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Szerkesztői megjegyzés

A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy kötet minél kisebb terje-
delmű legyen. Ezzel kettős célt kívántunk elérni: egyrészt így a lassabb internetkapcsolattal rendelkező 
kollégák is rövid idő alatt le tudják tölteni a könyvet; másrészt a számítógép képernyőjén könnyebben 
kezelhető vagy akár olcsón kinyomtatható.
 
A fenti célok érdekében, a feladatokon belül az egyes válaszok nincsenek üres sorokkal elválasztva 
egymástól, csak abban az esetben, ha másként félreérthetőek lettek volna az egyes megoldások. A táb-
lázatoknak csak a válaszokat tartalmazó oszlopait közöljük, kivéve az előbbihez hasonló eseteket.



1. ISMÉTLÉS – A KORA KÖZÉPKOR
1.1

írásba foglalja a magyar nép történetét

régi krónikákat

források elemzése, összehasonlítása

dátumozás, a krónika írásának kezdete: „az Úr 1358. esztendejében...” és a bevezetés lezárása „Az Úr nevében. Ámen.”

1.2

Oroszország a

Oroszország f

Oroszország o

Oroszország, Kazahsztán d, g, h, i, j, k, l, m, p, r

Oroszország c, e, s

Oroszország b, n

Ukrajna, Moldova

1.3

A: Angol Királyság

B: Írország

C: Skót Királyság

D: Wales

E: Norvég Királyság

F: Svéd Királyság

G: Dán Királyság

H: Francia Királyság

I: León – Kasztíliai Királyság

J: Navarrai Királyság

K: Szicília Királyság

L: Német-római Birodalom

M: Lengyel Királyság

N: Magyar Királyság

O: Kijevi Nagyfejedelemség

P: Horvát Királyság

R: Szerb Fejedelemség

S: Bizánci Császárság

1.4

nemesség papság (egyház) jobbágyság

bellatores oratores laboratores

1.5

földesúri mansus (telek)

szabad mansus (telek)

rabszolga által művelt mansus (telek)

szántóföld, szőlőskert, rét

háromnyomásos gazdálkodás

ÁBRAHIÁNY

1.6. a



I. tk. 26., 27., 34., II. tk. 12.

I. tk. 8., 9., 23., 24., 33., II. tk. 1., 6., 7., 17., 18.

1.6.b

szemet szemért elv pl.: II. tk. 12. pontja

büntetés mértéke társadalmi rang függvénye pl.: II. tk. 6. és 7. pontja

1.6.c

Vázlat:

Nyugat-Európa 1000 körül: szilárd feudális, keresztény államokból áll

Magyarország megmaradásának feltétel, hogy alkalmazkodjon az európai viszonyokhoz

Géza által elkezdett politikát folytatja István

10 egyházmegyét alapít, megteremti az egyház fenntartásának, működésének feltételeit (I/8., II/1., 18. pont)

Törvényeivel felszámolja a régi szokásokat (I/33., 34.), megszilárdítja a közrendet (II/6., 7., 12.), segíti az új 

társadalmi, hatalmi viszonyok kiépülését (I/23., 24., 26., II/17.).



AZ ÉRETT KÖZÉPKOR

2. AZ EGYHÁZ ÉS A VILÁGI HATALOM
2.1

bíboros püspökök kezébe

Mert a Német-római Császár ellenőrzése, befolyása alatt tartotta a pápaságot, gyakran ő határozta meg a pápa 

személyét, ezzel gyengítve az egyház és a pápaság tekintélyét, önállóságát.

Egyházi méltóságokat pénzért adtak-vettek, ami befolyással lehetett a pápaválasztásra.

cölibátussal, a papi nőtlenség megszegésével, invesztitúra kérdésével, az egyházi méltóságokba való beiktatás jogát a 

császár tartotta fenn magának a pápával szemben

1054-ben megtörtént a szkizma, az egyházszakadás. A pápa nyugattal azonosult és nem volt hajlandó fi gyelembe 

venni bizánci görög egyház érdekeit. Létrejött a nyugati, latin nyelvű, római katolikus és a keleti, görög nyelvű, 

ortodox (óhitű, igazhitű) egyház.

Róma környéki városok püspökei

A Római Birodalomban a provinciák székhelyeinek (metropoliszok) püspöke. A görögkeleti egyház rangsorában a 

pátriárka után következik.

IV. Henrik német-római császár, 1056–1106

A császárság és a pápák évszázados politikai, hatalmi harca kezdődik meg

2.2

B

D

C

E

F

A

2.3

szárazföldi: pl. Nyugat-Európából Magyarországon keresztül a Szentföldig

vízi: pl. Franciaországból Fölközi-tengeren

szárazföldi és vízi útvonalon: pl. Magyarországról szárazföldön az Adriai-tengerig, onnan hajóval a Szentföldig

Jeruzsálemi Királyság, Antiochiai Fejedelemség, Tripoliszi Grófság, Latin Császárság

Makó vitéz 1217-ben II. András királlyal indult a Szentföldre. A magyar sereg bérelt velencei hajókon utazott. Makó a 

hosszú úton beivott, és amikor egy szép várost pillantott meg, tornyain a keresztekkel, azt hitte, elérték Jeruzsálemet, 

és nyomban imádkozni kezdett.

2.4

A keleti kereszténység megsegítése, mert XI. század közepén a szeldzsuk-törökök elfoglalták a Szentföldet. („Elözönlötték 

... őket a turkok és az arabok...”)

Európában a feudális gazdálkodás fejlődése miatt népességfölösleg alakult ki, Itáliai kereskedővárosok gazdasági érdekei, 

a pápaság tekintélyének növelése a császárokkal szemben, a kereszténység megújítása

lovagok, nemesség: a harc, ezáltal a lovagi tekintély növelése, bírtok és zsákmányszerzés

parasztok: birtokhoz jutás, jobb megélhetés, sokuknál a vallásos érzület, felbuzdulás

Az első hadjárat célja a Szentföld visszafoglalása, a Szent Sír megszerzése volt. A XIII. században már nyílt 

területszerzés.

2.5

Emberektől távol épülnek kolostoraik, Szent Benedek Regulája szerint élnek, azonos étkezési és öltözködési szokások 

vonatkoznak rájuk, a szerzetesek maguk termelik meg szükségleteiket.

Bencésekére, Szent Benedek a szerzetesség atyja (480 körül született Nursiában), ő fogalmazta meg a szerzetesek 

életszabályát, a Regulát, amelyet azóta valamennyi rend magáénak tekint.

bencések, ciszterciek, ferencesek



2.6

A mozgalom alapítója Valdensius lyoni polgár volt. Az emberek engedelmességgel csak Istennek tartoznak, nem az 

egyháznak, bárki prédikálhat, legyen az nő vagy férfi , a megváltáshoz csakis a Biblia szükséges. Elutasították a 

tisztítótűz fogalmát, minden igaz ember áldozhat (kenyérrel és borral), nemcsak a papok. Az egyház püspökeit és 

papjait ne illessék kiváltságok.

az egyház a pápa túlzott hatalma, az egyház elvilágiasodása miatt

elvetemültek, tudatlan, műveletlen emberek, tévtant terjesztettek

az egyházból kitaszították, Lyon területéről kiűzték őket

az egyház hivatalos tanításaival szemben álló személyeket

bogumilok, katharok, albigensek



3. HŰBÉRISÉG ÉS LOVAGSÁG
3.1

sértetlenség, megbízhatóság, becsületesség, hasznosság, könnyedség és lehetőség

Alá-fölé rendeltség, függő viszony. „Méltányos legyen, hogy az aki hűségesküt leteszi, ezeket az ártó dolgokat elkerülje – de 

a hűbérbirtokot ezért még nem érdemelné meg: mert nem elegendő a rossztól tartózkodni, ha nem teszünk jót is.”

Nagyobb hűbérurak vazallusaikkal szemben király felségjogokat is gyakoroltak, ami a hűbéri állam széttagolódásához 

vezetett, a királyi hatalom gyengülését eredményezte.

a Karoling kortól, VIII–XIV. századig

3.2

nagylelkű, tisztességes, bőkezű, kifogástalan és becsületes

A lovagok egy-egy nagyúr szolgálatában álltak, a hűbérbirtok fejében katonai szolgálatot teljesítettek hűbéruruk 

seregében.

fogadalom: Ha az ifj ak elérték 21. évüket és rendelkeztek a fő erényekkel, akkor a lovaggá avatás alkalmával 

fogadalmat tettek. (Naponta misét hallgat, megvédi az özvegyeket, árvákat stb.)

szentegyház: katolikus egyház

lovagi torna: Lovagi hadi gyakorlat, célja nem a vérontás volt, hanem a lovagok harcedzettségének, rátermettségének 

a bizonyítása. Szabályait írásba foglalták.

római császár: a Német-római Birodalom mindenkori uralkodója

3.3

sisak pajzs

mellvért lovagi címer

3.4.a

F

E

J

I

G

A

B

C

H

D

3.4.b

magaslatokon helyezkednek el, vastag kőfalak védik körbástyákkal

magasabbak a falaik, kialakították a várárkot (vagy vizesárok), lakótornyok a váron belül

3.5

johanniták

német lovagrend

templomosok



4. NÉPESSÉG ÉS MEZŐGAZDASÁG
4.1

A kétnyomásos gazdálkodásnál a szántó szigorúan különvált, a földterület egyik részén kapott helyet az őszi és/vagy 

tavaszi gabona, a másik rész ugaron maradt, a következő évben a két terület felcserélődött, s a legeltetés szabályokhoz 

igazodott, ez indította el a nyomáskényszer kialakulását.

kétnyomásos gazdálkodás esetén: 50%

háromnyomásos gazdálkodás esetén: 75%

kétnyomásos gazdálkodás esetén: 100%

háromnyomásos gazdálkodás esetén: 50%

Csökkent az ugaron maradt terület, különvált az őszi és a tavaszi búza vetésterülete, ez a munkaerő jobb évszakos 

kihasználását is lehetővé tette, így növekedett a termés mennyisége.

mindkettőt nyáron aratják

bab, borsó, lencse

4.2

A nehézeke vasból volt, nem fából, ezért mélyebben szántotta és meg is forgatta a földet, nem kellett a földterületet 

keresztben is felszántani.

A szügyhám jóval nagyobb erőkifejtésre is képessé tette a lovat, mert nem állt fenn a fulladás veszélye, mint a 

nyakhámnál.

patkó, kengyel, vízimalom, szélmalom

4.3

a jobbágy ingyen munkája földesura birtokán, a hét meghatározott napján pl. hétfőn, aratás idején heti három nap

péterfi llér, egyházi járadék

tized, dézsma, királyi adók

adomány, amelyet a hívek a pápa támogatására adnak; III. Gergely pápa rendelte el

Nem rendelkezett akkora földterülettel a zsellér, mint a jobbágy, nehezebben tudta eltartani a családját, földjéért nem 

kellett fi zetnie, de földesurának többféle szolgáltatással tartozott, viszont sok közös joga van a jobbággyal.

A jobbágy birtoka nagyobb volt, könnyebben eleget tudott tenni a földesúri szolgáltatásoknak, a számára kedvezőbb 

terményben fi zethette szolgáltatásait.

Telepesek (vendégek), külföldről érkező földművesek – pl. Németországból Kelet-Európába –, akik bizonyos kiváltságokat 

(adómentesség öt évre) kaptak földesuruktól. Ez kedvezően hatott a jobbágyok életére is, mert ha a földbirtokos meg 

akarta tartani birtokán, akkor nekik is kedvezményeket kellett adni, pl. szabad költözködés, jobbágytelek örökös 

használati joga.



5. A KÖZÉPKORI VÁROS
5.1

Marseille, Nápoly, Róma, Athén, Konstantinápoly, Bécs, Bejrút, Alexandria

Történelmi szerepük, adottságaik, földrajzi fekvésük miatt nem veszítették el jelentőségüket a középkorban sem.

levantei: Velence, Firenze, Verona, Genova

Hanza: Hamburg, Lübeck, Bréma

Brügge, Gent

Toledó

püspöki, érseki székhelyeken, földesúri birtokközpontból, kereskedelmi útvonalak találkozásánál, folyók átkelőinél, alföld  

és hegység találkozásánál, fémlelőhelyek közelében

5.2 Indoklással az alábbitól eltérő megoldások is elfogadhatók!

                a, c, p        i, j, k, r

                
b, e, g            

                        d, f           h

                 l, n, s

5.3

polgárság

nemes és tehetős emberek

1,6%

A városi polgárság legszegényebb, vagyontalan rétege, emiatt polgárjoggal nem rendelkeztek, pl. szolgálók, cselédek, bérmunkások.

gyapjúfeldolgozók, gyapjúszövők, posztókészítők, cipész, papucs- és facipőkészítő, kő- és faműves

A gyapjúfedolgozás, mert Európában nagy volt az igény a jó minőségű gyapjúkelmék iránt, és ennek előállításához 

Firenzében adottak voltak a feltételek (víz, munkaerő stb.).

200 vagy még több

5.4

G C

C

G

C

G

C

C

C



6. A KÖZÉPKOR MŰVELTSÉGE
6.1.a

nyelvtan nyelvtan

szónoklattan

érvelés, vitatkozás tana

számtan matematika

mértan geometria

csillagászat csillagászat

zene ének-zene

6.1.b

Trivium: hármas útkereszteződés, a grammatika, rétorika és logika összefoglaló neve. Személyekkel vagy dolgokkal 

kapcsolatos közismert, érdekes tények. Napjainkban a nagyon egyszerű, könnyen megoldható dolgokra értjük.

6.2

kolostorok rendjére hasonlít, „Ki kelt fel éjjel zsolozsmára?”

kolostori iskolák, káptalani és székesegyházi iskolák

kolostori iskolák

Pannonhalmi és Győri Bencés Gimnázium, Kecskeméti Piarista Gimnázium

6.3

Hittudomány, a vallások kinyilatkoztatáson alapuló saját tanításának rendszeres és a teljes hitrendszert felölelő 

vizsgálata.

Két csoportba osztja: az értelem természetes fényénél megismerhető tudományok és a magasabb rendű tudomány fényénél 

megismerhető elvekből kiinduló tudományok. A megismerés módja szerint.

Szétválasztotta a hitet és a tudást, azért, mert az ember kétféleképpen juthat el a tudás birtokába: az értelem által, 

másrészt az igazság kinyilatkoztatása révén. A hit és tudás Istentől ered.

A XII. században felpezsdült a szellemi élet Európában, hatott rá az arab kultúra, és újra felfedezték a görög kultúrát, 

amelyek megismerésre, tapasztalásra épültek.

Pierre Abelard, Szent Anzelm

6.4

A művészet a természetet utánozza, a művészi tevékenység elve a megismerés.

Arisztotelész: Poetica

Tamás teleologikus nézeteket fogalmaz meg, mivel szerinte Isten megalkotta a világot, és egyben célt is adott neki. 

Véleménye szerint a művészet nem annyira a természetet, mint inkább a természetben fellelhető teleológiát utánozza. 

Arisztotelésznél a művész csupán a természeti valóság utánzójaként jelenik meg.

6.5

ut: dó, sol: szó

ti

6.6.a

A. 2
B. 7
C. 2, 7

D. 5, 6

E. 1, 5, 6

F. 10

G. 1, 3, 4

H. 1, 3, 4

I. 8



J. 1, 4, 5

K. 9

6.6.b

2, 7 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

A, B, C D, E, F, G, H, I, J, K



AZ ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYOK KORA

7.  AZ ÚJ REND MEGSZILÁRDULÁSA 
MAGYARORSZÁGON

7.1

I. (Szent) István

Orseolo Péter, mert Imre herceg meghalt. Orseoló Péter Szent István unokaöccse volt. 1038–1041, 1044–1046-ig 

uralkodott.

Vazul István unokaöccse volt, de szemben állt politikájával, ezért István nem akarta utódául. Vazul királlyá válását azzal 

akadályoztatta meg, hogy alkalmatlanná tette az uralkodásra.

primogenitura

István a primogenitura szerint került a trónra, ő is eszerint akarta Imre herceget utódául, aki vadászbalestben meghalt. A 

honfoglalás előtt a magyar fejedelmek utódlása a senioratus szerint történt, ami szerint a legidősebb féri családtag örökölt. 

István halálakor még nem volt olyan erős a feudális magyar állam, hogy a régi szokások ne tudjanak érvényesülni.

Csehország

a pogány szokások újraéledéséről, a pogány keresztény ellentétről

pogánylázadások, Vata 1046-ban, fi a, János, 1060-ban szervezett pogánylázadást

Pozsonyt megostromolták a teutonok

egykori germán törzs, akiket a germánok őseinek tekintenek

III. Henrik 1039-től 1056-ig uralkodott, Német-római Birodalom császára

I. András

III. Henrik növelheti befolyását Magyarországon, az uralkodónk a német–római császár hűbérese lett

Búvár Kund

7.2

L

K

K

K

L

L

K

L

L

K

7.3

III. Béla 1172–1196

Capet Margit, Fülöp Ágost francia uralkodó testvére, ciszterci szerzeteseket telepítette le, akik a fejlett mezőgazdasági 

kultúrát terjeszthettek el hazánkban.

Szent László királyunk unokája, Bizánci császár, 1143–1180-ig uralkodott

7.4

1. oklevél

2. kancellária



8. II. ANDRÁS ÉS AZ ARANYBULLA
8.1.a

a várföldek a főurak kezébe kerülnek
gyengül a királyi vármegye
a főúri ellenzők sérelmei: idegenek tisztségbe jutása, számukra komoly birtokadományok

megszűnik a serviensek kiváltságos helyzete; erősödik a várjobbágyok és a várnép függése; pénzrontás és 
adóbérlők szedik be a királyi jövedelmeket

8.2.b

II. András a hatalom megszerzése és megtartása érdekében kezdte meg híveinek a királyi birtokok eladományozását. A 

királyi birtokadományokkal együtt a várföldek nagybirtokosok (főurak) kezébe kerültek. Ennek következtében a királyi 

jövedelmek csökkentek, emiatt az uralkodó a regálékra támaszkodott. A királyi jövedelmek beszedését bérbe adta. Bérlők 

szedték be a vámokat, adókat, illetékeket. Pénzrontást is alkalmazott jövedelmei pótlására.

Gyengült a királyi vármegye is, mert megszűnt a serviensek (királyi vitézek) kiváltságos helyzete és erősödött a 

várjobbágyok és a várnép függése a nagybirtokosoktól. A főúri ellenzék legfontosabb sérelmei közé tartozott, hogy a ki-

rályné révén idegenek állami tisztségeket, hivatalokat tölthettek be, és birtokadományokat kaptak. Mindezen sérelmek 

miatt a főúri ellenzék és a serviensek nyomására 1222-ben II. András kiadta az Aranybullát, amely a nemesség jogait 

és kötelességeit tartalmazta.

8.2

11., 16., 23., 24., 26., 30.

23., 24.

13., 16., 17., 26.

17., 19., 26.

23., 26.

8.3

Királyi szolgálók voltak, akik a királynak tartoztak katonai szolgálattal, szolgálataikért a királytól földbirtokot kaptak, 

függetlenek voltak az uraktól. A királyi vármegyék eladományozásával kiváltságos helyzetük megszűnt, magánföldes-

úri függésbe akarták őket vonni, hogy a földbirtokos seregében szolgáljanak, birtokaik léte is veszélybe került. A király 

szolgálatában lévőket a király kötelezte a költséges külföldi hadjárataiban való részvételre.

A serviensek birtokait a vármegyék eladományozásának tilalmával, védi a bulla, valamint a birtok öröklésének 

jogáról, katonai kötelességeiről pedig pontosan rendelkezik: csak akkor köteles a királlyal hadba vonulni, ha az országot 

veszély fenyegeti.

8.4

A püspökök, nemesek törvényesen fellázadhatnak, ha a király nem tartja be az Aranybulla pontjait.

Például a felségsértés, ha valaki a király és az alkotmányos rend ellen támad. Büntetés: fő- és jószágvesztés, azaz halálra 

ítélik, birtokait elkobozzák.

Szent István



9. A TATÁRJÁRÁS ÉS AZ ORSZÁG ÚJJÁÉPÍTÉSE
IV. BÉLA IDEJÉN

9.1

a kunok, akik sok kárt tettek a magyaroknak a legelőkön, szántókon stb., meggyalázták lányaikat

a király az apja pártján álló főurakat száműzte

visszavette az apja által adományozott birtokokat

a főurak csak írásban fordulhattak a királyhoz

Meg akarta akadályozni a királyi hatalom, tekintély további hanyatlását.

Nemességgel szembekerülve az ő hatalma sem lehet szilárd. Az országot érintő fontos eseményekben magára 

maradhat.

törzsi, nemzetségi rendben éltek, nomád életmódot folytattak; nem ismerték a földművelést, növénytermesztést

szembenállás, mert eltérő volt a két nép életmódja, szokásai

9.2

ostromgép, faltörő kos, kopja, pajzs, nyíl

Hatalmas erőkkel vonultak a város ellen, megállás nélkül (éjjel és nappal) támadták a várost, harci gépeket is 

alkalmaztak.

nagy létszámú sereggel támadtak, gyors, közelharcban is képzett lovasok voltak

a tatár fősereg vezére, a muhi csatában vezetésével legyőzték a magyarokat

a mongol (tatár) állam neve, Batu kán idején volt a legnagyobb kiterjedésű

900–1000 km-re

Julianus barát, 1236-ban

9.3

Mongólia, Kazahsztán, Oroszország, Ukrajna, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia

9.4

Urusz: a Kijevi Rusz

Kazár hegyek: Kárpátok

Batu vértesei: Batu kán személyes testőrsége

1240, Kijev eleste

1241, a Kuoning – Sajó folyó nevének említése: Muhi csata helyszíne

Lovas haderő. „... ahol a víz sekély, lovon át tud kelni, ...”

mert a magyar lovasság csekély számú volt

9.5

Hatalmas emberi és anyagi áldozatokkal járt a tatárjárás, ezért újjá kellett szervezni az országot, megszervezni 

védelmét. Fel kellett oldani a király és a nemesség szembenállását. Felhagyott a király a birtokvisszaszerzéssel, sőt bir-

tokadományokkal ösztönözte a várak, erődített helyek építését. A budai vár építése az ő idején kezdődött. Segítette a vá-

rosokat is kőfalak építésében. Betelepítette a kunokat az országba. Könnyűlovas kunok a királyi sereg részévé váltak.



9.6

9.

Jászság: Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kiskunság: Pest megye, Bács-Kiskun megye

Nagykunság: Jász-Nagykun-Szolnok megye

Településnevek: Jászberény, Jászfényszaru, Jászárokszállás, Kunmadaras, Kunhegyes



10. AZ ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYOK KORA
 (XI–XIII. SZÁZAD)

10.1.a

1. Muhi: 1241-ben itt szenvedett IV. Béla serege vereséget a Batu kán vezette tatár seregtől

2. Kalocsa: Szent István királyunk érseki székhellyé tette

3. Eger: Szent István király püspökséget alapított

4. Tihany: I. András király alapított itt bencés apátságot, melynek alapítólevele első magyar nyelvemlékünk egyikét őrzi.

5. Ják: XIII. században alapított bencés apátsága a román építészet kiemelkedő alkotása

6. Trau: Ide menekült 1241-ben a tatárok elől IV. Béla királyunk

7. Székesfehérvár: István király tette az ország fővárosává, Géza fejedelem és István is itt van eltemetve

8. Nagykunság: a tatárjárás után betelepített kunok szállásterülete

10.1.b

Német-római Birodalom, Lengyel Királyság, Kijevi Nagyfejedelemség, Bizánci Császárság

10.1.c

Magyarország Szlovákia

Magyarország Horvátország

Magyarország Szerbia

Kijevi Nagyfejedelemség Ukrajna

Bizánci Birodalom Törökország

Kijevi Nagyfejedelemség Ukrajna

Arany Horda Oroszország

10.2

A. 1205-től 1235-ig, majd ismét 1270-től

B. 1077-től 

C. 1241–42, 1242–1270-ig

D. 1198–1222, 1222

E. 1038–1077

10.3

A király hatalom meggyengült, a nemesek segítségére elengedhetetlen szüksége volt, olyannyira, hogy az ellenállási zá-

radékot is betette a szövegbe a hűségüket biztosítandó. A király ellen fordultak ekkoriban birtok- és adópolitikája miatt 

a főpapok, serviensek és a főnemesek is, akik úgy érezték, helyettük a király külföldieket jutalmaz.

10.4

1. királyság

2. uralkodót

3. nádor

4. vajda

5. bán

6. nádor

7. országbíró

8. tárnokmester

9. kancellária

10. III. Béla

11. vármegye

12. várispán

13. adók

14. Aranybulla



10.5

rózsaablak félköríves ablakok

bélelt kapuzat vastag falak

10.6

Szentek életének leírása, melyben nagy jelentőséget kapnak a csodatételek. Célja a szentek életét példaként állítani.

IV. Béla királyunk lánya

szemérmes, szűzies

Minden legendának van történelmi alapja. Őseink szájhagyomány útján hagyták történelmünk jelentős eseményeit 

utódaikra az írásbeliség hiánya miatt.

Halotti beszéd és könyörgés, ómagyar Mária-siralom, Anonymus: Gesta Hungarorum

10.7

Bánk nádor

Katona József

Erkel Ferenc a XIX. században

A hazáért érzett felelősség bánki példája időszerű volt a reformkori Magyarországon.

A valóságban nem Ottó, hanem Berchtold csábította el Melindát, aki kalocsai érsek volt; nincs konkrét bizonyíték arra, 

hogy Bánk egyedül ölte volna meg Gertrudist; a szereplők sorát bővítette a szerző – Tiborc, Izidora, Biberach.



A KÉSŐ KÖZÉPKOR

11. A KÉSŐ KÖZÉPKORI EURÓPA (XIV–XV. SZÁZAD)
11.1

Spanyol Királyság, Svájc, Litván Nagyfejedelemség, Német Lovagrend, Moldva, Oszmán-Török Birodalom, Nápolyi 

Királyság, Moszkvai Nagyfejedelemség, Velencei Köztársaság

León–Kasztíliai királyság: Spanyol Királyság része lett

Bizánci Császárság: Oszmán-török Birodalom elfoglalta

Szerbia: Oszmán-török Birodalom elfoglalta

Horvátország: Magyar Királyság visszafoglalta

Kijevi Nagyfejedelemség: részben a Lengyel Királyság, Litván Fejedelemség, Moszkvai Nagyfejedelemség része lett

Svédország, Lengyelország, Magyarország, Pápai Állam, Oszmán-török Birodalom, Aragóniai Királyság

területe csökkent

mezőgazdaság fejlődése megtorpant, éhínség, pestisjárvány

11.2

A király volt a legfőbb hűbérúr, legfőbb állami tisztségviselők az ő vazallusai voltak, akik szolgálataikért földbirtokot 

kaptak, egy személyben irányította az államot.

A király tényleges hatalma látszólag csökkent a rendek megerősödésével, a rendek a rendi gyűlésben képviselhették 

érdekeiket, joguk volt a törvények, adók megszavazása, az országos politikában való részvétel.

A rendek és a király hatalom közötti egyensúly. A rendek tudomásul veszik a király tényleges hatalmát, a király pedig 

garantálja a nemesség jogainak tiszteletben tartását.

A jobbágyság jogilag egységessé vált. A polgárság létszáma megnőtt, gazdaságilag megerősödött, jogilag egységes renddé vált.

Bővült, mert a polgárság képviselői – vagyonuk, gazdasági erejük miatt – bekerültek a rendi gyűlésbe.

diff erenciáltabb volt és nem volt jogilag egységes

Jogilag egységes volt és emiatt a felsőbb rétegének lehetősége nyílt a polgárosodásra.

Mindhárom királyi oklevél kiadásának dátuma, 1215 – Magna Charta, 1222 – II. András Aranybullája, 1356 – a 

német Aranybulla, melyek egységesítik a nemesség jogait.

11.3

a király egy személyben irányítja a hűbéri államot

 állami feladatokat hűbérurak végzik (adószedés, bíráskodás, katonáskodás)

 egyház az államhatalom támasza

feudális gazdálkodás fellendülése, gazdasági növekedés

 rendek megerősödése

 királyi hatalommal szembeni politikai, hatalmi törekvések

a király célja a feudális rend fenntartása

 rendek jogainak biztosítása, egységesítése

 a király hatalma látszólag csökken

következmény: a király függetleníti a rendektől a hivatalnoki szervezetet és a hadsereget (zsoldos sereg), függetlenítve 

hatalmát a rendektől



12. ITÁLIA. A HUMANIZMUS ÉS A RENESZÁNSZ
12.1

Velencei Köztársaság – 3

Pápai Állam – 6

Firenze – 4

Genova – 2

Pisa – 5

Milano – 1

12.2

H
I
I
I

H

12.3

Ószövetségi történet szerint Dávid egy pásztor fi ú volt, aki a hatalmas fi liszteus zsoldost, Góliátot parittyájával sebezte 

halálra, győzte le.

tettre kész, eszes, ügyes, győzelemre képes embert

az antik görög kultúrával: kidolgozott testkép, a szobor formája, arcvonások és haj

a reneszánsz és a humanizmus gondolkodásában fontos szerep jutott az embernek (szemben a korábbi idők Isten-

központú világnézetével), és ebben előképükre találtak az ókori művészetben

12.4

egyéni válaszok



13. AZ OSZMÁN-TÖRÖKÖK
13.1

Bosznia, Szerb Királyság, Albán Fejedelemség, Epirusz, Th esszáliai Fejedelemség, Athéni Hercegség, Akháj Fejedelemség, 

Bizánci Császárság, Bolgár Birodalom, Szeldzsuk Emirségek

Moldva, Magyar Királyság, Velencei Köztársaság, Havasalföld

1815-ig

1389–1878

13.2

10

3

9

8

5

1

11

7

2

4

6

13.3

„utasok csapata” – kereskedők saját biztonságuk érdekében együtt utaznak

szabad ég vagy sátor alatt működő kifőzde

sajt, kenyér, fokhagyma, hagyma, retek, répa, gyümölcsök

dinnye, mandula, dió

marhahúst, mert szokatlan nekik, disznóhúst, mert tiltja a vallásuk

Urak rizscsorbát esznek, serbetet isznak – egyszerű emberek babból és lencséből készítettet, mert az olcsóbb, és vizet isznak

baklava

gyékényen vagy szőnyegen ülve ettek, nincs asztaluk



MAGYARORSZÁG A XIV–XV. SZÁZADBAN

14. AZ ANJOU-KORI MAGYARORSZÁG

14.1
A király hatalma csak az ország középső részére korlátozódott. Az állam kiskirályok által uralt területeiről így nem 

tudta beszedni a királyi regálékat (adókat, vámokat stb.). Azt tekintették királynak, akit ők megválasztottak, így a 

királyi hatalom nagyban függött a tartományuraktól.

Egy-egy országrészt is uraltak, képzett magánhadsereggel rendelkeztek, saját külpolitikát folytattak a szomszédságuk-

ban lévő államokkal, királyi jogokat gyakoroltak pl.: adót szedtek, pénzt verettek.

Aba Amádé – 1312-ben győzte le a rozgonyi csatában

Csák Máté – 1321-ben meghalt, ezután került vissza birtoka a királyhoz

14.2

hűbéri birtokot

Várépítési engedélyt ad a király egyik hívének, a felépült várat örök birtokul adja, annak fejében, hogy az a – király 

iránti hűség jeléül – terület védelmét ellátja.

A királyi hatalom megerősítése érdekében a hozzá hű nemeseknek és az őt támogatóknak adományozott birtokokat, 

de az adományt feltételekhez is köthette, pl. várépítés, királyi hadseregben való részvétel stb. Ennek segítségével 

helyreállíthatta az ország belső rendjét, ami feltétele a gazdasági növekedésnek.

Drugeth, Újlaki, Garai, Bebek és Lackfi  család

A király hívei – Bereck – és azok leszármazottai megvédhessék magukat (és a királyt) a kiskirályoktól és azok 

leszármazottainak hatalmaskodásától.

Károly Róbert banderiális hadsereget hozott létre Magyarországon. A banderium olaszul zászlót jelent. A király hívására 

egy-egy nemes zászlója alatt hadbavonuló katonákat jelentette. A katonák felszerelését és ellátását a nemes biztosította. 

A kevésbé tehetős nemesek a megye zászlaja alatt vonultak hadba. A banderiumok tagjai nem voltak hivatásos 

katonák.

14.3

Szent István korához képest 1/3-ra csökkent, a teljes birtokállomány 1/4-ét sem érte el

folyamatosan csökkentek a birtokeladományozások miatt

új központi állami adófajtákat vezetett be

harmincadvám, kapuadó

Szent István, Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla

14.4

királyi regálé, bányabér, kitermelt érc után a királynak fi zetendő illeték, adó

Azért, hogy a király érdekelté tegye a fölbirtokosokat a bányák feltárásában, az ércek kitermelésében.

az urbura egyharmad részét a király átengedte a földesuraknak

bányavárosok

Az ércbányászatban érdekelt fölbirtokosokat nagyobb jövedelemhez juttatta a király, így azok a kedvezményekben 

részesített bányavárosokkal együtt a király támaszává váltak. A kitermelt ércek exportja tovább növelte a királyi 

jövedelmeket.

14.5

élő állat (ló, ökör), nemesfémek (arany, ezüst), színesfémek (réz), bor, sózott hal, nyugati posztó, fémipari termékek

fűszer, drágakő, kelmék, aranytárgyak, posztó, vászon, selyem, prém, állatbőr, viasz, fémipari termékek

Bécsnek a magyar, cseh és lengyel érdekeket sértő árumegállító joga volt

1335-ben a visegrádi királytalálkozón, ahol a három ország királya megállapodott egy Bécset kikerülő kereskedelmi 

útvonal kiépítésében.



14.6

Toldi

I. (Nagy) Lajos 1342–1382

Lengyelország, III. Kázmér halála után ő örökölte a lengyel trónt is. Ezt nevezzük perszonáluniónak.

Nápolyba: Öccse meggyilkolása miatt bosszúhadjáratot vezetett, mely sikeres volt, de a nagy távolság miatt nem tudta 

sikereit kihasználni.

Visszafoglalta az ideiglenesen elszakadt Horvátországot és meghódította Dalmáciát.

14.7

I. (Nagy) Lajos 1351. évi törvényeiből

az Aranybullába foglalt nemesi kiváltságokat megerősíti

A kis és középnemesség védelmére, a nemességen belüli ellentétek feloldására, így jogilag egységessé vált a magyar nemesi 

társadalom.

a nemességre, birtok nagyságtól függetlenül minden nemest azonos jogok illetnek

„hercegi tartomány” az ún. dukátusi birtok: trónörökösnek vagy királyi hercegnek juttatott országrészek, ahol a hercegek 

királyi felségjogokat gyakoroltak

egységesedett a nemesi társadalom

kilenced törvény, ősiség, úriszék



15. LUXEMBURGI ZSIGMOND FÉL ÉVSZÁZADA
15.1.a

mezőváros Cegléd, Hatvan, Debrecen

szabad királyi város Eperjes, Buda, Pozsony

bányaváros Nagybánya, Körmöcbánya, Selmecbánya

15.1.b

mezőváros: az Alföldön jöttek létre, jelentősebb kereskedelmi útvonal mentén, földesúri birtokon lévő falvakból alakultak 

ki; lakói döntő része mezőgazdaságból élt

szabad királyi város: kedvező földrajzi fekvésük révén, gazdasági szerepük miatt a király kiváltságok adásával kivonta 

őket a földesúri függés alól, így a királyi hatalom hűséges támogatói lettek

bányavárosok: színes- és nemesfém- vagy sólelőhelyek közelében alakultak ki

IV. Béla védelmi célból adott kiváltságokkal segítette a városok fejlődését

Károly Róbert idején a gazdasági fejlődésnek köszönhetően az uralkodó mezővárosi és szabad királyi városi címek 

adományozásával és az azokkal járó kiváltságokkal segítette. Akkor több jog illette a magyar városokat, mint a 

nyugat-európaiakat.

15.2

„Buda város mértéke szerint...”, font, öl, rőf, vég, mázsa

Caesar, Római Birodalom

mert ez alapján lehet pontosan meghatározni az árura kivetett vámot, adókat

a magyar városfejlesztő politika miatt, amely a hazai iparosokat és kereskedőket akarta támogatni

előírta, hogy egyszerre hat végnél kevesebb posztót nem lehet eladni; a kereskedők egyébként oda viszik áruikat, ahová 

akarják

királyi udvarházak tárnokainak (tárházainak) felügyelője, királyi jövedelmek, a kincstár, a pénzverők feletti felügyeletet 

gyakorolta

biztos bevétel a városok adója kincstár számára; a király kiváltságok adományozásával anyagilag erősíti a városi 

polgárságot, akik (saját érdekükben) a király politikai támogatóivá válnak válnak

15.3

Az Oszmán-török Birodalom terjeszkedése miatt két súlyos vereséget szenvedett Zsigmond: 1389-ben és 1396-ban. 

„pogányok vagy más nemzetbéliek megkísérelnék ... átlépni ... országunk határait”

kötelezte a nemességet jövedelme, birtoknagysága alapján megfelelő számú harcos felszerelésére, hadba küldésére

serviensek, akik a királytól kapott birtok fejében teljesítettek katonai szolgálatot; banderiális hadsereg Károly Róbert 

idején

összefüggő végvárrendszer kiépítésével és ütközőállamok létrehozásával (Havasalföld)

15.4

Konstanzi zsinat 1414-től 1418-ig

Lelkész, prágai egyetemi tanár, fellépett a Csehországban egyre nagyobb német befolyás ellen, és bírálta a főpapokat, 

„két szín alatti áldozást” követelt az egyszerű hívők számára is és cseh nyelvű Bibliát.

nyugati egyházszakadás megszüntetése, egyház belső megújulása

Mert egyszerre három pápa volt, és az európai államok politikai-hatalmi érdekeik szerint hol az egyik, hol a másik pápát 

támogatták. Zsigmond célja pedig a német-római császári cím megszerzése és egy török elleni európai összefogás 

megszervezése volt, ehhez szilárd pápai hatalomra és egységes egyházra volt szükség.

Az egyház egységessé vált, de a belső reform nem valósult meg, viszont Zsigmond elismertette főkegyúri jogát a 

pápával.

az egyházszakadás, a szkizma megszűnt, új pápát választottak



16. A HUNYADIAK KORA
16.1

1

Hunyadi célja a hosszú hadjárat során Drinápoly elfoglalása volt. Itt kötött 

kompromisszumos békét Hunyadi II. Murád szultánnal, ami a hosszú had-

járatot lezárta 1444-ben.

3
Hunyadi megszegte a drinápolyi békét és megtámadta szultánt, de vereséget 

szenvedett Várnánál, ráadásul a király, I. Ulászló, a csatában meghalt.

4

1448-ban Hunyadi Szerbiába szervezett hadjáratot a török ellen, de a 

szerb fejedelem elárulta a szultánnak Hunyadi haditervét, és a török csapa-

tok vereséget mértek seregére Rigómezőnél.

2

II. Mohamed 1456 nyarán indult Nándorfehérvár ellen, amit Szilágyi 

Mihály védett, őt segítette 10 ezer zsoldosával Hunyadi. A török három-

heti ostrom után feladta a harcot és 70 évig nem is indított hadjáratot 

Magyarország ellen.

16.2

Sz
áv
a

Duna

16.3

Szilágyi Mihály és hívei, Székely Tamás, Rozgonyi Sebestyén, Kanizsai László, Szentmiklósi Pongrác

Garai László, Újlaki Miklós, Lendvai Bánfi  Pál

Hunyadi László kivégzése

Erkel Ferenc: Hunyadi László

Szilágyi nem bosszulja meg Hunyadi László halálát, Garai és hívei beleegyeznek Mátyás királlyá választásába

16.4

Szilézia – Lengyelország

Glogau – Lengyelország

Lausitz – Németország

Ausztria – Ausztria

Stájerország – Ausztria, Szlovénia

Morvaország – Csehország

Zsoldos hadsereg, a legjobban képzett magyar és külföldi hivatásos katonákból állt. Nemességtől független sereg volt.

Kinizsi Pál, Magyar Balázs, Báthori István



Kinizsi Pál a monda szerint molnárlegény volt, aki a malomkövet használta tálcául, amikor Mátyás vizet kért.

16.5

a királyi birtok jobbágyainak adója, regálék

füstpénz, rendkívüli hadiadó, királyi kincstár adója

Könnyen ki lehetet játszani a hadiadót és azt jobbágytelkenként szedték, míg a füstpénzt kéményenként, azaz 

jobbágycsaládonként szedték, így az állam nagyobb bevételhez jutott.

A megnövelt kincstári bevételek lehetővé tették a királynak, hogy politikai és hatalmi szempontból függetlenítse magát 

a nemességtől.

16.6

rendektől függetlenedő, erős királyi hatalom jött létre

Az országgyűlés: miután a király létrehozta a jól kiépített központi hivatalokat, és erős hadsereggel rendelkezett, 

megkezdte a rendek kiszorítását a politikából, ezért egyre ritkábban hívta össze az országgyűlést.

Fekete sereg: Mátyás

Kancellária: III. Béla

Királyi tanács: Szent István

Állandó törvényszék: Mátyás

16.7

Amikor Mátyást 1458-ban királlyá választották, nem tudták megkoronázni, mert a Szent Korona III. Frigyes né-

met-római császárnál volt. Hatalomra kerülése után Mátyás csak részben tartotta be a Garai ligával kötött szerződést, 

ezért ők szembefordultak a királlyal és III. Frigyest ellenkirálynak választották. Sürgetővé vált Mátyás számára a 

korona megszerzése. Ebben a magyar nemesség nagyobbik része és a pápa is őt támogatta, így kötötték meg Frigyessel 

az egyezséget. Akkor a fi atal király számára nem volt kétséges, hogy fi ú utóda születik, ezért vállalta ebben a formában 

is a megállapodást.

16.8

1. Hunyad

2. szörényi

3. temesi bánná

4. vajdájának

5. Drinápoly

6. huszita

7. Drinápolyban

8. várnai

9. I. Ulászló

10. kormányzóvá

11. V. László

12. Nándorfehérvárnál

13. Garai László

14. Erkel Ferenc

15. Mátyás

16. központosítás

17. Beatrix

18. reneszánsz



17. ÖSSZEFOGLALÁS – A KÖZÉPKOR TÖRTÉNETE
17.1

a reneszánsz idején, köztes, átmeneti időszaknak tekintették

17.2

Bizánci Birodalom/Császárság – A, B

Pápai Állam – B, C

Magyar Királyság – B, C

Oszmán-török Birodalom – C

Spanyol Királyság – C

Angol Királyság – B, C

Francia Királyság – B, C

Német-római Birodalom/Császárság – B, C

Bagdadi Kalifátus – A

Csehország – C

Lengyel Királyság – B, C

Kijevi Nagyfejedelemség – B

17.3

d–g, i–j, l–n, m–o, (l–m)

17.4

Német-római Birodalom, Lengyelország, Moldva, Havasalföld, Oszmán-török birodalom, Szerbia, Bosznia, Velencei Köztársaság

A: Dalmácia – Könyves Kálmán

B: Horvátország – Szent László

C: Ausztria – Mátyás

D: Morvaország – Mátyás

E: Szilézia – Mátyás

F: Lengyelország – I. Lajos

17.5

H
H+R

H
R
R

–
R

17.6

egyéni válaszok

17.7

   XIII-XV. század

királyi tanács      főpapok, bárók, köznemesek tömegesen vagy 

       küldöttek útján, városok köldöttek útján

főpapok

   jobbágyság



17.8

könyvnyomtatás

manufaktúra – a XV. századra Európában kialakult munkamódszer, mely a XVI. században már Magyarországon 

is jellemző volt

17.9

a népesség száma gyors ütemben, több mint duplájára nőtt

nem voltak nagy háborúk, mezőgazdasági technika fejlődése, emiatt nőtt a megtermelt élelmiszer mennyisége

23 millió fővel csökkent

nyomásos gazdálkodás elérte teljesítőképessége határát, újítások nem születtek, pestisjárványok pusztítottak

27 millió fővel növekedett

17.10

C 3

A 2

B 1

17.11

I. Lajos 1342–1382

Könyves Kálmán 1095–1116

Luxemburg Zsigmond 1387–1437

Szent László 1077–1095

II. András 1205–1235

Szent István 1000–1038

Könyves Kálmán 1095–1116

17.12

1. lébényi templom – román

2. csempeszkopácsi templom – román

3. Kolozsvári testvérek Sárkányölő Szent György szobra – román

4. visegrádi palota oroszlános kútja – reneszánsz

5. Zsigmond-kori szobortöredék – gótikus

6. M. S. Mester: Mária látogatása Erzsébetnél – gótikus

7. Suki Benedek kelyhe – gótikus

8. Szent László-herma – gótikus

9. Budai vár – gótikától kezdve sok stílus

10. Vajdahunyad vára – reneszánsz

17.13

Válaszában a következőkre térjen ki:

királyi jövedelmek növelése:

 király igazgatása alatt levő területek növelése (kiskirályok kiiktatása)

 új regálék bevezetése

 új adók bevezetése

 értékálló pénz verése

királyi hatalom megerősítése

csak akkor tudott új adókat kivetni és beszedni, ha megvolt hozzá az ereje

az egymással is harcoló feudális kiskirályokat egymás után verte le, így tudott egyre nagyobb területet (és az innén 

befolyó pénzeket) igazgatása alá vonni

17.14

Válaszában a következőkre térjen ki:

folyamatos, agresszív oszmán terjeszkedés Európa és a Közel-Kelet irányába



Zsigmond idején megpróbálják feltartóztatni őket a határokon túl, de nem sikerül átütő sikert elérni, hatásosabb a 

végvárrendszer kiépítése (ugyanakkor elmarad a második vonal létrehozása!)

A 15. században újabb hadjáratok, de a török terjeszkedése csak európai összefogással lenne megállítható – erre a 

nyugat-európai háborúk miatt soha sincs lehetőség, legfeljebb ígéret.

Magyar részsikerek a 15. század közepén, de a törökök a század második felében már rendszeresen ostromolják a déli 

határt.

17.15

stílusok: román, gótikus, reneszánsz

Magyarországon megkésett fejlődés

legnagyobb megrendelő az egyház és a királyi (vagy fejedelmi) udvar

a városokat fallal veszik körül: túlzsúfoltak, szűk, sötét utcák, járványveszély – ez áll szemben az egyes épületek 

(templomok, paloták, székesegyházak, várak) monumentalitásával és pompájával

17.16

A középkor folyamán jelentősen leegyszerűsödött a társadalmi rétegzettség:

Az egykori szabadok és rabszolgák összeolvadtak, előbbiek lecsúsztak, utóbbiak felemelkedtek a jobbágy kategóriába.

A várjobbágyok és várnépek legnagyobb része lecsúszott a jobbágyok közé, kis részüknek sikerült nemességet szerezni 

magának valamilyen haditettel vagy egyéb szolgálattal.

A katonáskodó réteg elnevezése változott: vitézek, serviensek. Elkezdődött a lecsúszásuk, de még sikerült 

megkapaszkodniuk a jobbággyá válás útján, és tömegük, katonai potecniáljuk miatt jogokat követelni maguknak 

→ ők is beolvadtak a nemesek közé.

A leggazdagabb réteg, amely a király tanácsadóit, a legnagyobb urakat jelentette, szintén nemessé vált, azonban 

meg kívánta különböztetni magát, így az egységes nemességen belül elkülönülve bárónak kezdte el hívni a saját 

társadalmi rétegét.

Elméletben Nagy Lajos alatt minden nemes egy és ugyanazon nemességgel bír, valójában a bárók a földbirtokon 

nyugvó hatalmuk (és az ehhez kapcsolódó katonai és pénzügyi potenciáljuk) miatt beleszólhattak az ország ügyeinek 

alakulásába, míg más rétegek nem.



A KORA ÚJKOR

18. BEVEZETÉS A KORA ÚJKOR TÖRTÉNETÉBE
18.1

írásbeliség, kultúra elterjedése, társadalmi mobilitást 

elősegíti, közvetve hozzájárul a reformáció sikeréhez

a középkorban a tudás keveseké, a társadalmi mobilitás 

korlátozott, az újkor társadalmi változásaihoz nagyban 

hozzájárult az információ terjesztésének új eszköze

a Bizánci Birodalom bukása, Európa ráébred a török 

veszély valós méreteire → ennek ellenére sem történik 

a későbbiekben semmi

az Oszmán-török Birodalom megveti a lábát Európában, 

több évszázadra meghatározva az egész kontinens 

történelmét

nemesércek beáramlása, további felfedezőutak újabb 

ismeretlen területek felé, a világkereskedelemhez 

vezető út első lépése

az új kontinens felfedezése fellendítette a kereskedelmet, az 

ipart, és újabb felfedezéskehez vezetett, új állat- és növény-

fajok jelentek meg Európában, az európai államok számára 

az amerikai terjeszkedés vált egyre inkább prioritássá, telje-

sen megváltoztatva Európa történelmének vélhető menetét

új vallások létrejötte, a katolikus egyház teljes átala-

kulása, a katolikus dogmák megkérdőjelezése, szabad 

gondolkodás igénye

anyanyelv erősödése az élet minden területén, évszáza-

dokon keresztül meghatározó vallási színezetű (valójában 

hatalmi természetű) háborúk Európában, a felvilágosodás-

hoz vezető gondolatszabadság első lépése

18.2.a, b

A: XIV. Lajos 1638–1715

B: Luther Márton 1483–1546

C: Zrínyi Miklós 1620–1664

D: II. Rákóczi Ferenc 1676–1735

E: Bocskai István 1557–1606

F: Bethlen Gábor 1580–1629

G: Zrínyi Ilona 1643–1703

   
B      E            F  

C                
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18.2.c

I
N
N

18.3

reformáció

parlament

pasa

kuruc

18.4

híres felfedezők a XV–XVI. században

várkapitányok a török hódítás korában

egy családot alkottak, férj, feleség, gyermek

reformációval kapcsolatos fogalmak

török katonasággal (janicsár, szpáhi) és közigazgatással (pasa, bég) kapcsolatos elnevezések

a magyar reformáció híres városai

Rákóczi-szabadságharc eseményeinek színhelyei



19. A FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK ÉS      
 KÖVETKEZMÉNYEIK

19.1

a, b, i

c, f, g, h

d, e, j, k

19.2

Európa, Ázsia, Afrika

az égtájakat és a méretarányt

nem gondolta, hogy India (nyugat) felé hajózva egy új földrészt talál

azt hitte, Indiába érkezett

Amerigo Vespucci

Kolumbia, Dél-Amerikában

19.3

hollandok, spanyolok, angolok, franciák

spanyolok, portugálok

portugálok, Vasco da Gama 1498-ban

Észak-Amerikában

Spanyolország és Portugália között jött létre, két délkör jelölte ki a spanyol és portugál gyarmatosítás határait

19.4

maják: A, H, E

aztékok: B, D, F

inkák: C, G

19.5

egyéni válaszok

19.6

a birtokos a jobbágyoktól elvette örökbérletű földjeiket

legelővé alakította és juhot tenyésztett rajta

megnőtt a gyapjú iránti kereslet, nagy haszonnal lehetett értékesíteni

a földjét vesztett parasztság elvesztette megélhetését, az állam elesett adói egy részétől

19.7

nőtt a gabona ára, mert nőtt a népesség és a kereslet, növekedett a városlakók száma, csökkent a vetésterület nagysága 

Nyugat-Európában

Franciaországban/Angliában

Ausztriában

háromszoros

Ausztria nem vett részt a gyarmatosításban, távolabb esett a kereskedelmi útvonalaktól, így nem indultak be a nyugat- 

európaihoz hasonló gazdasági folyamatok. A feudális viszonyok tovább éltek, Kelet-Európa elégítette ki Nyugat 

élelmiszerszükségleteit.

19.8

fonás

szövés kártolás



19.9

szövés 200

gyapjúfésülők 100

fonás 200

gyapjúszedegetők 150

gyapjúnyírók 50

vetélősök 80

festőműhely 40

kallómalom 20

XVI. században, posztóipar/textilipar

többet és olcsóbban termelt

bérmunkások

a jobbágyság száma csökken, az ipari bérmunkások száma nő

19.10

egyéni válaszok



20. REFORMÁCIÓ ÉS KATOLIKUS MEGÚJULÁS
20.1

Válaszában a következőkre térjen ki:

megalakulásakror üldözött vallás a szegények vallása, később elterjed és kénytelenek államvallássá tenni: privilégiumok!

az egyház folyamatosan elvilágiasodik és egyre komolyabb hatalomra tör:

  világuralmi törekvések

  keresztes hadjáratokkal bővítené területeit és javait

  a reneszánsz pápák korára világi szervezet, botrányok: lejáratódik sokak szemében

reformálásra törekvő lépések és eredményeik: szerzetesi mozgalom már a legkorábbi időkben

       eretnekmozgalmak – erőszakkal felszámolják őket

       keleti egyházszakadás – máig tart

       Husz János – megégetik

       konstanzi zsinat – apróbb eredmények

       reformáció – a katolikus egyház monopóliuma megszűnik

a reformáció mellé állók indíttatásai:

  őszintén hisz a reformáció eszméiben

  a földesura nyomására vallást vált

  a nagybirtokosok, uralkodók elvehették az olcsó egyházat hirdető reformátorok tanításai alapján a katolikus 

  egyház javait – anyagi érdekük a reformáció mellé állni

      

20.2

református, Kálvin János

anabaptista, Münzer Tamás

anglikán (és gallikán) egyház, VIII. Henrik

evangélikus, Luther Márton

antitrinitárius, Servet Mihály

20.3

+
+

+ + + +
+
+
+

+
+

+ + + +
+ + + +

+

20.4

hitehagyás, tiltott könyvek, kálvinizmus

varázslás, többnejűség, vadházasság

hamis tanúzás, szodómia

Fokozatosan csökken, mivel az új vallások bebetonozták magukat, és ugyanaz a folyamat játszódott le, mint a katolikus 

egyház és a Római Birodalom viszonyában 1500 évvel korábban: üldözés → tiltás → elfogadás; + ellenreformáció sikere

a kálvinizmus kivételével a számuk csökken, sikeres volt az ellenreformáció

ateizmus: az Istenben való hit hiánya

hitehagyás: a hit (vallás) elhagyása, más vallásra való áttérés

tiltott könyvek: Minden olyan könyv, ami a katolikus hitet és az egyház működését hatalmát bírálja. Például 

reformátorok könyvei, Kálvin, Luther stb., ezeket betiltották.



21. A HATALMI VISZONYOK ÁTRENDEZŐDÉSE   
 EURÓPÁBAN

21.1.a

Németalföld Szilézia Hercegség

Burgundia Cseh Királyság

Luxemburgi Hercegség Magyar Királyság

Milánói Hercegség Krajnai Hercegség

Nápolyi Királyság Karintiai Hercegség

21.1.b

közép és dél-amerikai gyarmatokat

21.2

1. Spanyolország

2. majákat

3. aztékokat

4. inkákat

5. 1519

6. II. Fülöp

7. telj
8. rendek (cortezek)

9. szakemberek

10. zsoldos

11. gyarmatokról

12. hódításokra

13. XVIII.

14. 1566–1609

15. Angliától

16. Nagy Armada

17. franciáktól

21.3

Poroszország; Hollandia és Svájc függetlenségét ekkor ismerték el

Német-római Császárság, Csehország

Svédország, Franciaország

21.4. a

1479: Spanyolorság létrejötte

1516: az abszolutizmus kezdete   1494–1559: a franciák kiszorulnak Itáliából

1566–1609: németalföldi szab. harc,

        Hollandia tőkés mintaállam  1618–1648: harmincéves háború

      Habsburgok↔ Német-római Császárság protestáns    

      fejedelmei

      vesztfáliai béke eredményei: Német-római Birodalom   

      széttagoltságát szentesíti, Hollandi, Svájc önálló

1700-1720: Oroszország nagyhatalom  1701–1714: spanyol örökösödési háború

      Franciaország ↔ Habsburg Birodalom

      eredménye: a francia hegemónia összeomlik

Európa nagyhatalmai: Anglia, Oroszország, Habsburg Birodalom



21.4. b

egyéni válaszok

21.5

V. Károly: spanyol király (1516–1556), német-római császár (1529–1558), uralkodása idején volt legnagyobb 

kiterjedésű a birodalom

II. Fülöp: 1556-ban V. Károly utódai között felosztotta a birodalmat: Fülöpé lett a spanyol trón, 1556–1598-ig 

uralkodott. Uralkodása alatt bontakozott ki a németalföldi szabadságharc és szenvedett vereséget a Nagy Armada 

I. Erzsébet hajóitól (és leginkább egy nagy vihartól).

Don Juan de Austria: II. Fülöp testvére, hadvezér, Lepantónál vezetésével győzik le a spanyolok a törököket (1571), 

később Németalföld helytartója

Pármai Margit: V. Károly lánya, Németalföld helytartója a szabadságharc kirobbanása (1566) idején

II. Ferdinánd: A birodalom felosztása után Ferdinánd örökölte az osztrák Habsburg trónt. 1620-ban a fehérhegyi 

csatában legyőzte a cseh rendeket, Csehország a birodalom örökös tartományává vált.

II. Gusztáv Adolf: svéd király, a protestánsok oldalán kapcsolódott be a harmincéves háborúba

XIV. Lajos: Francia uralkodó (1643–1715), Franciaország uralkodása alatt tovább növeli nagyhatalmi szerepét, létrejött 

a harmincéves háborút lezáró vesztfáliai béke, a Habsburgokkal szemben támogatta a Rákóczi szabadságharcot, 

egyesíteni akarta Spanyolországot és Franciaországot, ami miatt kitört a spanyol örökösödési háború.

I. Frigyes: az ő idején (1640–1688) kezdődik meg Poroszország felemelkedése, képzett hivatalnokokra és ütőképes 

hadseregre támaszkodott.

21.6

a németalföldi szabadságharc győzelme

Már a középkorban jelentős gazdasági fejlettséggel bírt, a Hanza kereskedői révén a posztófeldolgozás központja lett, a 

földrajzi felfedezések korában fejlett ipara, kereskedelme miatt gyarmatosítani kezdett.

textilipar, hajóépítés, kereskedelem

21.7

Éves szinten nőtt a megművelt terület aránya, mert megszűnt az ugar. Évente más növény került az adott területre, 

így nem merült ki a talaj.

kapás- és takarmánynövényeket

A takarmánynövények (lucerna, lóhere) termesztése az istállózó állattartás miatt vált fontossá, valamint termesztése 

növeli a talaj táperejét. A kapásnövények termesztése (répa, burgonya, kukorica) élelmezési és ipari szempontból 

volt fontos.

istállózó állattartás, fokozott trágyázás, belterjes mezőgazdaság (pl. virágkertészet), szélkerék, cséplőgép



22. AZ ABSZOLUTIZMUS
22.1

I
H
H

I

22.2

nem nevezett ki főminisztert, minisztereit időről időre „kikérdezte”, ellenőrizte

jogi kérdésekben a kancellár, a négy államtitkár pedig a tanácsban segíti a király munkáját

szakértelmükkel, tapasztalataikkal segítik a király munkáját, de az államot érintő döntéseket a király egymaga hozza meg

Azokat választotta,

 akiket a véletlen visz a király közelébe,

 akik már valamilyen tisztséget betöltöttek,

 akik becsvágyuk és tehetségük révén jutottak a király közelébe.

22.3

nem vesznek rész az állam irányításában, a törvényalkotásban; hatalmukat elveszítik, de kiváltságaikat megtarthatják

nem vesznek részt az állam irányításában, kiváltságuk nincs, adót fi zetnek

a jobbágyság helyzete nem változott

a rendi gyűlés, mert a rendek így nem tudták korlátozni a király politikai hatalmát

nem hívta össze a király a rendi gyűlést

22.4

adóbérlet, kiviteli és behozatali vám, királyi birtokokról származó jövedelmek, birtokmegváltási illeték, különböző 

tisztségek eladásából származó jövedelmek, élelmiszer és szeszes italok forgalmazására kivetett adók

rendszeres központi bevételek terhére fi zetett járadékok, igazságügyi és pénzügyi tisztviselők illetménye, központi 

adóbehajtás költségei, híd- és útkarbantartási költségek, hadsereg fi zetése és felszerelése, építkezések, királyi 

manufaktúrák és kereskedőtársaságok költségei

Merkantilizmus. Célja: pénzfelhalmozás az országon belül, a kivitelnek (export) magasabbnak kell lenni, mint a 

behozatalnak (import), ezért magas behozatali és alacsony kiviteli vámokat alkalmaznak, állami manufaktúrákat 

és kereskedőtársaságokat alapítanak.

Colbert, XIV. Lajos államminisztere



23. AZ ANGOL FORRADALOM
23.1

A beírandó számok sorrendje:

1625–1649

1640

1642

1649–1653

1649

1649

1651

1653

1660–1688

1689

23.2

1. „Hogy a törvények ideiglenes hatályon kívül helyezése vagy a törvények végrehajtásának megakadályozása csupán 

királyi tekintély alapján, a parlament hozzájárulása nélkül törvénytelen...”

4. „Hogy a korona céljaira való pénzfelvétel bármilyen ürügy vagy kiváltságok alapján a parlament hozzájárulása nélkül, 

hosszabb időre és más módon, mint ahogyan a megajánlás megszabta vagy meg fogja szabni, törvénytelen.”

az 1., 2., 4., 6., 13. pontban foglaltak

a 6. és 13. pont utal a forradalom előtti időszakra

23.3

Vázlat:

abszolutizmus: a király

   nem hívja össze a rendi gyűlést

   rendeleti úton kormányoz

   rendektől független: hadsereg, hivatalnokszervezet, bíróságok

   kiszorítja a nemességet a hatalomból

alkotmányos királyság: a király

   hatalma névleges, összehívja a parlamentet, kinevezi a kormány tagjait

 törvényhozó hatalom a parlament, végrehajtó hatalom a parlamentnek felelős kormány

 a parlament két házból áll: lordok háza, tagjait a király bízza meg; az alsóház, tagjai cenzuson alapuló választás 

útján az ország lakosaiból kerülnek ki



24. A TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP ÁTALAKULÁSA.
 A BAROKK

24.1

Vázlat:

a skolasztika világképe

a reneszánsz világszemlélete és ennek hatása a tudományra:

 csillagászat

 matematika

 fi zika

 földrajz

 orvostudomány

24.2

mozgalmasság, díszítettség, lenyűgöző hatás

mozgalmasság, díszítettség, érzelmek, színpadiasság

polgárság élete, színpadiasság

túlzások, díszítettség, meggyőzés, lenyűgöző hatás

díszítettség, lenyűgöző hatás

24.3

Csipkegallérú, térdig érő kabátot viseltek, ami alatt mellény volt. A kabát lehetett egyszerű vagy kidolgozott díszíté-

sekkel ékesített. Ujja felhajtásban végződött, ami lehetett díszes vagy egyszerű. Nadrág térdig ért és selyemharisnyát 

viseltek. A paróka a nemesi, főúri divat kellékévé vált.

Merész kivágású, deréktól bő szabású, dúsan redőzött, abroncsos ruhát viseltek, társadalmi rangtól függően csipkéset, 

gazdagon díszítettet; divat volt egyaránt a nőknél és a férfi aknál is a nyaklánc.



MAGYARORSZÁG A KORA ÚJKORBAN

25. A MOHÁCSI CSATA ELŐZMÉNYEITŐL AZ 
 ORSZÁG HÁROM RÉSZRE SZAKADÁSÁIG

25.1

egyéni válaszok

25.2

Szapolyai halála után – még ha fi a születik is – a magyar trón és az általa birtokolt területek V. Ferdinándra vagy 

utódaira szállnak.

A Szapolyait támogató törökök sikertelen hadjáratokat vezettek Bécs ellen, ezt követően a szultán elismerte Ferdinánd 

jogát Nyugat-Magyarországra, az ország másik fele Szapolyaié lett. Szapolyainak így esélye maradhatott a királyi 

Magyarország egyesítésére.

Szapolyainak János Zsigmond néven fi a született, a béke nem valósult meg.



26. A RÉSZEKRE SZAKADT MAGYARORSZÁG
26.1.a

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-

Moson-Sopron, Vas, Veszprém, 

Zala;

részben: Komárom-Esztergom, 

Heves, Hajdú-Bihar, Békés

Somogy, Baranya, Fejér, 

Tolna, Pest, Bács-Kiskun, 

Nógrád, Csongrád;

részben: Komárom-

Esztergom, Békés, Jász-

Nagykun-Szolnok, Heves

részben Békés és Hajdú-Bihar

26.1.b

egyéni válaszok

26.1. A KIRÁLYI MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY
26.1.1

A császár kormányzót nevezett ki Magyarország élére, aki a Magyar Tanáccsal együtt végezte az ország irányítását, 

de a hadügy és a pénzügy a császári udvarhoz tartozott.

A rendek jogai megmaradtak – országgyűlések összehívása, adók megajánlása – a megyék szerepe így megerősödött. A 

nemességnek szüksége volt az udvar segítségére a törökveszély miatt, de a birodalom nagyhatalmi érdekei gyakran 

fontosabbak voltak, mint Magyarország védelme.

A Habsburgok a vármegyerendszert érintetlenül hagyták, mert szükségük volt a nemesség támogatására, így helyi 

igazgatás a vármegyei nemesség kezében maradt. Az országgyűlésbe követeket küldhettek, akiken keresztül befolyást 

gyakorolhattak az országos politikára.

26.1.2.a

Abszolutisztikus hatalma volt, a rendi gyűlésnek szűkebb jogköre volt – jóváhagyási jog – mint Magyarországon, a 

fejedelmi tanácsnak is csak véleményezési joga volt. A hadügyet, pénzügyet és a közigazgatást a fejedelem irányította.

26.1.2.b

evangélikus

görögkeleti

kálvinista

katolikus

megyegyűlésen, székely széki gyűlésen, szász széki gyűlésen, ahonnan képviselőket küldtek a rendi gyűlésbe

26.1.3

egyéni válaszok



26.2. A VÉGVÁRI VILÁG
26.2.1

az ország egész területén tatárjárás előtt épültek, 

Szent Istvántól kezdve

belső-külső védelem Pécs, Bihar, Szabolcs

Észak-Magyarországon a tatárjárás után IV. Béla tatárok és külső támadások 

ellen

Csesznek, Pozsony, Visegrád

Dél-Magyarországon Zsigmond, Mátyás török elleni végvárrendszer Jajca, Szabács, Szendrő

török hódoltsági határ 

mentén

Habsburg-házi királyok török ellen Lippa, Ónod, Tata

26.2.2

Mohács 6 1526 Tomori Pál vereség

Buda 2 1541 vereség

Kőszeg 1 1532 Jurisics Miklós vereség

Temesvár 7 1552 Losonczi István vereség

Drégely 3 1552 Szondi György vereség

Eger 4 1552 Dobó István győzelem

Szigetvár 5 1566 Zrínyi Miklós vereség

26.2.3

az oldalazó tüzelés a védelmi biztonságot növelte

Az ó- és újolasz bástya ékként nyúlik előre, és ezzel még jobban lehet fokozni ezt, sőt több ágyú elhelyezésére nyílik 

lehetőség.

26.2.4

Balassi hősi, idilli, szabad, de kemény életnek írja le, Pálff y az árnyoldalait: hosszú szolgálati idő ellenére nincsenek 

megbecsülve.

a várak környékén próbálták a lakosságtól elprédálni a szükségleteiket

Tinódi Lantos Sebestyén

Egervár viadaljáról

26.3. A TÖRÖK HÓDOLTSÁG
26.3.1

B, C

A

F

D, E, G

26.3.2

egyéni válaszok



27. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM A XVI–XVII.    
 SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

Válaszában a következőkre térjen ki:
torz gazdaság, Magyarország nyersanyagot, élóállatot és élelmiszert exportál és készárut importál (térjen ki a 

célországokra!)

kevés a hazai feldolgozóipari központ, noha nyersanyagbőség van – a nemesség nem fektet be az iparba

a társadalom szerkezete ennek megfelelően szintén torz: nincs igazi polgárság, mely az ipar és a kereskedelem bevételeiből 

élne, a vagyon alapja szinte kizárólag a földbirtok, és a rajta levő vagy megtermelhető javak

a torz gazdasági és társalami viszonyok eredményei a jobbágyokat súlyosan érintő törvények, a zselléresedés (nincs a 

jobbágyivadékokat felszívó ipar!)



28. AZ ORSZÁGEGYESÍTÉS KÉRDÉSE. 
 FÜGGETLENSÉGI HARCOK

28.1

Habsburgokat és a törököket

a királyné távozása után Ferdinánd vegye birtokba Szapolyai országrészét, és bízzon meg egy személyt az ország 

irányításával

ha Izabella távozik, akkor az urak átpártolnak a törökhöz és királyt kérnek a szultántól

az ország újraegyesítése

Ferdinánd bevonul Gyulafehérvárra és meggyilkoltatja Frátert

28.2

Habsburg-házi királyainkat

Erdélyt, bár a szultán hűbérese, de magyar fejedelme van

Erdélynek nincs más választása, mint a törökkel való jó viszony fenntartása. A hűbéri függés viszonylag nagy 

szabadságot ad, önálló maradhat. A Habsburgoktól – hiába keresztény uralkodók –, nem remélhet segítséget.

Bocskai a töröktől nem fogadta el a koronát, nem akarta elkötelezni Erdélyt a török mellett, a Habsburgokkal való jó 

viszony fenntartását szorgalmazta.

Bocskai által a Habsburgoktól visszafoglalt várakra és területekre a török tartott igényt, gyengítve ezzel a magyar 

végvárrendszert, így fogadta el a Habsburgok békeajánlatát, a bécsi békét.

Báthory Zsigmond

28.3

az európai hatalmak szembenállásának megszüntetése; török kiűzése Európából

a nagyhatalmak szövetséget kötnek a török ellen, és esküvel erősítik meg, hogy nem támadják meg egymást

csekély, mert akkor még zajlott a harmincéves háború a nagyhatalmak között – Pázmány elgondolása alapvetően jó

28.4

10 a Wesselényi-féle összesküvés résztvevői itt tanácskoztak a vár „sub rosa” termében

2 1605-ös országgyűlésen itt választották Bocskait Magyarország fejedelmévé

4 1620-ban Bethlent Magyarország fejedelmévé választották

3 1606-ban itt kötött békét Bocskai a Habsburgokkal

5 1615-ben Bécs elismeri Bethlen erdélyi fejedelmi címét

6 1620-ban az országgyűlésen Bethlen Gábort Magyarország királyává választják

7 1664-ben Zrínyi felégeti az eszéki hidat elvágva ezzel a török utánpótlás vonalát

8 1664-ben a császári seregek legyőzik a törököket

9 1664-ben a császár békét köt a törökkel, az ún. szégyenteljes béke

1 1606-ban az országgyűlésen itt fogadták el a bécsi béke pontjait

11 1681. az országgyűlés megerősíti a bécsi béke pontjait

28.5

Az erdélyi fejedelmek harcai

Bocskai István

Kiindulási országrész: Bihar, az ország keleti része

Cél: Habsburg sérelmek elleni harc

Társadalmi bázis: Erdélyi, Kelet-Magyarországi nemesség, hajdúk

Események: 1604 álmosdi győzelem, 1605 szerencsi országgyűlés

Eredmény: 1606 Bécsi béke

Bethlen Gábor

Kiindulási országrész: Erdély

Cél: Magyarország egyesítése



Társadalmi bázis: Kelet-magyarországi és erdélyi nemesség

Események: 1619 bekapcsolódik a harmincéves háborúba, 1620 Bethlent Magyarország királyává választják

Eredmény: 1621 Nikolsburgi béke

Katolikus restauráció

Pázmány Péter

Kiindulási országrész: Királyi Magyarország

Cél: A katolikus megújulás, a vallásegység helyreállítása

Társadalmi bázis: főnemesség

Események: Nagyszombati egyetem alapítása, katolikus biblia, iskolák alapítása

Eredmény: főúri családok rekatolizálása

Rendi kísérletek

Zrínyi Miklós

Kiindulási országrész: Királyi Magyarország

Cél: török kiűzése

Társadalmi bázis: nemesség

Események: 1664 eszéki, szentgotthárdi csata

Eredmény: 1664 vasvári béke

Wesselényi Ferenc

Kiindulási országrész: királyi Magyarország

Cél: elszakadás a Habsburg birodalomtól

Társadalmi bázis: nemesség

Események: nem kap megfelelő támogatást a töröktől

Eredmény: 1671-ben résztvevők kivégzése

Kuruc mozgalom

Th ököly Imre

Kiindulási országrész: Erdély

Cél: az ország egyesítése

Társadalmi bázis: nemesség

Események: Felvidék, Felső-Magyarország elfoglalása, 1682 – Felső-Magyarország fejedelme Th ököly

Eredmény: 1681 soproni országgyűlés

28.6
Válaszában a következőkre térjen ki:

Zrínyi irodalmi tevékenységével ágyaz meg katonai akcóinak, világos programot készít

felhívja a fi gyelmet a múltban elkövetett hibákra: kapkodás, tunyaság, felkészületlenség

mivel kívülről nem várhat segítséget, az udvar ellen fordul

hadjáratai sikeresek, a török nem tud átjutni a Dunántúlon, sőt sok területről kiszorítja őket; 1664-ben Szentgotthárdnál 

hiába győz, az udvar olyan békét köt, mintha ők vesztettek volna, mivel a nyugat-európai eseményekre akar koncent-

rálni – Zrínyiben erősödik az udvartól való elszakadás vágya, de váratlanul meghal



29. A TÖRÖK KIŰZÉSE
Válaszában a következőkre térjen ki:

elégedetlenség Magyarországon a Habsburgok impotens keleti politikája miatt

Lipót nem hívja össze időben az országgyűlést, a magyar nemeseket kihagyja az ország vezetéséből, 1670-től fejedelmi 

abszolutizmust vezet be

Zrínyi, Wesselényi az udvar ellen fordul, előbbi meghal, utóbbit kivégzik → jogeljátszás elmélete →Th ököly folytatja a 

Bécs elleni harcot, és Felső-Magyarország fejedelme lesz

az udvar megijed és visszaállítja a rendi intézményeket, majd megkezdődik a török kiűzése → az udvar Magyarországot 

megszállt területként kezeli, katonái szabadon pusztítanak, a protestánsokat és a főnemeseket üldözik, az ország 

területét saját embereiknek játsszák át, hatalmas adókat vetnek ki



30. A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC
30.1

itt született Magyarország Szlovákia

három évi Habsburg ostrom után 1688-ban édesanyja Zrínyi Ilona 

feladta a várat Rákóczit Bécsbe vitték

Magyarország Ukrajna

itt nevelkedett egy jezsuita iskolában Habsburg Birodalom Csehország

a bécsújhely börtönből ide szökött; itt adta ki kiáltványát Lengyelország Lengyelország

itt élt száműzetésben haláláig 1735-ig Törökország Törökország

itt nyugszanak Rákóczi hamvai 1906 óta Magyarország Szlovákia

30.2

Válaszában a következőkre térjen ki:

a király megszegte az ősi törvényeket (tk. az „alkotmányt”): szabad királyválasztás eltörlése (1687)

       Aranybulla ellenállási záradékának kiiktatása

az ország hadi potecniálja felett idegenek rendelkeznek (Hadi Tanács Bécsben ülésezik, tagjai császári tábornokok)

az újszerzeményi joggal kisemmizték a magyar földesurakat, a földeket átjátszották az udvar hadi szállítóinak, 

tábronokoknak

az udvar elképesztő adókat vetett ki, a vagyonos főnemeseket üldözték, a reformátusokat hasonlóképpen

30.3

5 1703. kiáltványban szólította az országot harcba a Habsburgok ellen

9 1704. itt szenvedtek vereséget a francia-bajor seregek a habsburg–angol seregektől

6 1704. kiáltványban tájékoztatta a nagyhatalmakat a magyarországi állapotokról és céljairól

1 1703. pátensében mentette fel a katonákat és családtagjaikat az adófi zetés alól

4 1705. országgyűlés: a rendek Rákóczit Magyarország fejedelmévé választották

3 1707. országgyűlés: Habsburg-ház trónfosztása

7 1708. a kuruc seregek vereséget szenvednek a Habsburgoktól

8 1710. a kuruc–labanc összecsapás színhelye

2 1711. a szabadságharcot lezáró béke aláírásának helyszíne

30.4

I
H

I
I

30.5

Válaszában a következőkre térjen ki:

a franciák támogatják Rákóczit a Habsburg Birodalom keleti oldalán, de csak pénzzel, katonával nem (nincs elvonható 

haderő)

a franciák folyamatosan vonultak vissza, a Habsburgok Párizsig is eljutottak, az ország összeomlott

a Habsburgok katonai értelemben megerősödtek, a nyugati fronton végeztek ellenfelükkel

Rákóczi az orosz cárban keresett új támogatót: Nagy Péter látszólag támogatta, valójában csak tehermentesíteni akarta 

magát az északi háborúra, így innét sem remélhetett semmit. Miután Péter nyert, nem tárgyalt többé Rákóczival.

Rákóczi idegen személyt is meghívott volna a trónra a trónfosztás után, hogy pénzt és katonát szerezzen, de Mika 

Emánuel bajor fejedelem és Frigyes Vilmos is visszautasította a felkérést.



31. ÖSSZEFOGLALÁS – A KORA ÚJKOR
31.1

a, b

a, b, i, p

a, b, h, s, sz

a, b, c, d, e, f, h, j, n, t, u, v, x, y

d, e, f, g, h

d, e, f, g, h, i, sz, ü, z

d, k, l, m, n, o, ö, sz, w, z, zs

k, l, m

2.

H, B, D, G, F, E, A, C

3.

A felfedezések után átalakuló európai gazdasági rendszer jellemzője lesz, hogy Nyugat-Európa elsősorban iparcikk-

előállító és élelmiszer/mezőgazdasági termékek felvásárló területe lesz, míg Kelet-Európa iparcikk-felvásárló és mzg. 

termékeket előállító területté válik. Kelet-Európában a földbirtokosok/földesurak számára előnyösebb volt a jobbágyi 

rendszer konzerválása (második jobbágyság), mivel így a termelés nagyobb nyereséget hozott a jobbágyi terményjára-

dék és robot révén.

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (1613–1629) a magyar állam függetlenségének visszaállítása érdekében három ízben 

kapcsolódott be a harmincéves háborúba. A maximális nyereséget azonban már 1621-ben elérte: II. Ferninánd kötelez-

te magát a bécsi béke és az 1608. évi törvények megtartására.

A szabadságharc kimenetele nagy mértékben függött az örökösödési háborútól. XIV. Lajos – nem egyenrangú szövetsé-

gesként – pénzzel és szakértőkkel segítette Rákóczit. 1710-től a franciák vesztésre álltak, más külpolitikai segítség nem 

akadt – egyre többen a béke irányába fordultak.

1490: Mátyás halála, a magyar állam fénykorának vége

   a Fekete Serge széthullik

   belpolitikai harcok (főurak ↔ rendek)

   gyengekezű uralkodóház ( Jagellók)

   Habsburg–Jagello házassági szerződés

sodródás, mohácsi csatavesztés (1526), az ország három részre szakadása (1541)

1517: Luther Márton kifüggesztette 95 pontból álló tételsorát a wittembergi vártemplom kapujára

 a reformáció kezdete

 a nyugati kereszténység több ágra szakad (1530: ágostai hitvallás)

 kulturális hatások egyike: az anyanyelvi kultúra fejlődése

Bocskai István erdélyi fejedelem kísérelete Magyarország egységének helyreállítására. Politikai végrendeletének fő gon-

dolata az volt, hogy Magyarországot Erdélyből kiindulva kell egyesíteni. Hasonló politikai célja volt Bethlen Gábornak 

is, aki így kapcsolódott be a harmincéves háborúba. Az egységet nem sikerült megvalósítaniuk, eredményeik elsősorban 

a rendeknek kedveztek.

Zrínyi Miklós (1620–1664) az országegyesítő törekvések szempontjából a rendi kísérletekhez kapcsolható. Alapvető 

problémaként Zrínyi a nemzeti összefogás hiányát látta. Programjában a nemzeti uralkodó szerepét hangsúlyozta 

(példaképe Hunyadi Mátyás volt), illetve a nemzeti hadsereg felállítását. Nevéhez fűződik az 1663–4-es téli hadjárat 

vezetése, amely az ún. „szégyenteljes” vasvári békével zárult. 1664-ben Zrínyit egy vadkan halálra sebezte.

II. Rákóczi Ferenc a török kiűzése után az 1703 és 1711 közt lezajlott szabadságharc vezetője volt. A szabadságharcban 



alapvetően minden társdalmi réteg részt vett, amely szembefordult a Habsburgokkal. A szabadságharc kimenetelét 

jelentősen befolyásolta a franciák segítsége; az ónodi országgyűlésen (1707) első alkalommal mondták ki a Habsburg-

ház trónfosztását. Részben a külpolitikai helyzet romlása miatt – a franciák támogatása elmaradt, az oroszok is csak 

ígéretek szintjén segítettek – Károlyi Sándor a fegyverletétel mellett döntött. A körülmények ellenére a szatmári béke 

(1711) kompromisszum az udvar és a magyarok között.

A XVI-XVII. századoktól kezdődően a tudományos világkép átalakult Európában. Jellemzővé vált a racionális gon-

dolkodás, amely teljes mértékben csak a XVIII. században, a felvilágosodás idején bontkozott ki. Mindezek hátterében 

a táguló világkép (új földrész felfedezése), az anatómia és az orvostudomány, valamint a fi zika és a csillagászat (Isaac 

Newton, Johannes Kelper kutatásai) fejlődése állt.

A XV-XVI. századokban új államtípus alakult ki, az abszolutizmus, amelyet a történészek a modern állam alapjának 

tekintenek. Jellemzői: a közjogi hatalom közvetlen kapcsolatba kerül a népességgel, az állam az élet minden területét 

irányítja, az országok jogi és etnikai széttagoltsága csökken vagy megszűnik. Az állam vezetéséből a rendek kimarad-

nak, szakértő hivatalnokok veszik át a helyüket, a hadseregben zsoldos katonák szolgálnak. Az abszolutizmus minta-

példája XIV. Lajos (1643–1715) Franciaországa.


