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A KÖZÉPKORI VÁROS
A KÖZÉPKORI VÁROSOK
LÉTREJÖTTE
A Nyugatrómai Birodalom bukása után a városok hanyatlásnak indultak – majd részben
eltűntek, mert a beáramló barbárok nem látták
szükségesnek a fenntartásukat. Viszont a  IX–X.
században meginduló mezőgazdasági fejlődés
maga után vonta a kézműipar és a kereskedelem fejlődését, a tömegtermelés megindulását,
mely a XI. század közepétől a városok megsokasodásához vezetett.
Ahhoz, hogy egy-egy település várossá
váljon, elengedhetetlenek voltak a gazdasági
feltételek, a kedvező földrajzi helyzet. A középkori városok létrejöhettek püspöki székhelyeken, várak mellett, útvonalak kereszteződésénél, kikötőkben, hegyvidék és síkság
találkozásánál, folyók mentén, átkelőhelyeknél, zarándokhelyeknél, nyersanyagforrások
mellett. Többnyire olyan helyeken alakultak
ki, amelyek közel feküdtek a távolsági kereskedelem útvonalaihoz, hiszen a kereskedőknek
és árujuknak biztonságra volt szüksége. Ezt
a biztonságot a fallal körülvett város biztosította. Egy város lakosainak létszáma általában
4–5000 fő volt, de elérhette akár 100 000-t is.

1. ábra Középkori város

A VÁROS KÜLSŐ KÉPE
Kőtornyokkal megerősített magas városfal
védte az itt lakókat az idegenek támadásaitól.
Kapukon lehetett bejutni a városba, melyeket éjjel és veszély idején bezártak. A fal előtt
mély, sokszor vizes árok húzódhatott, tovább
erősítve a védelmi rendszert. Az egyre gyarapodó népesség gyakran kinőtte a várost, a városfalat, ezért ezen kívül is építkeztek.
Ezt a területet nevezték alsóvárosnak. Előfordulhatott az is, hogy második esetleg harmadik fal is készült. A falak közé elsősorban
iparosok költöztek.
Az utcák görbék és nagyon szűkek voltak,
mert a házak emeletei gyakran lépcsőzetesen
előreugrottak, így a tetők majdnem összeértek.

2. ábra Cordes városa

Ennek az lett a következménye, hogy kevés
napfény és levegő jutott a lakásokba. A házak
sokszor fából készültek szalmatetővel, csak a
gazdagabbaknak volt kőháza cseréptetővel.

4 szövegértés–szövegalkotás 

Eleinte még kémény sem volt mindegyiken. A
központban rendszerint a városi tanács épülete, a főtemplom, illetve a gazdag patríciusok
házai álltak. Minél drágább lett a városi telkek
ára, annál több lett a többemeletes épület. A
földszinten boltok, raktárak, műhelyek voltak.
A szemetet, a szennyvizet az utcára öntötték
– akár az ablakon keresztül, mert nem volt
csatornázás. A kisebb állatok (kecske, disznó,
juh) néhol bent éltek a városban az utcai szeméten. A tisztaság és higiénia hiányának, és a
zsúfoltságnak a következménye sokszor a magas halandóság, a járvány és a tűzvész lett.
Az utcák, terek a közlekedés mellett a kereskedelem, az ünnepi játékok, a vallási szertartások, a kivégzések színhelyéül szolgáltak.

történelem 10.

4. ábra Városi tanács

A város szabadságot adott a földesúrral
szemben az itt lakóknak. Szabályozta az életüket, de kiváltságokat is biztosított. Kiváltság
lehetett, hogy a város saját maga választott
bírát, plébánost, tarthatott vásárt, árumegállító joggal rendelkezhetett, vámmentességet
kaphatott. A legfejlettebb városok a királynak
adóztak egy összegben.
A város saját költségeinek fedezésére is szedett adót, ebből állták a városfal, a városháza, a
templom, a vásárcsarnok, a kórház, a hidak építését, fenntartását is, tehát közcélra használták
fel ezt az összeget. Az adó egyenesen arányos
volt az adózó vagyonának nagyságával.

3. ábra Nürnberg városa
1. Vár 2. Templom 3. Városháza 4. Kórház 5. Templom
6. Vámcsarnok 7. Piactér, kút 8. Gabonapiac 9. Szatócsok
utcája 10–21. Utcák (pl. Mérleg, Bőr, Tűkészítők utcája,
Kovácsok utcája, Kosárkészítők udvara)

A VÁROS JOGI HELYZETE,
IRÁNYÍTÁSA
A város lakói arra törekedtek, hogy a földesúr fennhatósága megszűnjön. Ezért az egy
helyen lakó kereskedők és iparosok közösséget, azaz kommunát hoztak létre. A polgárok
választott testületük, a tanács által maguk intézték ügyeiket, tehát városi önkormányzatuk
volt. A tanács eredetileg a városfal építését
ellenőrizte, irányította, majd a közigazgatás is
a feladatkörébe került. Ennek élén a polgármester állt.

5. ábra Városi pecsét

1. Valamennyi lakos, aki csak a város falai alatt,
avagy a váralján lakik, bárkinek a földjén tartózkodik is, a kommunára tesz esküt…
2. A váralján élő lakosok mindegyike segítse a
másikat belátása szerint.

Tanulói munkafüzet
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3. Ha valaki latorságot követ el olyan emberrel
szemben, aki erre a kommunára felesküdött, akkor
a kommuna elöljárói... ítélkezzenek a lator teste és
vagyona felett saját megítélésük szerint.
10. A kommuna egyetlen tagja se adjon kölcsön
pénzt, vagy ne juttasson pénzt a kommuna ellenségeinek. (Fülöp Ágost 1182-ben megerősíti a kommuna 1099-ben szerzett jogait.)

A LAKOSOK TÁRSADALMI
HELYZETE
A városi élet kevesebb kötöttséggel járt, mint a
vidéki, ezért a jobbágyok egyre többször szöktek el földesuruktól, és próbáltak városokban
letelepedni. „A városi levegő szabaddá tesz” szállóige azt jelentette, hogy a városban eltöltött
egy év és egy nap után nem követelhette vis�sza ura a jobbágyát, így az városi lakos maradhatott. Városi polgár csak az lehetett, aki ingatlannal rendelkezett a városban, tehát volt
vagyona. A kézművesek is szívesebben éltek
itt, hiszen az értékesítés feltételei biztosítottak
voltak. A városi polgárok előkelő rétegét (patríciusok) a nagykereskedők, pénzemberek,
több nagy ingatlan tulajdonosai alkották. Ők
lehettek a szenátus tagjai, közülük választották a polgármestert, ők irányították a várost.
A polgárok zöme kézműves volt, akik a nagytanácsnak lehetettek tagjai. Polgárjoggal nem
rendelkeztek az iparoslegények, napszámosok, ők voltak a plebejusok.

A CÉHEK
Az azonos ipart űző kézművesek érdekvédelmi szervezetbe tömörültek, ez volt a céh. Tagja csak önálló műhellyel rendelkező mester
lehetett. Az idegen árukkal szemben és a minőség védelmére jött létre. Lehetetlenné tették
a céhen kívüli kézművesek (kontárok) működését. A céh feladata volt a belső verseny megakadályozása, ezért szabályozták a termelést,
a minőséget, a mennyiséget, a munkaidőt, az
árat, a segédek, inasok számát. Korlátozták az
iparűzők számát is azért, hogy annyian legyenek, amennyien meg tudnak élni a városban.

6. ábra Cégér

Katonai szolgálatra kötelezték a céhtagokat a
városfal meghatározott szakaszán. A céh gondoskodott az elhunyt tag özvegyéről, árváiról
is. A mesternél dolgozott az inas, aki szállást
és ellátást kapott. Az inasból legény lett, ha
letöltötte inaséveit, és munkáját megfizették.
A legénynek vándorúton kellett tökéletesítene tudását, majd egy remekmunkát kellett
elkészítenie. Ha mesterré vált, önálló műhelyt
nyithatott. Az azonos foglalkozású iparosok
egy utcába tömörültek, így jöhetett létre a kovácsok, a cipészek, az ácsok stb. utcája.
2. A párizsi kerület határain belül sem takácsnak, sem másnak nem lehet műhelye, ha maga nem
ért ipara műveléséhez.
3. Minden párizsi takács két széles és egy keskeny szövőszéket tarthat a házában, de házán kívül
egyet sem.
23. Párizsban egy takács sem szőhet teljes (vég)
posztót, csak úgy, hogy egyformán erősek a hosszanti
és a vetülékfonalak, ha a szövet teljes szélességében
legalább 1600 fonál van... Különben büntetést fizet.
26. Minden posztó szövetnek, bármilyen fajta
is, legalább 7 negyed szélességűeknek kell lennie,
különben… büntetés jár érte.
32. Minden posztónak tiszta gyapjúból kell lennie, és ugyan olyan jónak az elején, mint a közepén.
Ha nem ilyen, akkor készítője minden vég posztóért
5 sou büntetést fizet.
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47. A fent említett céh tagjai közül senki sem kezdheti a munkát napfelkelte előtt, különben a mester 12,
a segéd 6 dénár büntetést fizet, ha nem forgott fent az a körülmény, hogy a vég posztót be kellett fejezni.
48. A takácsok éjszakai királyi őrsége annyit jelent…, hogy kötelesek… 60 főnyi őrséget állítani minden
éjszaka, amikor rájuk kerül a sor.
51. A takácssegédek hagyják abba munkát, mihelyt a vecsernyére hívó harang megszólal, bármely plébánia területén dolgoznak is, és a vecsernyére szóló harangozás után be kell fejezniük. (A párizsi takácsok XIII.
századi céhszabályzatából)

Tanulói munkafüzet
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1. sz. MUNKALAP
1.

Húzza alá a „Középkori város létrejötte” c. szövegegység kulcsszavait!

2.

Magyarázza meg a fogalmakat!
barbár:

tömegtermelés:

zarándokhely:  

3.

Fejezze be a mondatokat!
A Nyugatrómai Birodalom bukása után a városok hanyatlásának az volt az oka, hogy  

A városok fejlődéséhez a X. század körül hozzájárult a  

A városok forgalmas helyeken jöttek létre, mert

4. 	Tegyen föl minél több kérdést az alábbi mondattal kapcsolatban!
A városok többnyire olyan helyeken alakultak ki, amelyek közel feküdtek a távolsági kereskedelem útvonalaihoz, hiszen a kereskedőknek és áruiknak biztonságra volt szüksége.
1.
2.
3.

8 szövegértés–szövegalkotás 
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5. 	Az alábbi mondatokba hibák kerültek.
Húzza alá a helytelen részt, majd javítsa ki a hibát úgy, hogy a jó megoldást írja a vonalra!
A Német-római Birodalom bukása után indultak fejlődésnek a városok.

A kézműipar és a kereskedelem hanyatlása okozta a városok elterjedését.  

Városok létrejöhettek püspöki székhelyeken, várak mellett, hegytetőkön, zarándokhelyeknél.

Egy-egy város lakossága elérhette a több százezer főt is.

A középkori város 9
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2. sz. MUNKALAP
1. 	Egészítse ki a hiányos vázlatot!
– város védelme:
–

g akár több gyűrűben is

– kőtornyok
–
–

g erősíti a védelmi rendszert

– utcák:
– görbék
– szűkek g
–

g járványveszély

– házak:
– legtöbbször
– a tető szalmából g
– többemeletesek
2. 	A tankönyvrész 1. és 2. képe, illetve az itt található ábrák segítségével párosítsa az állításokat és a képeket úgy, hogy a mondat helyes legyen! (Nem biztos, hogy minden állítás igaz,
tehát nem kerül mindenhova kép száma.)
Állítás

A házak jelentős része emeletes volt.
A középkori várost fallal vették körül.
Tágas, ezért napfényes utcákat építettek a középkori városokban.
A házak emeletei gyakran lépcsőzetesen előreugrottak, így a
tetők majdnem összeértek.
A középkori város igen zsúfolt volt.
A város köré nem építhettek több városfalat.
Az utcák szűkek, ezért sötétek voltak.
A házak földszintjén üzletek működtek.
A templomot általában a város főterén találjuk.
A város körül több fal épülhetett.

Kép/képek sorszáma
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7. ábra Bártfa makettje

9. ábra York

8. ábra Piactér

10. ábra Cordes

11. ábra Boroszló

12. ábra Carcassone

Tanulói munkafüzet
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3. Az alábbi térkép segítségével válaszoljon a kérdésekre!
A)
a) Gyűjtse ki azoknak a helyeknek az
elnevezéseit, melyek foglalkozásokhoz kapcsolódnak!

b) Gyűjtse ki azoknak a helyeknek az
elnevezéseit, melyek az egyházzal, a vallással kapcsolatosak!

13. ábra Buda a középkorban

12 szövegértés–szövegalkotás 
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c) Gyűjtse ki azoknak a helyeknek az elnevezéseit, melyek nemzetiségekhez kapcsolódnak!

B) Vajon miért a térképen szereplő elnevezéseket kapták az adott helyek? 2–3 perces szóbeli
feleletben adja elő érveit! Segítségként írjon vázlatot!

A középkori város 13
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3. sz. MUNKALAP
I.

Figyelmesen olvassa el a tankönyvszövegnek azt a részét, mely a városok jogi helyzetéről,
irányításáról szól!
a) Húzza alá azokat a szavakat, amelyek ismeretlenek, de a szövegkörnyezet alapján meg
tudja magyarázni jelentésüket!
b) Karikázza be azokat a szavakat, amelyek ismeretlenek, és a szövegkörnyezet alapján sem
tudja megmagyarázni jelentésüket!
c) A Magyar értelmező kéziszótár vagy valamilyen történelmi fogalomtár segítségével határozza meg a b) pontban bekarikázottakat! (Egy sorba csak egy fogalmat írjon!)

1. 	Igazak vagy hamisak az állítások? A megfelelő helyre tegyen x-et!
állítások

igaz

hamis

A város csak a királynak szedett a polgároktól adót.
Ha valaki latorságot követett el, a nép azonnal elítélte.
A polgárok maguk választották irányító testületüket.
A városok rendelkezhettek kiváltságokkal, pl. pénzverés jogával.
A földesúrnak nem volt befolyása a városban lakók felett.
Mindenki ugyanannyi adót fizetett.
2. 	Az előző feladat hamis állításaiból készítsen igaz állításokat a megfelelő elemek kicserélésével!
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4. sz. MUNKALAP
1.

Magyarázza meg a szavak jelentését!
szállóige:  
szenátus:  
napszámos:   

2. 	Keresse vissza és írja ki a tankönyv szövegéből azt a részt, mely a következő kiváltságlevél részletének megfelel!
Ha pedig valaki idegen az említett városba költözik, ott egy évet és egy napot eltölt és ezenközben senki
azzal nem vádolta és rá nem bizonyította, őmaga pedig be nem vallotta, hogy előzőleg szolgaállapotú
volt, a többi polgárral közös szabadságot élvezzen; halála után pedig hagyatékával senki úgy ne bánjon,
mint a szolgákéval szokás... (II. Frigyes kiváltságlevele Goslar város részére, 1219)

3. 	A tankönyvszöveg segítségével egészítse ki a középkori város társadalmát bemutató ábrát! Írja melléjük, milyen tisztséget tölthettek be a különböző társadalmi csoportok (ha
nem töltöttek be, akkor azt)!
Társadalom

Tisztségek
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5. sz. MUNKALAP
1. 	Válaszoljon a szöveg alapján a kérdésekre!
Mi a céh?  

Ki vagy mi ellen véd a céh?

Melyek a céh feladatai?  

Mi a cégér?  

2. 	Alább a céhek jellemző vonásairól olvashat állításokat, és megismerhet egy korabeli forrást. A megállapítások betűjeleket kaptak, melyeknek tartalmi megfelelőjét olvashatja
a forrásban. Párosítsa az állításokat a forrás megfelelő részeivel! Írja a vonalak helyére a
megfelelő betűt! Egy betű több helyre is kerülhet, egy forrásrészhez tartozhat több betű
is.
A) Meghatározott volt a munkaidő.
B) A céhek tagjai kötelesek voltak katonai szolgálatot teljesíteni a városfalon.
C) A belső verseny megakadályozására szabályozták a termelést.
D) Megfelelő minőségű terméket kellett előállítani.
E) Szabályozták a munkaeszközök számát.
F) Csak mester tarthatott fenn műhelyt.
2. A párizsi kerület határain belül sem takácsnak, sem másnak nem lehet műhelye, ha maga nem ért
ipara műveléséhez.

3. Minden párizsi takács két széles és egy keskeny szövőszéket tarthat a házában, de házán kívül egyet
sem.

23. Párizsban egy takács sem szőhet teljes (vég) posztót, csak úgy, hogy egyformán erősek a hosszanti és
a vetülékfonalak, ha a szövet teljes szélességében legalább 1600 fonál van... Különben büntetést fizet.

A középkori város 17
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26. Minden posztó szövetnek, bármilyen fajta is, legalább 7 negyed szélességűeknek kell lennie, különben… büntetés jár érte.

32. Minden posztónak tiszta gyapjúból kell lennie, és ugyan olyan jónak az elején, mint a közepén. Ha
nem ilyen, akkor készítője minden vég posztóért 5 sou büntetést fizet.

47. A fent említett céh tagjai közül senki sem kezdheti a munkát napfelkelte előtt, különben a mester
12, a segéd 6 dénár büntetést fizet, ha nem forgott fent az a körülmény, hogy a vég posztót be kellett
fejezni.

48. A takácsok éjszakai királyi őrsége annyit jelent…, hogy kötelesek… 60 főnyi őrséget állítani minden
éjszaka, amikor rájuk kerül a sor.

51. A takácssegédek hagyják abba munkát, mihelyt a vecsernyére hívó harang megszólal, bármely plébánia területén dolgoznak is, és a vecsernyére szóló harangozás után be kell fejezniük.
(A párizsi takácsok XIII. századi céhszabályzatából)
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6. sz. MUNKALAP
1. 	Képzelje magát városi polgárként a középkorba!
A) A tankönyvi szöveg segítségével 2–3 percben bizonyítsa barátjának, hogy érdemes a városba költöznie! Fogalmazza meg gondolatait!

B) Az alábbi szöveg segítségével készítsen a városi kommuna előnyeiről 2–3 perces interjút
a középkori város polgármesterével! (Természetesen mind a kérdéseket, mind a válaszokat
írja meg!)
„… egyetlen ember se merészelje Lucca városának a várost körülvevő régi vagy új városfalát sem megrongálni, sem lerombolni, s azokba a házakba, amelyek a városfalon belül épültek… bármiféle ürüg�gyel… berontani…
megengedjük ugyanazon polgárainknak, hogy sem a városon belül, sem fellegvárukban ne legyenek
kötelesek számunkra királyi palotát építeni, s ne merészeljen náluk senki erőszakkal vagy hatalmaskodva ingyen vendéglátást követelni. Megadjuk neki ezenfelül azt a kiváltságot is, hogy ezentúl senki ne
merészeljen tőlük semmiféle katonatartást követelni, se úti ellátást Paviától Rómáig.
Megparancsoljuk azt is, hogy ha kereskedők jönnének az országúton Luccába, senki se tiltsa meg ezek
szabad közlekedését, ne merészelje másfelé irányítani, avagy tévútra vezetni őket...
Azt is akarjuk, hogy az említett várostól számított hat mérföldön belül várkastélyok ne épüljenek; ha pedig
valaki mégis erődíteni merészelne, építményét parancsunkra és segítségünkkel le kell rombolni.
S a város és alsó városa lakói közül senkit se tartóztassanak le törvényes bírói ítélet nélkül…
Megparancsoljuk azt is, hogy az említett luccaiak szabadon adhassanak-vehessenek a… vásáron, azzal
a kikötéssel, hogy a firenzeieknek ugyanakkor ne legyen meg ez a kiváltságuk…
Ebben az engedményokiratunkban, vagyis adománylevelünkben úgy határoztunk, hogy egyetlen püspök, herceg, őrgróf, gróf, de országunk egyetlen személye se merészelje ezekben a szabadságokban megzavarni, zaklatni vagy azoktól megfosztani az említett polgárokat…”
(IV. Henrik Lucca városának adott kiváltságlevele 1081.)

Tanulói munkafüzet
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KÁROLY RÓBERT GAZDASÁGPOLITIKÁJA
ELŐZMÉNYEK
Ahhoz, hogy egy király hatalma elég szilárd
legyen, szükséges kellő mennyiségű jövedelem és megfelelően szervezett hadsereg.
Károly Róbertnek helyre kellett állítania az
ország gazdasági helyzetét, mivel az utolsó
Árpád-házi uralkodók és az őket követő zűrzavaros idők alatt az állam kincstára nem rendelkezett megfelelő összegű bevétellel.
Az Árpád-házi királyok eladományozták
híveiknek a királyi birtokok jelentős részét,
így Károly Róbertnek a megfogyatkozott királyi magánbirtokok (a föld 20 %-a) jövedelme
mellett szüksége volt más forrásból származó
bevételre.

dét, az ezüst egy nyolcadát jelentette. Viszont
a bányabér egyharmadát megkapták a bányatulajdonosok, így érdekeltté váltak a termelésben, hiszen a földjük is megmaradt, és még
pénzt is kaptak a bánya használatáért. Ennek
következtében Magyarország hamarosan az
ezüsttermelésben (10 000 kg/év) Európában a
második helyet szerezte meg a csehek mögött,
aranybányászatban pedig első lett (1000–1500
kg/év – ez az európai termelés kb. 3/4-e). Az állam bevételei jelentősen megnőttek annak ellenére, hogy a bányatulajdonosok is jövedelemhez jutottak. A bányászatnak köszönhetően
fejlődött többek között Körmöcbánya, Selmecbánya, Besztercebánya, Felsőbánya, Nagybánya városa is.
REGÁLÉK
A pénzverés monopóliumából jelentős
haszna volt az uralkodónak. A nemesfémet a
A regálé királyi felségjogon szedett jövedelem
termelő beszolgáltatta a pénzverő kamarák(például só és nemesfém monopólium, harnak, melyért pénzt kapott. A vert pénz értémincad, kamara haszna, pénzverés, bányake kevesebb volt a
bér) volt.
beszolgáltatott nemesMagyarország terfém értékénél, így a
mészeti adottsága lekülönbözet a kincstáré
hetővé tette, hogy
maradt. A haszon akár
az arany és az ezüst
40–45 %-os is lehetett.
bányászata
jelentős
A pénzverő kamarákbevételt eredményezból úgy is származott
zen. Az Árpád-házi
a királynak jövedelkirályok elvették a tume, hogy bérbe adta
lajdonosoktól azokat
a kamarák munkáját,
a területeket, ahol a
a bérlők pedig előre
bányászok valamilyen
fizettek, így biztos
ércet találtak, így a
volt a haszon. Károly
birtokosok nem voltak
Róbert megtiltotta,
érdekeltek a bányák
1. ábra Középkori bánya
hogy a feldolgozatlan
megnyitásában, eltitnemesércet kivigyék
kolták annak létezését,
az országból, tehát az
tehát a király nem jucsak pénz formájában
tott jövedelemhez.
juthatott külföldre.
Károly Róbert ezt a szokást megA kereskedelem fellendülését
változtatta: a földeket a tulajdonosok
szolgálta az értékálló aranyforint
kezében hagyta. Rendelete értelmébevezetése (1325), mely a firenzei
ben az uralkodót illette a bányabér
aranyforint mintájára készült, csak
(urbura), melyet a bányászok fizettek.
2. ábra Károly
annál súlyosabb volt.
Ez a kibányászott arany egy tizeRóbert aranyforintja
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Szabályozták értékét, finomságát, súlyát,
így ugyanolyan pénzt vertek az egész országban, melyet nemcsak itt, hanem külföldön is
elfogadtak. Eddig az uralkodók akár évente
többször is folyamodhattak a pénzrontás eszközéhez azért, hogy bevételre tegyenek szert.
Ilyenkor a nemesfémtartalmat csökkentették,
a különbözet pedig a kamara haszna lett. A
külföldi kereskedőket viszont elriasztotta a
sokfajta, folyamatosan romló pénz, így az állami bevétel ezen az úton nem gyarapodott. A
pénzrontásból származó haszontól az értékálló
aranyforint bevezetésével elesett az uralkodó.
A kibontakozó gazdasági fejlődés a kereskedelem megélénkülését vonta maga után.
A külföldre kivitt vagy onnan behozott termékekre az uralkodó kivetette a harmincadot,
ami az áru értékének harmincada, azaz 3,33%a volt. Ezt a vámot nemcsak a határokon, hanem az ország belsejében is beszedhették.

ADÓK
Károly Róbert a pénzrontásból származó haszontól az értékálló forint bevezetése miatt
elesett, ezért vezette be a kapuadót (1336). Ez
azt jelentette, hogy minden olyan telek után
adózni kellett, amelynek a kapuján egy megrakott szénásszekér befér. Ebből eredt az adó-
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fajta neve. Az összeg, amely először 18, majd 20
dénár volt, nem függött attól, hogy mekkora a
telek, vagy hány család lakik rajta. Sokszor védekeztek a magas adó ellen a jobbágyok úgy,
hogy több család költözött egy telekre, hiszen
így csökkent az egy családra jutó adó összege.
„… elrendeltük és parancsoljuk, hogy minden
megyében, minden egyes kapu után, amelyen szénával vagy gabonával megrakott szekér képes befordulni vagy azon át kijönni –, lakjék bár ugyanazon
kapu mögött, illetve kapuval rendelkező telken három vagy négy, vagy ennél több ember, vagy tartózkodjék ugyan ezen csak egyetlen ember is, hacsak
nem annyira szűkölködő és szegény, hogy azt sem
képes megfizetni, … kivévén a mi királyi és királynéi
szolgáinkat… kivévén továbbá az egyházakat, városokat vagy másokat, akik nyilvánvaló kiváltságot,
szabadságot élveznek, …kamara haszna címén… 18
dénárt a kamarák ispánjának… kell szolgáltatni és
fizetni .” (Károly Róbert 1342. évi dekrétumából a
kapuadóról)
A királynak bevételt biztosított még az
egyházi jövedelmek megcsapolása, megadóztatása is. Károly Róbert elvette a pápai tized
1/3-át, így tulajdonképpen közvetetten adóztatta az egyházat. Abban az esetben, ha a főpapi méltóságot hosszabb ideig nem töltötték
be, a gazda nélküli birtokok jövedelme a királyi kincstárat illette.

3. ábra Kereskedelem és bányászat Károly Róbert idejében Magyarországon
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Rendkívüli adót szedett az uralkodó pl.
a kamara megreformálására, András herceg
házasságára, hadjáratokra. Adót fizettek a királyi birtokokra telepítettek, ez volt a földbér.
A királyi városok lakói jelentős összeggel
adóztak, bár kiváltságuk lehetett, hogy egy
összegben fizethették be adójukat, így ennek
nagysága nem függött a lakosok számától.

KERESKEDELEM
A magyar, illetve a cseh és lengyel kereskedelem fejlődését gátolta Bécs árumegállító joga. Ez azt jelentette, hogy a városon áthaladó kereskedő köteles áruját
eladásra felkínálni alkalmazkodva a helyi
árszabáshoz. Ezért 1335-ben a visegrádi
királytalálkozón a három uralkodó (Károly
Róbert, Luxemburgi János – cseh, III. Kázmér
– lengyel) megegyezett abban, hogy a kereskedők elkerülik Bécset, inkább Brünnön,
azaz Csehországon keresztül mennek Nürnbergbe, Kölnbe stb. Viszont a kereskedőknek
mérlegelniük kellett azt, hogy mi éri meg
jobban: kerülőt tenni, és ezért többet fizetni,
vagy alkalmazkodni az árumegállító joghoz,
és így esetleg olcsóbban eladni a terméket.
„Mi, Károly, Isten kegyelméből Magyarország
királya, amidőn… János úrral, Csehországnak…
királyával… tanácskozást tartottunk… elrendeltük,

történelem 10.

hogy mind a mi kereskedőinknek, mind a csehországiaknak és más szomszédos országbelieknek az alább
megírt országutakon és útvonalakon kell járniok és
utazniok...
Mivel jól tudjuk, hogy még Béla király jelölte ki
mind a brünni polgároknak, mind a nagyszombatiaknak a vámhelyeket, ezeket továbbra is törvényeseknek és jogosnak tekintjük. Éppen ezért mind a
mi kereskedőinket mind a csehországi és más országokból érkező kereskedőket hívjuk és biztatjuk, hogy
javaikkal, áruikkal és értékeikkel békében, háborítatlanul és minden akadályoztatás nélkül vagyonuk
és személyük biztonságban a vámok lefizetése után
szabadon jöjjenek keresztül az említett vámhelyeken.” (Károly Róbert okleveléből 1336)
Behozatalra szorultunk iparcikkekből,
például szövetből, fegyverből, fémárukból és
fűszerből, kivittünk élelmiszert, marhát, bort,
sót. A külföldi kereskedelem akkor hoz több
hasznot, ha többet viszünk ki, mint amennyit
behozunk, de a kivitt áruk értéke kb. fele volt
a behozatalnak. Ez azt jelentette, hogy hiába
tiltotta az uralkodó a nemesfém kivitelét, az
fizetőeszközként mégis a külföldi kereskedők
bevételét növelte.
A Károly Róbertet követő Nagy Lajos az
apjától jól szervezett országot, jól működő
gazdaságot örökölt, mely lehetővé tette, hogy
Magyarország Lajos háborúinak terhét is el
tudta viselni.

Tanulói munkafüzet
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1. sz. MUNKALAP
1. Magyarázza meg a szavak jelentését!
zűrzavaros:  

kincstár:  

magánbirtok:

2. 	Adjon másik címet a szövegegységnek, indokolja röviden címadását!
cím:
indoklás:

3. Mire van szüksége egy királynak ahhoz, hogy szilárd hatalmat tudjon elérni?
Keresse meg és írja ki a megfelelő válaszokat!

4. 	Mi lett a királyi birtokok jelentős részének a sorsa az Árpád-házi uralkodók alatt?
Húzza alá a helyes választ!
a Német-római Birodalomhoz csatolták, a kiskirályok meghódították, a királyok eladományozták, a királyok zálogba adták, házasságok miatt elcsatolták, adósság törlesztése miatt
eladták
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2. sz. MUNKALAP
I. Figyelmesen olvassa el a tankönyvszöveg második egységét!
a) Karikázza be azokat a szavakat, amelyeket eddig nem ismert, de a szövegösszefüggés
alapján meg tud határozni!
b) Húzza alá azokat az ismeretlen szavakat, melyeket a szövegkörnyezet alapján sem tud
megmagyarázni!
c) A Magyar értelmező kéziszótár vagy valamilyen történelmi fogalomtár segítségével határozza meg az ismeretlen szavakat! (Egy sorba csak egy fogalmat írjon!)

1. 	Döntse el a következő állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Válaszát „I” és „H” betűvel jelölje!
Az értékálló aranyforint bevezetésével Károly Róbert jelentős bevételtől esett el.
Károly Róbertnek azért, hogy minél több bányát nyissanak az országban, érdekeltté kellett tennie a birtokosokat a kitermelésben.
A termelő köteles volt a nemesfémet beszolgáltatni a királynak, melyért azonos
értékű pénzt kapott.
A harmincad azért kapta ezt az elnevezést, mert az áru értékének 30 %-át kellett befizetni.
2. 	Kimaradt szavak
A) A z alábbi szöveg Károly Róbert bányanyitásra vonatkozó okleveléből származik. A szövegből kimaradtak szavak, melyeket be kell írnia a kipontozott helyekre! A megadott
szavakat írja a megfelelő helyre!
harmadrészét					
változatlan birtoklását
ezüstbányát
egyetértően

feltárásukat
báróinak
szokása szerint
örökre szólóan
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„Országunk főpapjainak és

alaposan megfontolt ta-

nácsával

kegyesen elrendeljük

hogy ha a főpapok, szerzetesek és világi papok vagy a nemesek bármelyikének földjein
és birtokán arany-, illetve

fognak találni, s amennyiben nem

tagadják le azok létezését és nem tagadják meg a

, akkor

ugyanők örökre élvezzék örvendezve azon földjeik
, amelyeken ezek az arany- és ezüstbányák találhatók, sőt a földjükön talált arany-,
illetve ezüstbányákból származó, a bányászok szokása szerint befolyó királyi jövedelmek

is kapják meg teljességgel
” (Károly Róbert oklevele, 1327)

B) A z értékálló aranyforintra vonatkozó tankönyvszöveg segítségével írja be a hiányzó kifejezéséket a kipontozott helyre!
„Mi,

, Isten kegyelméből Magyarország királya, jelen okle-

velünk rendjében tudomására hozzuk mindenkinek, akit illet, hogy (…) kamaránknak ugyanazon ispánja háromféle dénárt verjen és készíttessen, tudniillik a
mintájára

-ból

jó és tiszta forintokat, csak amazoknál valamivel
Elrendeltük pedig, hogy a folyó évben forgalomban levő háromféle pénzünket, tudniillik
a forintokat, garasokat és kisdénárokat (…) az
formában,

,

egy és ugyanazon
,

ver-

jék, és azonképpen készítsék úgy, hogy ezen háromfajta dénáraink az egész országunkban
egyformán és minden

nélkül kerüljenek forgalomba és bevál-

tásra.”
(Károly Róbert oklevele, 1336)
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3. sz. MUNKALAP
1.

Magyarázza meg a szavak jelentését!
tized:  

földbér:  

kiváltság:  

megcsapol:

2. 	Szinonimák, antonimák
A) Keressen szinonimát az alábbi szavakhoz! A szövegbeli jelentésüket vegye figyelembe!
kapu
telek
költözik
csökken
rendkívüli
megreformálás

B) Keresse meg az alábbi szavak ellentétes jelentésű megfelelőit! A szövegbeli jelentésüket
vegye figyelembe!
haszon
értékálló
megrakott
szűkölködő
elvesz
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3. 	A tankönyvszöveg segítségével írja be a jövedelmek típusait! (A színessel jelölt sorokba
nem kerül adat.)

Királyi jövedelem

Királyi birtokok

föld 20%-ának jövedelme

Regálék

Adók
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4. sz. MUNKALAP
1.

Magyarázza meg a szavak jelentését!
köteles:  
árszabás:   
mérlegel:  
kerülő:  

2. 	Tegyen fel kérdéseket a kereskedelemre vonatkozó szövegrész minden mondatára, kivéve a forrás mondatait!
1.
2.
3 .
4.
5.
6.
7.

3. 	A térkép segítségével egészítse ki a szöveget!
Magyarország természeti adottsága lehetővé tette, hogy az arany és az ezüst bányászata
jelentős bevételt eredményezzen, hiszen az ország
területein több arany és ezüst bánya volt. Ennek megfelelően helyezkedtek el a pénzverő kamarák például
Nemcsak nemesfémet, hanem sót is bányásztak
többek között
A bányászat mellett jövedelmet hozott a   külkereskedelem,

hiszen

a

harmincadhivatalokban

(pl.

)

kellett fizetni vámot. Németország irányába vittünk
,

délkeletre

pedig

közvetítő

kereskedelemmel
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Magyarország behozatalra szorult
irányból (

, melyet több
) szállítottunk.
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5. sz. MUNKALAP
1.

Mi a véleménye Károly Róbert gazdaságpolitikájáról? Érveljen állításai mellett! A 2–3
perces szóbeli munkához segítségként írjon szempontokat vagy vázlatot!

MÁTYÁS KIRÁLY GAZDASÁG- ÉS KÜLPOLITIKÁJA
GAZDASÁGPOLITIKA
Trónra lépésekor Mátyás üres államkincstárat örökölt, így az állam számára szükséges
bevételeket elő kellett teremtenie. Ezért megváltoztatta az adózás rendszerét. Eddig annyi
kiváltság volt érvényben, hogy a királyi jövedelem nem volt elegendő az állam fenntartásához, így az új adók fizetése alól senki nem
kapott mentességet.

1. ábra Mátyás aranyérme

1467-ben a kapuadó helyett bevezette a
kincstári adót, a füstpénzt, melyet már nem
telkenként, hanem háztartásonként kellett fizetni. Az összeg maradt a Károly Róbert által
kivetett 20 dénár, de már családonként. Mivel
a kapuadó telekre, a füstpénz családra vonatkozott, egy telken pedig több család is élhetett, így többszörösét fizethették annak, amit
eddig fizettek. A telkes jobbágyok mellett be-

szedette az adót a zsellérektől, a jobbágytelken élő nemesektől is.
A rendkívüli hadiadót évente többször is
kivetette, melyet háborúra fordított. Azért volt
rendkívüli az adó, mert az országgyűlésnek
évről évre meg kellett szavaznia a kivetését.
Összege 1 aranyforint volt háztartásonként,
azaz ötszöröse a füstpénznek (kb. egy hízott
disznó ára).
A harmincadot átkeresztelte koronavámra,
így az eddigi kiváltságosoknak – akik nem fizettek harmincadot – is kellett fizetniük.
Mátyás jövedelmét a kincstári adó, a rendkívüli hadiadó, a sómonopólium, a koronavám, a pénzverés és a bányakamarák haszna
biztosította. Kisebb tételekkel szerepelt még a
városok, illetve a szászok, a zsidók, az erdélyi
románok adója.
Mátyás jövedelme tehát 700–800 ezer forint
lehetett, melynek összege változhatott attól
függően, hogy a rendkívüli hadiadót hányszor szedte be egy évben. Európa többi államával összehasonlítva, a bevétel jelentősnek
számított. Például Anglia uralkodói sem rendelkeztek sokkal több jövedelemmel. Az állami adók terhét Nyugat-Európában a városok
polgársága viselte, Magyarországon pedig a
polgárság fejletlensége miatt a jobbágyok.

2. ábra A királyi kincstár bevételei az 1470-es években (becslés alapján)
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Mátyás évi jövedelme nem állandó összegű
volt, mert sokszor rendszertelenül folytak be
az adók.

AZ OSZTRÁK KAPCSOLAT, HÁBORÚK

„Életében mind az egész ország reá kiált vala
Mátyás királyra, hogy… felette igen telhetetlen vala;
megnyúzná és megönné az országot a sok vámokkal
és nagy rovásokkal (egy portára eső adómennyiség),
mert négyször rója vala minden esztendőben az országot.” (Heltai Gáspár: Krónika az magyaroknak
dolgairól, 1575)

1458-ban azért nem koronázták meg Mátyást,
mert a Szent Korona III. Frigyesnél volt. A viszszaszerzése Mátyás számára hosszabb ideig
tartott, hiszen a bárók egy része még 1459-ben
Frigyest választotta magyar királlyá. Végül
1463-ban megkötötték a bécsújhelyi szerződést,
majd 1464-ben megtörtént a koronázás. III. Frigyes a Szent Korona visszaadásáért 80 000 aranyat
kért, és azt a feltételt szabta, hogy ha Mátyás törvényes fiú örökös nélkül hal meg, akkor a Habsburgoké legyen a magyar trón (a szerződés aláírásakor Mátyás felesége gyermeket várt).

A központosítás alapvető feltétele, hogy a királynak legyen elég jövedelme ahhoz, hogy függetlenedni tudjon a rendektől. Ehhez szükséges
a városok fejlettsége, hiszen ők fizetik az adók
jelentősebb részét, mely akkor nálunk elmaradt
Nyugat-Európához képest. Mátyásnak korszerű zsoldosserege, államapparátusa, kiváló
szakemberei voltak, de fizetésük meghaladta
az ország teherbíró képességét. Csak a fekete
sereg évi zsoldja elérhette a fél millió forintot.

KÜLPOLITIKA
Az állam megnövekedett erejét Mátyás külpolitikai terveinek megvalósítására fordította.
Zsigmond császárhoz hasonlóan erős középeurópai birodalmat akart létrehozni. Mátyás
terjeszkedő politikája miatt azonban állandóan összetűzésbe került a Jagellókkal (cseh,
lengyel területek), a Habsburgokkal, hol pedig kettejük szövetségével. Hadi sikerei miatt
diplomáciailag elszigetelődött, mert a környező államok féltek egy nagy közép-európai állam létrejöttétől.
Az őt megválasztók viszont azt várták
tőle, hogy folytatja apja török politikáját, de
Mátyás nem vállalkozott törökellenes támadó
hadműveletre, mert az ország ereje nem volt
ehhez elég, ezért védekező politikát folytatott.
Külpolitikáját tehát három nagy irány jellemezte. III. Frigyest, a Német-római Birodalom császárát visszaszorítani nyugaton. A cseh
királyi címet megszerezni azért, hogy legyen
esélye a német-római császári címre – ez az
északnyugati irány. A törökökkel szemben
pedig délen védekezni.

„Továbbá … a Szent Koronát, amit a néhai igen
fenséges Erzsébet királynő a néhai jó emlékezetű
László királlyal együtt császárunknak, az említett
Frigyesnek, megbízható kezébe átadott és az eddig
hűségesen megtartotta és megőrizte, nehogy idegen
kézbe kerüljön, … a mondott Mátyás királynak, fiunknak és az ő magyar királyságának kegyesen visz
szaadtunk…
Továbbá … elhatározott és végeztetett, hogy
ha a magyar királyság megüresedik, mert az előbb
mondott Mátyás király ágyékából nem származnak
törvényes fiak vagy unokák, mi … vagy fiunk…,
vagy, ha többeket hagytunk hátra, közülük az egyik,
akit az a királyság királyának választott, Magyarország ama királyságának élére állíttatnak vagy állíttatik.” (1463. évi bécsújhelyi szerződés)
Az 1470-es években újra kiéleződtek az
osztrák–magyar ellentétek, a határviták a
cseh harcok kapcsán. Mátyás azt szerette volna elérni, hogy Frigyes ismerje el őt cseh uralkodónak. Amikor a császár 1477-ben Ulászlót
ismerte el választófejedelemnek, Mátyás hadat üzent a császárnak. Ezután sikerült elérni
a békekötést és az elismerést. A szerződés szerint Frigyes még 100 000 Ft hadisarcot is fizet
Mátyásnak. Mivel a pénz 1482-ig nem érkezett
meg, így újabb támadás indult az osztrák tartományok ellen. 1485-ben elfoglalta Bécset, áthelyezte székhelyét Budáról Bécsbe, és felvette
az „Ausztria hercege” címet. Hiába hódította
meg Alsó-Ausztriát, hiába volt választófejedelem, mégis Frigyes fia, Miksa lett a német király. 1487-ben Bécsújhely elfoglalásával pedig
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véget értek a harcok. A költséges háborúk nem
váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Az
osztrák hódításokat nem sikerült elismertetni,
a területről befolyó jövedelmet pedig az itt állomásozó hadsereg emésztette fel.

CSEH POLITIKA
A cseh kapcsolatok 1457-ben kezdődtek, mikor
Mátyás Podjebrád György cseh kormányzó, később király segítségével szabadult a fogságból,
és eljegyezte annak lányát, Katalint, majd feleségül vette.
1461-ban a felvidéki cseh huszita uralom
felszámolása kezdődik meg, mely a következő évben befejeződik. A vezér, Giskra birtokot
kap Arad megyében, hadseregének egy részét
pedig Mátyás szolgálatba fogadta.

A pápa kiátkozta a huszita Podjebrádot
(1466), keresztes hadjáratot hirdetett ellene,
melyben Mátyás részt vett. Ezzel 1468-ban kezdetét vette a csehek ellen 10 évig tartó háború. A
cseh királyi cím megszerzése lett a cél, mert ez
vezethetett a német-római császári cím elnyeréséhez, hiszen a hét választófejedelem egyike volt a cseh király. A cseh rendek királlyá
választják Mátyást Olmützben (1469), de egy
másik király is van, a lengyel Jagello Ulászló,
akivel osztoznia kell. Végül több hadjárat és tárgyalás után 1479-ben aláírták a békét Olmützben, melyben kölcsönösen elismerték egymást
cseh uralkodónak, Mátyás Szilézia, Morvaország és Lausitz királya lett, Ulászló Csehországé. Mátyás cseh politikája voltaképpen sikeres
volt, az már az ausztriai politika következménye, hogy nem választották meg német-római
császárnak.

3. ábra Magyarország Mátyás korában
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TÖRÖKELLENES POLITIKA
A törökkel szembeni politikát az aktív védelem
jellemezte. A déli határt biztosítani kellett, a török betörésnek pedig Mátyás igyekezett elejét
venni. Nagyobb hadjáratot nem indított a király
a török ellen, hiszen egyedül esélye sem lett volna vissza-szorítani őket a Balkánon, az európai
segítség pedig legtöbbször csak szóban érkezett.
A széles európai összefogás nem valósult meg.
„Gondoskodjanak mások a saját ügyeikről, mi
is gondoskodunk a magunkéról: gondoskodunk pedig úgy, hogy ha már senki nem gondol a fenyegető
veszedelemmel, ne mi legyünk az elsők, akik belepusztulunk… Mert senki vádja nem érhet bennünket, amiért ekkora teher alatt megállni nem tudunk,
még ha akarnánk is!”
(Mátyás levele a pápához)
A szultán, II. Mehmed sorra bekebelezte
Szerbiát majd Boszniát, így az a két ország
lett az Oszmán Birodalom része, mely eddig
(1463) felfogta a törökök csapásait. Mátyás ezután támadó hadjáratot indított, visszaszerezte
1463-ban Jajcát, mely a magyar védelem egyik
pillére lett, 1464-ben Szreberniket, Bosznián
pedig megosztozott a törökkel. Újabb határkiigazítás történt 1476-ban Szabács elfoglalásával. A király kettős végvárrendszert épített
ki a déli határ mentén, melyet karban kellett
tartani, mert a várak kivédték a portyákat,
innen indítottak délre betöréseket (bár ezek
nem rengették meg az Oszmán Birodalmat),
a nagyobb támadásokat felfogták addig, míg
a felmentő sereg megérkezik. A török erősségekkel közvetlenül állt szembe Szörényvár,
Orsova, Nándorfehérvár, Szabács, Szrebernik,
Jajca, Klissza. A második vonalba tartozott
Karánsebes, Lugos, Temesvár, Pétervárad,
Bihács, Zengg. Persze ez nem jelentette azt,

történelem 10.

hogy a török ne tudott volna akár Karintiáig
vagy Erdélybe behatolni. Ilyen betörés történt
1479-ben Erdélybe, ahol Kenyérmezőnél győzelmet aratott Kinizsi Pál és Báthory István
erdélyi vajda.
1481-ben Mátyás mélyen behatolt a törökök által megszállt területre, de félt attól, hogy
két tűz közé kerül (III. Frigyes, török), ezért
a pápától kért biztosítékot, hogy Frigyes ne
támadja hátba. Mivel nem kapta meg az ígéretet, ezért nem folytatta a törökellenes harcot. 1483-ban békét kötött 5 évre a szultánnal
– II. Bajaziddal, aki békésebb természetű volt,
mint elődje – mely nem jelentett igazi békét,
de a nagyobb hadjáratok szüneteltek.

ÖSSZEGZÉS
Mátyás uralkodása alatt jutott el a középkori
magyar állam a csúcsára, vált európai nagyhatalommá. Az ország gazdaságilag erősödött, de még nem érte el a nyugat-európai
színvonalat. Az eredmények átmeneti jellegűek voltak, mert nem a társadalom fejlettségének voltak köszönhetőek, hanem a király személyének, többek között ezért halála után az
ország összeomlott.
„De mihelyt meghala, minden ember ottan dicsírni kezdé őtet. Mert mindjárt meg kezde bomlani
a békesség az országban. Ottan megelevenülének a
törökek is, és az ország egyik nyavalyából a másikba esék. Akkoron kezdé minden ember megismerni,
micsoda jeles fejedelem volt volna az Mátyás király.
És akkoron kezdének mind az emberek mondani: de
csak élne Mátyás király, bár minden esztendőben
hétszer róná meg az országot.”
(Heltai Gáspár: Krónika az magyaroknak
dolgairól, 1575)
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1. sz. MUNKALAP
1.

Tegye megfelelő sorrendbe az alábbi mondatokat!
Ha egy telken több család lakott, akkor az adó összege eloszlott a családok között.
Mátyás a bevételek növelése érdekében új adófajtát vezetett be.
Így Mátyás Károly Róbert kapuadójának többszörösét szedte be füstpénzként.
A kapuadót telkenként kellett fizetni, összege 20 dénár volt.
Ezzel szemben a füstpénz nem telkenként volt 20 dénár, hanem kéményenként.
Károly Róbert kapuadója helyett a füstpénzt kellett fizetni a jobbágyoknak.
Tehát, ha egy telken több család lakott, akkor annyiszor 20 dénár volt a bevétel.

2. 	A tankönyvi táblázat segítségével (2. sz. ábra) töltse ki az ábrát! Írja be, milyen jövedelmekből származott Mátyásnak bevétele, ezeket miben kellett fizetni, és mennyi volt az
éves összegük!
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2. sz. MUNKALAP
1. 	Igazak vagy hamisak az állítások? A megfelelő helyre tegyen x-et!
állítások

igaz

hamis

Mátyás Zsigmondhoz hasonlóan erős nyugat-európai birodalmat akart
létrehozni.
Mátyás állandóan összetűzésbe került a Jagellókkal és az Anjoukkal.
A környező államok féltek attól, hogy Mátyás túl nagy és erős államot
hoz létre.
Mátyás folytatta apja török politikáját, mert elsősorban a török ellen
vezetett hadjáratokat.
Mátyás a törökkel szemben védekező politikát folytatott, mert az állam
nem volt elég erős a támadáshoz.
Mátyás külpolitikájának három iránya volt: nyugaton a német-római
császárságot visszaszorítani, keleten megszerezni a cseh királyi címet,
délen megtámadni a törököt.
Mátyás bevételének jelentős részét külpolitikai terveinek megvalósítására fordította.

2. 	Az előző feladat hamis állításaiból készítsen igaz állításokat a megfelelő elemek kicserélésével!
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3. sz. MUNKALAP
1. 	A szövegbeli jelentés
A) Keressen szinonimát (hasonló jelentésű) az alábbi szavakhoz! A szövegbeli jelentésüket
vegye figyelembe!
báró
szerződés
feltétel
örökös
elfoglal
elismertet
B) Keresse meg az alábbi szavak ellentétes jelentésű megfelelőit! A szövegbeli jelentésüket
vegye figyelembe!
megválaszt
törvényes
elismer
meghódít
költséges
jövedelem
2. 	Az osztrák kapcsolatokról és háborúkról szóló bekezdés lényegét fogalmazza meg öt mondatban!
1.

2.

3.

4.

5.
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4. sz. MUNKALAP
1. 	Kösse össze az összetartozó az évszámokat, eseményeket, személyeket stb! (Egy adathoz
több állítás is tartozhat.)
1466		
Ulászló Csehország királya
                                                  Olmütz
Mátyás hadseregének részévé válnak
                                                        1479
Arad megye
a csehek királlyá választják Mátyást		Mátyás békét köt a csehekkel
                                    cseh királyi cím
1457
              Mátyás szabadul fogságából
Podjebrád kiátkozása
                                                    Giskra
1469
husziták		
hét választófejedelem egyike
2.

Fogalmazzon meg minél több kérdést a következő két mondathoz!
A cseh királyi cím megszerzése lett a cél, mert ez vezethetett a német-római császári cím elnyeréséhez, hiszen a hét választófejedelem egyike a cseh király. A cseh rendek királlyá választják Mátyást Olmützben (1469), de egy másik király is van, a lengyel Jagello Ulászló,
akivel osztoznia kell.
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5. sz. MUNKALAP
1. 	A Történelmi atlasz és a tankönyvszöveg segítségével nevezze meg az alábbi vaktérképen
a számokkal jelölt várakat!

		

1.

2.

3.

4.

		

5.

6.

		

7.

8.

		

9.

10.

		

11.

12.

		

13.

2. 	A törökellenes politikára vonatkozó tankönyvszöveg segítségével írja be a hiányzó kifejezéseket!

Mátyás török politikáját apjával ellentétben az
te. Azért nem vezetett

védekezés jellemezhadjáratokat, mert segítség nélkül nem lett

volna esélye a győzelemre. Európa államai viszont nem nyújtottak
segítséget. Miután a török egyre
tyás kénytelen volt támadást indítani. Ekkor megszerezte

-ra hatolt a Balkánon, Má-t és
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-t.
Jelentős

győzelmet

aratott

1476-ban

-nál,

majd

-ben Kenyérmezőnél. A védelem megerősítésére építette ki délen
a
törökkel, mely a nagy

-t. Végül 1483-ban
szünetelését jelentette.

kötött a
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6. sz. MUNKALAP
I. 	Tanulmányozza a Mátyás külpolitikájával kapcsolatos kronológiát! Ezzel párhuzamosan
kísérje végig a tankönyv térképén az eseményeket!
a) Keresse vissza a kronológia adatait a tankönyvszövegben, és amelyek csak a kronológiában találhatók meg, azokat duplán húzza alá az első oszlopban!
b) Húzza alá azokat az eseményeket a táblázat második oszlopában, melyekre nem talál
utalást a térképen!
Időpont/
időszak

1461
1463
1463
1463
1464
1467
1469
1469
1472
1472
1474
1474

1476
1477
1479
1479
1480
1480
1481
1482
1484
1487
1488
1489

Események

Mátyás feleségül veszi Podjebrád György cseh király lányát.
Békekötés III. Frigyessel Bécsújhelyen a korona visszavételével kapcsolatban.
A törökök feladják Jajca várát.
Mátyás a velencei dózséval köt szövetséget a török ellen.
Mátyás a boszniai Zvornikot ostromolja, de felhagy vele.
Mátyás támadást indít III. István moldvai vajda ellen, mert támogatta az erdélyi
lázadást.
Megválasztják Mátyást a cseh katolikus rendek királlyá Olmützben.
Mátyás életfogytiglan tartó barátsági szerződést köt három bajor herceggel (segíti őket, ha a csehek támadnak).
IV. Sixtus pápa elismeri Mátyás cseh királyságát.
Fegyverszünetet köt Mátyás Kázmér lengyel királlyal.
A szendrői bég kirabolja és felgyújtja Váradot.
Boroszlónál Mátyás vezetésével meghátrálásra kényszerítik az egyesült csehlengyel seregeket úgy, hogy a magyar sereg szorult a várba, mégis a támadók
kértek békét.
Mátyás és Beatrix, a nápolyi király lánya házasságot köt Budán.
Korneuburgban Mátyás békét köt III. Frigyessel, aki elismeri Mátyást cseh választófejedelemnek.
Olmützben ratifikálják az előző évben megkötött békét, melyben arról van szó,
hogy Mátyás és Ulászló is megtarthatja cseh királyi címét.
Kenyérmezőnél Kinizsi és Báthory által vezetett sereg megveri a törököt.
Mátyás elfoglalja a stájerországi Radkersburgot.
Mátyás fegyverszüneti tárgyalásokat folytat II. Mehmed szultánnal.
Mátyás szeretne egy III. Frigyes ellenes szövetséget Svájccal, Franciaországgal.
A magyar seregek visszafoglalják Kőszeget (1445 óta osztrák kézen).
A magyar sereg elfoglalja az alsó-ausztriai Korneuburgot.
Bécsújhely elfoglalásával lezárul Alsó-Ausztria meghódítása.
II. Bajazid szultánnal meghosszabbítja Mátyás az 1483-as békét.
Mátyás barátsági szerződést köt a brandenburgi választófejedelemmel.
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II/A Gyűjtse ki a kronológiából, hogy Mátyás kivel és mikor volt jó viszonyban!
pl. 1461 Mátyás feleségül veszi Podjebrád György cseh király lányát.
II/B Gyűjtse ki a kronológiából, hogy Mátyás kivel és mikor került összetűzésbe!
pl. 1463 A törökök feladják Jajca várát.
1464 Mátyás a boszniai Zvornikot ostromolja, de felhagy vele.
1467 Mátyás támadást indít III. István moldvai vajda ellen, mert támogatta az erdélyi lázadást.
1474 A szendrői bég kirabolja és felgyújtja Váradot.
1474 Boroszlónál Mátyás vezetésével meghátrálásra kényszerítik az egyesült cseh-lengyel seregeket
úgy, hogy a magyar sereg szorult a várba, mégis a támadók kértek békét.
1479 Kenyérmezőnél Kinizsi és Báthory által vezetett sereg megveri a törököt.
1480 Mátyás elfoglalja a stájerországi Radkersburgot.
1480 Mátyás fegyverszüneti tárgyalásokat folytat II. Mehmed szultánnal.
1481 Mátyás szeretne egy III. Frigyes ellenes szövetséget Svájccal, Franciaországgal.
1482 A magyar seregek visszafoglalják Kőszeget (1445 óta osztrák kézen).
1484 A magyar sereg elfoglalja az alsó-ausztriai Korneuburgot.
1487 Bécsújhely elfoglalásával lezárul Alsó-Ausztria meghódítása.

Tanulói munkafüzet
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Írja át Heltai Gáspár szövegét mai köznyelvre!
„De mihelyt meghala, minden ember ottan dicsírni kezdé őtet. Mert mindjárt meg kezde bomlani a
békesség az országban. Ottan megelevenülének a törökek is, és az ország egyik nyavalyából a másikba
esék. Akkoron kezdé minden ember megismerni, micsoda jeles fejedelem volt volna az Mátyás király.
És akkoron kezdének mind az emberek mondani: de csak élne Mátyás király, bár minden esztendőben
hétszer róná meg az országot.”

2. 	A tankönyvszövegben található térkép segítségével válaszoljon egész mondatban a következő kérdésekre!
a) Mely területeket csatolta Mátyás Magyarországhoz?

b) Mely birodalmakkal volt határos Magyarország?

c) Hol és mikor kötött békéket Mátyás?

d) Mikor törtek be a törökök az országba, milyen irányból és merre haladtak?

e) Mikor és hol került sor csatára III. Frigyes seregeivel osztrák területen?
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f) Mely cseh területeknek lett uralkodója Mátyás?

3. 	Események, szereplők
A) Tegye időrendbe a felsorolt eseményeket úgy, hogy a táblázat oszlopába beírja a sorszámokat! Segítségül használja a tankönyvi szöveget és térképet!
Események

Sorszám

Kenyérmezőre megérkező Kinizsi megfordítja a csata menetét.
Bécsújhely elfoglalásával befejeződnek az osztrák háborúk.
Mátyás békét köt a törökkel, mely 1520-ig meghatározza a kapcsolatokat.
Olmützben cseh királlyá választják Mátyást.
Mátyás megveri Boroszlónál a cseheket.
Sikerül visszaszerezni Kőszeg várát az osztrákoktól.
Olmützben békét köt Mátyás Ulászlóval.
III. Frigyessel Bécsújhelyen békét köt a korona átadásáról.
Keresztes hadjáratot hirdet a pápa Podjebrád György ellen.
A boszniai hadjárat során sikerül megszerezni Szrebernik várát.
B) Egészítse ki a táblázatot a tankönyv szövege és térképe segítségével!
Időpont

Helyszín

Ellenfél

Ellenfél
uralkodója

Győztes fél

török
1464

magyar

1485
Kenyérmező
1487
Radkersburg
Jajca
osztrák
Boroszló
török

magyar

Tanulói munkafüzet

4.

Mátyás király gazdaság- és külpolitikája 45

Írjon egy diákparlamentre 8–10 mondatos hozzászólást arról, hogy miért fontos az idegen
nyelvek ismerete! Építse bele a Mátyás királyról írottakat (nem szó szerint)!
„… minden levelet, amelyet különfelé küld, … vagy a neki szóló leveleket, bárhonnan érkeztek, azonnal
átfutja szemeivel. Mert hát igen sok nyelvet tud: bírja a latint… kitűnően érti és jól beszéli a bolgár
nyelvet… ez nagyon kevéssé különbözik a tót nyelvtől, amely igen széles területen használatos, és igen
sok változata van. Mátyás király is jól tudja ezt, s így van aztán, hogy a cseh, lengyel, rutén, dalmata,
bolgár, krétai, szerb, rác és sok másféle származású emberekkel tolmács nélkül tud beszélni. Tudvalevő
dolog ugyanis, hogy mindezeknek a nyelveknek a tót a törzse. A német nyelvet még mint gyermek a
börtönében tanulta, s idősebb korára még jobban begyakorolta magát, a német fejedelmekkel való folytonos érintkezése révén…”
(Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs…)
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5. 	A következő forrásrészletek segítségével kb. 15 mondatban mutassa be Mátyást mint hadvezért! Figyeljen arra, milyen taktikákat alkalmaz a király, és vajon miért?
„Ezután erős hadi sereggel bejárta Szerbia nagyobb részét, s e földet tűzzel-vassal felette megdúlva, szerencsésen visszatért. E hadjáratok után még meg sem száradt lovainak verejtéke, megtámadta a bosnyák
királyságot… Jajca természeténél fogva és magas falai révén is igen erős várát megvette erővel, a föld
más várait pedig feladás által.”
(Thuróczi: Magyar krónika – 1463–64-es boszniai hadjárat)
„Éjjel-nappal vívja hadigépekkel, ágyúval, azonkívül támadásokkal, ajánlatokkal, csellel zaklatja. Végre
a vár kapitánya, Haram bég találkozót kért a királytól… A király tisztességgel fogadta… Hogy haszontalan henyéléssel ne teljék a téli táborozás, ugyanakkor még huszonhét szomszédos helységet is
elfoglalt.”
(Bonfini: Mátyás király – 1463–64-es boszniai hadjárat)
„Tudta, hogy Pannóniát gyakori becsapásokkal teljesen elpusztítják (ti. a törökök), hacsak le nem rontja
vagy hatalmába nem keríti azt a várat (Szabácsot). Ezért… nagy sereggel indult s oly elhatározással,
hogy vagy életét veszti, vagy megszerzi a várat… Tábort ver…, minden reményét a gyorsaságba és a
kemény télbe veti. Reméli ugyanis, e kettő megakadályozza, hogy a török segítséget kapjon… az új vár
köré ostromtornyokat meg ércágyúkat vonat, deszkapalánkkal és árokkal veszi körül, hogy se bevinni,
se kihozni ne lehessen semmit. Majd éjszakai ostromba kezd. Nem mulaszt el semmi cselt, semmi fáradságot. Nem hagy pihenést a várbelieknek… hosszú ostromlással kifárasztotta ugyan az ellenséget…
elvonulást színlelt… túlsó oldalról támadtak… gyors csapatot küldött vissza… az ellenséges várat elfoglalták… A király parancsára másnap nem gyújtják fel, hanem mindent újjáépítenek.”
(Bonfini: Mátyás király – Szabács bevétele)
„A csillagok megkérdezése és jóslata után ez év elejétől kezdte tehát ostromolni a király Bécset, mert
tudta, hogy a csillagok most Frigyesnek kedvezőtlenek. Minden igyekezetét ennélfogva arra irányította,
hogy… a dúsgazdag város erővel vagy kiéheztetéssel meghódoltassa. Tudta ugyanis, ha birtokába keríti
e gőgös várost, ez mindenképpen győzelmének örök emléke lesz. A felső részen egészen a város közelében
emeltetett erősséget… Azután megostromolja és kirabolja a külvárosokat. A katonák körös-körül feldúlják és felgyújtják a kies fekvésű falvakat… a kegyetlen éhség már gyötörni kezdte a lakosságot… Ezalatt
a király hol a külvárosokat, hol meg a Duna szigetéből a falakat támadta: naponként harcot kezdeményezett; olykor egyedül, egy szolga kíséretében körüljárta a falakat, s néhány polgárt meg is szólított…
Védőtetőket, tornyokat, ágyúkat s más hadigépeket vitetett a falakhoz. Éjnek idején az egyik külvárost
elfoglalják, nagy részét felgyújtják.”
(Bonfini: Mátyás király – Mátyás elfoglalja Bécs városát)
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A FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK
A FELFEDEZÉSEK ELŐZMÉNYEI
ÉS FELTÉTELEI
A felfedező utak megindulásának több oka
volt. Nyugat-Európa gazdasága, pénzgazdálkodása a XV. században rohamosan fejlődött,
és ez egyre több aranyat emésztett fel. A keleti
kereskedelem pedig kiszivattyúzta a nemesfémet Európából. Az „aranyéhség” fokozódott,
mert a szükséges aranymennyiséget a kimerülőben levő bányák nem tudták biztosítani.
A Távol-Keletre vezető szárazföldi kereskedelmi utak bizonytalanná váltak, nagyobb lett a
kockázat az arab és a török terjeszkedés miatt.
A kereskedőknek adót és vámot kellett fizetni,
így a tengeri szállítás olcsóbb lett. Megnőtt az
indiai fűszerek és luxuscikkek iránti kereslet.
A távol-keleti országok mesés kincseiről szóló
legendák új utak keresésére ösztönözték a hajósokat.
A feltételeket az új hajótípus, a karavella
(több árbocos, nagy vitorlafelületű, hátsó kormányos, mélyjáratú, 200–500 tonnás) megjelenése, az iránytű elterjedése, a csillagászat i
ismeretek bővülése és a térképek pontosságának javulása (pl. Toscanelli feltüntette a
hosszúsági és szélességi fokokat) teremtette
meg. A helymeghatározást szolgáló műszerek
(asztrolábium, gnomon) is segítették a hajósok munkáját. Nemcsak ismertté, hanem elfogadottá vált Ptolemaiosz elképzelése, hogy
a Föld gömbölyű. Ehhez járult hozzá, hogy
létrejött az egységes Spanyolország, mely Európa egyik legerősebb állama lett. A portugálok terjeszkedni, hódítani akartak azért, hogy
birodalmukat a spanyolokkal
szemben megerősítsék, illetve
megtörjék Velence kereskedelmi uralmát. Ezért mindkét
ország uralkodói kihasználva
kedvező földrajzi helyzetüket
támogatták a felfedező utakat.

A FELFEDEZÉSEK KEZDETE
A portugálok fokozatosan haladtak előre Afrika nyugati partjainál. Elsősorban aranyat, elefántcsontot hoztak Európa kikötőibe, Afrikába
pedig fegyvert, textilt vittek. Túljutottak   az
Egyenlítőn (1471), majd Bartalomeo Diaz 1487ben megkerülte a Jóreménység fokát Dél-Afrikánál. Úgy gondolták, ha továbbhaladnak, Indiába fognak elérni. Ez megvalósult 1498-ban,
amikor Vasco da Gama kikötött Calicutban.
Ezután fűszereket (bors, gyömbér, szegfűszeg,
szerecsendió, fahéj), illatszereket, selymet szállítottak Európába gyakran 700 %-os haszonnal. A fő kereskedelmi forgalom 1869-ig, a Szuezi-csatorna megnyitásáig ezen az útvonalon
zajlott.

AMERIKA FELFEDEZÉSE

Az Újvilág felfedezése Kolumbusz Kristóf nevéhez fűződik. Mivel a portugáloktól nem kapott
segítséget terveinek megvalósításához, ezért
a spanyolokhoz fordult. Kasztíliai Izabella és
Aragóniai Ferdinánd, a spanyol uralkodók támogatták az elképzelését, miszerint nyugatra
hajózva keletre kell megérkezni, mert a Föld
gömbölyű. Úgy gondolta, hogy így az Indiába
vezető út rövidebbé válhat. 1492 . augusztus 3án indult el három hajóval (Santa Maria, Nina,
Pinta) nyugatra, India felé – hajóinak össztérfogata akkora volt, mint ma egy
balatoni hajóé. Élelmet, vizet
kellett vinni a hosszú útra, így
nem maradt elég hely a legénységnek a hajó belsejében, ezért
a fedélzeten kellett aludniuk.
A hajósok betegsége, a skorbut
(vitaminhiány) is szedte áldozatait. Kolumbusz két hajónaplót vezetett, hogy ne tudjon
a legénysége arról, mennyire
messze vannak Európától. Vé1. ábra Kolumbusz
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2. ábra Kolumbusz hajói

gül október 12-én kikötöttek a közép-amerikai Bahama-szigetekhez tartozó Guanahani
szigetén. Majd eljutottak Haitiba és Kubába,
amelyekről Kolumbusz azt feltételezte, hogy
Japánba érkezett. Meg volt győződve arról is,
hogy elérte Indiát. Ezért nevezzük a mai napig
is az őslakosokat indiánoknak, a szigetvilágot
pedig Nyugat-indiai szigeteknek (földrajzi

Hajótörések, lázongások követték egymást.
Hazaérve az admirálisi rangig emelkedett Kolumbusz kegyvesztetté vált. Amikor 1506-ban
meghalt, nem tudta, hogy új földrészen járt.
Az új földrészt nem róla, hanem Amerigo
Vespucciról nevezték el, aki több hajóúton vett
részt a La Plata vidékén Dél-Amerikában, és
leírásaiból ismerhette meg Európa a felfedezett világot, Amerikát, ’Amerigo földjét’.

A XVI. SZÁZAD
FELFEDEZÉSEI, HÓDÍTÁSAI

3. ábra Kolumbusz partraszállása

térképen Antillák). Második útjára (1493–94)
17 hajóval, 1500 fős legénységgel indult, vittek marhákat, öszvéreket, lovakat, szőlőveszszőt az őslakosoknak. Puerto Ricót, Jamaicát
fedezték fel. A harmadik útra (1498–1500)
már nehezen szerzett pénzt, így 6 hajóval,
300 fővel indult útnak. Ekkor fedezte fel az
Orinoco vidékét, Venezuelát. A negyedik,
s egyben utolsó útja (1502–4) viszontagságos volt Panama és Honduras partvidékénél.

A kor utolsó nagy felfedező útját Magellán vezette 1519–22 között. Céljául tűzte ki a Föld
megkerülését, mert az olcsóbb szállítási lehetőséget jelentett volna Európa és a keleti
szigetek között. A portugál származású hajós
spanyol   támogatással, 5 hajóval, 265 emberrel indult el az Atlanti-óceánon nyugatra. Útját
tengerésztársa naplójából ismerjük. Viszontagságok és kudarcok
után találták meg
Dél-Amerika déli
részénél, a Tűzföldnél az átjárót a
Csendes-óceánra,
melyen 27 nap alatt
jutottak át (kb. 600
km). A szoros Magellánról kapta nevét. Megtalálták a
Fűszer-szigeteket
4. ábra Magellán
(Maluka-szigetek),
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de már csak 3 hajóval. Amikor elérték a Fülöpszigeteket, Magellán a bennszülöttekkel vívott
harcban elesett. A flottából csak 18 ember 1
hajóval érkezett vissza Spanyolországba.
Nemcsak tengeri utak felfedezése jellemzi
ezt az időszakot, hanem szárazföldi hódítások
is. A bennszülöttek eleinte szívesen fogadták
az isteni eredetűnek hitt hódítókat, a konkvisztádorokat. A legismertebbek spanyolok
voltak: Cortez 1517-ben az aztékok (Mexikó),
Pizarro 1531-ben az inkák (Peru) birodalmát
hódította meg.

A FELFEDEZÉSEK, HÓDÍTÁSOK
KÖVETKEZMÉNYEI
A pénzszegény Európába megindult a nemesfémek áradata. Az óriási mennyiségű arany,
nemesfém, kincs beáramlása csökkentette a
pénz értékét. A termékek ára, elsősorban az
élelmi-szereké pedig folyamatosan emelkedett. Ezt a folyamatot hívjuk árforradalomnak.
80 év alatt 16 ezer tonna ezüstöt és 200 tonna
aranyat szállítottak az Óvilágba. Emellett új
haszonnövények jelentek meg: kukorica, pa-

történelem 10.

radicsom, burgonya, dohány, tea, kakaó, bab,
tök, indigó, paprika, napraforgó, ananász, vanília. Dél-Amerikából származik a kinin és a
kaucsuk is. Mivel a keleti, ázsiai kereskedelem
hanyatlott, máshonnan kellett pótolni a fűszereket. Megpróbálták meghonosítani Amerikában azokat a növényeket, melyeket eddig
Ázsiából szereztek be. Az indiánokat fogták be
munkára bányákban és ültetvényeken (pl. cukornád, gyapot, dohány) rettenetes munkafeltételekkel. Amikor kiirtották az őslakosság 90
%-át, Afrikából hoztak be négereket dolgozni, így felvirágzott a rabszolga-kereskedelem.
Amerikába a hiányzó iparcikkeket Európából
szállították. Új útvonalak jöttek létre, az óceánokon folyó kereskedelem egyre bővült. Itália,
a Földközi- és a Balti-tenger pedig elvesztette
vezető szerepét az európai kereskedelemben.
Az árucikkek mellett járványok sorozatát vitték be az európaiak Amerikába (himlő, tífusz,
kanyaró, vérhas), melyek részben hozzájárultak a lakosság megfogyatkozásához. Az Óvilágban például megjelent a szifilisz.
Az Újvilág felfedezésével, meghódításával megkezdődött a világ gyarmatosítása.

5. ábra Kereskedelem a XVI. században
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1. sz. MUNKALAP
1. 	Magyarázza meg a következő szavak jelentését! Segítségül használja a Magyar értelmező
kéziszótárat vagy az Idegen szavak és kifejezések kéziszótárát!
aranyéhség:  

asztrolábium:

gnomon:

2.

Fejezze be a mondatokat!
A Távol-Keletre vezető szárazföldi utak kockázatosak voltak, mert

A spanyolok nem akartak lemaradni a portugálok mögött, ezért

A felfedezések megindulásának feltételei a következők voltak:  

3. 	Keressen szinonimát az alábbi szavakhoz! A szövegbeli jelentésüket vegye figyelembe!

rohamosan
kiszivattyúzta
mesés
állam
ismert
segít
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2. sz. MUNKALAP
1. 	Döntse el a következő állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Válaszát „I” és „H” betűvel jelölje!
India felfedezéséhez közvetve Bartalomeo Diaz is hozzájárult.
A Szuezi-csatorna megnyitása rövidebbé tette az utat Indiába.
A keletre tartó tengeri kereskedelem haszna alig érte el a 70 %-ot.
Vasco da Gama 1489-ben kötött ki Calicutban.
A portugálok célja az volt, hogy Afrika megkerülésével Indiába jussanak el.
2. 	Tegyen fel minél több kérdést az alábbi mondattal kapcsolatban!
Túljutottak az Egyenlítőn (1471), majd Bartalomeo Diaz megkerülte a Jóreménység fokát
Dél-Afrikánál 1487-ben.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. 	A tankönyvszöveg és az atlasz segítségével egészítse ki a következő táblázatot!
év

hely

felfedező

1487

Vasco da Gama

Szuezi-csatorna

miért fontos?
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3. sz. MUNKALAP
1. 	Az alábbi mondatokban húzza alá a hibás állítást, majd a jó megoldást írja a vonalra!
Kolumbusz portugál támogatással tudott felfedezőútra indulni.
Kolumbusz rájött arra, hogy új földrészt fedezett fel.
A hajókon bőséges hely jutott a legénységnek és a rakománynak.
Az admirális a negyedik útján járt Venezuelában.
2. 	Gyűjtsön információkat a 3. ábráról! (Mondatokban fogalmazza meg!)
1.
2.
3.
4.

3. 	Az alábbi szöveg a tordesillasi szerződés (1494) részlete, mely arról szól, hogy felosztják a
felfedezésre váró területeket a portugálok és a spanyolok között. A szövegből kimaradtak
szavak, melyeket be kell írnia a kipontozott helyekre! A megadott szavakat írja a megfelelő helyre!
antarktikus
nyugatra
felfedezendő
Zöldfoki-szigetektől

királynő
határvonaltól
Aragon
portugál

„A magas szerződő felek meghatalmazott képviselőik útján a már felfedezett és a jövőben
szigetekkel és földrészekkel kapcsolatban felmerült kétségek és viták eloszlatására megállapodtak és megegyeztek abban, hogy sarktól sarkig, azaz az arktikus sarktól az

sarkig, északtól délre egy egyenes vonalat húznak a
370 legua (kb. 2000 km) távolságra nyugat felé. Ezt a távolságot fo-

kokban vagy más módon állapítják meg, lehető legjobban úgy, hogy se többet, se kevesebbet
ne mutasson. Mindazok a szigetek, illetve szárazföldi terültek, amelyeket Portugália királya,
illetve az ő hajói felfedeztek, vagy fel fognak fedezni, e
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keletre, illetve azon belül északra, vagy délre, az említett
király úr és az ő utódai örökös tulajdonába mennek át. Azok pedig, amelyeket Kasztília és
királya és királynője, illetve az ő hajóik az említett határsávtól
fedeztek fel, vagy fognak felfedezni északon, vagy délen, az említett király úr, illetve

és az ő utódai örökös tulajdonába mennek át.”
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4. sz. MUNKALAP
1.

Válaszoljon egész mondatokban a szöveg alapján a következő kérdésekre!
Miért volt Magellán célja a Föld megkerülése?

Melyik két óceánt köti össze a Magellán-szoros?

Hogyan halt meg Magellán?

Kik a konkvisztádorok?

2. 	Egészítse ki a hiányos vázlatot!
– Magellán célja
– 1519-1522
– útvonal:
– átjáró g

kapta nevét

– szárazföldi hódítások:
– hódítók =
– Cortez g
–

g főleg
.,
g1531, Peru

,
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5. sz. MUNKALAP
I. 	Magyarázza meg a következő szavak jelentését! Segítségül használja a Magyar értelmező
kéziszótárat vagy az Idegen szavak és kifejezések kéziszótárát!
árforradalom:
ültetvény:
kinin:
kaucsuk:
tífusz:
vérhas:
szifilisz:
1.

Igaz vagy hamis?
A) Döntse el a következő állításokról, hogy igazak vagy hamisak! A megfelelő helyre tegyen
x-et!
állítások

Amerikából került Európába a kukorica, őszibarack, kakaó, paprika,
dinnye.
A néger rabszolgákat a kiirtott indiánok helyett hozták Amerikába
dolgozni.
A Földközi-tenger megőrizte vezető szerepét a világkereskedelemben.
Amerikába a hiányzó iparcikkeket Ázsiából szállították.
Járványok sorozatát hurcolták be az európaiak Amerikába.
A nemesfém beáramlása Európába csökkentette a pénz értékét.
B) A hamis állításokat javítva írja a vonalra a jó megoldást!

igaz

hamis
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2. 	Egészítse ki az ábrát úgy, hogy azokat a kereskedelmi termékeket, amelyek a tankönyvi
részben közölt térképen nem szerepelnek, beírja a megfelelő helyre!

Európa

Amerika

Afrika

Ázsia
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6. sz. MUNKALAP
1. 	A kérdésekre válaszolva töltse ki a keresztrejtvényt!
1. Mi volt a rangja Kolumbusznak?
2. Ki az, aki soha nem tudta meg, hogy új földrészen járt?
3. Melyik országban van az Orinoco?
4. Melyik az a betegség, mely a hajósokat fenyegette?
5. Melyik nép lakott Peru vidékén?
6. Kinek az expedíciója hajózta körül először a Földet?
7. Melyik szigeten járt második útján Kolumbusz?
8. Hol sikerült Magellánnak megtalálni az átjárót a Csendes-óceánra?
9. Hol halt meg Magellán?
10. Milyen nagybirtokon termeltek cukornádat, dohányt?
11. Mi a közép-amerikai szigetvilág elnevezése?
12. Melyik fokot kerülte meg Vasco da Gama Indiába vezető útján?
13. Mi az arany és az ezüst összefoglaló neve?

1
2v
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2. 	Egészítse ki az alábbi mondatokat a Történelmi atlasz földrajzi felfedezésekre vonatkozó
térképének segítségével!
A)
A

szerződés

(1494)

megállapította

a

portugálok

és

a

által felfedezett vagy felfedezendő területek határát. Ennek következ-
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tében a mai napig a

a hivatalos nyelv Brazíliában, illetve Dél-Ame-

rika többi államában pedig a
-ban

A szerződést kiegészítették

-ban, mely az

szigetvilágon keresztül húzta meg

az érdekhatárt.
B)
Magellán föld körüli hajóútján az

-óceán és a

-óceán közötti átjárót kereste, melyet megtalált Dél-Amerika
szén, a

-nél. Eljutott a

-szigetekig, ahol

, így expedícióját kapitánya fejezte be
Erre az útra csak kb.

ré-

év alatt.

év múlva vállalkozott az angol

kapitány. Útvonala nem egyezett meg teljesen Magellánéval, mert végighajózott
partjainál, és nem
szelte át a

hanem
-óceánt.

C)
Nemcsak délen, hanem

-on is kerestek átjárót az Atlanti-óceánról a

-óceánra. Ennek, illetve Észak-Amerikának a felfedezésében elsősorban az

tűntek ki. Részben körbejárta

land partvidékét,

Grön-

  pedig a róla elnevezett öböl egy részét, ahol életét

is vesztette. Délebbi területekre is indultak angol hajók, elsősorban
vidékére (1584, 1595)

  vezetésével. Így a későbbiek folyamán ezeknek

a területeknek jelentős részére
gyobb számban jelentek meg
nak az

és a

   betelepülők érkeztek, de nais. Ezért lett a hivatalos nyelve Kanadáis.
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3. 	Érvek és ellenérvek
A) Képzelje magát egy spanyol hódító helyébe! Gyűjtsön érveket, miért örül az új földrész
felfedezésének! Kb. 2 percben ismertesse véleményét!

B) Képzelje magát egy amerikai őslakos helyébe! Gyűjtsön érveket, miért nem örül a hódítók megjelenésének! Kb. 2 percben ismertesse véleményét!

