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Bevezető
Kedves Kollégák!
Az új Nemzeti alaptanterv és az új kerettanterv új tankönyv megalkotását hozta magával. A 9-es tankönyv esetében
szorosan tartottuk magunkat a kerettanterv tananyagbeosztásához. Ebben a kötetben azonban kisebb változtatást hajtottunk végre. A kerettantervben a 11. évfolyamon szereplő két témát (A szocializmus és a munkásmozgalom; A polgári
nemzetállam megteremtése) a 10-es kötetben A nemzetállamok és az iparosodás kora című fejezetben tárgyaljuk Az
iparosodás hullámai című témával együtt. Ezt a témák közötti tematikai, logikai összefüggések indokolják.
A tankönyv a katolikus egyház kiadványa, amely azonban azzal a szemlélettel készült, hogy mind az egyházi, mind bármely világi
iskola diákjai és tanárai szívesen forgassák. A tankönyv megalkotásánál világos értékrend bemutatására törekedtünk. Sokszor
a keresztény értékrend szemszögéből is elmagyarázunk összefüggéseket. Soha nem törekszünk egyoldalúságra. Igyekszünk a bonyolult kérdések árnyalt és többoldalú megközelítésére a történelmi hűség megőrzésével. Munkánkban
segítségünkre voltak az egyes témákat megtekintő szakértők, ez garantálja a szakmai frissességet és újszerűséget.
A tankönyv szöveges forrásaihoz, ábráihoz, képeihez tartozó feladatokat sorszámok jelölik, így könnyen áttekinthetően
lehet kijelölni a feladatokat a diákoknak. A feladatok nagy száma azonban nem azt a célt szolgálja, hogy mindent meg
kell oldaniuk a diákoknak, hanem lehetőséget biztosít a tanulócsoport képességeinek, terhelhetőségének megfelelő
feladatok kiválasztására, illetve az önök által fontosabbnak tartott elemek elsajátítására.
Fontos újításnak tartjuk, hogy komoly tanári kézikönyv járul a tankönyvhöz, amely tartalmazza a tankönyv összes
feladatának, kérdésének megoldását, válaszát. A kézikönyv minden egyes leckéhez felsorakoztatja a tanórákon alkalmazható feldolgozási módszereket is, a hagyományostól a kooperatív technikákig. Legyen a történelemtanítás és -tanulás
is élményszerű! A digitális felületen letölthető formában rendelkezésükre bocsátjuk a tanév elején és végén kitölthető
kompetenciaméréseket, amelyekkel visszajelzést kaphatnak a tanulócsoport munkájára és a saját munkájukról is.
A feladatgyűjteményben minden leckéhez készítettünk digitális feladatokat, érettségi típusú tesztfeladatot, illetve
fejezetenként egy érettségi típusú esszét. A tervek szerint az online felület lehetővé teszi majd, hogy a tankönyvet használó tanár kollégák is készíthessenek és a közösség számára elérhetővé tegyék saját feladataikat. Így egy folyamatosan
bővülő feladatbank áll majd rendelkezésre. A topográfia gyakorlásához vaktérképeket mellékeltünk. Minden fejezethez témazárót is készítettünk (A és B csoporttal). Az érettségi típusú feladatok, az esszék és a témazárók szerkeszthető
formában állnak rendelkezésükre.
A tankönyvhöz készült tanmenet ajánlás is, amely szerkeszthető, alakítható az iskolák helyi tanterveinek megfelelően.
Kérjük, fogadják nyitottan, együttműködően és bizalommal az új tankönyvet, amely egyszerre szeretné modernizálni
a pedagógiai kultúrát, illetve friss szemlélettel és megújult szakmaisággal megközelíteni a történelmi múlt eseményeit,
összefüggéseit.
Sok sikert és jó munkát kívánunk önöknek!
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Kedves Diákok!
A 10. évfolyamon az újkor történetével ismerkedhettek meg. Olyan – az emberiség életét valójában megváltoztató
– eseményekkel találkoztok, mint Amerika felfedezése vagy az ipari forradalom. Ezek ugyanolyan jelentőségű események, mint az első államok kialakulása vagy az írás megszületése. Alapjaiban módosították az emberek életkörülményeit, megváltoztatták világlátását. A felfedezésektől a történelmi – alapvetően európai – szemléletünk kitágult,
a világ más pontjait is egyre jobban megfigyeltük, kialakult egyfajta globalizáció. Megismerkedtünk az Európán kívüli
civilizációkkal, kölcsönhatásba kerültünk velük. Ez nemcsak a gyarmatosítás politikai és gazdasági előnyeit jelentette,
hanem a kereszténység terjesztését vagy éppen a kulturális párbeszéd megindulását. Az ipari forradalom technikai
fejlődést, a szociális gondoskodást, a polgárosodást előmozdító folyamata mobilizálta a társadalmat. A világ eldugott
pontjaira is el lehetett már jutni. Közben Magyarország is eljutott – törökellenes harcokon, szabadságharcokon át –
a rendi államtól egy polgáribb államig.
A történelem olyan, mint az élet: változatos, izgalmas, egyszerre kiszámítható és kiszámíthatatlan. Nemcsak minden
tudományterülettel érintkezik, hanem a múlt embereinek magánélete is a részét képezi. A történelem olyan, mint
mi vagyunk. Az ember tulajdonságai alig változtak az évezredek során, az viszont, hogy milyen körülmények között
cselekedhetett és cselekedhet, rohamosan változott. A történelmi korok különbségei az életkörülmények állandó változásaiból adódtak. Évszázadokon át a szomszéd faluig még lovaskocsival is nehézkes volt eljutni, az ipari forradalom
nyomán ezt az utat már vasúttal is megtehették. Szinte úgy, mint napjainkban. Felgyorsult a világ, persze még nem
a mai sebességfokozatra. A felvilágosodás megkérdőjelezte az addig jellemző vallásos világkép kizárólagosságát, és
tudományos alapokon próbált meg válaszokat adni az élet nagy kérdéseire: mi végre vagyunk a világon, mi mozgatja
a világot. Ugyanakkor segített az emberi jogok érvényesítésében és a demokratikus politikai berendezkedés kiépítésében.
A tankönyv törekszik a keresztény értékrend kifejezésére: segít abban, hogy képesek legyünk különbséget tenni a helyes és a helytelen között. Ma ez különösen fontos kérdés: megítélhetjük-e a múltat, a múlt szereplőinek cselekedeteit
a jelen erkölcsi mércéjével.
A tankönyv hat fejezetből áll: a 16. század végétől a 19. század második feléig tartó korszak lefontosabb eseményeit
tárgyalja. A fejezetek egy bevezetőt, három-négy leckét és egy összefoglalást tartalmaznak. A leckék felépítése egységes:
négy oldal a szorosan véve megtanulandó törzsanyag, benne a vastaggal szedett kiemelt tudnivalók. A törzsanyag
feldolgozását a lap szélén források és feladatok segítik. Mindezt egyoldalas forráselemzés követi, ami akár egy teljes
tanórát is kitölthet. Végül a leckék záróoldalán, az úgynevezett [színes rovatokban] érdekességeket, izgalmas és
elgondolkodtató – nem megtanulandó – kiegészítő anyagokat találtok. A fejezetek bevezetői elsősorban kedvcsinálók:
látványos képek és egy-egy idézet segítségével keltik fel az érdeklődést az adott témakör iránt. Segítik a megtanulandók
rendszerezését is: az itt helyet kapott idővonalakon szerepel az adott fejezet összes elvárt évszáma, míg a fejezetek összefoglaló részeiben az egyéb lexikai ismereteket (fogalmak és történelmi személyek bemutatását) találjátok. Számotokra
a tankönyvhöz digitális felület, feladatgyűjtemény, vaktérképek, témazárók, kompetenciamérések és érettségi típusú
feladatok sora kapcsolódik.
Eredményes tanulást, sok élményt és a valódi összefüggések felismerését kívánjuk!
A tankönyv szerzői és megalkotói
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I.

A kora újkor
A nagy földrajzi felfedezések
A korai kapitalizmus
A reformáció és a katolikus megújulás
Európában

A 15–18. században, a kora újkorban megváltozott Európának a világban betöltött szerepe, gazdasági és politikai
rendszere, továbbá felbomlott a nyugati kereszténység egysége is. Amerika felfedezése teljesen átalakította az emberiség világról alkotott képét, de magát a világot is átalakította. Kolumbusz útja nyomán megkezdődött az emberek,
állatok, növények és kórokozók cseréje a világ kontinensei között.
Az amerikai indián birodalmak meghódítása és az Ázsiával folytatott tengeri kereskedelem először a történelemben
egyetlen világkereskedelmi hálózatba szervezte az emberiséget. A beáramló nemesfém, a megnyíló új piacok és
a megjelenő új termékek fellendítették a kézműipart, a kereskedelmet és a pénzgazdálkodást. Mindez átrendezte
az európai erőviszonyokat is. A gazdasági, majd a politikai súlypont áthelyeződött a Földközi-tenger medencéjéből
az atlanti partvidékre.
Az uralkodók bevételeik bővülését hatalmuk kiterjesztésére használták fel: a rendek háttérbe szorításával kiépült az
abszolutizmus kormányzati rendszere. Ezzel egyidőben megkezdődött a reformáció, az egyház szervezeti és erkölcsi
megújítására tett kísérlet. Ez azonban egyházszakadáshoz, a protestáns vallások kialakulásához és egyházaik megszerveződéséhez vezetett. A két folyamat egymást erősítette: az uralkodók pártfogása alatt jött létre az új, vagy erősödött
meg a régi egyház, és fordítva, az egyház feletti befolyás erősítette az uralkodói hatalmat is.
1492: Amerika felfedezése, az újkor kezdete
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1517: a reformáció kezdete
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1545: a trienti zsinat megnyitása
1648: a vesztfáliai békék

„Timur [a Mongol Birodalom újjászervezője] halála 1405-ben fordulópontot jelentett a világtörténelemben. Timur volt az utolsó a világhódítók
sorában, akik Attila és Dzsingisz kán szellemében megkísérelték egész
Eurázsiát – a ’világszigetet’ – egyetlen hatalmas birodalom uralma alá
hajtani. Ötven évvel a halála után az eurázsiai Távol-Nyugat tengerparti
államai, Portugáliával az élükön, megkezdték azoknak a tengeri útvonalaknak a feltárását, amelyek a későbbi, tengereken átívelő birodalmak
idegpályái és artériái lesznek. […] Három évszázadba tellett, mire az
új világrend megszilárdult. De Timur halála után nem született több
világhódító Eurázsiában, és Timur Eurázsiája sem volt többé azonos
„
az ismert világ egészével. (John Darwin történész Timur után című
művéből, 2007)

?

Milyen fajta birodalmak uralták a világot 1405 előtt, és 1
milyenek utána a történész szerint? Keress példákat!
Mit szállítanak az idegek és az artériák (erek)? Minek feleltethetők meg a tengerhajózásban? A Távol-Kelet kifejezés
hagyományosan Kínát és környékét jelenti, a Távol-Nyugat
azonban nem bevett kifejezés. Mit akar hangsúlyozni a szerző
a szó használatával?

?

Hogyan viselkednek a képen a spanyolok? És az indiánok? 2
A két csoport tevékenysége alapján mi lehetett Kolumbusz útjának két fő célja? A művész sosem látott indiánokat,
ezért a képzeletére hagyatkozva rajzolta meg őket. Mit akart
az ábrázolással hangsúlyozni?

?
Képek az előző oldalon
Theodore de Bry: Kolumbusz Hispaniola szigetén, 16. századi
rézkarc
Jakob Fugger és főkönyvelője, Matthäus Schwarz az arany
dolgozószobában, ismeretlen szerző rajza, 1517
Ifj. Lucas Cranach: Az utolsó vacsora, 1565

Mit írhat a könyvelő az asztalon fekvő nagy könyvbe? 3
Jakob Fugger kora leggazdagabb embere volt. Mégis
milyen az öltözete? Mi lehet ennek az oka? A háttérben lévő
iratszekrény fiókjain városnevek szerepelnek (Róma, Velence,
Buda, Krakkó, Milánó, Innsbruck, Nürnberg, Antwerpen,
Lisszabon), maga az arany dolgozószoba pedig Augsburgban
volt. Mire lehet ebből következtetni?

?

Elvileg kiket ábrázol Az utolsó vacsora című festmény? 4
Mi a különös a ruházatukon? Jézustól balra a második
ülő alak Luther, a vallási reformok elindítója. Kik lehetnek
a többiek? Mit akart ezzel kifejezni a festő? Jézuson kívül egy
bibliai alak ül az asztalnál. Ki ő, és honnan lehet felismerni?
7

1.

A nagy földrajzi felfedezések
A középkor vége
A 15. század során, a nagy pestisjárvány elmúltával Európa
népessége újra növekedni kezdett. A megélénkülő kereskedelemhez egyre több pénzérmére volt szükség. Ezzel
azonban az európai nemesfémbányászat, különösen a cseh
és magyar ezüst- és aranybányák nem tudtak lépést tartani.
Ráadásul a gyarapodó európaiak egyre több távol-keleti luxuscikket (például fűszereket) vásároltak. Ezeket az árukat muszlim
kereskedők szállították a selyemúton és az Indiai-óceánon
a levantei partvidékre, ahonnan itáliaiak, főleg velenceiek
juttatták el az európai kikötőkbe.

Európai kereskedelmi útvonalak a 15. században

?

1

Hogyan jutottak el a távol-keleti luxuscikkek ÉszakEurópába a középkorban, illetve a 15. században?
A szárazföldi utak egy része szó szerint nem volt szárazföldi.
Magyarázd meg, miért nem!

2

A fűszerekért, luxuscikkekért többnyire nemesfémmel
fizettek, hiszen Európa nem állított elő hasonlóan értékes
árukat. Emellett a Földközi-tenger keleti medencéjében
terjeszkedő Oszmán Birodalom vámot szedett a levantei
útvonalon haladó kereskedőktől. Az oszmánok jó pénzért
monopóliumot, kizárólagos kereskedelmi jogot biztosítottak a velenceieknek, ezzel tovább drágítva a kereskedelmet.
Mindezek eredményeképpen Európában „aranyéhség” alakult
ki, vagyis hiány volt az arany, de a még gyakrabban használt
ezüst fizetőeszközökből is.
A középkorban a levantei kereskedelmet és a Hanza balti- és
északi-tengeri hálózatát szárazföldi utak kötötték össze. Az
európai hajósok a 15. századra megismerték az iránytűt,
amellyel a partoktól távolabb is tájékozódni tudtak. A tengeri
viharokat jobban tűrő, új hajókat is kezdtek építeni, a karavellákat. Ezáltal lehetővé vált a rendszeres kereskedelmi forgalom az atlanti partvidéken is, tengeren kötve össze az északi
és déli hálózatot.
Az atlanti kereskedelem központja a kis Portugál Királyság fővárosa, Lisszabon lett. A portugál hajósok fokozatosan feltérképezték az afrikai partvidéket. Arany után kutattak, illetve
a velencei–oszmán monopóliumot akarták megtörni a TávolKeletre vezető új útvonal megtalálásával. A középkori legendák
szerint Ázsiában egy hatalmas keresztény király, bizonyos János
pap uralkodott. Vele szövetkezve lehetőség nyílt volna az Európát fenyegető iszlám legyőzésére. Az európai hajósok végül
azonban egészen mást találtak a tengereken túl.

Háromárbócos karavella

?

A hajók 20–40 tengerésszel 50–100 tonna árut tudtak
szállítani. Miért volt ez hatékonyabb, mint a szárazföldi szállítás? Mik lehettek a nehézségei a hosszú tengeri
utaknak? A négyszögletes vitorlák a gyors haladást, a háromszögletű a jó manőverezést szolgálta. Melyikre mikor
és hol volt szükség?

3

?

Mi volt mindhárom felfedező úticélja? Miért indultak
különböző irányokba? Milyen előzmények tették lehetővé az egyes utakat?
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A legjelentősebb spanyol és portugál felfedezők útjai

A kitáguló világ
A 15. század végére a portugál hajósok elérték Afrika legdélibb
csücskét is, bebizonyítva, hogy a kontinens körülhajózható.
Vasco da Gama portugál felfedező 1498-ban eljutott Indiába.
Ezzel megkezdődött a közvetlen kereskedelem a Távol-Kelet
és Európa között, minden évben hajók tucatjai keltek útra.
Az olcsóbb tengeri szállítás és a velencei–oszmán monopólium megkerülése miatt a luxuscikkek ára Európában csökkent.
Az Ázsiával folytatott óceáni kereskedelem így komoly vetélytársává vált a levantei hálózatnak, amely lassú hanyatlásnak
indult. Észak-Itália kezdte elveszíteni gazdasági vezető szerepét.
A genovai születésű Kolumbusz Kristóf egy rövidebbnek vélt
útvonalat ajánlott. Az ókori csillagászok és Toscanelli humanista
térképész nyomán azt feltételezte, hogy a Föld gömb alakú,
így nyugatra hajózva is el lehet érni Ázsiát. A fantasztikus ötletet a portugál király, majd több más uralkodó is őrültségnek
tartotta. Végül a portugál sikerekre féltékeny spanyol királyi pár
bocsátott három apró hajót Kolumbusz rendelkezésére. Bár az
utazás sokkal tovább tartott, mint számította, 1492-ben elérte
Amerikát, pontosabban a Bahama-szigetek egyikét. Mivel úgy
hitte, hogy Ázsiában jár, és akkoriban egész Ázsiát Indiának
nevezték, az őslakosoknak az indián nevet adta. Még háromszor
kelt útra, negyedik útján elérte a dél-amerikai partvidéket is,
de haláláig nem tudta, hogy egy új világot fedezett fel.
Kortársa, a szintén spanyol szolgálatban hajózó firenzei Amerigo
Vespucci ismerte fel először, hogy egy új kontinenst találtak.
Róla nevezték el Amerikának.
A portugál sikereket látva, a spanyolok is igyekeztek eljutni az
ázsiai fűszertermő vidékekre. Ehhez Amerikát is meg kellett
kerülni. Magellán vállalkozott az útra, a később róla elnevezett
Magellán-szoroson át hajózott a Csendes-óceánra. A Fülöpszigeteken az őslakókkal történt összecsapás során azonban
meghalt. Útitársai nem fordultak vissza, hanem tovább hajózva nyugatra, végül megkerülték a Földet. 1519-től 1522-ig
tartott a teljes utazás.
A gyarmatosítás
A felfedezések után a Spanyol és a Portugál Királyság igyekezett hatalmát kiterjeszteni az újonnan megismert területekre.
Ezt nevezzük gyarmatosításnak. Egészen mások voltak azonban a lehetőségei a két országnak.

„Felségtek, mint katolikus keresztények, mint a szent 4
keresztény hit barátai és terjesztői, mint Mohamed
szektájának és minden egyéb bálványozásnak és
eretnekségnek ellenségei, jónak látták, hogy engem,
Kolumbusz Kristófot Indiának [Ázsiának] fent említett tájaira küldjenek, ama fejedelmeket, népeket
[…] szent hitünkre megtéríteni. […] Felségtek
megparancsolták nékem, hogy egy jó erős armadával [hajóhaddal] Indiának felül mondott partjai felé
tengerre szálljak. Felségtek engem ekkor kegyük
számos jelével halmoztak el, így nemesi rangra emeltek […], továbbá kineveztek az óceán admirálisává
[főparancsnokává], valamint mindahány majdan
általam felfedezendő és meghódítandó sziget és szá„
razföld […] alkirályává és örökös kormányzójává.
(Kolumbusz naplója, 1492)

?

Kolumbusz a naplóját megbízóinak, a királyi párnak
írta. Mi utazásának legfőbb célja állítása szerint? Miben szépíti meg a felfedezőút körülményeit? Mit vár és kap
cserébe erőfeszítéseiért?

„Néhány indiánnak megmutattam a magunkkal 5
hozott fahéj- és borsmintákat. Azt mondták, ismerik
ezeket a fűszereket; jelekkel tudtomra adták, hogy
nem messze innen, délkeleti irányban e fűszerek
nagy tömegben lelhetők. Mutattam nekik aranyat
és gyöngyöt is, mire néhány élemedett korú bennszülött azt mondta, hogy egy Bohío nevezetű helyen arany fölöslegben található és hogy ama vidék
lakosai karjukon, lábukon, nyakukon és fülükben
aranyat hordanak; ugyanott gyöngy is akad bőven. Azonkívül úgy értettem jeleikből, hogy amaz
országban nagyobb hajók és áru is van; mindez
innen délkeletre volna. Még távolabbra pedig olyan
emberekre lehet bukkanni, akik egyszeműek és
olyanokra, akiknek kutyaorruk van, emberhúsból
élnek és ha valaki a körmük közé kerül, mindjárt
„
lefejezik, hogy vérét igyák és megférfiatlanítsák.
(Kolumbusz naplója, 1492)

?

Mit keresett a felfedezett szigeteken Kolumbusz?
Mennyire tűnik hitelesnek Kolumbusz beszámolója?
Miért tartotta Kolumbusz olyan fontosnak ezeket a beszámolókat, hogy naplójában sokszor megismételte?

Spanyolország és Portugália birtokai a 17. században

?

Mi az alapvető különbség a spanyol és a portugál gyar- 6
matbirodalom között? Milyen okai lehetnek a különbségnek?
1. A nagy földrajzi felfedezések 9

7

Spanyol katona indián szövetségeseivel ÉszakMexikó meghódítása során, 16. századi azték
rajz

?

Sorold fel a kép alapján, mi minden járult hozzá a spanyol katonai sikerekhez!

8

A spanyolok Amerikában fejlett civilizációkat, köztük két jól
szervezett államot találtak: a mai Mexikó területén a harcias
Azték Birodalmat, míg Dél-Amerika csendes-óceáni partvidékén a hatalmas kiterjedésű Inka Birodalmat. A világtörténelem
egyik legdöbbenetesebb fordulata a maroknyi spanyol kalandor
győzelme az óriási indián hadseregek felett.
Az amerikai civilizációk sokban különböztek az európaiaktól.
Fejlett fémművességük ellenére nem ismerték a vasat, így
nem voltak páncéljaik, kardjaik, ágyúik. Amerikában nem éltek nagy testű háziasítható állatok, így nem volt lovuk vagy
szarvasmarhájuk sem. A kereket feltalálták, de igásállatok híján
nem építettek szekereket. Az aztékok és a szomszédságukban
élő maják fejlett írással is rendelkeztek, az inkák csomóírása
azonban valószínűleg csak számok rögzítésére volt alkalmas.

10 −
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A betegség milyen tünetei ismerhetők fel a képen?
Mikor és milyen mértékben csökkent a népesség?
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A mexikói népesség összeomlása
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Haldokló betegek, 16. századi azték rajz
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Népességpusztulás Amerikában

Az amerikai őslakosságot tizedelő járványok (fekete himlő, kanyaró,
sárgaláz, tífusz, paratífusz) halálos áldozatainak számát csak becsülni
tudjuk. Ugyanakkor különös, hogy míg Amerikából Európába csak
a szifilisz nevű nemi úton terjedő betegség érkezett, addig az európai
járványok érthetetlen pusztítást végeztek az Újvilágban. Az egyik lehetséges magyarázat összefügg azzal, hogy az amerikai civilizációk
a lámán kívül nem rendelkeztek háziállatokkal. Az európai emberek
évezredek óta éltek együtt állataikkal, betegségeik egy részét is tőlük kapták.
A hosszú idő alatt így kialakult a velük szembeni védettség is. Az amerikai
népesség azonban védtelen maradt.

−

]

−

MÁIG TISZTÁZATLAN

−

[

−

Mi a város építészeti különlegessége? Mi volt ennek
a jelentősége a spanyolok szempontjából?

−

?

Mára azonban úgy tűnik, mégsem ezek a különbségek, hanem
az európaiak által behurcolt fertőző betegségek okozták elsősorban az indiánok végzetét. Mivel nem rendelkeztek ellene
védettséggel, az európaiak érkezését követő évszázad során az
őslakosságnak legalább 90 százaléka elpusztult. Ez tette
lehetővé, hogy Cortez legyőzze az aztékokat, Pizarro pedig
az inkákat, és így a spanyolok a 16. század során elfoglalták
egész Közép-Amerikát és Dél-Amerikában az Andok térségét.

népesség (millió fő)

Tenochtitlan, az azték főváros térképe, Cortez
egyik emberének rajza, 1524
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A portugálok Ázsiában hatalmas népességű, jól szervezett,
fejlett államokat találtak, amelyekkel a szárazföldön nem vehették fel a versenyt. A tűzfegyverekkel felszerelt hajók azonban lehetővé tették, hogy az ázsiai kereskedőket kiszorítva
és kifosztva Európába szállíthassák Ázsia luxuscikkeit. Ehhez
erődített kereskedelmi telepeket hoztak létre az ázsiai uralkodók engedélyével. Afrikában éppen ellenkezőleg, nem találtak szervezett államokat, amelyeket érdemes lett volna
megtámadni és kifosztani. Annál inkább ütköztek természeti
akadályokba: hajózhatatlan folyókba, sűrű esőerdőbe és trópusi betegségekbe. Itt is part menti erődök építésére szorítkoztak, ahol Ázsiába tartó hajóik megállhattak, illetve ahol
az őslakókkal kereskedhettek.

1700

A spanyolok kiaknázták az őslakók által feltárt nemesfémbányákat. A világ ezüsttermelésének harmadát a 16–17. században a mai Bolíviában fekvő Potosí adta. Nemcsak Amerika
legnagyobb városává nőtt, de Európában is csak Konstantinápolyban, Párizsban és Londonban élt több ember. A gyarmatosítók meghonosították Amerikában az iszlám világban
megismert növényeket, mint a cukornád és a kávé, illetve nagy
mennyiségben termeltek helyi növényeket, mint a dohány,
a kakaó és a gyapot. A hatalmas, egy-egy terményre szakosodott és az európai piacra termelő gazdaságokat ültetvényeknek
nevezzük. Az indián őslakosság pusztulása miatt egyre nagyobb
számban hoztak be afrikai rabszolgákat.
A gyarmatosítás egyben hittérítés is volt. A kortársak ezzel
magyarázták a hódítás szükségszerűségét: a többi kontinens
lakóihoz is el kell juttatni a megváltás örömhírét. A muszlimokkal folytatott évszázados küzdelem, majd pedig a reformáció
is felértékelte a katolikus hit terjesztésének ügyét. A spanyol
uralkodók nem véletlenül címeztették magukat a „katolikus
királyoknak”. A portugálok sikerei mérsékeltek maradtak, de
a spanyolok az indiánok tömegeit kereszténnyé tették. Sokszor éppen a térítő szerzetesek vették védelmükbe az őslakókat
a gyarmatosítókkal szemben.
A világkereskedelem
A Földközi-tenger medencéje és Ázsia térségei között az ókor
óta létezett kereskedelmi kapcsolat. Mivel a szállítást legalább
részben csak szárazföldön lehetett megoldani, ezért kevés,
értékes luxuscikk cserélt gazdát. Eurázsiában inkább egymással kapcsolatban álló gazdasági térségek működtek, semmint
egységes világgazdaság. A nagy földrajzi felfedezések nemcsak
ezeket a térségeket kapcsolták össze szorosabban, hanem egy
új kontinenst, Amerikát is a világkereskedelem részévé tették.
Az amerikai nemesfém az Atlanti- és az Indiai-óceánon vagy
közvetlenül a Csendes-óceánon át a Távol-Keletre, főleg Kínába áramlott. Itt az európai kereskedők fűszereket, selymet,
porcelánt vásároltak, majd Indiában egyre nagyobb mértékben gyapotból szőtt pamutszöveteket. Az amerikai ültetvények termékeit is Európába szállították. Az európaiak iparcikkeket, főleg fémeszközöket és fegyvereket, valamint
gyapjúszövetet szállítottak Amerikába és Afrikába. Afrikában rabszolgákat vásároltak, és Amerikában adták el őket.
Ázsiában az európai gyapjúszövet nem volt versenyképes az
olcsóbb és kényelmesebb indiai pamuttal szemben.
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Potosí ezüstbányája, 16. századi rézkarc

?

Milyennek ábrázolta a rajzoló a bányászok munkáját?
Miért az indiánok kényszermunkájával, illetve fekete
rabszolgákkal művelték a bányát?
„A túlélő bennszülötteket […] szétosztották a győz- 11
tesek között […] azzal az ürüggyel […], hogy új gazdáik ilyen módon megtanítják nekik a keresztény
hit igazságát. Így történt, hogy egy rakás kegyetlen,
kapzsi és gonosz férfi […] rendelkezhetett ezekkel
a szerencsétlenekkel. És ezek a gazdák […] szolgáikat
leküldték a bányákba, ahol a körülmények rettenetesek voltak, hogy aranyat ássanak, a nőket pedig
a birtokaik művelésére fogták, hogy szántsanak és
arassanak, olyan munkára tehát, ami a legkeményebb
és legerősebb férfiaknak való csupán. […] A férfiak
meghaltak a bányákban a sok munkától és az éhezéstől, és ugyanez történt a nőkkel a földeken. A szigetlakók, kik korábban oly nagy számban éltek itt, kezdtek
kihalni, mint bármely nép, mellyel ily kegyetlenül
„
bánnak. (Las Casas domonkos szerzetes és püspök
a közép-amerikai szigetek gyarmatosításáról, 1542)

?

Milyen helyzetbe kerültek az indiánok? Mi volt ennek
az ürügye? Mi volt a hódítók valós célja? Mivel magyarázza a szerző a népesség pusztulását? Hogyan viszonyul
a leírtakhoz?
1501–1550
1551–1600
1601–1650

64 126
213 380
667 893

1651–1700
1701–1750
1751–1800

1 207 738
5 560 634
3 933 984
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Az Afrikából Amerikába hurcolt rabszolgák
száma (fő)

?
?

Miért vittek újra és újra rabszolgákat Amerikába? Miért
nőtt a számuk?
Hogyan helyezték el a rabszolgákat? Miért így? Milyenek 13
lehettek így a szállítás körülményei?
E U R Ó PA
iparcikk
rabszolga

iparcikk
AFRIKA

14

nemesfém
luxuscikk

ÁZSIA

A M E R IKA

nemesfém, gyarmatáru

A 16. századi világkereskedelem áruforgalma
454 rabszolga elhelyezésének terve egy brit hajón, 1788

?

Mutasd be a korabeli világkereskedelmet! Bizonyítsd
be, hogy Európa volt a központja!
1. A nagy földrajzi felfedezések 11

FORRÁSELEMZÉS

15

16

17

18

19

?

Milyen árukat hoztak a portugálok Indiából? Mivel
próbáltak Indiában fizetni? Hogyan fedezték az utazás
költségeit? Mennyire volt az utazás kockázatos, és mennyire
volt nyereséges a szerző tudomása szerint?

?

Merre haladt pontosan az említett útvonal? Milyen
árukért jöttek eddig a kereskedők Velencébe? Honnan
szerezték azokat be a velenceiek? Miért elsősorban aran�nyal fizettek értük? Mi lett ennek a folyamatnak a következménye? Milyen következménye lehet Velencére nézve
a „portugál útvonal” felfedezésének?

?

Mivel magyarázza a szerző az áruk drágulását? Milyen – talán a felsoroltaknál is fontosabb – okot nem
említ magyarázatában? Miért lesz Portugália előnyben a
kereskedelem terén Velencével szemben a szerző szerint?

?

Keresd meg a térképen, hol van Alexandria! Miért nem
kaptak árut ott a velenceiek? Miért akart az egyiptomi
szultán fellépni a portugálok ellen?

?

Sikeresek voltak-e az egyiptomi szultán intézkedései?
Keresd meg a térképen Genovát és Antwerpent! Miért
ezekből a városokból kapott híreket a szerző? Mennyiben
volt rosszabb az antwerpeni hír, mint a genovai? Hogyan
változott az Indiából érkező áru mennyisége 1501 óta? Mi lett
a hosszú távú következménye Velencére nézve a forrásban
leírt folyamatoknak?
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Girolamo Priuli velencei kereskedő és bankár naplója
„1501. július. […] Portugália királya hajókat küldött Indiába, melyek
most tértek vissza, azonban 13 hajóból 7 az úton elveszett. […] Az
egyik hajó, amely hazatért, a firenzei Bertalané, s a következő árukat
hozta: 300 cantera [1 cantera = 72 kg] bors, 120 cantera fahéj, 50–60
cantera festőlakk, 15 cantera illatos olaj. […] Megtudtuk azonban
azt is, hogy Portugália említett királya ezekkel a hajókkal 60 ezer
dukát [aranypénz] értékben korallokat, mindenféle posztót és pénzt
küldött. Ez az összeg egyenlően oszlott meg a király és az indiai
utazásban részt vevő kereskedők között, de hogy mekkora haszna
volt a Portugáliába érkezett árukból, még nem lehet megállapítani.
Jóllehet hét hajó elpusztult, de a hat hazatért hajó annyi árut hozott,
s oly nagy értékben, hogy azt felbecsülni igen nehéz. […]
Mikor ez a hír Velencében ismeretessé vált, az egész város nagy lázba
jött, és általános volt az izgalom amiatt, hogy éppen a mi időnkben találták meg ezt az utat, melyről a régiek és őseink még soha
nem hallottak, s melyet közülük senki sem látott. Az okos emberek
erről a hírről úgy vélekedtek, hogy az a lehető legrosszabb, ami
a Velencei Köztársasággal kapcsolatban, szabadsága elvesztésén kívül,
felmerülhet. […] [Eddig] az egész világ aranya Velencébe özönlött,
hogy itt minden szükséges árut megvásároljanak és termékeiket is
eladják. Azonban most, hogy megtalálták azt az új portugál útvonalat, Portugália királya mindezeket az árukat Lisszabonba fogja
szállíttatni. Ebből viszont kétségtelenül következik, hogy […] akik
pénzüket eddig Velencébe hozták, hogy itt vásároljanak, most inkább
Lisszabonba fognak menni. […]
Főként azonban azért lesz ez így, mert a Velencébe érkező árukat
egész Szírián és az [egyiptomi] szultán egész területén át szállították
és mindenütt súlyosan megadóztatták. Ugyanígy a velencei kormánynak is elviselhetetlenül nagy adókat, ajándékokat és illetékeket kellett
fizetni. Így történt, hogy a szultán birodalmából Velence városába
szállított árukat ezek az ajándékok, adók és illetékek úgy megdrágították, hogy ezek miatt, ami csak egy dukátba került, 60, esetleg 100 dukátra drágult. Ezt úgy értem, hogy ami Kálikutban [indiai kikötő, mai
neve Kozsíkóde] került volna ennyibe, annak az ára ment fel az említett mértékben. Mivel pedig Portugália királyát a másik útvonal felfedezése folytán csak a karavellákkal kapcsolatos kiadások terhelték,
amelyek viszont az említett egyéb terhekhez viszonyítva jelentéktelenek voltak sokkal előnyösebb feltételek mellett kereskedhettek, mint
a velencei kereskedők. Ami az árunak […] szállítását illeti, Portugáliából […] kisebb költséggel történhetett, mint Velence városából. […]
1504. február. Alexandriából visszatérőben Velencébe érkezett három
gálya [evezős hajó]. Ezek üresen, áru nélkül érkeztek, pedig senki
nem emlékezett arra, hogy valaha is megtörtént volna, hogy egy gálya
útjáról áru nélkül térjen haza. Az Alexandriából visszatért kereskedők
azt is beszélték, hogy a szultán úr nagy erőfeszítéseket tett, hogy Indiában, Kálikutban a portugálokat és a gályákat ne fogadják be. […]
1506. június. Egy Genovából nagyon gyorsan érkezett levélből
megtudtuk, hogy a portugáliai Lisszabonba március 24-én áruval
megrakott négy karavella érkezett, melyek az indiai útról tértek vis�sza, és rakományuk 25 ezer cantera bors és szantálfa [illatos fafajta]
volt. Ugyanilyen hír érkezett igen gyorsan a flandriai Antwerpenből
e hónap 18-án. Ez is megerősítette az újságot, annak hozzáadásával,
hogy Lisszabonba öt karavella érkezett Kálikutból árukkal megrakva,
melyeknek mennyiségét a fenti hírrel egyezően adták meg. Ezeket
„
még más karavellák követik, melyek érkezése hamarosan várható.

[

TÖRTÉNELMI SZÍNESEK

]

20

Az emberáldozat

Kevés dolog töltötte el a kortársakat és az utókort is nagyobb borzongással, mint az azték vallás véres emberáldozatai. Az áldozatok
zömmel hadifoglyok voltak. Többen ezzel magyarázzák az Azték
Birodalom harciasságát, de egyben ingatagságát is: az áldozatbemutatáshoz állandó háborúra volt szükség. Más leírásokban azonban az áldozattá válás megtiszteltetésnek számít.
„Felvitték őket a templom lépcsőin […] a tőkéig, amelyen meg kellett halniuk. Amikor megérkeztek a tőkéhez, amely három arasz
magasságú, vagy valamivel nagyobb, és körülbelül két arasz szélességű kő volt, akkor háttal rádobták őket, és öten lefogták őket: ketten a lábszárán, ketten a karján s egy a fejénél. És azután jött a pap,
akinek meg kellett ölnie őt, s két kézzel odavágott egy lándzsahegy
alakú kovakővel a fogoly melléhez, és az így csinált üregen át betette
a kezét, és kitépte a fogoly szívét, s aztán felajánlotta a Napnak;
beledobta egy csészébe. Miután kitépték a szívüket, és vérüket vették
egy csészébe, melyet a halott gazdája megkapott, ledobták a holttestet, úgy, hogy guruljon a templom lépcsőin.” (Bernardino de
Sahagún ferences szerzetes, 1577)

[

MÚLT, JELEN, JÖVŐ

]

Azték emberáldozat, 16. századi azték rajz

?

Azonosítsd a rajzon a leírásban szereplő személyeket és
tárgyakat! Miért lehetett különösen fontos a keresztény
spanyoloknak az azték vallás kegyetlenségét leírni?

Kína és a felfedezések
21

A történelem alakulhatott volna egészen máshogy is. Fél évszázaddal a portugálok előtt hatalmas kínai flották járták az Indiai-óceánt. Cseng Ho admirális állítólag több száz hajóval és 20–30 ezer
emberrel indult útnak. Kolumbusz három aprócska hajóján összesen kilencvenhárman utaztak.
A kínai flották nemcsak kereskedtek, hanem főleg a Ming uralkodócsalád befolyását próbálták kiterjeszteni a térségben. Ahogy császári döntés indította útnak a flottákat, úgy az is vetett véget nekik
1433-ban: a hajókat leszerelték és megsemmisítették. A döntés oka
máig nem világos, de valószínűleg az udvarban zajló hatalmi harcoknak esett áldozatul Kína tengeri hatalma.

?

Miért lehetett fontos, hogy Európában több kicsi, egymással versengő királyság indított felfedező utakat,
míg Kína egyetlen hatalmas birodalom volt?

?

Kik lehettek a titokzatos látogatók? Mi lehetett a „finom
szövet”, amit hoztak? Mi derül ki a látogatók technikai
fejlettségéről? Miért félelmetes ez a portugálok számára?

22

A 15. század végére a nyílt tengeri hajózás lehetővé tette, az „aranyéhség” és a Távol-Kelettel folytatott kereskedelem pedig ösztönözte a földrajzi felfedezéseket. Kolumbusz 1492-ben felfedezte Amerikát, Vasco da Gama 1498-ban Afrika megkerülésével eljutott Indiába, Magellán hajói pedig 1519–1522
között megkerülték a Földet. A portugálok Ázsiában kereskedelmi telepeket létesítettek. A spanyolok
Amerikában az aztékok és az inkák legyőzésével nagy területű gyarmatokat hoztak létre. Az indián
őslakosság nagyfokú pusztulása miatt afrikai rabszolgákat szállítottak Amerikába. A 16. században
kialakult Európa központi szerepével a világkereskedelem.

ÖSSZEGZÉS

„Immár nyolcvan éve, hogy Kalikut városába bizonyos fehér keresztények hajói érkeztek, akik hajukat hosszan hordják, mint a németek, de nincs szakálluk, csak a szájuk körül, mint a konstantinápolyi
lovagoknak és udvaroncoknak. Vértet és rostélyos sisakot viseltek partra szálláskor, és lándzsájuknak hosszú pengéje volt. Hajóik ágyúkkal
voltak felszerelve, melyek rövidebbek, mint a mieink. Kétévente vis�szatérnek húsz-huszonöt hajóval. Nem tudni, kik ők és mi mindennel kereskednek, de nagyon finom szövettel és bronzáruval biztosan.
Fűszereket vásárolnak. Hajóik négyárbócosak, mint a spanyoloké.”
(Jelentés a portugál királynak Vasco da Gama útjáról, 1499)

Cseng Ho és Kolumbusz hajói egymáshoz
viszonyítva
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2.

A korai kapitalizmus

1 „Egy ember malomban annyi gabonát őröl, mint
húsz mozsarakban, egy nyomdász annyi példányt készít, mint százan kézzel írva, egy ló szekéren annyit bír el, mint öt a hátán, egy csónak
pedig akár annyit is, mint húsz ló. […] Egyfajta
hajó és legénység béke idejére, olcsó tömegcikkek szállítására, egy másik háborúra és értékes
luxusjavakra. Egyfajta hajó a viharos tengerre,
egy másik a belvizekre és folyókra. Egyfajta hajó
és vitorlázat, ha sürget az idő, hogy elsőként érj
a piacra, egy másik, ha nem számít, hogy ötödével
„
vagy negyedével több ideig tart az út. (William
Petty Politikai számtan című művéből, melyet az
angol király számára írt, 1690)

?

Milyen módon növelhető a termelés Petty gondolatmenetének első mondata szerint? Milyen gazdasági előnye lehet annak, ha különféle célokra különféle hajókat
építenek? Mi ennek a módszernek a nehézsége, csak mikor
lehetséges ez?
2
gyapjú

kereskedő

szövet

parasztcsaládok

A felvásárlási és kiadási rendszer

?

Minek az útját jelzik az ábrán a kék, illetve a piros nyilak?
Magyarázd el az ábrán be nem jelölt pénzforgalom útját!

3 „Ez a megye [Sussex] tele van vasbányákkal és
kohókkal […]. A vas azonban, amelyet itt állítanak elő, nem mindenütt egyforma jó minőségű, és
általában törékenyebb, mint a spanyol, ami vagy
természetéből következik, vagy összetételéből és
edzettségi fokából. Mindenesetre a bányatulajdonosok ágyúk és más egyebek öntésével nagy hasznot húznak belőle […]. Üveghuták [üvegkészítő
műhelyek] sem hiányoznak ebből a megyéből, az
üveg azonban – nem tudni, hogy az anyag vagy
a készítésmód miatt – nem valami tiszta és átlátszó,
„
így csak kevésbé tehetős emberek használják. (William Camden angol földrajztudós útleírása, 1610)

Árforradalom és kapitalizmus
Az Amerikából beáramló nemesfém csökkentette Európában
a pénz értékét, azaz növelte az árakat. Többen több pénzért
akartak ugyanannyi árut megvenni. Az árforradalomnak nevezett infláció Spanyolországból gyűrűzött tovább az európai
országokba. Évi mértéke mai szemmel nézve szerény volt (1–2
százalék), de a növekvő árak és az új, amerikai piacok arra ösztönözték a termelőket, hogy gyorsabban, hatékonyabban
több árut termeljenek. A történelem eddigi korszakaiban
az volt az általános, hogy több terméket csak több ember tud
előállítani. A növekvő lakosság azonban többet is fogyaszt, így
az életszínvonal változatlan marad. Meggazdagodni csak más
kárára, annak kifosztásával lehet. A kora újkor (a 16–17. század)
bővülő piacai azonban bebizonyították, hogy az árumennyiség
technikai fejlesztéssel egy-egy termékre való specializálódással
is növelhető. Érdemes tehát befektetni: jobb eszközöket vásárolni, a munkaerőt jobban megfizetni. A befektetett és profitot
(hasznot) termelő értéket nevezzük tőkének, az így működő
gazdaságot pedig tőkés vagy kapitalista gazdaságnak.
A manufaktúraipar
A középkori céhek szigorúan korlátozták a termelést, hogy
minden mesternek biztosítsák a tisztes megélhetést. A bővülő
piaci lehetőségek korában ez akadályozta a nagyobb mennyiségű áru előállítását. Egyes kereskedők ezért kezdték el alkalmazni a felvásárlás és kiadás rendszerét. Gyapjút vásároltak,
ezt fizetségért kiadták parasztcsaládoknak feldolgozásra, majd
a készterméket értékesítették. Ez a módszer azonban csak
a viszonylag egyszerű fonás és szövés esetén működött.
Más iparágakban és persze a textiliparban is a manufaktúrák
megjelenése jelentette az áttörést. A tőkés befektető maga
épített műhelyt, vásárolt szerszámokat, és fogadott fel bérmunkásokat. Mivel a képzett munkaerő ritka és drága volt,
a munkafolyamatot részekre bontották, és csak arra tanították be a munkásokat. Ilyen módon gyorsabban, több árut
lehetett előállítani, de jellemzően rosszabb minőségű, olcsó
tömegtermék lett az eredmény. A későbbiekben alakultak
nagyobb képzettséget igénylő, minőségi termékeket gyártó
fegyver- vagy luxuscikk-manufaktúrák is. A manufaktúra a kapitalista gazdaság tipikus üzemformája, hiszen itt végleg elválik
egymástól a tőkés tulajdonos és a termelést végző bérmunkás.

?

Milyennek látja a szerző az angol manufaktúrák termékeit? Mi lehet ennek az oka? Hogy lehet, hogy mégis
jelentős hasznot hajtanak? Csak kritikaként értelmezhető-e
az utolsó tagmondat?
4

?

Mutasd be az ábra segítségével, hogy miben különbözik
a manufaktúra a felvásárlási és kiadási rendszertől!

14 I. Kora újkor

A manufaktúra működése

A textilmanufaktúrák elterjedésével nőtt a juhok gyapja iránti
kereslet. A földbirtokosok számára jobban megérte, ha legelőkké alakították a szántóföldeket. Angliában a középkori
nagy pestis utáni munkaerőhiány és a parasztfelkelések következtében megszűnt a jobbágyi alárendeltség, a parasztok
szabad bérlőkké váltak. A földbirtokosok ezért egyszerűen felmondták a bérleti szerződéseket, a paraszti bérlőket pedig
elűzték, hogy szántóföldjeiket legelőkké alakíthassák. Ezt
a 19. századig elhúzódó folyamatot nevezik bekerítéseknek.
Az elűzött parasztok jobb híján a manufaktúrák bérmunkásai,
a földbirtokos nemesek pedig tőkés vállalkozók lettek.
Kereskedelem és pénzügyletek
Már a középkorban kialakultak a pénzváltó vállalkozásokból
a hitelt is nyújtó bankok. A kora újkorban egyre általánosabbá
vált, hogy a megtakarított pénzt az emberek bankba tették,
természetesen kamatért cserébe. Ezáltal növekedett a hitelezhető pénzmennyiség, emiatt pedig csökkentek a kamatok.
Vállalkozást hitelfelvétellel is lehetett indítani, ami további
gazdasági növekedést, több megtakarítást, olcsóbb kamatokat
és újabb hitelből indított vállalkozásokat eredményezett. A bankrendszer ráadásul folyamatosan forgalomban tartotta a pénzt,
az nem került ki a gazdaság körforgásából kincsként elrejtve.
A tengeri kereskedelem nagy tőkét igényelt, és kockázatos volt:
egy teljes hajót kellett felszerelni, amely el is süllyedhetett.
Éppen ezért jelent meg egy új vállalkozási forma, a részvénytársaság. Kereskedők egy csoportja közös vállalkozást alapított,
és a befizetett tőkéjük arányában birtokoltak részvényeket,
a vállalkozás tulajdonjogát jelentő értékpapírokat. A részvényeik arányában részesültek a haszonból, és vehettek részt
a vállalkozás irányításában. Ha bővíteni akarták vállalkozásukat (például újabb hajót akartak indítani), újabb részvényeket
bocsátottak ki, amelyeket eladtak. Így bővült a tulajdonostársak köre, de a vállalkozás befektethető tőkéhez jutott. További
előnye volt ennek a formának, hogy a részvényeket bármikor
el lehetett adni: miközben a vállalkozás zavartalanul működött,
a tulajdonosok köre változhatott. A részvények adásvétele
a tőzsdén történt.

„Anglia bővében van a gabonának […] és ez a ga- 5
bona nemcsak Angliát látja el, hanem […] nagy
mennyiségben exportálják idegen országokba is.
[…] De be kell vallanom, hogy napjainkban ez
a gabonabőség apadni kezd, hiszen sok tulajdonosnak nagyobb hasznot hajt a juhok és szarvasmarhák tenyésztése, mint a sok munkáskezet igénylő
szántás-vetés, és semmilyen törvény nem tartja
vissza őket attól, hogy a szántóföldeket bekerített legelőkké alakítsák, különösen mivel az or„
szág nagyjai voltak az elsők eme jogsértésben.
(Fynes Moryson angol utazó, 1617)

?

Miért érte meg jobban állatot, különösen juhot tenyészteni? A szerző ellentmondásosan fogalmaz: nem
tiltja törvény a bekerítéseket, de mégis jogsértésnek nevezi
a folyamatot. Magyarázd meg ezt az ellentmondást!
6

A holland Egyesült Kelet-indiai Társaság
által kibocsátott részvény, 1606 (jelenleg ez
a világ legrégibb ismert részvénye)

?

A részvény azt tanúsítja, hogy Pieter Harmensz 150
holland forintot fektetett be. Hogyan számították ki
az éves osztalékát? A társaság olyan jövedelmező volt, hogy
egy év alatt 50%-kal nőtt az értéke. Mit jelentett ez Pieter
Harmensz számára?

?
Egy kardkészítő manufaktúra bővítése bankhitelből

Ugyanannak a manufaktúrának a bővítése részvénykibocsátással

A piros szín a vállakozás eredeti állapotát, a zöld a felvett 7
hitelt, a kék pedig a bővítés utáni állapotot mutatja.
Magyarázd el az ábra segítségével az eredeti és a bővítés
utáni pénzmozgásokat, valamint a tulajdonban bekövetkezett változást!

?

A piros és a kék szín ugyanazt mutatja, mint az előző 8
ábrán, a zöld az új befektető tőkéjét. Magyarázd el az
ábra segítségével az eredeti és a bővítés utáni pénzmozgásokat, valamint a tulajdonban bekövetkezett változást!
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Milyen általános folyamat figyelhető meg a grafikonon,
és milyen különbség az egyes városok között? Mi az
általános folyamat oka, és mi az eltérésé?
10

Melyik volt Európa legvárosodottabb régiója a középkorban? Melyik városodott leginkább a kora újkorban?
Magyarázd meg a három ábrázolt régió városodási folyamatának eltéréseit!

11 „Úgy látszik, hogy Spanyolország hanyatlásának
egyedüli oka az, hogy elhanyagolja a kereskedelmet, és nem létesített nagy számban manufaktúrákat a hozzá tartozó országok hatalmas területén.
Külföldi eladásaink és vételeink óriási aránytalanságából […] arra következtethetünk, hogy
Spanyolországból évente átlag 15 millió piasztert
[spanyol ezüstpénz] aranyban és ezüstben visznek
ki.” (Jerónimo de Uztáriz: A kereskedelem és tengerhajózás elmélete és gyakorlata, 1724)

?

Mit jelent a külkereskedelem aránytalansága? Hogy
függött ez össze a manufaktúrák hiányával? Miért voltak
hátrányosak a spanyol gazdaságra a magas árak és bérek? Mi
okozta ezeket? Végső soron mi eredményezte a gazdasági
nehézségeket?
12 „Az országban bárhol lakó összes parasztok […],
elveszítvén e hűtlenségi vétkük miatt szabadságukat, amely szerint egyik helyről a másikra költözhettek, az ő földesuraiknak föltétlen és örökös szolgaság alá legyenek vetve. […] Ezenkívül
a feleséges parasztok, akár telkesek vagy házbirtokosok, akár pedig zsellérek, egyenkint minden
egyes esztendőben mindenütt egy aranyforintot
tevő száz-száz dénárt tartoznak földes uraiknak
fizetni. […] Továbbá, kötelesek uraiknak minden
„
héten egy-egy egész napon át szolgálni. (Magyar
törvények a Dózsa György vezette parasztfelkelés
leverése után, 1514)

?

Sorold fel a jobbágyokat sújtó három büntetést! Miért
tette kiszolgáltatottabbá a jobbágyokat az első? Miben
különbözött a második a jobbágyok eddigi szolgáltatásaitól? Miért igazságtalanabb? Mit tett lehetővé a földesurak
számára a harmadik büntetés?
16 I. Kora újkor

Az európai uralkodók természetesen igyekeztek a tengerentúli kereskedelem hasznát lefölözni. A kereskedőtársaságoknak monopóliumokat árusítottak, kizárólagos jogot egyes
területekkel vagy bizonyos árucikkekkel való kereskedésre.
A monopóliumok akadályozták a versenyt, így a kereskedelem fejlődését is, az uralkodóknak viszont azonnali jövedelmet
biztosítottak. A legjelentősebb monopóliummal rendelkező
részvénytársaság az angol Kelet-indiai Társaság volt.
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A városi lakosság aránya Európa régióiban (a lakosság százalékában)
Regionális különbségek
A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdeti haszonélvezői Spanyolország és Portugália, pontosabban ezen
országok uralkodói voltak. A helyi ipar és kereskedelem azonban
hosszabb távon megakadt a gazdasági fejlődésben. Az árforradalom elsősorban itt éreztette hatását, az árak és a bérek itt
nőttek a legjobban. Emiatt a spanyol áruk drágák, a külföldről
behozottak hozzájuk képest olcsóbbak lettek. A tönkrement
földművesek és iparosok Amerikába vándoroltak ki, vagy
zsoldosnak álltak az örökké hadakozó király seregébe.
A világkereskedelem fő haszonélvezői Északnyugat-Európa
atlanti kikötői lettek – közülük is egyre inkább kiemelkedett
London. Németalföldön alakultak ki az első manufaktúrák,
a térség a környező angol, francia és német területekkel Európa gazdasági motorjává vált. A növekvő lakosság élelemiszerés nyersanyagigényét Közép- és Kelet-Európa elégítette ki.
A Hanza hálózatán tehát a korábbinál is nagyobb mértékben
szállítottak nyugatra gabonát, húst, halat, fát, míg keletre
fémeszközöket és textilt. Európa két térsége közti kapcsolatot
szokás európai vagy kontinentális munkamegosztásnak
nevezni.
Mindeközben Közép-Európában a kapitalista fejlődéssel ellentétes folyamat zajlott le. A kontinentális munkamegosztásban könnyen értékesíthető élelmiszert a nemesi földbirtokosok saját kezelésű földjén, a majorságban állították elő.
Ennek bővítése a legelőterületek szűkítését és a jobbágyok
robotterheinek növelését jelentette. A megerősödő nemesi
földbirtokosok – akár parasztfelkelések leverése árán is – a rendi
gyűléseken hozott törvényekkel felszámolták a szabad költözés
jogát, röghöz kötötték jobbágyaikat. A jobbágyi állapotból
– legalábbis elvben – nem lehetett kilépni, ezt nevezik örökös
jobbágyságnak. Közép-Európában fennmaradt a céhes ipar,
az olcsó tömegtermékeket a kontinentális munkamegosztás
keretében nyugatról szerezték be.

Az abszolutizmus
Az Amerikából beáramló nemesfém, majd a kereskedelem haszna
az uralkodóknak a rendektől független bevételt biztosított.
A rendek kiszorításával a hatalomból új kormányzati forma született, az abszolutizmus. A király már nemcsak a hadsereget,
a külpolitikát és a pénzverést irányította, mint eddig, hanem
rendeleteket is kibocsáthatott a megszűnő rendi gyűlés törvényei helyett, és saját belátása szerint szedett adókat.
A bíráskodás azonban általában a rendek kezében maradt, akik
megőrizhették kiváltságaikat (például az adómentességet) is.
Az abszolutizmus a 16–17. században elsősorban Nyugat-Európára volt jellemző, hiszen a közép-európai királyok nem
rendelkeztek tengerentúli jövedelmekkel, így továbbra is
rászorultak a rendek által megszavazott adókra.
A 16. század elejére a Habsburg-család sikeres házassági
politikájával megszerezte az addig birtokolt osztrák tartományok és a német-római császári cím mellé Németalföldet és Spanyolországot a hozzá tartozó itáliai területekkel, valamint kialakuló amerikai gyarmatbirodalmával.
A dinasztia legjelentősebb uralkodója, V. Károly, az amerikai ezüstre és a gazdagodó Németalföld adóira támaszkodva Európa egyesítését tűzte ki célul. Ezt azonban nemcsak
a többi királyság, leginkább Franciaország akadályozta, de
saját országainak rendjei is ellenálltak. Amikor V. Károly
lemondott (1556), a dinasztia két ágra szakadt. A spanyol ág
uralta az itáliai területeket, Németalföldet és a gyarmatokat
is, az osztrák ág pedig egy újabb szerencsés házasság révén
megszerezte Magyarországot és Csehországot is. A spanyol
királyok sikerrel verték le a rendek lázadásait, és építették ki
az abszolutizmust. Spanyolország gazdasági hanyatlásával
a 17. század közepére Európa legerősebb hatalma a jóval
népesebb Franciaország lett. Az abszolutizmus fénykorát
XIV. Lajos, a „Napkirály” uralkodása jelentette. A király nem
hívta össze a rendi gyűlést, a rendi önkormányzatokat pedig az
általa kinevezett hivatalnokokkal (intendánsokkal) ellenőrizte.
Gyarmatosítással, kikötő- és csatornaépítéssel, illetve a külföldről behozott árukat megdrágító védővámokkal segítette
a francia manufaktúrákat. Ezt nevezzük merkantilista gazdaságpolitikának. Hatalmát a rendek és a többi európai uralkodó
előtt versailles-i palotájának pompája jelenítette meg.

„Olyan közhatalmat, amely a külső támadástól 13
és az egymásnak okozott jogtalanságoktól meg
tud minket védeni […] csakis azon a módon lehet
létrehozni, hogy minden hatalmat és erőt egyetlen
személyre […] ruházunk át. […] Mintha mindenki mindenkinek ezt mondta volna: felhatalmazom ezt az embert […], ráruházván azt a jogot,
hogy kormányozzon engem, feltéve, hogy te is
ráruházod ezt a jogot, és minden cselekedetére
felhatalmazást adsz. Az ennek megtörténtével
egyetlen személlyé egyesült sokaságot államnak
[…] nevezzük. […] És e személy megtestesítőjét
uralkodónak hívjuk, akiről azt mondjuk, hogy
„
felségjogai vannak, és a többiek mind alattvalói.
(Thomas Hobbes angol filozófus, 1651)

?

Miért van szükség államra Hobbes szerint? Mikor lehet
csak működőképes az állam szerinte? Elméletileg hogyan jött vagy jöhet létre az állam? Magyarázd meg, miért
tekinthető az abszolutizmus elvi alapjának Hobbes írása!
14

Rigaud tanítványai: XIV. Lajos, 1701 után

?

Mely tárgyak és színek jelképezik a királyi hatalmat?
Mi lehetett a Bourbon-dinasztia jelképe? A király a kép
festésekor 63 éves volt. Milyen külső tulajdonságát emelte
ki a festő?

Európa a 16-17. században

?

Sorold fel V. Károly országait, majd a spanyol és osztrák 15
Habsburg területeket! Mi volt Franciaország európai
terjeszkedésének alapvető célja?
2. A korai kapitalizmus 17
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16

17

18

19

20

21

?

Minek az alapítására kértek engedélyt a „kedves alattvalók”? Támaszd alá válaszod a forrásrészlet segítségével!
Mely területekkel kereskedhetett a Társaság? Miért nevezhették a korban Kelet-Indiának Indiát?

?

Fogalmazd meg a szöveg alapján, hogy mit jelent a jogi
személyiség fogalma! Mi lehet az előnye annak, hogy
maga a Társaság lehet tulajdonos, nem pedig a részvényesek
közös tulajdona minden? Mi lehet az előnye annak, ha maga
a Társaság perelhető, nem pedig a részvényesek?

?

Miért van szüksége egy részvénytársaságnak vezetőre és
vezető testületre? Hogyan függ ez össze a részvényesek
számával, illetve a részvények adásvételével a tőzsdén?
Milyen fontos joggal rendelkeznek a részvényesek?

?

Összefoglalóan csak milyen pénzt vihetett ki a Társaság
Angliából? Mi volt az oka ennek a korlátozásnak? Miért
pénzt vitt ki, és miért nem angol árukat szállított keletre
a Társaság? Miért jó a királynak, ha a pénzverdéjében vert
pénzt kellett a Társaságnak kiszállítania?

?

Nevezd meg szakkifejezéssel, milyen kiváltságot kapott
a Társaság! Hogyan garantálta a király a kiváltságot?
Milyen előnnyel járt ez a Társaság számára? Milyen előnnyel
járhatott az uralkodó számára?

?

Milyen hajókból állt az angol flotta háború idején? Az
engedély nélküli kihajózás jogát kiváltságként írja le
a forrás. Miért tartotta szükségesnek az uralkodó, hogy
számon tartsa az Angliát elhagyó hajókat? Mit várt valójában
az uralkodó a Társaságtól háború esetén?

18 I. Kora újkor

A Kelet-indiai Társaság kiváltságlevele, 1600
„Erzsébet, Isten kegyelméből Anglia királynője […] minden alattvalónkhoz. […] Kedves alattvalóink királyi engedélyünket […]
kérték, hogy saját kockázatukra és költségükre, Angol Királyságunk
dicsőségére, a hajózás fejlesztésére és a kereskedelem előmozdítására
[…] egy vagy több kereskedelmi utazást szervezhessenek a megfelelő számú hajóval Kelet-Indiába, valamint Ázsia és Afrika más
országaiba. […] Tudtára adjuk tehát mindenkinek, hogy […] fent
nevezett szeretett alattvalóinknak megengedjük, hogy mostantól
kezdve névleg és tettekben is testületet alkossanak a Kelet-Indiával
Kereskedő Londoni Kalmárok Társasága és Kormányzója névvel. […]
Legyen testületük mostantól jogi személyiség, és legyen jogosult
bármiféle fajta földbirtokok, javadalmak, kiváltságok, joghatóság és
örökségek megszerzésére, birtoklására és élvezetére. És ugyanígy
legyen jogosult eladni, eladományozni, kiutalni bármiféle földbirtokot, bérleményt vagy örökséget. […] És perelhessen és legyen
perelhető […] mindenfajta bíróságon és mindenfajta bíró előtt
mindenfajta perben és vitában épp úgy, akárcsak birodalmunk többi
jogképes alattvalója. […]
Továbbá elrendeljük, hogy a nevezett Társaság válasszon meg egy
személyt […], akit a Társaság Kormányzójának fognak nevezni, és
válasszon huszonnégy további személyt […], akiket a Társaság Bizottságának fognak nevezni, és akik a Kormányzóval együtt határozzák
meg a tervezett utazások irányát, a hajók felszerelését és a hozzájuk
tartozó árukat, és szintúgy az utakról hazaszállított áru eladását,
és minden egyéb, a Társaság tulajdonát képező dolog kezelését és
irányítását. […]
Továbbá megengedjük, hogy törvényesen kiszállítsanak birodalmunkból minden olyan spanyol vagy más eredetű ezüstpénzt, amely
birtokukba került […], továbbá minden olyan ezüstpénzt, melyet
a londoni Towerben lévő pénzverdénkben állítanak elő a nevezett
Társaság és Kormányzó által rendelkezésünkre bocsátott ezüstből,
[…] úgy hogy bármely utazás alkalmával a teljes kiszállított pénzmennyiség ne haladja meg a 30 ezer font sterling értéket, továbbá
a nevezett összeg egy részét, legalább 6 ezer fontot a Towerben lévő
pénzverdénkben állítsák elő. […]
Továbbá elrendeljük, hogy nevezett Társaság és Kormányzója […]
a közlekedés és kereskedelem teljes és egyetlen kiváltságát élvezze
az említett tizenöt év időtartamára Kelet-Indiával és a korábban
megnevezett más helyekkel. […] És bármely más személy csak
a nevezett Társaság és Kormányzója engedélyével és rendelkezése
értelmében kereskedhet Kelet-Indiával. […] Továbbá megtiltjuk,
hogy bármely alattvalónk […] a nevezett Társaság és Kormányzója
engedélye nélkül kereskedjen Kelet-Indiával és a korábban megnevezett más helyekkel. […]
Továbbá megengedjük, hogy a nevezett Társaság és Kormányzója
[…] hat jó hajót és hat jó naszádot [kisméretű hajót], ellátva minden
szükséges felszereléssel és fegyverrel, ötszáz angol tengerésszel
[…] az említett tizenöt éven belül bármikor szabadon kihajózzon
a nevezett utazásokra minden ellentmondás nélkül. […] Amennyiben azonban birodalmunk védelmében fel kellene fegyvereznünk
flottánkat, és szükségesnek találnánk, hogy ahhoz alattvalóink hajói
is csatlakozzanak, szintén felfegyverezve és amilyen nagy számban
csak lehet […], az említett hat hajó és hat naszád csak külön enge„
délyünkkel hajózhasson ki.

[

TÖRTÉNELMI SZÍNESEK

]
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A tulipántőzsde

Az 1636–37-ben lezajlott tulipánlázat tartják az első tőzsdei buboréknak:
hirtelen megnőtt a kereslet, ezáltal a tulipánok ára is. A vásárlók ugyanis további áremelkedésre számítottak: ha időben vesznek, majd eladnak, akkor
óriási hasznot zsebelhetnek be. A buborék önmagát fújta fel: minél többen
hittek az áremelkedésben, annál többen akartak vásárolni, és annál jobban
növekedtek az árak. Aztán a buborék egyszer csak kipukkant: nem volt
hihető a további áremelkedés, mindenki eladni akart, és az árak zuhanni
kezdtek.
Az Oszmán Birodalomból frissen behozott tulipán értékes luxuscikknek
számított. Különösen a nehezebben, csak hagymáról szaporítható tarka
szirmú fajták. A tulipán rövid ideig virágzik, adásvétele is ekkor, kora nyáron történt. Hamarosan elkezdték azonban a hagymákat év közben is látatlanban adni-venni. Boldog-boldogtalan tulipánhagymát, pontosabban
vásárlási szándékot kifejező értékpapírt vett. Amikor aztán a buborék kipukkant, tömegek mentek tönkre.
Legalábbis így szól a legenda. A valóság prózaibb. A népszerű Gouda tengernagy nevű fajta ára valóban hat-hétszeresére nőtt 1636–1637 telén. De
a tulipán-értékpapírokért nem kellett fizetni, azok csak elővételi jogot jelentettek. Ha a vevő elállt szándékától, a leírt ár pár százalékáért megtehette.
Senki nem ment tönkre, csak néhány termesztő esett el némi extra haszontól.

[

		
LÁTÓKÖR

]

A Gouda-tulipán rajza Jacob Marrel
katalógusából, 1637

?

Mitől válhatott a tulipán luxuscikké? Miért éppen Hollandiában, a történelmi Németalföldön
alakult ki az első tőzsdei buborék? Mire jó – normál
körülmények között – a szövegben említett elővételre jogosító értékpapír?
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Pusztító kapitalizmus

Amit utólag páratlan gazdasági fejlődésnek, egy új korszak kezdetének érzékelünk, abban a kortársak gyakran rombolást,
a régi, bevált rend felbomlását látták. A kereskedelem, a haszonra törekvés szinte egyidős az emberiséggel, de a középkorban
– sőt nagyon sok helyen egészen a 19. századig – a többség önellátó gazdálkodást folytatott. A mezőgazdaságban gyakoriak
voltak a közös használatú földek, a kézműiparban a megszerzett szaktudás nem avult el. A kapitalizmus mindezt megváltoztatta. A magántulajdon kizárólagossá vált, a technikai fejlődés felgyorsult. Az árutermelés éles versenyt teremtett a vállalkozási
lehetőségekért és munkahelyekért. A verseny veszteseire pedig a nyomor várt.
„Magasra törsz, Lee uram. Gondold csak meg, mit tehet ez a találmány szegény alattvalóimmal. Minden bizonnyal romlásba
dönti őket azáltal, hogy megfosztja őket munkájuktól, és így koldussá teszi őket.” (I. Erzsébet válasza William Lee-nek, a kötőgép feltalálójának, 1589)
„Juhaitok […] szelíd állatok egyébként és kevéssel beérik. Most azonban, tartja a szólás-mondás, olyan mohók és telhetetlenek,
hogy már embereket kezdenek falni; szántóföldeket, majorságokat, falvakat tesznek pusztává és néptelenné. […] A nemesek,
nagyurak, sőt apáturak, felszentelt papok, be nem érve rendszeres évi javadalmaikkal, amit elődeik óta hoznak birtokaik,
s melyből henye pompában élnek a köznek nem hasznára, legfeljebb kárára, nem tartják fenn a szántóföldeket, hanem mindent legelővé változtatnak: a majorságokat lebontják, a falvakat elsöprik, legfeljebb a templomot hagyják meg: juhakolnak
[juhok istállójának]. Egyetlen telhetetlen tékozló […] elűzi földjükről a parasztokat. […] Hol találhatnának paraszti munkát? Nincs, hát nem is találnak! Hiszen akkora területen, melynek szántásvetéséhez sok kéz kellett, most egyetlen juhász vagy csordás legelteti nyáját.
Kiket foszt meg munkájától a kötőgép? Miért
Ez okból az élelmiszer is sokhelyütt alaposan megdrágult.” (Morus Tamás:
űzik el a parasztokat földjeikről? Mi történik
Utópia, 1516. Az angol jogász és politikus egy kitalált ország – Utópia, azaz az elűzött parasztokkal? Miért drágulnak az élelSeholország – leírásán keresztül mutatta be kora visszásságait.)
miszerek? Miért súlyosbítja ez tovább a helyzetet?

?

ÖSSZEGZÉS

A kora újkorban az Amerikából beáramló nemesfém inflációt okozott. Ez is elősegítette a kapitalista
gazdaság kialakulását. A céhek kötöttségeit megkerülve kialakult a felvásárlási és kiadási rendszer,
majd a bérmunkát és munkamegosztást alkalmazó manufaktúra. Fejlődött a bankrendszer, és megalakultak az első részvénytársaságok, kialakult a részvények piaca, a tőzsde. A korai gyarmatosítók
hamarosan lemaradtak, az új gazdasági centrum Északnyugat-Európa lett, míg Közép-Európában
megszilárdult a jobbágyrendszer és a rendiség. A növekvő uralkodói jövedelmek lehetővé tették
a központosítást, a rendek visszaszorítását, kialakult az abszolutizmus.
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A reformáció és a katolikus megújulás Európában

1 „Ez a szent konstanzi zsinat kijelenti, hogy a Szentlélekben jogszerűen egybegyűlve, egyetemes zsinatot alkot, a katolikus anyaszentegyházat képviseli,
és mivel hatalmát közvetlenül Krisztustól kapta,
ezért a hitet, valamint az egyház főben és tagokban
való megreformálását érintő minden kérdésben
a zsinatnak mindenki köteles engedelmeskedni,
bírjon bármilyen állást és legyen bármilyen mél„
tósággal felruházva, még ha maga a római pápa is.
(A konstanzi zsinat dekrétuma, 1415)

?

Nevezd meg szakkifejezéssel a dekrétum által megfogalmazott eszmét! Hogyan fogalmazza meg ez a pápa
és a zsinat viszonyát, és mi ennek a háttere?
2

• a német tartományúri hatalom megerősödése
• a központi hatalom megerősödése több európai államban
• reneszánsz világkép
• humanista tudományosság
• könyvnyomtatás
•
•
•
•
•
•
•

a papság műveletlensége
a vallásosság új formáinak jelentkezése
a pápai udvar anyagias szemlélete
a főpapok világias életmódja
konciliarizmus eszméje
nyugati egyházszakadás
az előreformátorok (például Husz János) tanítása

A reformációhoz vezető okok

?

Melyik szín jelöli a reformáció okai közül azokat, amelyek
az egyház belső válságát jelzik? Melyik szín jelöli az egyházon kívüli politikai okokat? Melyik szín jelöli az egyházon
kívüli kulturális okokat? Állíts egymás mellé olyan belső és
külső okokat, amelyek között összefüggés található!
3 „36. Bármely keresztény, aki igazán bánja bűneit,
elnyeri a bűn és a büntetés alóli teljes feloldozást, búcsúcédulák nélkül is.
43. Meg kell tanítani a keresztényeket, hogy aki
a szegénynek ad vagy a rászorulónak kölcsönöz,
jobbat tesz, mint ha búcsút váltana meg.
55. A pápának minden bizonnyal az a szándéka,
hogy ha búcsút, ami a legkevesebb, egy haranggal […] hirdetik, akkor az evangéliumot,
ami a legtöbb, száz haranggal […] hirdessék.
86. Ugyanígy, a pápa, akinek gazdagsága elmondhatatlan, miért nem inkább a saját, mint a szegény
hívők pénzéből építi egyedül a Szent Péter„
bazilikát? (Luther Márton 95 tételéből, 1517)

?

Mi mindent kellene tenni Luther szerint a búcsúcédula
vásárlása helyett? Mi az, ami sokkal fontosabb Luther
szerint, mint a búcsú hirdetése? Melyik tétel fogalmaz meg
kritikát a korabeli pápasággal szemben?
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A reformáció előzményei
A 15. század folyamán egyre erősödött az igény a katolikus
egyház reformjára. A 14–15. században csökkent a pápaság
tekintélye. A nyugati egyházszakadás évtizedei során egyszerre ketten, sőt olykor hárman tartották magukat pápának,
és az európai országok is megoszlottak abban, melyik pápát
ismerik el. Az egyházszakadást a konstanzi zsinat (1414−1418)
oldotta meg, amelyen sikerült megválasztani egy új, mindenki
által elfogadott pápát. Megjelent a konciliarizmus eszméje is,
amely szerint a zsinat a pápa fölött áll.
A pápaság szerepének csökkenéséhez hozzájárult az is, hogy
a 14–15. században az európai államok jelentős részében megerősödött a központi hatalom. Ugyanakkor a Német-római
Császárságban a tartományurak önállósága nőtt meg az uralkodóval szemben.
A korszakban egyre több támadás érte az egyházi életben
előforduló visszaéléseket, mint például a pápai udvar anyagias szemléletét, a papság egy részének világias életvitelét
és elégtelen műveltségét. A világi hívek ugyanakkor egyre
inkább az egyéni hitélményre törekedtek. Emiatt nőttek a lelkipásztorkodással szemben támasztott elvárások, amelyeknek a korabeli papság nem tudott megfelelni. Megerősödött
a laikus (világi) vallásosság, amely nem igényelte az intézményes egyház közreműködését. Egyes teológusok (például
a csehországi huszita mozgalom elindítója, Husz János) tanításuk középpontjába a Bibliát állították, és megkezdték annak
nemzeti nyelvre fordítását is.
Változást hozott a középkori vallásos világszemléletbe a humanizmus és a reneszánsz emberközpontúsága is, amely nagyobb
hangsúlyt helyezett az evilági életre. Az új eszmék és gondolatok
széles körű elterjedésében jelentős szerepet játszott a német
Gutenberg találmánya, a mozgatható nyomóelemekkel történő
könyvnyomtatás 1450 körül.
Luther fellépése és tanítása
A fényűző életet élő reneszánsz pápák nagyszabású háborúkat, építkezéseket finanszíroztak. Utóbbiak közül kiemelkedett
Rómában az új Szent Péter-bazilika felépítése. A pápaság
búcsút hirdetett, azaz lehetővé tette az egyházi tanítás szerint
a halál utáni tisztítótűzbeli szenvedés megváltását is. Eredetileg ezt csak bűnbánattal és előírt jótett elvégzésével, például
zarándoklattal, de a korszakban – Luther számára visszatetsző
módon – pénzbeli adományokkal is el lehetett nyerni.
A búcsúcédulák árusítása a Német-római Császárság területén
is megindult, ezzel szemben lépett föl Luther Márton. Az Ágoston-rendi szerzetes a középkori egyház általa vélt tévedéseit, az
eredeti bibliai tanítástól való eltéréseit kívánta orvosolni. Luther
a wittenbergi egyetem tanáraként 1517. október 31-én hozta
nyilvánosságra 95 tételét, amelyek elsősorban a búcsúcédulákkal kapcsolatos visszaéléseket kárhoztatták. Luther e tételeit
tudományos vitára szánta, de azok a könyvnyomtatásnak köszönhetően viharos gyorsasággal terjedtek el a birodalomban.

4

Luther tanítása a teológiai viták tüzében egyre markánsabbá vált: elvetette a pápai tekintélyt és egyes
szentségeket (például a papságot és a házasságot).
Nézeteinek egyedüli forrásaként a Bibliát nevezte
meg. A pápa előbb tanai visszavonására szólította föl,
majd kiközösítette. Ezután V. Károly német-római
császár birodalmi átok alá helyezte Luthert (1521,
Worms), akit azonban a szász választófejedelem védelmébe vett. Ekkorra a Német-római Birodalomban
több tartományúr és város rokonszenvezett eszméivel,
ráadásul tartottak a spanyol világbirodalmat, illetve
Németalföldet is uraló császár hatalmának megerősödésétől. Különösen vonzó volt számukra, hogy Luther
szorgalmazta az egyházi vagyon szekularizációját,
az egyházi birtokok világiak kezébe adását.

Lucas Cranach: Luther
Luther Márton bibliafordítáLuther átalakította a középkori teológiát. Tanítása
sának címlapja
Márton,
festmény,
1526
szerint a jócselekedetek csak a hit következményei. Az ember kizárólag Isten kegyelméből, hitének köszönhetően üdvözülhet. Isten és ember között
Mikor és hol adták ki Luthernek a képen látható bibKrisztus az egyetlen közbenjáró, ezért nem fohászkodnak
liafordítását? Nevezz meg két okot, amely hozzájárult
a szentekhez. Kárhoztatta a világiaktól elkülönülő, cölibá- ahhoz, hogy Luther Bibliája széles körben elterjedt!
tusban élő papságot és a szerzetességet is. Úgy vélte, hogy
5
a Bibliát mindenkinek jogában áll tanulmányozni és értelmezni. Ennek elősegítésére Luther német nyelvre fordította előbb
az Újszövetséget, majd a teljes Bibliát, amelyhez – a humanista szellemiségnek megfelelően – az eredeti (héber, illetve görög) szöveget vette alapul.

?

Kálvin tanítása
Luther eszméi a Német-római Császárságon kívül is elterjedtek.
Többen nála is radikálisabb nézeteket tanítottak, közülük a legnagyobb hatást Kálvin János genfi prédikátor gyakorolta. Kálvin
Lutheren túllépve tagadta Krisztus jelenlétét az Oltáriszentségben.
Lutherhez hasonlóan hirdette a kegyelemből történő üdvözülést, de szerinte Isten már előre eldöntötte, ki üdvözül, és ki jut
kárhozatra. Ez a predestináció, az eleve elrendelés tana. Ebből
azonban nem az következik, hogy az ember ne tegyen semmit, hanem hálából istenfélően, erkölcsösen és takarékosan
kell élnie és szorgalmasan kell dolgoznia Isten dicsőségére.
A középkori egyházi felfogással szemben Kálvin elfogadta
a pénz kölcsönzéséből származó hasznot, a kamatot is. Mindez szerepet játszott a kapitalista szemlélet elterjedésében.
A világi hatalomhoz való viszony kapcsán továbbra is tanította
a felsőbbségnek való engedelmességet, de megfogalmazta az
ellenállás jogát az önkényuralommal szemben. Ez és a hierarchiát elvető kálvini egyházszervezet hozzájárult az alkotmányos,
illetve a köztársasági államok kiépüléséhez.
A protestáns egyházak megszerveződése és a protestantizmus elterjedése
V. Károlynak hiába sikerült a birodalmi gyűlésen betiltatni a lutheri tanok terjesztését, a döntés ellen a rendek egy része protestált, vagyis tiltakozott: innen ered a reformáció híveire alkalmazott protestáns megnevezés. Az ellenállás láttán a császár
belegyezett, hogy a következő birodalmi gyűlésen a protestáns
rendek bemutassák hitelveiket, így született meg 1530-ban
a lutheri tanítás rendszerbe foglalása, az ágostai (augsburgi)
hitvallás. Ezt a katolikusok nem fogadták el, Luther továbbra
is birodalmi átok alatt maradt.

Egyedül a kegyelem
(sola gratia)

Egyedül a hit
(sola fide)

Egyedül Krisztus
(solus Christus)

Egyedül az Írás
(sola Scriptura)

Luther tanainak négy fontos alapelve és az
azt jelképező emlékmű, Lestyán Goda János
alkotása

?

Mit takar az Írás megnevezés, és mi jelentősége a „sola
Scriptura” alapelvnek? Az „egyedül a hit üdvözít” alapelv
hogyan viszonyul a búcsúval kapcsolatos katolikus tanításhoz?
„Mindenekelőtt jusson eszükbe, hogy amikor az 6
eleve elrendelést kutatják, az isteni bölcsesség
szentélyébe hatolnak be, […] olyan labirintusba
keverednek, ahonnan nem találják meg a kivezető utat. […] Ha az eleve elrendelés tekintetében
másféle megértésre vágyunk, mint amit Isten igéje
tanít, az épp olyan őrültség volna, mint ha valaki ott akarna járni, ahol nincs út, vagy sötétben
akarna látni […]. Eleve elrendelésnek nevezzük
Isten döntését, amellyel önmagában elhatározta,
„
mit akar, hogy történjen minden egyes emberrel.
(Kálvin János: A keresztyén vallás rendszere, 1559)

?

Mi a kálvini tanítás forrása? Biztosan tudhatja az ember, hogy kiválasztott vagy sem? Válaszodat indokold
a forrás alapján! Miként tekint Kálvin az eleve elrendelésre?
Milyen sors várhat az emberre halála után?
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Írország

FRANCIA
K I R Á LY S Á G

SPANYOL
KIRÁLYSÁG

Különbségek az utolsó vacsora
megünnepléséről szóló tanításban

A katolikus templomokban az Oltáriszentség őrzésének
helyét (állandóan égő) örökmécses jelzi. Miért nincsen
ilyen a lutheránus (evangélikus) és a kálvinista (református)
templomokban? Az utolsó vacsoráról szóló evangélikus
tanítás a katolikushoz vagy a reformátushoz áll közelebb?
9 „Bár a király őfelsége az angol egyháznak egyébként is jogszerűen és törvényesen feje, […] a jelen
országgyűlés hatalmából iktassék törvénybe, hogy
a király […] örököseivel […] együtt bírjon teljes
joggal és hatalommal arra, hogy időről időre megtekintsen, elnyomjon […] és kijavítson minden és
bármiféle olyan tévelygést, eretnekséget […] és
rendellenességet, amelyet egyházi hatalomnak és
hatóságnak törvényesen kell és lehet reformálnia,
„
elnyomnia […] és kijavítania. (VIII. Henrik király
1534. évi törvényéből)

?

Mivel indokolja a királynak az egyházzal kapcsolatos
jogainak körülírását a törvény bevezetője? Kinek volt
ez korábban a jogköre?
10

Rendeld a felsorolt intézkedéseket az ábra egyes soraihoz! Intézkedések: egyházmegyei zsinatok tartása,
méltósághalmozás tiltása, papi szemináriumok felállítása,
a papok ellenőrzése püspökeik által.
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A reformáció elterjedése Európában a 16. század végén
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evangélikus
Krisztus jelen van az úrvacsorában, a kenyér és a bor nem lényegül át Krisztus
testévé.
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ANGOL

katolikus
Krisztus jelen van az Oltáriszentségben,
a kenyeret és a bort a miséző pap változtatja át Krisztus testévé.

kálvinista
Krisztus valóságosan nincs jelen az úrvacsorában, csak hatásában azoknál, akik
az úrvacsorát magukhoz veszik.
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NORVÉG
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SKÓT
KIRÁLYSÁG
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?

Készíts táblázatot, melyik felekezet mely
országokban volt többségben! Melyek
lehettek azok az országok, ahol vallásháború
fenyegetett?

et
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Az ellentétek azonban háborúba torkolltak a császár, az őt támogató katolikusok és a protestánsok között. A háború 1555-ben
zárult le az augsburgi vallásbékével, amely kimondta, hogy
a kiváltsággal bíró rendek szabadon választhatnak a lutheri és a katolikus tanítás között („Akié a föld, azé a vallás”).
Ezzel az uralkodó elismerte a tartományonként megszervezett evangélikus egyházakat, amelynek szertartásai anyanyelven folytak. Míg a lutheri tanok a németlakta területeken
kívül csak Skandináviában terjedtek el, Kálvin követői, a reformátusok számos nyugat- és közép-európai országban váltak jelentős felekezetté. A református egyházszervezetben
lényegében minden közösség önálló volt, amelynek vezetésében a hitéletet irányító lelkipásztorok mellett komoly szerepet kaptak a választott világi vezetők, a presbiterek.
Az angol uralkodó, a Tudor-házból származó VIII. Henrik szakított
Rómával, és magát tette a helyi egyház fejévé azért, hogy elérje
első házasságának érvénytelenítését. A szerzetesrendeket ugyan
feloszlatta és birtokaikat szekularizálta, de az anglikán egyház
szervezetében és szertartásaiban alapvetően megőrizte a katolikus hagyományokat. Az angol kálvinisták ezektől szerették
volna megtisztítani az egyházat, innen ered a puritán elnevezésük. Több kisebb protestáns irányzat is kialakult, mint például
antitrinitáriusok, akik tagadták Krisztus istenségét és a Szentháromságot vagy az anabaptisták, akik csak felnőtteket kereszteltek meg.
A katolikus megújulás
Bár az egyház megreformálásának igénye katolikus oldalról
is felmerült a reformáció előtt, a katolikus megújulás Luther
fellépésének hatására indult el. Meghatározó eseményének
a trienti (tridenti) zsinat (1545–1563) tekinthető. Az elsősorban politikai okokból csak jelentős késéssel összehívott és hos�szan elnyúló zsinat egyik ülésén ugyan megjelentek a protestáns
követek, de a kereszténység egységét nem sikerült helyreállítani. A zsinat megerősítette a protestánsok által elvetett hagyományos tanítást (például a szent hagyományok jelentőségét,
a hét szentséget, a szentek tiszteletét, az egyházi hierarchiát),
de eltörölte a búcsúcédulák árusítását.

Bevezettek számos reformintézkedést, amellyel elsősorban
a papság erkölcsiségét, fegyelmét és műveltségét kívánták
emelni. Egységesítették az addig sokszínű szertartásrendet is.
A pápaság a reformáció tanainak továbbterjedését kívánta
megakadályozni azzal, hogy összeállította a tiltott könyvek
jegyzékét (Index), illetve újraszervezte az inkvizíciót. Az egyházi
inkvizíció nemcsak hitújítók, hanem tudósok ellen is indított
vizsgálatot, ami sokat ártott a katolikus egyház és a tudomány
viszonyának.
A katolikus megújulás gyakorlati megvalósításában nagy szerepet kaptak az új szerzetesrendek is, amelyek közül a jezsuiták
játszottak kiemelkedő szerepet. A Loyolai Szent Ignác által
alapított és a pápa által 1540-ben jóváhagyott közösség tagjai
fogadalmat tettek, hogy odamennek, ahova az egyházfő küldi
őket. Fő céljuknak a hitterjesztést tekintették, mind a tengereken
túl, mind Európában. Így ők lettek a protestánssá vált területek
visszaszerzésének, az ellenreformációnak az élharcosai is.

„Bárki, aki társaságunkban […] Isten harcosa kíván 11
lenni, és csak az Urat és annak földi helytartóját […]
akarja szolgálni, […] szüzességi fogadalom után […]
olyan társaság tagja lesz, melynek célja a lelkeknek
a keresztény tanok szerinti gondozása, a hit terjesztése nyilvános prédikációk útján, […] lelki gyakorlatok és a gyermekek és a kereszténységet nem ismerők
tanításában és a gyóntatásban megvalósuló szeretetszolgálat révén, illetve a keresztények hitben való
„
megerősítése. (A jezsuita rend szabályzatából, 1540)

?

Melyik tisztség viselőjét nevezi a forrás az „Úr földi
helytartójának”? Milyen szerzetesi fogadalmak szerepelnek a szövegben? Mennyiben különleges ezek közül az
egyik? Milyen célokat tűzött a szabályzat a tagok elé? Milyen
„eszközöket” javasolt e célok elérésére?
12

Vallási konfliktusok Európában
A reformáció nemcsak a vallási élet reformját hozta magával,
hanem egyházszakadást is. Nyugat- és Közép-Európa vallásilag
megosztottá vált. Az uralkodók politikai és vallási megfontolásokból feladatuknak tekintették saját felekezetük támogatását,
államvallássá tételét. A más vallásúakat esetenként üldözték,
máskor megtűrték. Ez a szemlélet egy évszázadon át számos,
részben vallási indíttatású háborúhoz vezetett országokon belül
és államok között egyaránt.
Franciaországot a 16. század második felében meg-megújuló
belháború sújtotta, amelyet vallási és politikai ellentétek egyaránt tápláltak. A meggyengülő királyi hatalom egyensúlyozni
próbált a tartományi és városi jogok erősítésén fáradozó és
szabad vallásgyakorlatot követelő, kálvini tanokat követő hugenották, illetve a velük szemben erőteljes fellépést szorgalmazó
katolikus párt között. A kegyetlen küzdelmet a protestánsok
vezetője, Bourbon Henrik zárta le, aki katolizált, hogy francia
király lehessen („Párizs megér egy misét”). A hugenottáknak
viszont – bizonyos korlátozásokkal – rendeletben biztosította
a szabad vallásgyakorlatot (nantes-i ediktum, 1598).
Jelentős szerepet játszottak a vallási ellentétek a 17. század
legpusztítóbb konfliktusában, a harmincéves háborúban
(1618–1648). A protestáns cseh rendek és a katolikus Habsburg uralkodó között kirobbanó összeütközésből kiszélesedő
európai háború azonban nem vallásháborúnak, hanem nagyhatalmi összecsapásnak tekinthető, amelyhez hozzájárultak
a német tartományurak önállósági törekvései is. A vallási ellentéteket felülírták a politikai érdekek. A katolikus Franciaország
például végig a Habsburgok ellenfeleinek oldalán vett részt
a küzdelemben. A háborút 1648-ban lezáró vesztfáliai békék következtében Franciaország lett Európa legjelentősebb
hatalma, Svédország is megerősödött, viszont Spanyolország
meggyengült. A Német-római Császárság lényegében önálló
államokra esett szét, amelyek közül a katolikus Habsburg Birodalom és a protestáns Brandenburg (a későbbi Porosz Királyság)
emelkedett ki. A birodalmon belül rendezték a vallási ellentéteket: hivatalosan elismerték a református felekezetet is, és az
egyes tartományokon belül kisebbségben levő felekezetek
hívei számára biztosították a nem nyilvános vallásgyakorlatot.

protestáns hatalmak és területek
katolikus hatalmak és területek
szövetség

hatalmi ellentét
vallási ellentét
az uralkodó és a rendek ellentéte

Ellentétek és szövetségek a harmincéves háborúban

?

Készíts táblázatot a harmincéves háborúba bekapcsolódó
katolikus és protestáns hatalmakról! Mivel magyarázható
az, hogy Franciaország az északnémet fejedelemségekkel
szövetkezett? Mivel indokolható az, hogy Dánia először
a Habsburgok ellen, majd az oldalukon lépett be a háborúba?
„Akik a béke kihirdetése után […] tartományuraiktól 13
eltérő vallást vallanak és követnek, mindezek iránt
türelmet tanúsítsanak, és […] biztosítsanak számukra
lehetőséget, hogy egyénileg, üldöztetés és zaklatás
nélkül gyakorolhassák otthon a vallásukat, […] s ne
akadályozzák őket abban, hogy gyermekeiket vallásuknak megfelelő távolabbi iskolákba [küldhessék],
[…], de olyan módon, hogy […] ne szolgáltassanak
ürügyet semmiféle zavarkeltésre. […] Ugyanazt
a jogot és kedvezést, amit […] a vallásbéke […] a katolikus rendeknek és alattvalóiknak éppúgy, mint az
ágostai hitvallás követőinek biztosított, azokra is ki„
terjesztik, akiket reformáltaknak neveznek. (A vesztfáliai Osnabrückben kötött békeszerződés, 1648)

?

Mennyiben módosította a békeszerződés az augsburgi
vallásbékét? Mi a különbség a vallási türelem és a vallásszabadság között?
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FORRÁSELEMZÉS
Luther Márton írásai
A) „Először is tagadom, hogy hét szentség van, és ez idő
szerint csak hármat fogadok el: a keresztséget, a gyónást
és az úrvacsorát. […] A mise méltó megtartásához semmi
más nem szükséges, mint olyan hit, amely amaz ígéretben
„
erősen bízik. (Az egyház babiloni fogságáról, 1520)

A trienti (tridenti) zsinat határozatai
a) „Senki, a saját okosságára támaszkodva, a hit és az erkölcs kérdéseiben […] a Szentírást – a saját értelmezése
szerint kiforgatva – értelmezni ne merje, azon értelmezés
„
ellenében, amelyet az Anyaszentegyház tartott és tart.

B) „Beszélnünk kell még arról a két szentségünkről, amelyet
Krisztus rendelt […]. Először a keresztségről beszélünk,
mert ezáltal nyerjük a felvételünket a keresztyénségbe.
[…] Ahogyan az előbbeniekben fejtegettük a keresztséget, úgy kell már most tárgyalnunk a második szentsé„
get [az Oltáriszentséget] is. (Német katekizmus, 1530)

b) „Az igazságot és fegyelmet azok az írott könyvek és írás
nélküli hagyományok tartalmazzák, amelyeket magának
Krisztusnak szájából fogadtak az apostolok, vagy maguk
az apostolok a Szentlélek tollbamondása szerint mintegy
„
a kezükkel átadtak és így eljutottak hozzánk.

C) „Hacsak meg nem győznek engem a Szentírás bizonyságaival vagy világos okokkal – mert sem a pápának,
sem a zsinatoknak egymagukban nem hiszek, mert
bizonyos, hogy többször tévedtek és egymásnak ellentmondottak –, kötve vagyok a Szentírásnak általam
„
idézett igéiben és az Isten igéjébe vetett bizalmamban.
(Luther beszéde a wormsi birodalmi gyűlésen, 1521)

c) „Ezért – miközben az Isten megérinti az ember szívét
a Szentlélek megvilágítása által – sem arról nincs szó,
hogy az ember semmit nem tesz, pusztán csak befogadva
ezt a sugallatot, sem arról, hogy Isten kegyelme nélkül
„
elindulhatna a megigazulás felé.

D) „Pál mondja, hogy mi mindannyian egy test vagyunk,
de minden egyes tagnak megvan a maga külön munkája,
hogy azzal szolgálja a többit. […] A laikusok és papok,
fejedelmek és püspökök, vagy amint ők mondják: egyháziak és világiak között valójában semmi más különbség
„
nincs, mint ami a hivatallal vagy foglalkozással jár.
(A német nemzet keresztény nemességéhez, 1520)

d) „Hit, hacsak nem társul hozzá a remény és a szeretet,
nem egyesít tökéletesen Krisztussal, és nem tesz az Ő
testének élő tagjává. Ezért igaz a mondás: tettek nélkül
„
a hit halott.

E) „Az üdvösséget másként, semmiféle cselekedet, tör„
vény avagy érdem által egyáltalán meg nem szerezhetjük.
(Schmalkaldeni cikkek, 1537)

e) „Ha valaki azt állítaná, hogy az Újszövetség szentségeit
nem mind a mi Urunk Jézus Krisztus alapította, avagy
több vagy kevesebb volna mint hét […]: a keresztség,
a bérmálás, az Oltáriszentség, a bűnbánat szentsége, az
utolsó kenet, az egyházi rend és a házasság […], legyen
„
kiközösítve.

F) „Hogy: a pápa nem […] Isten igéje alapján feje az egész
keresztyénségnek, (mert […] ez a Jézus Krisztus), hanem csupán a rómabeli egyháznak és azoknak püspöke
[…], akik önként csatlakoztak, […] a világi hatalom
által csatoltattak hozzá, nem azért, hogy uruk legyen,
hanem, hogy vele, mint keresztyén testvérek és társak
„
együtt éljenek. (Schmalkaldeni cikkek, 1537)
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f) „Ha valaki azt állítaná, hogy a katolikus Egyházban
nincs hierarchia, melyet isteni rendelés állított fel,
s amely püspökökből, áldozópapokból és szolgálókból
„
[áll]: legyen kiközösítve.

Melyek a közös elemek Luther és a zsinat tanításában? Mi az, amit e források alapján Luther nem fogadott el a katolikus tanításból?
Készíts táblázatot arról, hogy az egyes zsinati határozatok melyik lutheri írás(ok)ra reagálnak!
Mit takar az „Isten Igéje” kifejezés az F) forrásban? Ugyanez a forrás a keresztyénség (és nem a kereszténység) megnevezést használja.
Nézz utána, mi az oka ennek a szóhasználatnak!
Kinek van a zsinat szerint egyedül joga a Szentírást magyarázni? Melyek azok a zsinati határozatok, amelyek a „sola Scriptura”, a „sola
fide” és a „sola gratia” elvet tagadják?

Milyen tekintélyre utalt Luther a D) forrásban? Honnan származik a mondás, hogy „mi mindannyian egy test vagyunk”? Melyik újszövetségi könyvből való a mondás: „A hit halott tettek nélkül”? Melyik lutheri alapelvvel állították szembe e mondást? Mit takar
a „Krisztus testének élő tagja” kifejezés a d) forrásban?
Hány szentséget tartott meg a hétből Luther az A) illetve a B) forrásban? Mire lehet következtetni a kettő különbözőségéből? Hány szentséget tart számon ma az evangélikus egyház?
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LÁTÓKÖR
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A mainzi érsek és a búcsúcédulák árusítása
Brandenburgi Albert mainzi és magdeburgi érsek 1514-ben kapta meg
X. Leó pápától a római Szent Péter-bazilika felépítése céljából meghirdetett búcsú árusításának jogát a Német-római Császárságban. A búcsú
megvásárlását igazoló búcsúcédulákért kapott összeg egy részét azonban
megtarthatta magának abból a célból, hogy a Fugger-bankháztól felvett
kölcsönt visszafizethesse. Albert azért adósodott el, mert jelentős összeget
kellett fizetnie a pápai udvarnak, hogy elnyerhesse a mainzi érseki címet. Ez
ugyanis a birodalom legjelentősebb egyházi posztjának számított, ráadásul
Albert meg kívánta tartani a magdeburgi érsekséget is.

Idősebb L. Cranach fametszete a búcsúcédulák árusításáról, 1521

?

Kit ábrázol trónuson ülve a karikatúra? Melyik felekezethez tartozott a metszet
alkotója? Álláspontodat támaszd alá! Milyen egyházi visszaélések fedezhetők fel
abban, ahogy Brandenburgi Albert mainzi érsek lett? Nézz utána, miért volt jelentős
a szövegben említetten kívül a mainzi érseki cím!

A kálvinista Genf

20
A francia jogász és teológus Kálvin János 1541-ben telepedett le véglegesen
a svájci kantonokkal szoros kapcsolatot ápoló Genfben, és ettől kezdve
1564-ben bekövetkezett haláláig a város életének leg főbb irányítójává
vált. Az egyházközség irányítására az egyháztanácsnak nevezett testületet
állította, amelynek tagjai közé nemcsak a lelkipásztorok tartoztak, hanem
választott tekintélyes világiak is. Kálvin hatására Genf élete jelentősen megváltozott, tiltották a világias szórakozásokat (kártya, kocsmázás, színház,
tánc stb.). A „kálvinista Róma” a puritán élet és a szorgalmas munka városa
lett.

A kálvini egyházszervezet Genfben

[

MÚLT, JELEN, JÖVŐ

]

?

Miben különbözik alapvetően a kálvini egyházszervezet a katolikustól? Hol tanultál már a diakónusokról és a presbiterekről, miért éppen ezeket az elnevezéseket
alkalmazta Kálvin? Alkoss véleményt, miért tiltotta a világias örömöket!

21

Közös nyilatkozat a megigazulásról

Három évtizednyi előkészítés után 1999. október 31-én Augsburgban a Katolikus Egyház és a Lutheránus Világszövetség
közös nyilatkozatot fogadott el a reformáció egyik alapvető kérdéséről, a megigazulásról. Ezt Luther kizárólag Isten művének
tartotta, a katolikus álláspont szerint viszont az embernek is hozzá kell járulnia. A nyilatkozatban visszavonták a kölcsönös
kiátkozást is. A nyilatkozathoz 2006-ban a Metodista Világtanács, 2016-ban az Anglikán Konzultációs Tanács, 2017-ben
a Református Egyházak Világszövetsége is csatlakozott.
„Közösen valljuk: Egyedül kegyelemből, a Krisztus üdvözítő tettébe vetett hitben, nem saját érdemünk alapján fogad el minket
Isten, és kapjuk a Szentlelket, aki szívünket
Miért éppen október 31-én, és miért Augsburgban fogadták el a nyilatkozatot?
megújítja, és képessé tesz minket és felszólít
Hogy nevezzük a keresztény felekezetek közeledésére, egységére törekvő napjó cselekedetekre.”
jainkban népszerű eszmét, mozgalmat?

?

ÖSSZEGZÉS

A 15. század folyamán egyre erősebbé vált az igény az egyházi reformra. Az 1517-ben fellépő Luther
eredetileg csak megújítani szerette volna az egyházat a Biblia alapján, de fellépése nyomán egyházszakadás következett be. Új, protestáns felekezetek jöttek létre, közöttük legnagyobb jelentőségre
az evangélikus (lutheránus) és a református (kálvinista) tett szert. A katolikus egyház is megújult, de
Nyugat- és Közép-Európa vallási megosztottságát nem tudta megszüntetni. A hitszakadás a 17. század
közepéig számos háborúnak szolgált egyik indítékául.
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ÖSSZEFOGLALÓ
A kora újkor gazdasági, politikai és vallási folyamatai szorosan összefonódtak egymással. A világkereskedelem
és a kapitalizmus kialakulása, az abszolutizmus és a rendiség küzdelme, valamint a reformáció és a katolikus
megújulás azonban más-más eredményre vezetett Európa történeti régióiban.
A korai gyarmatosító országokban, különösen Spanyolországban az amerikai nemesfémkincs tette lehetővé
az abszolutizmus korai létrejöttét. A királyi hatalom még a reformáció előtt ellenőrzése alá vonta a katolikus
egyházat, megakadályozta a protestantizmus elterjedését, sőt ösztönözte a katolikus megújulást. Északnyugat-Európában, például Angliában a világkereskedelemből származó jövedelmek segítették az abszolutizmus
valamivel későbbi kiépítését. Az uralkodó itt maga vezette be a reformációt, és önálló államegyházat épített ki.
Közép-Európában is gazdasági fellendülést eredményezett az európai munkamegosztás, ám ennek hasznát leginkább csak a nemesség élvezhette. Így nehézségekbe ütköztek a királyok abszolutisztikus törekvései, megerősödött
a rendiség. Ennek ideológiáját – a hatalom ellenőrzésének gondolatát – pedig éppen a reformáció szolgáltatta. A gyenge uralkodói hatalom miatt gyenge maradt az államegyház, és a kompromisszum eredménye
a vallási türelem lett.

protestáns egyházak

abszolutizmus

ÉSZAKNYUGAT-EURÓPA
kapitalizmus
bővülő bevételek
európai
munkamegosztás

nemesfém

élelmiszerek

iparcikkek

nemesfém

iparcikkek

árforradalom
PORTUGÁLIA ÉS SPANYOLORSZÁG
katolikus egyház
megújulása

örökös jobbágyság
nemesfém

korai
abszolutizmus

apadó bevételek

vallási
türelem
élelmiszerek

Gazdasági, politikai és vallási változások a kora újkori Európa régióiban
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KÖZÉP-EURÓPA
rendiség
fennmarad

kevés bevétel

Fogalmak
abszolutizmus: kormányzati forma, amely a rendek visszaszorításával alakult ki. Az uralkodó nem hívott össze rendi gyűlést, hanem rendeleteket adott
ki, de fenntartotta a rendi kiváltságokat, esetleg a rendi önkormányzatokat.
anglikán: Angliában létrejött protestáns felekezet és egyház, melynek feje a mindenkori angol uralkodó. Hitelveiben és szervezeti felépítésében közel
áll a katolikus egyházhoz, de elutasítja a szerzetességet.
bank: pénzügyi közvetítő intézmény. A megtakarítóktól betéteket gyűjt, az így keletkezett összeget pedig a befektetőknek hitelezi. A hitelek után
kamatot szed, a betétek után pedig kamatot fizet.
bérmunkás: munkabérért dolgozó ember, kezdetben a manufaktúraiparban, később pedig a gyárakban
ellenreformáció: lásd: katolikus megújulás
evangélikus: protestáns felekezet és egyház, melyet a német Luther Márton hozott létre. Országonként szerveződik, kevésbé hierarchikus, mint
a katolikus egyház, elutasítja a szerzetességet, és hitelveiben a Bibliához nyúlik vissza.
gyarmat: tengeren túli meghódított terület
infláció: a pénz vásárlóértékének romlása, és emiatt az árak tartós emelkedése
jezsuita: katolikus szerzetesrend, melyet az ellenreformació, illetve katolikus megújulás szolgálatában hoztak létre, oktatással és térítéssel foglalkozott
kapitalizmus: más néven tőkés gazdaság, a gazdasági tevékenység célja a befektetett tőke segítségével profitot (hasznot) elérni
katolikus megújulás: a katolikus egyház szervezeti és erkölcsi reformja és egyben felkészítése a reformáció térnyerésének visszafordítására
manufaktúra: üzemszervezési forma a kora újkorban, a tőkés befektető biztosította a nyersanyagot és a munkaeszközöket, a bérmunkások pedig
munkamegosztás keretében termeltek
örökös jobbágyság: a kora újkorban Közép-Európában elvileg örökletessé vált a jobbágyi állapot, annak szigorodó feltételeivel (röghöz kötés,
növekvő robot)
protestáns: a katolikus egyházból a kora újkortól kezdve kiváló nyugati keresztény egyházak gyűjtőneve. A legjelentősebb protestáns egyházak
az evangélikus, a református és az anglikán.
reformáció: eredetileg a katolikus egyház szervezeti és erkölcsi megújítására irányuló mozgalom, amely a protestáns egyházak megszerveződéséhez vezetett
református: protestáns felekezet és egyház, melyet a francia származású Kálvin János hozott létre a svájci Genf városában. Országonként szerveződik, önálló egyházközségekre épül, elutasítja a szerzetességet és hitelveiben a Bibliához nyúlik vissza.
részvény: értékpapír, amely a részvénytársaságban birtokolt tulajdonhányadot testesíti meg
tőke: befektetett és profitot termelő érték (pénz, ingatlan, tudás, kapcsolat stb.)
tőkés: tőkével rendelkező tulajdonos, a bérmunkások alkalmazója
tőzsde: az értékpapírok (részvények) piaca. Létezik árutőzsde is, ahol nagy mennyiségben árucikkeket lehet vásárolni gyakran még az előállításuk előtt.
unitárius: protestáns felekezet és egyház, amely tagadja a Szentháromságot, így Jézus isteni mivoltát. Ezért Európa-szerte üldözték, és csak Erdélyben
működhetett szabadon.
vallási türelem: az államvallás mellett más vallási közösségek működésének engedélyezése, bár gyakran bizonyos korlátokkal (például istentiszteletre
kijelölt helyek)
világkereskedelem: a kora újkorban a regionális kereskedelmi hálózatok összekapcsolódása, a kontinensek közötti (főleg tengeri) kereskedelem
Személyek
Gama, Vasco da: portugál tengerész, 1498-ban Afrikát megkerülve hajózott el Indiába
Habsburg-dinasztia: német eredetű európai uralkodóház, amely a középkor óta uralta az osztrák tartományokat, és gyakran viselte a németrómai császári címet. A kora újkorban egy spanyol és egy Magyarországot is magában foglaló dunai birodalmat is létrehoztak. Utóbbi egészen
az első világháborúig fennállt.
Kálvin János (Jean Calvin): Genfben élő francia hittudós, a református egyház alapítója
V. Károly (Habsburg): német-római császár, spanyol király (1516–1556), a Habsburg-világbirodalom ura
Kolumbusz Kristóf: itáliai származású spanyol szolgálatba álló tengerész, 1492-ben felfedezte Amerikát
XIV. Lajos (Bourbon): francia király (1643–1715), a Napkirály, az abszolutizmus leghíresebb, mintaadó uralkodója
Loyolai (Szent) Ignác: spanyol (baszk) katona, majd szerzetes, a Jézus Társasága (jezsuita rend) alapítója
Luther Márton (Martin Luther): német szerzetes és hittudós, a reformáció megindítója, az evangélikus egyház alapítója
Magellán Ferdinánd (Fernão de Magalhães): portugál származású spanyol tengerész, expedíciója 1519 és 1522 között körülhajózta a Földet, ő maga
útközben meghalt
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IV.

Magyarország
a 18. században
A Rákóczi-szabadságharc
Magyarország újranépesülése
és újranépesítése
A felvilágosult abszolutizmus reformjai

Magyarországról a 17. század végén Habsburg vezetésű idegen csapatok űzték ki a törököt. Erdély is a Habsburgok
kezére került. Mindennek következtében felerősödtek a Habsburg abszolutista törekvések. Az ennek nyomán kialakult társadalmi elégedetlenség élére a fejedelmi sarj, II. Rákóczi Ferenc állt. Szabadságharcának sikere a nemzetközi
körülményektől függött, végül kölcsönös engedmények árán megkötött békével zárult. A Habsburg Birodalom örökös
tartományaiban bevezetett abszolutizmussal szemben Magyarországon az uralkodók a rendi alkotmány és a rendi jogok
betartásával kormányoztak. 1765–1790 között azonban a felvilágosult abszolutista Mária Terézia és fia, II. József a rendi
gyűlések mellőzésével, rendeleti úton kísérelték meg birodalmukat és annak részeként Magyarországot felzárkóztatni
a fejlettebb európai országokhoz.
A török hódoltság időszakában az ország népessége alig nőtt. A gyér népességű területek belső vándorlás, bevándorlás
és szervezett betelepítések során népesültek újra. A lakosság a 18. század végére 9 millióra nőtt. Az ország etnikai
viszonyai megváltoztak, a magyar népesség aránya alig haladta meg a 35 százalékot. A népesség gyarapodásával
a gazdaság is fejlődésnek indult. Magyarország a birodalmi munkamegosztásban a mezőgazdasági termékeket és
a nyersanyagokat biztosította, egyben felvevőpiacot jelentett az örökös tartományok ipari termékeinek.

1740–1780: Mária Terézia uralkodása

1703–1711: a Rákóczi-szabadságharc
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1711: a szatmári béke

„Önre vár […] Magyarország helytartójának méltósága. […] A magyarországi tisztség a Monarchia egyik legfontosabb posztja, nincs messze
Bécstől, és olyan nemzet főségét jelenti, melynek számos érdeme van
velem szemben. Neki köszönhetem helyemet elődeim trónján. Harmincéves uralkodásom alatt a legnagyobb odaadást tanúsította irányomban,
és hatékonyan támogatott céljaim megvalósításában. Ha ennek megfelelően viselkedik, bizalmat és szeretetet mutat iránta, meg fogja látni,
sokat várhat ettől a nemzettől. […] Ha a továbbiakban ugyanúgy bánunk
vele, ahogy azt én tettem, minden bizonnyal boldog lesz, amennyiben
„
boldoggá teszi népét. (Mária Terézia levele fiának, Miksának, 1774)
„Azt mondják a politikusok, hogy az ország boldogsága a népnek sokaságától függ. De mit használ az a sok, ha vagy mind szegény, vagy nagyobb
része tudatlan? A szegénység és a tudatlanság egy húron pendül. Sőt
mindenik kiterjed a másikra. Mert amaz a testet, ez a lelket illeti: a kettő
pedig mind jót, mind rosszat együttérez. És így szintolyan boldogta„
lan az a nép, amely tudatlan, mint amely szegény. (Bessenyei György:
Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék, 1781)

Képek az előző oldalon
Címerkép Esze Tamás nemeslevelén, 1708
Mária Terézia magyar urakkal kártyázik, vízfestmény, 1751
Pozsony látképe, rézmetszet, 1787

|

|

|

1780–1790: II. József uralkodása

?

Hogyan vélekedett Mária Terézia Magyarországról? 1
Miért köszönhette a magyaroknak a trónját? Miért volt
szükség Magyarországon helytartói posztra? A levél további
részében Mária Terézia egyéb jó tanácsokkal látta el fiát,
a nőkkel, a szórakozással, az alattvalókkal való viszonyával
kapcsolatban. Mi szűrhető le ebből az uralkodó családi életével kapcsolatban?

?

Melyik eszmeáramlat képviselője volt Bessenyei György 2
az idézet tanúsága szerint? Mely intézmény létrehozását szorgalmazza az idézett műben? Létrejön-e ez az intézmény a korszakban? Érvelj a szerző gondolatainak időtállósága mellett!

?
?
?

Mit ábrázol Esze Tamás, a Rákóczi-szabadságharc egyik 3
vezérének címerképe? Mivel érdemelhette ki a jobbágy származású Esze Tamás, hogy Rákóczi nemesítette?
Előfordulhatott-e a valóságban az uralkodónő és 4
a magyar urak közötti kártyaparti? Miért?

Mi tette alkalmassá Pozsonyt a fővárosi szerep betölté- 5
sére? Mire szolgált a képen látható „repülőhíd”? Mióta
tartották Pozsonyban az országgyűléseket?
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A Rákóczi-szabadságharc

1 „Széles körű összeesküvést lepleztem le [Eperjesen] Thököly támogatói között, akik méltatlanok
az őfelségétől kapott kegyelemre, továbbra is ezt
a fekélyt [Thököly Imrét] támogatták. […] Ez egy
hydra [az antik mitológia sokfejű, kígyótestű szörnyetege], amelynek mindig több feje nőtt ki, mint
amennyit levágtunk. […] Titokban fegyveres felkelést akartak kirobbantani és uralomra juttatni itt
„
a török szultánt. (Caraffa császári tábornok jelentése
I. Lipótnak, 1687)

?

Mi volt a hivatalos indoka a forrásban szereplő eperjesi
vésztörvényszék felállításának? Mi volt a politikai célja
a két tucat nemest és gazdag polgárt nyilvánosan kivégző és
sok százakat megkínzó vésztörvényszéknek?
2 „És, minthogy Ő császári és királyi legszentségesebb
felsége, dicsőséges és győzedelmes fegyvereivel,
a keresztyén név iszonyú ellenségét, a törököt számos véres és döntő ütközetben megverte, […] s
e legédesebb hazának felszabadítására ezeket […]
[az] áldozatokat hozni méltóztatott:
Hálája jeléül, e Magyarországnak […] rendei kinyilatkoztatják, hogy mostantól jövőre s örök időkre
senkit mást, mint fenncímzett Ő császári s királyi felségének saját ágyékából származott fiörökösei közül
az első szülöttet […] fogják törvényes királyuknak
„
s uruknak ismerni és […] meg fogják koronázni.
(1687. évi II. törvénycikk)

?

Miért nem jelentett különösebb változást ez a törvény
a középkori magyar királyságban kialakult öröklési rend
fényében? Miért és miért ekkor látta a dinasztia elérkezettnek
az időt arra, hogy lemondassa a magyar nemeseket a szabad
királyválasztás jogáról? Miért tette meg ezt a nemesség?
3

1 font (kb. 0,5 kg) hús
2 font kenyér
1 pint (kb. 8 dl) bor
vagy 2 pint sör
só, tüzelő, gyertya
és ágy biztosítása
6 font zab
8 font széna
fél köteg szalma

A beszállásolt katona és lovának napi porciója (fejadag, a hadiadó természetben lerótt
része)

?

Mihez vezetett az, hogy az elmaradt adó behajtására
a bécsi kormányzat leggyakrabban az adott térségben
állomásozó katonaságot vette igénybe?
84 IV. Magyarország a 18. században

A szabadságharc okai és céljai
A Habsburgok vezette keresztény koalíció felszabadította
Magyarország legnagyobb részét a török uralom alól. Az oszmánok kiűzése azonban nem hozta el Magyarország függetlenségét: I. Lipót (1657–1705) meghódított tartományként tagolta
a Habsburg Birodalomba. A hálára kötelezett magyar nemesek
már az 1687. évi pozsonyi országgyűlésen lemondtak a szabad
királyválasztás évszázadok óta gyakorolt jogáról – ezzel elismerve a Habsburg-dinasztia örökösödési jogát –, és hatályon
kívül helyezték az Aranybulla ellenállási záradékát is.
A töröktől visszahódított területekről az Újszerzeményi Bizottság rendelkezett. A régi nemesi tulajdonosok csak feltételekkel kaphatták vissza birtokaikat: a tulajdonjogot igazoló
dokumentumok bemutatása, az uralkodónak tett hűségeskü,
és a birtok értékének 10%-át kitevő – a felszabadító harcok
költségeit ellentételező – fegyverváltság befizetése az államkincstárba. Gyakran a jogos földtulajdonosok kárára más magyar
vagy osztrák arisztokraták, kamarai főtisztviselők, hadiszállítók
kaptak meg egy birtokot. I. Lipót egy új, udvarhű, katolikus
főnemesi réteget akart kialakítani, és meg akarta akadályozni,
hogy a nemesség hatalmát biztosító vármegyék közigazgatása
a régi formájában alakuljon újra. Az uralkodó abszolutisztikus
módszerekkel kormányzott, rendelkezéseit a Bécsből irányított,
központi hivatalnokszervezettel kívánta végrehajtatni.
A katolicizmus egyeduralmának visszaállítása érdekében már
a 17. század utolsó évtizedeiben felerősödött az erőszakos
ellenreformáció. Később ugyan nem üldözték, de korlátozták
a nyilvános protestáns vallásgyakorlatot.
A karlócai békével (1699) a Habsburg és az Oszmán Birodalom
határvidéke a Száva–Duna–Tisza–Maros vonalra húzódott
vissza. Az Adriai-tengertől az erdélyi területekig megszervezett
Határőrvidékre az oszmán területekről elmenekült délszláv
népességet (elsősorban szerbeket) telepítettek, és bíztak meg
a védelem feladatával. A Határőrvidéket közvetlenül Bécsből irányították, nem tartozott a vármegyék joghatósága alá.
A Magyarország területén húzódó végvári vonal fenntartása
szükségtelenné vált, így a török korban önálló társadalmi réteggé vált végvári katonákat elbocsátották. Egy részüket
a magyar császári ezredekbe toborozták, nagy részük azonban
– a szőlőművelők, állattenyésztéssel foglalkozók – ki voltak
téve a jobbágyi sorba süllyedés kockázatának. Közülük mind
többen váltak földönfutó bujdosóvá. A felszabadított, háború
terheitől és pusztításaitól megkínzott Magyarországtól az udvar
hatalmas készpénzadót követelt. Ezen felül az idegen katonaság ellátása és továbbszállítása is a szabad királyi városok,
a megyék és azon belül különösen a jobbágyság feladata volt.
A Habsburgok magyarországi politikájával szinte az összes
társadalmi réteg elégedetlen volt. Sok helyütt, de különösen
az északkeleti vármegyékben, a Kárpátok hegyeiben egykori
felkelők, hitük miatt üldözött kisnemesek, elbocsátott végváriak,
a császáriaktól szökött katonák, az adóterhek elől menekülő
jobbágyok verődtek össze.

II. Rákóczi Ferenc – I. Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejede
lem és Zrínyi Ilona fia, Thököly Imre mostohafia –, akit családjától elszakítva, Habsburg-hű szellemben neveltek, hazatért
Magyarországra, átvéve hatalmas birtokainak igazgatását. Itthon
azonban szembesült az ország állapotával és az általános elégedetlenséggel, ezért szembefordult az udvarral. Levélben kérte
XIV. Lajos francia király támogatását egy Habsburg-ellenes
szervezkedéséhez. Miután terve kitudódott, letartóztatták és
a bécsújhelyi börtönbe vetették. Kalandos szökését követően
Lengyelországba menekült. 1703 tavaszán itt, Brezán várában
keresték fel az újabb, tiszaháti felkelés jobbágyvezérei. Rákóczi
eleget téve kérésüknek, vállalta a szabadságharc (1703–1711)
vezetését. A brezáni kiáltványban Rákóczi a Habsburg-elnyomás ellen harcba hívta az ország valamennyi lakosát. Későbbi,
az európai államoknak szóló kiáltványában megindokolta,
és egyben céljait is megjelölte a mozgalomnak: az idegen
katonaság hagyja el az országot, az uralkodó tartsa tiszteletben a nemesi szabadságjogokat (a szabad királyválasztás és
az ellenállás jogát), rendszeresen hívja össze az országgyűlést,
melynek kizárólagos joga legyen az adókivetés, biztosítsák
a bevett vallások szabadságát, csatolják vissza a felszabadított
országrészeket, a birtokokat kapják vissza volt tulajdonosaik.
A szabadságharc tehát alapvetően a rendi jogok helyreállítását
célozta.
A szabadságharc nemzetközi környezete
A Habsburgok spanyol ágának kihalása miatt kitört spanyol örökösödési háborúban (1701–1714) Franciaország és a Habsburgok – és ez utóbbiak által vezetett szövetségi rendszer – csapott
össze. XIV. Lajosnak érdekében állt Rákóczi – és személyében
egy, a Habsburgok hátában kitörő felkelés – támogatása. A több
hadszíntéren (Spanyolország, Spanyol-Németalföld, Német-római Birodalom, Észak-Itália) is zajló örökösödési háború miatt
a Habsburgok nem tudták erőiket Magyarországra összpontosítani. Ez és a rendszeres francia pénzügyi támogatás kezdetben
jó lehetőséget teremtett a szabadságharc kibontakozásához.
A francia uralkodó azonban a politikai szövetség megkötésétől
elzárkózott, mivel ez nem állt érdekében, csupán kétfrontos harcra akarta kényszeríteni a Habsburgokat. Ugyanígy nem nyertek
meghallgatást Rákóczi nagyszabású tervei az angol, a holland,
a svéd és a porosz udvarokkal folytatott tárgyalások során.
A svédek balti-tengeri uralmát az északi háborúban (1700–1721)
megtörni igyekvő Oroszország cárja, I. Péter szövetséget kötött
ugyan Rákóczival, de ez konkrét segítségnyújtásban nem nyilvánult meg. A szabadságharc nem tudott kitörni a nemzetközi
elszigeteltségből, a korszak politikai-hatalmi viszonyai között
nem sikerült tényleges szövetségeseket szerezni.
A szabadságharc politikai és katonai fordulópontjai
Rákóczi egyik legfontosabb feladata volt, hogy seregében tartsa
a nemességet és a parasztságot is. Megtiltotta a nemesek
elleni támadásokat, fosztogatásokat. Az 1703 nyarán Vetésen
kiadott pátense (rendelet) értelmében a harcoló jobbágyok és
közvetlen családtagjaik mentességet kaptak az állami és földesúri szolgáltatások alól. Később a rendelkezést módosították,
a mentesség a családtagokra nem vonatkozott. Rákóczi nem
kívánta felszámolni a rendi társadalmat, így intézkedéseivel
megnyerte a nemességet is a szabadságharc ügyének. A felekezeti ellentétek megszüntetése érdekében szorgalmazta
a vallási türelmet.

„Erősen gyötrődtem, látván hazám nyomorúsá- 4
gát, mivel német társaságokban sűrűn megfordultam, s így a bécsi minisztérium hazámra vonatkozó
terveit jobban ismertem, mint az egybegyűlt főurak.
[…] [Barátom, gróf Bercsényi Miklós] nem minden
csodálkozás és vigasz nélkül vette észre, hogy a német ruha alatt magyar és valóban hazafiúi szív dobog bennem […]. Ugyanis csupán az én személyem
volt alkalmas a Házam és őseim iránti tisztelet okán
arra, hogy egyesítse az egy akaraton lévők terveit,
és barátságot hozzon létre a külföldi keresztény fe„
jedelmek között. (II. Rákóczi Ferenc: Emlékiratok,
1717)

?

Melyek voltak a bécsi udvar Magyarországra vonatkozó
tervei? Miért volt meglepő Rákóczi aggodalma hazájáért?
Nézz utána, milyen szerepet játszott Bercsényi Miklós Rákóczi
és a szabadságharc sorsának alakulásában! Miért volt Rákóczi
személye alkalmas arra, hogy összefogja az országban és
külföldön a Habsburg-ellenes erőket? Vajon Rákóczi reálisan
becsülte fel családja (és egyben az általa később megszerzett
Erdélyi Fejedelemség) nemzetközi súlyát?
Rákóczi szövetségese
együttműködés nélkül
Rákóczi együttműködése
szövetség nélkül
Diplomáciai kapcsolatfelvétel
kísérlete

a Franciaország vezette
koalíció államai
a franciaellenes koalíció
államai
a svédellenes koalíció
államai
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?

Melyik két nagy európai háború zajlott párhuzamosan 5
a Rákóczi-szabadságharccal? Kik voltak a tagjai, és
miért alakult meg a század elején a széles körű franciaellenes szövetség? Melyik országtól kapott Rákóczi tényleges
segítséget? Mely családi előzmények, hagyományok predesztinálhatták Rákóczit arra, hogy a franciák szövetségét
keresse? Mi volt a XIV. Lajos által nyújtott támogatás célja?
Miért jelentett fordulópontot a franciák 1704-es höchstadti
veresége mind az örökösödési háború, mind a magyar szabadságharc szempontjából? Melyik ország uralkodójával
kötött Rákóczi írásba foglalt politikai megegyezést? Melyik
– Oroszország által befolyásolt – ország trónját ajánlhatta
fel I. Péter cár Rákóczinak? Miért nem valósult meg I. Péter
és Rákóczi szövetsége a svéd királynak az 1709-es poltavai csatában történt látványos legyőzése után? Miért nem
fogadta el sem a bajor uralkodó, sem a porosz trónörökös
Rákóczi felkérését arra, hogy foglalják el a magyar trónt?
12. A Rákóczi-szabadságharc 85

6 „Mivel mi sem avégre fogtunk fegyvert, hogy
a földesurak jussát s szabadságát bontogassuk, sőt
valamint mások, úgy a földesurak jussát is helyreállítsuk, mely okra nézve, hogy teljességgel uruk
szolgálatául felszabadítsuk, mind a Nemes Ország
törvényének, mind pedig a földesurak jussának
ellenére vagyon, mindazonáltal a még hadban
szolgálnak, ki adott pátensünk [rendelet] […]
szerint az oly hadban mentek családjuk uruk szol„
gálatára nem compelláltatnak [kényszeríthetők].
(Rákóczi válasza kérvényező katonáinak, 1704)

?

Mit kérvényezhettek a katonák Rákóczitól? Mi volt
erről Rákóczi véleménye, és vajon miért? Mit tartalmazott a forrásban említett vetési pátense? Milyen,
a jobbágyok sorsát érintő rendelkezés született a szabadságharc egyik legnagyobb vereségét követő, 1708-ban
tartott sárospataki országgyűlésen?
7

Kuruc lovas ábrázolása egy 18. századi rézmetszeten

?

Melyik fegyvernemet képviseli a képen látható harcos? Melyek ennek a fegyvernemnek az erősségei,
illetve gyengeségei? Vesd össze a kuruc sereg harcértékét
a korszak reguláris császári seregével!

8 „Régi dicső szabadságunknak és legfelső törvényes
jussunknak erejével, és authoritásával [tekintély]
mely mind isteni, mind emberi törvények szerint
reánk szállott, […] teljes jókedvünkből és szabad
akaratunkból Hazánkban interregnumot lenni
vallunk, tudniillik: Országunkat király nélkül len„
ni jelentjük és hirdetjük. (Az ónodi országgyűlés
rendelkezéseiből, 1707)

?

Milyen nagy jelentőségű döntést hozott az ónodi
országgyűlés?
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A kuruc sereg létszáma a szabadságharc szinte teljes időszaka
alatt (az első néhány hónapot és az utolsó alig több mint egy
évet leszámítva) jócskán meghaladta az ellene mozgósított
császári hadak létszámát. A mozgalom csúcspontján Rákóczi
közel 70 ezer katona felett rendelkezett. 1708 után azonban
a nemesség java elfordult Rákóczi függetlenségi politikájától.
A szökések, az átállások és a terjedő pestisjárvány miatt folyamatosan csökkent a kuruc sereg létszáma. A helyzetet az
sem orvosolta, hogy az 1708-as sárospataki országgyűlésen
Rákóczi hajdúszabadságot ígért a katonáskodó jobbágyoknak
és a vitézlő rend tagjainak. A nemesek a rájuk kirótt adók miatt
elfordultak a mozgalomtól.
A létszámfölény ellenére a képzetlenebb, gyengébben felszerelt kuruc seregek kisebb harcértékűnek bizonyultak az osztrák
alakulatokkal szemben. A nagy területek megszerzését eredményező esetenkénti látványos sikerek ellenére a nyílt, mezei
csatákban egyértelműen megmutatkozott a császári csapatok
tüzérségének és gyalogsági tűzfegyvereinek a fölénye a nagy
létszámú – akár többszörös túlerőben lévő – kuruc könnyűlovasság felett. A kezdeti sikerek nyomán 1704-re szinte az egész
ország a kurucok birtokába került. A hadiszerencse azonban
forgandó volt, különösen a Dunántúlon és Erdélyben, hiszen
ezek a területek váltakozva voltak hol császári, hol kuruc kézen.
1704 nyarán a gyulafehérvári országgyűlésen Rákóczit Erdély
fejedelmévé választották. Ez a tisztsége elfogadott tárgyalópartnerré tette őt a külföldi uralkodók és követeik szemében.
1704-ben a spanyol örökösödési háború egyik döntő csatájában
az angol–osztrák csapatok győzelmet arattak a franciák felett.
I. Lipót halála után a trónját öröklő fia, I. József (1705–1711)
a sérelmek orvoslására és békekötésre törekedett Rákóczival,
ő azonban elzárkózott az érdemi tárgyalásoktól. Ehelyett
1705-ben összehívta a szécsényi országgyűlést, melyen a rendek
szövetséget kötöttek: Magyarország rendi konföderáció lett.
Rákóczit vezérlő fejedelemmé választották, ezzel Magyarország
és Erdély között perszonálunió jött létre. Az országgyűlés rendelkezései nyomán kiépült a szabadságharc állama: létrehozták
a fejedelem tanácsadó szervét (Szenátus) és a Gazdasági Tanácsot.
1704-től a katonák zsoldjának fedezésére a belső pénzforgalomban
használatos rézpénzt vertek.
A pénzügyi problémákat azonban nem sikerült megoldani:
a rézpénzek hamar inflálódtak. Többek között a pénzügyi gondok miatt hívták össze 1707-ben az ónodi országgyűlést,
melyen már kiéleződtek a mozgalom belső ellentétei. Az
országgyűlés – a Rákóczi politikáját ellenzők erőszakos letörése
árán is – kimondta a Habsburg-ház trónfosztását. Mindez
megosztotta a nemességet, sokakat az uralkodó pártjára állásra
késztetett. Az országgyűlésen döntést hoztak a szabadságharc
folytatásáról és a hadiadó nemesekre történő kiterjesztéséről is.
1708 augusztusában a trencséni csatában a kuruc sereg katasztrofális vereséget szenvedett. A további vereségek megmutatták
a sereg morális összeomlását, a mozgalom társadalmi támogatottságának kifulladását és a császári haderő átcsoportosításának
eredményét. 1711 elején Rákóczi Lengyelországba utazott az
I. Péterrel folytatott tárgyalások céljából. Az időhúzás érdekében
tábornagyát, Károlyi Sándort bízta meg a császáriakkal való
tanácskozások folytatásával.

9

A tárgyalások azonban – a fejedelem hozzájárulása nélkül –
sikerrel zárultak. Az I. József halála után trónra került III. Károly
(1711–1740) képviselői és a szövetkezett rendek nevében Károlyi
Sándor Szatmáron aláírták a békét 1711. április 30-án. Másnap
a majtényi síkon a kuruc katonák letették zászlóikat, hűségesküt
tettek az uralkodóra, és a sereg feloszlott.
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A Rákóczi-szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei
A szatmári béke kompromisszuma és a Pragmatica Sanctio
A szabadságharc kompromisszummal, kölcsönös engedményekkel járó megegyezéssel zárult. A mozgalom résztvevői
amnesztiát (büntetlenséget) kaptak. III. Károly ígéretet tett arra,
hogy betartja a rendi alkotmányt, megszünteti a magyarokat
sértő Újszerzeményi Bizottságot, összehívja az országgyűlést,
biztosítja a szabad vallásgyakorlatot, tiszteletben tartja Magyarország és Erdély szabadságjogait. A szabad királyválasztás és
az ellenállás joga azonban nem állt helyre, Erdélyt továbbra
is külön kormányozták. Magyarország elszakadása a Habsburg Birodalomtól tehát sikertelen volt, az ország a birodalom
része maradt, azon belüli önállósága viszont részben helyreállt.
A rendkívül méltányos szatmári béke megteremtette a háborúktól meggyötört ország újjáépülésének és békés fejlődésének
lehetőségét, melynek nyomán Magyarország a Birodalom egyik
legjelentősebb részévé válhatott. A szatmári békét Rákóczi
elutasította, és élete végéig száműzetésben élt.
III. Károly trónra lépésekor a Habsburg-dinasztia egyetlen férfitagja volt. Előrelátóan – a birodalom esetleges szétesését
elkerülendő – országaiban megpróbálta elfogadtatni legidősebb lányának öröklési jogát. Miután ez megtörtént Horvátországban és Erdélyben is, az 1722–23-ban ülésező pozsonyi
országgyűlés is elfogadta és törvénybe iktatta a Pragmatica
Sanctiót (latin kifejezés, jelentése: gyakorlati rendezés, valamely
nagy fontosságú államügy rendezése). A horvát, az erdélyi és
a magyar rendek döntésében is szerepet játszott az esetleges
török veszélytől való félelem.
A Pragmatica Sanctio kimondta, hogy Magyarország önálló,
de elválaszthatatlanul a Habsburg Birodalom része, azzal
együtt osztatlanul öröklődik. A magyar rendek a törvény megszavazását feltételekhez kötötték: így az uralkodó ígéretet tett
a rendi jogok és kiváltságok megerősítésére és az ország rendi
alkotmányának betartására. A Pragmatica Sanctio gyakorlatilag
közel kétszáz évig, a birodalom fennállásáig (1918) meghatározta Magyarország és Ausztria közjogi helyzetét.

11%
városok

18%
nemesség

71%
jobbágyság

Az 1707-ben kirótt hadiadó megoszlása az
egyes társadalmi rétegek között

?
?

Mennyiben sérültek a hadiadó kivetésekor a nemesi
szabadságjogok? Beszélhetünk-e az adatok fényében
arányos közteherviselésről?
Mely területeken bontakoztak ki a korai kuruc népfel- 10
kelések? Mi volt a célja és jelentősége a szabadságharc
első hadművelet-sorozatának, a tiszántúli hadjáratnak?
Mely területek maradtak mindvégig császári kézen? Mi
volt az oka annak, hogy a nyílt mezei csatákban a császári
csapatok voltak fölényben?
„Bárki ítélend a magyar ügyekről, a háború szeren- 11
csés kezdetét az ellenség fölötte nagy óvatosságának tulajdoníthatja, és annak, hogy az erősségek
és helyőrségek nagyon rosszul valának ellátva és
még rosszabbul védelmezve. A háború szerencsétlen végének okául pedig a nemzet tapasztalatlanságát s tudatlanságát, a fegyver és pénz hiányát
– amelyek a hadakozás idegei –, a pestist és a francia udvar által nyújtott segedelem csekélységét
„
tulajdonítandja. (II. Rákóczi Ferenc: Emlékiratok,
1717)

?

Minek tulajdonította később Rákóczi mozgalmának
kezdeti sikereit, illetve végső kudarcát?

„Ő legszentségesebb császári és királyi felsége 12
férfiágának magvaszakadtával […] az öröklési
jogon való utódlást e Magyarországban és koronájában, […] felséges osztrák házának nőágára is
[…] feloszthatatlanul s elválaszthatatlanul, kölcsönösen és együttesen örökösödésileg birtoklandó más országaiban s tartományaiban is megállapított első szülöttségi rendhez képest, uralko„
dás és kormányzás végett átruházzák. (Részlet
a Pragmatica Sanctiót beiktató 1723. évi II. törvénycikkből)

?

Hogyan szabta meg Magyarország helyzetét a birodalmon belül a Pragmatica Sanctio?
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FORRÁSELEMZÉS
13

?

Mit tart Rákóczi a mozgalom legfőbb okának? Mely
pontok sorolják a nemesség sérelmeit? Kire és mire vonatkozik a „Jeruzsálemi Andrásnak nagy törvénye” kifejezés?
Mit jelent az ellenállási jog? Mi lett a sorsa a török kor után az
ország végvárainak és a bennük szolgáló katonáknak? Mikor,
kik kötötték, és mit tartalmazott a karlócai béke? Mi lett
a sorsa a töröktől visszafoglalt területeken fekvő birtokoknak?
Mik voltak a kunok és a jászok privilégiumai? Említs néhányat! Mit jelent a porció? Elsősorban melyik társadalmi
réteget terhelte? Mi volt a bécsi kormányzat célja a nyilvános
protestáns vallásgyakorlat tiltásával? Mire utal az eperjesi
„mészárlás” kifejezés?

14

A Manifestum magyar kiadásának címoldala

?

15

Mely országokhoz intézhette Rákóczi a Manifestum
című kiáltványt?

?

A szabadságharc mely követelései teljesültek a szatmári
békében, és melyek nem? Ez utóbbiak közül melyik lehetett az, ami miatt Rákóczi sosem fogadta el a szatmári békét?

88 IV. Magyarország a 18. században

II. Rákóczi Ferenc Manifestuma (Európa tájékoztatása a magyarországi eseményekről), 1704
„Legfőbb oka most is, […] hazánk törvényeinek megmondhatatlan
roncsolása, szaggatása […].
1. Országunknak arany szabadságát, mely ennyi száz esztendőktől fogva a királyok szabad választásában maga erejét megrontatlan szokással megtartotta, örökös uralkodásnak ábrázatjára,
az ebbe való megegyezésre rettentéssel élvén, szolgai változással
elváltoztatták […].
2. Amaz nagy királynak, Jeruzsálemi Andrásnak nagy törvényét,
mely minden rendeknek legfőbb szabadságait ez alább való időkig
nemzetünknek maradandó örök dicsőségére magába foglalta,
a haza törvényei megrontásakor, a királyok ellen való állásra örökös hatalmat engedett, […] az országnak főbb rendeinek kényszerített megegyezésével gyalázatosan eltörölték […].
3. […] alig láthat valaki, egy vagy két erősségben magyar főtisztet, […] a maga hazájában számkivetett haza fiának, hogy idegen
járom vettetik a nyakában […].
4. […] az ország minden dolgainak […] parancsolgatásképpen
való igazgatását az Udvari Tanács negédesen magának tulajdonítja, és végre az ország főrendeinek minden tanácsa kirekesztvén,
[…] (amint arra bizonyság a minapi hírünk nélkül lett karlócai
frigykötésnek tractája [tárgyalás]) mi felőlünk, mi nálunk nélkül
végeztetnek.
5. […] a töröknek a hazából való kiűzetéséért, mellyel a király
maga hite szerint tartozott, az igaz földesurak megfosztassanak
[a birtokaiktól] és attól amellyel magukat s jószágukat az ellenség
ellen való jeles szolgálatokkal, vérekkel s végetlen költségekkel
akkoron is oltalmazták […].
8. Fohászkodik a kunok s jászok királyi dicsőséges privilégiumokkal [kiváltságok] ékesítetett régi szabadsága, mely lába alá vettetett
a német nemzet szokatlan uralkodásának […].
14. Csak egyedül az elviselhetetlen porció […] szedését-vevését
hozzuk […].
16. Kicsoda az, aki előtt titok volna a religiónak [vallás] megháborításának színes fogása. […]
19. […] Az ország szokott törvény folyása tovább az ausztriai törvény szokatlan folyására vonattassék, hazánk szabadságának
megtapodásával kimutatták. […]
„
20. Állj elő annak felette te is, […] eperjesi mészárlás!
Szatmári béke, 1711
„Az említett jeles Rákóczi Ferenc életének és összes javainak kegyelmet adunk […], beleértve az országban való nyugodt megmaradást
is, háza népével, szolgáló nemeseivel vagy szolgáival együtt; ennek
végső határidejéül – ha ő a kegyelmet elfogadja, de a hűségeskü
letételét el akarja halasztani – három hetet engedélyezünk. Valamennyi Rákóczi-követőnek ugyancsak megbocsátó kegyelmet
adunk jóságosan. […] A vallás ügyében érvényben hagyjuk az
ország elfogadott törvényeit, ugyanúgy a vallás gyakorlatát is az
ország törvénycikkei szerint kegyesen engedélyezzük. […] Amellett,
hogy Magyarország és Erdély jogait, kiváltságait és szabadságjogait
szentül és sértetlenül megtartjuk, semmiképpen sem engedjük meg
azt, hogy e megbocsátó kegyelem ellenére új viszályokra és civódásokra adódjék ürügy. […] Sértetlenül megmarad nemcsak annak
a lehetősége, hogy az elkövetkező országgyűlésen az egyéb sérelmeket előadhassák, hanem annak is, hogy mindarra, ami ténylegesen
a nemzet üdvét és becsületét szolgálja, szabad kívánság formájában,
kellő tisztelettel és törvényes úton, a királyi kegyes jóváhagyást is
„
megkérhessék.

[

NAGYÍTÓ ALATT A TÖRTÉNELEM

Rendi konföderáció

]
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Rákócziék az 1705-ben trónra lépő I. Józsefet nem tekintették törvényes magyar uralkodónak, annak ellenére, hogy már
1687-ben gyermekként megkoronázták. Úgy vélték, az interregnum (király nélküli állapot) kimondását követően versengés
indul meg a magyar trónért. A szécsényi országgyűlésen azonban ezt elhalasztották, s a rendek – lengyel mintára – konföderációra léptek Nemes Magyarországi Confoederált Státusok és Rendek néven. Rákóczi így emlékezett vissza: „Bercsényi gróf
[…] hosszú beszédet mondott, de kimutatta, hogy azoknak, akik vezért akarnak választani, elsősorban azt kell eldönteniük, hogy ezt milyen minőségben teszik. A gyűlés kétségkívül az egész ország tekintélyét élvezi, de minthogy az ország
legelső rangjai és méltóságai nincsenek jelen, helyettesíteni kell őket, ha diétát akarunk tartani, ez pedig teljesen elidegenítené e távollévőket, akik közül pedig sokat akarata ellenére tartanak vissza Bécsben. És minthogy a császár ajánlatokat tett és kijelenti, hogy orvosolni akarja a nemzet panaszait, nem lenne helyénvaló királyt választani. Így tehát
nem lehet jobbat cselekedni, mint a lengyelek hasonló esetekben
kialakult szokásainak példáját követni. […] Kölcsönös esküvel
szövetkeznek, vezért választanak, és annak vezetése alatt állítják
Mely aktus hiánya miatt ítélték törvénytelennek
helyre megsértett szabadságukat.” A lengyel rendi konföderációk
I. József uralkodását a szabadságharc vezetői? Miátmeneti periódusok voltak, melyek alatt a törvényes királyválasztás ért tekinthető a Szécsénybe összehívott tanácskozás
mihamarabbi lebonyolítására törekedtek. Az új államforma tehát inkább általános gyűlésnek, mint országgyűlésnek?
elvileg nem zárta ki a Habsburgokkal való megegyezés lehetőségét. Melyek lehettek a mozgalom azon követelései, amiben
Erre azonban, mint tudjuk, Rákóczi érdemben nem törekedett.
a Habsburgok nem engedtek?

?
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Kuruc romantika
Rákóczi hadseregének történeti megítélése napjainkra sokat változott. A 19. századi romantikus történetírásban a kurucok
pozitív szereplőként jelentek meg, ma már azonban árnyaltabban látjuk a szerepüket. A kezdetben bujdosókból, elüldözött
végváriakból összeverődő hadsereget – Rákóczi minden igyekezetének ellenére – nem sikerült teljesen regularizálni. Létrejött ugyan egy dragonyosokból (gyalogosan is harcoló lovas lövészekből), főnemesi és huszárezredekből álló reguláris mag,
a haderő nagy részét azonban képzetlen vagy alig képzett jobbágyokból, hajdúkból álló mezei hadak alkották. A felkelő
sereg harcértékét tekintve messze elmaradt a császári csapatokétól. Vajon mi lett ezzel a hajdúszabadságban hiába reménykedő, így elégedetlen nincstelen vagy kevéssé tehetős tömeggel a szabadságharc végeztével? Az óriási vérveszteségekkel járó
csaták, az országszerte tomboló pestis áldozatai lettek, vagy épp külföldi bujdosásra kényszerültek. A túlélő hazatérők
mentességét a szatmári béke biztosította. A végváriakból bujdosókká vált réteg megszűnt, és ez a magyar nemesség érdekeit
is szolgálta. „Délfelé érkezének meg, botokkal és kaszákkal fegyverkezve: 500 ember helyett alig volt 200 gyalog, kiknek
rossz, parasztpuskáik voltak, és 50 lovas. Vezérük Esze Tamás tarpai jobbágyom volt, a gonosz Kiss Alberttal, e bűnei
miatt üldözött tolvajjal […]. Majos, ki velem jött
volt, akará őket nemesi tekintélyénél fogva vezényelni: de iszákos szemtelen és házsártos fiatal
ember lévén, nem volt alkalmas e tisztre. A csőcselék nem akart parancsa alatt állani.” (II. Rákóczi
Ferenc 1703 júniusáról)

?
Kuruc–labanc összecsapás ábrázolása, 1718

Mi fogadta a hazatérő Rákóczit 1703 júniusában? Mely
hadak alkották a szabadságharc seregét? Miért kerülte Rákóczi a kuruc szó használatát, és a szabadságharc
résztvevőire inkább a „felkelők”, „elégedetlenek” kifejezéseket alkalmazta? Milyen jelenetet mutat be a 18. századi
ábrázolás a kurucok és a labancok között az erőviszonyok
és a harcérték tekintetében? Mi lett a sorsa a kuruc sereg
magvát adó végváriakból bujdosókká vált rétegnek? Miért
szolgálta ez a magyar nemesség érdekét?

ÖSSZEGZÉS

A török kiűzése után I. Lipót abszolutisztikus intézkedései a magyar társadalom minden rétegét sértették. A nemzetközi politikai események kezdetben kedvezőnek bizonyultak, a kitörő szabadságharc
azonban nem tudott szövetségesekre szert tenni. A reguláris császári sereg fölénye miatt a mozgalom
katonai vereséget szenvedett. A szabadságharc a szatmári béke kompromisszumával zárult: Magyarország a Habsburg Birodalom része maradt, azon belül rendi különállást élvezett. Ezt a közjogi helyzetet
állandósította az 1722–1723-ban törvénybe iktatott Pragmatica Sanctio is.
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13.

Magyarország újranépesülése, gazdaság és életmód

1

A belső vándorlás, a szervezett betelepítés és az öntevékeny
betelepülés
A török kor utáni Magyarország demográfiai helyzetére vonatkozóan nem állnak rendelkezésre pontos adatok. A török kor másfél évszázada alatt alig volt népességnövekedés,
a 17. század végén 4 millió főre tehető az ország lakossága.
A népesség elhelyezkedése egyenetlen volt. A korábbi Magyar
Királyság és Erdély népsűrűsége jóval magasabb volt, mint
az egykori hódoltsági területeké. A 18. század első felében
a termelés alacsony szintje miatt éhínség fenyegetett, az egész
század során gyakran pusztítottak járványok.

Magyarország becsült népsűrűsége 1720 körül
(fő/km2)

?

Melyek voltak Magyarország sűrűbben, illetve ritkábban
lakott területei? Mivel magyarázható ez az eloszlás? Mire
következtetsz a térképen ábrázolt adatokból: mekkora lehetett az átlagos népsűrűség az országban? Hogyan módosult
a török korban a lakosság etnikai összetétele?

2 „A megyéknek jogában és kötelességében álljon
[…] a más vármegyékben vagy kerületekben tartózkodó […] szökevényekhez való földesúri jogot a hazai törvények szerint kellőképen bebizonyítani. […]
Az ily szökevényeket azonnal […] minden egyes
visszakövetelt s kimutatott jobbágy után számított
100 forint büntetéssel […] vissza kell adni. […]
Ő legszentségesebb felsége jóságosan meg fogja
engedni, hogy bármely szabad embert, hat éven
keresztül, minden közadó fizetéstől való mentesség
feltétele mellett, az országba hívhassanak, és hogy
e szabadságot országszerte kihirdethessék. Hogy
pedig ez iránt a nyílt parancsokat a római szent
birodalomban […] is kihirdethessék: ezt az említett
szent birodalom […] rendeivel kell elhatározni. […]
Ő legszentségesebb felsége kegyelmesen rendelkezni fog, hogy különféle nemű kézműveseket
hívjanak az országba, a közterhektől való és tizenöt
éven át tartó teljes mentesség biztosításával. Különben a királyi helytartótanács gondoskodni fog,
hogy ily kézműveseknek azokon a helyeken, hol
„
lakásukat tartják, telkeik ne legyenek. (Részletek
az 1723. évi törvénycikkekből)

?

Miről tanúskodnak az országgyűlés rendelkezései: hogyan viszonyult az állam a belső vándorláshoz? Elsősorban milyen nemzetiségűeket és milyen foglalkozásúakat
célzott az állami benépesítési politika? Hogyan ösztönözték
a bevándorlókat?
90 IV. Magyarország a 18. században

A lakosság etnikai összetétele már a török korban jelentősen
módosult. A 17. század végén az ország lakosságának már csupán fele lehetett magyar. A 18. században a lakatlan vagy gyér
népességű alföldi területek részben a belső vándorlás során
népesültek újra. Magyarok, szlovákok, ruszinok, románok
települtek az ország sűrűbben lakott peremvidékeiről az Alföldre. Az elvándorlásokat azonban a földesurak és a vármegyék
próbáltak megakadályozni. A belső vándorlás megindította
a határokon túli népesség bevándorlását is a peremvidékekre.
Az öntevékeny betelepülés során a Felvidékre lengyelek,
Kárpátaljára ruszinok, Erdélybe románok érkeztek, az ország
déli és középső részébe horvátok és szerbek. A letelepülést
a földbirtokosok a szolgáltatások átmeneti elengedésével ösztönözték.
A bevándorlás másik módja a szervezett betelepítés volt.
A Habsburg-udvarnak és a magyar nagybirtokosoknak
egyaránt érdekükben állt a demográfiai folyamatokba való tudatos beavatkozás a területek benépesítése, a mezőgazdasági
művelés megindítása és az adófizetők számának növelése céljából. A kormányzatot emellett a katolikus hit terjesztésének
és a németesítésnek a szándéka is vezette. A Magyarországra
betelepített, sváboknak nevezett németek nagy része a túlnépesedett, illetve túladóztatott közép- és délnémet területekről
származott. A megérkező svábok házhelyeket, építőanyagot –
egyes helyeken kész házakat – kaptak, továbbá felparcellázott
szántókat, réteket, legelőket, a műveléshez szerszámokat, igásállatokat. Szerződésekben rögzítették jogaikat, kötelességeiket és
a nekik adott kedvezményeket: átmeneti adómentességet és
a szabad költözés jogát. A 18. század első felében elsősorban
földesúri magánbetelepítések zajlottak a dunántúli megyékben
és az Alföldön. A század második felében az állami segítséggel
folyó telepítések célterületei a Bánság (Bánát) és Bácska voltak.
A bevándorlók számáról sincsenek pontos adatok: a legújabb
kutatások nyomán 1 millió fő körülire becsülik, a svábok számát
pedig ezen belül 100–400 ezer főre. A bevándorlás pótolta
a török kor hiányzó népszaporulatát: a 18. század végén lezajlott
népszámlálás közel 9 millió lakost mutatott ki. Az ország etnikai
viszonyai azonban megváltoztak. A magyar népesség aránya
alig haladta meg a 35 százalékot. A nyelvi-nemzetiségi határok
eltolódtak az ország belseje felé: a magyarság az ország középső
vidékekein volt csak többségben. A török kor és a 18. századi
újjáépülés során Magyarország soknemzetiségű országgá vált.

?

Milyen típusú népességmozgások érintették Magyaror- 3
szágot a 18. században? Mi az összefüggés ezen népességmozgások között? Honnan hova irányult a belső vándorlás,
mely népek vettek benne részt? Kik, mely területekre és
milyen körülmények között vándoroltak be az országba?
Kik és milyen céllal telepítettek be németeket az országba?
Hogyan változtatta meg mindez az ország demográfiai és
etnikai viszonyait?
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Népességmozgások Magyarországon a 18. században
A soknyelvű és sokvallású ország
A bevándorolt népek sok helyütt etnikailag zárt tömböt alkottak, máshol azonban együtt éltek a különböző nemzetiségek.
A 18. században az együttélés alapvetően békés volt, bár
azt zavarhatták a különböző jogállásból eredő eltérő terhek,
kiváltságok, az életmód vagy éppen a felekezeti különbözőségek. A nemzetiségek – a horvátokat és az erdélyi szászokat kivéve – „csonka társadalmat” alkottak: nem alakult ki
a teljes rendi társadalmi szerkezetük. Nem volt nemességük,
vagy nemeseik a magyar nemességhez tartozónak vallották
magukat. Mozgalmaik vezetése az egyházi értelmiségre,
a papságra hárult, később szerepet kaphatott bennük a bővülő
kereskedő réteg révén a polgárság is. A nemzetiségek elsősorban paraszti népességet alkottak, jelentős részük a többnyire
magyar földesurak jobbágyi függésében élt.
A Habsburgok uralta Magyar Királyságban a katolicizmus
államvallás volt. A lakosság több mint fele római katolikus
volt, negyede azonban valamely protestáns egyház híve.
A 17. században is korlátozták a protestánsok lehetőségeit, a török kor végétől azonban az erőszakos módszereket felváltotta a jogi korlátozás. Az 1681. évi törvények csak
bizonyos – a törvényben kijelölt – helyeken engedélyezték
a protestánsok nyilvános vallásgyakorlatát. III. Károly rendeletei (Carolina Resolutio) még inkább az állam és a római
katolikus egyház ellenőrzése alá vonták a protestáns egyházakat. Gátolták híveik állami hivatalviselését is. Az az intézkedés viszont, amely szerint a protestánsok kötelesek voltak egyházkerületeik élére négy-négy szuperintendenst (későbbi nevén püspököt) választani, lefektette az alapjait az evangélikus és
a református egyházkerületi beosztásnak.
A kora újkori vallási uniók, vagyis egyes ortodox részegyházak és
a római Apostoli Szék között kötött megállapodások következtében létrejöttek a görögkatolikus egyházak. Az elnevezésükben
a „görög” szó a megőrzött bizánci szertartásokra, a „katolikus”
a római pápa főségének elismerésére, az egységre utal.
A magyarországi nemzetiségek közül a ruszinok és a románok
egyes csoportjai váltak görögkatolikussá.
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A Magyar Királyság és a Magyar Szent Korona országai lakosságának felekezeti megoszlása 1790-ben

?

Magyarázd meg, miből adódik a két adatsor közötti eltérés! Hogyan jöttek létre a görögkatolikus egyházak?
Melyik magyarországi nemzetiségek tartoztak az egyes felekezetekhez?
„Nyilvános vallásgyakorlatot csak az articularis 5
[az 1681. évi XXVI. törvénycikkben felsorolt, vármegyénként két-két] helyeken folytathatnak. Nem
articularis helyeken a szabad és nyilvános vallásgyakorlat minden ténye − igehirdetés, keresztelés,
esketés, temetés − eltiltatik. Ezeket az illető helyek
protestáns lakói csak articularis helyeken, azok lelkészeivel végeztethetik, de előbb a stólát [az egyházi
szolgáltatás díja] tartoznak megadni a saját községük római katolikus plébánosának. Úgyszintén
tartoznak a római katolikus papnak tizedfizetéssel
is. A protestánsok, különösen az iparosok, kötelesek
„
megülni a római katolikus ünnepeket. (I. Lipót
törvénymagyarázata, 1691)

?

Hogyan korlátozták a protestánsok vallásgyakorlatát?
Mit jelent az, hogy a magán vallásgyakorlat megengedett volt?
6

Ortodox kereszt

?

Nézz utána az ortodox kereszt egyes elemei és a felirat
jelentésének! Mennyiben más a görögkatolikusok keresztvetése, mint a római katolikusoké?
13. Magyarország újranépesülése, gazdaság és életmód 91

7 „A tótnak vadalma a fügéje.„
„
„Járja az országot, mint a gyolcsos tót.
„Úgy hiányzott neki, mint üveges tótnak a hanyatt
„
esés. (A magyarországi szlovákokkal kapcsolatos
néhány gúnyolódó mondás)

?

Magyarázd meg ezeknek a gúnyolódó közmondásoknak
az eredetét és jelentését! Mi volt a szlovákok közkeletű
elnevezése?

8 „A szász urak – a katolikus királyoktól annak
idején nekik, mint katolikusoknak adományozott diplomákat, […] egyedül csak nemzetükre –
a jelenben lutheránusra – alkalmazva, a […] szász
székeken, egyedüli örökösök akarnak lenni és
a többi – bár katolikus – nemzeteket a nevezett
földről vagy teljesen kizárva, vagy alárendeltségbe
juttatva, a birtokjogot, amellyel sohasem bírtak, valósággal a magukévá akarják tenni. […] Mi Erdélynek tudvalevően legrégebbi, Traianus császár kora
óta lakói vagyunk, és hogy […] az unió idejében
[…] mi nyilvánvalóan […] a többiekhez hasonlókká
lettünk, […] mégis […] igyekeznek bennünket az
örökségből kiforgatni és kizárni és arra törekszenek, hogy számunkra […] a birtokszerzésnek lehe„
tőségét megtagadják. (Egy görögkatolikus román
püspök kérvénye az erdélyi országgyűléshez, 1736)

?

Mely panaszt fogalmaz meg a püspök? Melyik elméletre
hivatkozik? Hogyan járult hozzá ez az elmélet a román
nép történeti tudatának kialakításához?

9 „Szabadjon továbbá magatok között és magatokból
szerb nemzetbeli és nyelvű érsekül [pátriárkául]
azt tennetek, kit az egyházi és világi rend együtt
választand; és ezen érseknek szabadságában álljon,
valamennyi görög szertartású keleti egyházakról
intézkedni, püspököket felszentelni, a zárdabeli
szerzeteseket rendezni, templomot, ahol szükséges,
saját hatalmából építtetni, városokba és falvakba
szerb papokat helyezni, szóval: mint eddiglen, elöljárója lehessen a görög szertartású egyházaknak s
ezen hitvallású egész községnek.” (I. Lipót oklevele
a szerbeknek, 1690)

?

Milyen céllal és milyen jellegű kiváltságokat biztosítottak
a Habsburgok a betelepülő szerbeknek? Miért volt szinte
kezdettől fogva feszült a magyarok és a szerbek viszonya?
92 IV. Magyarország a 18. században

Az ortodox keresztény (görögkeleti) egyházak hívei a szerbek
és a románok voltak. A szerbek vallási autonómiát élveztek, az
Erdélyi Nagyfejedelemségben azonban az ortodox kereszténység csak tűrt felekezet volt.
A szlovákok a középkorban a Magyar Királyság felvidéki
területein élő szlávokból alakultak ki. Kisebb csoportjaik
a 18. században – földesúri telepítések és belső vándorlás során – jutottak el többek között a mai Békés, Csongrád, Heves,
Pest megyékbe, Bácskába és a Bánságba. A Felvidékről nyaranta idénymunkások sokasága is érkezett az Alföldre. A katolikus vagy evangélikus szlovákok nagy része jobbágyi sorban
élt, nemességük elmagyarosodott. Vékony kispolgári réteget
alkottak a szlovák kézművesek és a házaló kereskedők.
Az erdélyi románokat a források a 13. századtól említik. A Havasalföldről és Moldvából való bevándorlás nyomán számuk már
a török korban megnőtt, a 18. század elejére Erdély legnépesebb
etnikuma lettek. A belső vándorlás során érkeztek a Bánság,
a Partium, illetve a Tiszántúl keleti területeire. Csonka társadalmuknak nem volt nemessége, ortodox keresztény és görögkatolikus papjaik adták az értelmiségi réteget.
Horvátország a 12. század elején perszonálunióban egyesült
Magyarországgal, a közös uralkodó személye által társországok
voltak. Horvátok már a hódoltság korában is érkeztek, többségük a 18. században költözött a Dunántúlra, a Duna mentére és a Dél-Alföld tájaira. A betelepült horvát népcsoportok
mindegyike – például sokácok, bunyevácok – római katolikus
vallású volt. Társadalmi szerkezetük teljes volt. Bár többségük
jobbágyként élt, volt földbirtokos nemesi rétegük és viszonylag
fejlett polgárságuk is.
Az Árpád-házi királyok nagy számú hospest, városlakó németet
hívtak be az országba: bányászokat, kereskedőket, kézműveseket. Az Erdélybe és a Szepességbe települt szász polgárok
önkormányzati jogokat kaptak. A 18. században betelepített
svábok többsége katolikus hitű jobbágy volt.
A szerbek első bevándorlására az Anjou-korban került sor, az
utolsóra pedig a 17. század végén: pátriárkájuk vezetésével
menekültek a török elől Magyarország területére. Nagy részük
a bécsi kormányzat által megszervezett Határőrvidéken települt le, kisebb csoportjaik pedig a Duna menti városokban és
a Duna-Tisza közén kiváltságos kerületekben. A Határőrvidéken a Habsburgok által adott kiváltságaik révén nem a magyar
vámegyék, hanem a bécsi Haditanács igazgatása alá tartoztak,
városaikat szabad királyi városoknak nyilvánították, a Duna–Tisza
közén – jellemzően nem jobbágyi sorban, tehát úrbéri terhektől mentesen – állattartással foglalkoztak. Gazdag polgári és
kereskedőrétegük bonyolította az ország külkereskedelmének
jelentős részét. Ortodox keresztény vallásúak voltak, egyházi
és vallási autonómiát élveztek.
Ruszinok már a középkortól éltek a Kárpátalján, a 17–18. században újabb csoportjaik érkeztek ide a lengyelországi Galíciából.
A belső vándorlás során eljutottak a mai Magyarország északkeleti vidékeire. Vallásuk görögkatolikus. Vezető rétegük (nemességük, polgárságuk, világi értelmiségük) nem volt, jobbágyi
sorban éltek, földműveléssel, pásztorkodással foglalkoztak.

?

Sorold fel az egyes népviseletek jellegzetességeit! Milyen 10
azonosságok fedezhetők fel?

„Az cigányoknak műve: vasvilla, béklyó, ásó, ros- 11
tély, kolomp, doromb, fúró, fogó, nyárs, iszkába
„
[szög], lécszeg, kapa, zsindelyszeg, zabla.
„Az cigányoknak meg nem engedtetik, hogy az
szántó vashoz nyúljanak és lakatoshoz, kovácshoz
„
illendő új munkát végbe vigyenek. (Debreceni
városi szabályzatok az 1670-es évekből)

?

Mi volt a korszakban a cigányság leggyakoribb mestersége? Kiknek az érdekeit védték az idézett rendelkezések?
Hogyan hatott a cigányok megélhetésére és megítélésére
kézműves-tevékenységeik beszűkülése?
A magyarországi románok, magyarok, szlovákok, németek viseletének rajza, 1855
A középkori magyarországi zsidók jelentős szerepet játszottak
a gazdasági életben. A török korban a hódoltsági és az erdélyi
országrészben helyzetük viszonylag kedvező volt. A török kiűzése során a közösségeik a keresztény hadak vérengzéseinek
áldozatául estek vagy elmenekültek. A 18. században folyamatosan érkeztek zsidó bevándorlók Magyarországra: osztrák és
morva, illetve galíciai származású askenázik. Szefárd zsidók kis
csoportjai éltek Erdélyben és a Temesközben. A zsidók többsége kereskedelemmel foglalkozott, mások kocsmabérlésből,
pálinkafőzésből és kézművesiparból éltek.
A cigányok a 14. században jelentek meg Magyarországon.
Vándorló létformájuk a 18. századtól került konfliktusba a fennálló társadalmi viszonyokkal. A Habsburgok vezette abszolút
állam erőszakos módszerekkel kísérelte meg életstílusuk és
társadalmi szerkezetük megváltoztatását, sikertelenül. Kialakult
a társadalom előítéletes gondolkodása velük szemben.
Gazdaság és életmód
Magyarországon a korszakban a mezőgazdaság volt a legfontosabb gazdasági ágazat. Az Alföldön (az egykori hódoltsági
területeken) a pusztai (rideg) állattartás dominált, a földművelés újbóli megjelenésekor a talajváltó gazdálkodást csak
lassan váltotta fel a nyomásos. A Felvidéken és a Dunántúl
nyugati megyéiben azonban megjelentek a kapásnövények
(kukorica, burgonya, dohány), terjedt az istállózó állattartás.
Itt váltak általánossá a jobbágyi robotmunkával műveltetett
földesúri majorgazdaságok. A növekvő népesség ellátása
érdekében vízszabályozással, mocsarak lecsapolásával sokszorosára növelték a művelés alatt álló területeket.
Az ipari termelés céhes keretekben zajlott. Kevés manufaktúrát
alapítottak a tőkehiány és a szűk hazai piac miatt. A manufaktúrák többsége a század végén az ország gazdasági központjának
számító Pesten működött. A kormányzat inkább az örökös
tartományok iparát fejlesztette, bár Magyarországon csatornák,
utak építésével igyekeztek javítani az értékesítési lehetőségeket. A külkereskedelem alapvetően az örökös tartományokkal
zajlott: a fő kiviteli cikkek mezőgazdasági termékek (élő
állat, bor, gabona, dohány, gyapjú) és nyersanyagok voltak,
a behozataliak iparcikkek.

12

18. századi nemesi viseletek rajza, 1810

?

Jellemezd a nemesi viseletet! Vesd össze a népviselettel!
Melyek a hasonlóságok, illetve a különbségek?

„Kerestem a költők által oly elragadó színekkel 13
festett falusi élet egyszerűségét, és találtam együgyűséget, ostobaságot, bizalmatlanságot még
a leghasznosabb javaslatok iránt is, hamisságot,
gonoszságot, rögzöttséget és hiányt még a legszükségesebb dolgokban is. Kerestem cselekvő keresztyénséget, és találtam a vallás álcája alatt borzasztó
zavart, hamis néphitet, babonaságot, előítéletet,
ferde vallásos nézeteket, melyek a földművelő nép
lelkében sötétséget, a szívben aggodalmat és az élet„
ben nyomort terjesztenek. (Tessedik Sámuel, 1818)

?

Mi jellemezte a parasztság népi vallásosságát? Hogyan
viszonyul ehhez a szerző? Mit gondolhatott a felvilágosodás híveként Tessedik a nevelésről?
18. század közepe
latin		
magyar		
német		
egyéb		

69%
19%
10%
2%

18. század vége

14

37%
40%
19%
4%

A 18. század közepén és végén kiadott könyvek
megoszlása nyelvük szerint

?

Következtess az adatokból az írni-olvasni tudók arányának változására! Mi lehetett az oka annak, hogy a nemzetiségek nyelvein viszonylag kevés könyv jelent meg?
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FORRÁSELEMZÉS
15

16

17

18

19

?

Értelmezd a „folyó bevétel”, „folyó kiadás” kifejezéseket! Miből származott Szirmay bevételeinek legnagyobb része? A folyó bevételek mekkora hányadát tette
ki a majorsági gazdálkodás és a jobbágyi adók? Szirmay
bevételeinek tetemes hányadát tette ki a hatékony szőlőművelés. Vajon milyen típusú munkában műveltette
a parasztokkal a szőlőföldjeit? Melyik termék közvetítő
kereskedelme növelte bevételeit? Általános volt-e mindez
a köznemesség körében? Mely pénzügyletekből származtak
bevételek? Melyek lehettek a rendkívüli bevételei?

?
?

Melyik évtized volt gazdasága gyarapodásának csúcspontja? Miért meglepő ez a politikai helyzet fényében?

Mely közterheket kellett viselnie egy adómentességet
élvező nemesnek is? Vajon ő, a vállalkozó köznemes
hogyan viszonyult a nemesi adómentesség felszámolásához?
Miért csak a második évtizedtől merülnek fel az iskoláztatási
költségek? Jogos-e, hogy önálló tételként szerepelnek az
iskoláztatás költségei? Melyek lehettek a rendkívüli kiadásai?

?

Mi tette ki Szirmay háztartási kiadásainak legnagyobb
részét? Általános volt-e ez a nemesség köreiben? Miért
tett ki kisebb arányt az élelmezés? Tájékozódj az interneten:
milyen a mai magyar háztartások fogyasztási szerkezete?

?

Értelmezd, és adatokkal is támaszd alá Szirmay két
gazdasági alapelvét:

„Ha vagyonaid nem elégségesek neked, mérsékletes
életed módjával te légy vagyonaidnak elegendő.”
„A földi javak teszik az embernek második vérét:
mert valamint a léleknek és a természet szerint való
életnek a vér a mozgató ereje: épp úgy a földi javak
a polgári élet mozdító erői.”

ORVOSTUDOMÁNY

MATEMATIKA
ÉS GEOGRÁFIA

BÖLCSELET

POLITIKA
ÉS TÖRTÉNELEM

?

Mi jellemzi Szirmay András érdeklődését és műveltségét?
Ítéld meg könyvkötetei alapján!

VALLÁS ÉS TEOLÓGIA

20

12

12

23

26

132

Szirmay András könyvköteteinek száma azok
témája szerint
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Szirmay András (1656–1723) – Zemplén vármegyei birtokos köznemes – frankfurti egyetemi tanulmányai után hazatérve Thököly
híve lett. Később a vármegye, majd a felső-magyarországi kerület
pénztárnokaként tevékenykedett. Csatlakozott Rákóczihoz, a kuruc
államban különböző tisztségeket látott el. Több mint negyven éven
át tételesen könyvelte minden bevételét és kiadását.
1680–89 1690–99 1700–09 1710–20 1680–1720
évi átlag évi átlag évi átlag évi átlag összesen

Évi átlag

Szőlőművelés

432

1 459

2 695

2 145

68 111

1 661

Egyéb mezőgazdasági
tevékenység

- 185

194

291

275

6 063

148

Mezőgazdasági
tevékenység összesen

247

1 653

2 986

2 420

74 174

1 809

Pénzügyletek

-

615

364

258

12 665

309

Közvetítő
kereskedelem

-

57

101

36

1 940

47

Jobbágyi
szolgáltatások

308

792

908

1 043

31 712

773

Hivatali
tevékenység

28

1 348

195

512

21 081

514

Nettó folyó bevétel

583

4 465

4 554

4 269

141 572

3 452

Közterhek

26

257

437

320

10 800

263

Háztartás

306

776

1 331

1 348

38 835

947

Iskoláztatás

-

60

102

382

5 502

134

Egyéb

65

146

171

192

5 064

123

Nettó folyó kiadás

397

1 239

2 041

2 241

60 201

1 468

+ 186

+ 3 226

+ 2 513

+ 2 028

80

422

898

395

18 309

447

Rendkívüli bevételek
és kiadások egyenlege

- 320

- 2 531

- 1 312

- 1 846

- 60 884

- 1 485

Egyenleg

- 214

273

303

- 213

2 178

52

Folyó bevételek
és kiadások egyenlege
Beruházás,
tartalékképzés

+ 81 371 + 1 984

Szirmay András bevételei és kiadásai (forint) tízéves bontásban
(1680–1720)
100% − 2,4
2,9
5,9
4,2
4,5
3,6
3,4
5,8
90% −
19,3
11,8
14,7
14,3
19,8
14,8
22,6
80% − 28,8
12,1
70% −
22,4
24,6
26,2
30,2
60% −
25,1
23,1
38,2
50% −
40% −
30% −
65,7
56,5
55,0
62,2
49,2
46,4
20% − 47,5
38,6
10% −
0% −
1680–84 1685–89 1690–94 1695–99 1700–04 1705–10 1711–14 1715–20

ruházkodás

élelmezés

háztartási eszközök

4,2
15,3
27,6

52,8
1680–1720
(átlag)

gyógyszerek, kultúra, egyéb

Szirmay András háztartási kiadásainak összetétele ötéves
bontásban

[

MÚLT, JELEN, JÖVŐ

LÁTÓKÖR
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A fekete halál

A történelem során a legjelentősebb gazdasági, demográfiai és morális hatást gyakorló járvány
a pestis volt. A „fekete halálnak” is nevezett betegség a 18. század első felében Magyarországon
több alkalommal is lecsapott. Alexander Yersin svájci születésű francia orvos 1894-ben azonosította a pestis baktériumát, és azóta a betegség gyógyítható. „Küld az Isten gyakorta a földre
sok számú és sok némű ártalmas férgeket, hernyókat, sáskát, cserebogarat; ezek tojásaikat
letészik fűre, fára, kerti veteményekre. […] Ezek az eledellel a gyomorba lemennek, vagy
[…] a ki s be lehellések a tüdőbe menvén […] a testet férgessé és rothadásra hajlandóvá teszik. […] Midőn az okáért Istennek egyéb csapási közt, a döghalálnak pusztítását hazánkban […] is halljuk, […] Istenhez való megtérésre valóságos böjtöléssel és sírással felserkennünk szükséges dolog […]. Mindazonáltal […] Isten ma kivált a gonoszok ellen bennünket
nem csudatétellel, hanem a Természetben adott és rendelt eszközökkel szokott megtartani
[…]. A Pestisben lévők társaságától, amennyire tőlünk lehet, őrizkedjünk, azoknak házába
ne menjünk, ruhájukat ne illessük, belső és külső orvoslással az ellen magunkat védelmezzük, vagy akik azzal Istentől meglátogattatnak, hathatós orvosságokkal való éléssel is abból gyógyulni igyekezzenek.” (Buzinkay György: Rövid oktatás pestis ellen, 1739)

Szent Rókus a Szentháromság-szobrok egyik
alakja

[

]

]

?

Mennyiben vélekedik a pestis okával és kezelésével kapcsolatban hasonlóan, és mennyiben másképp a középkor emberéhez képest a 18. századi magyar orvos? Hogyan foganatosították tudományos tanácsait a hatóságok? Nézz utána, ki volt Szent Rókus! Kik tartoznak még a pestisszentek
közé? Melyik korstílusban készültek a képen láthatóhoz hasonló emlékoszlopok és szobrok?
22

A türelmetlen reformer

Kollonich Lipót püspök, későbbi esztergomi érsek I. Lipót felkérésére javaslatot készített a török alól felszabadított Magyarország újjászervezésére. „A Magyar Királyság benépesítésében […] idegen népek szabad, önkéntes meghívása és befogadása lesz a leghasznosabb, és ehhez szükségesnek tartjuk, hogy a magyarországi új szerzeményi területeken a házakat és a telkeket általában néhány évre fel kell menteni minden adó és robot alól, és pedig a magyarok három, a németek pedig, hogy jobban odacsalogathatók legyenek, és mivel a költségeik is nagyobbak, öt évet kapjanak, hogy ezalatt házukat tető alá tudják hozni, a földjüket pedig újból munkába venni és megművelni. […] Ezek az alattvalók
és parasztok nem földhöz kötöttek, […] még kevésbé örökös jobbágyok, hanem szabad emberek […] szabad költözési joggal, és azoknak is kell maradniuk. Miközben a többieket egyformának tekintjük, mindig a németeket […]
mások elé kötelesek helyezni, hogy az ország vagy legalább nagy része lassanként elnémetesedjék, a forradalmakra
és nyugtalanságra hajlaMely kedvezményeket tart szükségesnek Kollonich a betelepülőknek? A németek betelepítésémos magyar vért a németnek mely előnyeit említi? Milyen megítélést eredményeztek javaslatai és politikai tevékenysége
tel lehessen mérsékelni.”
a magyarok körében? Keress példákat Kollonich emberbaráti tevékenységére!
(Kollonich Lipót, 1689)

?

[

TÖRTÉNELMI SZÍNESEK

]

„Bolond talján selyembogara!”

A Spanyolországból a Bánságba, onnan pedig Pestre telepedett Valero család 1776-ban selyemgyárat alapított, amely több mint
70 évig működött. Száz évvel később az újságíró Ágai Adolf így írt kezdeményezéséről. „Az olasz jövevény selyemgyárat
akart nálunk létesíteni. Arra számított, hogy Magyarország déli megyéiben meghonosítván a bővebb eperfa-tenyésztést, magyar selymet fog gyártani. Hiszen csak az országútját kell végig ültetni, s ezer meg ezer fa biztosítaná ezt
a merőben új iparágat. Megszépülne vele a nagy róna, s könnyű és bő kereset jutna a népnek. Ez a számítás be is
vált volna, ha a derék talján nem a mi édes hazánkat nézi ki erre a célra. Eperfát ültetni? Az is sok, aki van. Csak
a verebet szaporítja. Mit ki nem fundál az ilyen hóbortos idegen! Bolond talján selyembogara! És így apránkint elomlott a szép vállalkozás.”
(Ágai Adolf: Utazás PestrőlMilyen hangnemben ír az újságíró a vállalkozóról? Mivel indokolja az újságíró a vállalkozás hosszú
Budapestre, 1843–1907)
távú sikertelenségét?

23

?

ÖSSZEGZÉS

A török kor végeztével belső vándorlás, öntevékeny bevándorlás és betelepítések révén Magyarország
újranépesült. Ennek következtében soknemzetiségű és sokvallású országgá vált, a lakosság nagy többségét a nemzetiségek adták. A katolicizmus államvallás volt, korlátozták a protestánsok vallásgyakorlását.
A gazdaság általánosságban fellendült, az egykori országrészeken eltérően fejlődött.
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14.
1

A felvilágosult abszolutizmus reformjai

?

Jellemezd a centrum és a periféria országainak fejlettségét a korszakban! Kelet-Közép-Európa országaiban (például Magyar Királyság, Cseh Királyság, lengyel területek) az
abszolutista modernizációt idegen dinasztiák hajtották végre. Milyen hosszú távú hatása mutatható ki ennek az állam–
állampolgár viszonyának alakulásában ezekben az országokban? Miért ütközött akadályokba a Habsburg Birodalom
egységesítése? Támaszd alá a térkép segítségével, hogy a korszakban a Habsburg Birodalom súlypontja keletre tolódott!
Melyek voltak a Magyar Szent Korona országai? Mi mutatja
a térképen, hogy az oszmán fenyegetés még reális veszély
volt a 18. század közepén is?

2 „Tehát a fejedelem legfőbb kötelessége az igazságosság. Kézben tartja népének javát, és ezt helyezi
minden egyéni érdeke elé. […] A fejedelem távolról
sem korlátlan ura és parancsolója népének, hanem
csak legmagasabb rangú szolgája és szerencséjének
eszköze. […] [A fejedelemnek] különbnek kell
lennie azoknál, akik anyagiasan gondolkoznak
„
és többé-kevésbé durva ösztöneikre hallgatnak.
(Részletek II. Frigyes porosz király államtudományi
művéből, 1739)

?

Milyen új uralkodóeszmény jellemezte a felvilágosult
abszolutizmust?

3 „Mondják néha, hogy a legszerencsésebb kormányzat egy igazságos és felvilágosult zsarnok uralma
lenne: ez igencsak elhamarkodott állítás. Könnyen
megeshet, hogy ennek az abszolút uralkodónak az
akarata ellentmondásba kerül alattvalói akaratával.
Ekkor minden igazságossága és felvilágosodottsága
ellenére rosszul teszi, ha – akár a saját érdekükben
– megfosztja alattvalóit jogaiktól. A jó és a rossz cél
„
érdekében egyaránt vissza lehet élni a hatalommal.
(Diderot francia felvilágosult filozófus, 1771)
„Hosszasan beszélgettem vele [Diderot francia
felvilágosult filozófussal], de inkább nagyobb
kíváncsisággal, mint haszonnal hallgattam. Ha
figyelembe venném elgondolásait, akkor egész
birodalmamat át kellene formálnom, meg kellene semmisítenem a kormányt, a törvényhozást,
az egész eddigi politikámat, s ezeket valamiféle
megvalósíthatatlan álmokkal kellene felcserél„
nem. (II. Katalin orosz cárnő, 1774 körül)

?

Milyen intézkedéseikkel vívhatták ki a felvilágosult
abszolutista uralkodók a korszak nagy gondolkodóinak
elismerését? Mi jellemzi a felvilágosodás államelméletét?
Diderot mely elgondolásait minősíthette megvalósíthatatlan álmoknak a cárnő? Fogalmazd meg a két forrás alapján
a felvilágosult abszolutizmus belső ellentmondását!
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Közép-Európa a 18. század második felében
A felvilágosult abszolutizmus
A 16. századtól Nyugat-Európa államai látványos fejlődésen
mentek keresztül. Átalakult gazdaságuk és társadalmuk: teret
nyert a kapitalizmus, kialakult a manufaktúrákra alapuló termelés, bővült a kereskedelem, a modernizálódott mezőgazdaságban
elterjedt a bérleti rendszer és a bérmunka alkalmazása, felgyorsult a polgárosodás, a nemesség háttérbe szorult. Így történt ez
a 18. század legfejlettebb (centrum)országaiban: Nagy-Britanniában, Hollandiában és Franciaországban. Hozzájuk képest Európa
peremterületei (Észak-, Dél-, Közép- és Kelet-Európa) a fejlődésben lemaradtak. A polgárosodás megrekedt, a nemesség
megőrizte gazdasági, társadalmi, politikai szerepét és kiváltságos
helyzetét, kialakult az örökös jobbágyság. A térség uralkodói
– hogy biztosítsák nagyhatalmi szerepüket – felülről jövő reformokkal kísérelték meg államaik felzárkóztatását, kialakítva
ezzel egy új kormányformát: a felvilágosult abszolutizmust.
Újításaikat – a rendi gyűlések mellőzésével – rendeleti úton
vezették be. Korszerűsítették és egyben központosították az
államigazgatást. Merkantilista gazdaságpolitikai gyakorlatot
folytattak: a hazai iparnak kedvező vámpolitikával, adókedvezményekkel, az infrastruktúra kiépítésével, oktatási reformokkal, a mezőgazdasági termelés támogatásával fejlesztették
a gazdaságot. Észszerűsítették az államháztartást, takarékoskodtak az öncélú kiadásokkal, lépéseket tettek a közteherviselés
bevezetésének irányába.
A felvilágosult abszolutista uralkodók ismerték a felvilágosodás eszméit, azok hatottak is tevékenységükre. Vallási türelmet hirdettek, megnyirbálták az egyház jogait és hatásköreit,
felelősséget éreztek a népjólétért, védték a jobbágyságot,
megkísérelték a rendi előjogok, intézmények lebontását.
A felvilágosodás gondolkodóitól azonban – akikkel gyakran
személyes kapcsolatot is ápoltak – csak azt vették át, amit megvalósíthatónak és megvalósítandónak véltek.

A felvilágosodás által hirdetett társadalmi szerződéssel és
népszuverenitással szemben hatalmuk alapja a dinasztikus
öröklés volt. Egyeduralkodóként feltétlen engedelmességet
követeltek alattvalóiktól. A hatalmi ágak elválasztásának és
a törvényhozásnak felelős kormányzatnak az elveivel ellentétben
a legfontosabb államügyeket személyesen intéző uralkodók
(például Poroszországban II. Frigyes; a Habsburg Birodalomban Mária Terézia és II. József; Oroszországban II. Katalin)
csak a saját lelkiismeretüknek voltak felelősek.
Magyarország a Habsburg Birodalomban a 18. században
A Habsburg Birodalom a 18. századra megerősödött: meghatározó európai nagyhatalommá vált. Területe a törökkel
vívott háborúk és dinasztikus házasságok révén gyarapodott.
Súlypontja azonban keletre tolódott: legnagyobb tartománya
a Magyar Királyság volt. Az ország területi egységét nem állították helyre, az úgynevezett kapcsolt részeket (Erdély, Partium,
Horvátország, Temesi Bánság, Határőrvidék) külön igazgatták.
A Habsburgok birodalmuk legnagyobb részében a rendeket
kiszorítva a hatalomból abszolutizmust vezettek be. A magyar
rendekkel szemben azonban ez csak időlegesen sikerült, meghonosítani nem tudták. Így rendre kompromisszumot kötöttek:
Magyarországot önálló országnak ismerték el, amelyet rendi
alkotmányának (törvényeinek és intézményeinek) tiszteletben
tartásával kell kormányozni.
A birodalmat és benne Magyarországot az egyre inkább központosított kormányzat jellemezte. Az ország igazgatását
kormányszékek intézték: a Bécsben székelő Magyar Kancellária, a pozsonyi központú Magyar Kamara. Ezek – az egyébként
magyar vezetésű – kormányszékek a gyakorlatban a hasonló
birodalmi hivataloknak voltak alárendelve. Az ország legfontosabb kormányszerve a Helytartótanács volt. II. József szélesítette a Pozsonyból Budára áthelyezett hivatal feladatkörét, és
növelte önállóságát. A hadügyek, a külügyek és a pénzügyek
– mint királyi felségjogok – közvetlenül az uralkodó hatáskörébe
tartoztak. A szintén Pozsonyban ülésező rendi országgyűlés
a kormányszékeket nem ellenőrizhette. Az országgyűlésen
szinte kizárólagos szerepet játszó nemesség legfőbb eszköze
a királlyal szemben az adó- és a katonai újoncmegajánlási jog
volt. A korszak rendi országgyűlése nem vált a fejlődést szolgáló
reformok kezdeményezőjévé és végrehajtójává, ezt a szerepet
a 18. század második felében többnyire az uralkodók látták el.

Jog szerinti viszony		

Gyakorlati viszony

A Magyar Királyság államszervezete a 18. században

„Pénzalapot létesíteni, amiből szükség esetén 4
a költségeket fedezni lehet, s az ehhez szükséges
pénzforrásokat megnyitni, Franciaországban megvalósítható dolog, melynek képére dolgozták ki ezt
a tervezetet, vagy másutt, ahol az uralmat abszolút
módon gyakorolják, s ahol a tengeri hajózásból és
sok más úton lehet felhalmozni. De hogy felséged
országaiban, ahol a rendek szabad elhatározásától
függ, mihez járulnak hozzá, s ahol a tapasztalat
azt mutatja, hogy ha valamihez hozzá is járulnak,
úgysem lehet azt megvalósítani, lehetséges-e valami
„
hasonlót véghezvinni, nagyon is kérdéses. (Egy
itáliai pénzügyi szakember véleménye a Habsburg
udvari kamara tervezetéről, 1664)

?

Mennyiben más Franciaország helyzete a Habsburg
Birodalomhoz képest a szakember szerint?

„A nemesek […] az ország védelmére katonáskodni 5
[…] tartoznak. […] Minthogy azonban csupán
ezzel emez országot elegendőképen megvédelmezni
nem lehetne, […] rendes katonaságot kell tartani,
[…] ezt pedig adózás nélkül beszerezni nem lehet:
ezért az erre szükséges segélyek és adók dolgában
a karokkal országgyűlésileg (hova tudomás szerint
különben is tartozik) kell határozni. […] Az ország
közgyűlését mostantól jövőre minden harmadik
évben, vagy ha az ország közhaszna vagy szüksége
úgy kívánja, még előbb is meg kell tartani. […]
A magyar udvari kancellária hatósága […] jövőre
is sértetlen maradjon. És semmi más udvari kormányszéktől ne függjön. […] A magyar kamara
az udvarival egyenjogú legyen, s attól ne függjön.
[…] Ő császári királyi felsége […] a török udvarral
jövőben folytatandó tárgyalásoknál s az ország
más ügyeinél is, hű és alkalmatos magyarok köz„
reműködésével fog élni. (Részletek az 1715. évi
törvényekből)

?

Hogyan szabályozta a törvény az országgyűlés és a kormányszékek működését? Betartotta-e a rendelkezéseket
III. Károly annak fényében, hogy a következő országgyűlés
összehívására 1722-ben került sor?

?

Állapítsd meg, hogy a törvényben foglaltakhoz képest 6
mennyiben működtek másképp a magyarországi igazgatást végző hivatalok!
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7 „Mindenkitől elhagyatva, egyedül a magyarok
hűségéhez és régóta ismert áldozatkészségéhez
folyamodunk. Személyünk, gyermekeink, koronánk és a birodalom végső veszedelmében kérjük
„
a rendek haladéktalan segítségét. (Mária Terézia
a pozsonyi országgyűlésen, 1741)
„Szentesíttetett, hogy Magyarország és a hozzá kapcsolt részek karainak és rendeinek sarkalatos jogai,
szabadságai, mentességei és kiváltságai, jelesül azok,
[…] melyek őket mindenféle adózás alól fölmentik,
sőt a kiváltságaiknál fogva ősi szokás alapján abban
is megerősítik, hogy a telekkel semmiképen ne
„
járjon együtt a közteher. (1741. évi 8. törvénycikk)

?

Milyen körülmények között fordult Mária Terézia a rendekhez? Milyen feltételhez kötötte a magyar nemesség
a támogatását az örökösödési háború során?
8

Mária Terézia uralkodása: együttműködés és reform
Annak ellenére, hogy a Pragmatica Sanctióban foglalt leányági örökösödést majdnem minden fontos hatalom elismerte,
III. Károly 1740-ben bekövetkezett halálakor lánya, Mária Terézia
hatalomátvétele nem volt akadálymentes. II. (Nagy) Frigyes
porosz király megtámadta a Habsburg Birodalmat, és elfoglalta
Sziléziát. Kitört az osztrák örökösödési háború (1740–1748).
Számos európai hatalom vált érdekeltté a birodalom meggyengítésében és felosztásában. Mária Terézia a magyar rendek által
felajánlott segítséggel megvédte birodalmát. Végül férjét –
a politikai tehetséggel és becsvággyal nem bíró – Lotaringiai
Ferencet német-római császárrá választották, így a császári
tisztség is a családban maradt. Mária Terézia (1740–1780)
uralkodása alatt a dinasztia pozíciói tovább erősödtek. Kiváló
tanácsadói közül is kiemelkedett Kaunitz kancellár, akihez az
osztrák külpolitika irányváltása is köthető. A Szilézia visszaszerzéséért indított – sikertelen – hétéves háborúban Ausztria már régi ellenfelének, Franciaországnak a szövetségében
harcolt. A magyarországi politika alapelveinek kidolgozása is
Kaunitzhoz köthető.
A királynő a magyar nemességgel igyekezett jó viszonyt
kialakítani. Jelentős szerepe volt a nemesség összetételének
és életmódjának átalakulásában. Sok családnak adományozott
érdemeikért grófi címet. Nemcsak a hivatalaik révén amúgy is
Bécshez kötődő arisztokraták fiai, hanem köznemesi ifjak is
helyet kaptak a Theresianum elnevezésű tanintézet és a nemesi
testőrség tagjai között. A birodalom fővárosban megismerkedtek
a felvilágosodás eszméivel, hazatérve pedig szorgalmazták
a magyar kultúra és tudomány fejlesztését.

Mária Terézia, rézmetszet, 1745 körül

?

Mi a jelentősége annak, hogy a királynőt magyar ruhában és magyar nemesekkel körülvéve ábrázolták? Mit
jelképezett az ekkor elterjedő uralkodói lovas portrékon,
lovas szobrokon a ló, illetve a lovas?
9 „Ez az ország komoly figyelmet érdemel […]. De
szerencsétlenségére belső alkotmánya még olyan
jellegű, hogy a király és az ország jóléte egymással
ellentétben áll, és mindaz, ami ennek mezőgazdasági termékek eladásával, manufaktúrák alapításával
és kereskedelemmel gazdagodást jelentene, nem
az adófizetőknek, hanem az állami terhek viselése
alól magát teljesen kivonó nemességnek szolgálna
javára. Ez pedig igen káros visszaélésre vezetne,
és még inkább megnehezítené a jobb berendezés
„
bevezetését. (Kaunitz kancellár, 1761)

?

Miben más a Magyar Királyság „belső alkotmánya” az
örökös tartományokéhoz képest? Mit ért Kaunitz a „jobb
berendezkedés” alatt? Igaza van-e abban, hogy a gazdaság
fejlődésével csak a nemesség járna jobban?
10

Az 1754-ben bevezetett merkantilista szellemiségű vámrendelet megvédte a Habsburg Birodalom iparát a külső áruk
versenyétől, illetve a belső vámhatár fenntartásával és az ott
kiszabott vámokkal az – addig is meglévő – munkamegosztást
erősítette a tartományok között: Magyarország élelmiszerrel
és nyersanyagokkal látta el az örökös tartományokat, és felve
vőpiaca volt azok ipari termékeinek. A felvilágosodás szellemében megfogalmazott reformjait (közteherviselés, jobbágyok védelme) azonban az uralkodónő nem tudta elfogadtatni
a nemességgel. Ezért 1765-től nem hívott össze országgyűlést,
hanem rendeleti úton kormányzott. Intézkedései során elsősorban a birodalmi szempontokat tartotta szem előtt.
Mária Terézia jobbágyrendelete, az 1767-es úrbéri rendelet
kiadásával az állam beavatkozott a jobbágy-földesúr viszonyba
azzal, hogy lépéseket tett a jobbágyság földesúri terheinek
egységes szabályozása felé. A rendelet megszabta a jobbágytelekhez tartozó szolgáltatások (robot, kilenced) mértékét.
Felmérték és rögzítették a telkek nagyságát, megtiltották
a majorságok kiterjesztését a jobbágytelkek rovására.

magas vám (kb. 30%)
alacsony vám (kb. 3%)
külső vámhatár
belső vámhatár

?

Mutasd be, hogyan hozza előnyös helyzetbe a védővámok rendszere a hazai termelőket! Hogyan erősítette
a rendelet a tartományok közti munkamegosztást? Mi volt
ebben Magyarország szerepe? Mely kieső magyarországi
bevételt is kívánta ellensúlyozni mindezzel az állam?
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A kettős vámhatár

A szabályozás csökkentette a földesúri visszaélések lehetőségét
annak érdekében, hogy a jobbágyok az állami adóterheiket
teljesíthessék. A felvilágosodás szellemében megalkotott oktatási rendelet (Ratio Educationis, 1777) állami felügyelet alá
helyezte az egyébként egyházi kézben maradó iskolákat.
II. József reformpolitikája és kudarca
Mária Terézia legidősebb fiúgyermeke, II. József (1780–1790)
hosszú készülődés és várakozás után került hatalomra. Bár apja
halálát követően német-római császár és anyja társuralkodója
lett, nagyszabású tervei megvalósításához csak Mária Terézia
halála után kezdhetett hozzá. Eltérő nyelvű, nemzetiségű, fejlettségű és hagyományú országait egységes, centralizált,
a rendi kiváltságoktól mentes, korszerű és racionálisan működő birodalommá akarta szervezni. Ennek érdekében Magyarországon nem koronáztatta meg magát, így kiérdemelve
a „kalapos király” gúnynevet. Uralkodása alatt egyszer sem
hívott össze rendi gyűlést. Munkabírását és az állam szolgálatának elsődlegességét mintegy hatezer (ebből háromezer
magyarországi) rendelete bizonyítja.

„Az iskola politikum [közügy], és az is marad.
(Mária Terézia)

„

11

?

Miért közügy az iskola? Milyen érvek hozhatók fel az
iskolák egységes irányítása, a központosított tankönyvkiadás mellett és ellen?
„A Német Birodalom császára vagyok, ebből követ- 12
kezően a többi állam, melyeket birtoklok, tartományok, melyek egységesen, egyetlen testet alkotnak,
„
és én ennek a feje vagyok. (II. József, 1785)

?

Hogyan gondolkodott II. József országairól? Milyen
birodalom kialakítását célozta? Hogy függ ez össze azzal,
hogy nem koronáztatta magát magyar királlyá?
13

Igyekezett az egyházat az állam felügyelete alá helyezni:
a pápai bullák kihirdetését uralkodói engedélyhez kötötte,
feloszlatta a nem betegápoló vagy tanító szerzetesrendeket.
Az 1781-ben kiadott türelmi rendelete az evangélikusoknak,
a reformátusoknak és az ortodox hitűeknek szabadabb vallásgyakorlást biztosított, és megnyitotta előttük a hivatali pályákat.
Az 1785-ben kiadott jobbágyrendeletében eltörölte az örökös
jobbágyságot, megadva a szabad költözés, a házasodás, a tanulás és a mesterségválasztás jogát. A parasztok ingóságaikkal
és telkük használati jogával szabadon rendelkezhettek, akár azt
el is adhatták. Telkükről földesuruk törvénytelenül nem űzhette el őket, az úriszék ítélete ellen a megyéhez fellebbezhettek.
A központosító és modernizáló törekvések vezették az uralkodót
nyelvrendelete (1784) kiadásakor: szinte az egész birodalmában
a német lett a hivatalos nyelv. Magyarországon a latin államnyelvet felváltotta a német nyelv: az állami hivatalok mellett
a vármegyei szervekben és a felső- és középfokú oktatási intézményekben is ez lett az ügyintézés és az oktatás nyelve.
A széles körű felháborodást kiváltó rendelet épp a nemzeti öntudat erősödéséhez és a nyelvújítás mozgalmának megindulásához
vezetett. II. József államigazgatási reformjai egyben célozták
a központosítást és a rendi intézmények háttérbe szorítását.
A vármegyék működését felfüggesztve tíz kerületre osztotta az
országot. A legnagyobb ellenállást a nemesi adóztatást előkészítő
rendeletei váltották ki: a népszámlálás és a fölbirtokok felmérése.
II. Józseftől a politikáját támogató szűk nemesi és polgári értelmiségi réteg, a jozefinisták kivételével mindenki elfordult.
Az uralkodót a külpolitikai kudarcok (a török elleni vereség és
Dél-Németalföld lázadása) és a belpolitikai forrongó hangulat
arra kényszerítette, hogy halálos ágyán a Magyarországra vonatkozó összes rendeletét (a türelmi-, a jobbágy- és egy, az
alsópapságot érintő kivételével) visszavonja. A felvilágosult
abszolutizmus – ellentmondásai ellenére – maradandó eredményeket hozott, vagy törekvéseket fogalmazott meg: a közigazgatás modernizálása, a vallási türelem, a rendi kiváltságok
megnyirbálása, a jobbágyság védelme, a szociális, egészségügyi
és oktatási reformok.

A türelmi rendelet allegóriája, ismeretlen magyar művész festménye, 1780-as évek

?

Mely uralkodói jelvények láthatóak II. József alakja
körül? Nézz utána a sas mint címerállat történetének!
Értelmezd a töredékes feliratot: „Szárnyaival béföd, Egyyik
a mást [nem kárhoztatja?]”! Mely vallások képviselői láthatók
a képen? Melyikre nem vonatkozott a türelmi rendelet?
„Minden alattvaló urától vár védelmet és bizton- 14
ságot. Ezért az uralkodó kötelessége, hogy alattvalói jogát rögzítse, ügyeiket úgy vezesse, hogy
a közjót és az egyén javát egyaránt szolgálja. […]
A legfőbb hatalom, ami az uralkodót illeti, minden
határozatára, amelyet rendelet formájában adnak
„
ki, a kötelező jelleg bélyegét nyomja rá. (II. József
által megfogalmazott részlet az ausztriai Általános
polgári törvénykönyvből)

?

Értelmezd az idézet fényében II. József politikájának
jelmondatát: „Mindent a népért, de semmit a nép által”!
Idézd fel a felvilágosodásról tanultakat! Hobbes vagy Locke
nézeteihez állnak közelebb II. József elvei?
14. A felvilágosult abszolutizmus reformjai 99

FORRÁSELEMZÉS

15

14

16

?

Mely szempontokat kell szem előtt tartani Kaunitz szerint
az udvar jobbágypolitikájában?

?

Magyarország melyik zsidó liturgikus rendszer részét
képezi? Fogalmazd meg, mi volt a neológ reform lényege! Hogyan viszonyult a neológ irányzat a zsidó hagyományokhoz?

?

Az úrbéri rendelet kiadásának mely előzményére utal
a rendelet szövege? A jobbágyterhek szabályozásának
mely törekvése olvasható ki a rendeletből? Sikerült-e ez
a szöveg tanúsága szerint? Mely folyamat előzte meg az
úrbérrendezést? Mely jobbágyi szolgáltatásokat szabályozott a rendelet, és hogyan? Mit jelent az, hogy a kilencedet
„természetben vagy egyenértékben" kellett leróni?
15
Mely útját utasította el Lőw Lipót az asszimilációnak
17
[beolvadás]?
Mutasd be azMilyen
ábra alapján
lépéseket
aztett
uradalom
az asszimiláció
felépítését!
elősegítése
Kinekérdekében?
és mely adókkal
Fogalmazd
tartozik
meg,
a jobbágy?
mit remélt
Mi Lőw
jelentette
Lipót
az
rabbi
állami
a reformoktól!
adóalapot? Mi
Miért
a politikai
állt érdekében
célja reformoknak?
a földesuraknak
a majorsági földek kiterjesztése? Miért volt ez az állam érdeke ellen való? Hogyan próbálta ezt megakadályozni az
16 úrbéri rendelet?

??

18

II. József szánt (Rézkarc részlete, 1799)
Az uralkodó 1769-ben morvaországi utazása során – miközben elromlott kocsiját javították – besegített egy gazdának.

?

Miért kereshette az uralkodó a közvetlen kapcsolatot az
alattvalóival? Mire utal az, hogy a korszakban szokatlan
jelenetről rézkarc készült? II. József ismerte és osztotta azt
a korabeli gazdasági nézetet, miszerint minden érték
a földből, vagyis a mezőgazdasági termelésből származik.
Az uralkodó mely törekvése támasztja ezt alá?
19

??

Melyek voltak a rabbiképző felállításának céljai? Miben
Mit jelent
az, hogy
II. József eltörölte
az örökösakadályát?
jobbágylátja
a szerző
a kezdeményezés
legnagyobb
ságot?
Mely jogokat
a jobbágyrendelet
a paraszti
Milyen
segítséget
remélt adott
Kossuthtól?
Melyik építészeti
stílus
népességnek?
Javult-e
számottevően
a jobbágyok
gazdasági,
jegyei
fedezhetők
fel az
épületen? Mely
építészeti
elemek
illetve társadalmi
a jobbágyrendelet
következtében?
utalnak
az épülethelyzete
zsidósággal
való kapcsolatára?
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monoteista
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A
zsidó vallásnak
három
irányzata
van. A konzerKaunitz
kancellár alapvetően
a magyarországi
politika
irányelveiről,
1761
vatív,
amelyet
hungarikumként
neológnak
neveznek,
az or„Elsősorban arra kell gondot viselni, hogy a jobbágy Magyarortodox (szigorú,
külsőségekben
is megjelenő
zsidóelbírja.
irányzat)
és
szágon
kedvezőbb
helyzetbe jusson,
és az adóterhet
Ezért
a
legújabban
kialakult
reformirányzat,
amelyben
már
a
nők
is
a nemességnek a jobbágyok fölötti uralmában mutatkozó minden
lehetnek
rabbik.
A
neológ
irányzat
a
19.
századi
Magyarországon
visszaélését a lehetőség szerint meg kell szüntetni vagy korlátozni.
„
Lőwidővel
Lipóta(1811–1875)
és fia,
Lőwaz
Immánuel
(1854–1944) tevéÍgy
népet meg lehet
nyerni
udvar számára.
kenységének köszönhetően született meg. Ez az irányzat a vallást
konzervatív
módon
meg,1767
de az életmód tekintetében a
Mária
Terézia
úrbériközelíti
rendelete,
külső
jegyeknek
nem
tulajdonít
olyan
nagy
jelentőséget.
„Az úrbérszabályozási példányokba […]
írassék
be mind a telki
A
liturgikus
rend,
az
imarend,
a
szokások
alapján
kétféle zsidó
állomány [jobbágytelek], mind pedig az, hogy az igásrobotot
két
gyakorlatot
különböztetünk
meg.
A
spanyol
eredetű,
vagy négy igával [igavonó állattal] kell-e teljesíteni ésliturgikus
az, hogy
otttermészetben,
kialakító szefárd
illetve a német
terüleaformáit
kilencedet
vagy közösséget,
milyen egyenértékben
kell leróni
[…]
tekről
kiinduló,
és
különösen
Közép-Európában
elterjedt
askeés végül a megye hiteles pecsétje alatt adassék ki a községeknek.
Az
náz közösséget.
A mai Izraelben
a hivatalos
héber
kiejtés a szealattvalók
[a jobbágyok]
a szabályozásban
foglalt
szolgáltatásoknál
fárd. Izraelben
mindkét
rítusú
külön
főrabbija
van.
nagyobbakra
már
csak azért
semközösségnek
kényszeríthetők,
mert
a szolgáltatások és kötelezettségek ilymódon létrejövő egyenlőtlensége könnyen
Szarka
Reformpróféták,
Hetek, és
2014
okot
és Lajos:
alkalmat
adna új mozgalmakra
nyugtalankodásokra,
„[Lőw
Lipót]
újításaival
arra
törekedett,
hogy
a zsidó
vallás törvékülönösen a jelen körülmények között, amikor
a közcsend
még
nyeit
összhangba
hozza
a
polgárosodás
követelményeivel
a manem állott egészen helyre. […] Minden egésztelkes jobbágyés
köteles
gyarosodás
kívánalmaival.
A zsidóság
emancipációját
lesz
az úrbérszabályozás
értelmében
hetenként
egy napi[egyenjonégyigás
gúsítását]
oly
módon
kapcsolta
össze
annak
modernizációjával
robotot teljesíteni az úrnak, ahol azonban mostanáig két igával
és integrációjával
amely
szokták
teljesíteni [társadalomba
az igásrobotot, történő
azokon abeillesztésével],
helyeken az igásrobot
„
egyúttal
a
zsidó
identitás
[önazonosság],
a
vallási
hagyományok
kötelezettségét ezután is két igával fogják teljesíteni.
megőrzését is biztosította. Sem a kikeresztelkedést, sem a befelé
fordulást nem tartotta elfogadhatónak: a zsidó hagyományok és a
egyház hirdette. A moderállam értékeinek együttes
modernizáció
megvalósítását
tized
nizáció érdekében szükségesnek tartotta a zsinagógai reformokat és
a magyar
nyelv terjesztését,
valamint a zene bevezetését
– orgona és
		
földesúr
közös földek
férfikórusadók
közreműködésével – az istentisztelet részeként.
1844-től
(legelő, erdő, vizek)
kilenced, ajándékok
magyarul prédikált, s a nagykanizsai zsidótemplomban szólalt
robot
meg először
Magyarországon orgona
1845.
(heti egy napi
igás október 22-én. A maúrbéres földek
majorsági földek
vagy két nap gyalog)
gyarosodást a vallási reformmal
összekapcsoló mondatai később
szállóigévé váltak: »BátranURADALOM
tehát, barátim! honosítsa a zsinagóga
a magyart, s reméljük, hogy a magyar honosítandja a zsinagógát«
„
A jobbágyi
szolgáltatások
és az úrbéri rendelet
szabályozása
– azaz
a zsidóságot
polgári egyenjogúsággal
ruházza
fel.
Lőw
Lipótjobbágyrendelete,
cikke, Pesti Hírlap,
1844. június 2.
II.
József
1785
„Arra
nézve
meg
kell
vallanom,
hogy
mi zsidók isa aParasztok
synedrium
[ta„A Jobbágyság állapotját annyiban amennyiben
ennél
nácsülés,
ahol
a
zsidó
közösség
dönt
saját
sorsáról]
tartását
buzgón
fogva eddig elé örökös kötelesség alá vettetve és a földhöz köttetve
kívánjuk;jövendőre
és pedig nem
polgári […]
hanemésvallásbeli
s általános
művoltanak,
teljességgel
eltöröljük
azt akarjuk,
hogy ebben
veltségi
szempontból;
mert
mi
reméljük,
hogy
egy
synedrium
által
zsiaz értelemben a Jobbágy nevezettel tovább ne éljenek: következennagógáink,
iskoláink
s
közönségi
szerkezetünk
egyformán
s
korszerű
dőképpen minden Parasztokat, akármely nevezet és vallásbéliek
módon alakulnának
át. Vannak
ugyan köztünk
– valamint
általában
légyenek,
jövendőre magok
személyekre
nézve lakásokat
szabadoson
minden
emberi
körben
–
olyanok,
kik
a
tespedést
szeretik,
a
haladást
változtatható emberekké tesszük. […]
és
korszerű
reformot
véteknek
tartják,
s
kiknek
elve:
mindennek
válMinden Parasztnak szabad légyen maga kedve szerint, Földesúrnak
tozatlanul
a
réginél
kell
maradni!
–
És
mivel
én
hibáinkat
korántsem
engedelme nélkül is házasodni, Tudományoknak és Mesterségeknek
akarom titkolni,
kell vallanom,
hogy
a magyarortanulására
magátnyílt
adni,szívüleg
s azokatmeg
akárhol
gyakorolni.
[…]
szági
rabbik
nagyobb
része
[…]
a
tespedés
iskolájához
tartozik.
Minden parasztember maga ingó Javait és Keresményit, t. i. a […]
FölMindenek
előtt kívánatos
volna, hogy
magyar zsidóság
saját
költsédeknek,
Réteknek,
Malmoknak,
vagyaSzőlőknek
őt illető
becsűjét
gére szemináriumot
[értsd: rabbiképző
intézményt]
alapítson,megcsehol a jö[használati
jogát] szabadosan
eladhatja,
ajándékozhatja,
vő
rabbik
korszerű
módon
neveltessenek,
s
nemcsak
teológiai
rélheti, elzálogosíthatja, Gyermekeinek vagy más Atyafiainak elműveltséget
érjenek el,avagy
hanem
főképpen
a honi
nyelvnek
teljes
testálhatja
[örökítheti],
akinek
tetszik,
hagyhatja,
egyszóval
birtokába
is
jöjjenek.
Ezen
rendszabás
kétségkívül
legszebb
gyüazokról szabadoson rendelést tehet; fennmaradván mindazonáltal
mölcsöt
hozna
ha
[…]
hazafiságánál
fogva
megengedné,
hogy
a Földesuraknak azoknak örökösségihez való törvényes Jussuk [jorabbiszeminárium
alapítása
becses lapjaiban
nyitguk];
ezt is hozzá értvén,
hogyvégett
[…] mindazok
a terhek,aláírás
melyekkel
tassék.
(A
szerkesztő
–
Kossuth
Lajos
lábjegyzete:
Ha
ezáltal
az eladó vagy testáló Parasztember az ilyen fundusokról [telkükről]a
kölcsönös aemberszeretet
egyik
diadalát némileg
tartozott,
Vevőre […] által
szálljanak.
[…] előmozdíthatónak
gondolja
ön,
mi
kívánságát
teljesíteni
annak
idejében
örömmel készek
A Parasztok […] a Házhelyekből, vagy akár mi
féle fundusokból
helyes
„
leszünk,
s
azzal
csak
kötelességünknek
teszünk
eleget.)
elegendő ok és a Vármegyének előrevaló meglátása [hozzájárulása]
„
nélkül ki ne tétethessenek, vagy azokban ne háborgattathassanak.

[
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Az ország, amelyet letöröltek a térképről
A belpolitikai gondokkal küzdő Lengyelországtól a szomszédos
hatalmak, Poroszország, Oroszország és a Habsburg Birodalom
több alkalommal csatoltak el területeket, majd 1795-ben végleg
felosztották. A metszeten a Lengyel Királyság 1772-ben történt
első felosztásának allegóriája látható.

?

A képen nem Mária Terézia képviseli a Habsburg Birodalmat. Vajon
miért? Azonosítsd a kép szereplőit! Mire mutatnak az ábrázolt személyek? Sorold fel az atlasz alapján a nagyhatalmak által ekkor megszerzett
lengyel területeket! Milyen megfontolásokból vett részt a Habsburg Birodalom is az osztozkodásban? Mire utal az, hogy a három uralkodó mellett
megjelenített – az eseményekben fontos szerepet játszó – orosz államférfi
az égre mutat? Mely stílustörténeti korszak jegyei ismerhetők fel a képen?

Johannes Esaias Nilson: A Lengyel Királyság
első felosztásának allegóriája, 1773

[
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647 017
709 353
fő
fő
1 440 986
fő

Népszámlálás

Magyarország
Erdély

6 467 829 fő

Határőrvidék
Horvátország

Az első magyarországi népszámlálást II. József rendelte el. Az 1784–1787 között végrehajtott népszámlálás
A Magyar Királyság lakosságának területi megoszlása
során összeírták a községek, házak, családok és egyének
az első népszámlálás alapján
számát, megállapították a népesség vallási, nemi, életkori,
foglalkozási és társadalmi rétegenkénti megoszlását. Az
összeírást elsősorban katonai és pénzügyi szempontok indokolták (újoncok számának felmérése, adóztatás). Nem véletlen
tehát, hogy kiváltotta a magyar nemesség felháborodását, akik tiltakoztak még házaik megszámozása ellen is. Komárom
megye nemessége azt kérelmezte, hogy legalább fekete helyett zöld festéket használjanak a nemesi lakok megjelölésekor.
A császár mindezt visszautasította. Miért is döntött
volna másképp, mikor a bécsi uralkodói kastély, a Burg
Hány magyarországi lakost számláltak meg ekkor? Mi volt a népis meg volt számozva…
számlálás politikai célja?

?

[
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Mit gondolunk a Habsburgokról?

A mai budapesti Hősök terén álló millenniumi emlékműnek eredetileg öt Habsburg uralkodó (I. Ferdinánd, III. Károly, Mária
Terézia, II. Lipót és Ferenc József) alakja is része volt. A Tanácsköztársaság idején (1919) eltávolított Habsburg-szobrokat
a Horthy-korszakban visszaállították. Az 1950-es években az újra elmozdított szobrok helyére a magyar szabadságért
és függetlenségért vívott harcok vezetői kaptak helyet.
Ebből is látható, hogy a magyaroknak a Habsburgokról
Látogass el a Hősök terére! Mely történelmi alakok szobrai láthakialakult véleménye emlékezetpolitikai kérdés, vagyis az
tók ma az emlékművön? Hol áll ma Mária Terézia szobra? Készíts
adott politikai rendszerhez kapcsolódik. A Kádár-kor- felmérést az ismeretségi körödben: minek alapján és hogy vélekedszakban némileg elnézőbb Habsburg-emlékezetpolitika nek a Habsburgokról! Hogyan magyarázható Pálffy Géza történész
és tárgyilagosabb történettudományi kutatás vehette erre vonatkozó szemléletes megjegyzése: „A házasságot sem csupán
kezdetét. A Habsburgok magyarországi történelmi a válás, vagy kizárólag a mézeshetek alapján kell megítélni”? Hogyan
szerepének megítélésére ma sincs hivatalos álláspont, értékeli a Habsburgokkal közös évszázadainkat az a történész, akinek
a történészek különbözőképp értékelik a dinasztiával a nemzeti függetlenség vagy a protestáns felekezeti szabadság a legtöltött négyszáz éves múltunkat.
főbb érték? Hogyan az, akinek a nyugatos fejlődés és a modernizáció?

?

ÖSSZEGZÉS

Közép-Európa uralkodói a 18. században felvilágosult abszolutista módon kísérelték meg államaik
felzárkóztatását. A korszakban nagyhatalommá váló Habsburg Birodalomban az uralkodók szintén
abszolutizmust vezettek be. Magyarországon is megkísérelték a rendi alkotmány felfüggesztését.
Összbirodalmi szempontú reformjaik gyakran sértették a magyar nemesi érdekeket. Mária Terézia
kompromisszumra törekedett, II. József türelmetlen reformkísérlete azonban kudarcot vallott, rendeletei visszavonására kényszerült.
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ÖSSZEFOGLALÓ
a Habsburg
örökös királyság
elfogadtatása
(1687)

a török kiűzése
Magyarországról
Habsburg
vezetéssel

az Aranybulla
ellenállási
záradékának
eltörlése
a Habsburgok
pozícióinak
erősödése

a protestáns
vallásgyakorlat
korlátozása
újszerzeményi
birtokpolitika
a katonai
Határőrvidék
megszervezése
Erdély külön
államiságának
fenntartása

a Pragmatica Sanctio
elfogadása
(1723)
– a Magyar Királyság
feloszthatatlanul és
elválaszthatatlanul
a Habsburg
Birodalom része

a magyar rendek
segítsége
az osztrák
örökösödési
háborúban
(1740–1748)

Rákóczi-szabadságharc
(1703–1711)

szatmári béke (1711)
– a Habsburg
Birodalmon belüli
rendi különállás

a Habsburg
Birodalom
egységének
megőrzése

Mária Terézia
(1740–1780)
– együttműködés
a rendekkel
(1765-ig)
és reformok
a rendi alkotmány
megkerülésével

rendi
ellenállás

II. József
rendeleteinek
visszavonása
(kivéve: türelmi
rendelet,
jobbágyrendelet)

a koronázás
elhagyása
nyelvrendelet
II. József
(1780–1790)
összbirodalmi
kísérlete

kerületi beosztás
és a vármegyei
autonómia
felfüggesztése
népszámlálás
a földek felmérése
a nemesség
megadóztatásának
terve

A Habsburg udvar és a Magyarországi rendek viszonya (1687–1790)
102 IV. Magyarország a 18. században

Fogalmak
amnesztia: lázadások, forradalmak, szabadságharcok után a kiegyezés jeleként meghirdetett közkegyelem, illetve a kiszabott büntetés elengedése
felvilágosult abszolutizmus: a fejlődésben lemaradt európai peremterületek (Észak-, Dél-, Közép- és Kelet-Európa) uralkodói által a 18. században
kialakított új kormányforma. A felvilágosodás egyes eszméit szem előtt tartva felülről jövő reformokkal kísérelték meg államaik felzárkóztatását.
kettős vámhatár: a Mária Terézia által 1754-ben kiadott vámrendeletében fenntartott kettős vámrendszer vámhatárai; a külső a Habsburg
Birodalmat választotta el a külföldtől, a belső a Magyar Királyságot a többi tartománytól. A merkantilista szellemiségű rendelkezés a Habsburg
Birodalom iparát megvédte a külföldi áruk versenyétől, és erősítette az amúgy is meglévő munkamegosztást a tartományok között.
kuruc: Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc seregében a császáriak ellen harcoló felkelő magyar katona. Török eredetű szó (khurudzs, jelentése: fölkelő).
labanc: a II. Rákóczi-szabadságharc kurucainak ellenfele, a császári katona gúnyneve. A szó eredete nem tisztázott.
nyelvrendelet: II. József által 1784-ben kiadott rendelet, melynek értelmében szinte az egész Habsburg Birodalomban a német lett a hivatalos nyelv.
Magyarországon a latin államnyelvet váltotta fel a német. A rendi ellenállást kiváltó nyelvrendelet közvetve hozzájárult a nyelvújítás mozgalmának megindulásához. A nyelvrendelet nem valósult meg a gyakorlatban, II. József halálos ágyán visszavonta a rendelkezést.
Ratio Educationis: Mária Terézia 1777-ben kiadott oktatási rendelete, amely állami felügyelet alá helyezte az egyházi kézben maradó iskolákat.
A rendelet meghatározta az iskolarendszer szerkezetét, a tananyagtartalmakat és az oktatás szereplőinek feladatait, szorgalmazta a kötelező
népoktatást.
szabadságharc: egy elnyomott nép által, az idegen elnyomó ellen, a szabadságjogokért és a függetlenségéért vívott háború
trónfosztás: az uralkodó vagy a teljes dinasztia uralkodási jogától történő megfosztása gyakran valamely felkelés, szabadságharc során. A magyar
történelemben több alkalommal került sor a Habsburg-ház trónfosztására, például a Rákóczi-szabadságharc során, az 1707-es ónodi országgyűlésen.
türelmi rendelet: II. József 1781-ben kiadott rendelete, amely az evangélikusoknak, a reformátusoknak és az ortodox hitűeknek szabadabb
vallásgyakorlást biztosított
úrbéri rendelet: Mária Terézia 1767-ben kiadott jobbágyrendelete, amely lépéseket tett a jobbágyság földesúri terheinek egységes szabályozása
felé azzal, hogy megszabta a jobbágytelekhez tartozó szolgáltatások (robot, kilenced) mértékét
Személyek
II. József: a Habsburg–Lotaringiai-házból származó magyar király (1780–1790), német-római császár (1765–1790). Felvilágosult abszolutista
uralkodó, aki országait egységes, centralizált, korszerű és racionálisan működő birodalommá akarta szervezni. Uralkodása Magyarországon
kudarccal végződött, szinte az összes rendelete visszavonására kényszerült.
Mária Terézia: a Habsburg-házból származó magyar királynő (1740–1780). A Pragmatica Sanctio révén került hatalomra, trónját a magyar rendek
segítségével védte meg az osztrák örökösödési háborúban. Szorgalmazta a németek betelepítését Magyarországra. A magyar rendekkel
kompromisszumra törekedett, de 1765-től felvilágosult abszolutista módszerekkel, rendeleti úton, a magyar rendek háttérbe szorításával
kormányzott.
II. Rákóczi Ferenc: erdélyi fejedelmi család sarja, a Rákóczi-szabadságharc (1703–1711) vezetője, erdélyi fejedelem, vezérlő fejedelem.
Szabadságharca alapvetően a rendi jogok helyreállítását célozta. Az 1711 tavaszán – a hozzájárulása nélkül – kötött kompromisszumos
szatmári békét nem fogadta el, önkéntes száműzetésbe vonult a törökországi Rodostó városába.
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V.
A reformkor,
forradalom
és szabadságharc
A reformkor fő kérdései
A politika színterei és vitái
Forradalom Magyarországon
A szabadságharc

Az 1830-as évektől nagy változáson ment keresztül Magyarország és Erdély. Az országgyűlések rendszeressé váltak,
a megyék közgyűlésein parázs viták folytak a haladás mikéntjéről és mértékéről, s egyre nagyobb tere nyílt a politikai
nyilvánosságnak. Széles rétegek ismerték meg Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Wesselényi Miklós és
Batthyány Lajos nevét és programját. Évszázados törvények hasznát és érvényét kérdőjelezték meg, netán törölték el.
A nemesség egy része a jobbágyság felemelésén, sőt egyenjogúsításán gondolkodott. Az ország infrastruktúrája és ipara
„
fejlődésnek indult: megépült a Lánchíd, új gyárak nyíltak meg, bővültek a kereskedelem lehetőségei. A „reformpárt
nem volt egységes: sokféle nézet csapott össze, vált ismertté, végül 1847-re kikristályosodtak a legfőbb követelések.
A pesti forradalom nyomatékosította az ellenzéki követeléseket, amelyeket az országgyűlés is elfogadott, s az uralkodó
1848 áprilisában szentesített.
1848 tavaszán Európában forradalmak törtek ki: a március 15-i pesti forradalom is ezek közé sorolható. A forradalmi
követelések nyomán létrejött egy önálló felelős magyar kormány, az áprilisi törvények pedig polgári alkotmányos
viszonyokat teremtettek, és kimondták a jobbágyfelszabadítást. Az uralkodó és környezete azonban a korábbi engedményeit
(az áprilisi törvényeket) vissza kívánta vonni, csökkenteni akarta a felelős magyar kormány hatáskörét, és támadást
intézett Magyarország ellen. 1848 őszétől szabadságharcát vívta a magyarság. Ennek csúcspontján 1849 tavaszán
a magyar országgyűlés kimondta az ország függetlenségét. Bár sok hadi sikert ért el a magyar honvédség, az orosz
csapatokkal kiegészült osztrák túlerő végül legyőzte. A szabadságharc vezetőit és résztvevőit kemény megtorlás sújtotta,
önkényuralom vette kezdetét.
1830–1848: reformkor
1848. március 15.: a pesti forradalom
1830
|

1848. április 11.:
áprilisi törvények

1840
|

|

|

|

1830: a Hitel megjelenése

|

|

|

|

|

|

1850
|

|

|

|

1844: törvény a magyar államnyelvről

|

|

|

|

|

|

1848. szeptember 29.:
a pákozdi csata

1849. április–május: a tavaszi hadjárat
1849. április 14.: a Függetlenségi nyilatkozat
1849. május 21.: Buda visszavétele
1849. augusztus 13.: a világosi fegyverletétel
1849. október 6.: az aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése

„Vorwärts – dupla lénung, rückwärts – kartács schiessen.” – vagyis:
„Ha előre mentek, dupla zsoldot kaptok, ha hátráltok, kartáccsal belé„
tek lövetek. (Guyon Richárd ezredes hadparancsa 1849. február 5-én)

Képek az előző oldalon
Magyaros öltözet a Honderű című folyóiratból (1843)
Osztrák gúnyrajz a Habsburg Birodalom népeiről, amelyen a magyarok a horvátokkal szemben védekezve nem veszik észre az
igazi veszélyt, 1848
Kossuth-bankó (1848)

?
?

Mit jelez Guyon Richárd parancsának nyelvezete? Miért 1
ilyen rövid a hadparancs?

Miért magyaros ruházatban ábrázolják a képen meg- 2
jelenő házaspárt? Miből látszik az öltözet magyaros
volta? Kit ismersz fel a képen? Vajon miért vele illusztrálták
a magyaros öltözéket?

?
?

Melyik alak jelképezi a magyarságot? Kik a horvátok? 3
Melyik népeket sejteti a karikatúra? Mi lehet az igazi
veszély, melyik alak szimbolizálja ezt?
Minek a jelképévé vált a Kossuth-bankó a kortársak és 4
az utókor számára? Milyen típusú bank bocsátotta ki
ezt a pénzt? Magyarázd meg ennek az okát!
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1 „Szabad ország azonban Magyarország? Az élő
Istenre, nem! A nemes szabad, a paraszt szolga,
„
rabszolga! (Széchenyi István gróf naplója, 1823)
„De azt mondják, nem szűnünk meg szabadnak lenni, bár a népet részesítjük a szabadságban. De mit
„
ér nekem a szabadság, ha minden ember szabad?
(De la Motte Károly gróf országgyűlési beszéde, 1836)

?

Miért nem szabad Széchenyi István szerint Magyarország? Mi a kifogása De la Motte grófnak a szabadságjogok kiterjesztése ellen? Mit értett ő szabadságjogokon?
Mely jogokban nem részesülhettek a nem nemesek a korabeli
Magyarországon? Mely fórumokon tudták a szemben álló
politikai szereplők véleményüket ütköztetni?
2
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A Magyar Korona országainak nemzetiségei
a 19. században

?

Mely részek tartoztak akkoriban a Magyar Koronához?
Mit jelent, hogy a Székelyföld és Magyarország központi
része közt megszűnt az etnikai híd? Mi az oka annak, hogy
a magyarság kisebbségbe került?
3 „A magyar törvényhozás az ország idegen ajkú lakosait nyelvüktől megfosztani nem csak soha nem
szándékozott, de sőt elismeri, miképpen a magánélet nyelvviszonyaiba törvény által kényszerítőleg
beavatkozni jogtalanság volna, más részről azonban joga van megkívánni, hogy Magyarországon
„
a közigazgatás […] magyar legyen. (Kossuth Lajos
vezércikke, 1842)

?

Mely területen tartja megengedhetőnek a nemzetiségi
nyelvhasználatot Kossuth? Miért lehetett ez sérelmes
a nemzetiségeknek?
4 „Ugyan azt hisszük: nemzetiséget csak úgy rákenhetni bárkire is, ki éppen kezeink közé jut, mint
például meszet falra, vagy mázat fazékra? És azt
hisszük: parancs már elégséges, hogy valaki nemzeti
„
sajátságábul kivetkezzék? (Széchenyi István, 1842)

?

Hogyan vélekedett Széchenyi a magyar asszimilációs
törekvésekről?
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A reformkor (1830–1848)
A napóleoni háborúk alatti háborús konjunktúra − a kereslet
növekedésével járó mezőgazdasági fellendülés − következtében
nőtt a nemesség életszínvonala. A konjunktúrából származó
jövedelmet azonban nem fektették be, nem voltak még meg
a szabad vállalkozások jogi keretei. Később gazdasági visszaesés következett be, de a nemesek ragaszkodtak megszokott
életminőségükhöz. Emiatt felmerült a gazdasági reformok
szükségessége. A napóleoni háborúk után a konzervatív
abszolutizmus jegyében uralkodó I. Ferenc (1792−1835) egy bő
évtizeden át nem hívta össze a magyar országgyűlést. Amikor
1825-ben összehívta, előtérbe került a reformok kérdése. Ám ezt
még nem tekintjük „reformországgyűlésnek”, mert a változást
célzó törvényjavaslatok kidolgozása csak ezután kezdődött
meg. A reformkort gróf Széchenyi István (1791−1860) Hitel
című munkájának 1830-as megjelenésétől számítjuk.
A francia forradalom eszméi következtében kibontakozó magyar
liberalizmus megfogalmazta a polgári átalakulás programját.
Ennek a programnak a képviselője a magyar köznemesség
volt. Sok nemes megértette, hogy csak a társadalom egészének
együttműködésével tud az ország fejlődni, ezért törekedtek az
érdekegyesítésre. A legfontosabb problémák a nyelvkérdés,
a gazdasági fejlődés, a jobbágyi függés felszámolása, a közteherviselés, a polgári tulajdon és a népképviselet voltak.
A nyelvkérdés és a nemzetté válás
II. József nyelvrendelete lökést adott a nyelvújítás mozgalmának.
A nyelvkérdés a politikai ellenállás része lett, a nemzeti
öntudat erősödéséhez vezetett. Az 1825-ös rendi országgyűlésen Széchenyi István egyéves jövedelmét ajánlotta fel egy
Tudós Társaság megalapítására. Kezdeményezéséhez többen
is csatlakoztak. Az így létrejött Magyar Tudományos Akadémia
a hazai tudományos és művészi élet és a magyar nyelv ápolásának legjelentősebb intézménye lett.
A reformkort a liberális nacionalizmus jellemezte. Abban
a kérdésben, ki számít magyarnak, a legtöbben a politikai közösséget, illetve az azonos jogokat hangsúlyozták: szerintük
egy politikai nemzet létezik; a nemzetiségeket pedig a magyar
nemzet idegen nyelven beszélő tagjainak tartották.
Az egy politikai nemzet gondolata összekapcsolódott a magyar
államnyelv kérdésével. Az országgyűléseken több törvényt
fogadtak el a magyar nyelv kapcsán. Az iskolákban kötelező
lett a magyar nyelvet tantárgyként tanítani, az oktatás nyelve
és a hivatalok nyelve a magyar lett, a törvényeket magyarul
is ki kellett adni. Végül 1844-re a magyar vált államnyelvvé.
Eszerint a törvényhozás, a hivatalok, a felsőbb bíróságok és
a közoktatás nyelve a magyar lett. A liberális magyar nemesség
többségét asszimilációs törekvések jellemezték: szorgalmazták
a nemzetiségek beolvadását. Ez azonban csak a nemzetiségek
nemességét, illetve a városok német és zsidó lakosságát érintette. Magyarország soknemzetiségű ország maradt, ráadásul
a nemzetiségek körében is megjelentek a nemzeti öntudatra
ébredés jelei.

A jobbágykérdés
A jobbágy a saját használatban lévő földjén kívül a földesúr
kezelésében álló majorsági földjét is művelte: ingyenmunkával (robot), saját felszerelésével és technikájával. Nem volt
érdekelt, hogy itt többet és jobban termeljen. Ráadásul saját
termése mintegy ötödét különböző adók és juttatások címén
elvonták tőle, illetve olykor katonáskodnia is kellett. A földesúr
joghatósága (úriszék) alatt állt, melynek ítéletébe általában
kénytelen volt beletörődni. A töredéktelken élők és a föld nélküli zsellérek száma jelentősen nőtt a korszakban. Nyugaton
a gyárak munkalehetőségeket nyújtottak, ám Magyarországon
az ipar még fejletlen volt.
Széchenyi István szorgalmazta a gazdaság fejlődését gátló
jogszabályok és intézmények megváltoztatását. Tudatosult
benne, hogy még ő sem kaphat hitelt birtoka fejlesztéséhez,
hiszen birtokát nem tudja fedezetként felajánlani az ősiség törvénye, vagyis az örökölt nemesi birtok elidegeníthetetlensége
miatt. Az ősiség eltörlését, a hitel fontosságát és lehetőségét
taglalta a Hitel című munkájában. A kevésbé hatékonynak és
korszerűtlennek tartott jobbágyi robotmunkát bérmunkával
váltotta volna fel.
1831-ben az északkeleti megyékben kolerajárvány söpört
végig, ez pedig tömeghisztériát keltett: a kutakat fertőtlenítő
nemességről elterjedt, hogy a nép kiirtására szövetkeznek. Ráadásul a bevezetett vesztegzár miatt a jobbágyok nem tudtak
idénymunkát végezni az Alföldön. Az elkeseredés jobbágyfelkelésbe torkollott, melyet ugyan levertek, de sok nemes
megértette, hogy szükséges a jobbágyrendszer reformja.
A jobbágyság megnyerése és ezáltal az érdekegyesítés
fontos lett a korszak haladó gondolkodású, liberális nemességének és vezéralakjainak: Wesselényi Miklósnak, Kölcsey
Ferencnek, Deák Ferencnek és Kossuth Lajosnak (1802−1894).
A reformpártiak véleménye szerint a nem nemesek is a magyar
nemzet részei, a jobbágyfelszabadításnak és a jogok kiterjesztésének mindenkire érvényesnek kell lenni: jogegyenlőséget
kívántak elérni. Úgy vélték, a közös érdek köti egyformán
a társadalom különböző tagjait a hazához: a szabadság (azaz
a törvény előtti egyenlőség) és a polgári tulajdon. Céljuk
tehát a polgári jogegyenlőségen alapuló nemzetállam
létrehozása volt.
Az 1832−1836-os országgyűlés dolgozta ki az önkéntes örökváltság programját. Eszerint a földesúr beleegyezésével
a jobbágy pénzzel megválthatja magát: a földjének tulajdonosa lesz, a földesúri fennhatóság megszűnik fölötte. A földesúr
az így befolyó pénzből korszerűsítheti birtokait. Ezt azonban
a felsőtábla, az uralkodó és végül az alsótábla is elvetette, így
nem lett belőle törvény, csak az 1839−1840-es országgyűlésen.
Mégis a törvény alapján – pénz híján – a jobbágyok alig 1%-a
tudta magát megváltani 1848-ig.
Kossuth Lajos már kötelező örökváltságot javasolt: a földesurakat az állam kárpótolta volna. Ennek kifizetéséhez szükség
lett volna a közteherviselésre, vagyis a nemesi adómentesség
teljes körű eltörlésére. A radikális gondolkodó, Táncsics Mihály
pedig kárpótlás nélküli jobbágyfelszabadítást követelt. Ezek
az elképzelések azonban a reformkorban nem valósultak meg.

Rendi
tagozódás
Nemesség

Becsült
Társadalmi
arányuk (%) rétegek
4,6

5

birtokos nemesség
(a nemesség kb. 20%-a)
+ birtoktalan nemesség

Szabad kerületek lakói 2,1
(területi önigazgatással)

pl. kunok, jászok, hajdúk,
(szepességi) szászok

Városi lakosság

4,7

polgárok (kereskedők, kézművesek) + polgárjog nélküli
városlakók (pl. céhlegények,
munkások, napszámosok)

Paraszti rétegek

88,6

telkes jobbágyok + házas
zsellérek + házatlan
zsellérek, cselédek

A reformkori társadalom rétegei a Magyar
Királyságban (Erdély nélkül)

?

Melyik réteg adta a Magyar Királyság lakosságának (Erdély
nélkül kb. 9,5 millió fő) legnagyobb részét? Számold ki,
mennyien lehettek ők! A nemességen belül melyik réteg adta
a többséget? Milyen jogokkal és kiváltságokkal rendelkezett
minden nemes a 19. század elején? Mi különböztette meg
a nemességen belül az egyes rétegeket?
„60 ezer robot egy esztendőben szintazon munkát 6
viszi végbe, melyet 20 ezer napszámmal könnyen el
lehetne végezni. […] Azon munkát, melyet egy egész
helyes [telkes] jobbágy rossz ekéjével, filigrán szekerével, gyenge marhájával 52 nap […] tud végezni,
maga béresivel, jó szerszámmal s erős marhával […]
a mondott idő egyharmad része alatt nem vihette
„
volna végbe! (Széchenyi István: Hitel, 1830)

?

Hogyan minősíti Széchenyi a robotot, illetve a bérmunkát? Miként maradhatott ideje a jobbágynak
a saját használatú földje művelésére? Mi lenne a megoldás
Széchenyi szerint?
„A valóságos magyar nemzet négyszáz ezerből 7
„
tizenkét millióra emeltessék. (Deák Ferenc, 1832)

?

Mit jelent, hogy „valóságos magyar nemzet”? Miként lesz
ennek egyre több tagja? Mit jelent az érdekegyesítés?

„A parasztságra, úgyszólván, örökségül maradt 8
a nemesség iránti gyűlölség. […] Midőn a dühöngő
pórnép feldúlt házaink füstölgő romjai közt űzné
véres kegyetlenségeit, akkor bizonnyal a kormány
elnyomná a lázadást, s megmentene minket amazoknak csapásaitól. De jaj lenne akkor nemzeti függetlenségünknek. Kinek vagyonunk s éltünk megtartásáért vagyunk lekötelezve, határtalan annak
„
felettünk hatalma. (Wesselényi Miklós báró Szatmár vármegye közgyűlésén az önkéntes örökváltság
elutasítása után, 1834)

?

Mit eredményez Wesselényi szerint az önkéntes örökváltság elutasítása? Hogy hatna egy újabb parasztlázadás az uralkodó és az ország viszonyára? Wesselényit ezen
beszédéért felségsértés vádjával perbe fogták és elítélték.
Mit gondolsz, e mondatok melyikét tekinthették felségsértőnek?
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9 „Jelszavaink valának: haza és haladás.
Azok, kik a haladás helyett maradást
akarnak, gondolják meg: miképpen
a maradás szónak több jelentése van.
Korszerinti haladás épen maradást
hoz magával; veszteg maradás következése pedig senyvedés. Isten őrizze
meg e nemzetet minden gonosztól;
isten virrassza fel e nemzetre a tel„
jes felvirágzat szép napját! (Kölcsey
Ferenc: Búcsú az országos rendektől,
országgyűlési beszéd,1835)

?

Mit értett Kölcsey Ferenc a „haza”, a „haladás” és az
„épen maradás” kifejezéseken? Milyen személyiségre
utal Kölcsey öltözete?

10
Petőfi Sándor: Védegyleti dal (1844)
Van-e szebb lánc a világon,
Mint mely minket összefűz?
Bűvös karikába gyüjte
Minket a szent honfitűz.

„Elfogadjuk, bármi durva,
Amit a hon méhe szűl;
Bármi lágy és bármi pompás,
Semmit, semmit e kivül!”

Sír volt keblünk, és halottja
Volt a hazaszeretet;
Nagyszerűen űljük e fölTámadási innepet! […]

És ne szóljon áldozatról,
Lemondásról senki sem;
Kötelesség! mit az ember
Hon jólléteért teszen.

Millió és millió száj
És egyetlen hang legyen,
Mely kiáltsa lelkesedve
A magasztos innepen:

S a király a honnak atyja,
Mint valóban jó atyánk,
Karjait kiterjesztendi,
És az áldást mondja ránk.

?

Melyik eszme jelenik meg hangsúlyosan a versben? Melyik versszak fogalmazza meg ténylegesen a Védegylet
programját? Milyen a vers hangulata? Keress példákat Petőfi
későbbi verseiben a borúsabb hazaszemléletre!
11 „Nem is a magas adók teszik az embereket szegénnyé
és szerencsétlenné, hanem az, ha tudásban szűkölködnek, s még az igény is hiányzik belőlük valami
jobbra, csakúgy, mint az az iparkodás és ezerféle
„
erény, ami a tudásból ered. (John Paget: Magyarország és Erdély, 1839)

A polgári alkotmányosság kérdése
Képviselet és műveltség nélkül a magyarországi
lakosság jelentős részét kitevő jobbágyság nem
válhatott a reformok mozgatórugójává. Az – ekkoriban többségében német ajkú – városi polgárság is csekély számú volt. Az országgyűlésen az egész városi rendnek egy szavazata volt.
A részben szegényebb nemes és nem nemesi származású értelmiséget honoráciornak nevezték: közéjük tartoztak az orvosok, a tanárok, a mérnökök,
a hivatalnokok. Közel 50 ezren lehettek – emiatt,
s a politikai jogok híján ők sem válhattak az átalakulás motorjává. A régi rendi berendezkedés
megszüntetését és a polgári átalakulást a birtokos nemesség
egy része igyekezett megvalósítani a meglévő rendi intézmények (vármegye, országgyűlés) segítségével. A liberális polgári
átalakulás azt jelentette, hogy a nemzet egyenjogú tagjának
tekint minden állampolgárt vallási és etnikai különbségtétel
nélkül. A gyakorlatban ez azzal járt volna, hogy a jobbágyok
is földjeik szabad tulajdonosaivá válnak, a törvény előtt
mindenki egyenlő, választott képviselők útján beleszólhat
a politikába, és mindenki fizet adót.
Kossuth Lajos a magyar ipar fejlesztését és ezáltal a politikai
önállóság erősítését kívánta. Joggal gondolta, hogy a magyar
ipar még olyan fejletlen, hogy nem lehet azonos feltételek mellett versenytársa az osztrák és a cseh–morva iparnak. A magyar
ipart segítő védővámjavaslatot azonban az udvar ellenezte.
Erre válaszul Kossuth 1844-ben megalakította a Védegyletet,
melynek tagjai megfogadták, hogy hat évig – ha van – csak
magyar árut vásárolnak, magyar mesterrel dolgoztatnak.
A Védegylet gyakorlati jelentősége nem volt számottevő, ám
a reformok népszerűsítésében segített. A fentiek és a felelős
kormányzattal bíró alkotmányos állam igénye a Bécshez való
viszony megváltozását jelentette volna.
A reformokkal azonban nem mindenki értett egyet. Részben
a bécsi udvar biztatására alakult meg a „fontolva haladók” csoportja, akik csak az óvatos reformokat támogattak, így remélték
elkerülni a forradalmat és megosztani az ellenzéket. Belőlük
alakult 1846-ban a Konzervatív Párt. Tagjai, bár a jobbágyfelszabadítást ellenezték, szándékoztak könnyíteni az úrbéri
terheken. Ellenezték a közteherviselést, de szorgalmazták
a nemesi birtokok fejlesztését hitelfelvétellel. Mindehhez Bécs
támogatását is szükségesnek vélték.

?

Mit ír a tudásról John Paget? Mely erények eredhetnek
a tudásból? Mit gondolsz, mely társadalmi rétegekre
utalt a szerző?

12

?

A képaláírás segítségével („Jobb ez a vasútnál, csak hogy
nem fizetünk / Ha nem nyargalunk is, fontolva mehetünk) segítségével azonosítsd és jellemezd a kép szereplőit
és helyzetüket! Mit figuráz ki a karikatúra? Mit sugall, mi
a „fontolva haladás” ára?
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Karikatúra az Ábrázolt Folyóirat című kiadványból (1848)

Az 1840-es években a közvéleményt leginkább befolyásoló
politikusának, Kossuth Lajosnak a reformelképzelései összefüggő programmá formálódtak. Nézetei szerint az azonnali, kötelező örökváltság akkor valósítható meg, ha az állam a nemesek
kárpótlását felvállalja. Az állam a költségeket a közteherviselés
bevezetésével teremtheti elő. Ennek feltétele azonban Magyarország pénzügyi önállósága, vagyis alkotmányos reformra, az
országgyűlésnek felelős kormányra van szükség.
A reformpártiak vezére az országgyűlés alsótábláján Kossuth
mellett a Zala megyei birtokos, Deák Ferenc lett, a felsőtáblán
pedig gróf Batthyány Lajos. Ők lettek az 1847-ben magalakult
Ellenzéki Párt vezetői.
Az Ellenzéki Párt programjaként szolgált az Ellenzéki nyilatkozat. Ebben felelős kormányt, közteherviselést, népképviseletet, törvény előtti egyenlőséget, kötelező örökváltságot és
az ősiség eltörlését követelték. Mindezt a Habsburg Birodalom
keretein belül képzelték el, Magyarország birodalmon belüli
önállóságát szorgalmazták.
A liberális nemesség a mozgalom bázisát adó megyéket népképviseleti alapú önkormányzatokká akarta átalakítani. Az 1840-es
évek közepén azonban egy újabb irányzat bontakozott ki az
ellenzéken belül. A megyerendszert élesen bíráló, azt inkább
a polgári átalakulás gátjának tekintő centralisták programjában
az erős központi kormányzat létrehozása szerepelt. Köztes szintet a központi kormányzat és az önkormányzattal rendelkező
városok, községek között nem terveztek. Tagjaik sokoldalú,
művelt gondolkodók voltak, legfőbb képviselőik Eötvös József,
Szalay László és Trefort Ágoston.
Az országgyűlésen kívül érdeklődött a politika iránt a Fiatal
Magyarország nevű csoport. Ide tartozott számos fiatal értelmiségi és művész, például Petőfi Sándor, Jókai Mór, Irinyi
József, Vasvári Pál. Találkozóhelyük a pesti Pilvax kávéház volt.
A nézetkülönbségek ellenére a centralisták és a Fiatal Magyarország az Ellenzéki Pártot támogatták.
Az 1847-ben összehívott utolsó rendi országgyűlésen az
ellenzék vezére egyértelműen Kossuth volt, aki egyre erőteljesebben követelte az átalakulást.

„Biztosítéknak tekintjük mi a kormány felelősségét, 13
mely az alkotmányos élet természetében fekszik […].
Az alkotmányos biztosítékokhoz számítjuk s […]
pártolandjuk a nyilvánosságot […]. Alkotmányos
biztosítéknak tekintjük […] a sajtószabadságot is.
[…] Erdély és Magyarország teljesen és jogszerűen
egyesíttessenek […]. A hon javára múlhatatlanul
szükségesnek hisszük. [a következőket]:
a) A közterhekbeni osztakozás. […]
b) A honpolgárok nem nemes osztályainak, mindenek előtt pedig a királyi városoknak és szabad
kerületeknek, képviselet alapján, úgy törvényhozási, mint helyhatósági jogokban valóságos
részesítése.
c) A törvény előtti egyenlőség.
d) Az úrbéri viszonyoknak kármentesítés mellett
kötelező törvény általi megszüntetése […]
e) Az ősiség eltörlésével a hitel és birtokszerzés biztosítása.” (Ellenzéki nyilatkozat, 1847)

?

„A [magyar] nemzet szelleme […] fogékony a kön�- 14
nyű lelkesedésre, mindenekelőtt azt akarja, hogy
vezessék, és ha nem kapja meg az általános vezetést
felülről, akkor könnyen belesimul abba a vezetésbe,
amelyet határozott és még fantáziadús vezérek az
alsóbb régiókban […] kínálnak neki. Az utolsó fél
évszázad története […] tanúskodik a mondatoknak
az igazságáról.” (Metternich kancellár, 1847)

?

Mely politikai irányzat egyik fő képviselője volt Metternich? Kiket tarthatott az „alsóbb régiók fantáziadús
vezéreinek”? Milyennek tartotta a magyarokat? Mely eseményekre utalhatott a kancellár?
„Amott van a párt, mely […] magyarhon önálló ér- 15
dekei ellenében a »birodalmi egységnek« országos
létünket fölemésztő szempontjából akar indulni;
és itt van az ellenzék, mely a Pragmatica Sanctiót
szentnek ismeri, s hazánk érdekeinek a birodalom
érdekeivel kiegyenlítéséhez segédkezet nyújtani
örömest kész, de országunk érdekeit az ausztriai
zagyva birodalom érdekeinek alárendeltetni nem
engedi, s politikájában más indulási pontot el nem
ismerhet, mint az 1790:10. sarkalatos törvénycikket, mely királyi esküvel szentesítve biztosít, hogy
hazánk »szabad ország, s egész törvényes kormányrendszerében független és semmi más országnak
„
avagy nemzetnek alá nem rendelt.« (Kossuth Lajos:
A magyar politikai pártok értelmezése, 1847)

?
?
A Pilvax kávéház, korabeli színezett tollrajz

Fogalmazd meg, melyek voltak az Ellenzéki Párt programjának legfontosabb elemei!

Mivel vádolta a Konzervatív Pártot Kossuth? Milyen
közjogi álláspontot képviselt az Ellenzéki Párt?

Milyen szórakozási és egyéb lehetőségeket kínált 16
a korszakban egy kávéház? Miért volt előnyös a Pilvax
belvárosi fekvése? Melyik politikai csoport törzshelye volt
a Pilvax?
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18

19

?

Mit sugall a levél, mennyi pénztartaléka volt Berzsenyi
családjának? Mi biztosította az elkölthető pénzt számukra? Mit gondolsz, miért a birtokos „kézi vezérlése” kell
a disznó- és boreladáshoz? Mitől függött a birtokos anyagi
helyzetének megítélése?

?
?

Melyik társadalmi rétegről ír Wesselényi? Mit tart az
eladósodottság legfőbb okának? Mi lenne még okként
felsorolható? Mi lenne szerinte a megoldás?
Mi nehezítette a társadalmi rétegek közt, illetve azokon
belül a kapcsolatok kialakulását Pulszky Ferenc szerint?
Mi volt Széchenyi célja a szerző szerint a Kaszinó alapításával,
mennyiben sikerült ez? Mit nehezített meg a társadalmi
rétegek elzárkózása?

20

Jobbágy és földesúr ábrázolása Robert
Townson angol utazó útleírásában, 1793

?

Melyik társadalmi réteghez tartozott Táncsics Mihály?
Véleménye szerint kik alkotják a nemzetet valójában?
Mivel indokolja ezt? Mit állít a társadalom kiváltságos tagjairól? Miben hasonlít Táncsics érvelése a francia harmadik
rendet bemutató Sieyès abbé érveléséhez (10. lecke)? Miért
használja a „mi” és a „kívülünk” szót! Vitassátok meg állításait! Miben van igaza, miben árnyalható a véleménye?
Milyennek ábrázolta az utazó a jobbágyot és a földesurat?
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Berzsenyi Dániel levele feleségének, 1820
„Kedves Feleségem! Én szerencsésen helyre vergődtem, de a pénzem
is szerencsésen keleget, úgyhogy alig van háromszáz forintom, pedig
magamnak semmit sem vettem. Ugyanezért kérlek, úgy gazdálkodjál,
hogy szükséget ne lássak, mert ha szükséget látok, kénytelen leszek
a jószágot árendába [haszonbérlet] adni. […] A disznókat úgy hizlald,
hogy januáriusban eladhassuk. Mihelyt az út engedi, a búzát tisztán
megrostálva Hetyére küldd. […] Ha a borokat jól eladhatom, ruhát
is veszek számodra, akkor becsületesebben is mehetsz. Élj szeren„
csésen, s legyen gondod reám s gyermekeinkre.
Wesselényi Miklós: Balítéletekről, 1831
„Van nálunk el nem facsart s ép elme, de másfelől azt is kénytelen
a látni akaró szemlélni, mely igen kiterjedt nálunk is a buták nyája;
[…] mennyi elbénított, félszeg fő van, mely sok az ügyetlen, életre
nem való, s minő számos a csak felesleges, léha tanultsággal bíró,
s azzal mégis felfuvalkodott. […] Kevés ország van, hol annyi eladósodott s birtokából elélni nem tudó lenne, mint nálunk – de hol van
„
kevesebb élelmét eszével kereső, de hol több a féltudós?
Pulszky Ferenc: Életem és korom, (visszaemlékezés, 1880)
„A polgárság s a nemesség közt alig létezett tettleg a jus connubii
[a házasságkötés joga], megtörtént ugyan néha, hogy a nemes ember fia elvette a gazdag polgár leányát; de azt, hogy birtokos nemes
család leánya nemnemeshez menjen férjhez, hallatlan botránynak, családi csapásnak tartottak. E részben csak a katonatiszt iránt
tettek kivételt, ezeket társadalmilag egyenrangúaknak nézték az
urakkal. De a nemesség nemcsak lefele, hanem fölfelé is elzárkózott […]. Széchenyi érdeme volt ez összeolvasztásnak megkísértése a pesti casino alapítása által, hanem ez is csak a táblabírákat,
a mágnásokat s hivatalos köröket hozta mindennapi érintkezésbe,
meg a pesti nagykereskedők sem érezték magukat jól e társaságban,
s külön casinót alapítottak, az igazi nyárspolgárok [szűklátókörű kispolgárok] pedig, még a leggazdagabbak is, nem jártak se az egyikbe,
„
se a másikba, hívei maradtak a kávéházaknak.
Táncsics Mihály: Józanész, 1844
„Mutassátok meg, hol a vonal, melyen innen nép, túl pedig nem nép
van? […] Mi vagyunk mi, s mi van kivültink [kívülünk]? Józanész
szerint nemzetnek kellene lennünk, (mert ti töredék, kik tőlünk
elkülönözve kívülünk vagytok, nemzetet nem képezhettek): de e
hazában nincs nemzet. […] Kik a marhát legeltetik, tenyésztik, azok
mi vagyunk; kik a földet mívelik, hogy kenyér legyen […]; kik tüzelőt
adnak […]; kik az utakat csinálják, hogy közlekedés lehessen […]; kik
a ruházatot adják […]; kik a termékeket és készítményeket pénzzé
teszik, kereskednek […]; kik a helységeket és városokat építik […];
kik a föld kebeléből az érceket és sót ássák, kik minden szükséges
eszközöket és szerszámokat készítenek, azok hozzánk tartoznak;
kik az ellenséggel szembeszállva a hazát védelmezik, a mi fiaink; kik
a vallást tanítják és őrzik, tudniillik az alsó papság […], minden egyéb
tanítók, a könyvírók magok (keveset kivéve) hozzánk tartoznak;
kik a száz meg ezerféle tisztviselőket fizetik, azok is mi vagyunk;
szóval mi a társaságnak [társadalomnak] életet ad, az mi vagyunk;
de jobban mondva a társaság mi vagyunk.
Kívülünk vagytok ti, kik magatokat elkülönöztétek: hivatalbeliek,
készpénzből élők, urak, hivalkodók, katonatisztek, […] játékosok,
végre a főbb nemesség. De ha mi nem vagyunk, ti maroknyi nép,
főképp munka nélkül, miként most éltek, nemzetet nem tehettek;
„
csak a munkások összessége képez nemzetet.

[

LÁTÓKÖR
		

]
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Kőrösi Csoma Sándor, a tibetológia atyja

Kőrösi Csoma Sándor (1787−1842) székely tudós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Életét tette arra, hogy megtalálja a magyarok keleti őseit. Úgy vélte,
hogy a magyarság a Kína nyugati részén élő ujgur néptől ered (ugor – ujgur). Összesen húsz európai és keleti nyelvet tanult meg. 1820-ban indult útjára: Egyiptomba,
Szíriába, Perzsiába – majd kalandos úton Tibet felé. Több ezer kilométert tett meg
a Himalájában – sokszor embertelen körülmények közt haladva, illetve munkálkodva. Három évig dolgozott tibeti szótárán és nyelvtani leírásán: ezek 1834-ben
jelentek meg nyomtatásban. 1830−1842 között leginkább az indiai Kalkuttában
élt. Tizenhat európai és keleti nyelven állított össze szójegyzéket, a misszionáriusoknak imakönyveket fordított. Végül 1842-ben indult el Tibet fővárosa felé, hogy
a dalai láma könyvtárában keressen forrásokat az ősmagyarokról (majd aztán
tovább menjen az ujgurok földjére, Belső-Ázsiába). De útközben megtámadta
a malária betegség, s Dardzsilingben meghalt. Őt tartják a tibetológia tudomány
megalapítójának.
Széchenyi István haláláig az asztalán tartotta az utazó síremlékét ábrázoló festményt, amelyre a gróf ezt a feliratot vésette: „Egy szegény árva magyar pénz és
taps nélkül, de elszánt kitartó hazafiságtul lelkesítve – Kőrösi Csoma Sándor – bölcsőjét kereste a magyarnak, és végre összeroskadt fáradalmai alatt.
Távul a hazátul alussza örök álmát, de él minden jobb magyarnak lelkében.
Az itt ábrázolt sírkő nyugszik hamvain. Brit társaság emelte tudományos érdemeiért. Nem magas helyzet, nem kincs a nemzetek védőre, hanem töretlen
honszeretet, zarándoki önmegtagadás és vasakarat. Vegyetek példát hazánk
nagyjai és gazdagjai, egy árva fiún, és legyetek hű magyarok tettel, nem puszta
szóval, áldozati készséggel és nem olcsó fitogtatással: Széchenyi István”

[

MÚLT, JELEN, JÖVŐ

]

Kőrösi Csoma Sándor portréja,
Rohn Alajos metszete, 1846

?

Mely tulajdonságai tették figyelemre méltóvá Kőrösi Csoma Sándort? Milyen volt az
anyagi háttere? Mely tettei miatt emlékszünk
rá? Miben mutatkozott meg hazaszeretete?
22

A Nemzeti Színház
Pest városában már 1812 óta működött egy német nyelvű színház,
a 19. század első harmadában azonban többen javasolták egy magyar
nyelvű színház építését: köztük Kazinczy, Kölcsey és Széchenyi. Erről írt
Széchenyi István A magyar játékszínrül című művében: „Legelsőben
is elő fognak állni azok, kik a fennálló német színházba javasolják
a magyar Játékszín ültetését. […] S nem sokkal hihetőbb-e, valljuk meg őszintén, hogy ha már szoros collisióba [összeütközés] jön,
a mostani ki nem művelt magyar játékszíni ügyesség az oly igen is
kiművelt német játékszíni ügyességgel, és minden bizonnyal csak
a magyar vesztheti a csatát, és csak a magyart küszöbölendik ki!”

Széchenyi részvénytársaságként kívánta az alapításhoz szükséges tőkét előteremteni, de végül vármegyei szervezésben és költségen hozták létre 1835-ben
a Pesti Magyar Színházat. Épületét a mai Múzeum körúton (az Astoriával
szemben) kezdték építeni, s 1837-re el is készült. Ez a terület akkoriban inkább
külvárosnak számított; Széchenyi a Duna-partot javasolta ehelyett. 1840-től
az országgyűlésen elfogadott törvény szerint állami kezelésbe került, s immár
Nemzeti Színháznak nevezték. Később a Nemzeti Színház épülete a pesti
Blaha Lujza térre került, majd az ottani épület 1965-ös lerombolása után egy
kisebb épület adott helyet a nemzet színházának. Hosszas tervezések és viták
után 2002-ben az új Nemzeti Színház a pesti Duna-parton nyitotta meg kapuit.

?

Miért nem javasolta Széchenyi, hogy
a német nyelvű színház játsszon magyar
nyelvű darabokat is? Miért részvénytársaságként kívánta létrehozni a színházat? Mit
gondolsz, miért nem várta ezt meg a megye
és az országgyűlés? Miért szimbolikus egy
nemzeti színház?

ÖSSZEGZÉS

A hosszú idő után újra összehívott országgyűléseken fontos témává vált a reformok kérdése. A vitatémák a gazdasági fejlődés, a jobbágyi függés felszámolása, a közteherviselés, a polgári tulajdon és
a népképviselet voltak. A magyar 1844-re államnyelv lett. A jobbágykérdésben a reformkor idején az
önkéntes örökváltságot fogadták el, de a jobbágyok többsége csak 1848-ban szabadult meg a földesúri
fennhatóságtól. A polgári alkotmányosság elérésének a nemesség reformérzelmű tagjai váltak motorjává.
A vármegye és az országgyűlés működése válhatott a reformok kidolgozójává, de akadályozójává is.
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16.

A politika színterei és vitái

1 „[Pesten] már a megelőző napon felvonultak
a megye legtávolabbi részeiből is a választók a kortesvezérek [akik az egyes jelöltek támogatására
buzdítottak] vezetésével, a menet élén díszruhás
mágnások lóháton. A megyeház előtt Kossuth asztalra állva […] megköszönte, hogy új, szélesebb tért
akarnak nyújtani neki, ahol a hazáért dolgozhatik.
[…] Másnap pedig sor került a választásra. […]
Kossuth botcsinálta ellenfele, Balla is tiltakozott, s
asztalra állva jelentette ki, hogy nem vállalja a jelöltséget. Földváry [az adminisztrátor] azonban mégis
elrendelte a választást. A szavazás este hétig tar„
tott; Kossuth 2948, Balla 1314 szavazatot kapott.
(Kossuth Pest megyei követté választásáról, 1847)

?

Milyen külsőségek között zajlott a követválasztás? Kik
voltak a választók? Miért kívánt visszalépni Balla? Melyik
irányzatot támogatta a Kossuthot megválasztó tömeg? Mi
volt az adminisztrátor feladata?
2

A rendi országgyűlés és megyerendszer
Magyarországon a 17. század eleje óta az országgyűlés hivatalosan is két házból állt. A főpapok és főnemesek személyesen
alkották a felsőtáblát, a vármegyei nemesek és a szabad királyi
városok követei az alsótáblát. Az országgyűlést a király hívta
össze, az ő javaslatait tárgyalta meg az országgyűlés (bár az
alsótábla is kezdeményezhetett ügyeket). Az alsótábla által elfogadott javaslatokat a felsőtábla is megvitatta, s vagy elfogadta,
vagy visszaküldte válaszüzenet formájában. Ha mindkét tábla
elfogadta a javaslatot, a király elé került, aki vagy szentesítette
(s akkor törvény lett), vagy elutasította. Az országgyűlés megnyitása előtt az ún. kerületi üléseken tárgyalhattak előzetesen
és kötöttségek nélkül a magyar nemesek. Az országgyűlés
kezében jelentős tényező volt (akár az uralkodóval szemben
is) az adó- és újoncmegajánlás joga.

?

Kövesd végig a törvényhozás folyamatát! Mikor lesz
egy javaslatból törvény? Mi biztosította az alsótáblán a megyék akaratának érvényesülését? Miként érvényesítette akaratát a király? Miért nevezhette Széchenyi
a vármegyéket „52 piciny királyság”-nak? A társadalom
mely részének volt politikai képviselete?

3 „Horváth [János] fehérvári püspök nem tudja, hogy
Erdély a kapcsolat sürgetésére teljes hatalmú levelet
adott volna valakinek, sem esedező kérelmet nem
olvasott. […] Mi szorosabb kapcsolat kívántatik,
mint amely kölcsönös szabad kereskedés, egy Fejedelem kormánya s a hazának közös védelme által
már valósággal fenn áll. […]
B[áró] Wesselényi [Miklós]: […] Hogy folyamodással kellene Erdélynek egyesülési akaratát kijelenteni, kész a felelet: […] ezt csak az országosan
egybe gyűlt Erdély tehetné, hogy pedig 22 év óta
szenved fonnyasztó álomkórságba, annak Erdély
nem oka, végre hogy két nemzet eggyé válása nemcsak azokban áll, melyeket a püspök felhozott, […]
csak ugyanazon polgári alkotmány egyesít két
„
nemzetet. (Országgyűlési Tudósítások: Vita Erdély
visszacsatolásának kérdéséről, 1833. január 23.)

?

Állapítsd meg, az országgyűlés melyik házában zajlott
a vita! Miért tartotta feleslegesnek a vitát a püspök? Miért nem tudott Erdély a csatlakozásról kérelmet benyújtani?
Miben látná a valódi egyesítés megteremtését Wesselényi?
4 „Wesselényi Kossuthot a Kaszinóba hozta, stb. Ezzel
a társaságot, az én munkámat, oly nehéz munkámat
„
tette tönkre. (Széchenyi István Naplója, 1836)

?

Miért volt Széchenyi számára nemkívánatos Kossuth
tagsága? Mitől tartott Széchenyi?
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A törvényalkotás folyamata a reformkorban
A vármegyei közgyűlések választották meg az alsótábla
követeit: itt minden nemes szavazhatott. Ez utóbbi sok vis�szaélésre adott lehetőséget: az udvar által kinevezett főispánok vagy főispáni helytartók (adminisztrátorok) befolyásolták
a birtoktalan nemeseket. A követek az országgyűlésen a követutasításaiknak megfelelően szavaztak. A követutasítást
a vármegyei közgyűlés bármikor megváltoztathatta. A vármegyei
követek vármegyénként egy-egy szavazattal rendelkeztek.
A felsőtáblán közfelkiáltással döntöttek, csak 1840-től számolták a szavazatokat.
A nyilvánosság megteremtése, politika és kultúra
A korabeli nyilvánosságot az udvar igyekezett ellenőrzés alatt
tartani a nyomtatott írások cenzúrájával és szigorú büntetésekkel. A sajtószabadság nem jellemezte a korszakot. Széchenyi
István az arisztokratákban látta a reformok megvalósítóit.
A számukra alapított pesti Kaszinóban, azaz a reformkérdések megvitatására szolgáló egyesületben, a közéleti viták,
gondolatok, javaslatok megtárgyalása történt. Szintén ennek
a rétegnek a társasági életét élénkítette az általa meghonosított
pesti lóversenyek elindítása is.

A köznemesi származású, az 1832−36-os országgyűlésen egy
távol lévő főúr megbízottjaként részt vevő Kossuth Lajos beszámolói Országgyűlési Tudósítások címmel jelentek meg:
az elhangzott hozzászólásokat és annak magyarázatát vetette
papírra. A joghallgató ifjak néhány tucat példányban kézzel
lemásolták, s magánlevél formájában szétküldték a megyékbe,
a köznemességnek. Az országgyűlés után Pest vármegye
közgyűléseiről tudósított (Törvényhatósági Tudósítások). Mivel
magánlevélben terjesztették, elvben a cenzúra nem érintette.
Ennek ellenére 1837-ben négyévnyi börtönre ítélték Kossuth
Lajost. Felségsértésért és az erdélyi országgyűlés tárgyalásainak nyilvánosságra hozataláért pedig Wesselényi Miklóst
ítélték el. Kossuth a börtönéveket önképzésre használta, azonban Wesselényi egészsége erősen megromlott, a rossz körülmények miatt szinte teljesen megvakult.

„Amely nemzetet semmi sem képes lelkesíteni, 5
annak órái megszámláltattak. Szegény árva hazám!
Én jövendőd iránt kiábrándultam. Három év óta
izzadok egy pályán […] láttam erősnek az erőszakot; szakadás és igazságtalanság, kényúri dölyf
és gyáva szolgaság, külső erőszak s belső árulás
„
válták fel egymást. (Kossuth Kiábrándulás című
vezércikke a Pesti Hírlapban, 1843. december 7. Az
áthúzott részeket a cenzor törölte.)

A hatalom – vagyis Metternich – a cenzúra segítségével akarta
kézben tartani a börtönből kiengedett Kossuthot, aki így a Pesti
Hírlap szerkesztője lett 1841-től 1844-ig. A napilap a modern
politikai nyilvánosság előfutárává vált, s országos tudósítói
hálózattal rendelkezett. Kossuth vezércikkei − egy aktuális
téma alapos kibontása a lap első oldalán, meghatározva ezzel
az egész lapszám tartalmát − a reformgondolatokból reformprogramot alkottak. Kossuth tehát nemcsak híreket közölt,
hanem nyíltan állást foglalt, javaslatokat vázolt fel. A hatalom
nyomására Kossuthot eltávolították a hírlap éléről.

6

Mindent összevetve közel 100 ezer főre tehető azok létszáma,
akik rendszeresen követték a megyegyűlések, országgyűlések
és a politikai vezéralakok vitáit: ez a lakosság alig 1 százaléka. Ez
a szűk körű reformkori nyilvánosság mégis előkészítette az
1848-ban bekövetkező változásokat.

?

Miként működött a cenzúra? Mit gondolsz, miért tartotta
törlendőnek a kijelölt részeket a cenzor?

Rudolf Alt: A Nemzeti Múzeum, 1847

?

Mely stílusban tervezte meg az épületet Pollack Mihály?
Milyen volt a múzeum akkori környéke? Azonosítsd az
épületen az ókori görög templomépítészet elemeit!

A Pesti Hírlap mellett jelentős szerepe volt a közvélemény formálásában, a reformeszmék terjedésében az irodalomnak
és a művészeteknek is. Gyakran politikai áthallású történelmi
témákat dolgoztak fel, mint például a Himnusz, a Bánk bán vagy
éppen Erkel Ferenc Hunyadi László című operája.

7

A reformkori Pest-Buda
Pest és Buda ekkoriban két külön szabad királyi város volt.
Kapcsolatuk egyre szorosabb lett a 19. század első felében.
Lakosságuk, különösen Pest népessége jelentősen nőtt.
A korszakban Pest város lakosságának még csak kisebbsége
volt magyar anyanyelvű, de a magyarok aránya növekedett.
A város politikai központtá vált, amit Pest vármegye itteni
közgyűléseinek köszönhetett. A reformkorban sok vezető politikus is ideköltözött.
A reformkorban Pest-Buda kulturális és közéleti központtá
vált, ebben gróf Széchenyi István és Habsburg József nádor jelentős érdemeket szerzett. Széchenyi István édesapja,
Széchényi Ferenc könyvtárát és kézirattárát, illetve érem- és
természettudományi gyűjteményét ajánlotta fel a nemzetnek,
ebből jött létre József nádor támogatásával a Nemzeti Könyvtár
és a Nemzeti Múzeum elődje. József nádor támogatásához,
intézkedéseihez kötődik a Városliget rendezése, a Margit-sziget parkosítása, a Ludovika (katonai) Akadémia megépítése,
védnöksége alatt jött létre a Műszaki Egyetem elődje. Itt volt
az ország egyetlen egyeteme és a Nemzeti Színház is.

Dietrich Monten: József főherceg, Magyarország
nádora, 1844

?

Mit jelképez, hogy József nádor huszáregyenruhát visel?
Mit tett ő a magyarokért?
16. A politika színterei és vitái 113
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Pest-Buda gazdasági központ volt, itt tartották az ország
legnagyobb vásárait is. Elsősorban nyersáru és mezőgazdasági
termékek cseréltek itt gazdát. Az iparnak még mindig céhes,
kézműipari jellege volt. Ezen próbált meg változtatni Széchenyi István. Neki köszönhetően jelentős ipari fejlődés vette
kezdetét. Ezeket részben ő finanszírozta, részben ő keresett
hozzá támogatókat. Kezdeményezésére megalakult az Első
Magyar Hengermalom Társaság, amelynek első gőzmalma
a József Hengermalom volt. Itt kapott megbízást a vasöntödés, későbbi gyáralapító Ganz Ábrahám is. A gyáralapítások főként a pesti oldalra estek, a budai oldalon változatlanul
a szőlőművelés volt elterjedt.

Waldstein János: Széchenyi, a Duna lovagja,
1834 (Vízfestmény az Al-Duna szabályozásáról. Felirata magyarul: Ne ringassuk magunkat illúziókba!)

?

Széchenyi mely gyakorlati újításai látszódnak a képen? Mi
volt a célja ezekkel? Miért nem hitt a karikatúra készítője
a nagyszabású tervek gyors megvalósulásában? Miért volt
fontos a folyószabályozás? Mit érthetett Széchenyi azon,
hogy Buda-Pest folyószabályozás nélkül egy vak zsák? Miért
hasznos a gőzhajó?
9 „Mit kell tehát cselekedni? Minden tétovázás nélkül
segítségre kell hívni másokat. Ám nem oly módon,
hogy: »Megsüllyedtünk, húzzatok ki. […] Beletört
a késünk, vonjátok ki« mert akkor nem jönne senki.
Hanem így: »Jertek emelni a kincset, melyet magunk
„
nem bírunk.« (Széchenyi István: Selyemrűl, 1840)

?

Milyen érvekkel keresett támogatókat Széchenyi? Mi
a fő érve?

10

Barabás Miklós:
Széchenyi István, 1836

11

?
?

A kereskedelmi lehetőségeket bővítette a dunai gőzhajózás
fejlesztése. Ezért Széchenyi a Dunai Gőzhajózási Társaság
részvényeseként fontosnak tartotta a Duna hajózhatóságának
biztosítását: királyi biztosként személyesen utazott el az al-dunai
Vaskapuhoz, hogy tanulmányozza, milyen nehézségek árán haladhatnak át gőzhajók is a szoroson. (A szoros csak később vált hajózhatóvá). Megépült az Óbudai Hajógyár. Széchenyi sokat tett
a balatoni gőzhajózás megindításáért is. Megkezdték a Tisza
szabályozását Vásárhelyi Pál mérnök terveinek felhasználásával. A kereskedelmet is fejlesztette az első vasútvonal Pest
és Vác között, amely 1846-ra épült meg. A következő évben
átadták a Pest–Szolnok vasútvonalat is.
Fejlődött a városi és a távolsági közlekedés: a reformkorban
már működött a nagyvárosokat összekötő postakocsihálózat,
illetve Pest-Budán belül az omnibusz, azaz olyan lóvontatású
közforgalmú városi járatok, amelyet vállalkozók üzemeltettek.
A Dunán ekkoriban nem volt állandó híd. Széchenyi István létrehozta a Budapesti Hídegyletet, amelynek nyomán megépült
a Lánchíd. A Lánchídon mindenkinek hídvámot kellett fizetnie, ez rést ütött a nemesi adómentességen. Ez fontos lépés
volt a közteherviselés bevezetése felé.
Széchenyi és Kossuth programja és vitája
Széchenyi István és Kossuth Lajos a reformkor két legnagyobb
hatású egyénisége volt. Hasonló célt tűztek maguk elé: a rendi
társadalmat polgári társadalommá akarták alakítani, és a gazdaság fejlesztését szorgalmazták. Tehát mindketten a polgári
átalakulás hívei voltak. Viszonyuk mégis sokszor feszült volt,
ugyanis a reformok sorrendjéről, üteméről és módszereiről
másképp gondolkodtak.

Franz Eybl:
Kossuth Lajos, 1842

Miként utal a két politikus különböző származására
a két kép?
Milyen épületeket ismersz fel a festményen? Mit látott
egy korabeli szemlélő a Duna-partokról?
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Adolphe Rouargue: A Lánchíd, festmény, 1850

Kossuth Lajos számos területen radikálisabb nézeteket vallott
Széchenyinél. Kossuth Széchenyivel ellentétben a főnemesség
mellett (olykor velük szemben) a köznemességre támaszkodott
volna. Kossuth először társadalmi és politikai reformokat kívánt,
s akár az uralkodóval való konfliktust is vállalta volna. Széchenyi
óvatos, elsődlegesen gazdasági reformok sorával kerülte volna
el a forradalmat. Ennek érdekében szorgalmazta a gazdaság
fejlődését gátló jogszabályok és intézmények megváltoztatását. Mindezt hite szerint a bécsi udvarral együttműködve
kell végrehajtani. Széchenyi a földet forgalomképessé kívánta
tenni, és meg akarta adni mindenkinek a földdel való szabad
rendelkezés jogát.
Széchenyi többször forradalom szításával vádolta Kossuthot.
Kossuth a jogkiterjesztéssel, törvény előtti egyenlőséggel
kívánta megnyerni a nemzetiségek tagjait.
Széchenyi István

ÜTKÖZÉSEK

gazdaság modernizálása
(hitel, közlekedés és ipar
fejlesztése, szabadverseny
a gazdaságban) →
társadalmi (jogegyenlőség,
részleges közteherviselés)
és politikai átalakulás

polgári
átalakulás
programja

Kossuth Lajos
társadalmi és politikai reformok (kötelező örökváltság állami kárpótlással, közteherviselés, érdekegyesítés,
jogegyenlőség), aminek
eszköze a gazdaságfejlesztés
(védővámok – Védegylet,
pénzügyi önállóság)

„Én egy szelíd, convulsio [fölfordulás] nélküli 12
reformatiót kívánok. […] Honom nyugalmát fenntartani, boldogságát előmozdítani késztet hasznom
„
is. (Széchenyi István: Stádium, 1833)

?

Milyen változást szeretne Széchenyi? Milyen hasznot
remél a reformoktól?

„Nyomorult semmirekellőnek vallanám maga- 13
mat, ha örömömre válhaték port, szemetet szórni
a megbotlott óriásra; én tiszteletteljesen tárom
ki karjaimat, s kérem: szenvedjen meg a nemzeti
nagyság építésénél homokhordó napszámosi közt,
méltassa tanácsára, javító vezetésre azt, kinek most
útját állani törekedik; mert jobb a közre, ha egy„
más mellett, mint egymás ellen. (Kossuth Lajos
vezércikke, 1841)

?

Ki a „megbotlott óriás”? Mit sugall a szöveg kettejük
viszonyáról? Miként tekint ellenfelére Kossuth? Mivel
érvel a viszonyuk megjavítása érdekében?
14

nagy fokú önállóság a birodalmon belül, felelős kormány, a reformok érdekében konfliktust is vállalna
az udvarral

a függetlenség nem időszerű, reformok az udvarral
együttműködve sikerülhetnek

viszonyuk
Bécshez

arisztokrácia

a reformok
irányítói

köznemesség

lassú reformok →
a forradalom elkerülhető

a reformok
üteme

gyors reformok →
a forradalom elkerülhető

Széchenyi szerint Kossuth
modora veszélyes, azzal
vádolta Kossuthot, hogy
hízeleg a befolyásolható
tömegnek

viszonyuk
egymáshoz

Kossuth tisztelettel beszélt
Széchenyiről, a legnagyobb
magyarnak nevezte, ugyanakkor gondolatait kritikával
illette

türelemmel megnyerni a
nemzetiségeket, elutasította az asszimilációs törekvéseket

nemzetiségi
kérdés

a magyar politikai nemzet
részeként a nemzetiségek
azonos egyéni jogokat kapnak, bízott a nemzetiségek
asszimilálódásában

EGYEZÉSEK
mindketten a reformerek programadói
a társadalmi reform terén: jobbágyfelszabadítás, jogegyenlőség,
polgári tulajdonviszonyok
a politikai reform terén: felelős kormányzat,
az ipar fejlődését pártoló politika

Széchenyi és Kossuth vitája
Kettejük vitája éles volt, sőt Kossuth népszerűségének növekedésével Széchenyi a reformellenzéktől el is szigetelődött. Ám
a reformgondolatok egyre nagyobb teret nyertek, a nyilvánosság mellett zajló vita elősegítette az ország politikai fejlődését.

Széchenyi és Kossuth vitája – karikatúra 1840
körül

?

Mit csinál a rajzon a két főalak? Mit jelképez a szamár?
Mi van Kossuth kezében? Mi szimbolizálja Bécset? Mit
jelképeznek a szamár hátán a pénzeszsákok?
„Azt hisszük, biztosíthatjuk nemzetünk jövendőjét, 15
ha a jövendő épületének alaprakását elmulasztottuk? És mi lehet ezen alap más, mint a néppel egy
„
testté forrás?
„Ha azt kérdi a nemes gróf: »nem bízunk-e hazánk
kifejtését illetőleg magunkban többet, mint a népben?« határozottan azt mondjuk: hogy »NEM«,
mert a nép nélkülünk igen ellehet; de nem csak
mi, hanem a nemes gróf sem képes a közügyekben
mozdítást tenni, ha a közvélemény vele egyet nem
„
ért. (Kossuth írásai a Pesti Hírlapban, 1843–1846)

?

Mi a „néppel egy testté forrás”? Miért fontos a közvélemény Kossuth szerint? Manapság milyen módszerekkel
alakítják, és hogyan mérik a közvélemény támogatását?
„Sokan azt gondolják: Magyarország – volt; – én azt 16
„
szeretem hinni: lesz! (Széchenyi István: Hitel, 1830)

?

Miért kell Széchenyi István véleménye szerint a jövőre
összpontosítani?
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FORRÁSELEMZÉS
17

?

Milyen gazdasági változásokat tart szükségesnek
Széchenyi István? Ezekből milyen politikai, társadalmi
változások következnek?

„1-szer A Hitel. De Hitelt, ha egy osztályt sem akarunk az abbóli
kirekesztés által felette keményen büntetni, mindaddig nem állíthatni
fel valódi sikerrel, míg nincs
2-szor eltörölve az Aviticitas [ősiség]. Ennek eltörlése pedig szükségképpen maga után vonja

18

19

?

Mi a háramlási jog? Miért akadálya a hitelezésnek? Miért
lehet többször nem nemes a hitelező?

3-szor a Fiscalitas [háramlási jog] megszűnését. Minthogy nem elég,
ha a hitelező az ingatlant csak exequálhatja [végrehajthatja], de azt
neki teljes bátorságban bírhatni is kell, mert másképp kis kamatra
pénzt nem fog adni; többször lehetne pedig a hitelező nemtelen
mint magyar nemes: szükségképpen foly [következik] mindenkire

?

Kik a „nemtelenek”? Miért kell őket is a törvény előtt
a nemesekkel egyformán kezelni?

4-szer a Jus Proprietatis [birtokbírhatás joga]. Ha pedig a nemtelen is
bírhat ingatlant, kell neki teljes személy és vagyonbeli bátorság, azaz
5-ször törvény előtti egyformaság. És – mert sikertelen a törvény,
ha azt mindig csak egy felekezet magyarázza.
6-szor törvényes pártvéd [választott védő]. Ezen utolsó két törvény
azt vonja maga után, hogy

20

21

22

23

24
25
26

Ha mindenki adózik, miért „ébred új életre a hon”?
Miért következik a törvény előtti egyenlőségből a közteherviselés?

7-szer a házi pénztár [vármegye költségei] s országgyűlési a nemestül is idomzat [birtoknagyság] szerint viseltessenek. Ezen
törvények következésében új életre ébred a hon, s nagyobb lévén
a mozgás, szükségkép foly, hogy

?

Miért az országgyűlésen kell az infrastruktúra (például
utak) fejlesztését megtárgyalni?

8-szor a vizek elrendezése, utak készítése s jó karban tartása, valamint
a belvámok – mindenkitől egyenlőn fizetve – országgyűlési tárgyak
legyenek; mert illyesekben harmónia és szoros egybehangzás kell.
De mind emellett szorgalom hatalmasan nem léphet elő; s így félre
kell vetni mint káros akadályt

Miért javasolta Széchenyi a céhek eltörlését? Miért
akadályozták a monopóliumok, a céhek és a hatósági
árszabás a gazdaság fejlődését?

9-szer a monopóliumokat, céheket, limitációkat [hatósági árszabás]
s egyéb ilyen intézeteket örökre.
De hogy egészen el ne külföldiesedjék az ország, s a külintelligencia
még könnyebben és szaporábban ne nyomja el minden nemzeti
sajátságot mint most

?

?
?
?
?
?

Miért fontos, hogy a gazdaság és az állam irányítása
magyarul folyjon? Mi ennek a haszna?
Milyen kérdést érint csak óvatosan Széchenyi? Miért
javasolja a fokozatosságot?

10-szer 1835-dik esztendő 1-ső napjátul fogva csak magyar nyelven írott s írandó törvény, ítélet, parancs, folyamodás, alkotandó
contractus [szerződés], egyezés, számadás, sat. [stb.] lesz hazánkban kötelező erejű! Mind ez azonban még nem elég a magyar hon
dolgainak rendes forgására; a felsőbb parancsolatokban legnagyobb
egyformaság kell, s ekképp

Miként segíti a nyilvánosság a törvények betartását?
Mi gátolta a korabeli nyilvánosságot?

11-szer csak a Helytartó Tanács közbevetése és befolyása által kormányoztassunk.

A Stádium pontjai közül melyekkel értene egyet Kossuth
is? Mivel bővítené Széchenyi pontjait?

S mind ennek fő garanciája legyen 12-szer a nyilvánosság.
(Széchenyi István: Stádium, 1833)

„

„A setétséget utálni már megtanultuk volt fényvillogással ama férfiúnál, kinél századokon ható eredményekben sem nem többet, a nemzet újjonszületésén sikeresben munkást, egyszóval kinél nagyobb
„
magyart nemzetem évkönyveiben nem ismerek. (Kossuth, 1840)

27

?

Mit állított Kossuth Széchenyiről? Miért zavarta ez Széchenyi Istvánt?
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„Kossuth a legnagyobb magyarnak nevezett. Harsogó, hosszú taps.
Meg se moccantam. Később Kossuthhoz: miért emel oly magasra,
„
hol nem tarthatom fel magamat. (Széchenyi Naplója, 1840)

[
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Ganz Ábrahám (1814−1867)

Ganz Ábrahám Svájcban született. Magyarországra csak 27 évesen került, amikor egy újsághirdetést olvasott: Széchenyi
István vasöntödéje szakmunkásokat keresett. Bécsből Pestre költözve a József Hengermalomban kezdett dolgozni, s két év alatt
annak vezetője lett.
Mindene a munkája volt − amikor egyszer fél szemét
egy balesetben elvesztette, ezt mondta: „bár a fél szem
oda, de az öntés sikerült.” Megbecsült volt munkájában, ám a tehetséges ember inkább saját útját járta.
Önálló öntödét hozott létre. Emiatt Széchenyi Istvánnal is konfliktusba került: a gróf elérte, hogy Ganz
vállalatának ne szállítsanak szenet és vasat. Végül
Kossuth Lajos közbenjárására megenyhült kettejük
feszültsége. Olyannyira, hogy a Lánchíd építéséhez
Ganz üzeme szállított öntöttvas elemeket. Ő dolgozta
ki a kéregöntésű (igen kemény, nagyobb kopásállóságú)
vasúti kerekek előállítási módszerét egy korábbi szaGanz Ábrahám hirdetése a Pesti Hírlapban, 1845
badalmat továbbfejlesztve, s gyártmányai külföldön
is elismertté tették nevét és üzemét. A szabadságharc
Miért volt nagy lehetőség a reformkori Pest-Buda egy tehetséges fiaalatt ágyúkat gyártott a magyaroknak („Ne bántsd
talembernek? Miben volt sikeres Ganz? Miért került feszült viszonyba
a magyart!” felirattal). Üzleti sikerei ellenére 53 évesen
öngyilkos lett. Halála után vállalata részvénytársaság- Széchenyivel? Hogyan oldódott ez meg? Milyen hasonlóságokat, illetve különbségeket fedezel fel a 19. századi és a 21. századi újsághirdetések között?
ként cégbirodalommá vált.

?

[
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Kossuth kultusza

Kossuth népszerűsége a szabadságharc, az emigrációba vonulása, majd 1894-ben bekövetkezett
halála után egyre magasabbra emelkedett országszerte. Mindenki ismerte ezeket a kifejezéseket:
Kossuth-kalap, Kossuth-szakáll, Kossuth-kifli. A szegény nép körében még az 1930-as években is
ismert volt a „kosutozni” kifejezés, amely az egyszerű nép politizálását jelentette. A két világháború közti Horthy-rendszer törvénybe iktatta „Kossuth Lajos örök érdemét” és emlékét. Ekkor állították az Országház előtti Kossuth-szobrot. Az 1938. évi március 15-i ünnepségeken pedig már
Kossuth jogutódjának nevezték Horthy Miklós kormányzót.

1948-ban, a forradalom centenáriumán a kiépülő kommunista diktatúra már nem a nemesi származású Kossuth Lajost, hanem inkább Petőfit és Táncsicsot tartotta a magyar parasztság vezérének.
Kossuth kapcsán csak az iparpártolását állították párhuzamba a hároméves tervvel. A világháború után
hivatalossá vált Kossuth-címert 1949-ben felváltotta a vörös csillagos Rákosi-címer. Ugyanakkor 1948-ban alapították a Kossuth-díjat, amely az egyik legrangosabb állami kitüntetés lett. Ezt a mindenkori kormányzat adományozza: a kitüntetettek között
szerepelt például Öveges József piarista szerzetes, tanár (1948), Weöres Sándor költő (1970), Kemény Henrik bábművész (2005),
Rubik Ernő építészmérnök, feltaláló (2007), Berecz András mesemondó (2011), de a kitüntetést megkapta Pióker Ignác élmunkás esztergályos (1951) is. 1952-ben március 9. (Rákosi Mátyás születésnapja) zászlódíszes ünnepnap (bár vasárnap) volt, ám
március 15. már rendes munkanap. Ekkor az Országház előtti Kossuth-emlékművet lecserélték, s immár Kossuth alakját a népet
megjelenítő munkás-paraszt figurák vették körül. Az 1956-os forradalom során a forradalmárok követelése volt a függetlenséget is jelképező, a Habsburg-ház 1849-es trónfosztása után is használt Kossuth-címer visszaállítása. A forradalom leverése után
a Kádár-rendszer a Kossuth-címert ismét elvetette, az orosz beavatkozás ellen harcoló Kossuth emlékével pedig kevésbé törődött.
Széchenyi és Kossuth vitáját a kommunista diktatúra
által befolyásolt történelemszemlélet kiszínezte, kiélezMiért alakították a különböző politikai rendszerek Kossuth emlékét
te, torzítottan mutatta be. A rendszerváltás utáni első
a saját tetszésükre? Miért nincs korona a Kossuth-címeren? Nézz utána
szabad országgyűlés a köztársasági Kossuth-címer a rendszerváltozás kori címervitának! Mit jelképezhet a korona a jelenlegi
helyett a koronás kiscímer mellett döntött.
címerünkben?

?

ÖSSZEGZÉS

Magyarország a Habsburg Birodalomnak része volt, ám saját rendi alkotmánnyal és törvényekkel.
A bécsi udvar azonban ezeket nem mindig tartotta tiszteletben. A reformkori Pest-Buda fejlődése sokat
köszönhetett Széchenyi Istvánnak és Habsburg József nádornak. Lakossága megnőtt, a város kezdett
kiépülni. Széchenyi gyakorlati alkotásai a közlekedést és a gazdaságot, illetve a reformgondolatok
terjedését segítették. Kossuth Lajosnak nagy szerepe volt a politikai nyilvánosság megteremtésében.
Kossuth sok mindenben egyetértett Széchenyivel, ám a reformok mikéntjében eltért a véleményük.
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Forradalom Magyarországon

1 „Népképviselővé jelöltetek, hogy visszahívjatok
a száműzetésből. A Köztársaság első tisztviselője
választásának előestéjén nevem mint a rend és
biztonság szimbóluma jelenik meg előttetek. Az
igen tiszteletreméltó bizalom e jele inkább a névnek
szól, mint saját magamnak, aki még semmit sem
tettem országomért. Nem vagyok nagyravágyó
ember, aki egyszer birodalomról és háborúról,
máskor felforgató eszmék alkalmazásáról álmodik. A balsors iskolájában, szabad országokban
nevelkedtem, szavazataitok és a Nemzetgyűlés
akarata által rám rótt kötelezettségekhez mindig
„
hű maradok. (Louis Bonaparte kiáltványa, 1848)

?

Milyen elemekkel kampányolt Louis Bonaparte? Hogyan
használta fel saját múltját? Miben állt ki, és miben határolódott el nagybátyjától, miért? Miért „első tisztviselőként”
említette a vezetői pozíciót?
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nemzetiségek gyűlései
küldöttek a prágai pánszláv kongresszusra
a Német Szövetség határa

Forradalmak és nemzetiségi mozgalmak
a Habsburg Birodalomban, 1848-ban

?

Miért került nehéz helyzetbe a Habsburg Birodalom
a német nemzeti állam megteremtésére irányuló törekvések miatt? A térkép alapján milyen geopolitikai hátránya volt a szlovákoknak a többi magyarországi nemzetiséggel szemben, ez hogyan befolyásolhatta esélyeiket?
3 „Valóban, ha az Osztrák Császárság nem létezne már
régóta, Európa, sőt az emberiség érdekében a legsürgősebben azon kellene lennünk, hogy létrejöjjön.
„
[…] Ha Ausztria nem lenne, fel kellene találni.
(František Palacký a prágai kongresszuson, 1848)

?

Magyarázd meg a forrás alapján, mi az ausztroszlavizmus!
Mi lehet a különbség a pánszláv mozgalomhoz képest?
A pánszláv mozgalom támogatójaként érdekében állt-e
beavatkozni Oroszországnak az eseményekbe? Érvelj a válaszod mellett!
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Forradalmi hullám Európában
A 19. század első felében a Szent Szövetség birodalmainak
abszolutista törekvése forradalmi hullámokat váltott ki Európa-szerte. Az 1840-es évek rossz termése és az ezzel járó áremelkedés a vidéki parasztság, a városi polgárság és a munkásság
számára egyaránt kedvezőtlen volt. A növekvő elégedetlenség
utat nyitott a liberális és a nacionalista – a polgári átalakulás
és a nemzeti egység iránti – törekvések számára.
1848 februárjában Párizsban tört ki felkelés a Bourbon-uralkodóház ellen. Lajos Fülöp, a „polgárkirály” nagypolgárságra
támaszkodó rendszerét a szegényebb polgárok és az ipari
munkásság összefogása döntötte meg. A király Angliába menekült, az új, köztársasági vezetés pedig eltörölte a magas
vagyoni cenzust, így a felnőtt férfiak általános választójogot kaptak. Elismerték a munkához való jogot: a gyakorlatba
átültetve nemzeti műhelyeket hoztak létre a munkanélküliek számára. Ezek azonban ráfizetésesek voltak. Ezért így bezárták őket, majd az ennek hatására kitörő munkásfelkelést
leverték. Az új alkotmány elfogadását követő választáson
a belső rend helyreállításával kampányoló Louis Bonapartét, Napóleon unokaöccsét választották köztársasági elnökké.
A Habsburg Birodalom többszörös kihívással találta magát
szemben. A soknemzetiségű birodalom nemzeti-nemzetiségi
mozgalmai a nacionalizmus nevében jogokat, szövetségi állammá alakítást, de akár elszakadást is követeltek. A liberális erők
alkotmányosságot, jogegyenlőséget kívántak az abszolutista
(Magyarországon rendi) kormányzással szemben. A német
területeken az egységes állam megteremtése és az alkotmány
bevezetése volt a cél. Itáliában Milánó és Velence Habsburgellenes forradalmait az egységes Olaszország megteremtését
célul kitűző Szárd Királyság is támogatta.
A birodalom szláv népei a prágai felkelés győztesei által egybehívott pánszláv (össz-szláv) kongresszuson egyeztették
érdekeiket. A küldöttek többsége a birodalom fenntartását
pártolta a szláv népeknek autonómiát biztosító tartományok
létrehozásának feltételével.
Bécsben 1848 márciustól októberig három forradalom is kitört.
A Magyarországon kívüli birodalmi tartományok alkotmányozó gyűlésén elfogadták a jobbágyfelszabadítást, megkezdték
a polgári alkotmányos rendszer kialakítását. A birodalmi központosítás vagy az államszövetséggé alakítás kérdésében zajló vitát
végül a Szent Szövetség segítségével a Habsburgok döntötték
el: 1848-ban sorra leverték a forradalmakat, majd 1849-ben
legyőzték a Szárd Királyságot, és abszolutista berendezkedést
alakítottak ki birodalomszerte.
A német területek mozgalmai eközben elérték különféle polgári
szabadságjogok megadását. A Német Szövetség frankfurti
alkotmányozó gyűlése hiába ígérte a leendő össznémet állam
koronáját az osztrákok ellenében a porosz császárnak: ő a liberális reformokkal együtt visszautasította ezt, és a parlamentet
1849-ben feloszlatták.

A pesti forradalom
A forradalmak hírére Kossuth a pozsonyi rendi országgyűlés
alsótábláján a reformellenzék programjának megvalósítását
javasolta. Felirati javaslatában felelős kormányt, közteherviselést, népképviseletet, törvény előtti egyenlőséget, kötelező
örökváltságot és alkotmányt követelt.
Bécsben március 13-án forradalom tört ki a Szent Szövetséget
létrehozó Metternich kancellár lemondását követelve. Ennek
hatására a felsőtábla is elfogadta a felirati javaslatot, amelyet egy
küldöttség Bécsbe vitt. Kossuth felirati javaslatának támogatása
érdekében a pesti Fiatal Magyarország csoport (későbbi nevükön a márciusi ifjak, köztük Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári
Pál, Irinyi József), a Pilvax kávéház köre március 15-én tüntetni
kezdett a városban. Az egyetemi ifjúságot maguk mellé gyűjtve,
cenzori engedély nélkül kinyomtatták Petőfi Nemzeti dalát
és a 12 pontot. Ezzel megvalósították egyik fontos követelésüket, a sajtószabadságot. Délután húszezres tömeg vonult
a Nemzeti Múzeumtól a pesti Városháza elé, majd a budai Várba,
a Helytartótanácshoz, amely engedett nekik. Kiszabadították
Táncsics Mihályt. Este a korábban betiltott Bánk bánt játszották a Nemzeti Színházban. A forradalmak hatására Metternich
lemondott, az uralkodó által megbízott István nádor pedig
kinevezte miniszterelnökké Batthyány Lajost, majd később
az első, az országgyűlésnek felelős magyar kormányt.

„Forradalom van, barátom, s így képzelheted, 4
mennyire vagyok elememben! […] Sokan el akarják mozgalmainktól e nevet disputálni [vitatni],
és miért? mert vér nem folyt. Ez csak dicsősége
a dolognak […]. Én forradalomnak tartok minden
erőszakos átalakulást; márpedig mi erőszakkal
vívtuk ki a sajtószabadságot és Stancsics kibocsáttatását. […] Hah, ha láttad volna, midőn […]
a deputáció [a forradalmi bizottság küldöttsége]
megjelent ezrek és ezrek kíséretében a követeléseivel, milyen halvány volt s mint reszketett
„
a nagyméltóságú Helytartótanács! (Petőfi Sándor
levele Arany Jánosnak, 1848. március 21.)

?

Mely eredményeket emelte ki Petőfi? Mit tartott érdemnek az eredmények eléréséhez vezető úton? Mi volt
a jelentősége a Helytartótanács reakciójának?
„Meggyőződésem, hogy a köztünk és a császári 5
birodalom szövetséges népei közt fennforgó érdektalálkozást önállásunk, szabadságunk s jólétünk
kára nélkül csak a közös alkotmányosság érzelemrokonító alapján lehet kiegyenlíteni. […] Az lesz
a Habsburg-ház második alapítója, ki a birodalom
kormányrendszerét alkotmányos irányba reformálja, s felséges háza trónusát hű népeinek szabadságára fekteti le rendíthetetlenül. […] S én mégis
félek, hogy ha a nemzetek lojális nyilatkozványai
[hűségnyilatkozatai] közbe nem jönnek, ama
megcsontosult politika az Istenben boldogult
Szent Szövetség egy újabb kiadásában keres még
[a dinasztia rovására magának egy-két napi rövid]
„
tengődést. (Kossuth beszéde felirati javaslatáról,
1848. március 3.)

?

Válaszolj az atlasz vonatkozó térképe alapján: mely
forradalmi helyszínekre utalt Kossuth? Milyen akadályát látta Kossuth a reformoknak? Mit jelent a „köztünk és
a császári birodalom szövetséges népei közt” kifejezés?
Kik lehettek a beszéd hallgatói és valódi címzettjei? Milyen
következményei lettek a beszédnek?
„Mikor a természet az emberi fő helyét kijelölte, 6
kimondá: hogy egykor az ész lesz minden mindenekben. […] Uralkodtak koronként az emberalak
minden részei és tartozmányai, uralkodott a kar,
többször a szív, legtöbbször a zseb, sőt még a papucs
„
is. Ideje már: hogy a főre is kerüljön a sor. (Jókai
Mór: Észarisztokrácia, 1847-es újságcikk)

?

Milyen politikai változást akart valójában a későbbi
márciusi ifjak politikai nézeteit képviselő Jókai? A hatáskeltésen túl miért volt fontos Jókainak, hogy képekben
fogalmazzon?

?
A pesti forradalom egyik fontos eseménye, 1848. március 15.

A forradalom melyik pillanatát ábrázolja a kép? A 12 ponttal 7
összevetve mi adja a kép jelentőségét? A jelenlévők milyen
társadalmi rétegből kerülhettek ki, mi utal hovatartozásukra?
Milyen jelekből következtethetünk arra, hogy a város ugyan
német többségű, de magyaros kultúrájú volt ekkor?
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8 „IX. tc. Az úrbér […] alapján eddig gyakorlatban
volt szolgálatok […] és fizetések megszüntetéséről
1. § A törvényhozás a magán földesurak kármentesítését, a nemzeti közbecsület védőpajzsa alá helyezi.
XIV. tc.
1. § Hitelintézet felállítására […] a minisztérium
felhatalmaztatik.
3. § Azon magánbirtokos, kinek úrbéri megszűnt
haszonvételei iránt kármentesítés van a IX-ik törvény által biztosítva, úrbéri haszonvétele tőkéjéig
„
kölcsönt kapnia, mindenekelőtt elsőséggel bír.
(Áprilisi törvények, 1848)

?

Mely tevékenységekre vonatkozhat a „haszonvétel”
kifejezés? A megígért kárpótlás milyen nehézségekbe
ütközhetett?
9 „Megyénkben, úgyszinte a szomszéd megyékben
mindenfelé az elkülönözött [felosztott közös] legelők és mezők felszabadítása történnek a jobbágyság
által, a kerecsenyi jobbágyok is az […] urak egész
tagosított mezejét elfoglalták és legeltetik, […]
a mi birtokunkra azonban nem hajtanak, PusztaMogyoródon szinte az egész erdőt, mely az uraságok részére esett, elfoglalták a jobbágyok, és
folyvást legeltetik, Keresztúrban az ottani apátot
elkergették jobbágyai, birtokát elfoglalták, azonban
azt [a kormánymegbízott] úr visszahelyeztette, s
a kezdőket [kezdeményezőket] kemény fenyíték
alá tétette. Én megvallom, most sokkal jobban
félek mint elejten [eleinte], mert minden ember
pisztolyt hordoz, […] de ezen rendetlen eseteknek
leginkább a megyei tisztségviselők hanyagsága az
oka, kik a megyének és minisztériumnak hathatós
rendeléseiket nem tekintve, hivataluknak legkevés„
bé sem tesznek eleget. (Somogy Alajos gazdatiszt
levele urához, Gerliczy Félixhez, 1848. május 5.)

?

Milyen problémáról ír Somogy Alajos, mivel magyarázza?
Mi lehet a tisztviselők hanyagságának az oka? Hogyan
viszonyul a szerző a jobbágyfelszabadításhoz, és miért?

Az áprilisi törvények
A márciusi ifjak vértelen forradalmát a változások törvényesítése tetőzte be: miután az országgyűlés elfogadta a reformjavaslatokat, az uralkodó április 11-én szentesítette az
áprilisi törvényeknek nevezett jogszabályokat. Mivel a hatalom minden szereplője, beleértve a bécsi kormányzatot is,
jóváhagyta ezeket, a reformkorban kigondolt polgári átalakulás
tartósnak bizonyult.
A törvények két csoportba oszthatók: a polgári átalakulást
biztosító törvényekre és a közjogi törvényekre. Az elsőhöz
tartozott az ország lakosságának döntő többségét érintő azonnali, kötelező örökváltság a földesurak állami kártalanításának
ígéretével. Megszűntek a feudális kötöttségek, a parasztok
telektulajdonossá váltak. A földesuraknál maradt a majorsági,
valamint a közös földek jelentős része. Ezek megegyezéses
felosztása elhúzódott, ez az ország jelentős részén, különösen
a majorsági földeken élő zselléreknek jelentett nehézséget.
A kármentesítést a kormányzat kincstári birtokok eladásával
kívánta megoldani, de erre az idő rövidsége miatt nem került sor. Kimondták a törvény előtti egyenlőséget, valamint
a keresztény felekezetek egyenjogúságát. Sajtótörvény született a cenzúra eltörléséről, az újságalapítást azonban nagy
összegű letét befizetéséhez kötötték.
Az államszervezet átalakult: Erdély uniójával – amelyet az ös�szeülő erdélyi országgyűlés is kimondott – létrejött az egységes
magyar állam. Cenzusos választójog révén választották a követeket a Pestre helyezett kétkamarás törvényhozás alsóházába, az első népképviseleti országgyűlésbe 1848 nyarán
– a korábbi rendi felsőház megmaradt. A Helytartótanács és
a kormányszékek rendszerét az uralkodó által kinevezett, de
a birodalmi vezetéstől független, a törvényhozásnak felelős
kormány váltotta fel, a királyi rendeleteket pedig miniszteri ellenjegyzéshez kötötték. Magyarország a gyengekezű
V. Ferdinánd távollétében az ő jogköreit gyakorló István nádor
ellenőrzése alá került. A külügy, pénzügy és hadügy kérdését
nem rendezték. A kormány a belső rend fenntartására nemzetőrséget hozott létre, a külügyminiszter helyett pedig a király
személye körüli miniszter szolgált.
8% −

10 „A szőlő után járó úri dézsma [a bortermés tizede],
vám és másnemű adózások a törvény által meghatározandó méltányos kárpótlás mellett teljesen
„
megszüntetni rendeltetett. (Országgyűlési határozat, 1848. szeptember 15.)

?

Hogyan próbálták az idézett rendelkezések enyhíteni
a társadalmi feszültségeket? Vajon miért nem került
be a szőlődézsma eltörlése az áprilisi törvényekbe, és miért
hoztak róla szeptemberben mégis döntést?
11

?

Hogyan tükröződtek az országgyűlés összetételében
a társadalmi arányok? Ennek milyen társadalmi és szabályozási okai lehetnek? Hogyan valósult meg Jókai álma
(lásd a 6. forrást) az áprilisi törvényekben? Vitassátok meg,
demokratikusnak tekinthető-e az 1848-as berendezkedés!
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Választójoggal bírók 1848 előtt

Nemesi származásúak

Választójoggal bírók 1848-ban

Polgári és egyéb származásúak

A választójoggal rendelkezők aránya Magyarországon

Az 1848 nyarán megválasztott első
népképviseleti országgyűlés alsó
házának társadalmi összetétele

?

Azonosítsd az előző fejezetből megismert kormánytagok 12
pártállását! Miért mondhatjuk a Batthyány-kormányt
nemzeti egységkormánynak? Milyen hasonlóságokat és
különbségeket látunk a mai és az 1848-as miniszteri tárcák
között, mi lehet ennek az oka? A tankönyv kortárs portréival
összehasonlítva melyik kormánytag követte az európai
udvari divatot, miért?

A Batthyány-kormány tagjai: középen gróf Batthyány Lajos
miniszterelnök, fent balról Szemere Bertalan (belügy), báró
Eötvös József (vallás- és közoktatásügy), Kossuth Lajos (pénzügy), Deák Ferenc (igazságügy); lent balról herceg Esterházy
Pál (király személye körüli), gróf Széchenyi István (közmunka- és közlekedésügy), Klauzál Gábor (földművelés-, ipar- és
kereskedelemügy) és Mészáros Lázár (hadügy)
A Batthyány-kormány
Az 1848-as nyári választások után a kormány a helyén maradt.
A vezetés előtt három kihívás állt: a jobbágyfelszabadítás nyomán kialakult társadalmi feszültségek kezelése, a bécsi udvarral
való viszony rendezése, valamint a magyarországi nemzetiségi
mozgalmak megjelenése. Habár az áprilisi törvények az egyéni
jogok terén nemzetiségtől függetlenül előrelépést jelentettek,
a nemzetiségi közösségeknek nem adtak önrendelkezési jogokat. Májusban szerb és román gyűlések területi autonómiát
követeltek. A szlovákok nyelvhasználatra vonatkozó követelését
a magyar kormány elutasította. A kortársak tartottak az orosz
befolyástól és a szláv népeket egyesítő pánszláv mozgalomtól is. A Habsburg-hű bán, Joszip Jellasics vezetésével a horvátok azt követelték, hogy a magyar kormány helyett közvetlenül az udvarnak legyenek alárendelve. Jellasics kihirdette
a jobbágyfelszabadítást, és elérte, hogy Horvátország a magyar
választásokon ne vegyen részt. A polgárháború külső szítói
a Habsburgok voltak, akik időt nyertek ezzel katonai erőik
megszervezésére.
A bécsi udvar nem engedte haza a császári seregben szolgáló
magyar katonákat, ezért az elsőként kitört délvidéki szerb
felkelés leverésére a magyar kormány 200 ezer honvéd újoncozásáról döntött. Kossuth pénzügyminiszter ennek fedezésére
– önálló nemzeti bank híján – a pesti kereskedelmi bankkal
szerződve bankjegykibocsátásba kezdett, majd toborzó körútra
indult az Alföldre.
Az olasz hadszíntéren elért nyári győzelmek és fegyverszünet
után a bécsi kormány elérkezettnek látta a magyar kormány
eltávolítását: követelték a had- és pénzügy őnáluk történő
központosítását és az áprilisi törvények érvénytelenítését.
A kezelhetetlennek tűnő problémák következtében Széchenyi
idegösszeomlást kapott; először Esterházy miniszter, majd pedig
a teljes Batthyány-kormány lemondott.

„A román nemzet a szabadság, az egyenlőség és 13
a testvériség elveire támaszkodva nemzeti függetlenségét követeli politikai tekintetben, hogy a maga
nevében szerepeljen, hogy a román nemzetnek
legyenek tulajdon képviselői az országgyűlésen,
számához képest aránylagosan […] használhassa
a maga nyelvét minden dolgokban, amelyek őt
illetik. […]
Az egyéni emberi jogok tudatára ébredt román
nemzet kéri az úrbéri viszonyok minden késedelem
nélküli megszüntetését. […]
A román nemzet kéri az együtt lakó nemzeteket,
hogy mindaddig ne tárgyaljanak a Magyarországgal
való unió kérdéséről, amíg a román nemzet nem
válik […] a törvényhozás házában […] szavazati
„
joggal felruházott nemzetté. (Az első balázsfalvi
román gyűlés határozataiból, 1848. május 16.)

?

Melyik intézmény a határozatok címzettje? Mit követeltek a gyűlésen? Mely követeléseket pártolhatta a pesti
kormány, és melyeket ellenezte biztosan, miért? Hogyan
lehetséges, hogy az áprilisi törvények rendelkezései a gyűlés
időpontjában nem érintették a gyűlésen résztvevőket? Nézz
utána, milyen jelentősége volt a románok életében a gyűlés
helyszínének! Milyen következtetést tudunk ebből levonni
a nemzetiségi mozgalmak vezetésével kapcsolatban?
14

1848-as népdal

?

Hogyan történt a toborzás a dal alapján? Melyik társadalmi réteget érintette leginkább? Miért Kossuth
személyével köti össze a néphagyomány a szabadságharcot? Hogyan tükrözi a dallam a szöveg célját? Kérdezd meg
szüleidet, nagyszüleidet, mit jelzett ez a dallam régebben
a rádióban!
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FORRÁSELEMZÉS
15

A 12 pont kinyomtatva (1848)

?

Csoportosítsd a 12 pont követeléseit! Mire vonatkozik
a 12. pont? Hogyan feleltethetők meg az áprilisi törvények a 12 pontnak? Mely pontok maradtak ki, mi lehet ennek
az oka? Melyik történelmi eseményre utal a zárómondat?
Nézz utána, melyik rész került be a mai magyar alkotmányba!
Milyen további, a korszakból származó átvétel található az
Alaptörvényben? Mi lehet ezek célja?

16

17

18

19

?

Hogyan változott a forrás alapján a végrehajtás rendszere? Mit jelent a forrásban a minisztérium szó? Mely
területeken kapott beleszólást az uralkodó? Indokold: küldhetett-e külföldre nagyköveteket a magyar kormány?

?

Csoportosítsd a választójogot korlátozó cenzusokat!
Hogyan érvényesült a 12 pont 8. pontja a politikai jogok
tekintetében? Hogyan és miért szabták meg az országgyűlés
ülésezésének rendjét?

?

Mi lehetett a nemzetőrség célja? Miért nem nevezték
hadseregnek? Milyen típusú hadkötelezettséget jelentett, mi lehetett ennek az oka?

?

Milyen államforma jött létre az áprilisi törvényekkel?
Mely korabeli politikai rendszerekkel lehet összehasonlítani a létrejött berendezkedést a választási rendszer,
valamint a hatalmi ágak szétválasztása terén? Melyek az
áprilisi törvények hiányosságai? Mindezek alapján hogyan
tudjuk értékelni?
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Az áprilisi törvények, 1848
„III. tc.
3. § Ő Felsége, s az Ő távollétében a nádor s királyi helytartó a végrehajtó hatalmat a törvények értelmében független magyar minisztérium által gyakorolják, s bármely rendeleteik […] csak
úgy érvényesek, ha a Buda-Pesten székelő miniszterek egyike
által is aláíratnak.
6. § Mindazon tárgyakban, melyek eddig az […] udvari kancelláriának, [vagy] a helytartó tanácsnak […] köréhez tartoztak […],
Ő Felsége a végrehajtó hatalmat ezentúl kizárólag csak a magyar
minisztérium által fogja gyakorolni.
8. § A magyar hadseregnek az ország határain kívüli alkalmazását,
nemkülönben a katonai hivatalokra [való] kinevezéseket szinte
úgy Ő Felsége fogja, a […] királyi személye körüli […] miniszter
ellenjegyzése mellett elhatározni.
IV. tc.
1. § Az országgyűlés a jövőben évenként, és pedig Pesten fogja tartani üléseit, az évenkénti ülésre az ország rendjeit Ő Felsége minden évben, s amennyire a körülmények engedik, a téli hónapokra
fogja összehívni.
5. § Ő Felségének joga van az összejött évi ülést […] berekeszteni […].
6. § Az évi ülés az előző évről [való] számadásnak, és a következő
évi költségvetésnek […] [elfogadása] előtt be nem rekesztethetnek,
sem az országgyűlés fel nem oszlathatik.
V. tc.
1. § Mindazokat, kik […] az országgyűlési követek választásában
eddig szavazattal bírtak, e jog gyakorlatában […] meghagyjuk.
2. § Az országnak s kapcsolt részeknek mindazon […] legalább 20
éves, és […] büntetés alatt nem levő lakosai, a nőket kivéve […]
választók: a) Kik […] 300 ft. értékű házat vagy földet, […] [vagy]
úrbéri értelemben vett 1/4 telket […] bírnak. b) Kik […] kézművesek, kereskedők, gyárosok […], ha tulajdon műhellyel […] vagy
gyárral bírnak. […] c) Kik […] 100 ezüst forint évenkénti állandó
s biztos jövedelmet kimutatni képesek. d) Jövedelmükre való tekintet nélkül a tudorok, sebészek, ügyvédek, mérnökök, akadémiai
művészek, tanárok, a magyar tudós társaság tagjai, gyógyszerészek,
lelkészek, segédlelkészek, községi jegyzők és iskolatanítók […].
3. § Választható mindaz, ki választó, ha életének 24. évét betöltötte,
s a törvény azon rendeletének, miszerint a törvényhozási nyelv
egyedül a magyar, megfelelni képes.
VII. tc. Magyarország és Erdély egyesítéséről
VIII. tc. Magyarország s a kapcsolt részek minden lakosai, minden
közterheket különbség nélkül egyenlően és aránylagosan viselik.
XVIII. tc.
1. § Gondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti, és szabadon terjesztheti.
17. § A sajtóvétségek fölött nyilvánosan, esküdtszék ítél. […]
30. § 2. Ha a lap naponta jelenik meg, biztosítékul 10 000 forint,
ha ritkábban jelenik meg, 5000 forint tétetik le készpénzben […].
XX. tc.
2. § E hazában törvényesen bevett minden vallásfelekezetekre nézve
különbség nélkül tökéletes egyenlőség és viszonosság állapíttatik
meg. […]
XXII. tc. Nemzeti őrsereg alakítására nézve következők határoztatnak:
1. § Mindazon honlakosok, kik […] 200 pengő forint értékű házat,
vagy földet, […] féltelket […] bírnak, vagy […] 100 pengő forint
évenkénti tiszta jövedelmük van, húszéves koruktól ötvenéves
korukig […] a nemzetőrségbe beírandók, és fegyveres szolgálatot
„
tenni tartoznak.

[

NEMZETI EMLÉKEZET

]

Március 15. emlékezete

Nevezetes március 15-i ünnepek
1849 Sokan ünneplik az első évfordulót, Kossuth feleségének írt levelében értetlenkedik, „kis pesti lármának” nevezi a forradalmat.
1860 Halálos áldozattal járó tömegtüntetés az osztrák önkényuralom ellen, a pesti Fiumei úti sírkertnél.
1898 Az Osztrák–Magyar Monarchiában nemzeti ünneppé teszik
április 11-ét.
1919 Állami ünnep az őszirózsás forradalom nyomán kikiáltott első
magyar köztársaságban (utána nem ünneplik).
1928 A Horthy-korszakban április 11. helyett március 15-ét teszik
nemzeti ünneppé.
1948 A második magyar köztársaságban megalapítják a Kossuth-díjat. A kommunisták Rákosit Kossuthhoz hasonlítják, „népi demokratikus forradalomról” beszélnek.
1951 A Rákosi-korszakban újra munkanappá minősítik március
15-ét, helyette március 9-ét, Rákosi Mátyás születésnapját és
április 4-ét, hazánk szovjet csapatok általi 1945-ös „felszabadulását" ünneplik.
1956 Az október 23-i forradalom egyetemistái 16 pontjukban március 15. nemzeti ünneppé nyilvánítását követelik.
1957 A Kádár-korszakban március 15. oktatási szünet, de nem nemzeti ünnep. Tömeges letartóztatások. „Márciusban Újra Kezdjük" – áll a pesti házfalakon.
1959 Ettől az évtől a „három tavasz ünnepét" (később Forradalmi
Ifjúsági Napokat) ünneplik: március 15-ét, március 21-ét (a Tanácsköztársaság 1919-es kikiáltását) és április 4-ét (a szovjet
Vörös Hadsereg általi 1945-ös „felszabadulást”), az állampárthoz kötődő Hazafias Népfront szervezésében.
1973 Rendszerellenes diák-tömegtüntetés, rendőrök verik szét.
1989 Újra ünnepnap március 15. Százezres tömeggyűlés Budapesten
a diktatúrával szemben, a Magyar Televízió székházát szimbolikusan lefoglalják.

20

A magyar oldalon, két században harcoló,
bécsi forradalmi diákságra emlékező tábla
a budai Vár déli falán

?

Melyik eseményre emlékezik a képen látható emléktábla?
Miért és mikor csatlakozhattak a bécsi diákok a magyar
szabadságharchoz? Hogyan lehetséges, hogy az előző évi
diáktüntetés ellenére az emléktábla felavatását engedélyezték? Az emléktábla melyik eleme tekinthető a diktatúra elleni
burkolt állásfoglalásnak?

?

Milyen szerepet játszottak a kerek évfordulók az ünnep
történetében? A lecke 5. forrásával összevetve Kossuth miért becsülte le a pesti forradalom jelentőségét? Milyen szerepe
lehetett a szétvert tüntetéseknek az ünnep közmegítélésében? Miért mondhatjuk, hogy március 15. „ellenzéki ünnep”?

?

21

Mire utalnak a képen az évszámok? Hogyan jelenik meg
a fotón a rendszerhez való viszony?

22

A forradalom melyik elemére utal az 1989-es eseménysor? Magyarázd meg ez alapján, hogyan viszonyultak
a különféle rendszerek az ünnephez!

23

?

24

Az 1848-as európai forradalmak – habár előkészítették a polgári állam kiépülését, valamint a német
és az olasz egység megvalósulását – néhány hónap után elbuktak. Előbb a belső politikai-társadalmi
ellentétek, majd a Szent Szövetség hatalmai gyűrték le őket. Hazánkban a március 15-ei pesti forradalom
gyorsította fel az eseményeket. A törvény előtti egyenlőséget, jobbágyfelszabadítást és belső önállóságot
biztosító áprilisi törvények határozták meg a Batthyány-kormány működését. A változásokat az udvar
csak színleg fogadta el: a nemzetiségi elégedetlenséget kihasználva, a birodalom többi felkelésének
leverésével párhuzamosan megtámadta a magyar vezetést.

ÖSSZEGZÉS

?

Összességében mit ünnepeltek március 15-én? Hogyan
ünneplünk napjainkban?

Egy március 15-i ünnepség a Kádár-korból (Budapest)
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18.

A szabadságharc

1 „A Tisza és Duna alvidékein történt események
a jó hazafinak a legszomorítóbb képet tüntetik
föl. A magyar kormány seregei s az ellenfél sorai
a harcba ugyanazon zászlót viszik; túl és innen oly
katonák küzdenek, kiknek esküjüknél fogva test„
vérként kellene egyesülniük. (Az osztrák kormány
emlékirata, 1848. augusztus 27.)

?

Milyen eseményekre utal az emlékirat? Mivel vádolta
az osztrák kormány a magyart? Milyen szemszögből
vizsgálta a kialakult helyzetet? Válaszként mivel érvelhetünk
a magyar kormány nevében? Mi kellett volna, hogy lelkesítse a magyar csapatokat a szöveg szerint, ezzel szemben
a valóságban mi motiválta őket? Az „ugyanazon zászlót
viszik” kifejezés a szabadságharc kezdeti küzdelmeire, így
a pákozdi csatára is igaz. Mit jelent?
2 „A nemzet képviselői mély megilletődéssel értették, hogy gróf Lamberg Ferenc tábornok a fellázadt nép dühének esett áldozatul. A képviselőház
felszólítja a miniszterelnököt, adja tudtára őfelségének a nemzet képviselői ezen mély megilletődését
s őszinte sajnálkozását. És figyelmeztesse őfelségét,
mily borzasztó következményekre vezet az, ha
a királyi szóval szentesített törvények uralma felett
kétségbeesés támad, s ennek következtében a polgári társaság kötelékei annyira bomlásnak indulhatnak, hogy a törvényes rendnek s közbátorságnak
fenntartása minden konstituált [létesített] hatósá„
gok szíves közremunkálásának sem sikerülhet.
(A képviselőház Kossuth által fogalmazott nyilatkozata, 1848. szeptember 29.)

?

Milyen szándékkal ment Lamberg Ferenc Pestre a Székesfehérvárnál tartózkodó sereg tábora helyett? Milyen következtetést vonhatunk le ebből? Mi volt a célja
a képviselőház nyilatkozatának? Hogyan magyarázhatta
a gyilkosságot a császárhű bécsi kormány?
3

Az etnikai polgárháború dokumentált civil
áldozatai 1848–1849-ben

?

Mit jelent a „civil áldozat” kifejezés? Melyik nemzetiségből került ki a legtöbb áldozat? Mi lehet az oka ennek?
A magyar áldozatok vidékein milyen arányban laktak magyarok? Hogyan függhet ez össze a pusztítással? Mit kellene még mutatnia a térképnek, hogy az etnikai összetűzés
bizonyítható legyen?
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Harc a dinasztiával és a vele szövetkező nemzetiségekkel
Jellasics horvát bán 1848. szeptember 11-én császárhű hadával
átkelt a horvát–magyar határfolyón, a Dráván. A sebtében toborzott magyar sereg és Jellasics összecsapását István nádor
tárgyalásokkal akarta elkerülni, amit a bán visszautasított. Ezután a nádort Bécsbe rendelték, és lemondatták. A király által
ideiglenes nádorrá kinevezett Lamberg Ferencet a Jellasics
érkezésétől tartó pesti tömeg meggyilkolta. Másnap, szeptember 29-én, Pákozdnál Móga János altábornagy megállította
a horvát előretörést. A Bécs felé menekülő Jellasicsot a magyar
sereg a határig üldözte.
Uralkodói rendelet útján oszlatták fel az országgyűlést, Jellasicsot az udvar teljhatalmú királyi biztossá nevezte ki. Bécsben
a törvénytelenségre válaszul október 6-án újabb forradalom
tört ki. A pesti országgyűlés nem oszlott fel, és ezzel nyíltan
szembefordult az uralkodóval. A végrehajtó hatalom gyakorlására az Országos Honvédelmi Bizottmányt (OHB) hatalmazta
fel, Kossuth elnökletével. A helyi irányítást, valamint az OHB és
a hadsereg közötti kapcsolattartást kormánybiztosok végezték.
Az újoncozás kiképzéssel és zsoldfizetéssel is társult, megszületett a nemzeti hadsereg.
Többheti késlekedés és Kossuth személyes fellépése után Móga
átlépte az osztrák határt Bécs megsegítésére, de október végén
a schwechati csatában alulmaradt a bécsi udvartól katonai
teljhatalmat kapó Windisch-Grätz herceggel szemben. Másnap
Windisch-Grätz Bécsben is leverte a forradalmat. December 2-án
az ő közreműködésével lemondatták a császárt, és unokaöccsét,
a 18 éves Ferenc Józsefet ültették a trónra.
Decemberben Windisch-Grätz vezetésével megindult a császári
sereg támadása Magyarország ellen. Az új magyar parancsnok,
a fiatal, tehetséges Görgey Artúr a fősereggel visszavonult
a túlerő elől: téli hadjárata során nagy északi kerülővel, a Felvidéken át, számtalan csatát megnyerve kisebb osztrák seregek ellen érkezett meg az Alföldre. Ezzel időt nyert a politikai
vezetés, az államkincstár és a fegyvergyártás elköltöztetésére.
Az országgyűlés Pestről Debrecenbe költözött, a császáriak
pedig 1849 január elején bevonultak a fővárosba.
Mindeközben a Délvidéken a szerb felkelés ellen váltakozó
sikerű küzdelem folyt. Erdélyben a császári csapatok felfegyverezték a románokat és a szászokat, és a Király-hágóig szorították
vissza a magyarokat. A Háromszékben kitörő székely felkelés
megakadályozta, hogy a császári csapatok az Alföldre kijutva
hátba támadják a honvéd fősereget.
Kossuth kinevezte Bem József lengyel tábornokot az erdélyi hadsereg élére. Ez fordulatot hozott: Bem újjászervezett hadseregével
támadólag lépett fel, karácsonyra visszahódította Kolozsvárt.
Váltakozó sikerű harcok után a hozzá csatlakozó székely katonákkal és a Gábor Áron által készített ágyúkkal 1849 márciusában
egy váratlan támadással elfoglalta a császári központot, Nagyszebent. A téli hadjárat és az erdélyi sikerek kritikus időszakban
biztosították a debreceni országgyűlés és a Tiszántúl védelmét.

A tavaszi hadjárat
A magyar kormányzat a kiegyenlített erőviszonyok közt támadást sürgetett. Az OHB a Kossuth szerint keveset támadó,
utasításait nem mindig követő Görgey helyett a lengyel veterán
szabadságharcos Dembinszky Henriket nevezte ki az egyesült,
közel ötvenezres magyar sereg főparancsnokának. A magyar
sereg átkelt a Tiszán, ám február végén Kápolnánál vereséget
szenvedett. A tisztikarral ellentétbe kerülő Dembinszky helyére
Kossuth ismét kinevezte Görgeyt főparancsnoknak.
Görgey vezetésével, Klapka György haditerve alapján indult
1849 áprilisában a tavaszi hadjárat. Ennek során az Alföldön
47 ezer honvéd kisebb csapatokra oszolva tévesztette meg az
55 ezres osztrák sereget, ezzel kiegyenlítve a létszámfölényt.
Bár az átkaroló hadművelet során az osztrák csapatok bekerítése
nem sikerült, a magyarok sorozatos győzelmeikkel – Hatvan,
Tápióbicske, Isaszeg (április 6.) – visszaszorították a császári
csapatokat Budára. Komárom felmentésével akarták megakadályozni az osztrákok további visszavonulását, akik azonban
kihátráltak a harapófogóból, és visszavonultak Bécs védelmére. A magyarok előtt szabaddá vált az út a nemcsak katonai,
hanem a szimbolikus jelentőséggel is bíró Buda bevételére:
erre május 21-én került sor. Az ország szinte teljes területe
a magyar vezetés ellenőrzése alá került.

„1. A Fel-dunai hadtest hű marad esküjéhez, mi- 4
szerint Magyarországnak V. Ferdinánd király által
szentesített alkotmánya fönntartásáért minden
külső ellenséggel határozottan szembe száll. […]
2. Fel fog lépni mindazok ellen, kik az ország belsejében az alkotmányos királyságot idő előtti köztársasági izgatásokkal felforgatni megkísértenék.
3. Az alkotmányos monarchia fogalmából […] önként
folyik, hogy neki [a fel-dunai hadtestnek] egyedül
azon parancsokat szabad és szándéka követni, melyek a felelős királyi hadügyminisztertől, vagy ennek
maga által kinevezett helyettesétől […] törvényes
„
formában érkezendnek hozzá. (Görgey és tisztikara
váci kiáltványából, 1849. január 5.)

?

Mi a kiáltvány célja? Miért került bele V. Ferdinánd
neve? Kinek a nevében harcolhatott az ellenség? Mi
a háború célja a kiáltvány szerint? Vajon miért nem értett
egyet ezzel Kossuth? Mit jelenthet a következő kifejezés:
„idő előtti köztársasági izgatások”?

?

Milyen hadi eszközöket használtak a vár bevételére? 5
Milyen előnyt és hátrányt jelentett a budai domborzat
az ostromban? Miért lehetett veszélyes az ostrom a Duna
túlpartján fekvő Pestre nézve? Miért tekinthetjük hitelesnek
az ábrázolást?
6

Than Mór: A budai vár visszavétele (helyszíni vázlatok alapján)
magyar
hadműveletek
osztrák
hadműveletek

Gyöngyös
Vác
ápr. 10.

(a nyilak vastagsága
a csapatméretet jelzi)

Hatvan
Isaszeg
Buda

a magyar fősereg
győzelme

ápr. 2.
ápr. 6.

Pest
Zagyva

Tápióbicske

ápr. 4.

Magyar fennhatóság
április 1-én
április 4-én
április 6-án
április 10-én

Duna

Szolnok

Tisza

A tavaszi hadjárat első szakasza

0

10

?

Milyen jelenetet ábrázol a kép? Azonosítsd a képen
látható fegyvereket! Hogyan lehetséges, hogy a legtöbb
csatát a szuronyroham döntötte el? Mit rejtett a honvédek
csomagja? Miért a válltáskába került a lőszer? Miért nem
volt egységes egyenruhája a magyar csapatoknak? Görgey javaslatára a vörös sapkát a zászlóaljak kitüntetésére
használták. Miért nem jelvényeket vagy érmeket osztottak?

?

vasútvonal
vizenyős terület

Cegléd

Honvéd és huszár egy korabeli rajzon

20 km

Milyen szempontok alapján választhatták meg ápri- 7
lis 1-jei elhelyezkedésüket az osztrákok? Milyen okok
állhatnak a délről történő magyar átkarolás terve mögött?
Indokold, sikerült-e a bekerítés! Melyik magyar seregrész
maradt védtelenül a tápióbicskei csata idején, ez milyen
kockázatot rejtett magában? Miért az isaszegi volt a legfontosabb ütközet? Milyen választási lehetőségei voltak
a magyar seregnek a váci ütközet után? Miért a rossz felderítésen múlt elsősorban az osztrák vereség?
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8 „1. § Az ausztriai császárság a következő koronatartományokból áll: […] dalmát-, horvát-, s tótországi
királyságokból, […] a magyarországi királyságból, erdélyi nagyhercegségből […] a határőrvidékekből. […]
5. § Minden népfaj egyenjogú, s minden népfajnak sérthetetlen joga van nemzetisége és nyelve
fenntartására és művelésére. […]
14. § A császár szent, sérthetetlen és nem felelős. […]
84. § A végrehajtó hatalom […] kizárólag a császárt
illeti, ki azt felelős miniszterek és ezeknek aláren„
delt hivatalnokok által gyakorolja. (Az olmützi
alkotmány, 1849. március 4.)

?

Hogyan rendezné az olmützi alkotmány a nemzetiségek helyzetét? Miben adna látszólag többet a magyar
kormányhoz képest? Hogyan, melyik kitételekben jelenik
még meg az abszolutista törekvés?
9 „Mi, a magyar álladalmat törvényesen képviselő
nemzetgyűlés […] kijelentjük és határozzuk: […]
1. Magyarország a vele törvényesen egyesült Erdéllyel és hozzá tartozó minden részekkel és tartományokkal egyetemben szabad, önálló és független
európai státusnak [állam] nyilváníttatik. […]
2. A Habsburg–Lotharingiai ház, a magyar nemzet
elleni árulása, hitszegése és fegyverfogása által,
nemkülönben azon merény által, miszerint az ország területi épségének eldarabolását, Erdélynek,
Horvátországnak, Szlavóniának, Fiuménak és
kerületének Magyarországtóli elszakítását s […]
evégett idegen hatalom fegyveres erejét is a nemzet
legyilkolására használni nem iszonyodott, saját
kezeivel szaggatván szét […] a Pragmatica Sanctiót
[…] ezen hitszegő […] Habsburg–Lotharingiai
ház Magyarország, a vele egyesült Erdély és hozzá tartozó minden részek és tartományok feletti
uralkodásból ezennel a nemzet nevében örökre
kizáratik. […]
Az ország jövendő kormányrendszerét minden
részleteiben a nemzetgyűlés fogja megállapítani,
addig pedig […] az országot egész egyetemes kiterjedésében a nemzetgyűlés minden tagjainak
egyajkú felkiáltásával s közmegegyezésével kinevezett kormányzó elnök Kossuth Lajos fogja a maga
mellé veendő miniszterekkel úgy saját magának,
mint az általa nevezendő minisztereknek személyes
felelősségük és számadási kötelezettségük mellett
„
kormányozni. (Függetlenségi nyilatkozat, 1849.
április 14.)

Függetlenségi nyilatkozat
Az Itáliában és a német területeken újra fellángoló forradalmak
leverése, visszaszorítása után az Osztrák Császárság területén
a Habsburg-vezetés 1849 márciusára megerősödött. Feloszlatták
az osztrák birodalmi parlamentet, amely liberális szellemiségű,
a tartományoknak nagy önállóságot adó alkotmánytervezetet
dolgozott ki. Ferenc József és kormánya ekkor egy, a nagypolgárságra támaszkodó nagynémet állam létrehozásán gondolkodott.
Azért, hogy a magyar és szláv területeket magába foglaló
Habsburg Birodalom vezető szerephez jusson a német egység létrehozásában, az udvar egységes, központosított birodalommá kívánta alakítani. Kiadta saját tervezetét, az olmützi
alkotmányt. Ez alapján a birodalmi irányítás tartományokra osztva, de centralizáltan történt volna. A törvényhozást
a kétkamarás birodalmi gyűlés és a császár alkotta volna,
a nemzetiségeknek pedig látszatkedvezményeket ígért.
A magyarok elvesztették volna a birodalmon belüli sajátos
önállóságukat, a birodalmi gyűlésen küldötteik kisebbségbe
kerültek volna a többi nemzetiség küldötteivel szemben. Így
a magyarság érdekérvényesítő képessége jelentősen csökkent volna. Az oktrojált (kikényszerített) alkotmányt soha nem
vezették be.
A tavaszi hadjárat győzelmeinek fényében Kossuth az olmützi alkotmányra válaszul, és a nemzetközi segítség elnyerése
reményében kezdeményezte a Függetlenségi nyilatkozat
kiadását. A Habsburg-ház trónfosztását, a Magyarország függetlenségét kimondó dokumentum kiadását hosszú vita előzte
meg az országgyűlésben. Kossuth a húzódozó képviselőkre
a nyilvánosság bevonásával gyakorolt nyomást, a Függetlenségi
Nyilatkozatot 1849. április 14-én, a debreceni Nagytemplomban fogadták el közfelkiáltással. Habár az államforma felől
nem döntöttek, Kossuthot ideiglenes kormányzó-elnökké
választották, aki mint államfő, a parlamentnek tartozott felelősséggel. Szemere Bertalan miniszterelnök vezetésével új
kormány alakult. Az európai hatalmak azonban nem kívánták a Habsburg Birodalom felbomlását, így a magyarokkal
szimpatizáló közhangulat ellenére sem nyújtottak támogatást.

?

Azonosítsd azokat a történelmi eseményeket, amelyekkel a függetlenség kimondását indokolták! Miért
fontos a Pragmatica Sanctióra való hivatkozás? Milyen hatása
lehetett a nyilatkozatnak a harc folytatására? A kormányzóelnök kifejezés milyen történelmi példákra és lehetséges
államformákra utal? Miért nem döntötték el az államforma
kérdését (vesd össze a 4. feladattal)?
10

?

Mit fejez ki a mérleg? Melyik államforma támogatását
sugallja a kép, miért?
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Mérlegen Kossuth kalapja, kortárs karikatúra

A szabadságharc leverése és a megtorlás
A tavaszi hadjárat osztrák vereségeinek hatására Ferenc József
a Szent Szövetség tagjától, I. Miklós orosz cártól kért segítséget.
Nemsokára egy sereg érkezett Paszkievics tábornok vezetésével, amellyel együtt a Habsburgok kétszeres túlerőbe kerültek.
A császári csapatok élén ekkor már nem Windisch-Grätz, hanem
Haynau állt. A Bécs felől betörő fősereget Görgey Komáromnál
nem tudta feltartóztatni. Katonáit ismét egy felvidéki kerülővel
vezette sikeresen a Tiszántúlra, ahol a teljes, 170 ezer fős magyar
sereget akarták koncentrálni. Bem serege azonban július 31-én
Segesvárnál vereséget szenvedett. A csata során a költő Petőfi
Sándor eltűnt, valószínűleg hősi halált halt. Erdély elveszett
az orosz túlerővel szemben. A megmaradt alföldi sereg pedig
Temesvárnál szenvedett döntő vereséget, így egyedül Görgey
30 ezer fős serege maradt cselekvőképes.
A Szegedre menekülő országgyűlés és kormány megkésett
kísérletet tett a nemzetiségek megbékéltetésére: széles körű
nyelvhasználatot ígért számukra. Határozatban mondták ki
a zsidók egyenjogúsítását (emancipáció), a vallást kivéve.
A rendelkezések végrehajtására azonban – a szabadságharc
veresége miatt – nem volt idő.
A vesztes helyzetben Kossuth Görgeyre ruházta a főhatalmat,
majd – sokakkal együtt – elhagyta az országot. 1849. augusztus
13-án Világosnál a túlerőben lévő orosz sereg előtt Görgey
serege – a kormány utolsó vonatkozó döntése szerint, a hadvezetés egyetértésével – letette a fegyvert. A legtovább a Klapka
György által védett Komárom tartotta magát: védői amnesztiát
kaptak. A nagyhatalmak leverték a szabadságharcot.
A kegyetlen megtorlás elsősorban a katonákat és a politikai vezetőket érintette. A közkatonákat ezrével sorozták be a császári
seregbe, a tisztek hadbíróság elé kerültek. Sokakat bebörtönöztek, több tucat személyt felakasztottak vagy főbe lőttek. Október 6-án Pesten sortűz által kivégezték az előre megtervezett
(koncepciós) perben elítélt Batthyány Lajost. Aradon pedig
tizenhárom katonai felsővezetőt, az „aradi vértanúkat”, korábbi
császári katonatiszteket végeztek ki. Habár az oroszok ígéretet
tettek a főtisztek védelmére, ezt végül csak Görgey kapta meg.

„1. A magyar birodalom területén lakó minden né- 11
piségek nemzeti szabad kifejlődése következőkben
ezennel biztosíttatik: […]
6. Amely nyelv községi nyelvül meg van állapítva,
azon községekben a nemzetőrök ugyanazon nyelven
fognak vezényeltetni. […]
7. Az elemi tanodákban tanítási nyelvül mindig
a községi […] nyelv fog használtatni. […]
10. A görög szertartásúak zsinata összehívatván,
egyházi és tanodai ügyekben – mint más hitfelekezetbeliek – szabadon intézkedhetnek, püspökeiket
szabadon választhatják. […]
16. A kormány felhatalmaztatik különösen a románok és rácok előadandó jogszerű kívánatainak
„
eleget tenni […] törvény által. (Nemzetiségi határozat, 1849. július 28.)

?

Hogyan feszegetik a határozat pontjai a politikai nemzet
koncepcióját, miért? Mi utal a határozat megkésettségére?
„Uraim, ha a zsidó nép […] ott van a csatatéren és 12
vérét ontja egy oly hazáért, melynek ő még nem
kijelentett polgára, ha ő vagyonát, életét örömest
feláldozza azon szabadságért, melyet csak remél,
[…] eljött az idő, hogy a nemzetgyűlés azon elvi
kijelentését tovább ne halassza, miszerint a zsidók
is a hazának polgárai jogban, kötelességben a töb„
biekkel egyenlők. (Szemere Bertalan országgyűlési
beszéde, 1849. május)

?

Mit jelent, ha valaki „még nem kijelentett polgár”?
Milyen érdemeit sorolja fel Szemere a zsidóságnak?
Név		
Aulich Lajos
Damjanich János
Dessewffy Arisztid
Kiss Ernő
Knezich Károly
Láhner György
Lázár Vilmos
Leiningen-Westerburg Károly
Nagysándor József
Poeltenberg Ernő
Schweidel József
Török Ignác
Vécsey Károly

1849 végén Haynau néma tömeg előtt adta át az elkészült
Lánchidat, a megkezdődött polgári átalakulás jelképét. A modern magyar nemzet megszületett, ahogyan a nemzetiségek
nemzettudata is, konfliktusok sorát vetítve előre.

Anyanyelv
német
szerb
magyar
magyar
horvát
német
magyar
német
magyar
német
német
magyar
magyar

Életévek
56
44
47
50
41
54
31
30
46
41
53
54
45

13

Az aradi vértanúk

?

Hogyan lehetséges, hogy kisebbségben voltak a magyar
anyanyelvűek a kivégzettek között? Mit gondolsz, men�nyire számít „tábornoki életkornak” a kivégzettek kora, mire
következtethetünk ebből? Használd az atlaszodat: miért
Aradon történtek a kivégzések?

?
Kossuth-bankók égetése Pesten 1849 októberében, grafika

Miért volt fontos az osztrák kormányzatnak a bankjegyek 14
beszolgáltatása? Hogyan képezte a megtorlás részét
a beszolgáltatott Kossuth-bankók elégetése? Kik állták körül
a képen a máglyát, miért?
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FORRÁSELEMZÉS
15

16

17

18

Gyűjtsd össze Kossuth taktikai kéréseit! Milyen megfontolás állhatott mögöttük? Vesd össze az események
menetével: mennyire voltak reálisak?

A Görgey-kérdés
„Csak egy kis jó gerillasikert írjon. 100 elfogott lisztes zsákot – ezzel
„
is megelégszem; csak egy kis sikert! Ölelem meleg barátsággal.
(Kossuth Görgeynek, 1848. november 11.)

?

„Ön fog támadni és győzni [Pozsonynál]. Ez az én hitem. Mi ketten megmentjük hazánk szent ügyét – s kikérjük jutalomul, hogy
„
a megmentett hazában én paraszt, Ön vegytani professzor lehessen.
(Kossuth Görgeynek, 1848. december 2.)

?

„Tanácsomat büszkén visszautasítják, gyakran nevetségessé teszik
a legutóbbi időben ehhez még lépéseimet gúnyolják. […] A kormánynak csak üres szavai és könnyű kabátjai vannak az önfeláldozó had„
sereg számára. (Görgey Kossuth segédtisztjének, 1848. december 31.)

?

Gyűjtsd össze Kossuth és Görgey színpadias fordulatait!
Mi lehetett a céljuk? Melyik levél szólhat a nyilvánosságnak?
Az 1848. december 31-iki levél milyen további indokot
ad a váci kiáltvány megtételéhez? Melyik szerv látta el
a kormány feladatát a levél írásakor? Kossuth levele alapján
hogyan viszonyult a kiáltványhoz?

?

19

Milyen fontos változásokat látunk a levelezésben 1849.
április 18-án? Mi lehet ezek oka?

Görgey terve
Dembinszky terve

Haynau
175 ezer fő

orosz támadás
osztrák támadás

Paszkievics
170 ezer fő

„Tisztelt Barátom! Akármint gondolkodom, lehetetlenné válik, hogy
a hadügyminisztérium kormányzatát erélyes kezeidbe ne vedd minél
„
hamarébb. (Kossuth Görgeynek, 1849. április 18.)

Komárom
Nagyvárad

„Menjünk minden haladék nélkül Bécs felé – ott van fegyver, pénz,
muníció. […] Egy gyors offenzívánk kimondhatatlan fordulatot
„
adhat – vagy dicsően halunk. (Kossuth Görgeynek, 1849. június 26.)

Arad
Temesvár
Lüders
30 ezer fő

Tervek a 170 ezer fős magyar haderő összpontosítására 1849 júniusában

?

Vesd össze a két tervezetet az atlasz térképe alapján,
a következő szempontok szerint: hátország, a védelem
tárgya, az ellenséggel szemben választott taktika! Melyik
tervet próbálták megvalósítani – Kossuth kérésére? Milyen
járulékos előnye volt ennek a fegyverletétel után?
20

?
?
?
?

Kiknek a nevében fogalmaz meg Görgey kételyeket
a Függetlenségi nyilatkozat kapcsán? Miben tévedett?
Vajon miért írta meg a levelet, ha nem küldte el?

21

Mi utal az 1849. augusztus 11-i levélben a fegyverletétel szándékára? Kossuth hogyan alapozta meg Görgey
árulásának mítoszát, miért?

22

Hogyan változott összességében a megismert források
alapján Görgey és Kossuth viszonya a szabadságharc
alatt?

23

Keress választ a Görgey-kérdésre: áruló volt? Értelmezd
Kosáry Domokos történész konklúzióját: „El kell tudnunk
viselni múltunk, a történelem sokszínűségét.”
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„Lássa Ön, tisztelt barátom! Midőn Ön Vácon kiadott proklamációjában [kiáltvány] azt mondá: hogy senki másnak nem engedelmeskedik, mint csak a király által (!) nevezett miniszternek […], akkor
Magyarország, mely még kezünkön volt, felzúdult Ön ellen. […] Ha
én elragadtatva a fájdalom érzetétől, részt adok az indignációnak
[megbotránkoztatásnak], s egy-két accommodus [annak megfelelő]
„
rendelkezést adok ki – mi lett volna belőlünk? (Kossuth Görgeynek,
1849. március 24.)

„Hasztalan fejeztem ki, hogy […] a hadsereg mégis főleg az 1848.
évi márciusi vívmányok megtartásáért harcol. […] Hiába mondtam
[…] hogy egy nyert csatánk a legjobb függetlenségi nyilatkozat,
és hogy azt a nemzet nevében szóval is kimondani már csak akkor
tanácsos, ha Magyarország egész területén nem lesz egyetlenegy
ellenség sem többé, s Ausztria még ekkor is oly mereven, mint eddig,
„
minden kiegyezést vissza fogna utasítani. (Görgey el nem küldött levele
a minisztertanácshoz, 1849. július 2.)
„Én arra, hogy azt, ami a nemzet számára megmenthető, megmenthessem, elkerülhetetlen szükségesnek tartom, hogy a jelen kormány
„
lépjen le, s én ruháztassam fel a polgári s katonai legfőbb hatalommal.
(Görgey Kossuthnak, 1849. augusztus 11.)
„A legfőbb polgári s katonai kormányzati hatalmat Görgey Artúr tábornok úrra ruházom. […] Isten, a nemzet és történelem előtt felelőssé
teszem, hogy ezen hatalmat legjobb tehetsége szerint szegény ha„
zánk […] megmentésére, javára s jövőjének biztosítására fordítja.
(Kossuth kiáltványa a nemzethez lemondásáról, 1849. augusztus 11.)
„Ó, hogy ezt megértem, s mégsem szabad meghalnom. Görgeyt
felemeltem a porból, hogy magának örök dicsőséget, hazájának
szabadságot szerezzen. És ő a hazának gyáván hóhérjává lőn. […]
A vitézlő nép kész volt volna küzdeni, ily magasztos hazaszeretet
nincs sehol a világon, de a tisztek csak saját személyüknek s összezsarolt poggyászaiknak megmentésére gondoltak, és sereg adta fel
„
magát sereg után. (Kossuth vidini levele az angliai és franciaországi
magyar megbízottaknak, 1849. szeptember 12.)

[

LÁTÓKÖR
		

]

A magyar szabadságharc és Európa
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A magyar kormány kísérletei a diplomáciai kapcsolatok felvételére 1849-ben

?

Mit jelent a hivatalos diplomáciai kapcsolatfelvétel? Mi alapján választhatta ki a magyar kormány, hogy hová küld megbízottakat, és
hová nem? Mi lehet a sikeres és a sikertelen kapcsolatfelvételek oka? Hogyan álltak volna a nagyhatalmak a bécsi vezetés nagynémet
birodalmi tervéhez?
„A szabadságharcot nem Kossuthék kezdték, akik végig próbáltak menet közben is békés megegyezésre jutni. Jellasics bejövetelekor (1848. szeptember) tárgyalást kezdeményeztek vele, október végén Kossuth követet küldött Windisch-Grätzhez,
novemberben az amerikai megbízottal próbált meg kapcsolatot felvenni, hogy közvetítsen, december 31-én pedig az országgyűlés újabb küldöttséget küldött Bécsbe, de minden alkalommal az volt a válasz, hogy a császár csak feltétlen megadást fogad el. Még 1849 februárjában is azt mondta Kossuth, hogy tárgyalásos úton megoldható, hogy részt vállaljon
a magyar fél az államadósságban vagy módosítson törvényeket Bécs igényei szerint. Másfelől egészen az orosz intervenció
bekövetkeztéig nem volt törvényszerű, hogy a szabadságharc egy ilyen katonai összeomlással érjen véget. A német és az
olasz egység ügye 1849 tavaszáig nyitott volt. Ha az osztrákok Piemontot [Szárd Királyságot] megpróbálták volna letörölni
a térképről, amire volt hajlandóságuk, akkor a franciák az olaszok oldalán beavatkoztak volna. Ha pedig Frigyes Vilmos
porosz király 1849 áprilisában elfogadta volna a német császári koronát, akkor nagy valószínűséggel az orosz hadsereg
nem Magyarország, hanem az egységes Németország irányába indul meg. Ebben az esetben Magyarországnak jó esélyei
lettek volna egy kompromisszumos békére. Utólag könnyen vagyunk okosak.” (Hermann Róbert: Értelmetlen volt 184849-ben vállalni a szabadságharcot? tenyleg.com)
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?

Milyen, a magyarok számára kedvezőtlen fejlemények történtek a szabadságharc idején Európában? Miből látszott, hogy nem kíván
egyezkedni a Habsburg-vezetés? A szövegben említett államok közül melyek voltak 1849-ben egyeduralomra berendezve? Milyen
következtetést vonhatunk le ebből a magyarok helyzetére nézve? Milyen következménye lett volna, ha az egyik említett ország uralkodója
elfogadja a magyar országgyűléstől a Szent Koronát?

ÖSSZEGZÉS

A Habsburg-vezetés három nagy támadást intézett Magyarország ellen. Az elsőt, Jellasics horvát bán
támadását 1848 őszén Pákozdnál állította meg a magyar hadsereg. Ennek következménye a harmadik
bécsi forradalom és V. Ferdinánd lemondatása. Az új császár, Ferenc József parancsára Windisch-Grätz
vezetésével indult téli támadást Magyarország a Görgey Artúr vezette 1849-es tavaszi hadjárattal
szorította vissza. Az eseményeket az olmützi alkotmány és a magyar függetlenség kihirdetése követte. A siker kulcsa a nemzeti hadsereg megszervezése mellett az egységes politikai irányítás és
a mellékhadszínterek – Erdély és a Délvidék – rendezésének volt köszönhető. Az orosz intervencióval
(beavatkozással) jövő harmadik, Haynau-féle támadást már nem tudta Magyarország feltartóztatni.
A szabadságharc katonai és politikai vezetőit kivégezték, vagy el kellett hagyniuk az országot, ahol
kezdetét vette a Habsburgok önkényuralma.
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ÖSSZEFOGLALÓ
A reformkor számos változást vagy azok előkészítését hozta. Gyárak jöttek létre, hidat építettek, áruval és
utasokkal megrakott gőzhajók indultak kikötőikből. Újságok, könyvek és irodalmi művek jelentek meg egyre
nagyobb számban. Széchenyi és Kossuth tevékenysége, valamint politikai programjaik meghatározták a közélet alakulását. A polgári átalakulás folyamatát a forradalom tovább gyorsította, de a Habsburgokkal való
viták végül szabadságharchoz vezettek. A magyar katonai sikereknek az orosz beavatkozás vetett véget.
A megtorlás kegyetlen volt, de a legfontosabb eredmények – mint a közteherviselés, a jobbágyfelszabadítás
– megmaradtak.
Fő események

I. Ferenc
(1792−1835)

V. Ferdinánd
(1835−1848)

1823

− Kölcsey Ferenc Himnusz című
művének megjelenése

1825

− a Magyar Tudós Társaság
megalapítása

1830
1830−1831

− Széchenyi István: Hitel
− felvidéki koleralázadás

1835
1837
1838

− Wesselényi Miklós perbe fogása
− Kossuth Lajos letartóztatása
− a pesti árvíz

1825−1827-es országgyűlés

1832−1836-os országgyűlés
az önkéntes örökváltság elfogadása
a Lánchídon mindenki fizessen hídvámot
Országgyűlési Tudósítások
Törvényhatósági Tudósítások

1841-től

− Kossuth a Pesti Hírlap főszerkesztője

1844

− a Védegylet megalapítása

1839−1840-es országgyűlés
az önkéntes örökváltság törvénybe
iktatása
1843−1844-es országgyűlés
államnyelv a magyar

1847
1847

− az Ellenzéki Párt megalapítása
− az Ellenzéki nyilatkozat kiadása

1847−1848 − az utolsó rendi
országgyűlés

1848
március 15.
április
április 11.
nyár
szeptember 11.
szeptember 29.
október 6.
december 2.
1848. december 2.
1849
január−február
március
I. Ferenc József április−május
(1848−1867−1916) április 6.
április 21.
májustól
augusztus 13.
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Országgyűlések

− a pesti forradalom kitörése
− a Batthyány-kormány létrejötte
− az április törvények szentesítése
− a honvédség létrejötte
− Jellasics támadása
− a pákozdi csata
− a bécsi forradalom, az Országos
Honvédelmi Bizottmány létrejötte
− V. Ferdinánd lemondatása

júliustól

− az első népképviseleti
országgyűlés

október

− az uralkodó az országgyűlés feloszlatását
rendeli el

– Ferenc József uralkodásának kezdete
− téli hadjárat
− olmützi alkotmány
− tavaszi hadjárat
− isaszegi csata
− Buda visszafoglalása
− a Szemere-kormány hivatalba
lépése; az orosz beavatkozás
− a világosi fegyverletétel

januárban az országgyűlés Debrecenbe
költözik
április 14.
− a Függetlenségi
nyilatkozat kiadása,
a Habsburg-ház
trónfosztása
július
− nemzetiségi törvény

Fogalmak
alsó- és felsőtábla: a rendi országgyűlés két kamarájának, házának a neve. Az alsóházban a vármegyék két-két követe, a szabad királyi városok,
a káptalanok követei vehettek részt. A felsőházban a főpapok és főnemesek személyesen jelentek meg.
áprilisi törvények: az utolsó rendi országgyűlés által elfogadott, a polgári átalakulás szempontjából fontos törvények, amelyet Habsburg
V. Ferdinánd 1848. április 11-én szentesített
cenzúra: a sajtótermékek tartalmát előzetesen ellenőrző és engedélyező hivatal, illetve maga az ellenőrző-engedélyező eljárás
érdekegyesítés: a reformkori liberálisok a jobbágyság és a nemesség összefogását szorgalmazták. A jobbágyfelszabadítás révén a jobbágyság
is tagja lehet a magyar nemzetnek.
Függetlenségi nyilatkozat: 1849. április 14-én a Debrecenben ülésező országgyűlés kimondta a Habsburg-ház trónfosztását és Magyarország
függetlenségét, az ideiglenes államfő Kossuth Lajos lett kormányzó-elnökként
honvédség: az 1848 májusában létrejövő önálló magyar reguláris [államilag szervezett] fegyveres erő, amelynek létszáma 1848 nyarán jelentősen
emelkedett, s ősszel már az önvédelem eszközévé vált
jobbágyfelszabadítás: az úrbéri viszonyok törvény útján történő megszüntetése. Ez összekapcsolódott a jobbágytelek tulajdonjogának kérdésével.
Végül az 1848-as áprilisi törvényekkel valósult meg.
közteherviselés: a közterhek (például adók, katonáskodás) társadalmi rétegtől függetlenül mindenkinek kötelezővé válnak. A reformkorban
a nemesi adómentesség megszüntetésének követelése tartozott ide.
márciusi ifjak: radikális ifjak, az 1848-as pesti forradalom főszereplői (például Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór)
nemzetiség: a reformkorban a nemzetiségeket a magyar politikai nemzet nem magyarul beszélő tagjaiként értelmezték. Nemességük és országgyűlésük csak a magyaroknak és a horvátoknak volt.
népképviseleti országgyűlés: e törvényhozó hatalom a legitimitását minél szélesebb rétegek felhatalmazásával nyeri el a népfelség elve alapján.
Az áprilisi törvények alapján ez váltotta fel a korábbi rendi országgyűlést.
örökváltság: a jobbágyfelszabadítás módja, amelynek eredményeképp a jobbágy az addig általa használt jobbágytelek tulajdonosa lesz. Az önkéntes örökváltság a földesúr és a jobbágy szabad megegyezésén alapult. A kötelező örökváltság során a földesúr kárpótlását az állam biztosította.
politikai nemzet: a reformkori liberálisok az ország lakóinak azonos jogait és a politikai közösséget hangsúlyozták − szerintük egy politikai
nemzet létezik. A nemzetiségeket a magyar nemzet idegen nyelven beszélő tagjainak tartották.
sajtószabadság: a végrehajtó hatalom által nem befolyásolt, nem korlátozott szabad véleménynyilvánítás a sajtótermékekben
Személyek
Batthyány Lajos: a reformkorban az ellenzék vezetője a felsőtáblán, az Ellenzéki Párt elnöke, majd az első önálló felelős magyar kormány miniszterelnöke volt. Bár 1848 szeptemberében lemondott, ennek ellenére a szabadságharc utáni megtorlás során őt is kivégezték (1849. október 6-án Pesten).
Bem József: a magyar szabadságharc lengyel származású katonatisztje. Sikereit az erdélyi hadszíntéren aratta 1848 végétől. A szabadságharc
után az Oszmán Birodalomba emigrált.
Deák Ferenc: a reformellenzék egyik vezetője az 1832−1836-os és az 1839−1840-es országgyűlésen. 1848-ban a Batthyány-kormány igazságügyminisztere, később a passzív ellenállás vezéralakja és a kiegyezés (1867) előkészítője.
Ganz Ábrahám: svájci születésű gyáralapító a reformkorban, öntödéje később hatalmas cégbirodalommá vált
Görgey Artúr: honvédtábornok, hadügyminiszter. A tavaszi hadjáratban jelentős sikereket aratott. 1849. augusztus 13-án a Kossuthtól kapott
teljhatalom birtokában letette a fegyvert az oroszok előtt.
I. Ferenc József: osztrák császár és magyar király 1848 decemberétől, miután elődjét, V. Ferdinándot lemondatták. Az utókor joggal kötötte hozzá
az önkényuralom kivégzéseit és elnyomását. A kiegyezés megkötése (1867) és hosszú, 1916-ig tartó uralkodása nyomán a kortársak jelentős
része elfogadta uralkodójának.
József nádor: I. Ferenc király öccse. Neki köszönhető a Városliget rendezése, a Margit-sziget parkosítása, a Ludovika (katonai) Akadémia megépítése,
védnöksége alatt jött létre a Műszaki Egyetem elődje. Ő volt a „legmagyarabb Habsburg”.
Julius Haynau: osztrák tábornok, részt vett az 1848-as itáliai mozgalmak leverésében (itt nyerte el a „bresciai hiéna” elnevezést). 1849 júniusától
a magyarországi császári erők fővezéreként a szabadságharc leverésének és az utána történő megtorlásoknak az irányítója.
Klapka György: honvéd főtiszt. Legnagyobb sikereit a tavaszi hadjárat során aratta. A komáromi várat csak 1849. október 2-án adta át a császári
csapatoknak.
Kossuth Lajos: újságíró, politikus, a Batthyány-kormány pénzügyminisztere, kormányzó-elnök. Az 1832−1836-os országgyűlésről készített
Országgyűlési Tudósításaival vált ismertté. Később bebörtönözték, kiszabadulása után a Pesti Hírlap főszerkesztője lett. A Védegylet alapítója.
1847-ben az Ellenzéki nyilatkozat egyik megfogalmazója volt. A szabadságharc alatt 1848 őszétől az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke.
A függetlenség kimondása után kormányzó-elnökként vezette tovább a szabadságharcot.
Kölcsey Ferenc: költő és politikus, a Himnusz szerzője. Az 1832−1836-os országgyűlésen az alsótábla ellenzéki vezére, Szatmár megye követe.
Az önkéntes örökváltság tárgyában megváltozott követutasítás miatt lemondott.
Metternich, Klemens: államkancellár a Habsburg Birodalomban, akit a konzervativizmus és a reformellenesség jelképének tartottak. 1848-ban
a bécsi forradalom miatt kénytelen volt lemondani.
Petőfi Sándor: költő, a márciusi ifjak vezetője. A nemzetőrség tagja volt, majd Bem József tábornok segédtisztje. Az 1849. július 31-i segesvári
csatában valószínűleg életét vesztette.
Széchenyi István: a „legnagyobb magyar”, politikus, író, a Batthyány-kormány közlekedési minisztere. Programadó műve, a Hitel 1830-as megjelenését tartjuk a reformkor kezdetének. Számos gyakorlati alkotás (például a Magyar Tudományos Akadémia, a Lánchíd) kötődik nevéhez.
Wesselényi Miklós: erdélyi arisztokrata, a magyar országgyűlés felsőtáblájának vezére, Széchenyi István barátja. Egy beszéde miatt perbe fogták,
s az elítéléstől még az 1838-as árvíz alatti hősiességének híre sem mentette meg.
V. Összefoglaló 131

VI.
A nemzetállamok
és az iparosodás
kora
Az iparosodás hullámai
Az alkotmányos nemzetállam
megteremtése
A polgári állam és a munkásmozgalom

A 19. század második felében Európa és Észak-Amerika, majd a 20. század során az egész világ képe gyökeresen
megváltozott. Az ipari forradalmakkal hosszú távon fenntartható jelentős gazdasági növekedés kezdődött, létrejött
a modern, iskolázott, egyenjogú, városi társadalom, valamint kiteljesedett az alkotmányos nemzetállamiság, kiegészülve új, gondoskodó szerepkörrel. A növekvő népesség, a szabadpiac és a jogbiztonság, továbbá a világkereskedelem
lehetővé tette és egyben ki is kényszerítette Angliában azokat a technikai fejlesztéseket, amelyeket ipari forradalomnak nevezünk. Az életfeltételek javulása tovább gyorsította a népességnövekedést, kiváltva a demográfiai robbanást.
A gazdasági növekedés megerősítette az államhatalmat, amely így befejezte a jogi, a gazdasági és a kulturális egység
kialakítását. Mindez, továbbá az államok közti versenyhelyzet megkövetelte a nemzeti egység tudatának elmélyítését
többek között a tankötelezettségen és a hadkötelezettségen keresztül.
Az átalakuló városi társadalom új rétege: az ipari bérmunkások. Az iparosodás kezdetben rontotta életkörülményeiket, ezért szerveződött meg a munkásmozgalom, és született meg a szocializmus eszméje. Az életszínvonal későbbi növekedése mérsékelte a munkásköveteléseket, illetve azok teljesítése volt részben a növekedés oka.
A polgári állam a bővülő lehetőségekre és a jogosnak elismert követelésekre reagálva megteremtette a közoktatást,
a közegészségügyet és a társadalombiztosítást. A társadalmi modernizáció a családi szerepek átalakulását és a tudatos
családtervezés megjelenését is eredményezte, mindennek köszönhetően megkezdődött a női egyenjogúság kivívása.
1861–65: amerikai polgárháború
1868: a Meidzsi-restauráció kezdete

1769: Watt gőzgépe
1700

|

1800
|

1900

|

|

|

1871: a német egység létrejötte

„A gőzgép olyan találmány, ami hatását tekintve legalábbis a könyvnyomtatással vagy még inkább Amerika felfedezésével hasonlítható
csak össze. A vasút az egész világra hatást fog gyakorolni. A civilizáció
magas fokát elért országokban hatalmas ipari fejlődést fog eredményezni; gazdasági következményei kezdettől fogva óriásiak lesznek, és
felgyorsítják a társadalom fejlődését is. De erkölcsi következményei még
nagyobbak lesznek, mint anyagi hatásai, különösen azon nemzeteknél,
melyek még némileg lemaradtak a modern népekhez való felzárkózás
útján. Számukra a vasút több lesz a gazdagodás eszközénél, kezükben
fegyver lesz, melynek segítségével legyőzhetik a maradi erőket, melyek
„
ipari és politikai gyermekkorban tartják őket.
(Camillo Benso di Cavour, Olaszország későbbi egyesítője és első miniszterelnöke, 1846)

|

1879: Edison izzólámpája

?

Mivel hasonlítja össze, és annak alapján milyen talál- 1
mánynak tartja Cavour a gőzgépet? Milyen általános
gazdasági hatása lehet a vasútépítésnek? Mely iparágakra
gyakorolhat közvetlen fejlesztő hatást? Mit érthet Cavour
a társadalom fejlődésén, amelyet szerinte szintén elősegít
a vasút? Mit érthet erkölcsi következményeken? Miben maradhattak le egyes nemzetek?

?

Mire utal Bell képének a címe és központi alakjai? Mit 2
kovácsolnak a központi alakok, és mit fejez ez ki? Keress a képen modern ipari eszközöket, találmányokat! Mit
fejezhet ki a kép előterében balra látható kifejezetten jól
öltözött kislány alakja? Mi látható a kép jobb alsó sarkában, és mi ennek a jelentősége?

?
Képek az előző oldalon
William Bell: Vas és szén, festmény, 1855–60 körül
Knut Ekvall: Olvasólecke, festmény, 1870–1910 között
Lorenz Clasen: Germánia őrzi a Rajnát, festmény, 1860

Mivel foglalkoznak Ekvall képén a családtagok? Hogyan 3
érhető tetten ebben a tevékenységben a modernizáció?
Mennyiben hagyományos és mennyiben modern az apa és
az anya családi szerepe? Mire következtethetünk a család
méretéből?

?

Melyik történelmi korszakot idézi Germánia ruhája és 4
a háttér épületei? Mit akar kifejezni ezzel a festő? Hogyan erősíti ezt meg a kép jobb szélén látható jelkép? A pajzs
felirata: „A német kard védi a német Rajnát”. Keresd meg
a térképen a Rajnát! Kitől kell megvédeni, és miért fontos
a védelme? Melyik 19. századi eszméhez köthető a kép?
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1

Egy angol földbirtok működése a mezőgazdaság forradalma előtt és után

?

Magyarázd meg az ábra segítségével a következő fogalmakat: bekerítések, vetésforgó, istállózás! Milyen
növényeket termesztettek a változások előtt, és milyeneket
utána? Hogyan lehetséges, hogy a legelőterület csökkenése
ellenére nőtt az állatállomány? Hány önálló gazdaság működött a lerajzolt birtokon a változások előtt, és hány utána?
2 „Tilos ezentúl hordani bármiféle selyem- és bengáli szövetet, és minden selyemmel kevert szövetanyagot, amelyet Perzsiában, Kínában vagy
Indiában készítettek, és onnan hoztak be ebbe
a királyságba, és minden ott festett, színezett vagy
„
nyomott pamutszövetet. (Brit törvény, 1701)
„Számos éve állítanak elő, festenek és nyomnak
Nagy-Britannia királyságában nagy mennyiségű
len- és pamutszövetet. […] Ezért a mondott [1701es] törvény hatálya nem terjed ki olyan len- vagy
pamutszövet hordásának tiltására […], melyet
Nagy-Britanniában állítottak elő és festettek vagy
„
nyomtattak. (Brit törvény, 1736)

?

Mi lehetett az 1701-es törvény célja: kiket és hogyan
akart megvédeni? Állapítsd meg az 1736-os törvény
szövege alapján, hogy mi lett a valódi következmény!
3

henger

szivattyú

kondenzátor

kazán

A gőzszivattyú működése

?

A működés egyik fázisában a zölddel rajzolt szelepek
nyitva vannak, a pirosak zárva; a másik fázisban pedig
fordítva. Mutasd be a gőz útját és munkáját az első fázisban!
Miért süllyed vissza a dugattyú a második fázisban? Watt
fontos újítása a szeleptől elkülönülő kondenzátor volt. Magyarázd meg, mi ennek a jelentősége! Hol használhatták az
ábrán látható szivattyút?
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A mezőgazdaság forradalma
Angliában és Németalföldön a kora újkorban kialakult a kapitalista mezőgazdaság. A bekerítésekkel megszűntek a közös
használatú területek, és a korábbi szétszórt parcellák helyett nagyobb földterületeket műveltek azonos elvek szerint (tagosítás).
A földbirtok szabadon adható-vehető polgári tulajdonná vált,
a munkaerőt bérmunka biztosította, a termékeket pedig a szabadpiacon lehetett értékesíteni. Érdemes volt befektetni, fejlettebb
technológiát alkalmazni. Az Amerikából behozott burgonya és
kukorica is elterjedt Európában. A 18. századra megszűnt az
ugar, a nyomásos gazdálkodás helyét átvette a vetésforgó.
A föld egészét bevetették különböző növényekkel, köztük
takarmánynövényekkel is, és az egyes veteményeket váltogatták évről évre, hogy biztosítsák a föld tápanyagtartalmának
megújulását. A takarmány segítségével az állatokat már istállóban lehetett tartani, és nem kellett télre levágni. Ez megkönnyítette a trágyázást is. Mindezek következtében nőtt a termelés,
csökkentek az élelmiszerárak, ami lehetővé tette a népesség
növekedését. Mivel a mezőgazdaság munkaerőigénye nem nőtt,
ez olcsó munkaerőt biztosított az ipar számára.
A textilipar és a gőzgép
Az ipar forradalma a textiliparban kezdődött a 18. században.
Az angol gyapjúszövetnek a felfedezések kora óta versenytársa
volt a kényelmesebb és olcsóbb indiai pamutszövet. A brit
manufaktúratulajdonosok maguk is pamutszövésbe kezdtek az
Amerikából importált gyapotból. A magasabb angol béreket
jobb eszközök kifejlesztésével ellensúlyozták. A hatékonyabb
szövőszékek több fonalat dolgoztak fel, ami ösztönözte a fonógépek fejlesztését. Az így olcsóbbá vált fonál aztán ösztönözte
a még gyorsabb szövőszék bevezetését. A gépek hatékonyságának legfőbb gátja az volt, hogy addig csak emberi izomenergiával, illetve – ahol arra volt természetadta lehetőség – vízi energiával lehetett meghajtani őket. Az áttörést a gőzgép jelentette.
Az évszázadok óta zajló erdőirtás Angliában megdrágította az
addigi alapvető tüzelőanyagot, a faszenet. Szerencsére a szigeten felszínközeli kőszéntelepek voltak, és megkezdődött
ezek kiaknázása. A bányászatot azonban fenyegette a talajvíz, ennek folyamatos kipumpálása állati erővel már nem volt
lehetséges. A bányamérnökök az ókor óta ismert gőzenergiával kísérleteztek, mígnem James Watt megalkotta a biztonságos és hatékony gőzgépet. Ez fellendítette a bányászatot, mivel csökkentette a gőzgépek fűtéséhez szükséges szén
árát. Watt találmánya bárhol alkalmazható erőgéppé vált.
A gőzgépekkel működő gyárak ontották az olcsó szövetet, elárasztva
a világpiacot. Manchester és környéke lett a világ textiliparának
központja, végleg kiszorítva és tönkretéve az indiai háziipart.
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Új módszerekkel lehetővé vált az ipari méretű acélgyártás.
A nyersvashoz képest nagyobb teherbírású és rugalmasabb
acélt még szélesebb körben lehetett felhasználni. Az acélváz
lehetővé tette a felhőkarcolók építését, elsőként az amerikai
nagyvárosokban, különösen New Yorkban. Acél hajótestek
építésével és a hajócsavar feltalálásával megindult a gőzhajózás a tengereken is, még olcsóbbá téve a kereskedelmet.
A robbanómotor újra forradalmasította a közlekedést, jóllehet ez már csak a 20. században teljesedett ki. A közúti közlekedés új eszköze az autó volt, melyből az amerikai Henry Ford
készített olcsó tömegterméket. A levegőben a második világháborúig két új jármű vetélkedett: a léghajó és a repülőgép.
Korlátozott személy- és áruszállításra sokáig csak a hidrogénnel
töltött léghajók voltak képesek, a repülő ezért csak sport- és
katonai eszközként, posta- és futárgépként szolgált.
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Az iparosodás második hulláma
Az ipari forradalom első hulláma a 18. század végén indult ki Angliából, és a 19. század első felére terjedt el Nyugat-Európában és Észak-Amerikában. A század közepén
a technikai fejlődés újra felgyorsult a cserélhető szabványalkatrészek elterjedésével: ezt nevezik az ipari forradalom
második hullámának. A legfontosabb találmányok már nem
Nagy-Britanniában, hanem inkább az Egyesült Államokban
és Németországban születtek. Az iparosodás pedig ekkor már
Ázsiát és Latin-Amerikát is elérte.

csatorna
vasút
kőszén
vasérc
Népsűrűség
magas
közepes
alacsony
I I I I I I

I I

A közlekedés forradalma
A gőzgépet először hajókra szerelték lapátkerekek meghajtására. Ez azonban csak a part menti és a folyami hajózásban
volt alkalmazható, a tengereken a hullámzás miatt nem, ott
a 19. század utolsó harmadáig a vitorlások uralkodtak. Olcsóbbá tette azonban a szállítást Angliában és Hollandiában
a sűrű csatornarendszer miatt, és az Egyesült Államokban
a Mississippi folyórendszerén. Sokkal nagyobb hatású volt
a gőzmozdony feltalálása. A bányákban a kitermelt szén szállítására használt csilléket eddig is síneken mozgatták. Ez adta
a vasútépítés ötletét. A vasút tette lehetővé először a történelemben az olcsó és tömeges áruszállítást szárazföldön,
ezzel új termelőket és piacokat kapcsolt be a gazdaságba.
A vasútépítés emellett hatalmas megrendeléseket biztosított
a nehézipar (bányászat, kohászat, gépgyártás) számára. Ezért
tekinthető az ipari forradalom húzóágazatának.

I I
II

Az ipari forradalom Nagy-Britanniában (1850)

?

Az ipari forradalom milyen előfeltételei olvashatók le
a térképről? Mi volt a vasútépítés célja és eredménye?
Manchester a textilipar, Birmingham és Sheffield pedig
a vasgyártás központja volt. Magyarázd meg ennek okát!
Milyen következtetést lehet levonni a népsűrűségből?
1733
1764
1769
1769
1779
1785
1807
1825
1838
1844
1864
1867
1875
1876
1879
1884
1885
1885
1895
1895
1903
1908

John Kay
repülő vetélős szövőszék
James Hargreaves
kézi hajtású fonógép
Richard Arkwright
vízmeghajtású fonógép
James Watt
gőzgép
Samuel Crompton
gőzmeghajtású fonógép
Edmund Cartwright
gőzmeghajtású szövőgép
Robert Fulton
lapátkerekes gőzhajó
Robert Stephenson
első vasútvonal
Henry Wimshurst
hajócsavaros gőzhajó
Samuel Morse
vezetékes távíró
Carl Wilhelm Siemens, acélkohó
Pierre-Émile Martin
Alfred Nobel
dinamit
Alexander Graham Bell telefon
Nikolaus Otto
robbanómotor
Thomas Alva Edison
izzólámpa
Hiram Maxim
géppuska
Karl Benz
autó
Déri Miksa, Bláthy Ottó, transzformátor
Zipernowsky Károly
Ferdinand von Zeppelin léghajó
Guglielmo Marconi
rádió
Orville és Wilbur Wright repülőgép
Galamb József
Ford T-modell
brit

amerikai

német
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egyéb

Az ipari forradalom legfontosabb találmányai
és azok szabadalmaztatói / feltalálói

?

Melyik lehetett az iparosodás második hullámának
kulcstalálmánya, és miért? Az iparosodás első szakaszában melyik ágazatokban születtek fontos találmányok?
És a másodikban? Milyen következtetést lehet levonni
a találmányok földrajzi megoszlásából?

?
Az iparosodás elterjedése a világban

Mely területekre terjedt tovább az iparosodás először 6
Nagy-Britanniából? Mikor bontakozott ki az iparosodás
Magyarországon? Mi lehetett a közös az iparosodás amerikai
tovább-, illetve ausztráliai és dél-afrikai elterjedésében?
Miben különbözhetett ehhez képest a japán iparosodás?
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7

?

A futószalag bevezetésével egy autókarosszéria összerelésének időtartama 12,5 óráról 2,5 órára csökkent.
Magyarázd meg a kép segítségével, miért! Milyen erőgép
mozgathatta a futószalagot? Milyen másik fontos találmányra
volt szükség, hogy a futószalagot sose kelljen leállítani?

8

Futószalag a Ford autógyárban (Detroit, 1910-es évek)

Katherine Stinson amerikai pilótanő a repülőgépe előtt (Buffallo, 1910 körül)

Az LZ7 Zeppelin utasszállító léghajó (Düsseldorf, 1910)

?

A léghajó teste hidrogénnel volt töltve, ez biztosította
a felemelkedést. Az alul látható csónakszerű rész a parancsnoki kabin, míg a hasi hosszanti szárnyat megszakító
ablakos rész az utasok kabinja. Hasonlítsd össze a két gépet
a teherbírás és a kormányozhatóság szempontjából!
9

A modern iparágak
A generátorok kifejlesztésével megkezdődött a villamosenergia termelése vízi erőművekben és hőerőművekben.
A transzformátor feltalálásával az áram szállíthatóvá vált, így
villanymotorokat bárhol lehetett használni. A városokban
a lóvasutat felváltotta a villamos, és kiépülhetett a nagyvárosok
földalatti-hálózata. Az elektromosság alkalmazása forradalmasította a világítást, amikor Thomas Edison kifejlesztette az
izzólámpát. A nagyvárosokban nemrég kiépített gázvilágítást
felváltotta a villanyfény. Páratlanul felgyorsult a hírközlés az
elektromos távíró megszületésével, melynek tenger alatti
kábelei hamar behálózták a világot. A telefon, majd a rádió
hang közvetítését is lehetővé tette.
Az ipari forradalom egyes találmányai és iparágai egymásra
is ösztönző hatással voltak. Néha nehéz megállapítani, kinek
a nevéhez köthető egy-egy újítás, hiszen sokan párhuzamosan
dolgoztak rajta, építve a korábbi mérnökök munkájára. Edison
például az izzólámpán kívül részt vett a hangfelvevő fonográf
és mikrofon, a filmfelvevő kamera, az akkumulátor és különböző vegyszerek kifejlesztésében. A 20. század elejére az autógyártás vált az iparosodás húzóágazatává. Ford üzemében
bevezették a futószalagos termelést: az egyes munkaállomások
között futószalag továbbította a készülő autót. Mindez több
műszakban működhetett a villanyvilágítás miatt. Az autók
üzemanyagszükséglete miatt fellendült a kőolajkitermelés és
a benzingyártás. Ennek melléktermékét, az aszfaltot pedig
az autók számára használhatóbb utak építésére használták. Az
iparosodás visszahatott a mezőgazdaságra is, gépesítették
a munkák egy részét. Az olcsó elektromos áram lehetővé tette
a műtrágyagyártást, ami tovább fokozta a termelést. Az olcsó
tengeri szállítás és az új tartósító eljárások (konzerv, fagyasztás) következtében pedig Európában is fogyaszthatók lettek
a tengerentúli termékek.
TWh
30 −

10

Mik lehettek a hagyományos energiahordozók? Mivel
magyarázható, hogy nem csökken a felhasználásuk?
Mi volt az iparosodás első és második szakaszának fő energiahordozója?
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Mutasd be az ábra segítségével a négy bejelölt elem
szerepét az áram előállításában és szállításában!
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Az áram útja a vízierőműtől a fogyasztókig
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Nagy-Britannia

Kína

A gyermekhalandóság Nagy-Britanniában,
Magyarországon és Kínában (az ötéves koruk
előtt meghalt gyerekek aránya, 1800–1900)

?

Milyen tényezők befolyásolhatták a gyermekhalandóságot? Mi lehet a három adatsor eltéréseinek oka?
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5. szakasz

halálozási arány

népességszám

születési arány

A demográfiai átmenet modellje

?

Fogalmazd meg az ábra segítségével, mit jelent a természetes szaporodás! Olvasd le az ábráról, melyik mutató
hogyan változott az egyes szakaszokban! Melyik szakaszok
tehetők az ipari forradalom korára? Mi a hasonlóság az
iparosodás előtti és utáni helyzetben?
6140
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A népességrobbanás hatalmas méretű népmozgásokat
indított el. Az európai kivándorlók millióinak fő célpontja
az Amerikai Egyesült Államok volt, de Latin-Amerikába,
illetve a Brit Birodalom alapvetően európai telepesek által benépesített területeire (Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika) is sokan indultak. Növekedni kezdett Ázsia, főleg India és
Kína népessége is az Amerikából és Afrikából behozott új növények elterjedése miatt. A kínai népesség kirajzott a birodalom
ritkán lakott peremvidékeire, Délkelet-Ázsiába, sőt Amerikába is. Az indiaiak főleg Délkelet-Ázsiába és az afrikai brit gyarmatokra költöztek. A világ jelentős részén ma tehát olyan népesség él, amelyik csak az elmúlt két évszázadban költözött oda.

40% −

−

A demográfiai robbanás
Az iparosodást meg is előzte, majd pedig robbanásszerűen követte a népesség növekedése. Olcsóbbak lettek az
élelmiszerek, egészségesebb a környezet az ivóvíz- és csatornahálózat kiépítésével, az orvostudomány pedig megalkotta az első védőoltásokat. Az emberiség történelmében eddig általános 30%-os gyermekhalandóság zuhanni
kezdett. A korábbi korokban éppen ezért is volt magas a születések száma. A 19. században egy időre általánossá vált
a nagycsalád: a sok megszületett gyermek fel is nőhetett.
A demográfiai robbanás azonban a demográfiai átmenet első
lépése volt csak. A halálozások számának nagy fokú csökkenését
évtizedek múlva a születések számának csökkenése követte.
A népesség növekedése lassulni kezdett, majd a 20. század
második felében az iparosodott országokban meg is állt.

11

50% −

ezrelék

Szabad verseny és monopólium
Az ipari forradalom a szabadpiac keretei között bontakozott
ki. A vadonatúj iparágakban azonban az első vállalkozók gyakran behozhatatlan előnyre tettek szert: versenytársak nélküli
óriásvállalatokká (amerikai elnevezéssel trösztté) nőtték ki
magukat. Jogilag ugyan nem, de gyakorlatilag monopóliummal
rendelkeztek egy-egy termék előállítása vagy kereskedelme
terén. Más esetekben a befektetések kockázata miatt a cégek
elkerülték a versenyt: előre megegyeztek versenytársaikkal
az árakban, vagy felosztották egymás között a piacot (kartell).
A monopolhelyzet azonban káros a fogyasztókra, hiszen nem
ösztönöz további fejlesztésre, és az árakat sem szorítja le. Ezért
az államok egy idő után tiltani kezdték a piaci egyeduralmat.
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A világ népessége 1400–2000 (millió fő)

?

Hogyan változott a népesség növekedésének üteme az
idők során? Mi volt a növekedés felgyorsulásának oka?

?
Jelentősebb népességmozgások a 19-20. század fordulóján

Mutasd be a térkép segítségével a fontosabb vándor- 14
lási irányokat! Vesd össze a térképet az atlaszodnak
a korszakot bemutató politikai térképével! Mi lehet a közös
az Észak-Amerikán belüli, az Észak-Ázsiát átszelő és a Kínából északra mutató nyilakban? És az Európából és Indiából
Afrikába és Ausztráliába mutatókban?
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FORRÁSELEMZÉS
Szemere Bertalan: Utazás külföldön – Nagy-Britannia és
Írország, 1837

15

16

17

18

19

?

Miféle „rútságot” vezetnek ki a csatornák? Milyen fontos következménye volt ennek a fejlesztésnek? Milyen
komforttal, milyen közművekkel rendelkezett egy londoni
lakás? A kényelmen kívül még milyen előnyéről ír a közműveknek Szemere?

?

Mit jelent a „birtok bátorsága”, és miért fontos a gazdasági fejlődés szempontjából? Mit jelent a „szabad forgás”,
és mi annak a jelentősége? Mit jelent az „egyedáruság”?
Milyen szerepet szán Szemere az államnak? Kinek az elméletét idézi fel? Összefoglalóan mit valósítanak meg az eddig
megbeszéltek? Még mi segítheti elő a fejlődést Szemere
szerint?

?

Milyen természeti adottságok segítették Nagy-Britannia
iparosodását? Ezek közül melyikkel nem rendelkezik
Magyarország? Miért ez a legfontosabb tényező? Összességében szerinted az előző bekezdésben említett elvi vagy
az utóbbiban felsorolt gyakorlati tényezők fontosabbak az
iparosodás megindításában? Válaszodat indokold!

?

Miből mit állított elő a meglátogatott gyár? Az egyetlen
gőzgép, az általa meghajtott szerkezetek és az azokat
működtető emberek összesen hány ember munkáját végzik
el: 880, 750 vagy 200 000? Válaszodat indokold! Mit jelent
az utolsó mondatban a 750 : 200 000 arány? A 25 millió és
a 66 milliárd 500 millió így aránylik egymáshoz. Mit akar
ezzel Szemere szemléltetni?

?

Bizonyítsd a szöveg segítségével a bekerítések lezárulását, a vetésforgó és az istállózás elterjedését! Miért
félrevezető az „ugar” szó használata? Mit jelent, hogy a földek
„kövéríttetnek”? Miben hatott már vissza az iparosodás
a mezőgazdaságra, és miben még nem?
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„London utcáinak s házfalainak belseje a sokféle csatornákkal
mintegy be van szőve. […] Ez vizet, az gázt vezet, más rútságot
visz ki, s ezeken kívül bizonyos távolságra az utcákon vas szájak
s oszlopok vannak, melyekből, ha kinyittatnak, víz rohan ki, vele
elöntetni az utcát, megoltani a tüzet. A londoni polgár ki se mozduljon házából, minden helyébe jön. Ha vize hordójából kifogy,
magától kezd folyni, […] a gázt este csak meg kell gyújtania, s
illetés nélkül reggelig ég. […]
Több kedvező körülmények emelték a brit ipart jelen magas fokára […] a) a birtok bátorsága és szabadon forgása, amaz, mert
munkásságban senki nem fejti ki sem lelki, sem testi erejét, ha nem
bizonyos, hogy jutalmát is ő fogja aratni, – ez, mert nélküle nincs
azon vagyonhullámzás, mi könnyű fordítgatás által az ipar szenvedő
ágait sorban fölelevenítheti; b) az egyedáruság nemléte s a kormánynak iparvállalatokba nem-avatkozása, – a kormány vigyázzon csak
a rendre s csöndre, a polgárok maguk tudják legjobban, mi nekik
leghasznosabb, mert az önérdek a legéberebb értelem s a legélesebb
ösztön; c) a közértelmesség terjesztése a népben, könyvek, lapok,
mechanikai intézetek által. […]
A physicai [természeti] kedvező körülmények közé tartozik
a) hogy több nemű nyers anyagokkal nagy mennyiségben bír,
milyen a gyapjú, vas, cin, ón, réz, bőr, kender, és mi hiányzik, azt
a tengeren könnyen s olcsón összeszerezheti; b) hogy kimeríthetetlen kőszénbányái vannak, mi nélkül gyárai e képzelhetetlen
terjedelemre nem juthattak volna, s főképp fontos e körülmény
a gőzgépek föltalálása óta, […], c) hogy a szigeti helyzet a kereskedésre utat nyit a világ minden részeivel. Körülvéve az óceántól, rajta,
a nemzetek e nagy országútján készítményeit oda viszi, hol elkel,
s így midőn elhordás által egyfelül a gyárakat örök munkásságban
tartja, másfelül azoknak nyersanyagokat bőven hoz. […]
Megnéztem több és többféle nagy gyárakat, ezek közt néhány gyapotgyárat. […] Száz lóerejű gőzgép, mit egy emberke is mozgásban
tart, 880 ember erejét pótolja ki, s képes hajtani 50 000 orsót, mivel
750 személy annyi cérnát fon, amennyit gép nélkül kézzel 200 000
személy tudna fonni, s 12 óra alatt az 50 000 orsó mindegyike 840
rőföt készítvén, valamennyi összesen 42 000 000 rőföt ad, mi negyedfélszer éri körül a földgömböt. Erre emlékezve talán könnyebb
lesz megfognod a három sziget gazdagságát; mert amint látod, e
szerint a birodalomban csak 25 000 000 ember lakik, eszik és költ,
de, a 750:200 000 arányában […] 66 500 000 000 embererő dolgozik és keres. […]
Az egész birtokot eleven sövény keríti be, […] de az osztályokat
is, például a rétet, az első, második s a többi földszakasztól lombos
kerítés választja el. Rendesen búzát, árpát, zabot, babot vetnek, mi
évről évre, a földekre nézve, változó sorban váltja egymást; az ugar
nagy része pedig lóherével, répával, burgonyával vettetik be. […]
A földek minden három évben kövéríttetnek. A rét mindig marad
rét; […] a tehenek, lovak, marhák számára nyári legelő, mert ezek
egész nyáron nem hajtatnak ólba. […] Igen jeles a szóró s cséplő
gép is; emez nyolc óra alatt, három ló által húzatván, nagy boglya
életet [búzát] kicsépel, mit amaz nyomban kitisztít. […] A marha,
például az ökör, télben szalmát s répát eszik, a tehén szénát s répát,
„
a ló szénát s zabot, vegyítve néha babbal.

[

LÁTÓKÖR
		

]
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Bertha Benz

Karl Benz hiába építette meg az első autót, az emberek bizalmatlanok
voltak a különös jószággal szemben. Bertha, a felesége kétségbeesetten
látta, ahogy férje lassan csődbe megy. 1888-ban, egy nyári reggelen
ezért férje tudta nélkül meghökkentő kalandra indult két kamasz fiával. Mannheimből a 106 kilométerre fekvő Pforzheimbe autóztak,
meglátogatni az édesanyját. Ez volt a történelem első autós utazása,
Bertha pedig az első női sofőr. Az úton nem várt akadályokba ütköztek.
Hűtővizet minden kútnál találtak, de üzemanyagot csak gyógyszertárban fertőtlenítőszerként. Az elszakadt láncot egy kovács javította meg,
a gyorsan kopó fékekre pedig egy cipész szerelt bőrpofákat. A háromkerekű autót dombra felfelé tolni kellett. Az eldugult üzemanyag-vezetéket Bertha hajcsattal tisztította ki, és harisnyakötőjével szigetelte.
Mindezek ellenére Bertha és fiai az utazással bebizonyították az autó
használhatóságát, és ezután befutottak az első megrendelések is.

[

MÚLT, JELEN, JÖVŐ

]

A ló és az autó

Karl és Bertha Benz, 1894

?

Melyik jármű volt az autó mintája? A képen már egy
későbbi, négykerekű modell látható. Hogyan kormányozták, miért volt egyszerűbb először háromkerekűt
építeni? Miért hívják az autó üzemanyagát benzinnek?

„A szállítás legfőbb módjának számos mellékhatása volt […], köztük a forgalmi dugók, […] és a rengeteg baleset.
Olyan terményekből, amik a vacsoraasztalra is kerülhettek volna, üzemanyag lett, felhajtva az élelmiszerárakat
és hiányt okozva. Aztán ott volt a légszennyezés és a méreganyagok, amik a környezetet és az emberek egészségét
is veszélyeztették. Az autóról beszélünk, ugye? Nem. A lovakról beszélünk.” (Steven D. Levitt és Stephen J. Dubner
közgazdászok, 2009) A 19-20. század fordulójára New Yorkban kb. 200 ezer ló élt, megoldhatatlan problémákat okozva.
A nehezen irányítható lovas kocsik balesetveszélyesek voltak. Állandósultak a forgalmi dugók, és a sérült vagy elpusztult lovakat elszállítani is nehéz volt. A patkók és a kocsik fémkerekei iszonyatos zajt csaptak. A lovak rengeteg zabot fogyasztottak, csökkentve az emberi fogyasztásra szánt növények termőterületét. De a legrosszabb a napi 2,5 tonna trágya volt. A város fuldoklott
a bűztől, tele volt legyekkel, és nagy volt a járványveszély. A megoldás váratlanul jött. A villamos és főleg az autó kiszorította
a lovakat. Csendes volt, kevésbé balesetveszélyes, üzemanyaga olcsó,
Miért hajtja fel a tömeges lótartás az élelmiszerárakat?
és ami a legfontosabb: környezetbarát.
Milyen környezetszennyezésről van itt szó?

[

TÖRTÉNELMI SZÍNESEK

]
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A himlőoltás

A fekete himlő az egyik legsúlyosabb járvány volt, a fertőzöttek ötöde meghalt, aki pedig túlélte, egész életében viselte a himlőhelyeket. Cserébe azonban védetté vált az újabb fertőzéssel szemben. Ebből eredt az oltás ötlete: himlős váladékot juttattak egészséges emberek bőrén ejtett sebbe. A többség enyhe lefolyású betegség után védetté vált,
de az eljárás veszélyes volt, sokan belehaltak. Edward Jenner angol orvos felfigyelt
arra, hogy a fejőlányok sosem kapják el a himlőt. Ők ugyanis átesnek az ártalmatlanabb tehénhimlőn, amit az állatoktól kapnak el, és ami semmilyen nyomot nem
hagy. 1796-ban oltotta be tehénhimlővel első páciensét, akinek semmi baja nem lett,
és utána a fekete himlőt sem kapta el. Megszületett az első igazi védőoltás. Európában száz év telt el, míg az oltás megszüntette a járványt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1980-ban
jelentette be, hogy a fekete
Milyen félelmet jelenít meg a karikatúra? A himlőt vírus
A tehénhimlő – avagy az új
himlőtől végleg megszabaokozza, amiről a 19. század végéig nem tudtak, és csak
oltás csodás hatásai (brit kadult az emberiség.
a 20. század elején írták le. Miért volt különösen félelmetes
rikatúra, 1802)
az oltás 1802-ben?

?

ÖSSZEGZÉS

Angliában a 18. század során lezajlott a mezőgazdaság forradalma, és így a népesség is növekedett. Az
olcsó munkaerő lehetővé tette, az indiai verseny pedig kikényszerítette a textilipar gépesítését. Ezzel
megkezdődött az ipari forradalom első hulláma. A gőzgép feltalálásával a vasútépítés vált a húzóágazattá:
új piacokat kapcsolt be a gazdaságba, és fellendítette a nehézipart. A 19. század közepétől beszélünk
az ipari forradalom második hullámáról. Az acélgyártás fejlődésével elterjedtek a gőzhajók és a toronyházak, feltalálták a robbanómotort, elkezdték kiaknázni a villamos energiát. Az iparosodás előfeltétele
volt a szabadpiac kialakulása, ám a létrejövő óriásvállalatok monopolhelyzetbe is kerülhettek. Az iparosodással párhuzamosan népességrobbanás is zajlott, hatalmas kivándorlási hullámokat indítva el.
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Az alkotmányos nemzetállam megteremtése
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a Német Szövetség határa

A német államok, 1866

?

Mutasd be a térképek alapján a német nemzetállam
kialakulásának folyamatát! Melyik másik nemzetállam
jött eközben létre?
2
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A német államok, 1848
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Temesvár Nagyszeben

A német nyelvterület a 19. században

?

Hol éltek németek a Német Szövetség határain kívül, és
más nyelvű népek azokon belül? Mi az alapvető különbség Poroszország és a Habsburg Birodalom között nyelvi
szempontból?
3

A Német Császárság, a Porosz Királyság és
a többi német tartomány államszervezete

?

Keresd meg az ábrán a törvényhozó és a végrehajtó
testületeket vagy személyeket! Értelmezd a színes, az
üres és a fekete nyilakat! Kik töltenek be birodalmi és tartományi szerepet is? Mi a különbség a birodalmi és a tartományi törvényhozás között? És a birodalmi és a tartományi
választójog között? Miben különbözik a végrehajtás ellenőrzése a brit rendszerben megismerthez képest?
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A német államok, 1871

Németország
Miután Napóleon megszüntette a Német-római Császárságot, több tucat kisebb-nagyobb német állam létezett. Egyikük,
Poroszország az öt európai nagyhatalom közé tartozott. Annak
érdekében, hogy sikerrel szállhasson szembe Napóleonnal,
maga hajtott végre francia mintájú modernizációt, megteremtve
a jogegyenlőséget és a szabadpiacot. Később megkötötte
a kisebb német államokkal a Vámszövetséget, azaz eltörölték
a köztük lévő vámhatárokat. A hatalmas egységes piac következtében az iparosodás során megvalósult a Poroszország vezette német államok gazdasági egysége. Poroszország legfőbb
vetélytársa a szintén német központú, ám soknemzetiségű
Habsburg Birodalom volt, melynek uralkodói annak idején
a német-római császári koronát is viselték. Poroszország társadalmi és gazdasági modernizációja csak az 1848-as forradalom
után indult meg. A forradalmárok kísérletet tettek a német
egység megteremtésére is, de az az uralkodók ellenállásán
elbukott. Nyitva maradt a kérdés, hogy a leendő Németország
a Habsburgok osztrák-német tartományait is magába foglalja
(nagynémet egység), vagy sem (kisnémet egység).
A német egység fő akadálya az európai hatalmi egyensúly
volt. Ezt azonban az 1848–49-es forradalmak szétzilálták,
a Szent Szövetség megszűnt. Először Oroszország próbált
az Oszmán Birodalom rovására terjeszkedni, amit a Habsburg
Birodalom támogatásával brit és francia csapatok akadályoztak
meg a krími háborúban. Ezután Franciaország kísérelte meg
Itáliából kiszorítani a Habsburgokat. Az 1848-ban köztársasági
elnökké választott Louis Bonaparte egy államcsíny révén ekkor
már III. Napóleon néven császárként uralkodott, és híres nagybátyja szerepét szerette volna eljátszani. A háború eredménye
az itáliai államok egyesülése, Olaszország megalakulása lett.
Nagy-Britannia ezután már úgy látta, hogy a meggyengült,
és magát nemzetállammá átalakítani nem tudó Habsburg
Birodalom nem elég ellensúly a francia és az orosz terjeszkedéssel szemben. Ezért támogatta Poroszország törekvését
Németország egyesítésére.
Bismarck porosz miniszterelnök hadseregreformja Európa
legütőképesebb erejévé tette az általános hadkötelezettségen alapuló és a legmodernebb fegyverekkel felszerelt porosz
hadsereget. Legyőzték a Németország egyesítését akadályozó a Habsburgokat és Franciaországot. 1871-ben kikiáltották
a Német Császárságot. Az új Németország szövetségi állam lett,
ahol a legnagyobb tartomány, Poroszország királya egyben német
császár, a porosz miniszterelnök pedig német kancellár is volt.

Az Amerikai Egyesült Államok
Az Egyesült Államok szövetségi állam volt, ahol a közös
intézmények hatásköre csak a közös ügyekre (külpolitika, honvédelem, pénz-és kereskedelemügy) terjedt ki, minden más a tagállamok joga és feladata maradt. A tagállamok között azonban
jelentős különbségek voltak, amelyeket az iparosodás tovább
fokozott. Délen rabszolgatartó ültetvények működtek, melyek
fő termékére, a gyapotra az ipari forradalom miatt főleg NagyBritanniában nőtt a kereslet. Északon a gyapot nem termett
meg, ezért olcsóbb volt a föld, így farmok (családi gazdaságok)
voltak a jellemzők. Ide érkeztek elsősorban a bevándorlók, és
a növekvő munkaerő és piac miatt itt indult meg az iparosodás is.
A kiépülő vasúthálózat egységes gazdasági térséggé szervezte a fokozatosan a Csendes-óceánig terjeszkedő Egyesült
Államokat.
A déli tagállamok tehát a fennálló helyzet megőrzésében voltak
érdekeltek: a rabszolgatartás, a Nagy-Britanniával folytatott
szabadkereskedelem és a tagállamok önállósága mellett
foglaltak állást. Az északiak ezzel szemben a nemzetállam
programját – a jogegyenlőséget, akár a vámokkal is védett
nemzetgazdaságot – támogatták, és a mindezt lehetővé tévő
erősebb központi hatalmat akartak. Az 1861–1865 között zajlott
polgárháború akkor tört ki, amikor a déli tagállamok kiléptek
az Unióból, tiltakozásul a rabszolgaságellenes Lincoln elnökké
választása ellen, megalakítva államszövetségüket, a Konföderációt. A polgárháborút a bevándorlásnak és az iparosodásnak
köszönhetően hatalmas népességi és gazdasági fölényben lévő
Észak nyerte meg. A rabszolgákat felszabadították, és az
alkotmányban is rögzítették a rabszolgaság tilalmát. Ez azonban nem jelentett egyenjogúságot. A feketéket az élet számos
területén elkülönítették, ezt nevezik szegregációnak. A legyőzött déli tagállamokat újra felvették az Unióba. A folyamatosan
benépesülő nyugati területeket is tagállamokká szervezték.
népesség
szabadok
rabszolgák
vasút
gyáripari termelés
fegyvergyártás
export értéke

Unió
71,0% (22 100 000 fő)
79,5% (21 700 000 fő)
11,9% (400 000 fő)
71,0% (35 100 km)
90,0%
97,0%
30,0%

Konföderáció
29,0% (9 100 000 fő)
20,5% (5 600 000 fő)
89,0% (3 500 000 fő)
29,0 % (14 200 km)
10,0 %
3,0 %
70,0%

Az Egyesült Államok népességének és gazdasági teljesítményének megoszlása (1861)

„2. Köztársasági intézményeink fenntartása szem- 4
pontjából szükséges ragaszkodni a Függetlenségi nyilatkozatban és az Alkotmányban kifejtett
azon alapelvhez, miszerint »minden ember
egyenlőként teremtetett, az embert teremtője
olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel,
amelyekről le nem mondhat.« […]
3. Az Államok Szövetségének köszönheti ez a nemzet a lakosság létszámának állandó növekedését, anyagi erőforrásainak meglepő fejlődését
[…]. Mi visszautasítunk minden bomlasztási
törekvést, bárhonnan induljon is ki. […]
8. Tagadjuk, hogy a Kongresszusnak, a helyi törvényhozásnak vagy bárkinek joga lenne rabszolgaságot bevezetni az Egyesült Államok [még
állammá nem szervezett] területein. […]
12. A józan politika egyben megköveteli az import szabályozását is az egész ország ipari érdekeinek támogatására. […]
13. Tiltakozunk az ellen, hogy eladjanak másoknak olyan állami földeket, amelyeket már telepesek birtokolnak; és tiltakozunk minden, az
ingyenes birtokszerzést megkérdőjelező nézet
„
ellen. (A Republikánus Párt programjából, 1860)

?

Északi vagy déli érdekeket képvisel a Republikánus
Párt? Mit kérdőjelez meg a 2. pont? Hogyan kapcsolódik egymáshoz a 8. és 13. pont: kik vásárolnák meg az állami földeket? Mit jelent az „import szabályozása” kifejezés
a 12. pontban? Csoportosítsd a program pontjait! Melyek
köthetők a jogegyenlőség, a nemzetgazdaság és a központi
hatalom témájához!

?

Mekkora népességi fölényben volt az Unió? Többféle- 5
képpen is számold ki! Mi olvasható ki a népességi és
a gazdasági adatok összevetéséből? Miért éltek rabszolgák
az Unióban is? A 6. térkép segítségével válaszolj! Milyen
okai lehettek az Unió és a Konföderáció eltérő gazdasági
helyzetének? Mi a magyarázata az export eltérő jelentőségének? Mi a jelentősége a háború szempontjából a fegyvergyártás és az export együttes adatainak?

New York
Chicago

San Francisco

Washington
Richmond

St. Louis
Montgomery
New Orleans

Az Unió és a Konföderáció, 1861

Unió

szabad
államok
rabszolgatartó
államok
Konföderáció
Nem állami rangú
területek

?

Miért ilyen egyértelműen földrajzi alapú a szabad és 6
a rabszolgatartó államok elhelyezkedése? Hogyan
függ ezzel össze, hogy néhány rabszolgatartó állam az Unióban maradt? Mi olvasható le az Egyesült Államok benépesülésének folyamatáról?
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7

Japán
A japán szigetvilág a középkor óta egyetlen államot alkotott.
Kelet-Ázsia szuperhatalma, Kína komoly kulturális hatással volt
Japánra, így terjedt el a buddhizmus, a konfucianizmus, de
az írás is. A földrajzi távolság azonban megakadályozta, hogy
Japán Kína alárendeltségébe kerüljön. Az ország vezetője névleg
az isteni származású császár (japánul: tennó) volt, a valóságban
azonban a legfőbb hadúr, a sógun irányította az országot. Japán
sokban hasonlított a feudális Európára: hűbéres tartományokra
oszlott, a tartományurakat pedig egy örökletes nemesi harcos
csoport, a szamurájok szolgálták. A földrajzi felfedezések után
Japán mereven elzárkózott az európaiakkal való érintkezéstől. Felszámolták a keresztény missziókat, és egyetlen kikötőre
korlátozták a kereskedelmet. Az elzárkózás időszaka egyben
hosszú békekorszakot is jelentett: a növekvő népesség nagy
fokú nyelvi-kulturális egységet mutatott. A világtól való elzárkózás azonban technológiai lemaradást is eredményezett.
Japán tartományai 1868-ban

?

Hogyan mutatkozik meg a feudális berendezkedés
gyengesége a térkép alapján? Desima volt az egyetlen
kikötő Japán megnyílása előtt, ahol európaiak jelen lehettek. Vajon miért a déli tartományurak lázadtak fel? Kiotó
a császár, Edo a sógun székhelye volt. A győzelem után miért
költözött át a császár Edóba, és miért változtatta Tokióra
a város nevét? (Kiotó fővárost, Tokió keleti fővárost jelent.)
8 „Ezzel az esküvel kinyilvánítjuk azon célunkat,
hogy alkotmány és törvények megalkotásával növeljük nemzetünk gazdagságát.
1. Tanácskozó testületeket kell létesíteni és minden kérdést nyilvános vitában eldönteni.
2. Minden osztályt, alsót és felsőt, egyesíteni kell
az állam ügyének előmozdítására.
3. A közrendűek épp úgy, mint a polgári és katonai tisztviselők szabadon követhetik hivatásukat,
így megakadályozva az elégedetlenséget.
4. A múlt gonosz szokásait el kell törölni, és mindent a természet igazságos törvényeire kell alapozni.
5. A világ minden részéről össze kell gyűjteni
a tudást, hogy megerősítsük a császári kormányzás
„
alapjait. (Meidzsi császár esküje, 1868)

A 19. század közepétől az iparosodott nyugati hatalmak újabb
és újabb piacokat nyitottak meg áruik számára. Modern hadihajóikkal ekkor már rá tudták kényszeríteni a nagy ázsiai birodalmakat, köztük Kínát és Japánt is a kereskedelemre. Miközben
Kínában a nyitás a hagyományos kézműipar tönkremenetelét
és a császári hatalom meggyengülését eredményezte, Japán más utat járt be. 1868-ban a déli tartományok urai fellázadtak, és legyőzték a sógun hadseregét. Azt hirdették, hogy
helyreállították a császár uralmát, valójában azonban egy
nyugati mintájú modernizációs programot hajtottak végre.
Bevezették a jogegyenlőséget (megszüntetve a szamurájok
kiváltságait), és német mintára alkotmányos monarchiává
alakították Japánt. Ezek a reformok Meidzsi császár nevéhez
kötődnek. Ezzel párhuzamosan megindult az iparosodás is,
és a századfordulóra Japán már nagyhatalomnak számított.

?

Mi alapozza meg majd Meidzsi szerint Japán felemel
kedését? Támasztd alá ezt az állítást! Minek a létrehozását ígéri az 1. pont? Milyen folyamatot ír le a 2–4. pont?
Értelmezd az 5. pontot!
9

10

?

Keresd meg az ábrán a törvényhozó és a végrehajtó
testületeket vagy személyeket! Értelmezd a színes és
az üres, illetve a fekete nyilakat! Miben hasonlít a német,
és miben a brit berendezkedésre?

?

Milyen szervezésbeli változásnak köszönhető a létszámnövekedés? Miért nagyobb a változás az amerikai
esetben? Értékeld a mozgósítás nagyságrendjét, ha tudjuk,
hogy a férfiak fele volt 20 és 60 év közötti, és azok fele 20
és 40 év közötti!
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Japán államszervezete 1868 után
A német államok
Amerikai Egyesült Államok
(német–francia háború) (polgárháború)
hadsereg
hadsereg
hadsereg létszáma
hadsereg
létszáma
aránya
aránya
A háború
300 000
0,8%
16 400
0,05%
eleje
1 000 516
4,70%
A háború 1 400 000
4,1% Unió
Konföderáció 464 646
vége

A német és az amerikai hadseregek létszáma és a lakossághoz
viszonyított aránya az egyesítési háborúk kezdetén és végén

Az alkotmányos nemzetállam
Az alkotmányos nemzetállam modellje a 19. században
megállíthatatlanul terjedt Európában és a tengereken túl.
A liberalizmus és a nacionalizmus korában csak a népfelség
elve alapján szervezett államok maradhattak tényezők a hatalmi
versenyben. Azok az államok, ahol megvalósult a jogegyenlőség, és az összes férfire kiterjesztették a választójogot és
azok, amelyek megteremtették vagy megerősítették a nemzeti
közösség érzését, a nyelvi-kulturális egységet. Az ipari forradalom tovább fokozta az államok erejét a hadiipar fejlődésével.
A biztonságosan kezelhető robbanóanyagot, a dinamitot még
elsősorban a bányászatban használták, de későbbi változatait
már a fegyvergyártásban. Megnőtt a fegyverek tűzereje, feltalálták a géppuskát. A fegyverek tömeggyártása, a vasúti
szállítás és az élelmiszerek tartósítása soha nem látott méretű
hadseregek felállítását tették lehetővé. Ez egyrészt felgyorsította a nemzeti egység megvalósítását. Másrészt viszont maga
is annak terméke: az általános hadkötelezettség szorosan
összefonódik a nemzeti közösség tudatával és az állammal
való azonosulással.
A német, az amerikai és a japán nemzetépítés, illetve a nemzetállam létrehozása a történelmi körülmények nagy fokú
különbözősége ellenére számos közös vonást mutat. A nyelvikulturális egység kialakulása mindenhol jóval korábban megindult. A német tartományok a reformáció óta rendelkeztek közös
irodalmi nyelvvel. Az európai bevándorlók angol nyelvűvé
váltak Amerikában, Japánt pedig az elzárkózás tette egységessé. Ugyanakkor a nemzetállamok teremtették meg az egységes
és kötelező anyanyelvi oktatást, és tették lehetővé az országos
média működését. A gazdasági egység részben megelőzte
a politikait: a német Vámunió, a német és az amerikai vasúthálózat, illetve a japán elzárkózás eredményezte ezt. Az egységes
belső piacot, esetleg a hazai termelést védő vámokat aztán
a kialakuló nemzetállam valósította meg. A politikai egység
mindenhol a központi hatalom megerősítését, a tartományi
önállóság csökkentését jelentette. Az egység jelképe gyakran
az uralkodó lett, aki már nem az isteni rendet, hanem a nemzetet képviselte.
A zsidó emancipáció
Európában a középkor óta megtűrt és rengeteg szabállyal korlátozott kisebbség volt a zsidóság. A francia forradalom után
a legfontosabb korlátok megszűntek: a zsidók már nem csak
a gettókban (kijelölt városrészek) lakhattak, lehetett földbirtokuk és bármilyen mesterséget űzhettek. A teljes emancipáció
(egyenjogúsítás), azaz az állami alkalmazás megnyílása, a politikai részvétel és a zsidó egyházak egyenrangúsága a keresztény felekezetekkel azonban elhúzódott a 19. század végéig. Az európai és amerikai zsidóság többsége üdvözölte
a folyamatot és az asszimiláció útjára lépett. Nyelvileg és kulturálisan beolvadtak a többségi nemzetbe, csak vallásukat őrizték meg (bár jellemző volt a „kikeresztelkedés”, a kereszténység
felvétele is). A másik utat a zsidó nacionalizmus, a cionizmus
képviselte. Ennek értelmében a zsidóság nem vallás, hanem
nemzet, és ugyanúgy joga van az államalapításra, mint minden
más nemzetnek. A cionista mozgalom a leendő zsidó állam
helyéül az ókorit jelölte ki. Ám a 19. században az Oszmán
Birodalomhoz tartozó Palesztina területén csak nagyon kevés
zsidó élt, a lakosság muszlim és keresztény arabokból állt.

11

Gottlieb Biermann:
I. Vilmos német császár,
festmény, 1908 előtt

Takahasi Juicsi:
Meidzsi japán császár,
festmény, 1880

?

Hogyan ábrázolták a korszak uralkodóit? Mit fejez ki az
öltözetük, és hogyan kapcsolódik a nemzetállam gondolatához? Mi a sajátosága Meidzsi császár öltözetének?
„Nép vagyunk, egy nép. Mindenütt becsületesen 12
megkíséreltük, hogy a bennünket körülvevő népek közösségébe beolvadjunk, csak őseink hitét
őrizve meg. Nem engedik meg nekünk. Hiába
vagyunk hű, némely helyen még túlzó hazafiak
[…]. Hazáinkban, amelyekben pedig mi is már
évszázadok óta lakunk, idegeneknek néznek
bennünket. […] Adjanak nekünk szuverenitást
a földkerekségnek egy, a mi igazolt népi szükségleteinknek megfelelő darabján, minden egyébről
magunk fogunk gondoskodni. […] Palesztina a mi
felejthetetlen történelmi hazánk. Ez a név egymagában hatalmasan megragadó varázzsal lenne népünkre. Ha a szultán Őfelsége nekünk adná Palesztinát,
ennek fejében magunkra vállalhatnánk Törökország
pénzügyeinek teljes rendezését. Európa számára
ott egy darab sáncot alkotnánk Ázsiával szemben,
ellátnánk a kultúra előőrsi szolgálatát a barbársággal
„
szemben. (Herzl Tivadar: A zsidó állam, 1896)

?

Hogy hívják szakkifejezéssel az első bekezdésben tárgyalt, kudarcos folyamatot? Valójában mi teszi a zsidóságot néppé Herzl szerint? A nemzeti lét milyen elemei
hiányoztak? Mi volt a cionizmus fő követelése? Miért volt
„történelmi haza” Palesztina? Milyen előnyökkel járt volna
a cionista terv megvalósítása?

1878
1890
1914

muszlim
404 000
432 000
525 000

keresztény
44 000
57 000
70 000

zsidó
15 000
43 000
94 000
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Palesztina lakossága vallási megoszlás szerint (fő)

?

Mivel magyarázható a korszakban általában a népesség növekedése? Melyik közösség növekedett
a legnagyobb mértékben? Mi ennek a sajátos oka? Mit
vetít ez előre?
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FORRÁSELEMZÉS
Poroszország alkotmánya, 1850–1918
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Anton von Werner: A Német Császárság kikiáltása, festmény, 1885

?

Ki a két legfontosabb alak a festményen? Honnan lehet
őket felismerni? Mire utal, hogy a kép alakjai többségükben a korábban független, kisebb német államok uralkodói?
Mire utal, hogy az emelvényhez legközelebb, félkörben
álló alakok viszont a porosz hadsereg tábornokai? Miben
cseng egybe, és miben mond egymásnak ellent a kép és az
alkotmány szövege?

15

16

17

18

?

Milyen szellemiségű az alkotmány II. része? Keresd meg
az alapvető emberi jogokat! Melyik alapelv érvényesül
ezzel párhuzamosan? Mely szabadságjogokat biztosítják
az idézett cikkelyek? Melyik állampolgári kötelesség jelenik
meg?

?

A királynak a törvényhozásban formális, a végrehajtásban azonban tényleges hatalma van. Magyarázd
meg a különbséget! Mely területeken van jelentős hatalma
a királynak? Milyen értelemben felelősek a miniszterek, és
milyen értelemben nem? Miért szükséges aláírniuk (ellenjegyezniük) a király döntéseit? Mennyiben korlátozza ez
a király hatalmát?

?

Hány kamarája van a porosz törvényhozásnak? Milyen
összetételűek az egyes kamarák? A demokratikus rendszerekben a választójog általános és egyenlő, a választás
pedig közvetlen és titkos. Miben különbözik ettől a porosz
választójog?

?

Hogyan érvényesült Poroszországban az igazságszolgáltatás függetlensége? Mit valósít meg a 88. §?
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„II. rész: A poroszok jogairól […]
4. §. A törvény előtt minden porosz egyenlő. A rendi kiváltságok
megszűntek. Az állami hivatalok a törvényi előírások betartása
mellett minden megfelelően képzett ember előtt nyitva állnak. […]
9. §. A tulajdon sérthetetlen. Csak a közjó érdekében és előzetes,
sürgős esetben is legalább ideiglenesen megállapított, törvényes
kártérítés ellenében sajátítható ki vagy korlátozható. […]
10. §. Halálbüntetés és vagyonelkobzás nincs. […]
12. §. A vallás, az egyházalapítás, továbbá a magán és nyilvános vallásgyakorlás szabadsága biztosított. A polgári és állampolgári jogok
gyakorlása független a vallási hovatartozástól. A polgári és állampolgári kötelességek alól a vallási meggyőződés sem mentesít. […]
27. §. Minden porosznak joga van véleményét szóban, írásban, nyomtatásban és képi ábrázolással kifejezni. […]
29. §. Minden porosznak joga van előzetes hatósági engedély nélkül
békésen, fegyverek nélkül, zárt helyiségekben gyülekezni. Nem
vonatkozik ez a szabadban rendezett gyűlésekre, melyekhez hatósági engedély szükséges a törvények értelmében.
30. §. Minden porosznak joga van a büntető törvénykönyvbe nem
ütköző célok érdekében egyesületeket alakítani. […]
34. §. Minden porosz hadköteles. […]
III. rész: a királyról
43. §. A király személye sérthetetlen.
44. §. A király miniszterei felelősek. A király minden kormányzati
döntésének érvényességéhez szükséges valamelyik miniszter
aláírása, aki ezzel a felelősséget magára vállalja.
45. §. A királyé egyedül a végrehajtó hatalom. Ő nevezi ki és bocsátja el a minisztereket. […]
46. §. A király a hadsereg főparancsnoka. […]
48. §. A király joga hadat üzenni és békét kötni. […]
51. §. A király hívja össze és zárja be a [törvényhozó] kamarákat. […]
Hatvan napon belül azonban választásokat kell tartani, és kilencven napon belül újra össze kell ülni a kamaráknak. […]
V. rész: a [törvényhozó] kamarákról […]
65. §. Az első kamara tagjai a nagykorú királyi hercegek, az egykor
a német-római császár közvetlen alárendeltjének számító családok
fejei, továbbá azok a családfők, akiknek ezt a jogot királyi rendelkezés megadta, […] a király által élethosszig kinevezett tagok
[…], a legtöbb adót fizető választók által megválasztott tagok […].
70. §. Minden porosz eredeti választó [a második kamarába tartozik],
aki betöltötte huszonötödik életévét. […]
71. §. Annyi elektort kell választani, ahányszor kétszázötven eredeti választó van. Az eredeti választókat három osztályba kell sorolni úgy, hogy minden osztály az összes adók egyharmadát fizesse. […] Mindegyik osztály az elektorok harmadát választja. […]
72. §. A képviselőket az elektorok választják.
VI. rész: a bírói hatalomról […]
87. §. A bírókat a király nevében élethosszig nevezik ki. Csak a törvényben meghatározott okokból, bírói döntéssel menthetők fel
ideiglenesen vagy véglegesen hivatalukból. […]
88. §. Bírók más fizetett állami hivatalt nem láhatnak el. […]
94. §. A súlyos büntetéssel járó bűncselekmények, minden politikai bűncselekmény és minden sajtóvétség esetén, hacsak a törvény
kifejezetten máshogy nem rendelkezik, a vádlott bűnösségéről
„
esküdtbíróság dönt.

[

LÁTÓKÖR

]

Florence Nightingale előkelő brit családban született. Ez tette lehetővé, hogy utazásai során megismerhesse a világot, majd önkéntes munkával foglalkozhasson.
Németországban ismerkedett meg a betegápolással, és amikor kitört a krími háború (1853–1856), önkéntesnek jelentkezett. A szennyvízcsatornák kitisztításával, a szellőztetéssel, a kézmosás elrendelésével a katonai kórházak 42 százalékos
halálozási arányát 2 százalékra csökkentette. A háború után nővérképző iskolát
alapított, és ezt vezette haláláig. Sosem ment férjhez, amit általában vallási meggyőződéséből fakadó küldetéstudatával magyaráznak. Kétségtelen azonban,
hogy nem fogadta el korának alárendelt női szerepkörét sem.

megelőzhető fertőző betegségek
egyéb

sérülések

Florence Nightingale diagramja
a brit katonák halálozási okairól

[
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Florence Nightingale

MÚLT, JELEN, JÖVŐ

]

?

Mi volt a brit katonák vezető haláloka? Milyen változás figyelhető meg? Miért alkalmazott Nightingale ilyen, korát jóval megelőző szemléltetőeszközt az adatok
bemutatására?
20

A Vöröskereszt

Az olasz egységért vívott háborúban, a különösen véres solferinói csata (1859) után a svájci Henri Dunant megalapította
a Nemzetközi Vöröskeresztet. Ez volt egyben a modern nemzetközi jog születése is. Dunant fogalmazta meg a genfi egyezményt
(1864), amely eredetileg a sebesültek ellátását szabályozta, későbbi kiegészítései pedig a hadifoglyokkal való bánásmódról,
illetve a polgári lakosság védelméről szólnak. Az egyezmények egészét vagy részleteit jelenleg 196 állam ismeri el. A genfi
egyezményt egészíttették ki a hágai egyezmények (1899, 1907), melyek többek között a korszak különösen brutális vagy tömegpusztító fegyvereinek alkalmazását (harci gáz, robbanólövedék) tiltották be.
Bár a genfi és hágai egyezményeket mindkét világháborúban megszegték, azóta
is a háborús bűncselekmények büntetésének alapjául szolgálnak.
A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold jelképei (2005 óta)

[

TÖRTÉNELMI SZÍNESEK

]

?

A vörös félhold 1877-ben, az orosz–török háborúban lett a szervezet jelképe. Vajon
miért? A harmadik jelképet (vörös kristály) hosszú vita után, kompromisszumos
megoldásként fogadták el 2005-ben. Mit, illetve mit nem jelképezhet?
21

A Rothschildok

A francia forradalom kitörése után a frankfurti gettó zsidó lakói is szabadabban közlekedhetek és üzletelhettek. Egyikük,
Mayer Amschel Rothschild a hesseni gróf udvari bankára lett, majd négy fiát Londonba, Párizsba, Bécsbe, Nápolyba küldve,
az ötödiket pedig Frankfurtban tartva nemzetközi bankhálózatot épített ki. A napóleoni háborúk nagy üzletnek bizonyultak,
a Rothschildok a brit államkötvények fő vásárlói és kereskedői lettek. Később más országoknak is hiteleztek, illetve bányavállalatokat alapítottak. Ferenc osztrák császártól és Viktória brit királynőtől is bárói címet kaptak. A család több tagja
támogatta a cionista mozgalmat földvásárlással és zsidó települések létrehozásával Palesztinában.
„A XIX. század végén, amikor valójában düledezni kezdtek a magyar udvarházak, jóformán csak két nevet lehet hallani
azokban az órákban, amikor a magyar ember álmodozva néz a pipája füstkarikái után. Az egyik név: az édesapámé.
A másik név: a Rothschildé.” (Esterházy
Péter: Harmonia Caelestis. Regény, 2000)
Miért törekedtek a Rothschildok arra, hogy főnemesi címet szerezzenek? Mit jelentett
az Esterházy és a Rothschild név a 19. századi Magyarországon?

?

ÖSSZEGZÉS

A 19. század második felében Európában és ennek mintájára máshol is alkotmányos nemzetállamok
jöttek létre. Németország a német nyelvű államok zömének egyesítésével alakult meg Poroszország
vezetésével, de úgy, hogy nem bontotta meg az európai hatalmi egyensúlyt. Az Egyesült Államokban
polgárháború zajlott a nemzetállamot építeni akaró Unió és a tagállami önállósághoz a rabszolgaság
megtartása miatt is ragaszkodó Konföderáció között. Japánban az európai és az amerikai gazdasági
behatolás váltott ki forradalmat, amely után tudatos és gyors felzárkózás következett. A nemzetállamok
mindenütt megteremtették a jogegyenlőséget, és kiterjesztették a választójogot, tovább erősítették
a nyelvi-kulturális egységet, nemzetgazdaságot építettek közös vámterülettel és vasúthálózattal. Mindeközben zajlott az európai zsidóság emancipációja és részben asszimilációja, alternatívaként megjelent
a zsidó nacionalizmus, a cionizmus.
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21.
1

A polgári állam és a munkásmozgalom

180 cm −

Mitől függhet az átlagos testmagasság? Mivel magyarázhatók az eltérések az iparosodás előtt, illetve kezdetén? Hogyan és miért változik a testmagasság az egyes
országokban?

A munkásmozgalom kezdetei
Az ipari forradalom első hulláma során csak a népesség növekedett, az átlagos életszínvonal nem: a Földön még több szegény ember élt. Az emberek a gyárvárosokban kerestek munkát, a városi lakosság száma és aránya sokszorosára nőtt.
Olcsó volt a munkaerő, gyakori a 10–12 órás munkanap. A tőkések előszeretettel alkalmaztak nőket és gyerekeket, akiknek
még kevesebbet kellett fizetni. Az alacsony bérekből egészségtelen táplálkozásra és kedvezőtlen lakáskörülményekre futotta.
A betegség és az öregség nehézségeivel szemben pedig semmilyen védelmet nem kaptak a munkások. Érdekeik védelmében
alakították meg a szakszervezeteket. Ezek egyrészt önsegélyezéssel foglalkoztak: a befizetett tagdíjakból gondoskodtak
beteg, rokkant társaikról vagy az elhunytak özvegyeiről, árváiról.
Másrészt közösen léptek fel a munkaadókkal szemben, hogy
magasabb béreket és kedvezőbb körülményeket kényszerítsenek ki. Ennek végső eszköze a szervezett munkabeszüntetés,
a sztrájk volt.

2 „A kialakult munkabér mindenütt annak a szerződésnek a függvénye, amelyet a semmiképpen
sem azonos érdekű két fél egymással rendszerint
köt. […] Persze nem nehéz előre látni, hogy rendes
körülmények között a két fél közül melyik kerekedik felül a vitában, és kényszeríti a másikat a maga
feltételeinek az elfogadására. Mivel kevesebben
vannak, a munkaadók könnyebben szövetkeznek;
emellett a törvény megengedi, vagy legalábbis nem
tiltja a szövetkezésüket, míg a munkások összefogását igenis tiltja. […] Az ilyen természetű vitákban
egyébként is a munkaadónak van nagyobb kitartása: […] egy-két évig akkor is megél a tőkéjéből,
ha egyetlen munkást sem foglalkoztat. Viszont sok
munkás egy hétig sem él meg munka nélkül […].
Hosszabb időt tekintve a munkáltatónak éppen
olyan nagy szüksége lehet a munkásra, mint annak
őrá, csakhogy az ő szempontjából ez a ráutaltság
„
nem olyan nyomasztó. (Adam Smith: A nemzetek
gazdagsága, 1776)

A szocializmus
Ilyen gazdasági és társadalmi körülmények között született
meg a 19. század negyedik politikai eszméje. A szocializmus
(közösségi eszme) elnevezése a socius (társ) latin szóból származik. Kiindulópontja, hogy a társadalmi igazságosság nem
egyenlő a liberalizmus és nacionalizmus jogegyenlőségével,
hanem csak az anyagi javak egyenlőbb elosztásával érhető
el. Elveti az emberi önzésre épülő szabad verseny elvét, és
helyette a közös termelés és elosztás magasabb rendűségét
hirdeti. Ennek megvalósításához korlátozni kell a magántulajdont, amely a társadalmi egyenlőtlenség legfőbb oka.
A termelőeszközöket pedig köztulajdonba kell venni. A fogyasztási javak magántulajdonát tehát a szocializmus sem zárja
ki. Mivel a köztulajdon, a közös termelés és elosztás az emberek
közti nagy fokú együttműködést és bizalmat feltételez, feltétlenül szükséges az önző egyének közösségi lénnyé nevelése.
A szocialisták célja tehát az volt, hogy elérjék az állam beavatkozását a tulajdonviszonyokba és a gazdaság működésébe.
Ugyanakkor a szocialisták meg is kívánták haladni a nemzetállami modellt: számukra a nemzeti hovatartozás is egy volt
az eltörlendő társadalmi korlátok közül.

175 cm −
170 cm −

német államok

Franciaország

−

1900

−

−

1880

−

−

1860

−

−

1840

−

−

1810 1820

−

−

−

160 cm −

−

165 cm −

1920

Nagy-Britannia

Az 1810–1920 között született férfiak átlagos
testmagassága

?

?

Ki a két fél, és mi az érdeke? Melyik fél van fölényben?
Mely három oknál fogva? Miért van esélye mégis a másik félnek is? Csak milyen feltételek mellett működhet ez?

LIBERALIZMUS

NACIONALIZMUS

szabadság, felelősség, verseny

nemzeti közösség

együttműködés

3

?

Mutasd be az ábra segítségével, milyen kérdésekben
állnak szemben a szocialista gondolatok a többi politikai eszmével! Milyen területeken hirdet szabadságot és
felelősséget a liberalizmus, és együttműködést a szocializmus? Miért áll szemben egymással a nemzeti és az osztályközösség elképzelése? Milyen (az ábrán nem látható)
közös elképzelései vannak a szocializmusnak, illetve a liberalizmusnak és a nacionalizmusnak?
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osztályközösség

SZOCIALIZMUS
forradalom
reform

KONZERVATIVIZMUS
A szocializmus viszonya a többi politikai eszméhez

A szocializmus legnagyobb hatású irányzata a marxizmus,
melynek névadója a német filozófus, Karl Marx volt. Úgy vélte,
a szocializmus elvei és céljai tudományosan is igazolhatók. Az
emberiség történelmét Marx szerint a gazdasági viszonyok
határozzák meg. Minden társadalom tulajdonnal rendelkező
elnyomókra és tulajdon nélküli elnyomottakra oszlik, és
köztük állandó küzdelem, osztályharc dúl. A technikai fejlődés
következében átalakulnak az osztályok és a harcuk is: rabszolgatartók és rabszolgák, földesurak és jobbágyok, tőkések
és munkások csapnak össze. Marx szerint az ipari forradalom
az elnyomott munkásokat nagyvárosok gyáraiba koncentrálta, a magántulajdont pedig kevesek kezében halmozta fel.
Éppen ezért az utolsó küzdelem tanújának tartotta magát.
A munkások az egész világon forradalomban fogják átvenni az
államhatalmat, és kisajátítják a magántulajdont. Ezt nevezte
proletárdiktatúrának. Megszűnik minden osztálykülönbség,
az emberek közösen termelnek, igényeik szerint fogyasztanak,
és már nem lesz szükség semmilyen elnyomó hatalomra, így
a nemzetállamokra sem: ez lesz a kommunizmus.
A polgári állam
Az ipari forradalom második hullámával megkezdődött
az életszínvonal tartós emelkedése Nyugat-Európában és
Észak-Amerikában. A termelékenyebbé vált mezőgazdaság
és a kibővülő világkereskedelem megszüntette az éhezést.
A gyárak tömegtermékei olcsó fogyasztási cikkeket jelentettek, a vásárolt ruha már nemcsak a gazdagok kiváltsága volt.
A közművek (vízvezeték és csatorna, később a gáz-, majd a villanyvezetékek) komfortossá tették a városi lakásokat. Az életszínvonal tartós javulásához hozzájárult az állam szerepvállalása.
Ezt elsősorban a gazdasági fejlődés miatt folyamatosan növekvő
állami adóbevételek tették lehetővé. Ugyanakkor szerepet
játszott benne a munkásmozgalom megjelenése. A különböző jóléti intézkedéseket részben éppen a munkáskövetelések
leszerelésére vezették be. A lakosságról való gondoskodás így
vált a polgári állam jellemzőjévé.

„A történelem korábbi korszakaiban majdnem 4
mindenütt a társadalomnak különböző rendekre való teljes tagoltságát, a társadalmi állások
sokféle fokozatát látjuk. […] A mi korszakunkat,
a burzsoázia korszakát azonban az jellemzi, hogy
egyszerűsítette az osztályellentéteket. Az egész
társadalom mindinkább két nagy ellenséges táborra
szakad, két nagy, egymással homlokegyenest szemben álló osztályra: burzsoáziára és proletariátusra. […] Az eddigi kis középrendek, a kisiparosok,
kiskereskedők és járadékosok, a kézművesek és
parasztok, mindezek az osztályok a proletariátusba
süllyednek; részben azért, mert kis tőkéjük nagyipar űzésére nem elegendő és a nagyobb tőkések
konkurenciáját nem bírja ki, részben azért, mert
szakmai ügyességüket új termelési módszerek
„
elértéktelenítik. (Karl Marx – Friedrich Engels:
Kommunista kiáltvány, 1848)

?

Mi különbözteti meg a „középrendeket” a burzsoáktól
és a proletároktól? Mi történik velük, és miért? Milyen
következménnyel jár ez a folyamat az osztályharcra nézve?
„A burzsoázia mindinkább megszünteti a termelési eszközök, a birtok és a népesség szétfor- 5
gácsoltságát. A népességet összesűrítette, a termelési eszközöket centralizálta, és a tulajdont
kevés kézben koncentrálta. Ennek szükségszerű
következménye a politikai centralizáció volt. Független, szinte csak szövetséges viszonyban levő
tartományokat, melyeknek különböző érdekeik,
törvényeik, kormányaik és vámjaik voltak, egy
nemzetté tömörítettek, melynek egy a kormánya, egy a törvénye, egy a nemzeti osztályérdeke,
„
egy a vámhatára. (Karl Marx – Friedrich Engels:
Kommunista kiáltvány, 1848)

?

Milyen gazdasági, településszerkezeti és politikai folyamatot ír le Marx? Melyik politikai eszme alaptételét
kérdőjelezi meg, és hogyan? Miért könnyíti meg a leírt folyamat az osztályharc sikeres megvívását?
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Nyugat-európai országokból exportált áruk aránya célterületek szerint

?

Hogyan változott az export egészének aránya a korszak- 6
ban? Mivel magyarázható ez? Hogyan változott az egyes
célterületek aránya? Ez mit árul el Nyugat-Európáról?

Németország Nagy-Britannia Franciaország Magyarország
szakszervezetek szabad
működése
munkáspárt megalakulása
(első/tömegpárt)
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(férfiak/nők)

1871

1824

1884

1875

1863/1875

1906

1879/1905

1880/1890

1871/1919

1918/1928

1848/1944

1918

betegbiztosítás bevezetése

1883

1911

1930

1927

nyugdíjbiztosítás bevezetése

1889

1908

1910

1928

A munkásmozgalom fordulópontjainak és főbb követelései megvalósulásának dátuma

?

Milyen általános összefüggés figyelhető meg a szak- 7
szervezetek és munkáspártok megalakulása és a társadalombiztosítás bevezetése között? Általában mi és miért előzi meg a tömegpárttá válást? Minek köszönhető az
általános választójog bevezetése az egyes országokban?
Hogyan erősítheti a választójog az első kérdésben megfogalmazott folyamatot? Miért szavazták meg a jóléti intézkedéseket gyakran a liberális, illetve a konzervatív pártok is?
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Az alapfokú oktatásban részt vettek aránya
a felnőtt népességben egyes országokban

?

Mi lehet az oka az amerikai és a francia görbe eltérésének? Gondolj a két ország eltérő szerkezetére! Miben
tér el a magyar adat, és mi lehet ennek az oka? Mi lehet az
összefüggés az iskolázottság és a gazdasági fejlettség között?
9 „Az alsófokú oktatás magában foglalja: az erkölcsi
és polgári oktatást, az írást és olvasást, a francia
nyelvet és irodalmat, a földrajzot és a történelmet, különösen Franciaországét, néhány jogi és
politikai-gazdaságtani fogalmat, a természettudományokat és a matematikát, alkalmazásukat
a mezőgazdaságban, az egészségtanban, az iparban,
a rajz, a formázás és a zene elemeit, a tornát. A fiúk
számára a katonai gyakorlatokat, a leányoknak
„
a varrást. (Francia iskolatörvény, 1882)

?

Miért tanítanak természettudományokat, matematikát
és jogi-gazdasági alapokat? Miért irodalmat, történelmet és földrajzot? Mit mutat a két nem eltérő oktatása?
10 „A Német Birodalom területén házasságot jogszerűen csak anyakönyvvezető előtt lehet kötni. […]
Az a lelkész vagy más egyházi személy, aki egyházi
házasságkötésben eljár, mielőtt megbizonyosodott
volna róla, hogy a házasságot anyakönyvvezető
előtt már megkötötték, háromszáz márkáig terjedő pénzbüntetéssel vagy három hónapig tartó
börtönnel büntetendő. […] Ha az eddigi jog szerint a házasfelek ágytól és asztaltól való elválása
nyilvánvaló, továbbra is kimondható a házasság
„
felbontása. (Német házassági törvény, 1875)

Az iparosodó államokban sorra bevezették a tankötelezettséget, ezzel együtt az ingyenes alapfokú iskolát. A cél egyrészt a képzett munkaerő biztosítása volt, másrészt viszont
a nemzeti egység erősítése vagy akár megteremtése. Utóbbit
a közös nemzeti kultúrát közvetítő tantárgyak (történelem,
irodalom) tananyagának meghatározásával kívánták elérni.
A tankötelezettség következtében fokozatosan megszűnt az
írástudatlanság. Az iskolák zömmel továbbra is az egyházak
fenntartásában maradtak, de az állam szabályozta működésüket. Maga az állam is alapított iskolákat, főleg modern
tudományok oktatására is szolgáló gimnáziumokat, illetve
német mintára kutatóintézetekkel felszerelt egyetemeket.
Az oktatás ellenőrzése ugyanakkor konfliktust eredményezett
az egyházzal. Ezt fokozta, amikor a pontosabb nyilvántartások
érdekében az állam átvette az anyakönyvezés feladatát is. Majd
a jogegyenlőség kiteljesítésére kötelezővé tette a polgári házasság intézményét. Ez egyben a válás törvényes lehetőségét
is biztosította, ami a katolikus egyház számára elfogadhatatlan
volt. Az egyházak tiltakozása ellenére a folyamat az állam és
az egyház szétválasztásával ért véget.
Az iparosodás korában született meg a modern egészségügy.
Létrejöttek az első közkórházak, és kiépült a családorvosi és
védőnői hálózat. Részben az egészségügyi ellátások fedezésére,
részben pedig az idősek ellátására jött létre a társadalombiztosítás. Ennek modelljei az üzleti életben működő biztosítások
voltak. A tapasztalat megmutatta, hogy bizonyos balesetek – hajók elsüllyedése, üzemek leégése – milyen gyakran következnek
be, de azt nem lehet tudni, konkrétan kit ér kár. A vállalkozók
kockázatközösséget alkottak: biztosítási díjat fizettek, amiből
pórul járt társukat kártalanítani lehetett.
Az első állami társadalombiztosítást Bismarck vezette be
az egyesített Németországban. A biztosítottak (kezdetben
a közalkalmazottak és a munkások, később a polgárok és parasztok is) jövedelmük arányában járulékot fizettek, amelyet
kötelezően kiegészített a munkadójuk és az állam is. Egyrészt
ebből fizették a szükség szerint igénybe vett egészségügyi
szolgáltatásokat (orvosi vizsgálat, kórházi kezelés), ezt nevezzük egészségbiztosításnak. Másik részét befektették és
évtizedeken át kamatoztatták. A nyugdíjkorhatár elérése után
pedig a felhalmozódott tőkét járadékra, a biztosított haláláig
járó nyugdíjra váltották, ez a nyugdíjbiztosítás.

?

Hogyan kényszeríti ki az állam a polgári házasság elsőbbségét? Miért fontos a polgári házasság elsőbbsége?
Milyen lehetőséget is rejt magában a polgári házasságkötés?

11

?

Mi a kockázat az egészségbiztosítás esetén? Hogy működik a rendszer: ki és mennyit fizet, ki és miben részesül?
Mi a kockázat a nyugdíjbiztosítás esetén? Hogy működik
a rendszer: ki és mennyit fizet, ki és miben részesül? Miért
van lehetőség a nyugdíjbiztosítás esetén befektetésre, azaz
tőkeképzésre?
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Az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás modellje

Szociáldemokrácia, kommunizmus, keresztényszocializmus
A megváltozott körülmények a munkásmozgalom irányzatokra szakadását eredményezték. Az iparosodott országokban
ugyanis valóban javultak az életkörülmények. Ezt részben
az állam gondoskodó politikája eredményezte, ami pedig
összefüggött azzal, hogy a bővülő választójog révén a munkások is szavazókká váltak. Megdőlni látszott Marx tétele,
miszerint az osztályharc szükségszerűen fokozódik, és a munkások forradalmába torkollik. Ezzel szemben úgy tűnt, hogy
a végcélt, azaz a köztulajdonon alapuló, egyenlő társadalmat
nemcsak erőszakkal, hanem békésen, választásokat nyerve
is meg lehet valósítani. A szocializmus ezen irányzatát éppen
ezért szociáldemokráciának nevezzük. A szociáldemokrata
pártok a szakszervezetekre támaszkodva milliós tömegpártokká nőtték ki magukat, saját újságokkal, segélypénztárakkal,
szabadidős egyletekkel (dalkör, kirándulókör).
A továbbra is a forradalmi megoldást támogató irányzat
vette fel a kommunista nevet. A forradalmi elképzelések az
elmaradottabb, még nem iparosodott térségekben voltak
erősebbek, mivel itt még nem érvényesült az életszínvonal
javulása. Ugyanakkor itt éppen ezért a munkásság létszáma
is alacsonyabb volt. A kommunista pártok kis létszámú, fegyelmezett és ideológiailag nagyon elkötelezett szervezetek
voltak. Gyakran illegálisan működtek, mivel a gazdaságilag
elmaradottabb országokban általában az alkotmányosság
és a szabadságjogok sem voltak biztosítva.
Az iparosodás korában az egyházak tanításai egyszerre kerültek szembe a liberális-nacionalista államhatalommal
és a munkásmozgalommal. Ezért szerveződött meg a Közép-Európában általában keresztényszocializmusnak nevezett keresztény politikai mozgalom. A magántulajdonra épülő
gazdasági rendszer fenntartása mellett a tőkések társadalmi
felelősségét hirdette. Az állam feladatának nem a szociális
gondoskodás központosítását tartotta, hanem az ezt ellátó
hagyományos intézmények, mint a család és az egyház
megerősítését.
A nők emancipációja
Az iparosodás átalakította a családi szerepeket is. Az emberek többsége már nem családi keretek között dolgozott
(parasztként, kézművesként), hanem alkalmazottként. A nők is
egyre nagyobb számban alkalmazottként, az otthontól távol
dolgoztak. Ez nehezebben volt összeegyeztethető az anyai
feladatokkal, mint a családi keretek között végzett munka. A fejlettebb munkaeszközökhöz nagyobb képzettségre volt szükség, a bővülő iskoláztatással későbbre tolódott a családalapítás
időpontja is. A munkavállalás és az iskolázottság szükségessé
és lehetővé is tette a családtervezést, a nők a korábbinál kevesebb gyermeket vállaltak. Mindez fordítva is igaz, a csökkenő
gyerekszám tette lehetővé, hogy a nők képezzék magukat és
munkát vállaljanak. Az iskolázott és saját keresettel is rendelkező nők ezután sikeresebben követelték az egyenjogúságot
mind a családon, mind a társadalmon belül. Ennek jelképe
a választójog megszerzése lett. Ennek birtokában volt remény
a nőket korlátozó törvények eltörlésére, a nők tulajdonjogának,
szabad tanulásának és munkavállalásának biztosítására. Az első
világháborúig csak néhány helyen, azután azonban a fejlett
országokban szinte mindenhol bevezették a nők választójogát.

„Ha azonban szükségleteinkről, illetve a társadalmi 12
helyzetünknek megfelelő életszínvonalról már
gondoskodtunk, kötelességünk, hogy a feleslegből a szűkölködőknek adjunk […]. Nem formális
jogi kötelesség ez […] de az emberi törvényeken
és bíróságokon felül áll az Úr Krisztus törvénye
és bírói hatalma, aki az alamizsnálkodást sokszor
és sokféleképpen ajánlja. […] Akadnak végül
olyan katolikusok, akik […] munkásegyesületeket alapítanak és tartanak fenn, és segítségükkel
a munkásoknak nemcsak arra nyílik lehetőségük,
hogy pillanatnyi előnyökhöz jussanak, hanem szilárd alapot nyernek jövőjük tisztes nyugalmának
munka általi biztosítására is. […] Az állam tartsa
kötelességének az ilyen szervezetek támogatását,
mert polgárai teljes joggal egyesülnek bennük,
de ne avatkozzék belső rendjükbe és szervezeti
életükbe, mert életerejüket ez a saját belső rend
tartja fenn, amely külső beavatkozásra igen kön�„
nyen sérül. (XIII. Leó: Rerum novarum, 1891)

?

Mit tekint keresztény kötelességnek a pápa? Milyen
értelemben kötelesség ez? Mi lehet a keresztény munkásegyesületek célja? Mit vár az államtól a pápa?

„Rájöttünk, hogy a szabadságról szóló összes gyö- 13
nyörű szólam csak a férfiaknak szól, és a nőkre nem
vonatkozik. […] A nők kötelesek adót fizetni és engedelmeskedni a törvénynek és mosolyogni mindehhez.
[…] Ha van választójogod, […] akkor elérheted, hogy
a törvényhozás teljesítse az akaratodat. […] De ha
nincs, akkor vagy aláveted magad a törvényeknek
[…], vagy […] fellázadsz az igazságtalanság ellen.
[…] Hangsúlyozni szeretném az ellentmondást:
[…] Sir Edward Carson [egy ír politikus] szabadon
közlekedik Anglia és Írország között és [forradalmi]
beszédeket mond, miközben engem, a nőt, letartóztatnak, megvádolnak és börtönbüntetésre ítélnek
pontosan ugyanazért, amit ő tesz, jóllehet neki mentsége sincs, hiszen, ahogy már említettem, Sir Edward
Carson és barátai rendelkeznek választójoggal, tehát
törvényes úton is előadhatnák sérelmeiket, miközben nekem és egyetlen nőnek sincs alkotmányos
„
lehetősége erre, csak az erőszak és a forradalom.
(Emmeline Pankhurst: Szabadság vagy halál, 1913)

?

Miért probléma, hogy a nőknek adót kell fizetni, és
engedelmeskedniük kell a törvényeknek? Mivel indokolja
Mrs. Pankhurst a mozgalma időnkénti erőszakosságát? Mit
illusztrál a Carsonról szóló történet?
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FORRÁSELEMZÉS
A munkásmozgalom irányzatai

14

15

16

17

?

Miért azonosítja Marx a demokráciát a proletariátus
uralmával? Miért csak forradalom útján látja a demokráciát elérhetőnek? A demokráciának csak melyik elemét
tekinti alapvetőnek, és melyikeket veti el? Pontosan mi fog
történni a proletárdiktatúrában? Mit jelenthet, hogy ezek
a rendszabályok „gazdaságilag tarthatatlanoknak látszanak”?

?

Mivel azonosítja Jaurès a demokráciát? Miért nincs szükség szerinte forradalomra? A forradalom szó nemcsak a változás erőszakosságára utal, hanem gyorsaságára is. Miben
tér el Jaurès véleménye Marxétól? Mi a közös végcél? A szocializmus melyik irányzata képviselte ezeket a nézeteket?

?

Milyen két különböző értelemben használja Lenin
a „demokratikus diktatúra” kifejezést? Vesd össze Marx
gondolatmenetével, illetve figyeld meg, mivel állítja szembe
a második mondatban! Mitől „csak” polgári a várt forradalom
Oroszországban? Miért nem lehetséges rögtön szocialista
forradalmat hirdetni? Marx melyik gondolatmenetét veszi
alapul Lenin? A szocializmus melyik irányzata képviselte
ezeket a nézeteket?

?

Mit ért Eötvös az abszolutizmus, illetve a despotizmus
kifejezés alatt? A kommunizmus melyik alapvető célkitűzése miatt rendelődik alá az egyén teljesen az államnak?
Végeredményben megegyezik Eötvös és Marx következtetése,
vagy ellentmondanak egymásnak? Válaszodat indokold!
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„Már fentebb láttuk, hogy a munkásforradalom első lépése a proletariátus uralkodó osztállyá emelése, a demokrácia kivívása. A proletariátus arra használja majd fel politikai uralmát, hogy a burzsoáziától
fokról fokra elragadjon minden tőkét, hogy az állam, azaz az uralkodó
osztállyá szervezett proletariátus kezében centralizáljon minden termelési szerszámot, és a lehető leggyorsabban növelje a termelőerők
tömegét. Ez természetesen eleinte csak a tulajdonjogba és a polgári
termelési viszonyokba való zsarnoki beavatkozások útján történhetik,
tehát olyan rendszabályok útján, amelyek gazdasági szempontból
elégteleneknek és tarthatatlanoknak látszanak, amelyek azonban
a mozgalom folyamán túlhajtanak önmagukon, és mint az egész ter„
melési mód átalakításának eszközei elkerülhetetlenek. (Karl Marx –
Friedrich Engels: Kommunista kiáltvány, 1848)
„A demokráciában, a köztársaságban, ahol általános választójog van,
az állam a proletariátus számára nem valami erős, teljesen bevehetetlen erődítmény. A proletariátus már megkezdte a behatolását ebbe az
erődítménybe. Az önkormányzatokban, a parlamentben, a központi
kormányzatban már kezd érződni a szocialisták és a proletárok befolyása.
[…] Ma az államba részben már valóban behatolt ez a demokratikus,
népi, szocialista erő, és teljes joggal remélhetjük […], hogy szervezés,
nevelés és propaganda útján annyira teljesen, mélyen és döntően fog
behatolni, hogy idővel összepontosított erőfeszítések segítségével
a proletár és szocialista állam lép az oligarchikus és burzsoá állam helyébe. […] Lehetséges, hogy az új szocialista államba való belépésünk
épp olyan észrevétlenül fog végbemenni, mint ahogyan a tengerészek
„
áthajózása az egyik féltekéről a másikra. (Jean Jaurès, az egyesített
francia szocialista párt későbbi vezetőjének beszéde, 1903)
„És ez a győzelem igenis diktatúra lesz […]. De ez természetesen
nem szocialista, hanem demokratikus diktatúra lesz. Ez a diktatúra
(a forradalmi fejlődés egész sor közbülső foka nélkül) nem nyúlhat
a kapitalizmus alapjaihoz. Legjobb esetben keresztülviheti majd a földtulajdon gyökeres újrafelosztását a parasztság javára, megvalósíthatja
a következetes és teljes demokratizmust, […] átviheti a forradalom
tüzét Európába. Ez a győzelem még korántsem teszi polgári forradalmunkat szocialista forradalommá. […] Az önkényuralom elleni harc
ideiglenes és átmeneti feladata a szocialistáknak, […] a proletariátus
és a parasztság forradalmi-demokratikus diktatúrája feltétlenül csak
átmeneti, ideiglenes feladata a szocialistáknak. […] Eljön majd az idő,
amikor véget ér az orosz önkényuralom elleni harc, elmúlik Oroszországban a demokratikus forradalom korszaka […]. Akkor majd köz„
vetlenül a proletariátus szocialista diktatúráján fogunk gondolkodni.
(Vlagyimir I. Lenin: A szociáldemokrácia két taktikája a demokratikus
forradalomban, 1905)
„A lényeg, mire nézve a kommunizmus minden követője egyetért,
abban áll, miszerint az állam céljául a teljes egyenlőséget, s eszközül e
célra az egyén föltétlen alárendelését az államnak tekintik. S miután
az egyén teljes alávetése az állam hatalmának csak úgy lehetséges, ha
az államot korlátlan hatalommal ruházzuk fel, […] következik: hogy
a despotizmus nemcsak ellentétben nincs a kommunizmus elveivel,
sőt szükséges eredménye ennek, s oly forma, melynek elvei annak
leginkább megfelelnek. Nem a kommunista elvek győzelme, hanem
csupán az lehetetlen, hogy ezen elveket valaha más valósítsa [meg],
mint az abszolutizmus. S azért a kommunizmus győzelme mindenkor
„
egyszersmind a despotizmusé leend. (Eötvös József: A XIX. század
uralkodó eszméinek befolyása az államra, 1854)

[

LÁTÓKÖR

A realizmus

]
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A 19. század második felében a képzőművészetekben, a színházban
és az irodalomban is jelentkező új stílusirányzat volt a realizmus.
Nem elsősorban az ábrázolás pontossága különböztette meg a hivatalos akadémikus stílustól, hiszen utóbbira éppen a nagyon aprólékosan kidolgozott, ám idealizált, gyakran kitalált, a nemzet hősi
múltját megidéző művek voltak jellemzőek. A realizmus ezt utasította el, és témaként átlagembereket választott mindennapi tevékenység
közben: így születtek meg a munkásábrázolások. Természetesen a cél
itt sem a semleges bemutatás, hanem a figyelemfelhívás, az érzelmek
felkeltése, az állásfoglalás kikényszerítése volt.
Az Internacionálé
„Föl, föl, ti rabjai a földnek,
Föl, föl, te éhes proletár!
A győzelem napjai jönnek,
Rabságodnak vége már.
A múltat végképp eltörölni,
Rabszolga-had, indulj velünk!
A Föld fog sarkából kidőlni,
Semmik vagyunk, s minden leszünk!
Ez a harc lesz a végső,
Csak összefogni hát,
És nemzetközivé lesz
Holnapra a világ.”
Eugène Pottier: Internacionálé
(1871, zenéjét szerezte Pierre Degeyter)

Robert Koehler: A sztrájk, festmény, 1886

?

Kik a kép fő alakjai, és mit csinálnak éppen? Milyen
a gyülekező tömeg hangulata? Mi jellemző a nőalakokra? Milyen hangulatot kelt a háttér, a környezet ábrázolása?

Az Internacionálé a nemzetközi munkásmozgalom leghíresebb indulója. A vers
költője, Eugène Pottier anarchista volt, azaz mindenfajta hatalmat, még a proletárdiktatúrát is elutasította. Művét a tiszavirágéletű nemzetközi munkásszervezet, az
I. Internacionálé tiszteletére írta. Halála után, az 1889-ben megalakult II. Internacionálé már hivatalos himnuszává emelte a közben megzenésített verset. Az első világháború után a kommunista diktatúrává váló Oroszország (a Szovjetunió), majd
a második világháború után a szintén kommunista diktatúrává váló Kína állami
himnusza is lett egy időre. Szövegét számtalan nyelvre lefordították, és a fordítás során a körülményekhez igazítva gyakran módosították. Az orosz változat refrénje például jelen idejű és a „mi”
A marxi osztályharcelmélet mely elemei jelennek
harcunkról szól, az amerimeg a dalszövegben?
kai angol fordítás pedig az
emberiség faji egyenlőségét
hangsúlyozza.
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Emmeline Pankhurst
Emmeline Pankhurst (1858–1928) a leghíresebb szüfrazsett. (Franciául és angolul a „suffrage” választójogot jelent, szüfrazsettnek az ezért
küzdő nőket nevezték.) Szerelmi házasságot kötött egy nála húsz évvel
idősebb szocialista ügyvéddel. Öt gyerekük született, de Emmeline sosem maradt csak háziasszony. Férje halála után alapította meg a Nők
Társadalmi és Politikai Uniója nevű szervezetét, mely jelszavához
(„Tetteket, nem szavakat”) hűen akár erőszakkal is küzdött a választójogért. Emmeline többször ült börtönben, ahol éhségsztrájkot folytatott, amire válaszul kényszertáplálták. Röviddel halála után terjesztették ki minden nőre a választójogot Nagy-Britanniában.

Emmeline Pankhurst szónokol (1910 körül,
a kocsiban ülő nő az egyik lánya, Christabel)

?

Figyeld meg a tömeg összetételét, a szónok és hallgatósága ruházatát!

ÖSSZEGZÉS

Az iparosodás kezdetén a munkások romló életkörülményei miatt jöttek létre érdekeik védelmére
a szakszervezetek. Megjelent a szocializmus politikai eszméje, amely igazságosnak az anyagi egyenlőséget tartja. Ennek megfelelően a magántulajdon megszüntetésére, közös termelésre és fogyasztásra
törekszik. Marx mindezt az osztályharcok lezárásával, proletárdiktatúrával képzelte el. Az iparosodás
második hullámában nőni kezdett az életszínvonal. A polgári államok bevezették a tankötelezettséget,
elválasztották az egyházat az államtól, megteremtették az egészségügyet, és létrehozták a társadalombiztosítást. A munkásmozgalom mérsékelt irányzata, a szociáldemokrácia elfogadta, hogy céljait
forradalom nélkül is elérheti. A forradalmi megoldás híveit nevezik kommunistáknak. Az egyház szociális
szerepét hangsúlyozó új politikai mozgalom: a keresztényszocializmus. Mindeközben változni kezdtek
a családi szerepek, és megindult a nők küzdelme az egyenjogúsításért.
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A modern világ születése: gazdasági, társadalmi és politikai folyamatok
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ALKOTMÁNYOS
NEMZETÁLLAM
jogegyenlőség
kulturális egység

Fogalmak
antiszemitizmus: a zsidó emancipációval párhuzamosan – részben arra reakcióként – kialakuló társadalmi és politikai zsidóellenesség, amely
a zsidóságot nem vallásként, hanem társadalmi csoportként, politikai erőként, nemzetként vagy faji csoportként jeleníti meg
cionizmus: zsidó nacionalizmus, a zsidóság egyenjogú nemzetként való felfogása, és ennek megfelelően a zsidó állam létrehozására való törekvés,
lehetőleg Palesztinában
emancipáció: egyenjogúsítás, a 19. század során a korábban korlátozott vagy jogfosztott csoportok felemelése, például alávetett társadalmi
csoportok, etnikai vagy vallási kisebbségek, nők
ipari forradalom: a 18. és a 19. század fordulóján kibontakozó technikai fejlődés, melynek köszönhetően létrejött a modern gyáripar, és ami
a korábbi korszakokhoz képest tartós gazdasági növekedést eredményezett napjainkig
keresztényszocializmus: szocialista politikai irányzat, amely a piaci viszonyok fenntartása mellett az egyház erkölcsi tanítása alapján kívánja
a javak igazságosabb elosztását elérni
kivándorlás: tömeges népességmozgás egy adott ország vagy régió területéről egy másikra
kommunizmus: szocialista politikai irányzat, amely a köztulajdonra épülő szocialista társadalmat forradalmi diktatúrával kívánta megteremteni
monopólium: a szabadpiac működését korlátozó gazdasági jelenség, amikor valamely termelő vagy szolgáltató lényegében versenytárs nélkül marad
munkanélküliség: modern gazdasági jelenség, a munkát keresők száma meghaladja a munkahelyekét
népességrobbanás: a népesség hirtelen gyorsuló növekedése, az iparosodás korában a halálozási arány nagymértékű csökkenése okozta
osztályharc: a marxi elméletben a kizsákmányoló tulajdonos és a kizsákmányolt, tulajdon nélküli társadalmi csoportok között dúló küzdelem, mely
forradalmak után új formát ölt, majd a szocialista forradalmat követően megszűnik
piacgazdaság: más néven kapitalista gazdaság; a magántulajdonon és a szabad piaci versenyen alapuló gazdasági rendszer
polgárháború: egy államon, nemzeti közösségen belül zajló fegyveres harc, tétje gyakran éppen az állam vagy a nemzet egységének megőrzése
vagy felbontása
polgári állam: a 19. század végén kialakult felfogás az állam gondoskodó szerepéről: a közoktatás, a közegészségügy, a társadalombiztosítás
megszervezésével a társadalmi béke fenntartása és a gazdasági növekedés elősegítése
proletárdiktatúra: a marxista (kommunista) elképzelések szerint a szocialista forradalmat követő átmeneti politikai rendszer, amely felszámolja
a magántulajdont, megszüntetve ezzel az osztályharcot
szakszervezet: az ipari bérmunkások érdekvédelmi szervezete, mely szakmánként szerveződik, és a munkakörülmények javítását, a munkabérek
emelését igyekszik elérni a munkaadóval és az állammal szemben
szegregáció: elkülönítés, általában valamely etnikai vagy vallási csoport, esetleg a két nem elkülönítése a lakóhelyen, a munkahelyen, az oktatásban stb.
szociáldemokrácia: szocialista politikai irányzat, amely a köztulajdonra épülő szocialista társadalmat demokratikus úton és reformokkal kívánta
megteremteni
szocializmus: politikai eszme, melynek kiindulópontja a társadalmi igazságosság, célja pedig a köztulajdon, és ezáltal a közös termelés és elosztás
megteremtése
társadalombiztosítás: az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás összefoglaló neve, a befizetett járulékokból (és az abból képzett tőkéből)
biztosítja az egészségügyi ellátást és a nyugdíjjáradékokat
tömegtermelés: a modern gyáripar sajátossága, szabványosított, széles körű fogyasztásra szánt, ezért olcsó termékek előállítása nagy mennyiségben
urbanizáció: városodás / városiasodás, a városok lakosságának növekedése, új városok létrejötte (városodás), a települések városias jellege erősödik
infrastruktúrájuk fejlődésével (városiasodás)
Személyek
Watt, James: skót mérnök, 1769-ben kifejlesztette a gazdaságosan és biztonságosan működő gőzgépet
Edison, Thomas Alva: amerikai feltaláló és üzletember, a villanyizzó (1879) feltalálója, részt vett a fonográf, a mikrofon, a kamera, az akkumulátor és
egy sor vegyi anyag feltalálásában is
Ford, Henry: amerikai üzletember, az egyik legnagyobb autógyár, a Ford Motor Company alapítója, a futószalagos tömegtermelés elterjesztője
Lincoln, Abraham: amerikai elnök (1861–1865), megválasztásával tört ki az amerikai polgárháború. Az Unió vezetésével győzte le a Konföderációt,
ami után megtörtént a rabszolgafelszabadítás.
Bismarck, Otto von: porosz miniszterelnök, német kancellár (1862/1871–1890), a német egység megteremtője
Meidzsi (Mucuhito): japán császár (1867–1912), Japán modernizációja fűződik a nevéhez
Marx, Karl: német filozófus, a forradalmi szocializmus (marxizmus) kidolgozója, az osztályharcok és a proletárdiktatúra elméletének megteremtője
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Topográfiai összefoglaló
I. A kora újkor

India, Spanyolország, London, Anglia, Franciaország, Párizs, Versailles

II. Magyarország a török hódoltság korában

Mohács, Kőszeg, Eger, Szigetvár, Sárospatak, Habsburg Birodalom, Erdélyi Fejedelemség, Hódoltság, Magyar
Királyság (királyi Magyarország), Pozsony, Gyulafehérvár, Bécs

III. A felvilágosodás kora

Nagy-Britannia, Amerikai Egyesült Államok, Párizs, Oroszország, Waterloo

IV. Magyarország a 18. században

Temesvár, Határőrvidék, Poroszország

V. A reformkor, forradalom és szabadságharc

Pest-Buda, Pákozd, Debrecen, Isaszeg, Világos, Komárom, Arad

VI. A nemzetállamok és az iparosodás kora
Németország, Japán, Manchester, New York
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