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A feudalizmus bomlása, a kapitalista viszonyok kialakulása 

 

 
1. A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete 

 

A földrajzi felfedezések előzményei 

 

 A XV. sz. közepétől lassú népességnövekedés indult meg Európában. 

 Egységes, nagy államok alakulnak ki. 

 Ipar, és a mezőgazdaság fejlődik, ami újabb népességnövekedéshez vezetett. 

 Fejlődött a nemzetközi, távolsági kereskedelem. 

 Az erősen iparosodó Nyugat megnövekedett népességét, csak a keleti élelmiszerimporttal 

tudta ellátni. Kialakult az európai munkamegosztás. 

 Flandriában cserélt gazdát a levantei áru, a Hanza-szövetség balti termékeivel. Mindez 

megerősítette az atlanti, part menti hajózás fontosságát.  

 A megélénkült kereskedelem miatt egyre több nemesfém pénzre volt szükség. 

 1453 után a keleti kereskedelem hasznát már az oszmánok fölözték le, megnehezült a 

keleti áru Európába juttatása. 

 

   Az új utak megkeresését megkönnyítették a megjelenő találmányok: caravella (olaszok 

építik meg, több árbocos, összetett vitorlarendszerű, tengerjáró hajó), iránytű (araboktól 

vesszük át), a tudósok elfogadják Ptolemaiosz tételét (a Föld gömb alakú), Toscanelli a 

firenzei csillagász XV. sz.-i térképén Indiát Európától nyugatra ábrázolta. Az első felfedezők 

a portugálok voltak. Tengerész Henrik herceg tengerésziskolát alapított, ahonnét sorra 

kerültek ki a felfedezők. Innét indultak útra Afrika atlanti partjainak a felkutatására. 

A portugálok 

1471 – A portugálok áthaladnak az Egyenlítőn. 

1487 – B. Diaz elérte Afrika déli csúcsát. (Jóreménység-fok) 

1498 – Vasco da Gama Afrikát körülhajózva elérte India nyugati partjait. 

Fegyverrel igázták le az őslakosságot, és kereskedelmi telepeket hoztak létre. Fűszerekkel és 

rabszolgákkal kereskedtek. A délkelet-ázsiai kereskedelmet a XVI. században a portugálok 

ellenőrizték teljes egészében. 

 

A spanyolok 

   1479-ben létrejött Spanyolország Kasztília és Aragónia egyesülésével. 1492-ben, Granada 

visszavételével befejeződött a reconquista, az Ibériai-félsziget visszahódítása az araboktól. 

A genovai születésű Kolumbusz Kristóf, aki posztószövő- és kereskedő családból 

származott. Kezdetben, Portugáliában próbálkozott nagyívű tervének elfogadtatásával. Itt 

azonban nem járt sikerrel, és hitelezői elől spanyol földre menekült. India megkeresését 

nyugati irányban, egyértelműen gazdasági vállalkozásként fogta fel. 1492. augusztus 3-án 

indult el Palos kikötőjéből három hajóval (Pinta, Niňa, Santa Maria), de csak szeptember 6-án 

vehette az irányt ténylegesen az óceán felé, mert eddig a Kanári-szigeteken javította a hajóit. 

Október 12-én érte el a Guanahani szigetet, amelyet San Salvadornak nevezett el. Innét 

eljutott Kuba és Haiti szigetére is. 1493. március 13-án tért vissza két hajóval Palosba. 
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1493-1496 Kolumbusz második útja, 17 hajóval. Kincsekkel azonban most sem tudott 

szolgálni. 

1498-1500 Kolumbusz harmadik útja. Itt eljutott az Orinoco folyó torkolatvidékéig, a 

zsákmány már valamivel ígéretesebb volt.  

1502-1504 Kolumbusz negyedik útja. Közép-Amerika partjait fedezi fel, de még mindig 

Indiát keresi.  

   1506-ban halt meg a nagy felfedező. Az nem igaz, hogy szegénységben hagyták, hiszen fia, 

és testvérei is magas tisztségig jutottak, nagy tisztelettel övezve. Az Újvilágot egy firenzei 

kereskedő, Amerigo Vespucci leveleiből ismerte meg Európa, amelyeket Lorenzo Medicinek 

írt hajóútjai során. A tudósok már 1507-ben javasolták, hogy az új földrészt Vespucciról 

Amerikának nevezzék el. A spanyolok szoros versenyben behozták a portugálok kezdeti 

előnyét. 

 

1494 Tordesillasi szerződés. A spanyolok és a portugálok először osztják fel egymás között a 

Földet egy délkör mentén (a nyugati hosszúság 48°), az ettől a vonaltól nyugatra eső terület 

spanyol, a keletre eső rész portugál fennhatóságú. 

1529 Zaragozai szerződés. Ezt a felosztást megismétli, és húz még egy határvonalat keleten 

(keleti hosszúság 135° foka tájékán). 

 

1513 Balboa a Panama-szoroson áthaladva a spanyol király birtokába vette a Csendes-

óceánt. 

1519-1522 Fernando Magelhaes (Magellán) a spanyol szolgálatban álló portugál hajós 

körbehajózza a Földet. 5 hajójából és 265 emberéből mindössze 1 hajó és 18 ember ért vissza 

Sancular kikötőjébe Del Cano kapitány vezetésével. Magellán 1521-ben halt meg Mindanao 

szigetén (Fülöp-szgk.). 

 

Amerika őslakói és a conqiustadorok 

   Az amerikai kontinens őslakói Ázsiából érkeztek, mintegy 35 ezer évvel ezelőtt a Bering-

szoroson keresztül, ahol még ekkor szárazföldi híd kötötte össze a két kontinenst. Az 

őslakosság a mongolokkal rokon ázsiai nép volt. A nagy földrajzi felfedezésekig teljesen 

elzártan éltek a többi kontinens népeitől, saját kultúrákat és civilizációkat fejlesztettek ki: 

azték, tolték, maya, inka.  

   Az európaiak a kezdetben barátságos, és szelíd indiánokat fegyverrel igázták le, elsősorban 

a nemesfémeket rabolták el tőlük, de rabszolgamunkára is kényszerítették őket. A 

legismertebb hódítók (conquistadorok): 

1519-1521 Hernando Cortez meghódítja Mexikót. 

1523 Pedro de Alvarando a mayákat hódítja meg. 

1531 Francisco Pizzaro a perui inkák leigázója. 

   A hódítók által szerzett zsákmány hatalmas hajókon áramlott Európába: ezüst, arany, 

kukorica, dohány, burgonya, paprika, paradicsom, napraforgó, ananász, tök, gyapot, kinin, 

kaucsuk, kakaó, vanília. Az indiánokat a dohány-, cukornád- és gyapotültetvényeken 

dolgoztatták. A munkaerőhiány pótlására egyre több néger rabszolgát hoztak be Afrikából. 

Ettől kezdve az egyik legjobb üzlet a rabszolga-kereskedelem lett. 
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2. A tőkés termelés feltételeinek kialakulása 

 

A nagy földrajzi felfedezések következményei: 

 Élelmiszerár-robbanás: elsősorban a gabonaféléké. Az ipari termékek árai, és a bérek 

csak kis mértékben nőttek. Többet kellett termelni iparcikkekből, hogy ugyanannyi 

élelmiszert vásárolhassanak. 

 Az iparcikkek iránti kereslet nőtt: elsősorban a posztófélék iránt. Kelet-Európa amúgy is 

nagymértékben növelte mezőgazdasági termelését. Ezek az országok viszont a Nyugat 

nagy iparcikk-felvevőivé váltak. 

 A rendkívül megélénkült kereskedelmi forgalmat segített lebonyolítani az Újvilágból 

beáramló nemesfémtömeg. (Aranyéhség.) 

 A megnövekedett keresletet már a céhek nem bírták el, ezért az olcsó textíliákat a falusi 

lakossággal készíttették el a mesterek. Ez volt az ún. kiadási rendszer (verlag-rendszer). A 

drágább és finomabb szöveteket manufaktúrákban állították elő. 

Manufaktúra: bérmunkások dolgoznak, saját nyersanyaggal és munkaeszközzel, 

mindenki csak egy-egy munkafázist végez (munkamegosztás), olcsóbb és nagyobb 

mennyiségű termelés.  

 Jelentős tőkefelhalmozódás: kereskedők, gyarmatok kifosztása, rabszolga-kereskedelem, 

tengeri kalózkodás. 

Anglia és Hollandia a két legjelentősebb tengeri nagyhatalom lesz, hatalmas kereskedelmi 

flottával. Az angolok királyi jóváhagyással kalózkodnak. 

1600 angol Kelet-indiai Társaság 

 Kialakul a világkereskedelem. 

 

Eredeti tőkefelhalmozás 

 

Bekerítések 

   A földjüket vesztett parasztokból és kézművesekből alakul ki a bérmunkások rétege. 

Angliában ez a posztóipar fellendülésével volt összefüggésben. A tehetősebb parasztok és 

földbirtokosok a földművelés helyett inkább az állattenyésztéssel (juhtenyésztés) kezdtek el 

foglalkozni. Bekerítések a legelőterület növelése érdekében: közösen használt legelők, 

részben a pusztán hagyott területek és egyes paraszti földek kisajátítása. A XVII. század 

végén, és főleg a XVIII. században válik általánossá ez a folyamat.  

Morus Tamás (VIII. Henrik kancellárja) Utópia c. művében írja le a folyamatot. 

   Az elűzött parasztok és tönkrement kézművesek a tőkés vállalkozók műhelyeiben vállaltak 

munkát. Maga az állam is igyekezett eléggé szigorú törvényekkel arra szorítani őket, hogy 

bérmunkát vállaljanak. (Erzsébet királynő 1597. évi rendelete a munkakerülőkről!) 

   Ezt a folyamatot, mikor a kisárutermelő parasztokat és kézműveseket a termeléshez, és a 

létfenntartáshoz szükséges eszközeiktől megfosztják, és mások kezében ez a termelőeszköz 

felhalmozódik, vagy az annak megvásárlásához szükséges összeg eredeti tőkefelhalmozásnak 

nevezzük. 
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3. A reformáció kezdete, Németország a XVI. század elején 

 

Németország a XVI. század elején  

 Számtalan egyházi és világi fejedelemségből, önkormányzattal felruházott városokból, 

grófságokból áll a birodalom. Politikai és gazdasági egységről nem beszélhetünk. 

 A császári hatalom és a birodalmi gyűlés befolyása egyre inkább csak formálissá válik. 

 Komoly fejlettségbeli eltérések az egyes területek között: a déli kézműves- és 

bankárközpontok, illetve az északi tengeri kikötők fejlettebbek. Köln, Augsburg, 

Nürnberg, Ulm és a Hanza-városok. Az ország középső területein fekvő városok 

fejletlenebbek, még erős a céhes ipar. 

 A fejedelmek saját területükön a központosításra, birodalmi szinten pedig a 

decentralizációra törekedtek. A köznemesség jó része a lovagi rendbe süllyedt, egy részük 

polgárosodni kezdett, másrészük hivatalt vállalt egy-egy nagybirtokon, fejedelem mellett. 

 A papságon belül a főpapság hatalmas vagyonnal és befolyással rendelkezett, míg az 

alsópapság a szegényebb tömegekhez állt közel. A német miniállamok fejedelmei nem 

tudták érdekeiket megfelelően képviselni, ezért hatalmas egyházi adóból származó pénzek 

áramlottak ki az országból a pápához. 

 A polgárság vezető elitjét a gazdag városi patrícius rétegek adták. Gazdasági és politikai 

hatalommal bírtak, a városok irányítói voltak. A városi középrétegek (kézművesek, 

tehetősebb iparosok, céhtagok) szembehelyezkedtek a fejedelmek, az egyház és a 

patríciusok csoportjával is. A városi szegényréteget a plebejusok adták. 

 A parasztság is erősen differenciált volt. Legrosszabb helyzetben a városoktól távol élő, 

illetve az ország keleti felében lakó parasztok voltak. Robotterheik, adóik nőttek, 

földjeiket kisajátították. 
 

A fenti ellentétek először a reformációban, majd a német parasztháborúban öltöttek testet. 

 

 

A reformáció 

   A közvetlen kiváltó ok a X. Leó pápa által árusított búcsúcédulákkal kapcsolatos visszaélés 

volt. 

1517. október 31. Luther Márton, Ágoston-rendi szerzetes a wittenbergi templom kapujára 

      kitűzi az egyházi üzérkedést elítélő 95 pontos tételsorát. 

 A bűnt csak egyedül Isten bocsáthatja meg. 

 Egyedül csak a hit által lehet üdvözülni. 

 Nincs szükség Isten és ember között közvetítőkre: költséges szertartásokra, 

egyházi vagyonra. 

 Luther elvetette a pápai hatalmat is, illetve a gyónást és a szerzetességet is. 

 Az egyházi birtokokat világi tulajdonba kell adni. 
Minden társadalmi réteg talált valami fontos mondanivalót Luther téziseiben, de fő támogatói 

a fejedelmek lettek. 
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   X. Leó pápa kiközösítette Luthert, V. Károly császár pedig az 1521-es wormsi birodalmi 

gyűlésen átokkal sújtotta. Bölcs Frigyes szász fejdelem befogadta Luthert, aki Wartburg 

várában, látszatfogsága idején németre fordította a Bibliát. 

   1529-ben, a speyeri birodalmi gyűlésen a fejedelmek kimondták, hogy Luther és hívei 

megmaradhatnak hitükben, de nem terjeszthetik azt. Ez ellen a reformáció hívei protestáltak 

(tiltakoztak), innét a protestáns elnevezés. 

   1530-ban, az augsburgi birodalmi gyűlésen V. Károly, hogy megbékítse a protestánsokat, és 

katolikusokat beterjeszttette az ún. „ágostai hitvallást”, azaz a protestáns tanokat. Ezt 

azonban a gyűlés elutasította. 

   1531-ben a protestáns fejedelmek megalakították a Schmalkaldeni Uniót, katonai 

szövetségüket a várható katolikus fellépés kivédésére. A szövetség tagjai elfoglalták az 

egyházi birtokokat, megszüntették a kolostorokat. 

   1546-1547-ben zajlik az ún. schmalkaldeni háború, ahol V. Károly csapatai megverték a 

protestáns erőket, akik ezek után a francia királlyal II. Henrikkel szövetkeztek. 

   1555-ben megkötötték az augsburgi vallásbékét: a lutheránusok megtarthatták azokat az 

egyházi javakat, amelyeket korábban foglaltak le, elismerték az „akié a föld, azé a vallás 

elvet” (cuius regio, eius religio). 

 

 

4. A reformáció irányzatai és a németországi parasztháború. Az ellenreformáció 

 

A német parasztháború 1524-1525 

   Luther reformációs tanai igen gyorsan terjedtek. A császári udvar, V. Károly és a katolikus 

urak rendkívüli kegyetlenséggel üldözték az eretneknek mondott tanok képviselőit: lobogtak a 

máglyák, a kor minden irtózatos büntetőeszközét bevetették. A vallási ellentéteket a szociális 

problémák csak tovább mélyítették. 

   A paraszti és a városi szegény tömegeknek a fejdelem védelmét élvező Luther tanai már 

kevésnek bizonyultak. Megjelent a reformáció nép irányzata, az anabaptista (újrakeresztelő) 

irányzat. Ők elvetették a csecsemőkeresztelést, és azt hirdették, hogy a hívők közösségébe 

csak felnőtt fejjel, személyes meggyőződés alapján lehet belépni. Az irányzat vezetője 

Münzer Tamás volt, a zwickaui prédikátor. 

1524 Parasztfelkelés svábföldön. A felkelők követeléseiket Münzer tanaihoz igazították. 

× Az összes feudális teher eltörlése. 

× Az úri és a papi földek felosztása. 

× A jobbágyság, a robot, a halálozási adó, és a vetemények után szedett tized eltörlése. 

× Az elvett erdők és legelők visszaadása. 

1525 Frankföldön is kirobban a felkelés, amihez már lovagok is csatlakoztak, vezetőjük  

         Geyer Flórián volt. 

         A thüringiai mozgalmat Münzer Tamás vezette, aki Mülhausenben forradalmi kommünt 

         is alapított: javak kollektív birtoklása, általános munkakötelezettség. 

1525. május A fejedelmek egyesített serege leverte a Münzer-féle sereget, őt magát is elfogták 

                    és kivégezték. 

A fejedelmei hatalom megerősödésével csak nagyobbá vált a német területek széttagoltsága. 
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A reformáció irányzatai 

 

Lutheránusok (Luther Márton) 

 A wittenbergi egyetem tanára, nem akar új egyházat, hanem a meglévő reformját. 

 A bűnt csak egyedül Isten bocsáthatja meg. 
 Egyedül csak a hit által lehet üdvözülni. 
 Nincs szükség Isten és ember között közvetítőkre: költséges szertartásokra, egyházi 

vagyonra. 
 Luther elvetette a pápai hatalmat is, illetve a gyónást és a szerzetességet is. 
 Az egyházi birtokokat világi tulajdonba kell adni. 
 

Kálvinisták (A svájci reformáció) 
Ulrich Zwingli 

 Humanista teológus. 

 A svájci reformáció már a társadalom átalakítására is törekedett. 

 Luther az ellen küzd, ami szerinte az Írás ellen való, addig Zwingli az Írás alapján 

őskeresztény társadalmat akar felépíteni. 

 Zwingli tanait elsősorban a városok követték, míg a parasztság szembefordult vele. 1531-

ben, az őskantonok seregei lerohanták Zürich területét, Zwingli a harcban esett el. 

 

Kálvin János 

 Francia humanista jogász, teológus. Eredeti neve Jean Cauvain. 

 1535-ben Svájcba menekült a francia inkvizíció elől. Itt írja meg tanainak összefoglalását 

Institutio religionis Christianae (A keresztény vallás tanítása) címmel. Genf, a gazdag 

kereskedőváros fogadta be Kálvint, aki a polgárságra szabott reformációs irányzatot 

hozott létre. 

 A kálvini tanok legfontosabb pontjai: 

- Eleve elrendelés (predesztináció) elve: az embernek még születése előtt eldöntötték a 

sorsát. 

- A kiválasztottság jele lehet a földi vállalkozásokban elért siker. 

- Az uralkodói hatalom Istentől ered, ha ezzel a király visszaél, letaszíthatják az 

alattvalók a trónról. 

- Az egyházi szertartásrend leegyszerűsítése: ima, ének prédikáció. 

- Olcsó és puritán egyház, egyszerű templomok. 

- A templomlátogatás szigorú kötelesség, a magánéletben az erkölcsösség. A fényűzést, 

szórakozást elveti. 

 Genfben az egyházi hatalom a köztársasági alapelvekre épült. 

 Az állam élén a konzisztórium (tanács) volt, amely prédikátorokból és presbiterekből 

(polgári elöljárók) állt. Ellenőrizte a vallási ügyeket és beleszólt a világi dolgokba is. A 

konzisztóriumnak 6 lelkész és 12 presbiter volt a tagja. 

 A kálvini hitvallás gyűlölt és üldözött minden hagyományos vallásos formát, külsőséget, 

ceremóniát, a vasárnapon kívül megszüntetett minden ünnepet. Isten és ember között 

minden közvetítő tekintélyt és intézményt elutasított. Az egyén autonómiájára viszont 

nagy hangsúlyt helyezett. A kálvinista az Isten végrehajtójának érezte magát, háborúban, 

munkában egyaránt. 

 A szélsőségek ellen is keményen fellépett Kálvin: a Servet Mihály, spanyol orvos által 

képviselt szentháromság-tagadó irányzat üldözése, és Servet 1553-as genfi kivégzése. Az 

antitrinitáriusok később Erdélyben leltek menedéket. Servet követői lettek az unitáriusok. 
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Anabaptisták (Münzer Tamás). A reformáció népi irányzata. 

 Német prédikátor Zwickauból, igazi forradalmár. 

 Irányzata az ún. anabaptista (újrakeresztelő) irányzat volt. Elvetették a 

csecsemőkeresztséget, mivel szerintük csak felnőtt fejjel lehet eldönteni, hogy tagja 

akarok-e lenni a hívők közösségének, vagy sem. 

 Keményen bírálta a vagyonosokat, Jézus szegény életének követését hirdette. 

 Isten országa itt a Földön van, itt kell megvalósítani, amit a vagyon és a munka közössége 

határoz meg. Elvetik a magántulajdont, és az állam irányító szerepét. 

 

Az angol és skót reformáció. Az anglikán egyház. 

 Angliában a reformáció az első időszakban inkább politikai tett. A király és a vezető 

rétegek a maguk uralmi szervezetét akarták így erősíteni. Ennek két eszköze volt: az 

egyház átszervezése, és az egyházi javak elvétele (szekularizálása). 

 A reformáció egyúttal VIII. Henrik (1509-1547) személyes ügye is volt: részben a fiú 

utód hiánya, részben Boleyn Anna iránt érzett szerelme miatt akart válni. Ez 

szembefordította a pápával. 

 1533-ban az angol parlament meghozta az ún. szupremácia-törvényt, melyben 

kényszerítette az angol papságot, hogy az anglikán egyház fejének ne a pápát, hanem a 

királyt ismerje el. Az anglikán egyház létrehozása a királyi hatalom erős központosítási 

törekvéseinek eredményeként jött létre, és az első időkben azt is szolgálta. 

 A dogmákat, ceremóniákat, a püspöki szervezetet megtartották. A szerzetesrendi 

kolostorokat viszont felszámolták, a vagyon világi tulajdonba került. Az egyház teljesen 

az állam részévé vált. Wolsey bíboros és Morus Tamás kancellár tiltakoztak ez ellen, de 

Thomas Cranmer az új canterbury érsek, és Thomas Cromwell az új kancellár 

végigvitték az anglikán egyház létrehozását. 

 Az angol reformáció népi irányzata csak VIII. Henrik halála után, 1550 k. tört elő. 

Megjelent a közös liturgia és imakönyv (Common-prayerbook), amit Cranmer dolgozott 

ki német teológusok közreműködésével. 

 Az oltáriszentséget nem fogadták el az Úr teste valós jelenlétének, az istentiszteletet 

leegyszerűsítették.  

 A hitújítás azonban még nem járt teljes sikerrel: Henrik lánya, Tudor Mária (1553-1558) 

uralkodása idején kegyetlen protestánsüldözés kezdődött. (Kivégzik Cranmer érseket is.) 

A parlament egyre inkább szembefordult a királynővel a pápai udvarnak tett engedményei 

miatt. 

 Erzsébet (1558-1603) királynő lecsendesítette a vallási ellentéteket, visszaállt az anglikán 

egyház. A katolikus és protestáns viták a parlamentbe kerültek át. A templomokból a 

képek és szimbólumok kikerültek (a protestantizmus a szegényebb rétegek körében 

játszott fontos szerepet), de az egyházi szövegekből kihagyták az erősen katolikus-ellenes 

részeket. 

 Az 1603-ban trónra lépő Stuartok ismét jobban hajlottak a katolicizmusra. 

 Skócia nemessége és polgársága igen korán a kálvini reformációhoz csatlakozott. Szellemi 

vezetőjük John Knox (1505-1572) volt. A presbiteri önkormányzatok elszánt harcban 

álltak V. Jakab elhunyt király özvegyével, a katolikus Guise Máriával. A francia özvegy 

királyné francia csapatokkal és tudósokkal küzdött a skót protestánsok ellen. Leánya, 

Stuart Mária folytatta a protestánsok üldözését anyja halála után. 
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Az ellenreformáció 

   A reformáció rendkívül gyorsan terjedt, s a már régóta belső válsággal küszködő katolikus 

egyház nem tudott megfelelő választ adni a kihívásokra. A katolicizmus megújítása 

elodázhatatlan feladattá vált. 

   Megindult az ellenreformáció: a hitélet megtisztítása, a katolikus hatalmi pozíciók 

visszaszerzése, a protestantizmus visszaszorítása.  

1545-1563 Ez a folyamat a tridenti zsinaton indult meg. 

- Megtiltja a búcsúcédulák árusítását. 

- Az egyházi méltóságok halmozását. 

- Az érsekeknek, püspököknek állandóan a saját egyházmegyéjükben kell tartózkodniuk. 

- A papság erkölcsiségére vigyázniuk kellett, a visszaéléseket meg kellett torolni. 

- Papanevelő intézetek felállítása. 

- Megjelent a tiltott könyvek jegyzéke az Index. 

- Szent Officium néven újjászervezték az inkvizíciót. 

1540 Megalakul a Jézus Társasága, a jezsuita rend. Alapítója Loyola Ignác, spanyol nemes. 

         A rend fő célkitűzése: a pápa fősége alatt egyesíteni a világot.  

 

 

5. A spanyol abszolutizmus és a XVI. századi Európa 

 

A Habsburgok Európa élén 

   III. Frigyes császár halála után fia, I. Miksa (1493-1519) örökölte a trónt. Ő szinte teljesen 

ellentéte apjának: sokoldalú, bőkezű reneszánsz fejedelem. A birodalmon belül valódi 

reformokat akart: egységessé teszi a birodalmi jogot, amelynek alapja a római jog lesz. 

Központi birodalmi hivatalokat hoz létre: bíróság, közös kincstár, kamara. Komoly mértékben 

növeli a család hatalmát, mind nyugaton, mind keleten. Miután fia, Szép Fülöp meghalt 

örökösévé nagyobbik unokája, Károly lépett elő. Kisebbik unokájának, Ferdinándnak a 

magyar trón megszerzését tűzte ki célul. 

   1515-ben megszületik a Habsburg-Jagelló házassági szerződés, melynek értelmében, ha 

bármelyik dinasztia férfiágon kihalna, akkor a másik család örökli annak királyságát. 

Habsburg Ferdinándot összeházasították Jagelló Annával, míg Ferdinánd húga, Habsburg 

Mária hozzáment Jagelló Lajoshoz (II. Lajos magyar király). 1526-ban, mikor a mohácsi 

csatasíkon a magyar király életét vesztett a magyar rendek egy része I. Ferdinánd néven a 

Habsburgot választotta meg magyar királynak.  

   I. Miksa fia, Szép Fülöp a spanyol királyi pár leányát vette feleségül, Johannát. Mivel a 

spanyol trónörökös, Don Juan meghalt, így Johanna lépett elő örökössé. 1506-ban viszont 

meghalt Fülöp is, így kettőjük gyermeke, Károly lett a spanyol trón várományosa a király, 

Aragóniai Ferdinánd halála után. 1516-ban meghalt Ferdinánd, Károly lett a spanyol király. 

1519-ben lehunyta szemét I. Miksa császár is, és ezzel a német-római császári cím birtokosa 

is az unoka lett, V. Károly (1519-1556) néven.  

   A XVI. század közepén a Habsburgok a következő európai, és tengerentúli területeket 

birtokolták: 

1. Német-római Császárság (Burgundia, Németalföld, Csehország, Ausztria) 

2. Spanyol Királyság 

3. Magyar Királyság 

4. Nápolyi és Szicíliai Királyság 

5. Szárd Királyság 

6. Gyarmatok: Új-Spanyolország (Mexikó és egész Közép-Amerika), Új-Granada 

(Venezuela és Kolumbia nagy része), Peru, Chile. 
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   1526-ban, mikor V. Károly öccse, Ferdinánd magyar király a Habsburgok két nagy ágra 

szakadtak szét: osztrák ág, spanyol ág. Két lényeges vonást azonban figyelembe kell venni a 

Habsburg uralom bemutatásakor: 

 

1. Németalföld kivételével csupa peremvidéket szereztek meg. Gazdaságilag viszonylag 

fejletlen, csekély kézművesiparral rendelkező területeket. Abban a pillanatban, mikor a 

kapitalizmus kezd kibontakozni! V. Károly halálával Németalföld viszont elveszik. 

 

2. Csupa olyan terület, amely egymástól (több kisebb) független tartományból áll. Nincs 

nyelvi egység sem a területek között, és hatalmuk a rendkívül erős rendi befolyás miatt 

csak névleges. Nincs gazdasági egység sem a tartományok között! 

 

V. Károly császár 

 1516-ban „Don Carlos”-ként veszi át a spanyol trónt. Anyja Őrült Johanna, aki 1555-ben 

egy kolostorban hal meg. 

 1519-ben a német-római császári cím megszerzése 850 000 aranyába került, amit a 

Fuggerek hiteleztek meg neki. VIII. Henrik angol, és I. Ferenc francia király is pályázott 

a címre, csak nekik kevesebb pénzük volt. 

 Öntudat, isteni elhivatottság, magas fokú műveltség, lovagi erények jellemzik. 

 A protestantizmussal igazából nem tudott mit kezdeni, nem értette a jelenséget: csak 

egyházi problémaként kezelte azt. 

 1521-ben Ferdinándra bízta az osztrák hercegségeket, magának Spanyolországot, és 

Németalföldet tartotta meg.  

 1530-ig egy főkancellár, majd tartományi kormányzók intézték a birodalom ügyeit. Csak a 

legfontosabb ügyekben döntött maga. 

 A fejedelmek, az önkormányzattal rendelkező városok mindig is szemben álltak a császári 

hatalom központosító törekvéseivel. 

 Legnagyobb ellenfele I. Ferenc francia király volt. Okok: nem I. Ferenc lett a császár, a 

Habsburg-birtokok bekerítették Franciaországot, észak-itáliai és Rajna menti területek 

birtoklásáért folytatott harc. A pápa, VII. Kelemen a franciákat támogatta, félve a 

túlzottan megerősödő császári hatalomtól. 

A francia-Habsburg háború 

1525 paviai csata 

Súlyos francia vereség, a francia király is fogságba esik. A harc tétje a gazdag észak-itáliai 

városok voltak. 

1526 madridi béke, a franciák lemondanak Lombardiáról. I. Ferenc megszervezi a 

Habsburg-ellenes cognac-i ligát. (Franciaország, Pápa, Velence, Firenze, Milánó) 

1527 Sacco di Roma, a türelmetlen német zsoldosok kifosztják Rómát. 

1529 cambrai-i béke, a franciák újbóli veresége után. 

 V. Károly a győzelem ellenére nehéz helyzetben volt: protestantizmus terjedése, a török 

1529-ben Bécset ostromolja, lázadások a birodalmon belül a központi hatalom ellen. 

 1541-ben a török elfoglalta Budát, ezzel vészesen közel került a birodalomhoz. V. Károly 

a birodalom stabil támaszát a spanyol trónban látta, és nem az osztrák területekben. Ezért 

II. Fülöpre akarta hagyni a császári trónt és nem Ferdinándra. Végül ettől elállt. 

 1547-ben a protestáns fejedelmeket legyőzi a mühlbergi csatában, de a fejedelmi 

önállóság megmaradt. 

 1555 augsburgi vallásbéke megkötése, ami igazából kudarc volt V. Károly számára, mivel 

nem tudta biztosítani a császári hatalom számára oly fontos katolikus egyház 

egyeduralmát. 
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 1556-ban lemondott Károly a trónról és Németalföldre vonult vissza, ahol 1558-ban halt 

meg. Világbirodalmát felosztotta fia és öccse között. II. Fülöpé lett Spanyolország, 

Németalföld és Nápoly, míg a többi terület Ferdinándé. 

 Egy nagy korszak ezzel lezárult. A világbirodalom helyét a később kialakuló 

nemzetállamok vették át. Közöttük ott csetlett-botlott a Német-római Császárság elavult 

szerkezetével. 

 

II. Fülöp Spanyolországa 

   1516-ban koronázták meg V. Károlyt spanyol királynak, aki tíz év múlva elvette feleségül 

Portugáliai Izabellát. Kettejük házasságából született a későbbi spanyol király II. Fülöp 

(1556-1598). 1556-ig V. Károly uralkodott a spanyol trónon, de hatalmának 39 évéből 

mindössze 15-öt töltött csak spanyolhonban. 

 

1519-1521 Városok forradalma 

- A vallásüldözések 

- A kemény adórendszer 

- Az önkormányzatiság megnyirbálása miatt. 

A kasztíliai városok ellenszenvének fő célpontjai a grandok (spanyol főnemesek) voltak. 

Városi kommunák (önkormányzati testületek) alakultak, amelyek szembefordultak a 

monarchiával is. 1523-ra azonban a mozgalmat leverik. Ezzel viszont az áruforgalomban 

érdekelt modern társadalmi csoportok felemelkedése ismét lehetetlenné vált, a központi 

kormányzat hatalmas súllyal nehezedett rá a társadalomra. 

 

   A spanyol állam erejének alapja az abszolutista kormányzat által beszedett adókban rejlett, 

illetve a gyarmatokról beáramló nemesfémkészlet is nagyban növelte annak lehetőségeit. Az 

adóterhek a parasztságot és a városokat sújtották főleg. Ezekből a bevételekből tudott Károly, 

majd Fülöp fenntartani hatalmas kereskedelmi és hadiflottát, illetve hadsereget is. Érdekes 

tény, hogy a nagy uralkodó, V. Károly igazából sohasem ismerte fel a gyarmatosítás 

jelentőségét. 

   1556-ban, apja lemondása után foglalhatta el II. Fülöp a trónt. Fülöp görcsösen meg akart 

felelni a kasztíliai „államérdekeknek”. Merev és bizalmatlan uralkodó volt, aki nem szeretett 

király lenni. II. Fülöp a központi hivatalokra, és tanácsokra támaszkodva igyekezett egy 

bürokratikus, korlátlan királyi hatalmat kiépíteni. 

 A tartományi rendi gyűléseket, a cortezeket teljesen mellőzi. A cortez a spanyol rendiség 

egyik nagyon fontos, már a XII. században megjelenő intézménye volt. Sajátos rendi 

szerveződés volt még a spanyoloknál a hermandad (testvériség). A városok és a 

kisnemesség hozzák létre az arisztokrácia túlsúlya miatt. A hermandadban városok vagy 

tartományok fogtak össze. Mindkét szerveződést Fülöp igyekezett teljesen kiiktatni. 

 A központi hivatalokat a 12 tanács képviselte, melyeket az államügyek intézésére hoztak 

létre. Külön tanácsa volt a gyarmati, és az európai ügyeknek is. A túlzottan bürokratizált 

állam azonban igen nehézkessé, és bonyolulttá tette az állami ügyek intézését. 

 1561-ben Madridot teszi meg birodalma fővárosának a király. Itt ülésezik az összes 

tanács. Felépítteti az Escorialt, a királyi palotát, ahonnét rendeletivel irányította 

birodalmát. 

 1580-ban a portugál trón is a spanyol királyra szállt. 
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 Több belső gond is nehezítette II. Fülöp helyzetét: 

1. A beáramló hatalmas aranymennyiség felverte az árakat. Ez a nemesfém 

kiáramlásához vezetett, fordított merkantilizmushoz: külföldön ugyanazért a pénzért 

többet lehetett vásárolni. A gazdasági szakemberek védelmet (protekcionizmus) 

követeltek a királytól. De Fülöp inkább hatalmas kölcsönöket vett fel, ami 

eladósodáshoz vezetett. 

2. Hiába erősödtek meg a falusi háziiparra épülő tőkés vállalkozások, a hatalmas 

pénzmennyiséget elnyelte a szakadatlan háborúk sora is. 

3. Ellensége volt a reformációnak, felújította az inkvizíciót, amit nem csak a katolikus hit 

védelmére használtak fel, hanem a királyi hatalom erősítésére is. 

4. A nem spanyol és katolikus elemekkel szemben igen agresszíven lépett fel. A 

moriszkók (megkeresztelkedett arabok) és a zsidók, akiknek jó részt a kezében volt a 

kereskedelem, az ipar és a pénzügyek állandó céltáblái voltak a támadásoknak. Az 

inkvizíció szó szerint kiüldözte mindkét etnikumot az országból. 

5. Az állandó háborúk kimerítették a gazdaságot, a csőd teljessé vált. 

 II. Fülöp háborúi: a fő cél egy katolikus világbirodalom, Habsburg vezetés alatt. 

 1566-1609 Háború Németalföld, és a protestantizmus ellen. Hollandia független állam 

lesz. 

 1571 Lepantói csata (Don Juan D’Austria legyőzi a török flottát.) 

 1575 Pénzügyi csőd, de Fülöp Anglia és Portugália elfoglalására készült. 

 1580 Portugália behódol. 

 1588 A Nagy Armada súlyos vereséget szenved a Francis Drake és Walter Raleigh 

vezette angol flottától Calais mellett. II. Fülöp szerette volna megszerezni az angol 

trónt, mivel az I. Erzsébet által kivégeztetett skót Stuart Mária az unokahúga volt. 

 1596 Újabb pénzügyi csőd, szervezkedések Fülöp ellen, főleg az arisztokrácia 

részéről. 

 1598 Vervins-i béke megkötése az angolokkal. 

 II. Fülöp első házasságából született gyermeke volt Don Carlos, a trónörökös. A 

részhatalmat akaró fiatal trónörökös hamar konfliktusba keveredett a királlyal, és a 

főinkvizítorral de Torquemadaval. Don Carlos nem volt híve a központi irányításnak, 

nem értett egyet a németalföldi vérengzésekkel sem. Szökni készült, mire apja 

letartóztatta. 23 évesen halt meg, halála után tudatosan egy „fekete legendát” alakítottak ki 

körülötte. Utóda a második házasságából született herceg, III. Fülöp lesz, aki nem 

túlzottan tehetséges. Helyette mindenható kegyencei intézik az államügyeket, mint Lerma 

gróf például. 

 

A nagy ellenfél: Franciaország 

   I. Ferenc francia királyt egész uralkodása alatt nyomasztotta az a tény, hogy a Habsburgok 

körbevették országát. Háborúinak célpontja elsősorban Észak-Itália volt, hiszen az itt lévő 

gazdag városok megszerzésével próbált kitörni elszigeteltségéből, sikertelenül. Halála után a 

királyi hatalom meggyengült. Elsősorban a protestáns hugenották, és a katolikusok közötti 

vallásháborúk okoztak nagy pusztítást. 

   Hugenottáknak a francia kálvinistákat nevezték. A XVI. század közepétől főleg a polgárság 

és az autonómiát féltő dél-franciaországi nemesség csatlakozott az irányzathoz. A francia 

kálvinizmus elsősorban a főnemesség központosításellenes ideológiájának a fő bázisa lett. 

Navarra uralkodócsaládja, a Bourbonok (a Capet-Valois-ház oldalága) is csatlakozott a 

hugenottákhoz. A katolikus párt vezetői Lotaringia hercegei, a Guise-ek voltak. A 

vallásháborúnak indult konfliktus polgárháborúvá szélesedett. A Guise-ek a spanyolokra, a 

hugenották az angolokra támaszkodtak. 
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   A háborút befejező béke megpecsételéseként a két párt elhatározta a király, IX. Károly 

húgának, Valois Margitnak a házasságát a hugenották vezetőjével, Bourbon Henrikkel. 

1572. augusztus 24-re tűzték ki az esküvőt. De az esküvőre virradó éjszaka, Szent Bertalan 

éjszakáján a Párizsba érkező hugenották közül 2000-et lemészároltak a katolikus párt hívei. A 

háború ismét fellángolt. 1589-ben meghalt III. Henrik király, az utolsó Valois. II. Fülöp 

magának szerette volna megszerezni a francia trónt, de a franciák inkább egy protestánst, 

Bourbon Henriket választották meg királynak, aki áttért a katolikus hitre, és IV. Henrik 

néven a franciák egyik legnagyobb uralkodója lett. 

 

 

6. A németalföldi polgári forradalom és szabadságharc (1566-1609) 

 

   A németalföldi kálvinizmus a spanyolok igazi ellenfele volt. Egy komoly ellentmondás: a 

spanyol szellem könnyen hatalmába tudta keríteni az itáliai városokat, de a szakadozott 

szervezetű Németalfölddel nem bírt. 

   Németalföld több, egymástól független tartományból állt. A társadalmi és gazdasági 

viszonyok igen eltérőek voltak. Északon a feudális szolgáltatások hamar csak jelképessé 

váltak: a robot megszűnt, bérmunkásokat alkalmaztak a földeken. Gátakkal, csatornákkal 

hódítottak el területeket a tengertől, amelyek a parasztok szabad birtokai lettek.  

Északi tartományok (Holland, Zeeland, Groningen, Friesland, Drente, Overijssel, Geldern, 

Utrecht) 

 A földművelésen kívül a manufakturális ipar (textilipar) játszott még fontos szerepet. 

 A társadalmat az erők szabadabb érvényesülése jellemzi. 

 Az itt jelen lévő kálvinizmus, mintegy eltörölte az egyházat, és a világi intézményességet 

avatta egyházzá. 

 A kemény vallásosság együtt járt a munkás szervezésvággyal. 

 Itt a városi polgárság vette fel a rendi szerepet. 

 Igen jól szervezett társadalmi közösségről van szó, melyet a kényszer hozott létre. 

Déli tartományok (Brabant, Flandria, Hennegau, Artois, Namur) 

 Katolikus tartományok, erős egyházi befolyással. 

 A textilipar központi szerepet játszott, ez tette gazdaggá az itt lévő városokat: Antwerpen, 

Brüsszel, Gent, Brugge. 

 Az északi tartományokhoz hasonlóan erős a városi és a tartományi önkormányzat. 

 

   II. Fülöp az inkvizíció kiterjesztésével a katolikus egyház befolyását kívánta növelni, illetve 

az adóztatás terheinek növelésével a királyi bevételeket kívánta növelni. Véres hajsza indult 

meg a protestánsok ellen, ami együtt járt a spanyol uralom nyomásának nevekedésével, a 

városi és tartományi jogok semmibe vételével. 

   A németalföldi kormányzó Pármai Margit volt 1559 óta, V. Károly leánya. Neki egy 

nagyurakból álló tanáccsal kellett volna együtt kormányoznia, de ez a sajátos rendi tagozódás 

miatt lehetetlennek bizonyult. A spanyol inkvizíció egyre jobban egységbe kovácsolta a 

németalföldi társadalom egészét: a vállalkozó nemességet, a kereskedő-kézműves 

polgársággal. A szövetség élén három igen tekintélyes nemes állt: 

Orániai Vilmos, a Nassau-fejedelmi ház tagja, annak németalföldi birtokainak örököse. II. 

Fülöp Holland, Zeeland és Utrecht kormányzójává nevezte ki. Nevét dél-franciaországi 

birtoka, Orange hercegségről veszi. 

Egmont gróf 

Flandria és Artois helytartója, szintén spanyol szolgálatban állt. 

Hoorn gróf 

Spanyol admirális volt. 
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1566-ban petíciót nyújtanak át Pármai Margitnak, mely a legfontosabb követeléseiket 

tartalmazza: 

- Az inkvizíció beszüntetése. 

- Általános gyűlés összehívása. 

- A helyi nemesség bevonása a hadseregbe és az államügyek intézésébe. 

   A petíció átadóit a spanyolok koldusoknak nevezték, akik büszkén fel is vállalták ezt a 

megjelölést. A mozgalom jelképe így lett a koldustarisznya. A nemességet támogatták a 

városok, szegényebb néprétegek is. Az inkvizíciót felfüggesztik a spanyolok, de a harag 

továbbra is nagy a németalföldiekben: katolikus templomok kifosztása, képrombolások. 

1567 Alba herceg vezetésével spanyol csapatok jelentek meg, hogy letörjék a lázadást, 

felszámolják a protestantizmust. 

1568 Brüsszelben Egmont és Hoorn grófot Alba kivégezteti. Rajtuk kívül még ezreket küldött 

a halálba. Vilmos német területre menekült, onnét tört be csapataival a spanyolok által 

ellenőrzött részekre. 

1570 Holland és Zeeland vezetésével általános felkelés bontakozott ki. Orániai Vilmos az 

angolokat és a franciákat próbálta megnyerni a spanyolok ellen. 

Vilmos herceg zsoldosseregének, és az elszánt népi ellenállásnak (Alkmaar ostrománál 

átszakítják a gátakat) köszönhetően komoly sikereket arat Alba katonáival szemben. Ennek 

hatására Albát visszahívja II. Fülöp, megszüntetik a vértörvényszékeket, csökkentik az 

adókat. Alba katonái még kifosztották Antwerpent, amely korábbi vezető szerepét elvesztette, 

helyét Amszterdam vette át. 

   Az északi tartományok teljesen azonosították politikai küzdelmeiket a vallási törekvésekkel. 

A kálvinizmust államvallássá tették, amit Orániai Vilmos ellenzett, mert így lehetetlenné vált 

az egyesülés a déli, katolikusnak megmaradt tartományokkal. Az északi tartományok 

helytartója Orániai Vilmos lett, akit a spanyolok is elismernek. A déliek a rendi jogok 

szavatolásáért cserébe beleegyeznek abba, hogy a katolikus egyház megtarthassa pozícióit. 

1579 Utrechti egyezmény, az északi, protestáns tartományok szövetsége. 

1581 Az északi tartományok függetlennek nyilvánították magukat. A katolikus, spanyol 

uralom alatt maradt déli tartományoktól, hogy megkülönböztessék magukat Hollandiának 

nevezték az új tartományt. 

 Egy katolikus fanatikus, Gerard lelövi Orániai Vilmost, utódja a fia, Orániai Móric lesz. 

 Az északiak az angol királynőhöz fordulnak segítségért: 1588-ban az angolok legyőzik a 

Nagy Armadát, angol csapatok jelennek meg északon. 

 II. Fülöp halála után a spanyolokon a kimerültség jelei mutatkoznak. 

 A holland tengeri flotta bámulatos fejlődésen ment keresztül. 

 Gibraltárnál tönkre verik a spanyol flottát. 

1609 Fegyverszünet Spanyolországgal. A török-magyar megegyezés mintájára használják a 

fegyverszünet és nem a béke elnevezést, mert a spanyolok nem kívánták elismerni a holland 

fél egyenjogúságát. A spanyolok csak 1648-ban ismerték el Hollandia függetlenségét. 
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Hollandia nagysága 

Társadalom  

 A polgárság és a polgárosuló nemesség közösen harcolt. 

 A tartományokban a rendi gyűlésé a hatalom, az Általános Gyűlés (Staten General) csak 

az általános dolgokat intézte. 

 Az egység politikáját a kormányzó, Orániai Móric képviselte. 

 A rendek szinte már csak kizárólag a városokat jelentették, a nemesség teljesen háttérbe 

szorult. 

 A városok vezetése a gazdag polgárok kezében volt, de mégis jóval kevesebb önkénnyel, 

mint máshol. A városok önálló gazdasági egységekként működtek. 

 Hollandiában igazából nem az egyéni szabadságról, hanem a teljesítmény szabadságáról 

volt szó. 

Gazdaság 

o Igen fontos lesz a kereskedelem. A tengeri kereskedelem a háború utolsó szakaszában 

fejlődött ki. A közvetítőkereskedelem lesz a legfontosabb. Hollandia az egész világ 

teherszállítója lesz. Már a spanyolok sem tudnák a hollandok nélkül áruikat elhelyezni. 

o A hollandokat a kereskedésben soha nem akadályozták politikai, vagy vallási szempontok: 

az egyik legfontosabb partnerük Spanyolország lesz. 

o A tengeri kereskedelem felfutásával egy időben komoly gyarmati területeket is szerzett 

Hollandia: főleg a portugál gyarmatokat (Indonézia), Fokváros (Dél-Afrika), Új-

Amszterdam megalapítása. 

o A kereskedelmet a XVII. század elején alapított kereskedelmi társaságok irányították: 

1602 Holland Kelet-Indiai Társaság, 1621 Holland Nyugat-Indiai Társaság. 

o A textilmanufaktúrák idegen gyapjút, és posztót dolgoztak fel. A modern manufakturális 

ipar ezen kívül még a hajóépítésben, optikai eszközök gyártásában, nyomdászatban, 

gyémánt- és üvegcsiszolásban jeleskedett. 

o 1609 óta az Amszterdami Bank uralta a pénzügyi piacot a világon. 

o A mezőgazdaságban új módszerek, technológiák jelennek meg: vetésforgó, istállózó 

állattartás, tejgazdaság, trágyázás, virágkertészet, cséplőgépek, szélkerék, 

öntözőcsatornák. 

  

 

7. Az abszolutizmus kezdete Angliában és Franciaországban 

 

Anglia 
A rózsák háborúja (1455-1485) 

   1453-ban Anglia vereséggel került ki a franciákkal vívott 100 éves háborúból. Csak Calais 

és környéke maradt angol kézen, az összes többi franciaországi birtok elveszett. Egy ilyen 

méretű katasztrófát az angolok csak egy megfelelő bűnbak keresésével voltak képesek 

lenyelni. Ő pedig nem más volt, mint maga a király VI. Henrik (1422-1461). 

   Tekintélyes zsoldossereg maradt munka, és megélhetés nélkül, a nemesség és a polgárság 

elsősorban üzleti kapcsolatait, az elveszett piacokat féltette. A parasztság pedig riadtan várta, 

hogy a hazatérő angol nemesség mit szólt majd, előrehaladott függetlenedéséhez. Az angol 

arisztokrácia azonban nem ezzel foglalkozott, hanem teljes erővel vetette magát bele 

mesterségesen szított trónviszályba. Két dinasztia állt egymással szemben: a York és a 

Lancaster család, amelyek a Plantagenet-ház két ágát jelentették, és III. Edward (1327-1377) 

királytól származtatták magukat. 
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 Az egyik oldalon állt York hercege (Richard). Azt követelte, hogy mondjon le Henrik, 

mivel alkalmatlan („bolond”) a korona viselésére. Ő elsősorban a városi, gazdag 

polgárságra támaszkodott. Jelképe a címerében is szereplő fehér rózsa volt. 

 A király oldalán a Lancaster hívek voltak. Ennek a pártnak az erős embere a gyengekezű 

király felesége, Anjou Margit volt. Jelképük a vörös rózsa.  

   A harcok váltakozó sikerrel folytak. York fia, Edward legyőzte a királyt és csapatait, s 

1461-ben, IV. Edward néven királlyá koronázták. Egy rövid időre VI. Henrik visszatért. 

1471-ben a tewkesbury csatában Edward elfogta Henriket, Anjou Margitot és fiukat is. A 

királyt és fiát kivégeztette. Később Edward öccse, III. Richard néven foglalta el a trónt, de 

ekkor a York-hívek nagy része átállt a Lancaster-párti Tudor Henrik oldalára. 

   1485-ben, a bosworth-i csatában Tudor Henrik legyőzte és megölte III. Richardot. Az új 

király, VII. Henrik (1485-1509) feleségül vette Edward király lányát, Yorki Erzsébetet, így 

egyesítette a York-, Lancaster- és a Tudor-házat.  

Értékelés: 

 A rózsák háborúja az angol-normann arisztokrácia belső hatalmai harca volt, amely 

lényegében kollektív öngyilkosságot jelentett. 

 A két család rokonsága, támogatói tudatosan irtották egymást, és kimondottan a fizikális 

megsemmisítésre koncentráltak. A királyi hatalommal dacoló tartományúr, a királyi 

származására büszke báró típusa szinte teljesen eltűnt az angol politikai életből. 

 A hatalmi harc igazi nyertesei a városok voltak, és a parasztság: a közrend, a törvényesség 

javult; a külföldi szövetségesek (Burgundia, Franciaország) újabb piaci lehetőségeket 

jelentettek; a jobbágyság maradványai teljesen eltűntek és a haszonbérlet vált általánossá. 

 A főúri családok a rokonságot is kiirtották egymás mellől, így a családi kapcsolatokra is 

alapozott befolyás megszűnt. Szinte természetes ösztönnel fordult az angol társadalom az 

erős királyi hatalom, a központosítás felé, amely a Tudor-dinasztia trónra lépésével jött el 

Angliában. 

 VII. (Tudor) Henrik a maradék arisztokráciát arra kényszerítette, hogy bocsássa el 

fegyveres kíséretét, és létre hozta a Csillagkamara Bíróságát (Court of Star Chamber). Ez 

lényegében a királyi tanács törvényszéki minőségben. Egy új jogorvoslati fórum, amely 

hamar népszerűvé vált hatékonysága miatt. Fontos tény, hogy halálos ítéleteket nem 

hozott! Csalás, hamisítás, lázadás és békebontás ügyében ítélkezett legtöbbször. 

 

VIII. Henrik, a legismertebb Tudor 

   Apja szigorú, józan és körmönfont ember volt. A 18 évesen trónra kerülő fiú zabolátlan, 

önfejű, de többnyire jól politizáló és szerencsés alkatnak mondható egyéniség volt. 

Uralkodásának sikerességében óriási szerepe volt Thomas Wolsey bíboros, lordkancellárnak, 

aki mindig ki tudta egyensúlyozni VIII. Henrik tévedéseit és komoly haszonnal dolgozott 

Anglia számára is. VIII. Henriket elsősorban nagy nőcsábászként kezeli a történelem, hiszen 

elfogyasztott hat feleséget, és emellett számos szertőt is tartott. Legendás férfiassága azonban 

inkább csak mendemonda. A legtöbben gyenge teljesítőképességére panaszkodtak. Mint 

komoly műveltségű ember, joggal vívta ki kortársai elismerését: igen kellemes hangja volt, jól 

játszott lanton, félelmetes hitvitázó volt. 
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Anglia képe VIII. Henrik (1509-1547) uralkodása idején 

 Az erős királyi hatalom alapjait VII. Henrik teremtette meg azzal, hogy megtörte a 

feudális anarchia erejét, és következetesen a vagyonos rétegekre (városi gazdag polgárság, 

vállalkozó nemesség) támaszkodott. A rózsák háborújában az arisztokrácia halálos sebet 

kapott, így nem volt komoly ellenfele a központosító törekvéseknek.  

 1534-ben, a pápasággal történt szakítás után létre jön az anglikán egyház, amely a 

pápaságtól független, az uralkodó fősége alatt álló protestáns államegyház volt. Igaz, hogy 

VIII. Henrik még nem törekedett a katolicizmus feladására. Angliában felülről hajtották 

végre az egyházreformot, de az találkozott a széles tömegek akaratával is. 

 A Tudorok legfőbb kormányszerve a Titkos Tanács (Privy Council) volt. Tagjait a király 

nevezte ki. A testület afféle minisztériummá, államigazgatási központtá vált. 15-20, 

tekintélyes világi és egyházi személyekből álló tagja volt a tanácsnak. A helyi 

közigazgatásban a végrehajtó hatalom a békebírók révén a köznemesség (dzsentrik) 

kezében volt. 

 A központosítás másik fontos eszköze a Csillagkamara Bírósága volt. 

 Az eredeti tőkefelhalmozás révén Anglia a XVI. századi Európa egyik legfejlettebb 

államává vált. A leglendületesebben fejlődő iparág a posztógyártás volt, de emellett fontos 

szerep jutott a bányászatnak, fémfeldolgozásnak, hajóépítésnek, üveg-, szappan-, 

papírgyártásnak és a puskaporkészítésnek is. Anglia rendkívül dinamikusan fejlődő 

kereskedelmi flottája megelőzte Velencét, az ibériai államokat is, és nem sokára a 

hollandokkal fog versenyezni.  

1544 Moszkvai Társaság (Oroszországi, belső-ázsiai kereskedelem.) 

Keleti Társaság (Balti, skandináv, lengyel, levantei kereskedelem.) 

1562 Megindul a rabszolgákkal való kereskedelem. 

 A föld, mivel szabad árucikk volt kiváló befektetési lehetőséget nyújtott. A városi tőke 

nagy része a vidékre áramlott, hiszen főleg a dinamikusan fejlődő textilipar óriási 

nyersanyagigénnyel lépett fel. Kialakult egy új társadalmi réteg, a tőkés földbirtokosé 

(dzsentri), de a gazdagabb parasztság (yeoman) is bekapcsolódott a föld tőkés 

hasznosításába. 

Bekerítés (enclosure) 

Itt lényegében a hagyományos, angol nyomásos gazdálkodás keretéül szolgáló „nyitott 

mező” (open field) rendszer átalakításáról van szó. Már a XIV-XV. századtól kezdve 

megjelenik a fogalom. A bekerítés jelentheti a birtoktestek egyesítését, a közösségi jogok 

felszámolását, valamint a földek tényleges bekerítését. A korai időszakban a parasztok 

egyetértésével, és tényleges közreműködésével ment végbe a közföldek, puszták 

bekerítése. 

A XVI. századtól főként a juhtenyésztés szükségleteinek kielégítésére a bekerítések 

folyamata megélénkült, sokszor erőszakkal párosult. Ugyanakkor a bekerített földek nagy 

részét nem legeltetésre, hanem művelésre fordították. Nem igaz a vidék 

elnéptelenedéséről szóló teória sem, sőt nem csak a gazdag birtokosok jártak jól, hanem a 

kisebb gazdálkodók is. A fejlettebb módszereket egyszerűen könnyebb volt alkalmazni a 

bekerítések után, mint a régi rendszerben.  
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Egy nagy uralkodónő Anglia trónján 

   VIII. Henrik halála után harmadik feleségétől, Jane Seymourtól származó fia, VI. Edward 

lett a király, aki azonban csak 9 éves volt, és hat évvel később tüdővészben meghalt. Ezzel az 

anglikán reformáció legelkeseredettebb ellensége, Henrik első feleségétől, Aragóniai 

Katalintól született elsőszülött lánya, Mária került a trónra. 

   Tudor Máriát csak „Véres Mária”-ként (Bloody Mary) emlegeti a történetírás. Őt 

elsősorban a katolikus bosszú éltette. V. Károly császár fia, a későbbi II. Fülöp feleségül vette 

Máriát 1554-ben, ami még inkább hozzájárult Mária erős katolicizmusának a 

kiteljesedéséhez. Mária minden buzgalma ellenére azonban Anglia visszatérítésére, a 

katolikus hitre már semmilyen mód nem volt. Hiába lobogtak a máglyák, próbálta a 

szerzetesrendeket újraéleszteni, a pápai befolyást visszaállítani, Angliát már természetes 

nemzeti érdekek kötötték a protestantizmushoz. A kisajátított egyházi vagyon főleg a vidéki 

nemesség kezén halmozódott fel, akiknek eszük ágában sem volt erről lemondani. Máriától a 

közvélemény teljesen elfordult. Főleg spanyol tanácsadóira hallgatott, akik belesodorták egy 

háborúba Franciaország ellen. 1558-ban az angolok vereséget szenvedtek, és elvesztették 

Calais-t, a nagyon fontos kontinentális hídfőállást. A gazdasági helyzet is igen rossz volt, a 

spanyol arany komoly árforradalmat idézett elő Európában, ami Angliában súlyos inflációval 

is együtt járt. A 42 éves Mária megelőzte merénylőit, még ebben az évben meghalt. 

   Ekkor Henrik második feleségétől, Boleyn Annától származó gyermeke került a trónra, 

Erzsébet (1558-1603), aki 25 évesen lett királynő, és Anglia egyik legnépszerűbb uralkodója 

volt, uralkodásának időszaka, pedig igazi aranykor. 

Társadalom 

 Véres Mária hisztérikus ellenreformációs őrjöngése miatt az angol belpolitikát a teljes 

káosz jellemezte. Erzsébet a protestantizmust emelte ismét államvallássá, és 

következetesen igyekezett keresztülvinni az egyházreformot. De, és komoly különbség 

elődeihez viszonyítva, nem üldözte a katolikusokat. A katolikus vallás gyakorlását a 

magánszférában megengedte. Ezzel lecsendesedtek (egy időre) az Angliát meggyengítő 

vallási ellentétek. 

 Erzsébetet elsősorban a gazdag középnemesség (dzsentrik) és a gazdag városi polgárság 

támogatta. Ők, a királyi hatalomhoz hasonlóan a stabilizáció, a biztonság, és az üzleti élet 

felvirágoztatásában voltak érdekeltek. Ezt a biztonságot a királyi hatalom tudta szavatolni. 

A kölcsönös érdekeltség ott is kifejeződött, hogy a királyi bevételek jórészt az 

áruforgalom megcsapolásából, vámokból és illetékekből származtak. 

 Az átalakuló nemesség és a polgárság egyensúlyban volt egymással sokáig, és igényelték 

is a királynői támogatást. Ez tette lehetővé Erzsébetnek az uralkodói akarat hatékony 

érvényesítését, akár a parlament mellőzésével is. 

 Ez a harmonikus kapcsolat akkor kezdett felbomlani, mikor az angol kereskedők, az angol 

flotta egyeduralkodóvá vált a tengereken. Ennek legfőbb haszonélvezői az új nemesség és 

a polgárság egyre erőteljesebben léptek fel a korátlan királyi hatalom ellen, melyben 

legfőbb támaszuk a kálvini reformáció volt. 

Gazdaság 

 Hollandia mellett Anglia vált a világkereskedelem, és ez által a tengerek urává.  

1585 Első angol kolónia, Virginia létre jön az Újvilágban. 

1600 Megalakul az angol Kelet-indiai Társaság 

 Az angol tőke egyre erősödött. A nemesség, a városi polgársághoz hasonlóan tevékenyen 

bekapcsolódott a tőkés árutermelésbe. 

 A kiválóan megépített angol hajók egyre messzebb terjesztették ki az angol kereskedelmi 

befolyást. Most már nem csak az angol kalózhajók, hanem a kereskedelmi flotta is 

tekintélyt parancsolt. 
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Külpolitika 

 Erzsébet kitartóan támogatta a protestáns németalföldiek spanyolellenes harcát. 

 Skócia trónjára a katolikus Stuart Mária (II. Ferenc, francia király özvegye) került, aki 

ellen a skót protestáns nemesség fellázadt. Mária Angliába menekült. Erzsébet elfogatta, 

és 19 évig rabságban tartotta, majd 1586-ban kivégeztette. Franciaország nem tudott 

visszavágni saját belső problémái miatt, ráadásul Erzsébet a protestáns (hugenotta) 

Navarrai Henriket támogatta a vallásháború során. 

 II. Fülöp spanyol király mindent megtett, hogy eretneknek (protestáns) tartott 

uralkodótársát, és a veszélyes tengeri vetélytárs Angliát megbüntesse. 1588-ban azonban 

Calais partjainál a Nagy Armada súlyos vereséget szenvedett a Drake admirális vezette 

angol flottától. 

 I. Erzsébet 69 éves korában halt meg. Negyvennégy éves országlása alatt Anglia egy 

szélső helyzetben lévő, a katolicizmus és a protestantizmus között tépelődő országból, a 

világpolitikát döntő módon befolyásoló, gazdag és erős tengeri hatalommá vált. 

 

Franciaország 
IV. Henrik Franciaországa  

   1589-ben meghalt az utolsó Valois, III. Henrik, aki egy háborúk sorozatába belerokkant 

országot hagyott maga mögött. A vallásháborúk teljesen kimerítették Franciaországot. A trónt 

a kihalt uralkodóházzal rokon Bourbonok szerezték meg IV. Henrik személyében, aki Navarra 

királya volt. IV. Henrik (1589-1610) jókedvű, lovagias, humanista férfi, aki nagy nőcsábász 

hírében is állt. A franciák csak Szoknyavadász (Vert-Galant) néven emlegették. Kemény 

küzdelemben legyőzte a Katolikus ligát, és spanyol segítőit. Mivel azonban alattvalóinak 

többsége katolikus volt, ezért jó időzítéssel áttért erre a hitre. 1594-ben már Párizsba is 

bevonulhatott. Tehetséges pénzügyi intendánsa, Sully bíboros mondta állítólag a híres 

mondatot, hogy „Párizs megér egy misét.” 

   A spanyolokkal békét kötött, a hugenottákat az 1598-ban kiadott nantes-i ediktummal 

nyugtatta meg, amellyel sikerült lezárnia a vallásháborúkat. A protestánsok számára 

vallásszabadságot, politikai és katonai kiváltságokat adott nekik. De nem csak kedvezett a 

hugenottáknak, hanem egyúttal korlátozta is terjeszkedésüket. Ennek ellenére katolikusok 

igen nehezen tették magukat túl az ediktumon. 

   IV. Henrik 19-20 milliós Franciaországa a gazdasági fellendülés kezdetét jelentette. A 

kiváló Sully vezérletével megduplázták a királyi bevételeket, megteremtették a költségvetés 

egyensúlyát. A bevételek növelésére elsősorban a hivatalok áruba bocsátását használták fel. A 

király támogatta a mezőgazdaságot, az útépítést, és a Kanadába irányuló felfedező utakat. A 

manufakturális ipar terjedőben volt (selyem, csipke, bőr, üveg), de nem vált meghatározóvá. 

A földbirtok még mindig komoly befektetésnek bizonyult az iparral szemben. A király ezért 

hozta meg a mezőgazdasági szereplőket védő törvényeit: csökkentette az állami adókat, a 

parasztok visszakapták az erdőhasználati, és halászati jogaikat. A hazai manufaktúráknak 

viszont állami támogatást nyújtott. A kereskedelem is komoly lendületet vett, főleg a földrajzi 

felfedezések által: 1608 Champlain megalapítja Quebecet Kanadában. Franciaország 

külpolitikai szövetségesei Anglia és Hollandia voltak a Német-római Császársággal és 

Spanyolországgal szemben. A királyt 1610-ben egy őrült merénylő ölte meg. 
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XIII. Lajos, és öröksége 

   Apja halálakor az ifjú trónutód mindössze kilenc éves volt, ezért 1617-ig édesanyja, Medici 

Mária uralkodott régensként. A korábban meglehetősen elítélt, nem túl okos, eléggé testes 

asszonyság azonban nem is olyan rosszul kormányozta az országot. Egy kettős házassággal 

kibékült a spanyolokkal: lányát hozzáadta IV. Fülöp spanyol királyhoz, XIII. Lajosnak pedig 

Ausztriai Annát kellett nőül vennie. Másik lányát ugyanakkor a későbbi angol királyhoz, I. 

Károlyhoz adta feleségül. Ott hibázott Medici Mária, hogy túl nagy hatalmat adott külföldi 

barátai kezébe.  

   XIII. Lajosról (1610-1643) általában az a kép él a köztudatban, amit Dumas A három 

testőr című regényéből ismerünk, hogy Lajos egy lusta és gyenge uralkodó, akit egy ravasz és 

gonosz bíboros kihasznált. Ennek azonban semmi valóságalapja nincs. XIII. Lajos vasakaratú, 

okos, kötelességtudó, mélyen vallásos ember volt, aki betegségével nem törődve agyon 

dolgozta magát királysága megerősítésén. A nép „Igazságos”-nak nevezte. Lajos 1617-ben 

vette át az ország irányítását, és Richelieu bíborosban találta meg azt a nagy tehetségű 

munkatársat, akiben megbízhatott. 1624-ben hívta meg a királyi tanácsba, és első miniszterré 

nevezte ki. Kettőjük kapcsolata nem volt minden feszültségtől mentes, a király sokszor 

terhesnek érezte Richelieu szellemi fölényét, a bíboros pedig állandóan attól rettegett, hogy 

elveszti az uralkodó bizalmát. E két tehetséges, és erős ember együttműködésének legfőbb 

célja a királyi hatalom megerősítése volt. 

   A királyi hatalom megerősítése három irányban történt: 

1. A hugenották felé 

A király és a bíboros igyekezett megfosztani a harcra mindig kész hugenottákat déli 

erődjeiktől. Három vallásháborúra is sor került a protestánsokkal (1620-1622, 1625-1626, 

1627-1629). A harmadikban az angolokkal szövetkező lázadó hugenották legfőbb bázisát La 

Rochelle városát vették be a királyi csapatok egy évi ostrom után. 1629-ben a király 

megerősítette a nantes-i ediktum rendelkezéseit, de a hugenottáknak le kellett mondaniuk 

politikai gyűléseikről, váraikról, helyőrségeikről. 

2. A főnemesek felé 

Richelieu hatalmát a kliensrendszer működésére alapozta, vagyis a kegyek és támogatások 

osztogatásának ősi gyakorlatára. Saját párthíveinek adta oda a legfontosabb hivatali és katonai 

állásokat. Mint a király főminisztere sokkal nagyobb hatalmat, és tekintélyt tudott biztosítani 

magának. Kegyencei segítették, támogatták, informálták mindenről. A legjobban értesült 

ember volt Franciaországban. Tíz év alatt ezért tudott nyolc főúri összeesküvést leleplezni. 

Richelieu kliensrendszere pótolta a fejlett államapparátust. A király rendelkezésére ugyanis 

csak maroknyi hivatalnok állt. Az általa kinevezett tartományi megbízottak (intendánsok) a 

királyt képviselték az ország minden részén. 

3. A külföldi nagyhatalmakkal szemben 

Richelieu a belső nehézségek ellenére igen határozott és következetes külpolitikát folytatott. 

Az ország köré, spanyol tartományokból kovácsolt Habsburg gyűrű szétverésére törekedett, 

illetve Franciaország európai vezető szerepének biztosítására. Ehhez protestáns 

szövetségesekre van szükség, és ha szükséges, be kell avatkozni az éppen zajló harminc éves 

háborúba is. Ennek költségeit pedig a társadalomra kivetett még súlyosabb adókkal kell 

előteremteni. Az ország erőforrásait kíméletlenül kiaknázták, aminek meg lett a 

következménye: az adóbevételek megháromszorozódtak, a hadsereg létszáma 30 ezerről 250 

ezerre nőtt, a semmiből megteremtették a francia hadiflottát. 

Franciaország igazi nagyhatalomként került ki a háborúból, de ezt sem Richelieu, sem a király 

nem érhette meg. A bíboros 1642 végén, mellhártyagyulladásban hunyt el, és öt hónappal 

később a király is követte. Halála előtt azonban még megtalálta a bíboros méltó utódját, az 

olasz származású Mazarin személyében, aki a trónörökös XIV. Lajos keresztapja is lett. 
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Franciaország a XVII. században 

 A kortársak szemében Európa leggazdagabb királyságának számított. Mezőgazdasága és 

közlekedése nem sokban különbözött a középkoritól, fejletlen ipara miatt pedig a 

fémtermékek behozatalára szorult. 

 A francia állam Európa legnépesebb és legsűrűbben lakott állama volt. A század elején a 

lakosságszám 20 millió körül mozgott. 

 Az ország akkor vált európai nagyhatalommá, mikor a Richelieu által kiépített és Mazarin 

által tovább működtetett hatékony államgépezet képest volt kiaknázni az állam 

erőforrásait, amelyek addig kihasználatlanok voltak. 

 A társadalomnak szinte minden rétege rendelkezett valamilyen kiváltsággal, amelyiknek 

volt állandó lakhelye és munkahelye. Nem a kiváltságok különítették el egymástól a 

társadalmi rétegeket, hanem a földjáradék: egyesek fizették, mások felvették! 

 A lakosság 80%-át a parasztság adta, amely a legkiszolgáltatottabb és legjobban 

megterhelt, összetett társadalmi csoport volt. A paraszt személyében szabad volt, a 

jobbágyság nem létezett! A földesúri függés viszont igen. Földjét eladhatta, bérbe adhatta, 

de csak földesúri engedéllyel, akinek különféle járadékokkal tartozott. Emellett még 

fizette az állami adókat, az egyházi tizedet, és ha nem volt saját földje, akkor a bérbe vett 

földek járadékát. 

 A lakosság kb. 15-17%-a élt városokban, többségük céhekbe tömörülve, kis műhelyekben 

dolgozott. A parasztoknál jóval kevesebb adót fizettek. 

 A járadékosok („kiváltságosok”) osztályát a gazdag nemesek és polgárok alkották. A 

nemesség a társadalomnak mindössze 1-1,5%-át tette ki. A közvetett (fogyasztási) adókat 

ők is fizették, s csak a közvetlen adó, a taille alól mentesültek. (Kivéve a déli országrészt, 

ahol nem személyenként, hanem a földbirtok után vetették ki, így itt az adóköteles nemesi 

birtok tulajdonosának is meg kellett fizetni a taille-t.) A nemesség és a polgárság eléggé 

megosztott volt vagyonilag. Az igazi befolyással bírók közülük csak a nagybirtokos 

arisztokraták, és a nagyvállalkozók voltak. 

 A XVII. századi Franciaország még mindig nem volt egységes állam, hanem különböző 

tartományok, városok, társadalmi rétegek, foglalkozási csoportok és vallási intézmények 

halmaza. Ezek féltékenyen őrizték ősi kiváltságaikat és előjogaikat. A középkori felfogás 

szerint ezeket kizárólag csak az kötötte össze, hogy valamennyien egy király uralma alá 

tartoztak, aki egyfajta legfelső bírói szerepet töltött be.  

 

Az abszolutizmus rendszere 

   Abszolút monarchia: ez a fogalom mindössze annyit jelent, hogy a XVII. század folyamán 

több európai uralkodó hatalma megnövekedett. A középkori királyokhoz képest több 

hivatalnok, nagyobb hadsereg állt rendelkezésükre, és nőtt a viszonylagos függetlenségük a 

nemességtől. „Az abszolutizmust mindig csak építgették, de sohasem fejezték be.” – 

fogalmazta meg tömören David Parker angol történész. Ennek oka: a század elején 

megszaporodó nemzetközi konfliktusok és polgárháborúk. 

A monarchia hagyományos céljai:  

 Belső rend fenntartása 

 Nemzetközi tekintély megőrzése 

 Az államvallás védelme 

 Területi gyarapodás 
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   Ezeket a feladatokat hagyományos, korlátozott eszközökkel már nem lehetett fenntartani. Új 

feladatok jelentek, amelyek új eszközöket igényeltek: a gyarmatokért és kereskedelmi 

útvonalakért vívott harc, vallásháborúk, az árforradalom és infláció miatti lázadások stb. 

Ehhez sokkal több pénz kellett. Az uralkodóknak egyre jobban ki kellett használni országuk 

erőforrásait, ami kezdetben főleg az adóztatás megnövekedését jelentette. A XVI-XVII. 

század háborúi bebizonyították, hogy a régi középkori (főleg bírói) királyi hatalom már nem 

elegendő, fel kell erősíteni a király közigazgatási, kormányzati hatalmát. Tulajdonképpen ez 

volt a királyi hatalom XVII. századi megváltozásának a lényege. A régi igazságszolgáltató 

állam helyét átvette a modern, katonai-adóztató állam. 

   A XVII. század előtt az igazságszolgáltatás volt a legfontosabb uralkodói feladat, az 

újkorban az adóztatás és a kormányzás. Korábban nem szóltak bele alattvalóik mindennapi 

életébe, megéltek saját birtokaik jövedelméből, s az volt a fő feladatuk, hogy a testületek és 

tartományok halmazából álló országuk különálló csoportjai közötti vitákban bíráskodjanak. 

Most az adó lett a legfontosabb. Törvényeket hoztak a királyok, beavatkoztak alattvalóik 

életébe, és hivatalokat állítottak fel, amelyek beszedték az adókat. Denis Richet szavaival 

élve: „Az abszolutizmus az adóztatás gyermeke.” 

   Ennek ellenére az „abszolút” monarchia erősen korlátozott monarchia volt. Ezek a korlátok 

pedig a következők voltak: 

- Az alaptörvény (alkotmány) 

- Az államvallás 

- A „természetes” törvények, amelyen a józan ész, a tulajdonjog és szabadság védelmét 

értették 

- A társadalmi kiváltságok rendszere 

- A régi intézmények, a helyi és tartományi önkormányzatok 

- Egy adott terület fejletlensége, elmaradott társadalmi viszonyai is korlátozó tényezők 

lehettek 

 

 

8. A Habsburg-abszolutizmus és a harmincéves háború 

 

A Habsburgok közép-európai abszolutizmusa 

   A századfordulón a monarchia kormányzási és közigazgatási szempontból lazán 

összefűzött, belső ügyeiben többé-kevésbé önálló országok és tartományok együttese volt. 

Nem csak Csehország alkotott különálló egységet, hanem például Csehországon belül 

Morvaország, Szilézia és Lausitz is. A tartományi rendi gyűlések ugyanolyan nagy elánnal 

védték rendi jogaikat, mint Magyarország, bár igaz, hogy nem olyan sikeresen. Igaz viszont 

az is, hogy az egyes tartományok között szoros közigazgatási kapcsolat nem volt. A 

szuverenitás a rendek és az uralkodó között megosztott volt. Ezt nevezzük rendi 

dualizmusnak. A jogok és kötelesség megoszlását a rendi alkotmány rögzítette, amelyre az 

uralkodónak a koronázási hitlevélben esküt kellett tennie. 

   A hatalommegosztás gyakorlása változó volt, a rendek és az uralkodó nem mindig azonos 

módon birtokolta a hatalmat. Az adó- és a katona-megajánlás az országgyűlésen történt meg, 

ezért az uralkodó és a rendek közötti vetélkedés fő színtere is az országgyűlés volt. 

   A Habsburgok céljai világosak voltak kezdettől fogva: létrehozni a rendi szervek felett álló 

központi kormányzatot. 

1527 Udvari Kancellária, Udvari Tanács, Udvari Kamara 

1556 Udvari Haditanács 
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   A Habsburgok állandó pénztelensége, és a rendek részéről megnyilvánuló ellenállás szinte 

megbénította a központi szerveket. Miksa és Rudolf uralkodásának idején a központosítás már 

akadozott.  Bécs sokszor igyekezett megkerülni a rendi gyűléseket, de az adó és a katonai 

költségek tekintetében ez nem sikerült. Ez nehézkessé tette, sőt egyszer-kétszer meg is 

bénította a központi hivatalok működését.  

   Mindkét uralkodó inkább a megosztó tendenciákat erősítette a birodalom egységével 

szemben.  A központosítás másik fontos eleme a közigazgatáson kívül a csak az uralkodótól 

függő hadsereg volt. Ez csak részben valósult meg. Az Udvari Haditanács (Hofkriegsrat) 

csak korlátozottan tudta központilag irányítani a hadsereget. A Habsburgok mindig is anyagi 

gondokkal küszködtek. A török elleni háború óriási terheket rótt az államkincstárra, s miután 

a dél-német tőke kivonult Ausztriából, az udvar kénytelen volt a rendek anyagi erejére 

támaszkodni.   Ebben a korban egyáltalán nem könnyű megmondani, hogy hol húzódik a 

határ a központosító törekvések és az abszolutizmus között. Az biztos, hogy az abszolút 

hatalom megszerzésére irányuló törekvések még önmagukban nem jelentenek abszolutizmust. 

De a másik oldalon sem jelenti a rendi jogok megléte, hogy ne alakulhasson ki abszolutizmus. 

Abszolutizmusról ott beszélhetünk, ahol a fejedelem hatalma olyan erős, hogy a rendi 

ellenállást, ezt a felségjogait korlátozó és megosztó tényezőt ki tudja kapcsolni. Így nézve a 

XVI. századi Habsburg-uralkodókat, abszolutizmusról nem beszélhetünk.  

   A Habsburg-birodalom területén a XVI. század második felében rendkívül gyorsan terjedt a 

protestantizmus, az uralkodók viszont mindvégig ragaszkodtak a katolicizmushoz. (Még ha 

néhányuk -II. Miksa- szimpatizált is a protestáns eszmékkel!) Ez a magyarázata annak, hogy a 

rendek (cseh és főleg a magyar), illetve a Habsburg központosító törekvések közötti 

konfliktus, mint a reformáció és az ellenreformáció harca robbant ki a század végén. II. 

Rudolf (1576-1612) császár uralkodása idején különösen erőszakosan folyt az 

ellenreformáció, főleg az osztrák tartományokban. Parasztfelkelések, lázadások törtek ki a 

súlyos adók, a kegyetlenkedések, a zsoldosok garázdálkodásai miatt. A rendek, a városi 

polgárság, a parasztság egy oldalra kerültek. Különösen Csehországban és Magyarországon a 

vallási és rendi követelések a nemzeti érzés előtérbe kerülésével is párosultak. Minden adott 

volt, hogy egy komolyabb, vallási megalapozottságú háború kitörjön. 

 

 

A harmincéves háború (1618-1648) 

 

A. Előzmények 

   A török 1571-es, lepantói veresége után mindenképpen vissza akart vágni a Habsburgoknak. 

Megindult Magyarország területén a 15 éves háború (1593-1606), amely váltakozó sikerrel 

folyt, de már hozott komolyabb eredményeket is a keresztény erőknek. A császári csapatok 

túlkapásai (Basta tábornok), a protestánsellenesség azonban szembefordították a magyar 

rendeket Béccsel. Az 1606-os bécsi béke szavatolta a protestánsok vallásszabadságát, de II. 

Rudolf császár nem kívánt a rendekkel alkudozni. Mátyás főherceg, a császár öccse viszont 

rájött, hogyha uralkodni akar, akkor a rendekkel kell szövetkeznie. Az 1608-as pozsonyi 

országgyűlésen szövetkezett a magyar és osztrák rendekkel, Rudolf mellett csak a csehek 

tartottak ki, de később ők is elfordultak tőle. 
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   A német területeken közben megalakult a pfalzi választó vezetésével 1608-ban a Protestáns 

Unió, majd válaszul a bajor herceg megalakította, 1609-ben a Katolikus Ligát. Rudolf 

erőszakos ellenreformációja végletesen megosztotta a német államokat is. 1612-ben I. 

Mátyás lett a német-római császár, de a császári címért folytatott harc bátyjával teljesen 

kimerítette, a szövetkezett rendek nem sok mozgásteret hagytak az uralkodónak. 

   Az igazi feszültség akkor halmozódott fel, mikor I. Mátyás utódjának unokaöccsét, 

Ferdinándot jelölte, aki bigott katolikus volt. A császár is teljesen a jezsuiták befolyása alatt 

állt. A harmincéves háborút kirobbantó eseményeket három ellentét határozta meg: 

1. A cseh és magyar rendek küzdelme a Habsburgok központosító törekvései, és 

ellenreformációs tevékenysége ellen. 

2. A császári hatalom küzdelme a protestáns német fejedelmekkel szemben, az erős 

uralkodói hatalomért. 

3. A birodalom küzdelme az európai hegemóniáért a nagy rivális Franciaországgal. 

 

B. A háború kirobbanása, a cseh szakasz (1618-1620) 

1617 

 

1618. május 23. 

 

 

 

 

 

1619 

 

 

 

 

 

 

1620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1621 

1623 

1626 

Mátyás utódjaként a későbbi II. Ferdinándot jelölik a császári trónra. A 

cseh protestáns rendek szembefordulnak a jelölttel. 

A cseh rendi gyűlés tagjai Matthias Thurn gróf vezetésével behatolnak a 

prágai Hradzsinba és felséglevél mellőzése miatt kidobják az ablakon a 

két császári tanácsost, Martinitzet és Slawatát titkáraikkal együtt az 

ablakon. (Akik puha trágyadombra estek.). A felséglevelet még Rudolf 

császár adta ki, melyben a protestáns vallásgyakorlatot szavatolta. 

Ez volt az ún. defenesztráció. 

A cseh rendek a protestáns pfalzi választót, V. Frigyest tették meg cseh 

királynak. (A választó az angol király veje volt, és úgy gondolták, hogy 

majd Anglia segít. De nem!) II. Ferdinándot, Mátyás halála után 

császárrá választották, aki a spanyoloktól és pápától kért segítséget a 

csehek ellen.  

A csehek szövetkeztek Bethlen Gáborral, és együtt vették ostrom alá 

Bécset, sikertelenül. Az angol segítség is elmaradt. 

A Katolikus Liga, a spanyolok és a Habsburg csapatok támadást 

indítottak Frigyes és a csehek ellen. A cseheknek egyedül Bethlen 

segített, de ennek hatékonysága az anyagiak hiánya miatt alacsony volt. 

November 8. A fehérhegyi csatában a bajor hadvezér, Tilly vezette csa- 

                      patok súlyos vereséget mértek Frigyes hadseregére. 

 Frigyes Hollandiába menekült. 

 A rendi dualizmust felváltotta Csehországban a Habsburg 

centralizáció. 

 Csehország (1627) és Morvaország (1628) állami önállósága 

megszűnt, örökös tartomány lett. 

 A felkelésben részt vett nemesek és polgárok vagyonát elkobozták, és 

Habsburg-hű arisztokraták, vagy idegenek kapták meg. 

 A német lett a hivatalos nyelv, a katolicizmus kizárólagos vallás. 

 Az ügyeket a Bécsbe áthelyezett Cseh Kancellária intézte. 

Bethlen Gábor hadjáratai cseh és morva területekre, de már nincs cseh 

ellenállás. 
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A pfalzi háború 

   Miután V. Frigyes választófejedelem Hollandiába menekült, felbomlott a Protestáns Unió. 

A spanyol csapatok és Tilly császári katonasága megszállta Pfalzot, és a választófejedelmi 

címet a Katolikus liga vezetője, Miksa herceg kapta meg 1623-ban. 

   A császár és a katolikus reakció megerősödése kiváltja a protestáns fejedelmek és a külföld 

ellenakcióját is, mert félnek attól, hogy a Habsburgok egyesítik a német területeket. 

Franciaország és Anglia bíztatására IV. Keresztély dán király, a protestáns fejedelmekkel 

szövetségben megtámadta a császárt. A dán király, mint Holstein hercege a birodalom tagja 

volt, az északnémet protestánsok fővezére. Közben Bethlen Gábor csapatai folyamatosan 

nyugtalanították a császáriakat, a hollandok pedig rátámadtak a spanyolokra Németalföldön. 

A háború európai méretűvé vált. 

  

C. A dán szakasz (1625-1629) 

1625 

 

 

 

1626 

 

 

1629 

A dán király támadott, Tilly viszont nem bírt a dánokkal. Ekkor lépett 

színre a rekatolizált cseh nemes Albrecht von Wallenstein, aki 30 ezer 

katonát szerelt fel saját költségén. Ő lett az összes császári csapatok 

fővezére. 

A dessaui csatában győz Wallenstein, majd Tilly is. 

A következő év folyamán Wallenstein hatalma alá vonja az északi 

területek nagy részét. 

Megkötötték a békét a dán királlyal.  

 A dánoknak le kellett mondaniuk a német birtokaikról. 

 Nem avatkozhattak többet bele a birodalom ügyeibe. 

 

D. A francia-svéd szakasz (1631-1648) 

   1631-ben Franciaország, és az északi nagyhatalom, Svédország szövetséget kötött 

egymással a túlzott Habsburg megerősödés és terjeszkedés ellen. A szövetség fő 

szorgalmazója Richelieu bíboros volt. 

1631 

 

 

 

1632 

 

1634 

 

 

 

1635 

 

 

II. Gusztáv Adolf, svéd király támad, és sorra veri meg a Katolikus Liga 

csapatait. Csatlakoznak hozzá a német protestáns fejedelmek is, és I. 

Rákóczi György csapataival is szövetségben áll. 

A breitenfeldi csatában Tilly súlyos vereséget szenvedett a svédektől. 

A lützeni csatában a svédek győztek Wallenstein felett is, de a nagy 

hadvezér II. Gusztáv Adolf elesett. 

A békéről tárgyaló és a cseh koronára pályázó Wallensteint a császáriak 

megölik. 

A nördlingeni csatában a svédek vereséget szenvedtek, a délnémet 

fejedelemségek ismét császári uralom alá kerültek. 

A svédek már a háborúból való kilépésen gondolkodtak, mikor 

Franciaország beszállt a protestánsok oldalán, szövetséget kötve a 

hollandokkal és a svédekkel. 

 

   A háború ekkor már nem a két vallási oldal harca volt, hanem kezdett dinasztikus jelleget 

ölteni. 1637-ben meghalt II. Ferdinánd császár, utóda III. Ferdinánd lesz. A harcok fő 

színtere Spanyol Németalföld lett, és a francia-spanyol háború vált a központi konfliktussá. A 

Habsburgok helyzete az 1640-es évek elején vált kritikussá: a portugálok elszakadtak 

Spanyolországtól, az erdélyi fejedelem, I. Rákóczi György belépett a francia-svéd szövetség 

oldalán a háborúba. A Habsburgok mindössze azt tudták elérni, hogy a dán király az oldalukra 

állt, és a törökök eltiltották I. Rákóczi Györgyöt a harcokba való beavatkozástól. 
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1642 

1644 

 

 

1645 

A rocroi-i csatában Condé herceg nagy vereséget mért a spanyolokra. 

I. Rákóczi György támad a Felvidéken a császári csapatok ellen, de a 

svédek nem tudnak segítséget adni, ezért megindulnak a tárgyalások az 

udvarral. 

A Habsburgok megkötik a linzi békét az Erdélyi Fejedelemséggel, 

melyben szavatolják a bécsi béke korábbi pontjait. 

Közben a svédek elérték a Dunát, sőt elfoglalták Prágát is! 

 

   A háború teljesen kimeríti III. Ferdinánd (1637-1657) császárt. 1645-ben Osnabrückben 

megindulnak a béketárgyalások a svédekkel, majd Münsterben a franciákkal. A 

béketárgyalások külön-külön folynak a felek között, de a tartományról nevezik majd a háborút 

lezáró békét vesztfáliai békének. 

 

E. A vesztfáliai béke, 1648. október 24. 

 Mindenekelőtt a birodalom belső ügyeit rendezte. Most már hivatalosan is, egymástól 

független kisebb-nagyobb államokra bomlott a Német-római Császárság. 300 államra 

osztódott fel a terület, 1000 csak a császártól függő birodalmi lovaggal. Az egységnek a 

halvány reménye is eltűnt. 

 A német fejedelmek teljesen önálló külpolitikát folytathattak, a császári rendeletek 

törvénnyé válásához a 202 tagú birodalmi gyűlés egyhangú szavazatára volt szükség, ami 

elképzelhetetlen. A császári hatalom igazából jelképessé vált. 

 A svédek és a franciák komoly befolyást szereztek a német fejedelemségekben. A svédek 

északnémet területeket kaptak, a franciák Elzászt, Metz, Toul és Verdun városát. 

 Frigyes Vilmos, a brandenburgi választó megalapította a porosz-brandenburgi államot, 

amely később Európa nagyhatalmai sorába fog emelkedni. 

 Megerősítik az augsburgi vallásbékét. 

 

   Németország szinte teljesen elpusztult, 18 ezer falu, 1000 város szenvedett el óriási 

pusztításokat. A birodalom lakóinak 1/3-a elpusztult. A német területek ezt a katasztrófát csak 

a XVIII. századra tudták kiheverni. 
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9. A feudalizmus megmerevedése Kelet-Közép-Európában. Lengyelország. 

 

A kelet-közép-európai feudalizmus 

 A térség sajátos átmenetet képvisel a nyugati típusú frank, és a keleti típusú bizánci 

feudalizmus között. A paraszti és polgári árutermelés itt is kibontakozik, megindul a 

városiasodás, a belső piac kitágul, a robottal és a terményjáradékkal szemben megjelenik 

a pénzjáradék. Itt is ugyanúgy jellemző a parasztok szabad költözködése, mint Nyugaton. 

 Kialakultak a XV. század folyamán a térségben a rendi monarchiák is. 

 A nagy földrajzi felfedezések után, és az árforradalom következtében kialakult egy 

nagyobb mértékű európai munkamegosztás. A gabonaárak növekedésével Kelet-Közép-

Európa főleg a mezőgazdasági termékek előállítására törekedett, míg a Nyugat 

iparcikkekkel, textíliával látta el a térséget. 

 A mezőgazdasági termények iránti kereslet megnőtt a megszaporodott háborúk 

következtében is, illetve a hazai piacok is nagy mennyiségben igényelték ezeket az árukat. 

 A nemességet a nagy haszon vezette arra, hogy bekapcsolódjon a mezőgazdasági 

árutermelésbe, kiszorítva onnét a városi kereskedő-polgári elemeket, és a paraszti 

árutermelőket. 

 A nemesség elsősorban kiváltságos gazdasági és társadalmi helyzetét használta fel 

mindehhez. Kiterjesztették a saját kezelésben lévő birtokaikat, a majorságokat, elsősorban 

a jobbágyi telkek rovására. A kiterjesztett majorsági birtokokat pedig robottal műveltették 

meg. A megugró infláció is arra ösztönözte a birtokosokat, hogy ne pénzben, hanem 

szolgáltatásban követeljék a földesúri járandóságokat. 

 A paraszti munkaerő nagyobb fokú igénybevétele miatt, a birtokosok igyekeztek 

akadályozni a szabad költözködési jogot. Egyre inkább előtérbe került a parasztság röghöz 

kötése. Ez volt az ún. második jobbágyság. 

 Az, hogy a birtokos nemesi réteg ilyen mértékben kapcsolódott be az árutermelésbe, 

hátráltatta, sőt visszavetette a belső piac és a városok fejlődését. Ez tovább nehezítette egy 

erős polgári réteg kialakulását. 

 

Lengyelország a XVI. században   

   A kereskedelem és kézművesség a mezőgazdasággal szemben elmaradottabb képet 

mutatott. A nemesség megszerezte a gabonakereskedelem monopóliumát, és itt is érvényesült 

a második jobbágyság kialakulása. A lengyel jobbágy súlyos, heti 4-5 nap robotteherrel 

kellett, hogy megbirkózzon. Ezen kívül teljesen ki volt szolgáltatva urának, szabad 

költözködési jogát is megvonták. A parasztság egy szűk felső rétege is be tudott kapcsolódni 

az árutermelésbe 

   Később, mikor csökkent a gabona ára a piacon a birtokosok még több terhet igyekeztek róni 

a parasztokra. Megszaporodtak a szökések, falvak elnéptelenedtek A gazdagabb városi 

polgárok egy része tőkéjét a bányászatba fektette (főleg só), és egy-két helyen megjelentek a 

manufaktúrák is. A városok fejlődését azonban megakasztotta az a tény, hogy a 

földbirtokosok bonyolították le a gabonakereskedelmet. 
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II. Zsigmond Ágost, az utolsó Jagelló (1548-1572) 

 Súlyos háborúk folynak IV. Iván Oroszországával, akit a dánok és a svédek is segítenek. 

 Az 1386 óta fennálló lengyel-litván kapcsolatok legfontosabb összetartó ereje a külső 

fenyegetés volt, ami elsősorban az oroszok részéről nyilvánult meg. 

 1569 Lublini unió 

Lengyelország és Litvánia egy állam lett, közös királlyal és pénzzel. A korábbi 

perszonáluniót felváltotta az államszövetség. Az unió harmadik tagja a Porosz 

Nagyhercegség lett. 

A litván urak azért támogatták ezt, mert remélték, hogy ugyanolyan jogokat kapnak, mint 

a lengyel nemesek. 

Az országgyűlés, a szejm Varsóba került, így a középkori királyi székhely, Krakkó 

szerepe csökkent.  

 1572-ben meghalt a király, így a Jagelló-ház férfiágon kihalt. A lengyel nemesség 

királyválasztásra készült, a jelöltek között Habsburgok, Valois-k és Rurikok voltak. Kétévi 

huzavona után, 1574-ben a Valois Henriket választották meg a lengyelek 

uralkodójuknak. 

 A lengyel nemesség aránya legmagasabb a térségben, 8-10%-os volt. Minden más 

nemességnél nagyobb befolyással bírt az államügyekre. Ezért emlegetik a lengyel államot 

nemesi köztársaságként: Rzeczpospolita 

 

   Valois Henrik mindössze 118 napon keresztül ült a lengyel trónon, mikor megüresedett a 

francia trón visszaszökött hazájába. A király megválasztásának feltétele volt az ún. Articuli 

Henriciani kiadása 1574-ben. 

 Szabad királyválasztás 

 Háború, népfelkelés indítása csak szenátusi engedéllyel. 

 Adót csak a szejm engedélyével lehet kivetni. 

 Kétévenkénti országgyűlés. 

 Érvényben marad az ún. liberum veto, azaz ha csak egy nemes nem ért egyet az 

országgyűlési határozattal, akkor az nem lép érvénybe.   

   Henrik szökése után újabb két éven át nem sikerült királyt ültetni a lengyel trónra. Majd 

1576-ban, miután feleségül vette Jagelló Annát, az erdélyi fejedelmet, Báthory Istvánt 

választották meg a lengyel rendek királyukká. 

 

Báthory István királysága (1576-1586) 

   A lengyelek ma is az egyik legnagyobb uralkodójukként tartják számon a „mi” Báthorynkat. 

Sikeres hadjáratokat folytat az oroszok ellen, és meg szerzi Livóniát is, ami korábban nem 

sikerült az elődöknek. 

Belpolitika 

- Felállítja a központi ítélőszéket. 

- Erőskezű uralkodó volt, de a szejm adómegszavazása fejében engedményeket is kellett 

tennie. 

- Ütőképes hadsereget szervez a királyi birtokok anyagi erejével. 

- A kozákokat a lengyel korona szolgálatába állította. 

- Pénzügyi és gazdasági reformok. 

Külpolitika  

- Háborút indít Livóniáért IV. Iván ellen, amit 1581-re meg is szerez. 

- A történetírók csak azt vetik a szemére, hogy nem ismeri fel a Balti-tengerben rejlő 

lehetőségeket, illetve nem használja ki a svéd szövetséget. 

   Báthory mindig is Erdélyt tartotta a török kiűzésének bázisaként. Az oroszok elleni 

hadjáratának célja, hogy Moszkvát távol tartsa egy esetleges török szövetségtől. A lengyel 

királyság ennek hátteréül szolgált. 
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10. Oroszország a XVI-XVII. században 

 

   Az orosz gazdaságban az árutermelés szélesedése jellemző az adott időszakban, s ezzel 

párhuzamosan kialakul a társadalmi munkamegosztás. Mindez azonban vagy 200 éves 

késéssel a Nyugathoz képest. Az orosz gazdaság nem kapcsolódott be a nagy európai 

munkamegosztásba, számára saját, hatalmas területei jelentették a piacot. 

   A bizánci hagyományokhoz illeszkedően nagy létszámú, de ritka hálózatú városok jöttek 

létre: Moszkva, Nyizsnyij Novgorod, Rjazany. Kezdett kialakulni a manufaktúraipar: Urál-

hegységben vaskohók, majd a XVII. század második felében: rézöntő, üveg-, papír-, 

bőrmanufaktúrák.  A manufaktúrákban azonban jórészt földhöz kötött jobbágyok dolgoztak. 

Ezért nem válhattak a kapitalista fejlődés kiindulópontjává. 

 

IV. (Rettenetes) Iván (1547-1584) 

- Sikeresen megfékezte a bojárokat. 

- Újjászervezte a közigazgatást, melyben a kis- és középbirtokos nemességre támaszkodott. 

- Belőlük állt az ún. „kiválasztottak dumája”, azaz az államtanács. 

- A legfontosabb országrészeket saját ellenőrzése alá vonta. 

- A földbirtokokat a katonai szolgálatra kötelezett kisbirtokosoknak, azaz opricsnyikoknak 

adta. 

- A bíráskodást, és az adószedést szintén az általa kiválasztott kisnemesi hivatalnokokra 

bízta. 

- Külpolitikájában csak a tatárokkal szemben volt sikeres, viszont a velük való harcban 

hatalmas területeket hódított meg: 

1552-1556 Kazanyi Kánság 

1556 Asztrahanyi Kánág 

 

   Halála után fia, Fjodor Ivanovics lett a cár (1584-1592), de vele férfiágon kihalt a Rurik-

dinasztia. Őt majd Iván cár sógora, Borisz Godunov (1598-1605) követte, aki folytatta az 

államrend megszilárdításának politikáját, de ez a nagybirtokosok (bojárok) ellenállását 

váltotta ki. 

   A bojárok támogatták a lengyelek jelöltjét a trónra, aki IV. Iván cár korán elhunyt fiának 

adta ki magát. Ő volt az Ál-Dimitrij. A lengyel nemesek tömegesen vettek részt a csaló 

oldalán a trón megszerzéséért vívott harcban. 1605-ben váratlanul meghalt Borisz cár, így a 

hiszékeny bojárok az Ál-Dimitrijt választották meg, de ő csak a lengyeleknek kedvezett. 

1606-ban elűzték. 

   1606-ban a bojárok túlkapásai, és a magas terhek miatt jobbágyfelkelés tört ki Iván 

Bolotnyikov vezetésével. Kezdetben a katonanemesek is csatlakoztak a felkelőkhöz, de 

Moszkva sikertelen ostroma után elpártoltak tőle. Végül a bojárok leverték a lázadást, 

Bolotnyikovot megfojtották. 

   1610-ben a lengyelek egy másik Ál-Dimitrijt kerítettek, s miután ismét beengedték a 

bojárok őket Moszkvába a novgorodi sztaroszta, Kuzma Minyin mészáros népfelkelést 

szervezett. A felkelők élére Pozsarszkij herceg állt. 1612-ben a felkelők visszafoglalták 

Moszkvát a lengyelektől. 
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Mihail Romanov (1613-1645) 

   1613 Az orosz rendi gyűlés a nemesek jelöltjét, Mihail Romanovot választotta meg cárnak. 

A bojároknak a XVI. századdal szemben, most érdekében állt az erős cári hatalom 

megteremtése, hiszen a trónharcok, a polgárháborús állapotok súlyos anarchiába döntötték az 

országot 

   A lengyelek elnyomása elől az ukrán parasztok a Dnyeper alsó folyásvidékére menekültek. 

Megerősített táboruk, a „szics” az egyik szigeten volt. Lakói voltak a kozákok, akik főleg a 

török és tatár területek ellen viseltek portyázó hadjáratokat. Vezetőjük volt a hetman, akit az 

„öregek tanácsa” választott. A kozákok elsősorban a lengyelekkel álltak kereskedelmi 

kapcsolatban. A lengyelek a kitűnő harcos kozákokat sokszor felfogadták, szövetségessé 

tették. A XVII. század 30-as éveiben azonban egyre erőteljesebb volt az igény a lengyel 

nemesség részéről, hogy függésbe hozzák a kozákokat, megnyirbálják önkormányzatukat. 

   A kozák hetman Bogdan Hmelnyickij vezetésével 1648-ban a kozákok fellázadtak a krími 

tatárokkal szövetkezve. Csatlakoztak hozzájuk az ukránok is. A tatárok azonban 

cserbenhagyták a kozákokat, így Hmelnyickij az oroszokhoz fordult. 1654-ben Ukrajna 

csatlakozott Oroszországhoz.   

  

 

11. Tudomány és művészet a XVI-XVII. században 

 

Csillagászat, fizika 

 Nikolausz Kopernikusz (1473-1543) lengyel polihisztor 

A természettudományos gondolkodás alapjait teszi le: megfigyelésen alapuló, 

kísérletezéssel ellenőrzött természeti törvények. Heliocentrikus világszemlélet (Az 

égitestek körforgása) 

 Johannes Kepler (1571-1630) német csillagász 

- A bolygók ellipszispályán keringenek, amelynek egyik gyújtópontja a Nap. 

- A bolygók keringési sebessége a Naptól való távolságuktól függ. 

- Csillagászati távcső készítése. 

 Galileo Galilei (1564-1642) olasz matematikus, csillagász 

- Statika és dinamika törvényei. (Pisa – bebizonyítja, hogy a tárgyak esési sebessége 

nem a fajsúlyuktól függ.) 

- Csillagászati távcső: a Szaturnusz gyűrűjét felfedezi, Jupiter négy holdját stb. 

- Dialógus c. művében a kopernikuszi világrendet állította szembe a ptolemaioszival. 

Az egyház eretnekséggel vádolta, de nem tagadta meg tanait. „És mégis mozog a 

Föld…” 

 Torricelli olasz fizikus, kimutatja higanykísérletekkel a levegő nyomását, barométer. 

 Borelli olasz fizikus, elsőként írja le a hajszálcsövesség jelenségét. 

 Pascal francia fizikus, Torricelli barométere alapján egy kísérlettel kimutatja a 

légnyomást, a levegő tehát anyag, súlya van. 

 

Orvostudomány 

 Andreas Vesalius németalföldi orvos, megalapozza az anatómiát. 

 William Harvey angol orvos, leírja szív működését, a vérkeringést 
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Filozófia 

 Rotterdami Erasmus (1466-1536) humanista filozófus, elítéli az erőszakot (háborút), az 

emberi gyarlóságot. 

 Giordano Bruno olasz szerzetes, felismeri a világ végtelenségét. Istent a természettel 

azonosítja, ezt hívjuk panteizmusnak. 1660-ban máglyán égették meg Rómában. 

 Francis Bacon (1561-1626) angol filozófus, Novum Organum (Új logika) c. művében a 

természet megismerésében fontos szerepet tulajdonít a kísérletezésnek, és az induktív 

következtetéseknek. (Egyediből általánosítunk.). Új Atlantisz c. munkájában egy olyan 

társadalmat írt le, melyet tudósok kormányoznak. 

 René Descartes (1596-1650) francia filozófus-matematikus, a racionalizmus megalkotója. 

 Morus Tamással (Utópia, 1516) és Tomasso Campanellával (A Nap városa, 1620) 

megjelenik a jövő ábrándja is. 

 

Művészetek 

Barokk 

 Bernini olasz szobrász 

 Téli Palota, Szentpétervár 

 Zwinger, Drezda 

 Claudio Monteverdi, megjelenik az opera, mint műfaj 

 Franz Hals, Rembrandt, Rubens a németalföldi barokk festészet nagyjai. 

 Lope de Vega, Góngora és Calderon spanyol írók, Tasso olasz, Corneille francia, 

Milton angol író. 


