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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
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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


