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ELŐSZÓ 
 
 
A tehetséggondozás nem az egyetemen kezdődik. Éppen ellenkező-
leg, ott csúcsosodik ki, hogy aztán a tehetséges fiatalok a munka 
vagy a tudomány világában megtalálhassák a helyüket és sikeres 
pályát futhassanak be. A Batthyány Lajos Szakkollégium mint a 
Széchenyi István Egyetem szervezete, alapvetően ezen utolsó fázis-
ban jut nagy szerephez a tehetséggondozás terén, de lehetőségeink-
hez mérten igyekszünk a korábbi lépcsőfokokat is megcélozni azzal 
a reménnyel, hogy a későbbi szakkollégiumi utánpótlás biztosított 
lehessen. Ennek jegyében 2014 februárjában hagyományteremtő 
jelleggel indult útjára a Szakkollégium Emelt Szintű Történelem 
Érettségi Felkészítő Kurzusa, hogy megteremthessük a kapcsolatot a 
végzős középiskolások és a Szakkollégium között. Ezzel egy időben 
középiskolai esszépályázatot is meghirdettünk, amelynek eredmé-
nyeképpen Mondd el a véleményed! címmel esszékötet adtunk ki. 

A történelem kurzuson a diákok a történelem főbb korszakaival 
ismerkedhettek meg, kicsit bővebben, mint a középiskolai tanórákon. 
A kurzus végén próba érettségivel mérhették fel tudásukat a tanulók. 
Az órákat egyetemi oktatók és a történelem iránt érdeklődő szakkol-
légista hallgatók tartották. Ez a kötet az előadásokon bemutatott dia-
sorok egybeszerkesztett változata, amelyet érettségi tansegédletként 
kínálunk a középiskolások számára. Bízunk benne, hogy haszonnal 
forgatják majd e kiadványt, és ezzel is hozzájárulhatunk az eredmé-
nyes történelem érettségihez, amely a belépőt jelentheti az egyetemi 
jogászképzésbe. 
 
 
 
 dr. Keserű Barna Arnold 
 szerkesztő 
 igazgatóhelyettes 
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dr Torják Norbert

Az antikvitás kora és a (Nyugat‐)római 
birodalom története

dr.	Torják Norbert
PhD	hallgató,	Jogtörténeti	Tanszék	(SZE‐DFK)
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Korszakok

Róma létrejötte, társadalmi tagozódása, a 
Királyság

 Kr.	e.	753	Róma	alapítása
 társadalom	alapegysége	a	gens
 közös	föld:	pagus

Quirites

patrícius plebeius cliens

• rabszolgák (servi, mancipia)
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 ősi	római	állam	(populus Romanus)
 3	szerv

• rex	– hadvezér,	pap,	legfőbb	bíró,	végrehajtó	hatalom	
birtokosa	

• senatus‐ patrícius	nemzetségfők	100	fős	gyülekezete	,	
„öregek	tanácsa”,	tanácsadó	szerv

• comitia‐ ősi	népgyűlés=	comitia curiata,	30	curia a	forum
Romanumon gyűlt	össze,	patríciusok	majd	plebeiusok is	
megjelenhettek

„Róma 7 királya”

Név Uralkodása

 Romulus	 (*	Kr.	e.	771)	Kr.	e.	753–Kr.	e.	716	

 Numa Pompilius (*	Kr.	e.	753)	Kr.	e.	715–Kr.	e.	674	

 Tullus Hostilius (*	Kr.	e.	710)	Kr.	e.	673–Kr.	e.	642	

 Ancus Martius (* Kr e 676) Kr e 642 Kr e 617 Ancus Martius (*	Kr.	e.	676)	Kr.	e.	642–Kr.	e.	617	

 Lucius	Tarquinius Priscus (*	?)	Kr.	e.	616–Kr.	e.	579	

 Servius Tullius (*	?)	Kr.	e.	578–Kr.	e.	535	

 Lucius	Tarquinius Superbus (*	?)	Kr.	e.	535–Kr.	e.	510/Kr.	e.	509,	†Kr.	
e.	496
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RES PUBLICA
 Cicero:	res	populi,	de	rómaiak	

senatus populusque Romanus
(SPQR)

 a	kivívott	függetlenség	Rómának	
kezdetben	politikai,	gazdasági	és	
kulturális	téren	hanyatlást	
hozott

k ( d ” é magistratusok („rendes”	és	
„rendkívüli”)

 senatus

 comitiák (curiata,	centuriata,	
tributa)

 Kr.	e.	451/450	(Leges	duodecim tabularum)	
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 Kr.	e.	387.	július	18‐21.	Allia

‐ „capitoliumi	ludak”

‐ Brennus:	„Vae victis”		 „divide et	impera”	

 pun	háborúk	(I.‐II.‐III.)
 Szicília	az	első	római	provincia

 Karthágó	és	a	Földközi‐ tenger	keleti	
partvidéke	feletti	győzelem

 Karthágó lerombolása ‐ Africa provincia Karthágó lerombolása ‐ Africa provincia
Cato: „Ceterum censeo Chartaginem

delendam esse”	
„ám	a	te	mesterséged,	római,	az,	hogy	uralkodj,
el	ne	feledd	– hogy	békés	törvényekkel	igazgass,
és	kíméld,	aki	meghódolt,	de	leverd,	aki	lázad”

(Vergilius:	Aeneis)
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A hódítások hatása

 Földbirtokok nagyságának növekedése és a rabszolga‐
munkaerő egyre szélesebb alkalmazása
( „servi res sunt”)

 Folyamatos termelés, kereskedelem is kibontakozik a
mezőgazdaság és az ipar mellett

 Jogi normák, jogintézmények fejlődése

A köztársaság válságának okai

 A katonai utánpótlás hiánya

 A rabszolgák számának rohamos növekedése

 Belső társadalmi feszültségek („részvétel a hatalomban”)

 A szakszerű és folyamatos igazgatás hiánya (=az
államszervezet átalakításának hiánya)

 Polgárháborúk
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A triumvirátusok kora

I.	Triumvirátus	Kr.	e.	60.	

 Caesar,	Crassus,	Pompeius,	

 Kr.	e.	48.	Pharszalosz (Pompeius	halála)	

 Caesar:	‐ földosztás,	római	aranypéz,	dictator (is),	senatus 900	fő,	
köztársasági	hagyományok	felrúgása	 „Et	tu	mi	fili	Brute?”

II.	Triumviratus Kr.	e.	43.

 Octavianus	(Augustus),	Antonius,	Lepidus

 Kr.	e.	31.	Actium	(Antonius	elmenekül)

 Octavianus:	principatus kiépítése,	censor,	

consul,	tribunus (is),

 „katonai	diktatúra	köztársasági	köntösben”

A principátus

 római	államot	3	tényező	
alkotja:	uralkodó,	
köztársasági	
intézmények,	birodalmi	
államszervezet

 az	állam	feje:	princeps

 állam	szervei:
1. magistratusok

1. consul
2. praetor
3. censor (megszűnt)
4. aedilis curulis
5. quaestor
6 tribunus plebis

 tribunicia potestas
 imperium
proconsulare

 imperator
 pontifex maximus

6. tribunus plebis

2. senatus (600)	–államiság	
képviselője	maradt,	de	
kevesebb	jogkör

3. népgyűlés‐ de	iure nem	
vesztették	el	törvényhozási	
jogukat	de	szerepük	formális
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A hatalom Augustus után

 Latifundiumok kialakulása

 Egyes gazdasági ágak „hanyatlása” (főleg Itália területén)

 Fejlett tengeri és szárazföldi úthálózat, a gazdaság alapjaiban
fejlődésnek indul

Dinasztiák sora:

 Iulius‐Claudius (pl.Tiberius, Claudius, Nero)

l k ( ) Flaviusok (Vespasianus, Titus, Domitianus) – 96.

Vespasianus:

 colonus rendszer

 adók emelése

 senatus Italia leggazdagabb polgárainak a gyülekező
helye

 kisebb hódítások

(„Pecunia non olet”, Colosseum)

 Antoninusok (pl.	Traianus,	Hadrianus,	Marcus	Aurelius)	– 192.

„jó	császárok”	kora		

 Földművelés	a	középpontban,	ipar	hanyatlása,	rabszolgatartás	
válsága

 Társadalom:	
 honestiores
 humilioreshumiliores
 (rabszolgák)	

 Traianus:
 a	legnagyobb	kiterjedés

 Hadrianus:	
 limes

 Marcus	Aurelius:
 „a	gondtalan	idők	vége”
 (pestis)
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 Severus (pl.	Septimus Severus,	Caracalla)
 Caracalla:

 212.	Constitutio Antoniniana – római	polgárjog	kiterjesztése	

A dominatus

 Severus‐dinasztia bukása után ‐Maximinus Thrax= katonai
anarchia kora

 államcsínyek, erősödő külső támadások, gazdasági válság,
pénz elértéktelenedése

 stabilizálódási folyamat: Gallienus (260–268)
intézkedéseivel indult meg

 Diocletianus (284‐ 305) (majd Constantinus) dominatusa( ) ( j )
 dominus et deus
 nyílt egyeduralomra épült
 tetrarchia (2 főcsászár Augusti, 2 alcsászár Caesares)
 császár (Augustus) kezében összpontosult

• törvényhozó, igazságszolgáltató, végrehajtó hatalom, államvagyon
tulajdonosa
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 Diocletianus		(284‐305)
 adóreform
 háromféle	pénz	kibocsátása
 kereszténység	elleni	harc	

„…az	e	hitet	valló	emberek..meg	vannak	fosztva	
szabadságuktól,			még	szavazati	joguktól	is.”	

Államszervezet

 köztársasági	szervek	közül	
néhány	magistratus (consul,	
praetorok a	
szabadságperekben,	quaestor,	
néptribunus,de	az	aedilis
tisztsége	megszűnt)	és	a	
senatus létezett

 egységes	birodalmi	
adminisztráció:
a) központi	kormányszervek	
(militia palatius)

b) területi	igazgatás	
(többszintű	hivatali	
apparátusA tetrarchák. A 4. század elején 

készült porfír szoborcsoport
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Központi 
kormányszervek

 az	udvarban	(aula)	
működött

 consilium principis
helyébe	lépő	
államtanács‐ sacrum

i i

Területi 
igazgatás

 polgári	igazgatás
a) 4	praefectus praetorio

(közigazgatás,	
természetbeni	adók	
szedése,	legfelsőbb	
törvénykezés)

b) vicariusconsistorium
 4	udvari	főméltóság:

a) magister officiorum
b) quaestor	sacri palatii
c) comes sacrarum

largitionum
d) comes rerum privatum

b) vicarius
c) 2	főváros‐ praefectus urbi

 katonai	igazgatás
a) császár	közelében	lévő	

alakulatok	(palatini)
b) belső	tartományok	

alakulatai	(comitatenses)
c) határvédők	limitanei

A dominatus vége

 Constantinus	(313‐337)
 312.	október:	„In hoc	signo vinces”	
 313.	vallásszabadság	(„constantinusi	
fordulat”)	(államvallás	csak	394‐től)

 324‐től	egyeduralom	(Liciniust
megölte)

 325.	niceai	zsinat
 331.	Constantinopolis (mai	Isztambul)
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A bukás 

 Népvándorlás
 okai: éghajlati és gazdasági változások
 hunok és germánok, alánok, burgundok, vandálok, szlávok

 Nagy Theodosius halála 395‐ben  a birodalom végleg
kettészakad

 406. Gallia és Hispánia a barbárok kezére kerül
 410. a nyugati gótok kifosztják Rómát.
 476. Odoaker „lelöki” a trónról Romulust  Nyugat‐római
Birodalom vége

Fontosabb évszámok

 Kr.	e.	753	Róma	alapítása,	a	királyság	kezdete
 Kr.	e.	510	A	köztársaság	kezdete
 Kr.	e.	451/450	A	XII.	táblás	törvények	megalkotása
 Kr.	e.	387	Róma	gallok	általi	megsemmisítése	(„capitoliumi	
ludak”)

 Kr.	e.	284		A	dominatus kezdete
 Kr.	e	264	– Kr.	e.	241	I.	pun	háború
 Kr.	e.	219/218	– Kr.	e.	202	II.	pun	háború
 Kr.	e.	149	‐ Kr.	e.	146		III.	pun	háború
 Kr.	e.	60.	– Kr.	e.	49.	I.	triumvirátus	korszaka
 Kr.	e.	43	– Kr.	e	31.	II.	triumviratus korszaka
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 Kr.	e.	27		A	principátus kezdete
 212.	A	római	polgárjog	kiterjesztése	
 313.	Vallásszabadság
 325.	Niceai	zsinat
 394. Államvallás a kereszténység
 395. A Római Birodalom kettészakadása395. A Római Birodalom kettészakadása
 476. A Nyugat‐római Birodalom bukása
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Szentgyörgyvári Tamás

A rendi állam kialakulása, működése

Szentgyörgyvári	Tamás
Demonstrátor,	Jogtörténeti	Tanszék	(SZE‐DFK)

Előzmények

 Mezőgazdasági fejlődés Európa egyre nagyobb térségeire
terjedt ki.

 Egyre több lett a felesleg a mezőgazdaságban ismét
meghatározóvá vált az árutermelés és a
pénzgazdálkodás. Ez ösztönzően hatott az iparra,
technikai újítások jöttek létre.j j

 Városok születése: mezőgazdasági forradalom hatására.
Először: távolsági kereskedők közösségei, ezekhez
csatlakoztak az árutermelés következtében szaporodó
kézművesek.
Városi polgár a középkor társadalmában

Keresztes hadjáratok‐ központi hatalom korlátozása
Invesztitúra háborúk‐ császári hatalommeggyengülése
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Előzmények

 Társadalmi változások a 12. században: senior vazallus
kapcsolat átalakul: terra condominata‐k (allódium)
felszámolása, terra mansionta‐n (jobbágyi használatra
kiadott föld) a szolgáltatások robottal növekednek.
Jobbágyok megmozdulásokkal jelzik elégedetlenségeiket.

 Emellett a pénzforgalom növekedése következtében elterjed
a hűbéri szolgáltatások pénzen való megváltásaa hűbéri szolgáltatások pénzen való megváltása.

Hűbéri	
kapcsolatok	
fellazulnak

A rendek kialakulása

 A 12‐13. századig az egyház volt a feudális rendszer
egyetlen olyan intézménye, amely funkcióit és jogait
közösen, testületben bírta. Ezt követve a földesúri
függésből kiszakadó városok, lovagi csoportok, bárók is
együttes jogok szerzésére törekedtek.

 Rend fogalma: olyan azonos jogállású, kiváltságolt
társadalmi csoportok, amelyek képesek együttes
érdekeiket politikai síkon érvényesíteni.

 A rendekhez való tartozást a végzett tevékenység
szabta meg: ennek alapján beszélhetünk kezdetben
imádkozókról, harcosokról, dolgozókról.
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Az angol rendiség kialakulása

 1154‐ben	II.	Plantagenet Henrik,	Anjou	grófja	lett	az	angol	
uralkodó.		Az	angol	király	a	francia	uralkodó	hűbérese!

 Utóda	Földnélküli	János	elveszti	a	Loire‐tól	északra	fekvő	
birtokokat.	Az	elmaradt	jövedelmek	helyett	magas	adókat	
vetett	ki.	Pápával	is	szembekerül:		nem	nevezi	ki	a	pápa	
jelöltjét	canterbury érseknek.									A	pápa	kiközösíti	az	
országot Belső ellenzék szervezkedése:országot.	Belső	ellenzék	szervezkedése:

Magna	
Charta	

Libertatum

Nagy Szabadságlevél rendelkezései

 Kiadásának dátuma: 1215. június 15.
 Király csak a Nagy Államtanács jóváhagyásával vethet ki
adókat.

 Idegenek szabadon utazhatnak Angliába, az angolok
békeidőben külön engedély nélkül elhagyhatják az országot.

 Szabad embert tárgyalás nélkül nem lehet elítélni, bírói
ítélet nélkül fogságba vetni.

 25 tagú választott testületre bízták a király
törvénytiszteletének ellenőrzését.

 Megfogalmazták az ellenállási cikkelyt is: a jogsértő
uralkodó ellen fegyvert fogó nemesi felkelés nem lázadás
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III. Henrik és az 1265‐ös parlament

 Katolikus egyház megerősödik, az egyházi adók
súlyosbodnak, francia kegyencek az udvarban, sikertelen
hadjárat a francia birtokok visszaszerzéséért.

 Nemesi mozgalom szerveződött, élén Simon de Monforttal.
Henrik zsoldosaival vereséget szenved a nemesektől. Ezt
követően Monfort 1265 januárjára összehívta az ország
Nagytanácsát Westminsterbe Meghívót kapott azNagytanácsát Westminsterbe. Meghívót kapott az
eseményre valamennyi főnemes, valamint a lovagok és
polgárok választott képviselői is.

 Utóda	I.	Edward‐ felismerései:
• Városok	küldöttei	felhasználhatók	a	bárók	ellen,
• Adófizetők	beleegyezésével	kivetet	adók	biztonságban	
behajthatók.

1295‐ös mintaparlament

 A	parlament	végleges	formája	1295‐ben	alakult	ki.	
Ebben	a	király	névre	szóló	meghívójával	jelentek	meg	a	
főpapok	és	a	világi	főurak,	a	grófságok	és	a	városok	
követe	pedig	2‐2	kollektív	meghívót	kapott.	

 Később	formálisan	is	elkülönült	a	parlament	két	háza:	
House	of	Lords (Lordok	Háza)	és	a	House	of	
Commons (Közöségek Háza)
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 A rendi kormányzás lényege a hatalom megosztása
a király és a rendek között, azaz a rendi dualizmus

 A rendek külön tanácskoztak és szavaztak.
 A végrehajtó hatalom királyi felségjogot képezett: a
külügyek, hadsereg, pénzügyek királyi irányítás alatt
álltak. Ezzel szemben a középszintű közigazgatás rendi
irányítás alatt állt, ez még nagyobb súlyt adott a rendiirányítás alatt állt, ez még nagyobb súlyt adott a rendi
országgyűlésnek.

 Rendek szerepe: jogilag korlátozták az uralkodót, az
uralkodónak viszont lehetősége volt a lovagokra és a
polgárokra támaszkodva visszaszorítani a főnemesség
és az egyház hatalmát.
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Francia rendiség kialakulása

 II.	Fülöp	Ágost	intézkedései:

Megtörte	a	
nagyhűbéresek	

hatalmát	
(Normandia,	

Bretagne,	Anjou)

Angolokat	kiszorítja	az	
országból	(1214)

Megtiltotta,	
hogy	a	királyon	
kívül	bárki	

Dél‐Franciaországra	is	
kiterjeszti	a	hatalmát	
(albigens eretnekek	

elleni	hadjárat)

pénzt	veressen

ERŐS	KIRÁLYI	
HATALOM	JÖTT	

LÉTRE

IV. Szép Fülöp (1285‐1314) 

 A király „császár a saját királyságában”: az uralkodó
független minden más világi hatalomtól és független a
pápától is. Ennek a felfogásnak megfelelően gyakorolta
jogait.

 Ahhoz, hogy ezt érvényesíteni tudja, a hűbéri
kapcsolatok szemről szemre haladó láncolata helyett új
típusú kapcsolatba kellett kerülnie alattvalóival. Így
jöttek létre az első rendi gyűlések.

 A legjelentősebb ezek közül az 1302‐es párizsi
nagygyűlés volt, amely a pápával vívott küzdelem
tetőpontján biztosította Szép Fülöpnek alattvalói
támogatását.
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 A rendi kormányzás lényege a hatalom megosztása az
uralkodó és a rendek között.

 Egyre gyakrabban kerültek szóba az adók és a pénzügyek.
Azonban általánosnak mégsem nevezhető: ahol dinasztkius
kérdésekről tárgyaltak, ott az egyháznagyok és a főnemesek
vettek részt többnyire, ahol pénzügyekről, ott
túlnyomórészt a polgárság képviselői. Emellett az egyes
tartományoknak voltak saját rendi gyűlései is.y j gy

 Az egyes csoportok képviselete nem választás útján valósult
meg. Azok jelenhettek meg a tanácskozáson, akiket a király
meghívott.

 Gyakori háborúk: anyagi támogatás fejében reformokat
helyeznek kilátásba a király emberei, egyre gyakrabban
fogalmazódnak meg az alattvalók sérelmei
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 A francia általános rendi gyűlésen 3 rend képviseltette
magát: a papság, a nemesség, és az úgynevezett
„harmadik rend”. Ez utóbbi a polgárságot és a szabad
parasztságot foglalta magában

 A három rend külön ülésezett, de együttesen szavazott.
 A parlament szó Franciaországban nem a rendi gyűléstp g gy
jelentette, hanem a királyi és tartományi fő
törvényszékeket.

 Az Előkelők gyűlése a főnemesek és a főtisztségviselők
tanácskozó testülete volt, a király a rendi gyűlés
elkerülésének a céljából szokta volt összehívni.

Avignoni „fogság”
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 IV. Szép Fülöp kiterjesztette uralmát a francia egyház fölé is,
megadóztatta a papságot, a püspökök kinevezéséről is maga döntött. A
pápa (VIII. Bonifác) kiátkozással fenyegette a királyt, aki pedig
megtiltotta a nemesfém kivitelét Franciaországból, lehetetlenné téve
ezzel a pápai adószedők működését.

 A pápa összehívta a lateráni zsinatot, itt fogalmazódott meg a két kard
elmélete: a lelki és a világi hatalom kardja egyaránt az egyház kezében
van, ám az utóbbit a királyoknak adta, de azért, hogy az egyházért
forgassák. IV. Szép Fülöp reakciója: elfogta a pápát.

A á á d á l f i ki ál h l i f l őbb é é V A pápaság tudomásul vette a francia király hatalmi felsőbbségét, V.
Kelemen végleg áthelyezte az udvart Avignonba.

 A gyakori botrányok, a pápaság erkölcsi életének romlása, anyagi
viszonyainak eltávolodása a társadalom által elvárt eszményektől,
együttesen okozták a tekintélyvesztést, amely különösen felerősödött a
nagy nyugati egyházszakadás (1378‐1414) éveiben

Válságperiódus a nyugati egyházban

 XI. Gergely pápa visszatért Rómába, a francia befolyás
azonban nem szűnt meg a pápaválasztó konklávéban.
1414‐ig folyamatosan két pápát választottak. Az egyik
Rómában, a másik Avignonban tartotta fenn székhelyét.

 Cél: egyetemes zsinat oldja meg az egyház problémáját.
 Eredmény: 1409., pisai zsinat választottak a két
pápa mellé egy harmadikat.

 Reformmozgalmak: John Wyclif, Husz János
 Wyclif: ami nincs a szentírásban, az nem keresztény.
Ezért elvetette a pápai hatalmat, a szerzetességet, a
cölibátust, a misét, a gyónást.
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Válságperiódus a nyugati egyházban

 Husz János: Egyvalamiben tért el példaképétől, nem
vetette el a szentségeket. A konstanzi zsinat elé idézték,
ahol eretnekként elmarasztalták és máglyahalálra
ítélték.

 A megoldás a konstanzi zsinat (1414‐1418):
megfosztotta a pápákat méltóságuktól, V. Márton néven
egy új pápát választottak.

A nemzetközi politika kezdetei
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A százéves háború (1337‐1453)

Francia	
trónviszályok,	
Flandria	
kérdése

Angol	
előretörés,	
f i

Angolok	Fra.o‐
i urlama francia	

lázadások,	
parasztfelke

lés

Erőre	kapó	
franciák,	

fegyverszüne
t	(1375)

Újabb	angol	
támadások,	
Jeanne	d’Arc
angolellenes	
mozgalma

i urlama
összeomlik,	
VII.	Károly	
központosít

Fontosabb évszámok

 1215‐ A	Magna	Charta	Libertatum kiadása	Angliában
 1285‐1314‐ Franciaországban	IV.	Fülöp	uralkodása
 1295‐ Első	rendi	gyűlés	Angliában
 1302‐ Első	rendi	gyűlés	Franciaországban
 1337‐1453‐ Százéves	háború
 1309‐1377‐ Avignoni	fogságg g g
 1414‐1418‐ Konstanzi	zsinat
 1419‐1434‐ Huszita	háborúk	időszaka
 1455‐1485‐ Angliában	a	rózsák	háborúja

A	9.,	illetve	a	13.	dián	szereplő	ábrák	Száray Miklós‐ Történelem	
II.	című	tankönyvéből	származnak.	(Nemzeti	Tankönyvkiadó,	
2008)
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Szentgyörgyvári Tamás

Abszolutizmusok

Szentgyörgyvári	Tamás
Demonstrátor,	Jogtörténeti	Tanszék	(SZE‐DFK)

Mit jelent a kifejezés?

• Egy eszmerendszer, egy kormányzási módszer

• A legfőbb államhatalom valamennyi funkcióra kiterjedően az államfő
kezében van

• Abszolút monarchia: olyan kormányforma, amelyben az Isten
kegyelméből uralkodó király hatalma nincs alárendelve a földi
törvényeknek.

• Abszolút monarchia 3 alapvető igazgatási területe: hadügy, pénzügy,
i á ü i i táigazságügyi igazgatás

• Teljes mértékben centralizált államot feltételez
• a törvényeket a király alkotja
• Általa kinevezett, neki felelős kormányzati szervek
gondoskodnak a végrehajtásukról

• Általa kinevezett, az ő nevében ítélkező bíróságok
gyakorolják az igazságszolgáltatást.
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Az abszolutizmus korszakai

1.) Korai abszolutizmus
‐15. század végétől a vesztfáliai békéig tart
‐A százéves háború után megerősödő államokat soroljuk ide

(Franciaország, Tudor‐ kori Anglia, Spanyolország)
II.) Klasszikus abszolutizmus

‐1648‐tól 1789‐ig tart
‐ Gazdaságot is szabályozó, korszerű igazgatás jellemzi

III.) Felvilágosult abszolutizmus
‐Közép‐Európai országokra jellemző
‐1740‐től a napóleoni háborúkig tart

IV.) Állami abszolutizmus
‐Német‐Római Császárság utódállamaiban
‐1848‐as eseményekig

V.) Neoabszolutizmus
‐Ausztria kormányzati rendszere
‐1849‐től kb. 1860‐ig

Az abszolutizmus előzményei  
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Rendi állam, rendi dualizmus

• A hatalomgyakorlást a rendi dualizmus, azaz az uralkodó és a
rendek kettőssége jellemzi

• A királyok a feudális hadviselés korszakában rászorultak
bizonyos társadalmi rétegek támogatására hadjárataikhoz,
cserében gazdasági és politikai előjogokat ajándékoztak nekik.

• A rendi államban a közhatalom nem a király kezében
koncentrálódik:
• Országos szinten a megosztott hatalom az országgyűlés működésében
nyilvánul meg.

• A helyi közügyekben nem a király emberei, hanem feudális
önkormányzati szervek, egységek járnak el.

• A király köteles bevonni a rendeket a központi bíráskodásba, a helyi
ítélkezés teljes egészében a rendek bírói fórumai elé kerül.

Hadügyi forradalom
• 14‐15. században elterjed a puskapor
• A nehéztüzérség elterjedésével a várak,
a könnyűtüzérség térhódításával a
lovasság veszít jelentőségéből

Hajózás forradalma
• új hajótípusok: karavella, karakk
• A Föld mégis gömbölyű. Ha pedig
gömbölyű, akkor körül lehet hajózni

Műveltség
• Gutenberg, 1450
• elősegíti a humanizmus,
reformáció terjedését
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Földrajzi felfedezések

Luxuscikkek	a	Távol‐
Keletről	származtak,	az	
Oszmán	Birodalom	miatt	
azonban	kockázatos	volt	a	
szárazföldi	kereskedelem,		

a	Földközi‐tengeri	
kereskedelmet	Velence	

uralta.

Cseh, magyarCseh,	magyar	
aranybányák	
kimerülőben	

voltak.

Lehetővé	
váltak	a	tengeri	
expedíciók	a	
technikai	
újításoknak	
köszönhetően.

Rendi állam, rendi dualizmus

• A korábbi periféria államok (Anglia, ibériai államok) világhatalommá válnak.
• A gazdaságot meghatározó mezőgazdaságból kiszolgáló ágazat lesz,

felértékelődik az ipar és a kereskedelem szerepe.
• A nem nemesi rétegek kezében hatalmas vagyon halmozódik fel.

Megkérdőjeleződnek a rendi‐nemesi előjogok.
• Kibontakozik a VILÁGKERESKEDELEM

Afrika

EurópaAmerika
Nemesfém,	gyarmatáru

iparcikkek
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Reformáció, katolikus megújulás

Luther Márton és egyháza (evangélikus egyház)
• 1517‐ben közzétette az egyház megújítását célzó elképzeléseitWittenbergben
• lefordította németre a Bibliát‐ anyanyelvű igehirdetést pártolta
• az ember egyedül Isten kegyelméből, a hit által üdvözülhet. Ehhez nincs

szükség az egyház közreműködésére
• tagadta a pápa különleges hatalmát
• katolikusok hét szentségéből csak kettőt tartott meg (keresztség, úrvacsora)
• A császár ellene fordult (V. Károly), a fejedelmek viszont Luther mögé álltak.

Vallásháború tört ki, melyet az augsburgi vallásbéke zárt le 1555‐ben. Cuius
regio, eius religio.

Kálvini reformáció (református egyház)
• Főműve: A keresztény vallás tanítása (1536)
• Predesztináció‐tana: Isten előre kiválasztotta, hogy ki jut üdvösségre és ki
kárhozatra, az emberek pedig tisztes életvitellel fejezhetik ki, hogy bíznak
Istenben

• Megbecsülte a dolgos életet, nem vetett el a munkával szerzett pénz kölcsönzése
után szedett tisztes kamatot

• A kálvini egyház nem épített ki hierarchiát, minden közösségük önállóan
tevékenykedett
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Ellenreformáció

• Pápaság, Habsburgok, franciák támogatták.
• Amegújulás fóruma a tridenti zsinat volt (1545‐1563)

• betiltották a búcsúcédulák árusítását
• vallási élethez méltó erkölcsi normákat szabtak a papoknak
• megerősítették a szentek tiszteletét, a szerzetesi mozgalmat
• index (tiltott könyvek listája) felállítása

Loyolai	Szent	Ignác

• megalapította a jezsuita rendet, amely főfeladatának a katolicizmus
védelmét tartotta

• rendjük élén a generális állt
• magas színvonalú iskolákat hoztak létre

Spanyol 
abszolutizmus



41

Spanyol abszolutizmus

• Kiindulópont: két hispán királyság örökösének (Kasztília, Aragónia)
Ferdinándnak, Izabellának a házassága. 1479‐ben közösen,
társuralkodóként lépnek trónra a két államban.

• 1492‐ben a spanyolok legyőzik a Granadai Emírség seregeit, véget ér a
reconquista (mórok kiűzése Hispániából)

• Az uralkodók megszerzik a főpapi kinevezések jogát, a rendi gyűlések
összehívását elmulasztják, a beáramló nemesfém anyagilag függetleníti
az uralkodót a nemességtől.

Világhatalommá I. Károly uralkodásával válik Spanyolország.
• 1520‐ban német‐római császárrá koronázzák, ami igen megerőltető a
gazdaságnak. Károly háborút visel Franciaországgal, a törökkel, a német
fejedelmekkel.

• 1556‐ban egy Algéria elleni sikertelen hadjáratot követően lemond
trónjáról.

• A gazdagság gazdasági hanyatlás forrásává vált: a gyarmatokról
özönlött az arany, ez magasra emelte az európai átlaghoz képest az
árszintet, célszerűbb volt ezért behozni a termékeket, mint helyben
előállítani azokat.

Habsburg‐Valois párharc
• Hatalmas birodalom félelmet váltott ki szomszédaiból. I. Valois Ferenc
országát a Habsburg területek gyűrűbe zárták.

• A Habsburgok és a Valois‐k először Itáliában csaptak össze, ahol a
spanyol zsoldosok legyőzték a lovagi hagyományokat őrző francia
seregeket. (páviai csata)

• A Habsburgok további terjeszkedésétől tartó hatalmak szövetséget
kötöttek. (Cognaci liga, 1526.), de a franciákon ez sem segített.

II. Fülöp uralkodása
á l l dá á l k l l ó k• Károly	lemondása	után	Fülöp	örökölte	a	spanyol	trónt,		a	gyarmatokat,	

Itáliát.	(I.	Ferdinándra	szállt	a	német‐római	császári	cím	és	a	dunai	
tartományok)

• Fülöp	a	rendi	gyűlések	nélkül,	kizárólag	tanácsadó	testületeire	
támaszkodva	kormányoz.

• Állama	a	gyarmati	bevételek	mellett	adóztatásra	épül.	(csak	a	polgárok	
és	a	parasztok	fizetnek	adót.

• 1571‐ben	a	lepantói	tengeri	csatában	az	armada	megveri	a	törököket.	
DE:

• 1588‐ nagy	armada	pusztulása,	majd	vereség	a	Hollandoktól!
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Hollandia létrejötte

 Németalföld déli részén a vallonok, északon a
flamandok voltak többségben

 A XV. Században került Habsburg fennhatóság alá.
 Konfliktus forrása: spanyol udvar nagymértékben
emelni kezdte az adókat, protestáns flamand
tartományokban megkezdték a katolicizmus
terjesztését.
F h k Alb h ld l d Fegyveres harcok: Alba herceg zsoldosaival rendezett
vérfürdőt, Orániai Vilmos herceg vezetésével ellenállás.

 A vallonok kiegyeznek Fülöppel, az északiak tovább
folytatják küzdelmüket és megkötik az utrechti
szövetséget (1579). Északon új, független
államszövetség jön létre, legerősebb tartományáról
Hollandiának nevezik el.

Angol abszolutizmus

• Kiindulópont: 1485. Tudor Henrik legyőzi III. Richárdot és VII. Henrik
néven angol királlyá koronázzák. Rózsák háborújának lezárása ez az
esemény.

• Henrik 1487‐ben létrehozza a Star Chambert, amely hivatásos bírákból
álló, súlyos bűnügyekben eljáró főbíróság, tanácskozásainak színhelye a
Csillagkamara.

• Utódja VIII. Henrik
• Legfontosabb központi végrehajtó szervként létrehozza a titkos
tanácsot, amely közvetlenül az ő irányítása alatt áll.

• Amikor a pápa nem hagyta jóvá válási szándékát, elszakadt
Rómától és önálló anglikán egyházat hozott létre. Az egyház feje
a király

• Személyétől függő vezetőréteget hozott létre, akik feltétlenül
végrehajtották akaratát, ő pedig következmények nélkül
megszabadulhatott tőlük.

• Adók nem voltak magasak az uralkodása idején, hiszen nem
kellett fenntartani költséges szárazföldi hadsereget.
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Tudor‐kori Anglia tőkés átalakulása
• Tudor‐kor kezdetén Anglia nem sokban különbözött a kontinens többi
országától.

• Lélekszáma alacsony volt, éghajlata nem kedvezett a mezőgazdaságnak.
Volt azonban egy olyan ágazat, amely kiváló lehetőségeket rejtett
magában – a juhtenyésztés es a gyapjúipar. Az angol posztóipar a
paraszti háziiparból jött létre azután, hogy a 14. században törvénybe
foglalták védelmét és megtiltották a feldolgozatlan gyapjú kivitelét az
országból.

• Anglia ezután néhány évtized alatt textilipari exportőrré vált, ami
felpezsdítette a kereskedelmet, kiterjesztette a pénzgazdálkodást, s
ennek következtében lehetővé vált a feudális járadékok pénzben való
megváltása. A juhtenyésztésben az angol nemesség egy része is meglátta
a lehetőséget, először a közföldekre telepítette nyájait, majd felbontva a
bérleti szerződéseket, a korábban paraszti művelés alatt álló területeket
is saját kezelésébe vonta.

• A közföldek juhlegelőkké való bekerítése (enclosure) volt az első
lépése az angol mezőgazdaság átalakulásának, az immár tőkés módon
gazdálkodó nemesek alkották az újnemességet (gentry).

I. Erzsébet uralkodása

• Henrik és Boleyn Anna lánya.
• Uralkodása alatt kibontakozott az angliai kálvinisták, a puritánok
mozgalma.
• Meg akarják tisztítani az egyházat a katolikus maradványoktól
• hierarchikus püspökségek helyett egyházi önkormányzatokat

akarnak
• királynő nem támogatta a puritánokat, de az anglikán egyház

ltá l d tt k t li i tóleltávolodott a katolicizmustól
• Monopóliumot adott különböző kereskedelmi társaságoknak.
• A spanyol hajókat fosztogató kalózok királyi felhatalmazással
tevékenykedtek (Drake kapitány)

• A fejlődés életmódban és kultúrában is észrevehető volt
(Shakespeare)

• A parlamenttel egyetértésben kormányzott.
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Az angol abszolutizmus jellemzői

• A törvényhozásban a parlament formális szerepe
megmarad, a királyi tanács betagozódik a felsőházba

• 1539‐ben a parlament a felhatalmazási törvényben lehetővé
teszi VIII. Henriknek, hogy törvénnyel egyenértékű királyi
rendeletet bocsásson ki.

• A végrehajtó hatalom csúcsszerve a Titkos Tanács, amely
állandóan készenlétben áll, fő feladata a király akaratánakállandóan készenlétben áll, fő feladata a király akaratának
végrehajtása. A kormány tényleges előzményének
tekinthetjük.

• Sorra jönnek létre a központi bíróságok, csökkentve a helyi
common law bíróságok szerepét.

• Létrejön a Court of Requests: olcsó eljárás, szegények
jogvitáiban

• High Comission: hatásköre egyházi ügyekre terjed ki.

Stuart abszolutizmus

• I. Károly idején kiéleződnek a vallási konfliktusok: Stuartok
katolikus orientációja miatt.

• A központi bíróságokat a puritánok üldözésére használja
• Amikor a parlament nem szavazza meg az élethosszig a királynak
járó kikötői vámokat, az uralkodó feloszlatja a parlamentet és
törvényellenesen bevezeti az említett vámot.

• 1628‐ban ismét összehívta a parlamentet, amely petíciót fogad el.
(P titi f i ht )(Petition of rights)
• a parlament hozzájárulása nélkül a király nem vethet ki adót,
nem követelhet adományokat, kölcsönöket.

• bírósági határozat nélkül senkit sem lehet fogságban tartani
• parlament követeli a lakosság beszállásolási kötelezettségének
megszüntetését

• A király 1629‐ben ismételten feloszlatja a parlamentet és 1640‐ig
nem hívja össze.
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• 1638‐ban skót alattvalói fellázadtak ellene, összehívja ismételten a
parlamentet. A képviselők sérelmeik orvoslását kérik (1640 tavasza),
ekkor feloszlatja a parlamentet, majd ősszel újra összehívja.
• megszüntetik a Csillagkamarát és néhány központi bíróságot.
• a bebörtönzött puritánokat szabadon engedik.
• elfogadják a háromévenkénti ülésezésről szóló törvényt.

Polgárháború Angliában

• 1642‐től 1648‐ig tartott, a királypártiak(gavallérok) és a parlament
hívei (kerekfejűek) között zajlott

• A király le akarta tartóztatni a parlament hangadó képviselőit, London
népe azonban a parlament mellé állt.

• Cromwell vezetésével a parlamenti radikálisok fanatikus hadsereget
szerveznek, legyőzik a királyt. 1649‐ben Anglia KÖZTÁRSASÁG lett.

• 1649‐60 között interregnum van, nincs betöltve a királyi hatalom.
• A kormányzati rendszert az angol történelemben egyedülálló módon
írott dokumentumban szabályozzák (Instrument of Government)

• Hajózási törvény meghozatala (1651): Angliába csak angol hajók vagy
saját országuk termékeit szállító hajók szállíthatnak árut. Ezzel
kiiktatták a holland tengeri kereskedelmet, majd le is győzték őket.

• Cromwell halála után rendszere összeomlott, restaurálták a Stuart‐
házat.

• A Stuartok azonban nem működtek együtt a parlamenttel és kísérletetA Stuartok azonban nem működtek együtt a parlamenttel, és kísérletet
tettek a katolicizmus szerepének növelésére.

• Az angol vezető réteg a királysághoz ragaszkodott, de elítélte az
abszolutizmust.

• ‐II. Jakab király Franciaországba menekül Angliából, a parlament
Orániai Vilmost hívja meg az angol trónra. A dinasztiaváltást
dicsőséges forradalomnak nevezik. Az új uralkodóval a parlament
elfogadtatta a Jognyilatkozatok (1689‐ Bill of Rights)
• Rögzíti a polgári szabadságjogokat (személyi, gyülekezési, vallás,
szólás…), Kimondja a parlament ellenőrzését a végrehajtó hatalom
felett.
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Francia abszolutizmus

• A központi állam kiépítése a 14. század elején megkezdődik.
Létrejönnek a központi szervek (pl: Számadási Kamara) és
elterjednek a királyi titkár elnevezésű tisztviselők.

• A francia király valamennyi tartomány urává válik, a
trónöröklés automatikus lesz: az utód az előd halálakor
azonnal átveszi a hatalmat. („meghalt a király, éljen a
király”)király )

• 1439‐ben az rendi gyűlés állandó hadiadót szavaz meg,
amivel legfontosabb fegyverét adja fel.

• 1453‐ban véget ér a százéves háború, kiűzik az angolokat a
kontinensről.

I. Ferenc uralkodása és az abszolutizmus kezdetei
• Első abszolutista kormányzási kísérlet.
• A rendi gyűlést nem hívja össze, helyette királyi rendeletekkel
kormányoz.

• Hódító törekvései a spanyol Habsburgok ellenállásában elbuknak. A
központi hatalom ellenes fellépések összekapcsolódnak a reformáció
térnyerésével. A francia kálvinistákat HUGENOTTÁKNAK nevezzük.

• A küzdelem legvéresebb eseménye: Szent Bertalan éjszakája, 1572.
augusztus 24.g
• Bourbon Henrik esküvőjén a katolikusok 2‐3000ezr hugenottát
mészároltak le.

• A vallásháború során kihalt a Valois‐ház. Majd Bourbon Henriket
választották királlyá.
• Henrik áttért a katolikus hitre (Párizs megér egy misét) és véget
vetett a vallási küzdelmeknek.

• A nyugalom érdekében türelmi rendeletet adott ki. (nantes‐i
ediktum 1598): megerőstíette a katolikus egyház helyzetét,
korlátozottan biztosította a hugenották számára a vallásgyakorlás
lehetőségét.
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 Az általános rendi gyűlés törvényhozó jogköröket nem
gyakorol, 1439‐ben lemond az adómegajánlás jogáról is. Az
1500‐as évek első harmadától össze sem hívják azt.

 Működik az előkelők gyűlése is. Döntést nem hoz, csak
véleményez. Gyakran ülésezik. Király meghívottjai
biztosítják az uralkodó támogatását.

 A valódi törvényalkotás a király hatáskörébe tartozik, a
királyi rendeletek (ordonnance‐ok) ellen párizsi parlament

A francia abszolút monarchia tényezői

királyi rendeletek (ordonnance ok) ellen párizsi parlament
tiltakozást adhat ki, ha azt jogellenesnek találja. A király az
ordonnance‐ok mellet édit‐t, azaz halaszthatatlan igazgatási
rendeletet is kiadhat. Ilyenekkel dönt rendészeti
kérdésekben, illetve pénzügyekben.

 Hivatalviselés saját formája jön létre: hivatalokat
megvásárolták. A polgárság szívesen fektette vállalkozásból
nyert pénzét hivatalok vásárlásába.



48

XIV. Lajos uralma

• Közvetlen irányítása alá vonta az államügyeket. A feladatok
végrehajtása miniszterei, államtitkárai kezében összpontosult, de
minden lényeges döntést ő hagyott jóvá. Helyi szinten az
igazgatás rendi kézben maradt, de királyi küldöttek
(intendánsok) érvényesítették Lajos akaratát.

• Visszavonta a nantes‐i ediktumot. A protestánsok vagy
katolizáltak vagy elhagyták az országot.
V ill b lét h t f i litik i é tá á i él t• Versaillesben létrehozta a francia politikai és társasági élet
központját.

• Merkantilizmus: magas vámokkal védi a hazai ipart a külföldi
versenytársaktól, alacsony vámokkal segíti az exportot. A
nyersanyagok esetében alacsonyak a behozatali vámok, s magas
vámokat szab azért, hogy a nyersanyagok az országban
maradjanak

• Reguláris hadsereget hozott létre: állandó hadsereg, hivatásos
tisztekkel és folyamatosan toborzott legénységgel.
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Fontosabb évszámok (1)

 1487‐ Diaz eléri a Jóreménység fokot
 1492‐ Kolombusz Kristóf felfedezi Amerikát
 1498‐ Vasco de Gama eljut Indiába
 1494‐ Tordesillasi egyezmény a világ felosztásáról
 1525‐ páviai csata
1517 k 31 L h Má Kih l i i 1517. okt. 31.‐ Luther Márton Kihelyezi tanait
Wittenbergben

 1555‐ Augsburgi vallásbéke
 1545‐1563‐ tridenti zsinat
 1588‐ a spanyol armada pusztulása

Fontosabb évszámok (2)

 1566‐1609‐ németalföldi szabadságharc
 1572. aug. 23.‐ Szent Bertalan éjszakája
 1598‐ nantes‐i ediktum
 1618‐1649‐ Harmincéves háború
 1648‐ vesztfáliai béke
1640 1689 A l l á i f d l 1640‐1689‐ Angol polgári forradalom

 1689‐ Jognyilatkozat
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Kelemen Roland

Magyarország története a rendiség 
időszakáig

Kelemen	Roland	
Demonstrátor,	Jogtörténeti	Tanszék	(SZE‐DFK)

Előadás felépítése

1. Honfoglalás előzményei
Őstörténet
Vándorlás

2. Honfoglalás
3. Kalandozások
4 Géza Szent István4. Géza ‐ Szent István
5. Szent László – Könyves Kálmán és utódaik
6. II. András – Aranybulla
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1.	Honfoglalás	előzményei
Őstörténet
Út	a	Kárpát‐medencébe

2.	Honfoglalás
3.	Kalandozások
4 Géza Szent István4.	Géza	‐ Szent	István
5.	Szent	László	– Könyves	Kálmán	és	utódaik
6.	II.	András	– Aranybulla

 Történelemtudomány írásos források hiányában más
tudományokra támaszkodik:
 Régészet
 Nyelvészet
 Antropológia
 Néprajz

 Bizonytalanságok okán több elmélet alakult ki aBizonytalanságok okán több elmélet alakult ki a
magyarság eredetéről:
 Török származás
 Finnugor
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 Kr.e. 4000
 Uráli őshaza időszaka (Ural‐hegység és az Ob folyó
vidéke)

 Kr.e. 3000
 Szétvándorlás oka a túlnépesedés
 Nyugat felé vándorló népek a finnugor csoport

 Kre 2000 ‐ Kre 1500 Kr.e. 2000 Kr.e. 1500
 Finnugor csoport felbomlása
 Ugorok dél felé vándorolnak tovább
 Ugor őshaza (Irtis, Tobol, Ob folyó területe)
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 Kr.e. 1000 – Kr.e. 500
 Ugor közösség felbomlása
 Ekkor térnek át nomád állattartásra
 Magyarság önálló fejlődésének kezdete
 Magyar őshaza – Dél‐Ural környéke
 Kapcsolat iráni törzsekkel
 Életmód
 Ruházat átalakulása
 Fegyverzet

 Kr.e. 500 – Kr.u. 500 „fehér folt”
 Ebben az időszakban alakul ki a 10. századig változatlan sátorozó
életmód és a ciklikus vándorlás:
 Nyáron vándorlás
 Telelés a folyók mellett, itt szántóföldek
 Szkítáktól vásárolt fegyverzet és elsajátított harcmodor (íj, rövid
kard, lándzsa)

 5. századtól írásos emlékek:
 Dzsajhani (920) (kereskedők beszámolói alapján 880 körüli
viszonyok)

 Bölcs Leó (886‐912) – Taktika (hadiszervezet és –taktika
bemutatása)

 Bíborbanszületett Konstantin (913‐959) – Birodalom
kormányzásáról
K ó ikák Krónikák:
 Anonymus: Gesta Hungarorum (III. Béla uralkodása idején
1172‐1196)

 Kézai Simon: Gesta Hungarorum (1285 körül)
 Évkönyvek (Annales):
 Regino Évkönyve
 Fuldai Évkönyvek
 Szentgalleni Évkönyvek
 Bajor Évkönyvek (16. századi, de korai források is)
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 Baskíria = Magna Hungaria
Első európai szálláshely
Első kapcsolatok török népekkel
Nemzetség és törzsfők szerepének növekedése

 Levédia (750 körül)
 Pontos helye bizonytalan (talán: Don, Donyec, Azovi‐
tenger határolta terület)

 Szoros kapcsolat a kazár birodalommal
 Levédi nevét a magyar törzsfőről Levediről kapta
(Konstantin)

 Kazár mintára kettős fejedelemség
 Kündü: névleges uralkodó, szakrális feladatok
 Gyula: államügyek intézése, hadsereg vezetése
 7 törzs: 5 török nevű (Kér, Keszi, Tarján, Kürtgyarmat, Jenő) 2
finnugor (Nyék, Magyar) + kabarok (előhadként funkcionáltak)

 Etelköz (jelentése: folyóköz)
 850 körül költözés Levédiából, lehetséges okok:
 Besenyőktől való vereség
 Kazár belharcok

 Létrejön a törzsszövetség a vérszerződés megkötésével
 Álmost választják fejedelemnek

 Kultúra:
 Nemzetségi ősök tisztelete
 Társadalmi összetartó erő
 Szelemeik varázserővel bírtak így fontos a jóindulat
 Elnyerés eszköze:

 Tűzhely‐kultusz (még a keresztény korban is tovább élt)
 Temetkezési szertartás
 ősbálványok

 sámánizmus
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 Korábbi érettségi kérdések a témában:
 Mutassa be a források és ismeretei segítségével a magyar
őstörténet kutatásának nehézségeit!

 Mutassa be a források és saját ismeretei alapján, milyen
problémák merülnek fel a magyar nép rokonságának
szaktudományi kutatásai során!

 Mi a szerepe a forrásokban megnevezett Kündünek és
lá k é b l lGyulának a magyar törzsszövetségen belül?

 Nevezze meg a források alapján a vándorló magyarság
államformáját!
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1. Honfoglalás előzményei
Őstörténet
Vándorlás

2. Honfoglalás
3. Kalandozások
4. Géza ‐ Szent István
5 S Lá ló Kö Kál á é ód ik5. Szent László – Könyves Kálmán és utódaik
6. II. András – Aranybulla

 Kiváltó okok:
 Miért hagytuk el Etelközt?
 Népvándorlás  890‐ben az arabok támadásba lendültek ennek
hatására a besenyők átkeltek a Don folyón megtámadták a
magyarokat (Árpád vezette fősereg nincs a területen)

 Nehezen védhető
 Miért éppen a Kárpát‐medence?
 Magyarok által ismert terület (nyugati kalandozások már 862‐ben
megkezdődtek)megkezdődtek)

 Hatalmi viszonyok kedvezőek
 Előnyös földrajzi tényezők

 Könnyen védhető
 Legelők, termőföldek gazdagság

 Itt élő népek lélekszáma csekély
 Dunántúl szláv
 Avarok kettős Honfoglalás elmélet (László Gyula) első hullám
7. század itt élő késő‐avarok elmagyarosodtak
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 Honfoglalás eseménytörténete:
 Első szakasz
 894 morvák uralkodója Szvatopluk a magyarokhoz fordul
segítségért
 Fehérló monda
 Valóság:
o Szerződéskötés
o Szvatopluk váratlan halála, amely nem köthető a magyarokhoz

895 895
 A) Árpád vezetésével a magyarok többsége a Vereckei‐hágón
keresztül benyomult a Kárpát‐medencébe

 B) harcok az Al‐Dunánál: magyar segítségnyújtás Bizáncnak
Simeon bolgár cárral szemben

 C) besenyő támadás az Etelközben maradt magyarok ellen
 D) megtámadottak a Kárpátok hágóin keresztül menekülnek a
Kárpát‐medencébe
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 Második szakasz
 896‐898 ideiglenes berendezkedés a Dunától keletre

 Morva trónviszályok
 Keleti frankok királya Arnulf itáliai hadjáratához felbérelte a
magyarokat  899 Észak‐Itália Berengár legyőzése  10 évig
akadálytalan kalandozás a Pó‐síkságon

 Morva‐frank harcok feléledése
 Arnulf halála  érvényét vesztette a magyarokkal kötött

ődészerződés
 900

 Nyugatról hazatérő magyar sereg és a keletről érkező Árpád
vezette fősereg elfoglalja Pannóniát, majd az északra fekvő
morva területeket

 907 Pozsony
 Terület biztosítása a bajor csapatok legyőzése
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10. Századi magyar társadalom

 Táradalom tagozódása
 Előkelők
 Fejedelem és első tisztségek:

 Törzsszövetség vezetője
 10. század végéig a szeniorátus elve szerinti öröklés (nemzetség
legidősebb nemzőképes férfitagja örökölt)

 904‐ig szakrális feladatok
 Gyula: eredetileg a nép hadvezető fejedelme Kurszán halálát
követően (904) törzsön belül öröklődő bírói tisztség; közvetlen
törzsfői hatalma Tisza‐Körös‐Maros vidéke

 Horka: honfoglalást követően alakult ki; egy törzsön belül
öröklődött, elvileg harmadik személy az ország, de gyakorlatban
jelentősebb a gyulánál  pl. Bulcsú katonai parancsnok, követ;
törzsfői hatalom dunántúli területek
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Törzsfők (úr)
 Földjeik úrság ország

Nemzetségfők (bő)
 Előkelők hatalmának alapja:

 Kiterjedt rokonság
 Idegenekből álló fegyveres kíséret
oHűségesküt tettek
oBékeidőben a gazdaság irányítása
oÚr oltalmazta őket, szállás és védelem

Közrendűek
 Módosaktól egészen rabszolgákig
 Szálláshelyeiket előkelők jelölték ki
 Termék‐ és munkaszolgálattal tartoztak
 Nagycsaládokban éltek (vérségi, vagyon‐ és
munkaközösség)
 Hierarchikus felépítésp
 Általában három nemzedék
 Túlszaporodás esetén „kenyértörés”
 40‐50 fő

 Szolgáló népek
 Külön falvakban életek
 Egyfajta szolgáltatással tartoztak (általában kézműipar)
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 A megtelepedést védekezési szempontok határozták meg. A
hirtelen támadás elleni védelem miatt a folyóvölgyek kijáratait, az
átkelőhelyeket szállta meg a magyarság. Mindig igyekeztek víz
mellé, lehetőleg a nagy folyók két partjára, szigetközökbe,
mocsarak által védett területekre telepedni. A másik szempont az
volt, hogy a fontosabb nemzetségeket, vezetőket szinte
védőgyűrűvel vegyék körül. A fejedelem törzsét például, melynek
szálláshelye a Duna középső részén volt, a hat másik törzs gyűrű
alakban vette körül s mindegyikükre fontos katonai feladatalakban vette körül, s mindegyikükre fontos katonai feladat
hárult. A tervszerű letelepedéssel kiépített védelmi rendszert
tovább erősítette a határok védelme. Az összes törzsi területet
körülfogó széles, jobbára lakatlan és gyakran járhatatlan
területek biztonságot jelentettek. E széles övezetet gyepűelvének
nevezték, ami annyit jelentett, hogy a gyepűkön (mesterséges
torlaszok) túli terület. A gyepűelve megakadályozta a váratlan
támadásokat, de emellett vadászterületül és a portyázások előtti
táborozóhelyül is szolgált. A veszélyesebb kijáratoknál állandó
őrségeket állítottak fel.

 Korábbi érettségi kérdések a témában:
 Mutassa be a források és ismeretei alapján a honfoglaló
magyarság életmódját, a világról alkotott felfogását!

 Mutassa be a források és ismeretei alapján a X. századi
magyar társadalmat és életmódot!

 Tárja fel a források és ismeretei alapján a honfoglalás kori
magyar társadalom viszonyainak főbb jellemzőit!
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1. Honfoglalás előzményei
Őstörténet
Vándorlás

2. Honfoglalás
3. Kalandozások
4. Géza ‐ Szent István
5 S Lá ló Kö Kál á é ód ik5. Szent László – Könyves Kálmán és utódaik
6. II. András – Aranybulla

 Közös jellemzők:
 Zsákmányszerző hadjáratok, amelyekre a katonai kíséretek
miatt volt szükség, s akkor indultak, amikor kedvező volt a
külpolitikai helyzet

 Középréteg vagy a szabadok adták a gerincét
 Nem az egész magyarság csak egy‐egy határ menti törzs
 20e főnél soha nem volt nagyobb sereg
 Megtervezett akciókMegtervezett akciók
 Zsákmányt nem a helyszínen osztották szét
 Később inkább adóztatás  egész a fejedelemé, ő osztja szét,
erősíti a hatalmát

 Bekalandozták az egész keleti és nyugati frank államot, Itáliát,
Pireneus‐félszigetet, Bolgárországot, lengyel területeket, Bizánct
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 Eseménytörténet:
 900‐904 bajorok elleni hadjárat
 904 Kurszán meggyilkolása
 Bajorok úgy gondolták a fejedelem meggyilkolása zűrzavart kelt,
nyugati gyepűn találkozóra hívták és kíséretével együtt végeztek
vele

 Árpád hatalma megerősödik
 Bosszú 917‐ig minden évben legalább egy hadjáratBosszú 917 ig minden évben legalább egy hadjárat

 926 ún. szentgalleni kaland
 933 merseburgi csatavesztés
 Hadjárat ok: 32 Madarász Henrik megtagadta az adófizetést
következménye: német adófizetés elmarad, I. Ottó egységes német
királyság

 954‐955 utolsó nyugati kalandozás: német lázadó
hercegek a magyarokat hívták segítségül

 955 augusztus Augsburg városával szemben Lech folyó
partján vereség, azonban nem ez a döntő csapás. A döntő
csapást a menekülő magyar csapatokra a bajor nép
felkelése jelentette. Több vezért így Lehelt és Bulcsút is
felakasztották.

 970 Déli kalandozások vége
 Szövetséges sereg Bizánc ellen, amelyet a kijevi
fejedelem vezetfejedelem vezet

 Orosz, bolgár, besenyő, magyar had



65

 Hatásai:
 Fajsz fejedelmet (948‐955) – korábban kelet felé nyitott –
leváltják, helyére Taksony (955‐972) kerül, aki a királyi
dinasztia alapítója.

 Védekezésre rendezkedik be, és megváltoztatja a
beilleszkedési folyamat irányát.

 A 950‐es évektől Bizánc helyett Róma felé nyitunk.
 A fejedelem saját jövedelmeiből (adók, vámok) képes
fenntartani fegyvereseit.
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 Korábbi érettségi kérdések a témában:
 Határozza meg a térkép alapján a magyar kalandozások
alapvető földrajzi irányait!

 Mutassa be a források és ismeretei segítségével a magyar
kalandozó hadjáratok célját, a sikerek és kudarcok okát!

 Mutassa be a források és ismeretei alapján a kalandozó
hadjáratok jellemzőit és az európai világban a

k ól k l k l kémagyarokról kialakult képet!
 Mutassa be a források és ismeretei alapján a
kalandozások jellegzetességeit, a sikerek és kudarcok
okait!

1. Honfoglalás előzményei
Őstörténet
Út a Kárpát‐medencébe

2. Honfoglalás
3. Kalandozások
4. Géza ‐ Szent István
5 S Lá ló Kö Kál á é ód ik5. Szent László – Könyves Kálmán és utódaik
6. II. András – Aranybulla



67

Géza (972‐997)

 Választás: nomád életmód v. csatlakozás a keresztény
Európához
 Megkeresztelkedett (de továbbra is áldozott a pogány isteneknek is)
 973 követeket küldött a császárhoz Quedlinburgba
 Hittérítőket kért

o Szentgalleni Bruno  Szent Márton kultusz  Pannonhalmi
Szent Márton apátság építése

o Szent Adalbert
 Külpolitika: Külpolitika:

 Következetes békepolitika
 Dinasztikus kapcsolatok:

o Lengyel – Vitéz Boleszlávval, bolgár trónörökössel, II. Henrik
bajor herceggel, Orseolo Ottó velencei dózse

o Gizella bajor hercegnő fia Vajk felesége  rokoni kapcsolat a
császári uralkodócsaláddal

 Nem avatkozott bele sem a német trónviszályokba 973 után,
bolgárok‐bizánci háború

 besenyőkkel jó kapcsolat

 Belpolitika
 Törzsfők hatalmának fegyveres megtörése
 Házasságával is a hatalom megszilárdítása  erdélyi
Gyula lánya Sarolta

 Új székhely Kalocsa helyett Esztergom
 Fehérvár kiépítésének megkezdése
 Veszprém megszerzése és Saroltának történő átadása‐
királynék városa

 Katonai szervezet átalakítása
 Nehézfegyverzetű elit (idegen zsoldosok)
 Könnyű fegyverzetű magyarok
 Katonai segédcsapatok (besenyők, székelyek)

 Primogenitura (elsőszülöttség elve) szerint örökíti fiára a
trónt
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Szent István (997‐1038)

 Hatalom megszilárdítása:
 Koppány elleni harc
 István nagybátyja a szeniorátus elvét kívánta
érvényesíteni

 997 Veszprém ellen fordul elsőként, hogy a levirátus
szabályainak megfelelően magához vegye az elhunyt
f l é éfeleségét

 Csata Veszprém‐Várpalota között (István seregeinek
parancsnokai: Hont és Pázmány)

 Koppány elesett a harcban, holtestét felnégyelték és
Esztergom, Veszprém, Győr, Erdély várfalain kitűzték

Koronázás
 Kül‐ és belpolitikai viszonyok lehetővé tették korona
kérését a pápától  Asztrik (első magyar érsek) hozta
Magyarországra

 1000. december 25. vagy 1001. január 1.
 Korona nem csak világi hanem egyházi hatalmat is
jelent (teokratikus állameszme):
 Világi uralkodó egyben az egyház feje is
 Uralkodó szakrális személyiség, a klérus tagja, quasi
sacerdos, mintegy pap

 Dei gratia rex (Isten kegyelméből király) és Dei gratia
(Isten kegyelméből) kormányoz

 Király alapít egyházat és nevezi ki vezetői (főkegyúri
jog); invesztitúra harcig regnum et sacerdotium
(királyság és papság) szorosan összefonódott
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 1003 Gyula erdélyi földjeinek elvétele – nagybátyja harc
nélkül megadta magát

 1008 Ajtony Temes és Maros vidékének ura, István
Csanád vezetésével legyőzi

 A teljes Kárpát‐medence ura, a terület 2/3 része a
király birtoka
 „A fejedelmi hatalom, mely magánjogi természetű és az
állam földje felett való tulajdonon alapszik”
patrimoniális államnak nevezzük.

 Királyi hatalom a király által birtokolt magángazdaságon
és földbirtokmennyiségén alapszik.

 A királyi földbirtokon nyugvó állami hatalom primitív
államüzemként (Bónis György) működött, amely az
uralkodó magánbirtokaként szerveződött.

 Patrimoniumára hivatkozva az egyedüli jogalkotó, a
legfőbb bíró és kormányzó, ennélfogva ruházza át
hatáskörét és bízza meg törvénykezéssel, kormányzati
teendők ellátásával magánjogilag alárendelt híveit.

 Ehhez igazodik az ország közigazgatási beosztása is a
királyi vármegye‐ és várrendszer
 várispánság= királyi vár+várbirtok

 Élén a várispán állt feladata katonai jellegű volt Élén a várispán állt, feladata katonai jellegű volt
 Fontosabb várispánságokra épülve jöttek létre a királyi vármegyék
(megye szláv eredetű eredeti jelentése határ) – István korában 30‐
45 volt belőlük
 Élén a megyésispán feladatai a király helyi képviselete,
bíráskodás, királyi jövedelem és birtokok kezelése, katonai
vezető  nincs saját apparátus a királyi birtokok és várak
népére hagyatkozik
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 Egyház kiépítése
 Földadományok
 Tized (termés 1/10 része)
 Törvényi garanciák
 Minden 10 falu építsen egy templomot
 Kötelező vallásgyakorlás

 Egyházmegyék (püspökségek megszervezése)gy gy (p p g g )
 Püspökségek: Veszprém, Győr, Pécs, Eger, Gyulafehérvár,
Csanád, Várad, Vác

 Esztergomot a pápa érsekséggé emelte, így független
magyar egyházszervezet; később Kalocsa is érsekség

 Szerzetesrendek telepítése (bencések, Benedek rendiek)
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 Trónöröklés kérdése
 1031 Imre herceg vadkanvadászaton halálát lelte
 István nővére gyermekét Orseolo Pétert jelölte ki
a trónra

Unokatestvérét Vazult megvakítatta ezzel mint
uralkodásra alkalmatlant kizárta az öröklésből
(fiai András, Béla, Levente külföldre menekült)
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Trónviszályok
 A trónért folyó közel harmincéves küzdelem során több király váltotta egymást. Az

uralkodók, hogy táborukat biztosítsák, földadomá‐nyokkal jutalmazták híveiket. Ez
csökkentette a kirá‐lyi birtokállományt, és hozzájárult a földbirtokos réteg
megerősödéséhez. A bel viszályok során a szembenálló felek külső támogatást is igénybe
vettek (pl. a német‐római császárokét). Emiatt fennállt annak a veszélye, hogy az ország
hűbéri függésbe kerül. Az új magyar ál‐lam erejét mutatja, hogy a trónviszályok
időszakában is képes volt megőrizni függetlenségét.

 A vezető réteg ellentétei lehetőséget kínáltak a lesüllyedő szabadok felkelésére (1046). A
lázadók, akiket a békési Vata vezetett, a kereszténységet azo‐nosították az őket függő
helyzetbe hozó új renddel, ezért a pogányságot akarták visszaállítani. Templo‐mokat
gyújtottak fel, papokat gyilkoltak le. A pogány‐ lázadásnak áldozatul esett Imre herceg
nevelője, Gellért csanádi püspök is. A belviszálynak átmenetileg véget vetett a Péter ellen
fellépő I András (Vazul fia) trónra kerülése András győzelme érdekében felhasz nálta afellépő I. András (Vazul fia) trónra kerülése. András győzelme érdekében felhasz‐nálta a
pogánylázadás katonai erejét, a trón megszer‐zése után azonban felszámolta a
mozgalmat.

 I. András (1046‐1060) öccse, Béla segítségével visszaverte a német támadásokat (Vértes
hegység: 1051, Pozsony: 1052). A király osztozott öccsével a hatalomban: Béla
hercegségként (dukátus) megkap‐ta a királyság harmadát. A dukátus felállításával az
Árpádok a trónviszályokat kívánták elkerülni. Az or‐szág peremterületein kialakított
hercegségek (Nyitra, Bihar) elősegítették a peremterületek benépesítését és az
államhatalom kiterjesztését az egész Kárpát‐medencére.

 A dukátus nem vetett véget a bel viszályoknak, mi‐vel a hercegeket híveik harcra tüzelték,
hogy megsze‐rezzék az országos méltóságokat, s az ezzel járó birto‐kokat. András és Béla,
majd az ő fiaik (Salamon, Géza és László) között újból és újból fellángolt a trónért
folytatott küzdelem, melybe ‐ az invesztitúraharc előtt utoljára ‐ még a Német‐római
Birodalom is bekapcsolódott.

 Korábbi érettségi kérdések a témában:
 Sorolja fel Szent István három konkrét törvényi előírását,
amelyeket a keresztény egyház érdekében hozott!

 Mi volt az önálló esztergomi érsekség kiépítésének?
 Mi volt a jelentősége annak, hogy Szent István a nyugati
kereszténységhez kapcsolta a Magyar Királyságot?

 Mutassa be a források és ismeretei alapján, hogy miként
szolgálta Szent István törvényalkotó tevékenysége a
keresztény hit terjesztését, az egyházszervezet kiépítését
és a királyi hatalommegerősítését Magyarországon!

 Mutassa be az ispán két fontos szerepkörét!
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Szent László (1077‐1095)

 Géza halála után nem kiskorú fiai és nem is Salamon, hanem
a király testvére, László lett Magyarország uralkodója.

 Megválasztása után László nem koronáztatta meg magát
azonnal. A régi korona Salamonnál volt, Géza bizánci
koronájának pedig még nem alakult ki legalizáló ereje.

 A pápa csak hűbéri eskü ellenében akart koronát küldeni,
é t Lá ló R d lf áb h l lé tt ö t éezért László Rudolf sváb herceggel lépett szövetségre,

akinek leányát, Adelhaidot feleségül vette.
 Salamon kérdés rendezése:

 Tárgyalásokkal akarta megbékíteni. Az 1080‐ban megkötött békében
Salamon lemondott jogairól, a nyugalom azonban csak rövid ideig
tartott, mert 1082‐ben összeesküvést szőtt László ellen. A király
elfogta, és Visegrádon elzáratta. Később besenyőkhöz menekült és
velük szövetségben támadta meg az országot, annak sikertelensége
után Bizánct, feltehetően a harcok során meghalt.
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 Kihasználva az invesztitúraharcot kijárta a pápánál
Szent István, Imre herceg és Gellért püspök szenté
avatását (1083)
 A szentté avatások a hatalmi helyzet megszilárdulását és a
Szent István‐i örökség vállalását mutatták.

 Magyarország „Mária országa” és nem Szent Péteré
(keresztény ország, de mégis független Rómától)

 Törvényei
 4 évtized trónviszályai után a törvényeinek célja a kereszténység és a
közmorál megszilárdítása

 3 törvénykönyv volt
 Főcél a magántulajdon védelme

 A tetten ért vagy ‐ szabad esetén – egy tyúk értékét meghaladó
értéket ellopó tolvaj büntetése akasztás volt

 Templomba menekült akkor csak megvakítással büntették, de 10
évesnél idősebb gyermekeit eladták rabszolgának

 Egyéb büntetések: kéz‐ vagy orrlevágás, a nyelv kitépése
 Első törvénykönyve kizárólag egyházi rendelkezéseket tartalmazott:

 Pontosan megszabta az egyházi ünnepek számát
 Fellépet a pogány hiedelmek ellen
 Halottakat csak a templom kertjében engedte eltemetni
 Büntette a nőrablást
 Szigorúan büntették a házasságtörést, az in flagranti kapott
asszonyt szabad volt megölni
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 Külpolitikája
 1. be nem avatkozás és védekezés időszaka
 1085 besenyő támadás

 2. aktív külpolitika időszaka
 Horvátország elfoglalása (1091)

• 1075 Géza sógora Zelemér a horvát uralkodó
• 1088 utód nélkül halt meg
• Főurak egyike behívta László, aki elfoglalta az országot,
uralkodónak Álmos herceget tetteuralkodónak Álmos herceget tette

• Megalapította a Zágrábi püspökséget
 Horvát kérdés miatt megromlott a viszonya II. Orbán pápával (a
pápa is igényt tartott a horvát területekre, mivel az invesztitúra
harc miatt nem volt szárazföldi kijárata ezért tengeri kellett)

 Szakított a pápával és IV. Henrikkel kötött szövetséget (Kálmán
nemtetszését kifejezve Lengyelországba távozott)

 Kun támadások (1091, 1092)
 1093 lengyel uralkodó megsegítése
 1095 örököséül Kálmánt jelölte meg, mert öccsénél Álmosnál
alkalmasabbnak tartotta
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Könyves Kálmán (1095‐1116)

 1095 II. Orbán keresztes harcok kihirdetése, első szervezett
had vezére Bouillon Gottfried megállapodás békés
átvonulásról  korábbi kisebb hadakat a királynak kellett
szétvernie mert pusztították és fosztották az országot

 Törekedett a pápasággal jó kapcsolat kialakítására ezért
1097‐ben feleségül vette a dél‐itáliai normann hercegnők
akinek családja a pápa szövetségeseakinek családja a pápa szövetségese

 1099 Halics meghódítására indult azonban a kunok által
támogatott ellenfél legyőzte

 Új királyné Eufémia a kijevi vonal erősítése  királynő
megcsalta  hazaküldte Kijevbe  otthon gyermeket szül
(Borisz) Kálmán nem ismerte el, később trónkövetelő

 Álmos horvát királyként önálló politikát kívánt folytatni,
átadta neki a dukátus 1102 horvát királlyá koronáztatta
magát

 Dalmácia felé fordulás
 Korábban Bizánci majd Velencei befolyás
 1104 házasságkötés révén elnyerte Bizánc támogatását
 1105 Zara [Zadar] ostrom alá vette, de megfelelő ígéret tett és
a város önként megadta magát ez évben a többi jelentős városa város önként megadta magát, ez évben a többi jelentős város
is harc nélkül behódolt (Trau, Spalato [Split], Raguza
[Dubrovnik], majd a szigetek is oka Kálmán nem csorbította
önállóságukat, de védelmet nyújtott Velencével szemben

 1106 a pápa elismeri a magyar királyt Dalmácia és
Horvátország uralkodójának, ennek fejében a király lemond a
püspök beiktatási jogáról és elismeri a papi nőtlenséget
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 Területet nem csatolták az országhoz, Tengermellék
elnevezést kapta és külön királyi helytartó a bán kormányozta

 1107‐ben megszüntette a dukátust, ezzel a második
udvartatást

 1113‐ban öccse Álmos többszöri lázadási kísérlete után
annak fiával együtt megvakítatta és örökösének a már 1105‐
ben megkoronázott Istvánt jelölte

 Törvényei:
 Zsinati határozatokban maradtak az utókorra
 Magántulajdon védelme még mindig fokozott, de enyhít
László törvényein
 Egy négylábú állat értékénél nagyobb vagyon ellopása esetén
szabtak ki halálos ítéletet

 Lesüllyedt szabadok szökése, kóborlása  erőszakos
letelepítésletelepítés

 Királyi háramlási jog  fiágon kihaló nemzetségek
birtokai királyra szállnak  kivétel az ősi nemzetségi
birtokok és Szent István adományai ősiség eredete

 Egyházi halászó vizek visszavétele
 Boszorkányok márpedig nincsenek
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II. István (1116‐1131)

 Aktív külpolitikát folytatott, de igen változó sikerrel.
 Velence már 1116‐ban elfoglalta Dalmáciát, s a visszaszerzési kísérletek sikertelennek
bizonyultak.

 István is beleavatkozott az orosz részfejedelemségek közötti harcokba, s az 1123‐ban
indított hadjáratot csupán az akadályozta meg, hogy a főemberek egy csoportja
megfenyegette a királyt, ha nem fordul vissza, más uralkodót választanak helyette. (Ez
volt az első ilyen eset!)

 Az uralkodó belső tábora tehát láthatóan meggyengült, ráadásul az Álmos‐hívek
1125‐ben megpróbálták megszerezni a hatalmat. A kudarcba fulladt kísérlet
után Álmos Bizáncba menekült, ahol II. János császár örömmel fogadta, hiszen
ez lehetőséget nyújtott a magyar belügyekbe való beavatkozásra.

 1122‐ben befogadta a besenyőket, s vezetőikkel egyre szorosabb barátságba
került.

 Ellenzék ellenkirályt választott (a krónikák Borsot emlegetnek, aki azonban
lehet, hogy Borisszal, Kálmán megtagadott fiával volt azonos).

 A helyzetet súlyosbította, hogy II. Istvánnak nem volt örököse. Mikor megtudta,
hogy Álmos fiát, Bélát a pécsváradi monostorban rejtegetik, magához kérette a
vak fiút. Évdíjat biztosított számára, és hozzáadatta Ilonát, a szerb fejedelem
lányát. Utódjául, nővérének fiát, Saul jelölte.
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II. (Vak) Béla (1131‐1141)

 Béla uralkodásának első évei bosszúállással teltek. A vak király helyett
tulajdonképpen felesége, Ilona uralkodott, s az ő kezdeményezésére leszámoltak
az István‐párt híveivel.

 Országos gyűlést hívtak össze Aradra, ahol a királyné felhatalmazta a
jelenlévőket, hogy büntessék meg azokat, akik hajdan megvakították férjét. A
tömeg helyben legyilkolt 68 előkelőt, családjukat elfogták, birtokukat
elkobozták.

 Az ellenzék másik része Borisz‐pártiak csoportja, akiknek hívására Borisz 1132‐
ben lengyel és orosz csapatok segítségével betört Magyarországra. A döntő
ütközet előtt Béla megkérdezte a királyi tanács tagjait hogy mi a véleményükütközet előtt Béla megkérdezte a királyi tanács tagjait, hogy mi a véleményük
Borisz „fattyúságáról”. A válasszal habozókat megtámadták és lemészárolták.
Ezután a Sajó melletti ütközetben Béla seregei győzedelmeskedtek. Az ellenfelek
megsemmisítésével II. Bélának nem kellett semmiféle belső ellenzéktől tartania.

 Uralkodása végén sok olyan birtokot adományozott el, amit később már nem
vehetett vissza, s így a királyi hatalmat gyengítette.

 Béla elődjénél sikeresebb külpolitikát folytatott. Lányát, Zsófiát a Hohenstauf
uralkodó, III. Konrád fiával jegyezte el. Visszafoglalta Dalmácia egyes területeit, s
1137‐ben meghódította a Boszniában lévő Ráma folyó vidékét. Uralkodói címei
közé felvette a Ráma királya elnevezést.

II. Géza (1141‐1162)

 A fiatal (11 éves) király helyett Belos – Ilona anyakirálynő testvére –
kormányzott, aki befolyását Géza nagykorúvá válása után is megőrizte.

 Borisz a trón megszerzésének érdekében külső támogatókhoz (a cseh
fejedelemhez, majd a németekhez) fordult, ezért Géza 1147‐ben
született fiát, Istvánt társuralkodóként maga mellé vette.

 Az ország erejét növelte a lakosságszám gyarapodása is. Felerősödött a
bevándorlás, és Géza is tudatos telepítő politikát folytatott. Az ország
várispánságainak száma 72‐re nőtt.

 Ebben az időben érkezett az országba a premontreiek a ciszterciek és a Ebben az időben érkezett az országba a premontreiek, a ciszterciek és a
johanniták szerzetesrendje is.

 A külpolitikai lehetőségeket tekintve a 12. század közepére a
nemzetközi helyzet jelentősen megváltozott. A két császárság kibékült
egymással, s két európai tömb jön létre. A bizánci‐velencei‐német
szövetséggel szemben a francia‐normann‐pápai államcsoportosulás állt.
Magyarország ezekben az évtizedekben a két császár bármelyik
ellenfelével hajlandó volt barátkozni.
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 II. Géza 1148 és 1152 között hat alkalommal vezetett hadat Oroszországba,
sógora, a kijevi nagyfejedelem támogatására.

 Emellett 1149 telén tízezer főből álló sereget küldött a szerbek megsegítésére,
akik fellázadtak Bizánc ellen. 1150‐ben azonban Mánuel győzött, és még ebben
az évben büntető hadjáratot indított Magyarországra. Sikerült elfoglalnia
Zimony várát, s ezután, az 1156‐os békekötésig majdnem minden évben
háborúzott egymással a két fél.

 A főurakat a különböző külpolitikai irányzatok megosztották, s a Géza mögött
álló, korábban egységes tábor felbomlott. A hadjáratok haszonélvezői egyre
nagyobb részt szerettek volna a hatalomból. Összeesküdtek, s vezetőnek Géza
öccsét, István herceget szemelték ki. A király és hívei azonban gyorsan
lecsaptak, Istvánt száműzték, aki Barbarossa Frigyeshez, majd a bizánci
császárságba ment. Mánuel szívélyesen fogadta, hozzáadta feleségül unokahúgát
Máriát, törekvéseit azonban nem támogatta.

 Géza uralkodásának utolsó éveiben III. Sándor néven új pápa került az egyházi
állam élére. Az invesztitúra‐harcok kiújultak, s mivel az európai államok
túlnyomó része is Sándort támogatta, Magyarország is a pápa oldalára állt.

 Géza fia, István volt a kijelölt trónörökös. Az uralkodó két testvére (István és
László) már korábban Bizáncba távoztak, s kisebbik fiának, (Bélának) pedig
Géza területeket adományozott. Mikor a király 1162 tavaszán meghalt, úgy tűnt,
ez az intézkedés nyugalmat hoz az ország számára.

III. István (1162‐1172)

 Bár már 1152‐től kijelölt utód volt, a trónja nem bizonyult szilárdnak,
ugyanis Géza testvérei is pályáztak a hatalomra.

 István Mánuel császár támogatását kereste, de a magyar urak a szintén
Bizáncban élő Lászlót választották meg királynak. II. László uralkodása
mindössze hat hónapig tartott. 1163 januárjában halt meg.

 Utódja Géza másik testvére lett, akit IV. István néven koronáztak meg.
Uralkodásának öt hónapja alatt sikerült teljes mértékben
népszerűtlenné tennie magát, feltétlen Bizánc‐hűsége gyűlölt figurávánépszerűtlenné tennie magát, feltétlen Bizánc hűsége gyűlölt figurává
tette Magyarországon. 1163 nyarán III. István támadást indított ellene, s
IV. István vereséget szenvedett. Bizáncba menekült, és Mánuel császár
belátta, hogy nem képes visszaültetni őt a magyar trónra, ezért politikát
váltott. Dinasztikus kapcsolat kiépítésére törekedett; Bélát szerette
volna megnyerni leánya (Mária) jegyesének. III. István a béke érdekében
Bizáncba küldte öccsét, aki felvette az Alexios (Elek) nevet. Mánuel
császár „fiaként” és örököseként kezelte, s létrehozta számára a
deszpotész címet, melynek viselője közvetlenül a császár után
következett.
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 III. István újbóli hatalomra kerülése után is a bizánci‐magyar viszony maradt a
legfőbb kérdés. A területekért indult háború 1167‐ig váltakozó sikerrel folyt,
amikor Mánuel elfordult a magyar ügyektől. Ezzel a magyar‐bizánci
háborúskodások majd két évtizedes szakasza zárult le.

 A magyar államnak lényegében sikerült kivédenie a bizánci aktivitást, s ezek
után III. István legfontosabb feladata a belső nyugalom megteremtése volt. Az őt
híven támogatókat magas méltóságokba helyezte, s ezzel új családok kerültek a
hatalomba. Kibékült az egyházzal is, ígéretet tett, hogy az invesztitúra‐jogot csak
pápai beleegyezéssel gyakorolja, és az egyházi javakat is csak egyházi célokra
használja fel.

 Ezekkel az intézkedésekkel az 1170‐es évek elejére megszilárdult István belső
helyzete, megmaradt azonban a trónutódlás problémája. 1167‐ben született
fiúgyermeke csecsemőkorában meghalt, s bár a király nem mondott le a
fiúutódról, a Bizáncban élő Béla örökösödését is szem előtt kellett tartania.
Alexios, mivel Mánuel császárnak fia született, egyre távolabb került a bizánci
császári címtől. Mánuel az eljegyzést is felbontotta lánya és Béla között, minek
következtében az ő figyelmeMagyarország felé fordult.

 Az örökösödés tisztázatlansága ellenére a 25 éves István megteremtette
országában a belső nyugalmat, 1172 márciusában azonban váratlanul elhunyt.

III. Béla (1172‐1196)

 Mivel III. István fiúutód nélkül halt meg, két testvérének – Bélának és
Gézának – kellett eldöntenie az utódlás kérdését.

 1172‐ben követség érkezett Bizáncba Bélához, akinek
királyságát Mánuel császár is erősen támogatta. A fő kérdés az volt, hogy
belső támogatói vannak‐e. A magyar uralkodó réteg nagyobb része Béla
mögött sorakozott fel. III. Sándor pápa támogatását is sikerült
megnyerni azzal, hogy Béla biztosította a római egyház magyarországi
jogait, sőt hajlandó volt újrakeresztelkedni latin rítus szerint.j g j j

 Mivel Lukács esztergomi érsek Béla koronázását is megtagadta, ezért
1173 januárjában őt is a kalocsai érsek koronázta meg.

 Géza szintén király akart lenni. Édesanyjuk, Eufrozina is őt támogatta, s
Lukács érsek tiltakozása is őt segítette. Béla elfogatta, sőt anyjukat is
börtönbe záratta. A kemény fellépés következtében uralkodása
hátralevő részében nem kellett összeesküvéstől tartania.
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 Belpolitikája
 Változás a királyi jövedelmekben:

 A földbirtokokból származó természetbeni szolgáltatások még mindig az első
helyen álltak

 előtérbe kerültek a királyi felségjogon szedett jövedelmek (regálék).
 A királyi bevételek a következők voltak: pénzváltás, vámok, révek, só, vásárok, a
72 várispánság jövedelmének kétharmada, természetbeni juttatások, az
ispánok ajándékai, az erdélyi telepesektől és a szlavón hercegségből származó
bevételek.

 Béla gazdasági intézkedéseihez köthető a gyakori földadományozás is, sőt az ő
nevéhez fűződött az első eset, hogy egy egész vármegyét adományoztak elgy gy g gy y

 királyi kancellária létrehozása
 Ezzel az intézkedésével tulajdonképpen szétválasztotta a kancelláriát és a
királyi kápolnát, és csökkentette az ügyintézésben a korábban rendkívül erős
egyházi befolyást. Az uralkodó elrendelte, hogy minden eléje kerülő ügyet
írásban rögzítsenek, ami természetesen a kancellária önállósulását segítette.

 1192‐ben szentté avattatta I. László királyt, amire a pápa is hamar megadta az
engedélyt.

 Az utódlás kérdését is igyekezett korán rendezni. Már 1182‐ben királlyá
koronáztatta Imre fiát, majd később hercegként Szlavónia élére állította.

 Külpolitikája:
 Barbarossa Frigyes sikertelensége Legnanónál (1176) csökkentette a németek
nagyhatalmi ambícióit, s ez barátságosabbá tette a német‐magyar viszonyt.

 Bizánc keleti vereségei, majd Mánuel császár halála (1180) megváltoztatták Béla
keleti politikáját is. Nem volt már érvényes a Mánuelnek tett ígéret, hogy a magyar
király figyelembe veszi a bizánciak külpolitikai érdekeit.
 Béla 1181‐ben elfoglalta Dalmáciát, visszavette a Szerémséget és
meghódította Belgrádot. Közben a szerbek is fellázadtak Bizánc ellen, s
Nemanja István vezetésével kivívták függetlenségüket. Mindezt kihasználva
Béla Szófiáig nyomult előre. A bizánci háborúk 1185‐ben békével értek véget.

 A külpolitikai aktivitást mutatta az is, hogy 1188‐ban már Halicsba vezetett
hadjáratot. A belviszályokba avatkozott bele, majd győzelme után fiát, Andrást
ültette a halicsi trónra. A fiatal királyfit elűzték alattvalói (elsősorban erőszakos
politizálásamiatt).

 Béla második házassága is diplomáciai sikert jelentett az ország számára. 1186‐
ban, két évvel első felesége halála után nőül vette VII. Lajos francia király lányát,
Margitot. Ennek jelentősége az volt, hogy Franciaország potenciális szövetségest
jelentett a németek hátában.

 Az ország külpolitikai tekintélyét jelezte, hogy a magyar király közvetített a
bizánci és a német császár között kialakult viták rendezésében.
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II. Imre (1196‐1204)

 Uralkodásának legfőbb problémáját az András herceggel folyó
harcok jelentették, aki 1197‐ben Imre ellen támadt, s mivel győzött, a
király az ország megosztására kényszerült. András megkapta Dalmáciát
és Horvátországot, s a pápai intelmek ellenére – hogy ne bátyja ellen
forduljon, hanem vegyen részt a keresztes hadjáratban – önálló
uralkodóként berendezkedett.

 Később nyíltan Imre ellen fordult. Versengésük 1199‐ben a király
győzelmével ért véget, András pedig külföldre menekült. Imre győzelmét
elsősorban a már apja idejében kialakult királyhű főnemességnekpj j y g
köszönhette, akik az ő udvarában is fontos tisztségeket töltöttek be.

 A siker után öccsének is megbocsátott, s az ismét felvehette hercegi
címét és uralkodhatott területein. A testvérek közötti belviszály 1203‐
ban kezdődött újra. A seregek a Dráva‐parti Varasd közelében néztek
egymással farkasszemet, mikor a krónikák szerint Imre fegyvertelenül
átment András táborába, és így szólva: „Majd meglátom, ki mer kezet
emelni a királyi vérre!” – hívei köréből fogolyként vitte táborába öccsét,
s ezzel az összecsapás elmaradt.
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 A külpolitikában Imre figyelme főleg a Balkán felé irányult. Beavatkozott a szerb
trónviszályokba, majd Bulgáriával is szembekerült, mivel kölcsönösen igényt
tartottak bizonyos bizánci területekre. A III. Ince pápával való barátságos
viszonyt a keresztes háborúk ügye árnyékolta be. Az Imre által 1200‐ban
megígért hadjárat a sikerrel kecsegtető balkáni háborúk miatt elhalasztódott.
Ennek eredménye az lett, hogy 1202‐ben nem magyarok, hanem a franciák
indítottak keresztes hadjáratot, s a csatlakozó velenceiek elpusztították Zára
városát.

 Életének utolsó évében Imre arra törekedett, hogy fia, László részére biztosítsa a
koronát.
 1204‐ben a kalocsai érsek megkoronázta Lászlót. Imre végrendeletében
Andrást bízta meg fia védelmével. Ugyanebben az évben végezte be életét, s
valószínűleg az egri egyházban temették el.

 III. László bizonytalan helyzetét felmérve, a királyné 1205‐ben fiával és a
koronázási ékszerekkel Ausztriába menekült VI. Lipót osztrák herceghez.
András a Bécs elleni hadjáratra készülődött, de III. László halála (1205
májusában) mindezt értelmetlenné tette. A gyermek uralkodó holttestét
hazaszállították, és Székesfehérvárott temették el. Ő volt az utolsó olyan
Árpád‐házi király, akit ide helyeztek örök nyugalomra.

 Korábbi érettségi kérdések a témában:
 A keresztény társadalom I. (Szent) László idején!
 Mutassa be a források és ismeretei alapján a magyar állam
belső konszolidációját I. (Szent) László és Könyves
Kálmán uralkodása idején! Válaszában térjen ki a feudális
társadalom és kereszténység megszilárdulására!
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1. Honfoglalás előzményei
Őstörténet
Út a Kárpát‐medencébe

2. Honfoglalás
3. Kalandozások
4. Géza ‐ Szent István
5 S Lá ló Kö Kál á é ód ik5. Szent László – Könyves Kálmán és utódaik
6. II. András – Aranybulla

II. András (1205‐1235)

 Uralkodásának első szakasza 1205‐1222:
 Alapvetően más elképzelésekkel kezdte uralkodását, mint
elődei [ezt oklevelében „új intézkedéseknek” (nove
institutiones) nevezte]
 alapelve a mértéktelen birtokadományozás, amely sok
esetben az egész vármegye eladományozását jelentette, és
azokkal együtt a királyi adó behajtásának és bíráskodásnak a
jogát

 A megadományozottak vezető egyházi és világi A megadományozottak vezető egyházi és világi
tisztségviselők voltak, akik hűségükért, hű szolgálataikért
nyerték el a birtokot.
 Fontos, hogy ez nem hűbérbirtokot jelentett, hiszen a
földet nem a katonai szolgálat fejében kapták, hanem
feltétel nélkül. Valószínűsíthető, hogy a későbbi
magyarországi uradalmak nagy részének alapjai ezekben
az években születtek.
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 A birtokadományozások okán új forrásokra volt szüksége:
 növelni szerette volna a pénzben szedett illetékeket.
 Rendkívüli pénzadó és a nyolcvanadvám. (Az áru
nyolcvanad részének értékét kellett pénzben befizetni.)

 Évenként többször kötelezővé tette a pénzbeváltást.
 A tárnokmesteri tisztség , mely csakis gazdasági ügyekkel
foglalkozott. Tulajdonképpen a tárnokmester alakította ki
a bérleti rendszert.a bérleti rendszert.

 Bérbe adták a pénzverést, a királyi sókereskedelmet, sőt a
királyi várak is a bérlők kezébe jutottak. Ők évi egy
összegben fizették a bérleti díjat, s nyilván könyörtelenül
behajtották a jövedelmeket.

 Gertrúd elleni merénylet és okai
 A birtokadományozások legfőbb haszonélvezői közé tartoztak
a „merániak” , akik Gertrúddal (András feleségével) együtt jöttek az
országban. A királyné udvara az oklevelek szerint személyi ügyekbe is
beleszólt.

 A Német Lovagrend behívása (1211). II. András nekik ajándékozta a
Barcaságot. Betelepítésük oka a kunok elleni védekezés lehetett, az
uralkodó jelentős kiváltságokhoz juttatta a németeket.

 1213‐ban a Bánk bán nevéhez kapcsolt főúri összeesküvés 1213‐ban a Bánk bán nevéhez kapcsolt főúri összeesküvés
Pilisszentkereszten végzett a királynéval és kíséretével.

 A Halicsból hazatérő András szinte csak a merényletet elkövető
Péteren bosszulta meg felesége halálát. Bánk csak a nádorságot
vesztette el, de később ismét visszakerült az ország vezetői közé.



88

 A birtokadományozást ellenzők
 Első csoportját azok a főurak adták, akik nem kaptak területeket. Nem az
adományozás elvével volt bajuk, hanem azzal, hogy ők nem részesedtek
kellőképpen a földbirtokokból. Ezért 1214‐ben a király legidősebb fiát, a
nyolcéves Bélát királlyá kiáltották ki. Így megkétszereződött az „udvari
emberek” létszáma, s kellemes ingázási lehetőséget biztosított az előkelők
részére.

 Az ellenzék második csoportját a királyi serviensek jelentették. Bár az
elnevezésük csak az Aranybullával vált általánossá, már korábban is léteztek.
Azokat a szabadokat hívták így, akik közvetlenül a királyhoz kötődtek. Ez
annyit jelentett, hogy katonai szolgálatukat a király zászlaja alatt teljesítették,

Őbíráskodni is csak a királynak volt szabad fölöttük. Ők jelentették a
legkövetkezetesebb ellenzékét az eladományozásoknak, hiszen ezáltal ők
kerülhettek a király fennhatósága alól az arisztokraták uralma alá.

 A harmadik csoportot a várjobbágyok alkották, akik szintén igen erőteljesen
tiltakoztak a várföldek eladományozása ellen. Az új berendezkedés alapjaiban
ingatta meg azt a társadalmi helyzetet, amit a 12. században sikerült elérniük.

 A várnépek számára is a magánföldesúri függésbe kerülés egészen biztosan
terheik súlyosbodását jelentette.

 Az egyház is a fő ellenzők közé tartozott. Féltették korábbi politikai és
gazdasági tekintélyüket. Emellett a bérleti rendszer kialakítása is jelentősen
megcsappantotta jövedelmeiket, hiszen korábban a sókereskedelem például
teljesen az ő kezükben volt.

 Az ellenzék megerősödésének s II. András állandó „távollétének”
volt a következménye az, hogy a szentföldi hadjárat idején (1217)
hatalomváltás történt az országban.

 Ezután András átmenetileg szakított korábbi politikájával, de ez a
folyamat alig három évig tartott.

 1220‐tól újra megkezdődött a várbirtok eladományozása, vagyis
az új berendezkedés politikája ismét feléledt. Az ellenzék
azonban nem adta fel, s ismét felléptette Bélát apja ellen.j

 Miután ez sem volt elég, nem volt más választásuk, mint nyíltan II.
András ellen fordulni, fellépésük eredménye lett az Aranybulla
kiadása.
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Aranybulla (1222)

 Az András uralmával elégedetlenkedők 1222‐ben kikényszerítették a
királytól az Aranybullát.

 A 31 pontból álló szabadságlevelet a korábban háttérbe szorított főurak
és a királyi szerviensek nyomására adta ki II. András.

 Az oklevél hét példányban készült és arról kapta nevét, hogy a
király aranypecsétjével erősítette meg.

 A cikkelyek többsége az előző korszak „túlkapásaival”, káros
j l é i l f l lk tt t tt l lé i h kjelenségeivel foglalkozott, s azt szerette volna elérni, hogy ezek ne
forduljanak elő többé, mert „emiatt már gyakran nem csekély volt az
elkeseredés”.

 A királyi oklevél mindenekelőtt védte a pillanatnyi birtokállományt,
hiszen „vármegyéket” (és méltóságokat) örök tulajdonul nem lehetett
adományozni, sem a birtokosoktól földjüket elvenni.

 Főbb pontjai:
 I. p.) Akarjuk azt is, hogy sem mi, sem utódaink bármi időben le ne
tartóztassák s el ne nyomják a nemeseket valamely hatalmasnak
kedveért, hanem ha előbb megidéztették és törvény rende szerint
elmarasztaltattak.

 II. p.) Továbbá semmi adót, semmi szabad dénárokat nem
szedetünk a nemesek örökségén; sem házaikban, sem falvaikban
meg nem szállunk, hanem ha meghivatunk. Az egyházak népeitől is
teljességgel semmi adót sem szedetünk.

 III. p.) Ha valamely nemes meghalálozik fiú nélkül, lányát illesse
birtokának negyedrésze; a többiről tetszése szerint rendelkezzékgy ;
és ha a halál közbejötte miatt nem rendelkezhetik, a hozzá közelebb
álló rokonra szálljon; és ha teljességgel semmi nemzetsége nincsen,
szálljon a királyra.

 IV. p.) Ha a király sereget akar vinni az országon kivül, a nemesek ne
tartozzanak vele menni, hanemha az ő pénzeért. Ellenben, ha sereg
jönne az országra, mindnyájan tartozzanak menni.
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 VII. p.) A nádor országunk minden emberei felett különbség nélkül
biráskodjék; de a nemesek főben‐és birtokbanjáró ügyeit a
királynak tudomása nélkül el ne végezhesse.

 VIII. p.) Ha külföldiek, tudniillik tisztességes emberek, jönnek az
országba, az ország tanácsa nélkül méltóságokra ne emeltessenek.

 XI. p.) Fekvő birtok az országon kivülieknek ne adományoztassék.
 XVI. p.) Egész megyét vagy akárminemű méltóságot örök jószágul
vagy birtokul nem adunk.

 XXIV p ) Hogy izmaeliták és zsidók tisztséget ne viseljenek Pénzváltó XXIV. p.) Hogy izmaeliták és zsidók tisztséget ne viseljenek. Pénzváltó,
kamara‐ispánok, só‐kamarások és vámosok, országunkbéli nemesek
legyenek. Izmaeliták és zsidók ne lehessenek.

 XXXI. p.) ellenállási záradék (II. András vagy utódai nem tartanák be
az oklevélben foglaltakat, akkor a püspökök és nemesek (vagyis
főemberek) – hűtlenség vétke nélkül – ellentmondhatnak,
ellenállhatnak az uralkodónak)

 Uralkodásának első szakasza 1222‐1235:
 Még 1222‐ben megbuktak azok az előkelők, akik a királyból
kikényszerítették az oklevelet. Helyükre a régiek léptek, s mindez azt
jelentette, hogy az Aranybulla rendelkezései nemmentek át a gyakorlatba.

 A birtokadományok folytatódtak.
 Az adományozások közül érdemes kiemelnünk az 1224‐ben
kiadott Andreanumot. Ebben András a dél‐erdélyi szászoknak adott
kiváltságokat, s az eddig szétszórt telepeket egységes területté fogta össze. A
szászok élén a szebeni ispán állt, aki ítélkezett az itt lakók felett.

 A Német Lovagrend közvetlenül a pápa alá tartozó államot akart létrehozni.
A király hadsereggel vonult Erdélybe, s még abban az évben kiűzte a rendet
a Barcaságból. Megromlott a pápaság és Magyarország viszonya.

 Az Aranybullát követő években ismét kiújultak az uralkodóház dinasztikus
problémái.
 Béla mögött ismét párt szerveződött, apja Erdély hercegévé tette, Szlavónia élére
pedig kisebbik fiát, Kálmánt állította. Ezzel két célt szeretett volna elérni: Bélát
elszigetelni korábban kiépített hatalmi bázisától, Szlavónia élére pedig egy
„engedelmes” uralkodót ültetni. Azonban egyik sem valósult meg.
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 Az egyház elégedetlenkedett az őt ért sérelmek miatt,
amelynek főként az Aranybullából adódtak
(sókereskedelem, tizedfizetés, izmaeliták és zsidók túl nagy
szerepe), valamint Német Lovagrend kiűzéséből.
 Mindennek hatására 1231‐ben az egyházi nagybirtokosság
nyomására megtörtént az Aranybulla felülvizsgálása.

 A 35 cikkelyből álló megújított oklevél az egyház részére kedvező
változtatásokat tartalmazott.
 Eltűnt a tized pénzben való szedését tilalmazó rész
 A sókereskedelemből is részesedhetett az egyház
 A nádor nem ítélkezhetett a klerikusok fölött
 A hiteleshelyek szerepét megnövelték az igazságszolgáltatásban
(tanúbizonyság).

 Az ellenállási záradék módosítása, ezt a jogot most már csak a mindenkori
esztergomi érsek gyakorolhatta.

 Megszületése utána ezen egyezményt sem tartotta be senki. Ennek
hatására Róbert esztergomi érsek – élve ellenállási jogával – egyházi
tilalom (interdiktum) alá vetette egész Magyarországot. (sehol sem volt
szabad istentiszteletet tartani, egyházi temetést végezni). Ennek
hatására II. András 1233‐ban aláírta a beregi egyezményt, mely az
egyházon esett méltánytalanságok helyrehozását jelentette.

 1232‐ben a Zala megyei szerviensek Kehidán oklevélben kérték a
királyt, hogy saját maguk bíráskodhassanak, mivel sok igazságtalanság
történik a megyében. Szolgabírókat választottak.

 Ezen jog és az Aranybulla azon rendelkezése, miszerint két‐két nemes
legyen minden megyéből a fehérvári törvénynapon, a királyi vármegye
bomlását és a királyi jogszolgáltatás hanyatlását mutatja. András
teljesítette a kérést, mert abban bízott, hogy így az új megyei
közigazgatás a királyi szerviensek kezébe mehet át. Bár a gyakorlatban
nem tudták sikerre vinni az újítást, a későbbi „nemesi
vármegye” előfutárainak tekinthetjük a próbálkozást.
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 Korábbi érettségi kérdések a témában:
 Nem volt még emelt szintű érettségin kérdés a
témában!!!!

Fontosabb évszámok (1)
 Magyar őstörténet:

 Kr.e. 4000 Uráli őshaza időszaka (Ural‐hegység és az Ob folyó vidéke)
 Kr.e. 3000 szétvándorlás oka a túlnépesedés, nyugat felé vándorló népek a
finnugor csoport

 Kr.e. 2000 ‐ Kr.e. 1500 Finnugor csoport felbomlása, ugorok dél felé
vándorolnak tovább Ugor őshaza (Irtis, Tobol, Ob folyó területe)

 Kr.e. 1000 – Kr.e. 500 ugor közösség felbomlása,
 Levédia 750 körül letelepedés
 Etelköz 850 körül költözés Levédiából

 Honfoglalás eseménytörténete:
 894 morvák uralkodója Szvatopluk a magyarokhoz fordul segítségért
 895

 Árpád vezetésével a magyarok többsége a Vereckei‐hágón keresztül benyomult
a Kárpát‐medencébe

 harcok az Al‐Dunánál: magyar segítségnyújtás Bizáncnak Simeon bolgár cárral
szemben

 besenyő támadás az Etelközbenmaradt magyarok ellen
 megtámadottak a Kárpátok hágóin keresztül menekülnek a Kárpát‐medencébe

 896‐898 ideiglenes berendezkedés a Dunától keletre
 Keleti frankok királya Arnulf itáliai hadjáratához felbérelte a magyarokat 
899 Észak‐Itália Berengár legyőzése

 900 nyugatról hazatérő magyar sereg és a keletről érkező Árpád vezette
fősereg elfoglalja Pannóniát

 907 Pozsony a a bajor csapatok legyőzése
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Fontosabb évszámok (2)

 Kalandozások eseménytörténet:
 900‐904 bajorok elleni hadjárat
 904 Kurszán meggyilkolása
 926 ún. szentgalleni kaland
 933 merseburgi csatavesztés
 955 augsburgi csatavesztés
 970 déli kalandozások vége

 Géza uralkodása 972‐997
 973 követeket küldött a császárhoz Quedlingburgba

 Szent István (997‐1038)
 997 Koppány legyőzése
 Koronázás: 1000. december 25. vagy 1001. január 1.
 1003 Gyula erdélyi földjeinek elvétele
 1008 Ajtony Temes és Maros vidékének ura, István Csanád vezetésével
legyőzi

 Német támadások Vértes hegység: 1051, Pozsony: 1052

Fontosabb évszámok (3)

 Szent László (1077‐1095)
 Szent István, Imre herceg és Gellért püspök szenté avatása
 Horvátország elfoglalása (1091)

 Könyves Kálmán (1095‐1116)
 1102 horvát királlyá koronáztatta magát
 1106 a pápa elismeri a magyar királyt Dalmácia és Horvátország
uralkodójának

 II. András (1205‐1235)
 1213‐ban a Bánk bán nevéhez kapcsolt főúri összeesküvés
 Aranybulla 1222
 1224 Diploma Andreanum
 1231 Aranybulla felülvizsgálása (ellenállási záradék módosítása, ezt a jogot
most már csak a mindenkori esztergomi érsek gyakorolhatta)

 1232‐ben a kehidai oklevél



94

Pődör Lea

A francia forradalom és 
Napóleon uralma

Pődör Lea
Demonstrátor,	Jogtörténeti	Tanszék	(SZE‐DFK)
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Európa a 18. század végén

 Kettős forradalom kora
 Forradalom: gyors változás, erőszak, haladó irányú,
strukturális változások

 Európa az 1700‐as évek végén:
 feudális abszolutizmus, manufaktúrák,

ő d á é h k lé í é kmezőgazdaság épp hogy kielégíti az igényeket,
társadalom nagy része érdektelen a politika
iránt, dinasztikus‐hatalmi politika, hadi technika
alig fejlődik

„A	francia	forradalom	tulajdonképpen	az	európai	
történelemnek	

egyszerre	a	legsikeresebb	és	a	legsikertelenebb	
forradalma.	

A	legsikeresebb	azért,	mert	a	társadalomnak	oly	
mértékű	racionális	átszervezését	tette	lehetővé,	

amekkorát	az	azelőtti	forradalmak	nem	csináltak,	s	
a	legsikertelenebb	azért,	mert	olyan	mértékű	

félelmet	keltett,	amiből	a	nyugati	világ	azóta	sem	
tudott	felépülni.”

( B i b ó 	 I s t v á n )
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A francia forradalom jellege

Angol	forradalom
parlamenti	szakasz (1640‐1642)
polgárháborús	szakasz (1642‐1649)
köztársaság	szakasz (1649‐1660)
restauráció	időszaka (1660‐1688)
dicsőséges forradalom (1688‐1689)

Franciaforradalom
előkészítő	szakasz (1789)
alkotmányos	monarchia	(1789‐1792)
girondista	köztársaság	(1792‐1793)
jakobinus	diktatúra (1793‐1794)
thermidori köztársaság (1794‐1799)dicsőséges	forradalom	(1688 1689) thermidori	köztársaság	(1794 1799)

Parlamentáris	
keretek	között

Látványosabb;
utcákra	tevődik

Teljességgel	belügy Külső	beleszólás

Előzmény:
reformáció

Előzmény:	
f e l v i l ágo sodás

A felvilágosodás hatása 

 XVII. sz.‐ban született, a XVII. sz. közepén jutott
Franciaországba és terjedt el ott is

 Enciklopédia, avagy a tudományok, művészetek és
mesterségek értelmező szótára – Diderot és d’Alembert
munkája

 A józan ész vezérelte, előítéletekben és hagyományos
é t kb két lk dő ilá lél tnézetekben kételkedő világszemlélet

 Politikai gondolkodásuk alapját a társadalmi szerződés
elmélete adta

 1760‐as évek: a felvilágosodás egyes irányzatai eltávolodtak
egymástól (l.: Jean‐Jacques Rousseau)

 Eszmék: liberalizmus, konzervativizmus, nacionalizmus
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Liberalizmus

 „Mindent szabad, ami másnak nem árt.” (EPJNY 1789)
 Jellemzője: az ember alapvető jogaiba vetett hit
 Az emberi szabadság és az emberi jogok általánosak,
elidegeníthetetlenek és sérthetetlenek

 Szabadság csak egyenlőség esetén létezhet; az egyenlőség
megvalósításának egyetlen járható útja a politikaimegvalósításának egyetlen járható útja a politikai
szabadságjogok biztosítása.

 A hatalom szükségszerűen korlátozásra szorul  hatalmi
ágakmegosztása

 Az egyének lemondanak bizonyos természetes jogaik
érvényesítéséről, s azok gyakorlását az államra ruházzák át.

Konzervativizmus

 A status quomegőrzése
 Vallásos és nemzeti alapok, meglévő szokások
és intézmények fontossága

 Az ember tökéletlen lény, az emberek nem
egyenlőek  más‐más fizikai és szellemi
képességekkel rendelkeznekképességekkel rendelkeznek

 Társadalmi hierarchia
 Társadalom=organikus képződmény, ami fejlődik
 A külső beavatkozás veszélyes és káros!
 A politikára szükséges rosszként tekintenek
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Nacionalizmus

 A nemzettudat kialakulásával együtt jelent meg a
nemzeti mozgalom, a nemzet védelmét és felemelését
megcélzó ideológia és politikai irányzat

 Nemzet és állam egységéből indul ki
 Célja: egy nemzetállam létrehozása
 A nemzetállam a nemzet egészét vagy részét magában
foglaló állam, megteremtése már a 19. sz. elejétől alapvető
politikai kérdéssé vált

 Nemzet fogalmának előtérbe kerülése
 A nemzeti identitás az emberi élet alapvető értéke
 A nemzetet a területi egység, a közös nyelv, a kultúra és
szokásos, a közös mítoszok és történelem, valamint
mindezek tudata jellemzi.

A forradalom szakaszai

I. előkészítő szakasz 
1789. május 5.-1789. július 14.

II. alkotmányos monarchia 
1789. július 14.–1792. augusztus 10.

III. girondista köztársaság 
1792. augusztus 10. – 1793. június 2.

IV jakobinus diktatúra IV. jakobinus diktatúra 
1793. június 2. – 1794. július 27.

V. thermidori köztársaság
1794. július 2. – 1799. november 9.

VI. konzulátus időszaka
1799-1804
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A forradalom politikai erői

 Royalisták: legkonzervatívabb csoport ‐ főként
arisztokraták

 Alkotmányos monarchisták: tőkés polgárok; angol típusú
kormányzás (La Fayette márki)

 Girondisták: középpolgárság, liberális gazdasági és
politikai nézetek, képviseleti demokrácia (Brissot,
C d t)Condorcet)

 Jakobinusok: kispolgárság és szabad foglalkozású
értelmiség, Rousseau elképzeléseiből táplálkoztak
(Robespierre, Marat, Danton, Saint‐Just)

 Legszélsőségesebbek: ultraforradalmárok és
ultraroyalisták (sans coulett‐ok)

Brissot La Fayette márki Robespierre

Condorcet
RousseauSieyès abbé
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Desmoulins Marat d’Alembert

Danton Saint-Just Diderot

A forradalom előzményei

 1780‐as évek vége: súlyos társadalmi és
gazdasági válság

 Nemesség politikailag egyre jobban visszaszorult,
gazdasági helyzetük is romlott élősdivé váltak

 Támadták az uralkodót és követelték az általános
rendi gyűlés összehívását

 1788‐1789: rossz termés!  elszenvedői még:
parasztság

 Árak emelkedése, általános földínség
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 Személyi	kérdések:	XVI.	Lajos,	Marie	
Antoinette	 pazarlás,	túlzott	
fényűzés,		az	udvar	romlottságának	
jelképe

 DE:	a	forradalom	közvetlen	
előzménye	a	PÉNZÜGYI	VÁLSÁG,	
melyet az államadósság és amelyet	az	államadósság	és	a	
korszerűtlen	adózási	rendszer	
okozott

 1789.	május	5.:	az	uralkodó	
összehívja	a	rendi	gyűlést

I. Előkészítő szakasz

 A politika az utcára vonult, röpiratok, kiáltványok,
pl. Sieyes abbé: „Mi a harmadik rend?”

 Három rend: nemesek, egyháziak, harmadik rend
 Rendek külön‐külön üléseztek és rendenként
szavaztak
A k ál ú 20 á b á lé  A király június 20‐án bezáratta az üléstermet 
Labdaházba vonulnak  alapvető törvények
megfogalmazása, Alkotmányozó Nemzetgyűlés

 1789. július 14. Bastille ostroma
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II. Az alkotmányos monarchia

 Aug. 4.: a kiváltságosok
lemondtak előjogaikról

 1789. aug. 26.:
EMBERI ÉS POLGÁRI JOGOK
NYILATKOZATA

 Részei: 1 Bevezető rész; Részei: 1. Bevezető rész;
2. A szabadságjogokról
(emberi jogok és polgári

szabadságjogok);
3. Az államszervezetről

 Népszuverenitás
 Alkotmány és közjólét
fenntartása
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Emberi jogok:
 Az emberek szabadok, jogilag egyenlők.
 A szabadság, a tulajdon, a biztonság, az ellenállás jogának
biztosítása.

 A népből ered minden testületi hatalom.
 Minden szabad, ami másnak nem árt.
Polgári szabadságjogok:
 Ártatlanság vélelme meggyőződés vallás és sajtó Ártatlanság vélelme, meggyőződés‐vallás‐ és sajtó
szabadsága, a tulajdon szent és sérthetetlen.

Államszervezetről:
 Közteherviselés
 A társadalom elszámoltathatja tisztviselőit.
 Alkotmányosság – hatalmi ágak elválasztása (Montesquieu)

 Október 5.: „asszonyok menete”
 a király felesküdik a
törvényekre

 Gazdasági változások: céhek
eltörlése, belső vámok
megszüntetése, assignaták
bevezetése, egységes
méterrendszer
P litik i i té k dé k Politikai intézkedések:
közigazgatás centralizálása,
egyház átszervezése, forradalom
napjának megünneplése, klubok

 1791‐től problémák:
élelmiszerárak ingadozása,
felkelések, király szökési
kísérlete
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 1791 szeptemberére elkészült Franciaország
első írott alkotmánya

 Cél: lehetetlen legyen az abszolutizmus
visszaállítása

 Külpolitika: 1791. aug. 27. pilnitzi nyilatkozat
– Franciaországot beavatkozással fenyegeti a
porosz és osztrák uralkodóp

 Girondisták kormánya bejelenti a hadüzenetet
 A királyt felfüggesztik  az alkotmányos
monarchia végét jelentette

III. A girondista köztársaság

 A megalakuló új kormányban (Végrehajtó Tanács) a
girondisták voltak többségben

 Danton – Forradalmi Törvényszék
 Királyt börtönbe zárják
 1792. október 20. Valmy – francia győzelem
 Ugyanekkor: köztársaság kikiáltása
 A belpolitikát továbbra is megosztottság jellemezte
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 1793. január: XVI. Lajos
kivégzése

 Válságjelenségek: élelmiszerhiány,
földigény teljesítetlensége, Vendée
megyében felkelés (1793. márc.‐
dec.)

 Közjóléti Bizottság: végrehajtó
szerv, inkább honvédelmi feladatok

 1793. június 2.: a tömeg
felfegyverkezve körülvette
a konventet és a girondisták
kiadását követelte

IV. A jakobinus diktatúra

 Egyedüli megoldás: hatalom koncentrálása 
diktatúra kiépítése

 Közjóléti Bizottság teljhatalmat kap
 1793 október: girondisták pere, Marie
Antoinette kivégzése
J k bi lk á 1793 júli ál lá Jakobinus alkotmány,1793 július: általános
választójog, oktatáshoz és munkához való jog, cél:
minden ember boldogsága (de a végrehajtását a
forradalom utánra halasztották)

 Forradalmi időszámítás bevezetése (1805‐ig)
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 Hadsereg és fegyvergyártás újjászervezése
 Háború
 Jakobinusok tábora megosztott:

 mérsékeltek: terror visszafogása
 szélsőbal: háború továbbvitele
 közép: leszámolás mindkét csoporttal

 1793. július 27.: Robespierre és
Saint‐Just véghezvitték a leszámolásSaint Just véghezvitték a leszámolás

tervét
(„A forradalom felfalta saját gyermekeit.”)

 1794. július 27. : jakobinus vezetők
elfogása, kivégzése

V. A thermidori köztársaság

 Megnőtt a katonaság szerepe belső feszültségek)
 A Konvent 1795 októberében feloszlott,
helyette új szervek:
 felsőház: Vének Tanácsa (200 fő)
 alsóház: 500‐ak tanácsa
 5 fős Direktórium 5	fős	Direktórium	

(végrehajtó	hatalom)

 Folyamatos	hódítások,	
a	„természetes	határok”	
eszméje
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 Bonaparte Napóleon zsenialitása kitűnt a harcok
során

 Különbékék: 1795 Poroszország, 1797 osztrákok,
1796 Itália

 Napóleon terve: Egyiptomban (1798‐99) kell
megtámadni az angolokat, s az ottani sikerek a
jövendő francia nemzetbirodalom kezdeteit isjövendő francia nemzetbirodalom kezdeteit is
jelenthetik vereség

 Direktóriummegbukott
 1799. nov. 9‐én Napóleon szétkergette az
Ötszázak Tanácsát Napóleon uralma

VI. Konzulátus időszaka (1799‐1804)

 Nyílt népszavazás 3 konzul
 Az első konzul (=Napóleon)
nevezte ki a 80 fős szenátust, az
összes minisztert és a
katonai/polgári
tisztségviselőket a hadseregtisztségviselőket, a hadsereg
vezetője is Napóleon volt

 1804. dec. 2.: császárrá
koronázás (Notre Dame)

 Célja: a Karolingok örökségének
felújítása és a nyugati országok
kultúrájának egyesítése
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 Centralizálta a közigazgatást és a végrehajtást
 Törölték az összes választás alapján betölthető
tisztséget

 Kerületekre osztotta az országot
 Tv hozás 3 fő szerve: Államtanács, Tribunátus,
Törvényhozó Testület

 Többszintű kém és besúgóhálózat Többszintű kém‐és besúgóhálózat
 Tulajdonjog védelme és mindenféle kiváltság
eltörlése

 Közoktatás, a sajtó és az egyház reformja

Kodifikáció: 

 1804	Code Civil	(az	európai	
kontinens	jogrendszerének	
alapjává	vált),	majd:	

 Code de	Commerce
(1807)(1807)

 Code Pénal (1810)
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 1801 ‐ lunéville‐i béke Ausztriával (marengoi csata)
 1802 ‐ amiens‐i béke az angolokkal
 Nemzetközi összefogás: koalíciók Napóleon ellen
 1805. december 2.: austerlitzi csata
 1805. október: trafalgari csata
 Természetes határokról való elképzelés  már
valóságos védőállamok vették körül Fro tvalóságos védőállamok vették körül Fro.‐t

 Kontinentális hegemónia
 Dinasztiaalapítási szándék
 1806 ‐ Rajnai Szövetség
 1806 ‐ kontinentális zárlat: gazdasági blokád
Anglia ellen
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 DE: válság!
 1811: házasságkötés Habsburg Mária Lujzával
 1812 ‐ borogyinói csata
 1813 október: lipcsei népek csatája
 A koalíció tagjai bevonultak Párizsba, a császár
lemondott száműzetés Elba szigetére (1814)

 Waterloo 1815 június 18 : végső vereség Waterloo, 1815. június 18.: végső vereség
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 A Bécsi Kongresszuson határozták meg a győztes
nagyhatalmak az új erőviszonyoknak megfelelően
az európai határokat

 A napóleoni határokat semmisnek vették, az elűzött
uralkodókat visszahívták, s az elszakadt területeket
visszavették

 3 nagy abszolutista birodalom uralkodója
Ö Észövetséget köt SZENT SZÖVETSÉG

 Intervenció=fegyveres beavatkozás
 Célok: hagyományos dinasztiák; hatalmi viszonyok
tartós rendezése; forradalom leállítása

 Alapelvek: restauráció, egyensúly, legitimáció

Fontosabb évszámok

A	forradalom	szakaszai:
1789.	május	5.	‐ 1789.	július	14.
1789.	július	14.	– 1792.	augusztus	10.
1792.	augusztus	10.	– 1793.	június	2.
1793.	június	2.	– 1794.	július	27.
1794.	július	2.	– 1799.	november	9.

Előkészítő	szakasz
Alkotmányos	monarchia	időszaka
Girondista	köztársaság	korszaka
Jakobinus	diktatúra
Thermidori	köztársaság

1774‐1793 XVI.	Lajos	uralkodása

1789.	május	5. A	rendi	országgyűlés	összehívása

1789.	június	17.	 A	harmadik	rend	képviselői,	Sieyès abbé	
javaslatára	nemzetgyűléssé	nyilvánítják	
magukat.

1789.	június	20. „Labdaházi	eskü”

1789.	július	14.	 A	Bastille	ostroma

1789	nyara „A	nagy	félelem	nyara”

1789.	augusztus	4. A	kiváltságosak	lemondanak	előjogaikról
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1789.	augusztus	26. Emberi	és	polgári	jogok	nyilatkozata

1789.	október	5. „Az	asszonyok	menete”

1791.	szeptember Elkészül	Franciaország	első	írott	
alkotmánya

1791.	június A	királyi	család	szökési	kísérlete

1791.	július	17. Köztársaságpárti	tüntetés	a	Mars	mezőn

1791.	augusztus	27. Pilnitzi nyilatkozat

1791.	október Törvényhozó	Nemzetgyűlés

1792.	április	20. A	girondi kormány	hadat	üzen	Ausztriának

1792.	augusztus	10.	 A	Tuillerák ostroma,	a	király	letartóztatása	
és	az	alkotmányos	monarchia	vége.

1792.	szeptember	20. Csata	Valmynál	– francia	győzelem	a	
poroszok	ellen;	a	köztársaság	kikiáltása

1792.	november Jemappes‐i csata	– francia	győzelem

1793.	január	21. XVI.	Lajos	király	kivégzése

1793.	június A	girondisták	letartóztatása

1793.	nyár Új	alkotmány	(mely	nem	kerül	
bevezetésre)

1793.	szeptember Jakobinus	terror

1794.	július A	jakobinus	diktatúra	vége

1795 Béke	a	koalícióval;	új	alkotmány;	
megalakul	az	ötfős	Direktórium

1796 Itáliai	hadjárat	Napóleon	vezetésével	–
győzelem	az	osztrák	seregek	ellen

1798‐1799 Egyiptomi	hadjárat

1799 Napóleon	puccsal	megszerzi	a	hatalmat;	a	
konzulátus	időszakának	kezdete
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1800 Marengoi csata,	győzelem	az	osztrákok	
felett

1801 Konkordátum	a	pápasággal

1802 Amiens‐i	béke	Angliával

1804 A	francia	Polgári	Törvénykönyv	(Code
Civil)	megalkotása;		Napóleon	császárrá	
koronáztatja	magát

1805 Austerlitz‐i csata	(ismét	dicsőséges	
francia győzelem az osztrákok ellen);francia	győzelem	az	osztrákok	ellen);	
trafalgari tengeri	csata	(angol	győzelem)

1806 Jénai	ütközet	(francia	győzelem	a	
poroszok	ellen);	Napóleon	elrendeli	a	
kontinentális	zárlatot	Anglia	ellen

1807 Frieadlandi csata	(francia	győzelem)

1809 Wagrami ütközet	(francia	győzelem);	
győri	csata	

1812 Oroszország	megsérti	a	kontinentális	
zárlatot	– hadüzenet!

1813 Lipecsei „népek	csatája”	– Napóleon	
vereséget	szenved,	Elba	szigetére	
száműzik

1814‐1815 Bécsi	Kongresszus	– megalakul	a	Szent	
Szövetség

1815 Csata	Waterloonál	– végső	vereség	–
Napóleont	végérvényesen	száműzik	Szent	
Ilona	szigetére

1821 Napóleon	halála
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dr Kálmán János

Magyarország az abszolutizmus 
időszakában

dr.	Kálmán	János
Egyetemi	tanársegéd,	Közigazgatási	és	Pénzügyi	Jogi	Tanszék	

(SZE‐DFK)

Lássuk a térképet!
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Az abszolút monarchia kialakulása

Átalakuló	társadalmi‐gazdasági	
viszonyok	‐ nemzet

Hadakozás	és	hadseregépítés

G d á i tá d l i ál á kGazdasági‐társadalmi	válságok

Expanzió

ABSZOLUTIZMUS

Abszolút monarchiák jellemzői

Fokozott	
beavatkozás	a	
gazdaságba

Állandó	állami	
hadsereg

Kormányzati	
ügyvitel

Szociális	
intézkedések

A.	M.Adóalanyok	
védelme

Bürokrácia,	
szakapparátus
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Rendszertan

Köztársaság Felvilágosult	 Abszolút	 Despotikus	Köztársaság g
abszolutizmus monarchia monarchia

Felvilágosult abszolutizmus

 „szellemi‐ideológiai értelemben Nyugaton a társadalom
világosította fel önmagát és az uralkodókat; míg
Keleten az állam kívánta felvilágosítani az alattvalóit.”
(T. P.)
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Mi volt az akadály?

 Peremvidék;
 Külpolitika;
 Gazdaság;
 Etnikumok;
 Földrajzi széttagoltság;
R di j l l á Rendi jogoltalmazás;

 Többszintű államszervezet.

Rövid kronológia (1)

I.	Lipót

• 1655‐1705
• Első	osztrák	abszolutista	kísérlet.
• Birodalmi	politika,

Wesselényi

•Hornigk kameralizmusa (Oesterreich über alles,	wann es	nur will)
•Magyargyűlölet.
1664	vasvári	béke.
h S k AWesselényi •Johann	von	Sporck;		Ampringen;

Thököly

• A	magyar	alkotmány	félre	tétele.
• Török	kiüzése (1683,	1686).
• 1687‐es	Országgyűlés.	(Második	kísérlet)
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1687‐es Országgyűlés

 Midőn mégis annak megfontolásával, hogy a királyok és
fejedelmek sorsa is a halál változásainak van alávetve:
ennek tekintetéből gondolataikat minden időben oda
irányozzák, hogy Ő legszentségesebb felségének
felettük való szerencsés uralkodása s kormányzása,
késő elhunyta után is, felséges örököseiben folytatást
nyerjen és a midőn e miatt azon vannak, hogy
jövendőbeli királyuk és uruk felavatásáról (a veszélyesj y ( y
uralkodási szünetek megelőzése okából is) idejekorán
gondoskodás történjék, bámulatos vigasztalódással
vetik tekintetüket a fenséges fejedelemre, József
ausztriai főherczeg stb. urra, az atyai erények élő
példaképére s Ő legszentségesebb felségének az atya
utján igen kedvelt elsőszülött fiára, a kit nekik erre az
égi gondviselés rendelt. (1687. évi I. tc.)

1687‐es Országgyűlés

 Mi József, Isten kegyelméből Magyarország királya stb. Esküszünk az élő
Istenre, annak legszentebb anyjára, szüz Máriára s minden szentekre:
hogy mi Isten anyaszentegyházait, a főpap urakat, bárókat s nemeseket,
a szabad városokat s minden országlakost, mentességeikben és
szabadságaikban, jogaikban, kiváltságaikban s régi jó és helybenhagyott
szokásaikban, a mint ezeknek értelmezése s használata iránt a király s a
karok és rendek országgyülésileg közösen megegyeznek, megőrizzük, s
mindnyájuknak igazságot szolgáltatunk, néhai felséges András király
decretumát (kizárva s félretéve azonban ugyanazon decretum 31‐ik
czikkelyének záradékát, mely igy kezdődik: Hogyha pedig mi stb. e
szavakig: ellentmondhassanak mindörökké) megtartjuk,
Magyarországunk határait, s mindazt, a mi ahhoz bármi jogon vagy
czimen tartozik, el nem idegenitjük, s meg nem csorbitjuk, sőt, a
mennyire lehet, öregbitjük s kiterjesztjük, s minden egyebet
megteszünk, a mit az összes karoknak s egész Magyarországnak
közjavára, diszére s gyarapodására igazságosan tehetünk, Isten minket
ugy segéljen s minden szentek. (1687. évi I. tc.)
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1687‐es Országgyűlés

 Magyarországnak s kapcsolt részeinek összes karai és
rendei kinyilatkoztatják, hogy mostantól jövőre s örök
időkre senkit mást, mint fennczimzett Ő császári s
királyi felségének saját ágyékából származott fiörökösei
közül az első szülöttet (ugyanezt határozván az 1547‐ik
évi 5‐ik s más e felől alkotott törvénycikkek) fogják

é k ál k k k k ( étörvényes királyuknak s uruknak ismerni. (1687. évi II.
tc.)

Kik ők?
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Rövid kronológia (2)

I.	Lipót

• 1699	karlócai	béke.
• Germanizáció,	katonai	önkény,	Erdély	külön	tartása.

Rákóczi

• 1703‐1711	Rákóczi‐szabadságharc	(óriási	ember	és	
pénz	áldozat).

• 1705 I Lipót halála I JózsefRákóczi • 1705	I.	Lipót	halála	– I.	József	

III.	Károly

• 1703	ún.	pactummutuae successionis (I.	Lipót!)
• Pragmatica	Sanctio

Magyarország fölszabadítása a török 
uralom alól
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Pragmatica Sanctio

 Ő legszentségesebb császári és királyi felsége
férfiágának magvaszakadtával (mely magszakadást
Isten legkegyelmesebben távol tartani méltóztassék) az
öröklési jogon való utódlást e Magyarországban és
koronájában, s az Isten segedelmével már
visszaszerzett és visszaszerzendő ehhez tartozó
é kb á kb é á kb f l érészekben, országokban és tartományokban, felséges
osztrák házának nőágára is és pedig első helyen a
fentisztelt most uralkodó legszentségesebb császári és
királyi felségnek. (Pragmatica Sanctio)



122

Kik ők?

Rövid kronológia (3)

Felvilágosult	
abszolutizmus

• Mária	Terézia
• 1765‐től	harmadik	abszolutista	kísérlet,	1790‐ig	össze	sem	hívták	az	
OGY‐t.

• II.	József

Kabineti	

• II.	Lipót	(1790‐1792)
• I.	Ferenc	(1782‐1835)

abszolutizmus

Neoabszolu‐
tizmus

• 1849‐1867
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„Vitam et sanguinem”

Mária Terézia (1740‐1780)

Kettős	
vámrendszer

Úbéri pátens

Ratio	
Educationis

Uralkodása
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Az uralkodás kulcsa?

 „A tapasztalat bizonyítja, hogy az országgyűlések az uralkodóra
mindig hátrányosak, ezért nem kell a rendeket összehívni.
Viszont a körülmények természete szerint az egyes megyékhez
kell fordulni, és azon kell lenni, hogy Őfelsége ott az alispánok és
a kisnemesség útján minél erősebb befolyást nyerjen, és így
elgondolásait ne a helyes útra szinte alig irányítható testületnél,
hanem annak egyes tagjainál igyekezzék előkészíteni, és amikor
b ük h jl dó á lé t ük é f k t k kk l h tbennük a hajlandóság elérte a szükséges fokot, csak akkor lehet
az egész megváltoztatáshoz fogni. Ha ezt az eszközt a szükséges
elővigyázattal és szívóssággal alkalmazzák, akkor néhány év alatt
rendkívül sok hasznot lehet létrehozni. De kellő módon kell
belekezdeni, és nem szabad megelégedni csupán az alázatos és az
ügybuzgalomra valló szép szavakkal, hanem a tetteket kell nézni,
és ezeket kell jutalmazni vagy büntetni.” (Kaunitz államkancellár
előterjesztése Mária Teréziának 1761‐ben)

Kettős vámrendszer
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Úrbéri pátens (1767)

 „Etetni kell a juhot, ha nyírni, fejni akarjuk!” (M.T.)
 ‘Jobbágyfelkelések’;
 Jobbágyi adóterhek (uralkodó, földesúr, egyház);
 Kilenced megmarad, de állami szinten szabályozza a
robot mértékét.

Ratio Educationis (1777)

„Ennélfogva gondoskodni kell:
1. hogy (amennyire lehetséges) minden egyes nemzet el legyen
látva saját falusi iskolákkal, melyeknek élén oly tanítók állnak,
akik nemcsak az anyanyelvben tökéletesen jártasak, hanem az
országban gyakrabban használt nyelvekben is olyan
gyakorlottsággal rendelkeznek, hogy ezeket szükség esetén
taníthassák,

2. hogy ezen iskolai szervezet az összes, bár különböző vallást
követő polgárokhoz egyaránt alkalmazkodjék s a közművelődéskövető polgárokhoz egyaránt alkalmazkodjék s a közművelődés
valamint a haza javára felekezeti különbség nélkül egységes célt
szolgáljon,

3. hogy ezen királyi intézmény áldásai az összes polgárok minden
osztályára, úgymint a földmívesekre, kis‐ és nagyvárosok lakóira,
vármegyei vagy katonai elöljárókra stb. egyformán kiterjedjenek.”

Ki	tudja	miből	finanszírozta	Mária	Terézia?
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Ratio Educationis (1777)

 Az állam (!) szabályozta az oktatásügyet;
 Ürményi József – Kollár Ádám;
 Központi tanterv;
 Tankerületek;
 Elemi (népiskola) – gimnázium – felsőfokú oktatás.

II. József (1780‐1790)

 „Kalapos király”
 Szent Korona Bécsbe;
 Összmonarchia;
 Centrális államszervezet;
 Magyarország és Erdély;
 Türelmi rendelet;
 Nyelvrendelet;
 Jobbágyrendelet;
 Országos telekkönyvi
hivatal;

 Adóreform terve;
 Mi maradt meg?
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Kultúrtörténeti feladat

„Amikor pedig a XVIII. század végén, a XIX. század elején a köznemesek földszintes
lakóházai stílusukban is kiemelkedtek a parasztházak közül, a kúria elnevezést egy
épülettípusra kezdték használni, éspedig a középbirtokos nemesek földszintes,
klasszicista stílusú (bejáratánál gyakorta oszlopsorral‐timpanonnal ellátott) épületeire,
amelyekmár bizonyos fokú reprezentációs igényt jeleztek.” (Gergely András történész)

Kultúrtörténeti feladat
Kastélyban vagy kúriában lakott…?

 a Himnusz költője;
 a Magyar Museum című folyóirat elindítója, széphalmi háza
azirodalmi élet központja volt a nyelvújítás korában ;

 az első magyar közös külügyminiszter;
 a Balítéletek írója, az „árvízi hajós”;
 az első felelős magyar kormány elnöke;
 a Pesti Hírlap főszerkesztője (1841–44);
 a kiegyezés létrejöttének legfőbb magyar szorgalmazója
 a Hitel című mű írója?
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Fontosabb évszámok

 1664	Vasvári	béke
 1686	Buda	felszabadítása
 1699	Karlócai	béke
 1655	– 1705	I.	Lipót	uralkodása
 1705	– 1711	I.	József	uralkodása
 1703‐1711	Rákóczy‐szabadságharc
 1707 az ónodi országgyűlés 1707	az	ónodi	országgyűlés	
 1711‐1740	III.	Károly	uralkodása
 1722	– 23	a	Pragmatica	Sanctio‐t törvénybe	iktató	
országgyűlés

 1740‐1748	Osztrák	örökösödési	háború
 1740‐1780	Mária	Terézia	uralkodása

Fontosabb évszámok

 1754	Mária	Terézia	rendelete	létrehozza	az	ún.	kettős	
vámrendszert

 1756	– 1763	a	hétéves	háború
 1767	Mária	Terézia	úrbéri	pátense
 1777	Ratio	Educationis
 1780 1790 II József felvilágosult abszolutizmusa 1780‐1790	II.	József	felvilágosult	abszolutizmusa
 1790‐1792	II.	Lipót	uralkodása
 1794	– 1795	a	magyar	jakobinus	mozgalom	(1795:	
Martinovics	és	társai	kivégzése)

 1792	– 1835	I.	Ferenc	uralkodása
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dr Keserű Barna Arnold

Az ipari forradalom és a 
nemzetállamok kora

dr.	Keserű	Barna	Arnold
PhD	hallgató,	Polgári	Jogi‐ és	

Polgári	Eljárásjogi	Tanszék	(SZE‐DFK)

Az ipari forradalom előfeltételei Angliában
 az eredeti tőkefelhalmozás a 16–17. században lezajlott, kialakult a szabad munkaerő és

felhalmozódott a tőke,
 az óriási gyarmatbirodalom biztosította a nagy mennyiségű, olcsó nyersanyagot és jó piaci

lehetőség volt,
 a szárazföldi haderőre nem kellett sokat költeni, ami hatalmas pénzbeli megtakarításokat

jelentett a kormányzat számára a többi európai államhoz képest,
 az 1624‐es szabadalmi törvény érdekeltté tette a feltalálókat a találmányaik

szabadalmaztatására,
 fejlett hitelszervezet alakult ki: bankok, takarékpénztárak jöttek létre (pl. Angol Bank

1694‐től),
 fejlett kereskedelmi hálózat épült ki,
 a manufaktúraiparban kialakult a munkamegosztás, a részfolyamatokat könnyen lehetett

gépesíteni,
 gazdag vas‐és szénlelőhelyekkel rendelkezett,
 lehetővé vált az olcsó part menti hajózás,
 a polgári forradalom korai győzelme (1640) elhárított minden akadályt a polgári (=tőkés)

fejlődés elől,
 a mezőgazdaság tőkés fejlődése már a forradalom előtt megkezdődött, így csökkenő

mezőgazdasági népesség is el tudott látni növekvő városi népességet; a mezőgazdasági
termelés gyorsabban nőtt, mint a lakosság,

 kialakult a tőkés gondolkodásmód, amely mindent a haszon, a profitszerzés
szempontjából ítélt meg (=tudati feltétel).
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 Az ipari forradalom széles körben használt általános kifejezés olyan
műszaki változásokra, amelyek túlmutatnak a motorral hajtott gépek
feltalálásán.

 Újabban a jóval hosszabb és komplexebb, modernizációnak nevezett
időszak egy fázisát jelölik ipari forradalomnak.

 A tudományos mezőgazdaság a felvilágosodás korában kiemelt
jelentőségű volt. Egy angol paraszt, Jethro Tull 1703‐ban a Horse‐
Hoeing Husbandry c. művében leírta a vetőgépet.

 A tudományos kísérletezések felgyorsultak, de a 18. században aA tudományos kísérletezések felgyorsultak, de a 18. században a
termésátlagon ez még nem mutatkozott meg: még mindig a paraszt
gyorsasága volt a mérvadó.

James Watt

 A lassú mezőgazdasági fejlődés lassan de
biztosan növelte a földek eltartóképességét
 a munkaerő kezdett felszabadulni, a
születésszám emelkedett, munkaerő
felesleg jelent meg a piacon.

 A gőzerő már az ókorban is ismert volt, de
1711‐ig a gyakorlatban nem használták fel.
Ekkor Thomas Newcomen a devoni grófságg g
bányájában egy vízszivattyúban kezdte
használni a gőzerőt.

 A skót gépműszerész, James Watt 1763‐ban
tökéletesítette a gépet, és kondenzátorral is
ellátta.

 Ezzel indult a gőzmeghajtású gépek
feltalálásának korszaka.
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 A blackburni James Hargreaves, a prestoni Richard
Arkwright és a boltoni Samuel Crompton 1767‐ben
feltalálták a „spinning jenny” nevű mozgókocsis
fonógépet, 1768‐ban a „vízi keretnek” hívott
vízmeghajtású fonógépet, 1779‐ben a szakaszos
működésű fonógépet. A spinning jenny csak otthoni
munkára volt alkalmas, míg az utóbbi kettő gyári
használatra is alkalmas volt.

 1804‐ben a francia Jacquard feltalálta a selyemszövést: a
lyukkártya vetülékkel és vetélővel különböző mintás
szöveteket lehetett szőni. E szövőszék már az automatizálás
előfutára volt. Bevezette a kétosztatúság elvét: a keret és a
mozgó alkatrészek voltak a „hardware”, a lyukkártya pedig a
„software” a számítógép működési elvét vetíti előre.



132

 A gőzerő és motorok elterjedéséhez szűkség volt a
gőzfejlesztés leghatékonyabb tüzelőanyagának, a szén
fokozott kitermelésére  ez számos újítást
eredményezett, pl:

 1816 Humphry Davy bányalámpája,
 Puskapor alkalmazás vájatrobbantáskor,
 Bányaszivattyúk alkalmazása,Bányaszivattyúk alkalmazása,
 A gépgyártáshoz szükség volt vasra és acélra, amihez
újabb találmányok szükségeltettek:

 1760 vaskohászat tökéletesítése a skóciai Carronban,
Abraham Derby kifejleszti a fa helyetti kőszenes fűtést.

 1783 Henry Cort, kavart és hengerelt acél előállítása

 Megkezdődött a gyárak terjedése, elsőként Lancashire
és Yorkshire településein jelentek meg a hatalmas,
komor textilgyárak a gyárak megjelenése új városok
hirtelen felfutását tette lehetővé, klasszikus példája
Lancashire gyapjúiparának fővárosa, Manchester. 25 év
alatt megtízszereződött a lakossága, 1801‐re 75.275
nyilvántartott lakosa lett.
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 A szárazföldi közlekedés fejlesztése kulcsfontosságú
volt, mivel a szenet, vasat, gyapjút és más
nyersanyagokat a bányákból és kikötőkből a gyárakig el
kellett szállítani.

 1760‐ban a Bridgewater herceg szolgálatában álló
mérnök, James Brindley a korábbi csatornák
hatékonyságát egy új víziút, a Barton‐magascsatorna
megépítésével fokozta.

 1804‐ben Richard Trevithick cornwalli mérnöknek
sikerült egy rövid vasúti pályán szenes vagonokat
gőzmozdonnyal elhúzatni. De túl költségesnek
bizonyult.

 1815‐ben a skót J.L. McAdam feltalálta a hengerelt
zúzott kőből készült és aszfalt felületű útburkolatot.

 1809‐ben az amerikai Fulton megépítette az első
gőzhajót, de a tengereken csak a 19. század második
felében szorította ki a vitorlásokat.

 1825‐ben az angol Richard és George Stephenson (apa‐
fia) Rocket nevű mozdonyukkal megnyerik a gyorsasági
mozdonyversenyt  ez lesz az alapja a legyártandó
mozdonyoknak.

 A közlekedés fejlődésének köszönhetően a postaA közlekedés fejlődésének köszönhetően a posta
szolgálat is javult, Angliában 1840‐ben létrejön az
egységes árszabás és a postabélyeg, a csomagszállítás
megbízhatóbbá válik.

 1837‐39 környékén a hírközlés megelőzi a közúti
közlekedést, Morse megalkotja elektromágneses
távíróját.
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Második ipari forradalom
 A 19. Század 60‐as éveire Nyugat‐Európa fejlett országai már
túljutottak a klasszikus ipari forradalmon, és az újabb fellendülés
időszakába léptek. Ennek a fejlődésnek a központjai Németország
és az USA voltak.

 Az iparosodás új energiahordozók, új anyagok és találmányok
elterjedésével a második ipari forradalom korszakába jutott.

 A gazdasági fejlettség fokmérője az acéltermelés lett (Bessemer
eljárás, Thomas módszer, Siemens‐Martin kemence)

 Az acélgyártás fejlődése futtatta fel az autóipart, hadiipart,gy j p p
gépgyártást.

 A kémia fejlődése a vegyiparra hatott pozitívan. Megindult a
műanyaggyártás. Az ammóniagyártás felfokozta a
műtrágyagyártást.

 1876 Nikolaus Otto – négyütemű robbanómotor. A század végére
az autóipar tömegtermelésre állt rá, húzóágazattá vált. Az első
autógyárak: Mercedes Benz, Bugatti, Opel, Ford.

 1900 Zeppelin léghajó, 1903 Wright testvérek repülője.

 Óriási áttörést jelentett az elektromosság felfedezése és
felhasználása: Faraday – elektromágneses indukció, Jedlik
Ányos, Siemens, Gramme – dinamó és generátor,
Zipernowszky, Déry, Bláthy – transzformátor.

 Elterjedtek a gépeket meghajtó villamos motorok.
 Edison rengeteg találmánya alkalmazta az elektromosságot,
pl. villanykörte.

 Bell 1876‐ban feltalálta a telefont, nem sokkal ezután
P ká Ti d t l f kö t tPuskás Tivadar a telefonközpontot.

 Hertz kísérletei fektették le a rádiótechnika alapjait.
 A kommunikáció, vegyipar és művészet összekapcsolódása
eredményezte a fényképészet és filmművészet kialakulását
(Lumiere fivérek)

 Rengeteg találmány visszaköszönt a haderő fejlesztésben: új
haderőnemként megjelent a légierő
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Nemzetállamok
 A 19. század folyamán Európában sorra jöttek létre nemzetállamok.

 A soknemzetiségű birodalmak is igyekeztek nemzeti jelleget ölteni (pl.
Habsburg, Orosz bir.)

 Az egyes országok vezetői államformától független nemzeti
törekvéseket fogalmaztak meg, s állampolgáraiktól elvárták ezek
támogatását. Amennyiben a polgárok egy része ezzel vallási vagy
nemzeti okból nem értett egyet, s autonómiát vagy függetlenséget
követelt, keményen felléptek ellenük, legyen szó akár Nagy‐Britannia
írjeiről vagy az oroszországi lengyelekről.

 A korszakban nem volt jellemző a nemzeti kisebbségek iránti tolerancia.

 A nemzeti államok létrejötte egybeesett a polgári átalakulással.

 Nyugat Európában a polgári államok az abszolutizmus elleni harcban
születtek, s az alkotmányaikban megfogalmazták a polgári
szabadságjogokat.

 A liberális eszmékkel szemben a valóságban az állam szerepe jelentősen
megnőtt. A polgári állam hivatalai az élet minden területét szabályozták.
Az állam térnyerésével párhuzamosan nőtt a választásra jogosultak
száma.

Német egység

 Az 1848‐as forradalmak bukása után a liberális
reformok visszaszorultak. Ezt mutatta pl. a
háromosztályos porosz választójogi rendszer is.

 1850‐es évek végén Vilmos herceg régensként
Poroszországban enyhe reformokat vezetett be, de a
rendszer autoriter jellegén ez nem változtatott.

 Vilmos 1861‐es trónra lépésekor nyilvánvalóvá tette
abszolutista elképzeléseit, az az évi választásokat
viszont a liberálisok nyerték meg  súlyos politikai
konfliktus a parlament és az uralkodó között (1862 von
Roon‐féle haderőreform)
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 A válságot Otto von Bismarck 1862‐es kancellári kinevezése
oldotta meg, mert hajlandó volt az alkotmányos rendelkezések
mellőzésével kormányozni  a törvényhozás hozzájárulása
nélkül végrehajtotta a hadsereg reformot és elfogadott
költségvetés nélkül kormányzott.

 Lückentheorie – joghézag elmélet, Bismarck szerint nincs szabály
arra, hogy mi van akkor, ha nem fogadják el a költségvetést, ezért
ilyenkor a királyi előjogok töltik ki az űrt, és felhatalmazhatja a
kormányt az utolsó költségvetés szerinti kormányzásra.y g y

 A liberális törekvések mellett meghatározó volt a német
nemzetállami gondolat  két fő alternatíva: kleindeutsch
(Ausztria nélkül) és großdeutsch (Ausztriával)

 A katonai sikerek (2 háború) egységesítették a belpolitikát, így
fogadták el utólag a felhatalmazási (indemnitási) törvényt, hogy
az 1862‐65 közötti időre utólag jóváhagyják a költségvetést.

 A német egység két lépésben valósult meg.
 Először 1867‐ben 21 kis és közepes állam a Majnától
északra létrehozta az Északnémet Szövetséget
(Norddeutscher Bund). Közös alkotmányuk, két kamarás
parlamentjük volt. A szövetség elnöke a porosz király volt.

 Az alkotmányuk inkább gazdasági egységet valósított meg,
nem tartalmazott alapjogokat, s nem tartalmazta a kormány
parlamenti felelősségét sem.
A á dik lé é 1870 b jött l ik F i ll i A második lépés 1870‐ben jött el, amikor a Franciao. elleni
háborúban a délnémet államok is csatlakoztak a
Szövetséghez, ez gyorsan francia kapitulációt is
eredményezett.

 Versaillesban I. Vilmos porosz királyt 1871. január 18‐án az
egységes Német Birodalom császárának nyilvánították, s
ezzel megvalósult a német egység.
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 Az új birodalmi alkotmányt 1871. április 17‐én
fogadták el.

 A német nemzetállam tehát nem a forradalom
eredménye, hanem három sikeres háború, aktív
diplomácia és felülről végrehajtott reformok
eredménye volt. Ezt tükrözi az alkotmány is, mert nem
alkotmányozó nemzetgyűlés fogadta el, hanem a
résztvevő államok uralkodóinak megállapodása volt.g p

 Németország 4 királyságból, 18 fejedelemségből és 3
városállamból alakult, de területi és népességi
viszonylatban is Poroszország adta a 3/5‐ét.

 A porosz túlsúly az alkotmányban is megmutatkozott:
fontos katonai, vám vagy adóügyekben a poroszok
ellenében nem lehetett döntést hozni.

 1890‐ben	II.	Vilmos	a	belpolitikai	konfliktusok	miatt	lemondásra	
bírta	Bismarckot,	ezzel	véget	vetve	a	„bismarckizmusnak”	
nevezett	korszaknak.

 E korszak mindvégig antiparlamentáris és antidemokratikus volt,
alapvető célja az volt, hogy a fejlődés közben is megőrizze a
preindusztriális, hagyományos uralkodó osztályok (a porosz
földbirtokosok, junkerek) politikai hatalmát.

 Bismarck eltávolításával politikai űr keletkezett, amit későbbBismarck eltávolításával politikai űr keletkezett, amit később
senki sem volt képes betölteni. A belpolitika súlyos problémája
volt, hogy a gyors gazdasági és társadalmi fejlődés ellentétben állt
az örökölt és megrekedt politikai rendszerrel.

 A parlamentáris fejlődés elodázása 1890 után a „Weltpolitik”
megvalósításával sikerült, azaz Németország gazdasági
potenciáljának megfelelő világhatalmi szerepet követelt 
folyamatos hadseregbővítés, flottaépítés, imperialista és
militarista szemlélet, gyarmatpolitika.
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Olasz egység

 1815. óta több kísérlet is volt az olasz nemzetállam
létrehozására (carbonari mozgalom, Fiatal Itália
mozgalom, Szardínia Ausztria elleni háborúja), de mind
eredménytelenek voltak.

 Az 1848‐as forradalmat követően tűnt fel egy régi
piemonti nemesi családból származó Cavour gróf. A
parlamentarizmus híve volt: „A parlamentáris
kormányzásnak, mint minden más kormányzásnak
megvannak a maga kényelmetlenségei, de még
kényelmetlenségeivel együtt is jobb, mint bármelyik
másik”.

 Cavour 1852‐ben lett a Szárd Királyság
miniszterelnöke. Kapcsolata II. Viktor Emánuel királlyal
hasonló volt, mint Bismarck és I. Vilmos között.

 Politikájának lényege az volt, hogy az Ausztriától való
függetlenség érdekében Szardínia szövetségre lépjen a
nagyhatalmakkal, elsősorban Franciaországgal.

 1859‐ben Franciaország, Velence, Lombardia és
Szardínia közösen legyőzte Ausztriát, amely több olasz
államban forradalomhoz vezetett  az uralkodókat
elűzték és népszavazással csatlakoztak Szardíniához.

 Giuseppe Garibaldi felkelése megdöntötte az egyik
legreakciósabb monarchiát, a Nápolyi Királyságot,
aminek köszönhetően Szicília egy része is csatlakozott
Szardíniához.
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 1861‐ben Viktor Emánuelt egész Itália uralkodójának
nyilvánították, az egységes Olaszország alkotmánya
pedig az 1848‐as piemonti Statuto lett.

 IX. Pius pápa azonban elutasította a királyság
elismerését, bitorlónak tekintette az olasz királyt.

 Róma kérdése 1870‐ben oldódott meg, amikor a
franciák a porosz háború miatt kivonultak onnan,
h l ük di l k b l k Né á lhelyükre pedig az olaszok bevonultak. Népszavazással
csatlakoztak az Olasz Királysághoz, és annak fővárosává
vált.

 Velence a porosz‐osztrák háború során a poroszok
mellé állt  megszűnt az osztrák befolyás, végül
népszavazással csatlakoztak az Olasz Királysághoz.

 A németektől eltérően a partikularizmust az olaszok nem szövetségi
típusú állammal váltották fel, hanem unitárius, azaz egységes, a
szuverenitást az államot alkotó területrészekkel nem megosztó
alkotmányos monarchia váltotta fel.

 Az országot provinciákra osztották fel, amelyek élén a központi kormány
által kinevezett prefektusok álltak.

 Az új rendszer parlamentáris monarchia lett: a Savoyai ház királyai
uralkodtak, de nem kormányoztak, a végrehajtó hatalom a kétkamarás
parlamentnek felelős kormány kezében volt.

 Az állam és egyház viszonya problematikus volt 1871 ben a garanciális Az állam és egyház viszonya problematikus volt. 1871‐ben a „garanciális
törvény” szerint Róma egy része pápai irányítás alá került, amelyen a
Szentszék kvázi szuverenitást gyakorolt. Az állam és egyház különvált,
de a katolikus vallást nemzeti vallásnak ismerték el.

 A Vatikán az elvesztett területeiért cserébe éves díjat kapott,
adómentességet élvezett, ingyen használhatta az olasz vasutat, postát,
távíró szolgáltatást. A pápa azonban nem ismerte el az Olasz Királyságot,
ezért az éves díjat a megszavazása ellenére minden évben
visszautasította.



140

Fontosabb évszámok – ipari forradalom (1)

 1711	– a	gőzerő	alkalmazása	Thomas	Newcomen által	bányában	
vízi	szivattyúknál

 1760	– vaskohászat	tökéletesítése
 1763	– James	Watt	kondenzátor	beiktatásával	tökéletesíti	a	
gőzgépet

 1767	– fonó	Jenny feltalálása	(James	Hargreaves,	a	Richard	
Arkwright,	Samuel	Crompton)

 1768	– vízi	meghajtású	fonógép
 1779	– szakaszos	működésű	fonógép
 1783	– acélgyártás	korszerűsítése
 1804	– Jacquard feltalálta	a	selyemszövő	gépet
 1804	‐ Richard	Trevithick,	rövid	pályás	gőzmozdony
 1816	– bányalámpa	feltalálása

Fontosabb évszámok – ipari forradalom (2)

 1815	‐ J.L.	McAdam,	aszfalt	felületű	útburkolat

 1809	– Fulton,	gőzhajó

 1825	– Stephenson	„Rocket”,	az	úttörő	mozdony

 1837‐1839	– Morse	távíró

 1876	– Otto	motor

 1876	– Graham	Bell,	telefon

 1900	– Zeppelin	léghajó

 1903	– Wright	fivérek	repülnek
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Fontosabb évszámok – német egység

 1861	– Vilmos	herceg	király	lesz	Poroszországban	I.	Vilmos	
néven.

 1862	‐ von	Roon‐féle	haderőreform,	porosz	belpolitikai	válságot	
okoz.

 1862	– Otto	von	Bismarck	porosz	kancellár	lesz.

 1867	– Északnémet	Szövetség	létrehozása	21	állammal.

 1870 a délnémet államok is csatlakoztak az Északnémet 1870	– a	délnémet	államok	is	csatlakoztak	az	Északnémet	
Szövetséghez.

 1871.	január	18.	– I.	Vilmost	a	Német	Birodalom	császárává	
nyilvánítják	Versailles‐ban.

 1871.	április	17.	– Elfogadják	az	új	birodalmi	alkotmányt.

 1890	– II.	Vilmos	lemondásra	kényszerítette	Bismarckot	a	
kancellári	tisztségéből

Fontosabb évszámok – olasz egység

 1848	– feltűnik	a	piemonti	Cavour	gróf.

 1852	– Cavour	a	Szárd	Királyság	miniszterelnöke	lesz.

 1859	– közös	erővel	Ausztriát	legyőzte	Franciaország,	Lombardia,	
Velence	és	a	Szárd	Királyság,	ezután	több	kis	állam	csatlakozott	
Szardíniához.

 1861	– Viktor	Emánuelt	egész	Itália	uralkodójának	nyilvánították.

 1870 – Róma az Olasz királyság részévé és egyben fővárosává 1870	– Róma	az	Olasz	királyság	részévé	és	egyben	fővárosává	
vált.

 1871	– az	állam	és	az	egyház	különvált	Róma	és	a	Szentszék	
sajátos	helyzete	miatt.
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Dr Barna Attila Phd

A reformkor és az 1848‐49‐es 
forradalom alkotmánya

Dr.	Barna	Attila	Phd.
Tanszékvezető	egyetemi	docens,	Jogtörténeti	Tanszék	

(SZE‐DFK)

Tartalom

A	Habsburgok	abszolút	monarchiája
17‐18.sz.

‐
Alkotmányos	reformok	és	jogrendezés	a	19.	század	első	

felében
‐

A	neoabszolutizmus	évei
1849‐1867
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A felvilágosult abszolutizmus

 A	felzárkózás	kísérlete	– kényszere
 Mária	Terézia
 II.	József	– jozefinizmus

Großes Wappen seiner Majestät Joseph	II.	von	Gottes Gnaden römischer Kaiser	
allzeit Mehrer des	Reiches
Felséges	II.	József	Isten	kegyelméből	legfényesebb	Római	császár	nagypecsétje
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A közjó szolgálatában
II. József – jozefinizmus

 Megyerendszer	teljes	átalakítása
 Új	„felettes”	egységek:	Kerületek	(Bezirk)	‐ Kerületi	
főispánok/biztosok	(Bezirkskomissare)

 Helytartótanács/Gubernium→közvetlen	feladatok
 Megyei gyűlések funkciójának lecsökkentése Megyei	gyűlések	funkciójának	lecsökkentése

Az új – vármegyék feletti ‐ kerületi beosztás 
kerületek
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A „Hivatali utasítás” bevezetése 
Amtsunterricht

 Cél:	az	egységes	közigazgatás	megteremtése,	nemcsak	
alapelveiben,	hanem	részleteiben	is

 Ügyviteli	szabályzat	‐Sachbearbeitungsordnung	der	
Behörden,	„Amtsunterricht“.	

 Hivatalnokok	felsorolása,	munka‐ és	pihenőidejep j
 A	hivatal	vezetője	a	megyében:	alispán	– „vicispán”	‐
Vizegespann

II. Lipót (1790‐92) – I. Ferenc (1792‐1835)

 1790/91.	évi	X.	törvénycikk Magyarország	és	a	
hozzákapcsolt	részek	függetlenségéről
 elválaszthatatlanul	és	föloszthatatlanul	birtoklandó	többi	országokkal	és	
tartományokkal;	

 mindazonáltal Magyarország, a hozzá kapcsolt részekkel együtt, szabad és
kormányzatának egész törvényes módját illetőleg (bele értve mindenféle
kormányszékeit) független, azaz semmi más országnak vagy résznek alá nem
vetett, hanem saját állami léttel és alkotmánnyal bíró, s ennél fogvaj y g
tulajdon törvényei és szokásai szerint, nem pedig más tartományok
módjára igazgatandó és kormányozandó ország.

 Ferenci, vagy kabinet‐abszolutizmus
 Bécsi kongresszus – Metternich herceg ‐minisztersége
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„csendes esők és hosszú háborúk”

 Napóleoni háborúk (1799‐1815) – 1809. Győri csata
 A gazdaság szerkezete változatlan marad a gazdasági
sikerek (gabona, gyapjú, élőállat → mintagazdaságok)
ellenére.

 1815‐től a béke időszaka (Szent szövetség rendszere)
dekonjunktúrát hozott, osztrák államadósság → devalváció
(1811 1816)(1811, 1816).

 Feudális jellegű társadalom: (nem egységes) nemesség
magas aránya, a polgárság száma csekély (10‐14%).

 Agrárország – „nyerstermények”
 Jobbágyság jogilag (földesúr joghatósága) és gazdaságilag
(majorság és robot növelése) kiszolgáltatott réteg.

Reformzeit ‐ Reformkor

 Pozsony 1825–27‐es országgyűlés ‐ az első
reformországgyűlés, a sérelmi politika folytatása

 1791‐ben felállított reformbizottság munkájának
folytatásáról a Commissio systematica‐t, egy 80–90 fős
nagybizottságot ‐ 9 albizottságban

 Adakozás:
 Magyar Tudományos Akadémia
 Ludoviceum

 Kolerafelkelés (1831.)
 Az ellenzék fellépése (fontolva haladók ‐ liberálisok –
centralisták) → jobbágykérdés‐örökváltság
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Az 1829. évi elaborátum ‐
az 1830. évi btk. tervezet

 1812‐25
reformországgyűlések –
büntetőkodifikáció
kérdése;

 1792.évi tervezet
átdolgozásag

 3 rész: eljárás; bűnök és
büntetések; kihágások;

 Kihágás (De delictis
politicis): pénzbírság,
jogoktól megfosztás;

 1803. évi Osztrák Btk. és a
Code Pénal hatásai

293

1839‐40‐es országgyűlés

Gazdasági szempontok előtérbe kerülése
(Társalkodási Egylet; Gyáralapító Társaság; Lánchíd Rt.)
 Váltótörvény, csődtv.; társasági tv.
 Szabad gyáralapítás, szabad kereskedelem,
Az önkéntes örökváltság
A li ik i k lí él j i iá k kA politikai perek elítéltjei amnesztiát kapnak
Büntetőjog reformja
Közlekedés fejlesztése
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Az 1843. évi javaslat
Az anyagi jogi plánum – A bűntettekről és büntetésekről

 1840:	kodifikációs	
deputáció	felállítása;

 Általános	– Különös	rész
 Tv.	előtti	egyenlőség
 Törölte a halálbüntetést ésTörölte	a	halálbüntetést	és	
a	botbüntetést

 Meghatározta	a	büntetési	
tételek	felső határát

 Dichotómikus	rendszer:	
bűntett	– kihágások

 Pontos	fogalmak	pl.	
kísérlet;	visszaesés;

295

Az 1843. évi javaslat utóélete
A plánum újításai

 klasszikus büntetőjogi, az egyén szabadságát garantáló,
garanciális szabályok intézményesülése

 büntetőjog humanizálódása
 a törvény előtti egyenlőség, kötelező védelem,
 a nyilvános és félbe nem szakítható eljárás
megfogalmazása,

 a halálbüntetés a testi és becstelenítő büntetések

296

 a halálbüntetés, a testi és becstelenítő büntetések
eltörlése,

 a bírák korlátlan enyhítési lehetőségének bevezetése.
 a nullum crimen sine lege – nincs bcs. tv. nélkül;
 a megérdemelt, arányos büntetés
 Az esküdtbíráskodás fogházjavító mozgalom
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1843‐44‐es országgyűlés

 Javaslat az önálló védővámrendszer kialakítására →
Védegylet a magyar ipar védelmére

 Amagyar nyelv ügye (2. tc.)
 A nemesi javak bírhatásának nem‐nemesekre
kiterjesztéséről (4. tc.)

 A büntetőjog és büntetés‐végrehajtás reformja A büntetőjog és büntetés végrehajtás reformja
 Adminisztrátori (a vármegyei főispáni tényleges
hatalom) rendszer kialakítása ↔ ellenzéki megyék
tiltakozása

A törvényes forradalom 
Az 1848/49‐es forradalmi törvényhozás

 Francia forradalom
 Az utolsó rendi országgyűlés – 1848 március eleje:
örökváltság; közteherviselés; felelős kormány
alkotmány;

 Bécs és Pest forradalmai – 12 pontp
 Március 17. A független magyar kormány
megalakulása

 Birodalmi egység – magyar függetlenség
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Az áprilisi törvények
Az áprilisi „alkotmány”

 1848.	évi	3.	tvczikk	a	független	felelős	magyar	ministerium	
felállı́tásáról	→	polgári	karakterű	alkotmányos	királyság

 A	rendi	képviselettől	a	népképviseletig	(5.	tc.)
 Mo.	és	Erdély	egyesítése	(7.	tc.)
 A	sajtóról	(18.	tc.)
 A	közös	teherviselésről	(8.	tc.)
 Az	úrbéri	terhek,	robot	eltörléséről	(9.	tc.)
 Az	ősiség	eltörléséről	(15.	tc.)

 1949.	Vésztörvény	lázadás	esetén

A neoabszolutizmus kora

 1849‐1854.	május	1‐ig	ostromállapot	Magyarországon.
 1849	‐ 1950	a	katonai	kormányzat	időszaka:	minden	
alárendelve	a	katonai	rendszernek,	a	nemzetiségek	
egyenjogúsítása,	hivatalnokok	kiküldése.	

 Öt	kerületet	(tartományt) szerveztek:	Magyar	királyság	
fennmaradó	területeiből	
 Külön	kezelve:	az	Erdélyi	Nagyfejedelemségét,	Horvát‐y gy j g
szlavonországot,	a	Határőrvidéket	és	a	Temesi	bánságot	a	
Szerb	vajdasággal.	

 Öt	katonai	körzet	Sopron,	Pozsony,	Nagyvárad,	Kassa,	Pest‐
Buda.

 Bach	rendszer	1849.	június	‐ 1860	júniusa
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„Virtute et exemplo”
A Neoabszolutizmus közigazgatása 1849‐1867

Az osztrák monarchikus diktatúra

Az első évtized neoabszolutista rendszerének legfőbb
(közjogi) jellemzői:

 1. nincs népképviselet, illetve az ilyen jellegű testületek
valójában rendi intézmények,

 2. kevés az alapjog (különösen az emberi jogok biztosítása
hiányos),

 3. a hatalommegosztás szünetel, a császárt illeti meg,g , g,
 4. nincs garantált bírói függetlenség,
 5. a tartományok csak közigazgatási egységek,
 6. kísérletek történtek az autonómia megteremtésére
(községi és tartományi), de végül is nem kerültek
bevezetésre.
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Országbírói értekezlet ‐ ITSz

 1861. januárjában	az	Októberi	Diploma	és	a	Februári	
pátens	között	kezdte	meg	munkáját	az	Országbírói	
Értekezlet,	melynek	feladatává	tették	az	ideiglenes	
joganyag	megállapítását.

 Ideiglenes	Törvénykezési	Szabályokkal újra	életbe	g y y j
lépnek	a	korábbi	magyar	szabályok.	

Az alkotmányfejlődés csomópontjai

 1849. március 4. Az oktrojált olmützi alkotmány
 A szilveszteri pátens(ek) 1851. december 31., más
néven az 1852‐es alkotmányos alapelvek

 1860. Októberi Diploma
 Februári Pátens (1861)
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Magyarország a dualizmus korában

dr.	Erdős	Csaba	PhD.
Egyetemi	tanársegéd,	Alkotmányjogi	és	Politikatudományi	

Tanszék	(SZE‐DFK)

Bevezetés

 1867‐1918 közötti időszak
 Speciális államalakulat, új név alatt (OMM)
 Magyarország egyik legsikeresebb korszaka
 1848 áprilisi vívmányok feltámasztása
 parlamentarizmusmegszilárdulása
 gazdasági fellendülés gazdasági fellendülés

 Áttekintés előzményektől az I. vh. kitöréséig
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Előzmények 1.

 1849 márc. – olmützi alkotmány
 oktrojált, Mo. a centralizált Gesamtsaat részévé válik

 1849 aug. – a szabadságharc leverése (fegyverletétel
Világosnál)

 1849‐1851 – Haynau rémuralma
 1849. okt. 6. – Batthyány és az aradi 13 kivégzése
 a megtorlás vezetője Haynau osztrák tábornok, a bresciai hiéna
 1850‐re az osztrák udvarnak is sok lett Haynauból –
nyugdíjazták

 1851 – Sylvesterpatent

 a neoabszolutizmus véglegességének üzenete
 Mo. államiságának elvesztése szintén

Előzmények 2.

 1851‐ 1859‐ Bach‐korszak
 vármegyerendszer felszámolása, Mo. 5 tartomány lett
 kizárólagosan német nyelvű közigazgatás
 neoabszolutizmus kiépítése
 kettős közhivatal‐viselés: minden magyar mellett egy osztrák is
(drága)

í i i ” „passzív rezisztencia”
 Deák Ferenc a központi alakja
 formái pl. hivatalviselés megtagadása, adófizetés mellőzése,
közügyektől való elzárkózás

 anyagilag kimerítő a magyaroknak, de a kormányzat legitimitása
megsínyli + emigránsok diplomáciája Isztambulban, Párizsban és
Londonban
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Előzmények 3.

 1860	– októberi	diploma
 az	abszolutizmus	enyhítése
 Mo.	bizonyos	területeken	autonóm	(beligazgatás,	
bíráskodás,	vallásügy,	közoktatásügy)

 OGY,	megyei	szervek	visszaállítása
 dikasztériumok	felállítása

 1861	– februári	pátens
 Mo	nem	örül	az	OD‐nak,	Bécsben	is	vegyes	a	fogadtatása
 további	engedmények,	de	a	császári/királyi	hatáskörök	
kínos	őrzése

 cél:	nagy	német	egység	létrehozása	osztrák	császári	
vezetéssel

A kiegyezés általános jellemzői 1.

 3 oldalú kiegyezés
 uralkodó – osztrák és magyar elit
 patikamérlegen adagolt egyensúly: speciális
viszony két állam és a dinasztia között
 népképviseleten alapuló parlament
 nemzetgazdasági érdekek nemzetgazdasági érdekek
 a két ország egyben tartása a nagyhatalmi pozíció
érdekében

 reálunió: közös uralkodó, két állam, de közös ügyek
 a közös ügyek hatása a magyar állami
szuverenitásra
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A kiegyezés általános jellemzői 2.

 történeti	alkotmány	megőrzése
 fogalma
 törvényhozás	útján	fejleszthető
magyar	államiság	töretlen	voltát	fejezi	ki
 Szent	Korona‐tan

á l a	szuverenitás	alanya	a	Szent	Korona
 a	Szent	Koronával	való	megkoronázás	teremt	legális	
királyi	hatalmat

 Szent	Korona	fogja	egybe	a	népet	és	az	uralkodót	(ezzel	
a	függetlenség	szimbóluma	is)

Az OMM létrejöttének folyamata

 1867 májusa: kiegyezési törvény OGY általi elfogadása
 1867 júniusa: Ferenc József magyar királlyá koronázása
 1867 júliusa: a kiegyezési törvény szentesítése (1867:12 tc.)
 1867 novembere: osztrák birodalmi tanács is elfogadja a
kiegyezési törvényt
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Az OMM politikai‐közjogi struktúrája 1.

 közös ügyek
 ami a nagyhatalmi pozícióhoz kell: KÜLÜGY, HADÜGY,
ezekhez szükséges PÉNZÜGY uralkodói hatáskörbe
tartoznak

 közös minisztertanács és közös minisztériumok ezen
ügyekhez

 a parlamentarizmus feltételezi a végrehajtás
ellenőrzését: delegációk

 a nemzeti parlamentek meghosszabbított keze

Az OMM politikai‐közjogi struktúrája 2.

 közös érdekű ügyek
 közös kezelést igényelnek, de nem kerülnek a közös
ügyek közé

 osztrák államadósság
 vámügyek
 bankügy
 10 évre kötött megállapodások (pl. vámunió)

 minden más belügy
 Ferenc József tartózkodik a közvetlen beavatkozástól
 Mo. szuverenitása a közös ügyeket leszámítva teljes
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A magyar‐horvát kiegyezés

 1868:30 tc.
 társországi státus Horvátországnak és a hozzácsatolt
Szlavóniának

 közös államhatalom és király
 közös vh. hatalom, de egy horvát‐szlavón‐dalmát miniszter
(tárca nélküli)

 horvát autonómia: bel, vallás‐, igazság‐ és közoktatás‐ügy
 autonóm kormányzat, élén a bánnal, akit a magyar ME
javaslatára a király nevez ki

 Fiume: spec. státusz, magyar törvényhatóságnak minősül,
élén a fiumei és magyar‐horvát tengerparti kormányzó,
hivatalos nyelve az olasz

A magyar belpolitika jellemzői 1.

Parlamentarizmus
 lényege:	a	végrehajtó	hatalom	felelős	a	parlamentnek
 az	államszervezet	jellemzői	a	dualizmus	korában:
 népképviseleten	alapuló	parlament
 az	uralkodó	
 aktív	résztvevője	a	politikánakj p
 előszentesítési	jog	és	szentesítési	jog
 végrehajtó	hatalom	feje
 hadügy,	külügy	a	kezében

 bíróságok	függetlenek
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A magyar belpolitika jellemzői 2.

Andrássy	Gyula	miniszterelnöksége
 a	dualizmus	első	magyar	miniszterelnöke
 Deák	a	parlamenti	többség	vezetője
 dualizmus	államszervezetének	kiépítése
 magyar‐horvát	kiegyezés
 Magyar Honvédség felállításaMagyar	Honvédség	felállítása
 nemzetiségi	törvény	elfogadása

 később	közös	külügyminiszter

A magyar belpolitika jellemzői 3.

 Tisza	Kálmán	miniszterelnöksége
 15 éves miniszterelnöksége (1875‐1890) a dualizmus megszilárdulását
mutatja.

 Szabadelvű Párt (korábban a határozati párthoz tartozott, a Bihari
pontokban kifejezetten ellene volt a kiegyezésnek, ezek feladása után
lehetett csak miniszterelnök)

 „mameluk‐párt” (=rabszolga szóból ered, a kormány elvtelen, vakon
engedelmeskedő híve)

 hegemón pártrendszer – ellenzék (pl: Függetlenségi Párt) minden
l h tő é t kih ál k k dál á á b t k ió ( llehetőséget kihasznál a munka akadályozására – obstrukció (pl.
„felolvasások a plenáris ülésen)
 [később, 1912‐ben Tisza Istvánra mint az ellenzéket letörő házelnökre,
még rá is lőnek]

 a közigazgatás kiépítését (szabad jogállású területek helyett egységes
megyerendszer, törvényhatósági joggal bíró városok száma harmadára
csökken)

 az elavult megyei pandúr‐rendszer helyett csendőrséget alakít ki



160

Gazdaság 1.

 az OMM kiadásainak fedezésére 70‐30% arányban
osztott kvótát hoztak létre

 az OMM egységes piac
 egységesített adó‐ és mértékrendszer
 az importot korlátozó külső (védő)vámrendszer felállítása
 a gazdasági megállapodások 10 évenkénti újratárgyalása
 a gazdaság alapja a szabad versenyes kapitalizmus

 ehhez megfelelő hitelrendszer – „gründolási láz”ehhez megfelelő hitelrendszer „gründolási láz
 emellett az állami szubvenció érvényesül, pl.:

 adómentesség
 állami nagyberuházások:

 vasútfejlesztés (Baross Gábor, a „vasminiszter”)
 Vaskapu hajózhatóvá tétele (szintén Baross nevéhez fűződik)
 folyószabályozás
 városépítési beruházások

Gazdaság 2.

 Wekerle‐féle valutareform
 pénznem: korona
 aranyalapú monetáris rendszer
 az OMM területén egységes

 mezőgazdasági konjunktúra
 kevesebb munkással nagyobb termés (alagcsövezés, cséplőgép)

 szénbányák, nemesércbányák nyílnak, ezekre épül a
nehézipar (Borsod)

 gépgyártás, vegyipar, textilipar
 szesz, cukor, tej, konzerv, malomipar
 találmányok sokasága: elektromos turbina, transzformátor,
háromfázisú elektromotor, porlasztó, karburátor, vízturbina,
Bláthy, Déry, Zipernovszky, Kandó, Bánki, Csonka
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Gazdaság 3.

Kihívások,	nehézségek
 szabadversenyes kapitalizmus hátrányai
 kartellezés
 túltermelés
 alacsonyan tartott ipari bérek

 kinyíló szociális ollóy
 betegsegélyezés, rokkantpénztár, munkásjogok
kiharcolása érdekében munkásmozgalom

 munkanélküliség
 kevésbé fejlett peremterületeken, pl. Kárpátalja, Felvidék
 migráció (belső: Budapest irányába, külső: pl. az USA felé)
 főleg nemzetiségiek (szlovák és ruszin)

Városfejlesztés és a Millennium

 A dualizmus emblematikus teljesítményei
 az 1879‐es szegedi nagy árvíz után Szeged teljes, a korábbinál is
szebb újjáépítése,

 országszerte jelentős építkezések (pl. győri Városháza – igaz, ez nem
állami forrásból épül)

 a budapesti Országház tervpályázatának meghirdetése (1881), a
győztes kiválasztása (1883) és az építkezés megkezdése (1885)

 a Magyar Állami Operaház megépítése
 Tőzsdepalota
 felépül az Andrássy úti villasor, a Körút

 Honfoglalás 1000 éves ünnepsége, a magyar államiság hirdetése
 Hősök tere‐millenniumi emlékmű, Ferenc József‐híd (Szabadság‐híd),
Szépművészeti‐múzeum

 földalatti, kontinensen elsőként! ‐ 1896‐ban kezd üzemelni, a
millenniumra
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Vallásügy 1.

 szekularizáció: állam és egyház szétválasztása

 felekezetek viszonossága (1868:53. tc)

 izraeliták egyenjogúsága a polgári és politikai jogok tekintetében
(1867: 17. tc) – zsidóság emancipációja

 1870: Eötvös kultuszminiszter javaslata a szabad
vallásgyakorlásról (nem lett belőle törvény)

 1894 kötelező polgári házasság és anyakönyvezés (1894:31 tc 1894 – kötelező polgári házasság és anyakönyvezés (1894:31. tc.
és 1894:32. tc.)

 1894 – szülők joga a gyermek vallásának meghatározása
(1894:32. tc.)

 1908 – a népoktatás (elemi iskola) ingyenessé válik (korábban a
legtöbb elemi iskola egyházi fenntartásban, de – 1868‐tól – állami
felügyelettel működik, tandíjjal, az analfabetizmus csökken)

Vallásügy 2.

Az	1895:43.	tc.	a	szabad	vallásgyakorlásról
 akár	felekezetenkívüliség	is	legális
 bevett	vallásfelekezet

 rk,	ref,	evangélikus,	unitárius,	izraelita
 önkormányzati	jogok,	egyházi	adóik	állami	beszedése,	
iskolafenntartáshoz	állami	támogatás

 elismert	vallások
 baptista mohamedán baptista,	mohamedán
 bejelentési	kötelezettség	egyházközség	alapításakor
 nincs	állami	támogatás

 el	nem	ismert	felekezetek
 Jehova	tanúi,	metodisták
 rendőri	ellenőrzés	alatt
 minden	rendezvény	bejelentés‐köteles,	18	év	alattiak	nem	vehetnek	
részt	rajta
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Nemzetiségi kérdés

 az OMM egy soknemzetiségű birodalom (olvasztótégely‐asszimiláció)
 legneuralgikusabb pont, nem is sikerül megoldani – lásd Trianon.
 szeparatista követelések, anyaországok általi támogatottsága
 kollektív jogok és területi önkormányzat helyett egyéni
szabadságjogok+nyelvhasználat

 politikai nemzet ideálja (egy állam‐ egységes polgárság)
 nemzetiségi törvény (1868)

 nyelvhasználattal foglalkozik nyelvhasználattal foglalkozik
 magyar a hivatalos nyelv, de
 törvények lefordíthatók, megyei jkv‐k vezethetők nemzetiségi nyelven
 közoktatási jogok (iskolaalapítás) a nemzetiségeknek
 európai viszonylatban haladó megoldás, de akadozó alkalmazás

 Lex Apponyi nemzetiségi iskolai tv. (1907:27 tc.)
 államsegély csak a magyar nyelvet oktató iskoláknak jár

A társadalmi struktúra 1.

A dualizmus jellemzője az ún. torlódó társadalom: preindusztriális
és posztindusztriális társadalom találkozása: mezőgazdaságból élő
népesség aránya csökken, de még mindig jelentős, az ipari
munkások aránya nő
1. előjogaitól megfosztott nemesség
 nagybirtokosság
 társ	1%‐a	nagybirtokos
 Mo.	területének	1/3‐a	2000	család	kezében
palotákban élnek palotákban	élnek

 dzsentrik
 elszegényedő	köznemesség
 kárpótlás	elhúzódása,	jobbágyság	eltörlésével	elvesztik	az	
ingyenes	munkaerőt

 állami	hivatalok,	megyei	tisztségek,	ügyvédi	pálya
 bérházak	elegáns	lakásainak	bérlői
 úri	külsőségek	– relatíve	alacsony	bevétel
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A társadalmi struktúra 2.

2.	erősödő	polgárság
 nagypolgárság
 nagyon	szűk	réteg
 bankos	és	gyártulajdonos
 Ganz,	Weiss,	Kornfeld
 politikai	befolyásuk	óriási,	de	politikai	tisztségeket	nem	
töltenek	be

 lakhelyük:	villák
 kispolgárság
 polgári	állam	alkalmazottai	(rendőr,	csendőr,	postás,	
vasutas)	+	kisiparosok,	szakmunkások

 bérházban	élnek

A társadalmi struktúra 3.

3.	parasztság
 gazdag parasztok
 50‐200 hold földet birtokolnak
 falu vezetőrétege, bérmunkásokat alkalmaznak

 középbirtokos parasztok
 10‐40 hold föld
 maguk művelik a földet, saját fenntartásukra elegendő
ki bi t k t k kisbirtokos parasztok
 10 holdnál kevesebb föld, épp’ megélnek belőle

 agrárproletariátus
 társadalom 25%‐a
 föld nélküli parasztok, így kénytelenek bérmunkát vállalni
(kubikusok állami építkezéseken) – munkakörülmények,
munkásszállók

 uradalmi cselédek
 kiszolgáltatottság a munkaadónak
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A társadalmi struktúra 4.

4.	Munkásság
 városba kényszerülő parasztság, különösen a szegényebb
rétegből
 vö. migráció, urbanizáció

 e társadalmi réteg lélekszáma ugrik meg leginkább
 „betanított” munkások sokasága, nagyon kevés szakmunkás
(ötször annyit keres, mint a betanított)
 kubikusok nehéz körülmények között élnek

k k j ll ő gyerekmunka nem jellemző

 A gazdasági növekedéssel párhuzamosan népességnövekedés
figyelhető meg
 ellentétes hatás: kivándorlás (migráció), egykézés
(vagyonaprózódás elkerülése), öngyilkosságok számának
emelkedése

Fontosabb évszámok

 1849.	október	6.	
 Batthyányi	13	és	az	aradi	13	kivégzése

 1867	
 kiegyezés	(„törvénycsomag”	elfogadása)

 1868	
 magyar‐horvát	kiegyezés
 első	dualizmuskori	tanügyi	reform
 nemzetiségi	törvényg y

 1875‐1890	
 Tisza	Kálmán	miniszterelnöksége

 1894
 polgári	házasság	és	anyakönyvezés

 1895
 vallástörvény	elfogadása

 1896	
 milleniumi ünnepségek
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Ismétlő kérdések 1.
(eddigi emelt szintű érettségi feladatok)

 A	dualizmuskori	társadalom	jellemzői	(2005	tavasz)
 A	dualizmus	gazdaságának	jellemzői	(2005	ősz)
 Hogyan	fejlődött	Budapest	világvárossá?	(2006	tavasz)
 A	századforduló	életmódja	(2006	nyár)
 A	zsidóság	asszimilációja	(2006	ősz)g j ( )
 A	népoktatás	helyzete	(2007	tavasz)
 Gazdaságfejlődés	és	társadalmi	hatásai	(2007	ősz)
 Nemzetiségi	kérdés	(2008	tavasz)
 Találmányok	és	technikai	fejlődés	(2008	ősz)

Ismétlő kérdések 2.
(eddigi emelt szintű érettségi feladatok)

 Szakkifejezések a dualizmus korának jellemzésére (2009 tavasz)

 Nagyvárosi életmód a dualizmusban (2009 tavasz)

 Vasútépítés és Baross Gábor e területen végzett munkássága (2009 ősz)

 Nemzetiségi kérdés (2010 tavasz)

 Vasúthálózat fejlődése (2011 tavasz)Vasúthálózat fejlődése (2011 tavasz)

 Fogalmak a dualizmus korának jellemzésére (2011 ősz)

 Dualizmus korának mezőgazdasága (2011 ősz)

 Vámszabályozás és állami szubvenció a dualizmus idején (2012 tavasz)

 A nagybirtokos arisztokrácia és a nagypolgárság helyzete (2012 ősz)

 Nemzetiségek és nemzetiségi politika a dualizmus alatt (2013 tavasz)

 Az egyes társadalmi rétegekbe tartozók azonosítása (2013 ősz)
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dr Farkas Ádám

A világháborúk és a totalitarizmus kora

dr.	Farkas	Ádám
Egyetemi	tanársegéd,	Jogtörténeti	Tanszék	(SZE‐DFK)

Lássuk a térképet!

Európa	az	első	világháború	előtt Európa	az	első	világháború	után
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Mi vezetett idáig?

 Az ipari és polgári forradalmakkal Európa államai alapvetően átalakulnak.

 Egyrészről a tudomány és technika új horizontokat nyitott a hadviselésben. (Légi
hadviselés megjelenése, harci gázok, új generációs fegyverek, tengeri hadviselés átalakulása,
stb.)

 Másrészről a 19. század politikai‐hatalmi változásai átrendezték az Európai
nagyhatalmi erőteret. (Német és olasz egységek létrejötte, az ezek után keletkező
nagyhatalmi igények, francia‐német ellentétek kiéleződése, gyarmatpolitikai kérdések.)

 A nemzetállamiság és a nemzeti identitás megerősödése alapvetően A nemzetállamiság és a nemzeti identitás megerősödése alapvetően
megkérdőjelezi a birodalmi konstrukciókat, ami belső feszültséget okoz. Ezt
korábban – abszolutista hagyományok szerint – a háborúskodással, vagyis a
belső feszültség kifelé irányításával „szokták” Európában levezetni.

 Az Európai nagyhatalmi térképen egyértelműen kialakult két ellentétes érdekű
nagyhatalmi tömb: az Antant és a Központi Hatalmak.

 A kérdés a 20. század első évtizedének végén már nem kifejezetten az volt, hogy
lesz‐e háború, hanem az, hogy mikor, illetve, hogy ki és miért üzen hadat.

 Amit nem tudtak előre az az, hogy ez a háború merőben más lesz, mint a
korábbiak, vagyis hogy világháború lesz. („Mire a levelek lehullanak, katonáink hazatérnek!”)

Totális háború – totalitárius rezsimek

Ipari,	technikai	fejlődés,	tömegesedő	társadalom,	
élénkülő	tömegmozgalmak	és	politika

Európai	erőviszonyok	megváltozása	a	német	egységgel,	a	
nemzetállami	törekvésekkel,	és	a	gyarmati	rendszer	
újraosztásának	gondolatával

Háborús készülődés Feszült viszonyokHáborús	készülődés	– Feszült	viszonyok

1914	Szarajevói	merénylet	– 1914‐198	Első	
világháború

Bolsevik	rendszer	kialakulása	a	háború	alatt,	Európa	
újrarajzolása	– és	ezzel	a	szélsőségek	előtti	megnyitása	–
a	háború	után
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A világháború jellemzői

Totális	
erőbevonás

Földön,	vízen,	
levegőben	

Frontvonal	–
hátország	

közti	határok	
olvadása

Erős	belső	
társadalmi	
feszültségek

I.	
Világháború	
(totális	
háború)

1914‐1918

Politikai	
instabilitás	és	
átalakulás	

több	államban

Az első világháború

 Hatalmas változást hoz a hadviselésben és vele a
nemzetközi politikában is.

 Lezárulása még nem elsősorban a teljes katonai
összeomlásokra, hanem a politikai megegyezésekre
épül.

 Az első megegyezés az oroszok különbékéje a bolsevik
hatalomátvétel után. (1918 március 3. Breszk‐Litovszk, Szovjet‐
Oroszország és a Központi Hatalmak között).

 Ezt követi a háború lezárása a központi hatalmak
kapitulálásával, ami komoly politikai lavinát indít el.
(Németországban megerősödésnek indul a szélsőjobb és
szélsőbaloldal, a katonai körök elégedetlenek, Magyarországon
egymást érik a forradalmi átalakulások.)
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Totalitarizmus avagy háborúból háborúba?

 Az első világháború hatalmas emberi, és erőforrásbeli veszteségeket produkál,
melyeket gazdasági ellehetetlenedéssel fokoznak a háborút lezáró – megcsonkító és
hatalmas jóvátételt kiszabó – békék.

 Európa nagy múltú államaiban – a sok esetben meglévő korábbi társadalmi, politikai
feszültségek mellett – általánossá válik a munkanélküliség, a nyomor, a
hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák tömegének kezelhetetlensége.

 A forrongó társadalmi elégedetlenségben az újszerű, szélsőséges eszmék burjánzása
indul meg.

 A régi mérsékelt, vagy elit központú politikai trendek helyett az emberek a
tömegesítő, az új rendet hirdető, a mindent sarkából kiforgatni akaró és nyíltan
totális hatalomra törekvő ideológiák felé fordulnak.

 Ezek a totalitárius ideológiák (bolsevizmus, nácizmus, fasizmus és különböző
„nemzeti” variánsaik) alapvetően operálnak az ellenségképpel és a gyűlölet
intézményesítésével.

 Felfogásuk alapja a teljesen új rend kialakítása és az új hatalmi rendszer totalitárius,
vagyis mindenre kiterjedő berendezése az ellenség megsemmisítésének leplezetlen –
terrort törvényesítő – eszközeivel.

 A gyűlölet rendszerei jönnek ezen ideológiák hatalomátvételével létre, melyek már az
első világháború végén előre vetítik az új háború létrejöttét.

A totalitarizmusok rövid kronológiája

Bolsevikok

• 1917	‐ hatalomátvétel
• 1918	első	alkotmány,	az	elnyomó	államapparátus	kialakítása.
• 1922	‐ a	polgárháború	végleges	lezárása,	a	Szovjetunió	megalakulása,	a	
sztálini	terror	megalapozása

Nácik

•1923.	Müncheni	Sörpuccs
•1933.	Választási	győzelmek	– és	felhatalmazási	törvény	– után	Hitler	
kancellár
•1934.	Hindenburg	halálával	Hitler	államfő	és	kormányfő	egy	személyben,	Nácik g y gy y ,
teljhatalommal	(„Ein Volk!	Ein Reich!	Ein Führer!”)

Fasiszták

• 1922.	Marcia su roma	– Mussolini	kormányfő
• 1923‐1925	a	fasiszta	hatalom	stabilizálása,	új	választójogi	törvény	és	a	
törvényhozás	szétverése

• 1925‐től	vezérkultusz	és	korporatív	állam
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Az első totalitárius rezsim: a bolsevik 
rendszer (1)

 1917. eleje – polgári forradalom Oroszországban a cári
hatalommegdöntésére

 A cár lemond, éles politikai viták alakulnak ki az ideiglenes
hatalom gyakorlói között.

 A bolsevikok a háborúból való kilépést követelik, az Antant
ált l tá t tt id i l k á k kilé iáltal támogatott ideiglenes kormány nem akar kilépni.

 Társadalmi – gazdasági nehézségek, bolsevik
tömegmozgalom.

 1917. noveber 7. – A Nagy Októberi Szocialista Forradalom
 Polgárháború a Szovjetunió 1922‐es megalakulásáig.

Az első totalitárius rezsim: a bolsevik 
rendszer (2)

 Permanens forradalom (Lenin szerint előbb polgári forradalommal – 1917
március – kell megdöntetni a cári hatalmat, majd bolsevik forradalommal – 1917.
november 7. – kell megdönteni az újdonsült polgári berendezkedést.)

 Hatalom egységének tana (Elutasítják a hatalmi ágak szétválasztását.
Minden hatalom a Párt kezében kell, hogy összpontosuljon, pártnak mindent
befolyásolnia kell.)

 Munkáshatalom (A hivatalos álláspont szerint a hatalom a munkásosztályé
és ezt jóléti” intézkedésekkel és a terrorral realizálják.)és ezt „jóléti intézkedésekkel és a terrorral realizálják.)

 Párt = élcsapat

 Szocialista törvényesség és embereszmény

 Politikai terror intézményesítése

 Párt és személyi kultusz (Lenin és Sztálin)
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Lássuk a térképet!

A második totalitárius rezsim: az olasz 
fasizmus (1)

 Olaszország vesztes a győztesek között.

 A belső gazdasági és társadalmi válság politikai bizalmatlanságot szül,
ami miatt 1919‐től erősödik a szélsőségesség

 Mussolini volt szocialista politikus vezetésével fokozódik a fasiszta
aktivitás.

 Szimbolikájuk alapja a fasces, a praetoriánusok eredetileg védelmet
szimbolizáló vesszőfont bárdja.

 Szélsőségesen nacionalista, irredenta és hatalomcentrikus
tömegmozgalom, mely a római gyökerekig nyúlik legitimációért.

 1922. Marcia su Roma – a kormányalakítás jogát Mussolini a fekete
ingesek révén megvalósított puccsal való fenyegetéssel kényszeríti ki a
királyból. A Marcia su Roma így diadalmenetté „szelídül”.

 1922. koalíciós kormányalakítás Mussolini vezetésével.
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A második totalitárius rezsim: az olasz 
fasizmus (2)

 1923‐1925:
 Választójog átalakítása (Amely párt a választásokon a szavazatok többségét
megszerzi, az a mandátumok kétharmadát – a teljes hatalmat – kapja. Ez a
párt a fasiszta párt.)

 Választási csalások, erőszak
 Törvényhozás szétverése
 Egypártrendszer kialakítása

 1925‐től vezérkultusz és korporativizmus építése. (A
korporativizmus lényege, hogy a párt által meghatározott hivatásrendek, párt
által kijelölt képviselői egyeztetnek az államügyekről a klasszikus
parlamentáris hatalomgyakorlás helyett.)

 1930‐as évek: „imperialista” törekvések, háborús készülődés.
 1930‐as évek közepe‐vége: összefonódás a náci Németországgal.

A második totalitárius rezsim: az olasz 
fasizmus (3)

 Amásodik világháborúban számos katonai kudarc.
 A németek elégedetlensége az olasz teljesítménnyel.
 Egyre erőteljesebb német befolyás – aminek következménye az
antiszemitizmus intézményesítése az olasz területeken és az
egyre erőteljesebb katonai jelenlét.

 A szövetségesek szicíliai partraszállása után folyamatos
védekezési kényszer.

 A rendszer belső összeomlása és Mussolini letartóztatása.
 Mussolini megszöktetése Otto Skorzeny vezetésével.
 A salói Olasz Szociális Köztársaság, mint náci bábállam
létrehozása Mussolini vezetésével. Ez egy ütköző zóna a
szövetségesek és a III. Birodalom között.

 Teljes összeomlás, Mussolini kivégzése.
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A harmadik totalitárius rezsim: a nácizmus (1)

 Az első világháború utáni nyomor, káosz és katonai elégedetlenség
enged teret a szélsőjobboldali nácizmusnak.

 Széles körű – többségi – társadalmi támogatottságra építi hatalmát.
 Antiszemita, szociális elemekkel operáló, vezérelvű, autoriter és
antidemokrata rendszer.

 Alapeleme a párterőszak és az antibolsevizmus.
 Ellenségképekből táplálkozik politikailag és ezek bázisán épít fel faji és
birodalmi mitológiát magának.

 Vezérkultuszú és vezérfüggő Vezérkultuszú és vezérfüggő.
 Hatalomra jutása után

 a klasszikus állami szervezetek – mint a Wehrmacht – mellett saját
pártszerveit emeli állami minőségre (SA, SS, Gestapo, stb.),

 folyamatos belső tisztogatással operál és a megszállt területeken is erre
építi hatalmát,

 számos belső – intellektuális és fegyveres – ellenállási csoporttal kerül
szembe.

A harmadik totalitárius rezsim: a nácizmus (2)

 1923. Mücheni Sörpuccs
 Hitler pere mint propaganda eszköz.
 Az enyhe ítélet után a Mein Kampf megírása a börtönben.
 Húszas években kiterjedt és differenciált kampány. (Minden
réteget különálló, de egymást látványosan nem fenyegető
ígéretekkel megérint.)

 Kultusz kiépítése – a vér kultusza, az eszme és a párt kultusza, a
sörpuccs „náci hőseinek” kultusza, stb.

 1933. Választási győzelem és kormányalakítás ‐ A Reichstag
felgyújtása – Felhatalmazási törvény, mely révén a kormány
gyakorolja a törvényhozás jogait szűk kivételektől eltekintve –
Újabb választási győzelem és hatalomra jutás.

 1934. Hindenburg halála után az államfői hatalommegszerzése.
 1934‐től belső tisztogatások és terror, majd háborús készülődés
(SS, Gestapo, SD).
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A harmadik totalitárius rezsim: a nácizmus (3)

 1936. demilitarizált övezet megszállása.
 1938. Anschluss.
 1939. Csehország megszállása.
 Ezek után – a Szovjetunióval történő megegyezéssel
párhuzamosan, mely Molotov‐Ribbentrop paktum néven vált
hírhedtté – a második világháború kirobbantása Lengyelország
lerohanásával.

 1942‐ig folyamatos tengelyhatalmi sikerek. Ezt követően fordulat
é f l i lá i l ő lj bbés folyamatos visszaszorulás, amivel együtt egyre erőteljesebb a
koncentrációs táborok pusztítása és a belső terror.

 1945‐re teljes összeomlás és a vezérrel párhuzamosan tömeges
öngyilkosságok.

 A háború teljes összeomlással zárul, mert a nácik kitartottak
Hitler döntése mellett egészen addig, amíg a szövetségesek el
nem érték Berlint. A döntés: az utolsó lőszerig és az utolsó csepp
vérig harcolni kell.

A totalitarizmusok arcai
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A második világháború rövid kronológiája

Első	szakasz	–
tengelyhatalmi	

sikerek

• Molotov	– Ribbentrop	paktum	a	háború	kirobbantása	előtt
• 1939.	Szeptember	1.	német	hadüzenet	Lengyelországnak
• 1939‐1940	Furcsa	háború,	norvég	és	dán	front
• 1940.	Május	– benelux front	és	francia	front	megnyitása

Második	
szakasz	–

• 1940.	Június	22.	francia	kapituláció	– compiegne‐i erdő	– Angol	légi	háború
• Afrikai	front
• 1941.	Június	22.	– Barbarossa	hadművelet	sikerei

tengelyhatalmi	
túlvállalások

Harmadik	
szakasz	–

tengelyhatalmi	
kudarc

• 1942.	November	– sztálingrádi	fordulat
• 1943	eleje	– doni	áttörés	– nyugati	szövetséges	ellentámadás	előkészületei
• 1944.	Június	6.	D‐nap
• 1945.	Április	30.	Hitler	öngyilkossága
• 1945.	Augusztus	– Hirosima	és	Nagaszaki	atomtámadása

A háborúk hagyatéka

 Jaltai – Kelet – Nyugat elvű – világrend és hidegháború.
 A kölcsönös megsemmisítés korának létrejötte a
tömegpusztító fegyverek és a szembenálló katonai
tömbök (NATO – Varsói Szerződés) révén.

 A stabilitás érdekében a szovjet rezsim tartósítása a
világ egyik felén, a vasfüggöny mögött.g gy , gg y g

 A nemzetközi jog megerősítése a háborús és
emberiesség elleni bűncselekmények vonatkozásában
(Nürnbergi perek).

 ENSZ létrejötte.
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Fontosabb évszámok(1)

 1914. jún. 28. szarajevói merénylet.
 1914. júl. 28. a Osztrák‐Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának
 1914. aug. Németország, Franciaország, Nagy‐Britannia, Japán és Oroszország
hadba lépése.

 1914. okt. Az Oszmán Birodalom hadba lépése.
 1915. a Lusitania elsüllyesztése
 1915. máj. Olaszország hadba lépése.
 1915. szep. Bulgária hadba lépése.
 1915. Örmény holokauszt kezdete.y
 1916. aug. Rómánia hadba lépése.
 1916. nov. Ferenc József halála, IV. (Boldog) Károly trónra lépése
 1917. ápr. az USA hadba lépése
 1917. Németország bejelenti a korlátlan tengeralattjáró háborút
 1917. márc. 8. polgári forradalom Oroszországban
 1917. júl. a bolsevikok betiltása, Kerenszkij miniszterelnöki kinevezése
Oroszországban.

 1917. nov. 7. Nagy Októberi Szocialista Forradalom
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Fontosabb évszámok(2)

 1918. jan. Wilson elnök 14. pontja
 1918. márc. 3. breszt‐litovszki béke
 1918. nyara: polgárháború Oroszországban
 1918. okt. 30. az Oszmán Birodalom kapitulál
 1918. okt. 30‐31. Őszirózsás forradalomMagyarországon, Károlyi‐kormány.
 1918. nov. 9. németországi forradalom, a köztársaság kikiáltása.
 1918. nov. 13. belgrádi fegyverszünet megkötése a Károlyi‐kormány vezetésével
 1918. nov. 11. Németország kapitulációja

 1919. június 28. versailles‐i béke aláírása, Nemzetek Szövetségének
megalakulása

 1919. szept. 10. saint‐germain‐i béke aláírása
 1919. nov. 27. neully‐i béke aláírása.
 1920. jún. 4. trianoni béke aláírása
 1920. aug. a sévres‐i béke aláírása

Fontosabb évszámok (3)

 1920‐23 török‐görög háború
 1920. nov. a polgárháború befejezése Oroszország európai
részén; orosz‐lengyel háború

 1922. okt. 30. Marcia su Roma
 1922. a polgárháború befejeződése Oroszországban
 1922. dec. 30. a Szovjetunió megalakulása
 1923. a lausanne‐i béke, a Török Köztársaság kikiáltása
 1923 nov Müncheni sörpuccs 1923. nov. Müncheni sörpuccs
 1924. Matteotti‐ügy Olaszországban
 1924. Lenin halála
 1925. Németországot felveszik a Népszövetségbe.
 1925. Pilsudski marsall hatalomátvétele Lengyelországban.
 1928. Sztálini fordulat a Szovjetunióban
 1929‐33 nagy gazdasági világválság
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Fontosabb évszámok (4)

 1930. Franciaország kiüríti a Rajna‐vidéket

 1932. az NSDAP válik a legerősebb párttá Németországban, felfüggesztik a jóvátételi
fizetéseket

 1932‐33 éhínség a Szovjetunióban

 1933. jan. 30. Hitler Németország kancellárja

 1933. febr. 28. Reichstag‐tűz

 1933. Németország kilép a Nemzetek Szövetségéből

 1934. jún. 29‐30. Hosszú Kések Éjszakája1934. jún. 29 30. Hosszú Kések Éjszakája

 1934. Dolfuss osztrák kancellár meggyilkolása, Hindenburg német elnök halála.

 1934. a Szovjetunió belép a Nemzetek Szövetségébe

 1935. Olaszország megtámadja Abesszíniát

 1936. demilitarizált övezet megszállása, és a Berlin‐Róma tengely létrejötte

 1936‐1939. spanyol polgárháború (a világháború „főpróbája”) Franco tábornok – és a
tengely‐hatalmak ‐ győzelmével

 1937. japán támadás Kína ellen

 1938. márc. 12‐13. Anschluss.

 1938. nov. 9‐10. Kristályéjszaka

 1938‐39. szovjet‐japán határincidensek

Fontosabb évszámok (5)

 1939. márc. 14‐15. Csehszlovákia felszámolása
 1939. aug .23. Molotov‐Ribbentrop paktum
 1939. szept. 1. Németország megtámadja Lengyelországot, kitör a második
világháború

 1939. szep. 17. a Szovjetunió megtámadja Lengyelországot
 1939. nov. a Szovjetunió megtámadja Finnországot
 1940. márc. szovjet‐finn béke
 1940. Katyn‐i mészárlás
 1940. ápr. Németország megtámadja Dániát és Norvégiát.p g g j g
 1940. máj. 10. Németország megtámadja a Benelux‐államokat
 1940. jún. Olaszország megtámadja Franciaországot.
 1940. jún. 23. francia kapituláció a compiegne‐i erdőben
 1940. aug‐okt. angliai légi csata
 1940. aug. a Szovjetunió bekebelezi a balti államokat
 1941. márc. németellenes fordulat Jugoszláviában.
 1941. ápr. 6. német támadás Jugoszlávia és Görögország ellen
 1941. június 22. Németország megtámadja a Szovjetuniót



183

Fontosabb évszámok (6)

 1941. június 26. Kassa bombázása, Magyarország hadat üzen a
Szovjetuniónak

 1941. aug. Atlanti Charta
 1941. dec. 7. Pearl Harbor megtámadása
 1942. nov. El‐Alamein‐i csata
 1942‐1943 feb. Sztálingrádi csata
 1943. ápr. varsói gettólázadása
 1943 máj Észak‐Afrika szövetséges felszabadítása 1943. máj. Észak‐Afrika szövetséges felszabadítása
 1943. júl. szövetséges partraszállás Szicíliában, majd Mussolini
leváltása

 1943. szep. Salói Köztársaság
 1943. nov. teheráni konferencia
 1944. Róma felszabadítása
 1944. jún. 6. D‐nap
 1944. aug. Párizs felszabadítása, Románia kiugrása

Fontosabb évszámok(7)

 1944‐ okt. Churchill és Sztálin moszkvai tárgyalásai

 1944. dec. – 1945. jan. az utolsó német ellentámadás az Ardennekben

 1945. feb. a Jaltai konferencia

 1945. ápr. a szövetségesek találkozása az Elbánál

 1945. ápr. Mussolini kivégzése, Hitler öngyilkossága

 1945. ápr. 4. Magyarország „szovjet felszabadításának” hivatalos napja (a harcok
még napokig folynak a valóságban)

1945 áj 8 9 é t k it lá ió 1945. máj. 8‐9. német kapituláció

 1945. jún. 26. az ENSZ alapokmányának elfogadása

 1945. nyara Potsdami konferencia

 1945. aug. 6. hirosimai atomcsapás

 1945. aug. 8. szovjet hadüzenet Japánnak

 1945. aug. 9. nagasaki‐i atomcsapás

 1945. szep. 2. japán kapituláció

 1946. a nürnbergi perek kezdete

 1946. márc. Churchill fultoni beszéde, a hidegháború hivatalos kezdete
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