, I. (Szent) István, Koppány, I. (Szent) László, Könyves Kálmán, Anonymus, II. András, 
IV. Béla, I. Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás

Topográ� a: Magna Hungaria, Kazár Birodalom, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, 
Székesfehérvár, Pozsony, Horvátország, Erdély, Dalmácia, Muhi, Buda, Visegrád, Nándorfehérvár

Kronológia: 895 táján (a honfoglalás), 955 (az augsburgi csata), 972–997 (Géza fejedelemsége), 997/1000–1038 (I. /Szent/ 
István), 1077–1095 (I. /Szent/ László), 1095–1116 (Könyves Kálmán), 1205–1235 (II. András), 1222 (az Aranybulla kiadása), 
1235–70 (IV. Béla), 1241–42 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása), 1308–42 (I. Károly), 1342–82 (I. /Nagy/ Lajos), 
1351 (I. /Nagy/ Lajos törvényei), 1387–1437 (Luxemburgi Zsigmond), 1444 (a várnai csata), 1456 (a nándorfehérvári diadal), 
1458–90 (I. /Hunyadi/ Mátyás)
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AZ ŐSKOR ÉS AZ ÓKORI KELET AZ ÓKORI HELLÁSZ A RÓMAI BIRODALOM 

brahmanizmus
bronzkor
buddhizmus
demográ� ai robbanás

despotizmus
ékírás

fáraó

hieroglifa

Homo erectus

Homo sapiens
kasztrendszer

mágia
monoteizmus

Neander-völgyi ember

nemzetség
Ószövetség

öntözéses földművelés
őskőkor
politeizmus

próféta

régészet
rézkor

taoizmus

templomgazdálkodás

újkőkor
városállam
vaskor
zsákmányoló életmód

adósrabszolga

arisztokrácia
arkhón

bulé

cserépszavazás
demagógia
demokrácia
démosz
ephorosz

esküdtbíróság
falanx

� lozó� a
geruszia

hellenizmus
helóta

hoplita

metoikosz

mitológia
népgyűlés
olimpia

Parthenón

polisz
sztratégosz
türannisz

am� teátrum

apostol
censor

colonus

consul
diaszpóra
dictator
dogma

dominatus
egyház
eretnek

farizeus

gladiátor

latifundium

legio

limes
lovagrend

naptárreform

néppárt

néptribunus
népvándorlás
patrícius
plebejus
plebs

praetor

principatus
provincia
püspök
romanizáció

senatori rend

senatus
triumviratus
Újszövetség

zsinagóga

zsinat

A korszakonkénti betűrendes felsorolás tartalmazza a kerettantervben feltüntetett szakszavakat, emellett kiemeli 
az egyes témakörökhöz tartozó egyéb fontos kifejezéseket is.
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KÖZÉPKOR

Általános 
politikatörténeti, 

állam- és jogtörténeti 
fogalmak 

Gazdasággal és 
társadalommal

kapcsolatos fogalmak

Az egyházi élethez 
kapcsolódó fogalmak 

Művelődéstörténeti 
fogalmak

Egyetemes 
történelem

interregnum

janicsár
kánság

keresztes hadjáratok

királyi tanács

közigazgatás

lovagrendek

mongolok, tatárok

perszonálunió

reconquista
rendi országgyűlés

rendi monarchia
rendiség
szpáhi
szultán
választófejedelmek

árumegállító jog

céh
feudalizmus
grófság
gyermekhalandóság

Hanza-városok
hospes
hűbériség
jobbágy
kontárok

középkori polgár

levantei kereskedelem
lovagi kultúra
majorság
népsűrűség

nyomásos gazdálkodás
robot
születési előjogok

uradalom 
városi jogok

városi önkormányzat
vazallus

antijudaizmus
bencés rend
clunyi reform

egyházi hierarchia 

egyházszakadás

eretnekség
husziták

inkvizíció
invesztitúra
kiközösítés

kolduló rend
kolostor
ortodox egyház 

pápa
római katolikus egyház 
szerzetes
szerzetesi életmód

dzsihád

egyetem
hét szabad művészet

humanizmus
iszlám
kalifa 
kódex 

Korán 
könyvnyomtatás

középkori bíráskodás 
(istenítéletek)

krónika 

legenda

oklevél 

reneszánsz
román és gótikus stílus
síita

skolasztika
szunnita

teológia

Magyar 
történelem

államszervezés

Aranybulla
bán
bandérium
bányaváros
erdélyi vajda
fekete sereg
honfoglalás
ispán
kalandozások
kancellária
kettős fejedelemség
kettős honfoglalás

királyi vármegye 
kormányzó
mezőváros
nádor
nemesi vármegye
őshaza
perszonálunió
szabad királyi város
szeniorátus
tárnokmester

telekkatonaság

törzsszövetség
végvári rendszer

aranyforint
báró
familiaritás

füstpénz
harmincad
kamara haszna

kapuadó
kilenced
köznemes 
kunok
ősiség
pallosjog

regálejövedelmek
rendkívüli hadiadó
szabad költözködés

szászok
székelyek
szerviens
tized
úriszék
várjobbágy
várnép

zselléresedés

egyházmegye

esztergomi érsek

hiteles helyek 

kalocsai érsek

corvina
geszta

kancellária

káptalan

Képes krónika

nyelvrokonság
őstörténet
Szent Korona
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Kronológia az ókor áttekintéséhez – a)

Időszak Egyiptom Mezopotámia
Közel-Kelet

Hellász Római Birodalom

Kr. e. 4. évezred neolitikum vége, 
öntözéses gazdálkodás, városállamok
(rézkor kezdete)

neolitikus falvak kialakulása

Kr. e. 3. évezred Kr. e. 3000
Egyiptom egyesítése

Kr. e. 28–23. sz.
Óbirodalom kora
(piramisépítés)

Kr. e. 22–20. sz. 
első átmeneti kor

Kr. e. 30–24. sz. 
sumer kor

Kr. e. 24–23. sz.
akkádok

nomád népcsoportok

korai bronzkor itáliai neolitikum

Kr. e. 2. évezred Kr. e. 20–18. sz.
Középbirodalom

Kr. e. 18–16. sz.
hükszosz támadás, második 
átmeneti kor

Kr. e. 16–11. sz.
Újbirodalom
(pl. Ehnaton, Tutanhamon, 
II.     Ramszesz)

Óbabiloni Birodalom 
(Kr. e. 18. sz. Hammurapi)

 zsidó bevándorlás 
Kánaánba

Asszíria felemelkedése

Kr. e. 20–15. sz.
krétai minószi kor

Kr. e. 15–13. sz.
mükénéi kor, akháj uralom 
Krétán

Kr. e. 13. sz.
trójai háború

Kr. e. 1000 körül
dór vándorlás

bronzkori falvak

Kr. e. 1200 körül
italicus törzsek bevándorlása

Kr. e. 10. század késő dinasztikus kor

Kr.

 

e. 525 perzsa támadás

egységes zsidó állam 
Kr.  e. 931
szétválás Izraelre és 

  Júdára  

föníciai városok 
felemelkedése

Kr. e. 12–9. sz.
görög törzsek vándorlásai vaskori kultúrák

Kr. e. 9. század újasszír katonai 
nagyhatalom

Assur-ban-apli uralkodása

Kr. e. 612
Ninive pusztulása

Kr. e. 586 
Jeruzsálem elfoglalása

az etruszk civilizáció
kezdete

Kr. e. 753 
Róma alapítása – királyság

Kr. e. 8. század Kr. e. 776
első olimpia

archaikus kor, poliszok 
létrejötte, 
görög gyarmatosítás 
időszaka

Kr. e. 621 

Kr.

 

e. 7. század

királyság kora

etruszk befolyás

Kr. e. 510
a királyság bukása

Kr.

 

e. 6. század

Perzsa Birodalom
(Kürosz, Kambüszész)

I. Dareiosz

Kr. e. 594 
Szolón

Kr. e. 560–510
türannisz

Kr. e. 508
Kleiszthenész

Kronológia az ókortól 1490-ig

Drakón törvényei

Újbabiloni Birodalom
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Időszak Egyiptom Mezopotámia
Közel-Kelet

Hellász Római Birodalom

Kr. e. 5. század perzsa uralom

Kr. e. 332
Nagy Sándor hódítása

Perzsa Birodalom

Kr. e. 334–331
Nagy Sándor diadala

Kr. e. 492–448
görög–perzsa háborúk

Periklész kora

Kr. e. 431–404
peloponnészoszi háború

plebejusok jogi harcai

Róma korai terjeszkedése

Kr. e. 4. század Makedónia felemelkedése
II. Philipposz

Kr. e. 336–323
Nagy Sándor

Közép-Itália elfoglalása

Kr. e. 3. század hellenisztikus kor 
(Ptolemaioszok)

Kr. e. 30
Kleopátra öngyilkossága 
– a római uralom kezdete

hellenisztikus kor
(Szeleukoszok)

Kr.  e. 247 Parthus 
Birodalom  

a római fennhatóság kezdete

hellenisztikus kor
(Antigonidák)

Kr.

 

e. 168
püdnai csata

Kr. e. 264–241
Kr. e. 218–201
római–pun háborúk

Kr.
 
e. 2. század a Mediterráneum elfoglalása

Kr.e. 146
Karthágó elpusztítása

Kr.e. 133
Tiberius Gracchus fellépése 
– a polgárháború kezdete 

Kr. e. 1. század

Parthus Birodalom

római fennhatóság

227 
Újperzsa Birodalom

Kr. e. 73–71 
Spartacus-felkelés

Kr.e. 60
első triumvirátus

Kr. e. 44
Iulius Caesar meggyilkolása

Kr. e. 31.
Octavianus győzelme

Kr. e. 27
a principatus kezdete 

Augustus uralkodása

Kr. u. 1. század római fennhatóság

római fennhatóság

Kr. u. 70
a zsidó felkelés leverése, 
Jeruzsálem lerombolása

császárkor

kereszténység terjedése

dominátus rendszere

313
milánói rendelet

hunok megjelenése

395
a birodalom kettéválása

Kr. u. 2. század

Kr. u. 3. század

Kr. u. 4. század

Kr. u. 5. század Keletrómai Birodalom
Újperzsa Birodalom

germán invázió

476
Róma bukása
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Kronológia az ókor áttekintéséhez – b)

Időszak India
Kína

Nyugat-Európa Közép-Európa Kelet-Európa Magyar történelem

Kr. e. 4. évezred neolitikum neolitikum, hatalmas 
kősírok (megalitok)

fémművesség kialakulása
(rézkori falvak)

uráli kor, őshaza

Kr. e. 3. évezred
Kr. e. 22–18. sz.
Indus-völgyi civilizáció

Kr.e. 1500 
árja betelepülés Indiába,
a kínai állam
kialakulása

neolitikum

a fémművesség elterjedése Keletről
(rézkor, bronzkor)

az angliai Stonehenge kialakulása

indoeurópai népek vándorlásai
(pl. italicusok, dórok)

Kr. e. 2. évezred ugor kor
neolitikum

fémművesség

Kr. e. 10. század
árja királyságok
kasztrendszer 

állandó népmozgások

a vaskor kezdete

a magyar nyelv 
kialakulása

nomád életmód

Kr. e. 9. század

Kr. e. 8. század
kelta törzsek vándorlásai

Kr. e. 7. század

Kr. e. 6. század Buddha

Konfucius

kelta letelepedés
(pl. gallok, britek, 
hispánok)

szkíták megjelenése

Kr. e. 5. század kelta falvak
vándorló, nomád török 
törzsek

sztyeppei vándorlás

kapcsolat az óiráni és 
török törzsekkel

Kr. e. 4. század
Maurja Birodalom

Kr. e. 3. század Kr. e. 268–232
Asóka birodalma

Kr. e. 221–210
Csin Si Huang-ti
császársága

germán törzsek 
megjelenése

Kr. e. 2. század a Maurja Birodalom
szétesése Indiában

önálló
dinasztiák
Kr. e. 206 – Kr. u 220
Han-dinasztia
egységes Kína

római terjeszkedés
Hispániában

Kr. e. 1. század a Római Birodalom hódításai

Kr. u. 1. század római provinciák

romanizáció

germán támadások

Kr. u. 2. század

Kr. u. 3. század

Kr. u. 4. század hunok 

Kr. u. 5. század a népvándorlás kezdete
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Időszak Nyugat-Európa Közép-Európa Kelet-Európa Bizánci Birodalom, 
Közel-Kelet

Magyar történelem

6. század 482–511
Klodvig frank 
birodalma

493–526
Theodorik keleti gót 
állama

barbár királyságok
(angolszász, nyugati 
gót)

nyugati szláv 
betelepedés

568
az avarok elfoglalják 

keleti szlávok 
letelepedése

nomád török törzsek

527–565
Justinianus

déli szlávok 
betelepedése 

avar támadások

harcok az Újperzsa 
Birodalommal

letelepedés Magna 
Hungáriában

együttélés török 
népekkel

750 körül 
a törzsek nyugatra 
vándorlása

Levédia – kazár 
fennhatóság

7. század frank széttagoltság avar hegemónia

a frankok legyőzik az 
avarokat

Kazár Birodalom

879–912
Oleg
Kijevi Állam alapítása

622
az iszlám időszámítás 
kezdete

arab terjeszkedés

8. század 714–741 
Martell Károly

732
poitiers-i csata

741–768
Kis Pippin

768–814
Nagy Károly

800 
császárrá koronázás

folyamatos arab 
támadások

bolgárok terjeszkedése 

9. század 843
verduni szerződés

viking támadások

feudális anarchia

morvák államalapítása

870–895
Szvatopluk

895
magyar honfoglalás

Bizánc megerősödése

bagdadi kalifátus

893–927
Simeon bolgár 
birodalma

korai szerb és horvát 
állam

etelközi szállásterület

vérszerződés
895 honfoglalás

10. század magyar támadások

962
I. Ottó német császár 
lesz

987 
Capet Hugó francia 
király

cseh és lengyel 
államalapítás

a kereszténység 
felvétele

a Kazár Birodalom 
bukása

a kereszténység 
felvétele

kalandozások

955 
Augsburg
972–997
Géza fejedelem
997–1038
Szent István
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A virágzó és hanyatló középkor kronológiája
Időszak Nyugat- és Dél-

Európa
Közép- és Kelet- 

Európa
Magyar történelem Európán kívüli 

civilizációk
Kultúra, művelődés, 

technika

11. század 1002–1024
II. Henrik német-római 
császár 

1039–1056
III. Henrik
német-római császár

1054 
egyházszakadás
1066
Hódító Vilmos 
elfoglalja Angliát

1075
az invesztitúraharc 
kezdete

1077
IV. Henrik Canossa-
járása

1095
a keresztes hadjáratok 
meghirdetése

1000
az önálló lengyel 
egyház kiépítése

1019–1054 
Bölcs Jaroszláv, a Kijevi 
Állam fénykora, halála 
után feudális 
széttagolódás 

Csehország német 
függés alatt, 1086 
királyi korona 
a német császártól 

997–1038
Szent István
1000 koronázás

1046
Vata-féle 
pogánylázadás

1051, 1052 
III. Henrik támadásai

1077–1095
Szent László

1095–1116
Könyves Kálmán

a Maja Birodalom 
újjáalakulása

az Arab Birodalom 
széttagolódása

a szeldzsuk-törökök 
kiemelkedése 

1099 
Jeruzsálem a 
keresztesek kezére 
kerül

Cluny mozgalma az 
egyház megújításáért 

a román stílus 
jellegzetes emlékei 

az újfajta 
mezőgazdasági 
módszerek elterjedése

vízimalmok 
megjelenése

az első egyetemek 
létrejötte Nyugat-
Európában

a gótikus stílus 
megjelenése

Anonymus: 1206–1229
Dzsingisz kán 
létrehozza a 
Mongol Birodalmat

Gesta  Hungarorum

a kolduló rendek 
kialakulása

Aquinói Szent Tamás, 
a skolasztika fénykora

12. század 1122
wormsi konkordátum

1176
legnanói csata, a 
lombard városok 
győzelme I. Frigyes 
(1154–1189) felett

1180–1223
II. Fülöp Ágost francia 
király

1189–1199
Oroszlánszívű Richárd 
angol király 

1138 
Lengyelország 
részfejedelemségekre
bomlik
1143–1180
Mánuel bizánci 
császár, a birodalom 
utolsó megerősödése

önálló balkáni államok 
kialakulása

1172–1196
III. Béla

keresztes államok a 
Szentföldön

1187
Szaladin visszafoglalja 
Jeruzsálemet

1189–1192
harmadik keresztes 
hadjárat 

13. század

sikeres reconquista

1215
Magna Charta 

1265 
az első angol 
parlament

1285–1314
IV. Fülöp

1273
Habsburg Rudolf 
német-római császár

1204 
Bizánc a keresztesek 
kezére kerül

1226 
a Német Lovagrend 
letelepítése a 
Balti-térségben

1240
Kijev tatár kézre kerül, 
az Arany Horda 
kialakulása

1253–1278
II. Ottokár

1278
morvamezei ütközet

1205–1235 
II. András

1222 
Aranybulla
1235–1270
IV. Béla

1241–1242
tatárjárás

1272–1290
IV. László

a bárói hatalom 
kialakulása
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Időszak Nyugat- és Dél-
Európa

Közép- és Kelet- 
Európa

Magyar történelem Európán kívüli 
civilizációk

Kultúra, művelődés, 
technika

14. század 1302
az első francia rendi 
gyűlés

1309–1377
a pápák avignoni 
fogsága

1346–1378
IV. Luxemburgi Károly 

1348
a nagy pestisjárvány
kezdete

1337–1453
a százéves háború

a Habsburg- és a 
Luxemburgi-ház 
terjeszkedése 
Közép-Európában

1335
a visegrádi 
királytalálkozó

1354
a török megjelenése a 
Balkánon

1389
a középkori szerb 
állam veresége 
Rigómezőnél

1370–1384 
lengyel–magyar 
perszonálunió
1386
a Jagelló-dinasztia 
megszerzi a lengyel 
trónt

1301 
az Árpád-ház 
kihalása
1308–1342
Károly Róbert

1342–1382
Nagy Lajos

1351 az Aranybulla 1348
a prágai egyetem 
alapítása, az első 
közép-európai egyetem

megújítása

1396
vereség a töröktől 
Nikápolynál

1387–1437
Luxemburgi Zsigmond

15. század 1429
Jeanne d’ Arc fellépése

1455–1485
rózsák háborúja 
Angliában

1479 
Spanyolország 
egyesítése
1492 
a mórok végleges
kiűzése

1410
a Német Lovagrend 
veresége a 
lengyelektől 
Grünwaldnál

1415 
Husz János 
megégetése
1420–1434 
huszita háborúk 

1453
Bizánc eleste

1462–1505
III. Iván, a tatár iga 
lerázása

1440–1444
I. Ulászló

1442–1456 a reneszánsz fénykora 
ItáliábanHunyadi János katonai 

és politikai ténykedése

1456
nándorfehérvári diadal

1458–1490
Hunyadi Mátyás
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