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Szamosi Lóránt 

A virágzó középkor, az érett feudalizmus 

 

 
1. A mezőgazdaság forradalma. Az árutermelés és a pénzgazdálkodás kezdete 

 

Újítások a mezőgazdasági technikában 

 

   Európa fejlett, frank területein a népességnövekedés arra kényszerítette a földet művelőket, 

hogy a kötött talajú földeket törjék fel, a mocsarakat csapolják le, és erdőket irtsanak ki a 

nagyobb termés reményében. 

 A túróekét felváltja az aszimmetrikus nehézeke, amelyet csoroszlyával láttak el. (Hat 

ökör húzza, hosszantivá válnak a parcellák a korábbi négyszögek helyett, amelyeket 

hosszában és keresztben is fel kellett szántani.) 

 Az ökör mellett megjelenik a ló, és ezzel együtt a szügyhám is. A patkó védte a ló 

patáját. 

 Megjelenik a trágyázás. 

 A terméshozam 3-5×-ös lesz. 

 A kölest felváltja a búza, rozs, árpa. 

 Megjelenik a háromnyomásos gazdálkodás. (Korábban 9, most 1, 6 Ha föld kellett egy 

parasztcsalád eltartásához.) 

 

   A majorsági területek csökkentek, a robot helyett a földesúr kiadta bérbe a földet 

terményhányad fejében, sőt telepeseket hívott a minél nagyobb megművelés érdekében. A 

hospesek viszont a nehéz munkát csak kedvezmények fejében vállalták: az irtásföld szabadon 

örökíthető birtok lett, nincs robot, szabad költözködés. Ez kedvezően hatott a régi földesúri 

birtokokon maradt parasztok életére is. 

 

Jobbágyság 

 

   Európa nyugati felén a XI-XIII. század között alakult ki az egységes paraszti osztály, a 

jobbágyság: szabad költözködés, örökjog a földhasználatra, terménnyel és pénzzel való 

adózás. 

   A jobb körülmények az önellátó gazdaság megszűnését és a piacra való termelést 

segítették elő. A termésfelesleg lehetővé tette, hogy néhányan felhagyjanak a földműveléssel 

és kézművességgel kezdjenek el foglalkozni. A vidéki iparosok látták el áruval a parasztokat, 

amit korábban a földművelők maguk készítettek el. Megjelent a pénz, ami a cserét váltotta 

fel, a földesúr is egyre inkább pénzadót kért a parasztoktól a terményhányad helyett. 

   A piac közelében lévő parasztok tudtak legjobban bekapcsolódni az árutermelésbe, ők 

jómódúakká váltak, sokszor maguk is vettek földet, amit a szegényebb jobbágyokkal 

műveltettek. A jobbágyság differenciálódni kezdett, megindult a falusi földközösségek 

felbomlása is, megszűnt a közösségi földek évenkénti újraosztása. A tartós tulajdon 

megjelenési jótékony hatással volt a földek megművelésére, gondozására is. 

   A család létszámának növekedése viszont a parcellák elaprózódásához vezetett. Továbbá 

a földesúr többször kért illetéket a közös legelők, vizek, erdők használatáért is. Így kezdett 

kialakulni a jobbágyok egyre szélesebb körében az elszegényedés. Megjelentek a zsellérek. 
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2. A középkori város, az ipar és a kereskedelem 

 

   A kézművesek, kereskedők, akik felhagytak a földműveléssel oda költöztek, ahol 

kialakultak az első piacok, ahol el tudták adni áruikat. Belőlük alakult ki a városok 

polgársága. Fő törekvésük közé tartozott, hogy kikerüljenek a földesúri fennhatóság alól. 

Megindult a harc a városok önkormányzatáért. A városok állhattak egyházi és világi 

fennhatóság alatt is. Sokszor kommunát (közösséget) hoztak létre az eredményesebb 

küzdelem érdekében. (hermandad-spanyolok) 

   A városok lakóinak száma jóval kisebb volt, mint Keleten, de sokkal sűrűbb városhálózat 

alakult ki. A leggyorsabb fejlődés az észak-itáliai városokat érintette a távolsági, keleti 

kereskedelem miatt (levante). Önállósulva, több környező falvat magukhoz csatolva kisebb 

városállamokká, köztársaságokká alakultak: Bologna, Firenze, Milánó és a legjelentősebb 

Velence. A városok elsősorban az uralkodótól nyerhették jogaikat: egy összegben adózás, 

saját bíráskodási jog, vásártartás, vámmentesség, árumegállító jog. 

   A városok külső képe: 

 Magas falak az útonállók, a földesurak ellen. 

 A falakon kívül volt az alsóváros, ahol kézművesek, iparosok laktak. (Általában egy 

utcában.) 

 Szűk utcák, egészségtelen körülmények. 

 

A városok lakossága 

- A legelőkelőbb polgárok a kereskedők. Ők a szenátus tagjai. 

- Kézművesek, iparosok a polgárság többsége. A városi nagytanács tagjai. 

A fenti két csoport rendelkezett polgárjoggal. Ők voltak a polgárok. 

- A lakosság nagyobbik felét az iparoslegények, napszámosok adták. Ők voltak a 

plebejusok. Polgárjoggal nem rendelkeztek. 

A polgárok sokszor maguk is birtokoltak földet a várostól nem messze, amin búzát és szőlőt 

termesztettek. Ezeket a földeket a plebejusokkal műveltették meg. 

 

A céhek 

   A városi termelés alapja a kézművesség volt. Az azonos iparral foglalkozó kézművesek 

érdekeik védelmére céhekbe tömörültek A céhek teljes jogú tagjai csak az önálló műhellyel 

rendelkező mesterek lehettek. A céhmesterek fontos szerepet játszottak a város védelmében 

is, hiszen veszély esetén a városfal meghatározott pontján katonai szolgálatot kellett 

teljesíteniük. Flandria: posztógyártás; Dél-Németország: bányászat, fémfeldolgozás; Észak-

Itália: posztógyártás, selyemszövés. 

 

A kereskedelem 

   Az árutermelés a piaci kapcsolatok bővülését hozta magával. A bel- és külkereskedelemben 

komoly szerepet játszottak a vásárok. Champagne grófságban voltak a legnagyobbak. A 

hivatásos kereskedők csak távolsági kereskedelemmel foglalkoztak. A távolsági 

kereskedelem a távoli vidékek eltérő termelési adottságain alapult: Levante – Európát kötötte 

össze a Közel-Kelettel. A kereskedők érdekvédelmi szövetsége volt a guilde. Legfontosabb 

joguk az uzsorakölcsön adása volt. A pénzügyletek bonyolítására létrejöttek az első bankok. 

   Az 1259-ben létrejött Hanza-szövetség az északi- és a balti-tenger kereskedelmét kötötte 

össze Novgorodtól Londonig. A balti térségből heringet, gabonát, prémet, viaszt, mézet és 

épületfát szállítottak, és helyette bort, gyapjút illetve levantei luxuscikkeket hoztak be. A 

délnémet és rajnai kereskedők és városok a Velence által szállított levantei cikkeket juttatták 

el Flandriába.   
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3. A keresztes hadjáratok 

 

   A XI-XII. században a mezőgazdasági technikák, termelési módszerek fejlődésével a 

Nyugat lakossága megkétszereződött. Megindult az expanzió Európa gyérebben lakott 

területei felé. Ennek egyik látványos momentuma a normann Hódító Vilmos partraszállása 

Angliában. A keresztes hadjáratok egyik fontos kiváltó oka a túlnépesedett Nyugat, keleti 

irányú terjeszkedése. 

Okok: 

- A zarándoklatok biztonságának szavatolása. 

- Az itáliai városok nagy hasznot vártak a csapatok felszereléséből. 

- Új kereskedőtelepek létrehozása. 

- Elégedetlen paraszti tömegek leszerelése, föld nélküli lovagok birtokszerzési reménye. 

1095 clermont-i zsinat, II. Orbán pápa veti fel a gondolatot. Amiens-i Péter szerzetes 

beszédei. 

1096-1099 I. keresztes hadjárat. (Francia, burgund, normann nemesség.) 

                  Bouillon Gottfried (német) megalapítja a Jeruzsálemi Királyságot (1099-1187)   

A zarándokok védelmére, illetve katonai céllal lovagrendek alakultak: templomosok, 

johanniták, német lovagrend. 

1147-1149 II. keresztes hadjárat. (VII. Lajos francia király és III. Konrád német császár.) 

                  Damaszkusz sikertelen ostroma. 

1189-1192 III. keresztes hadjárat. (I. Barbarossa Frigyes, II. Fülöp Ágost, Oroszlánszívű  

                                                           Richárd) 

                   A „királyok hadjárata”. Szaladdin egyiptomi szultán elfoglalta Jeruzsálemet  

                   1187-ben. Akkont tudják csak visszafoglalni, I. Frigyes meghal. 

1202-1204 IV. keresztes hadjárat. (Francia nemesek.) 

                   „Latin hadjárat”. Eredetileg Egyiptom a cél, de Velence Konstantinápoly felé 

                   terelte a keresztes hadakat. Megalakul a Latin Császárság (1204-1261) 

1212 „Gyermekek keresztes hadjárata” (Francia gyerekek, Afrikában adták el őket.) 

1217-1221 II. András és V. Lipót osztrák herceg hadjárata. 

1228-1229 V. keresztes hadjárat (II. Frigyes német császár és a Német Lovagrend.) 

                  Jeruzsálem elfoglalása, előnyös béke az egyiptomi szultánnal. 

                  1244-ben a város viszont végleg török kézre került. 

1248-54, 1270 VI. és VII. keresztes hadjárat (IX. Szent Lajos francia király) 

               Egyiptom, sikertelen. A király 6 évig fogságban. 

               A következő hadjárat célja Tunisz, de ott meghal IX. Lajos. 

 

1212 Las Navas de Tolosa-i csata, ahol az egyesült kasztíliai, aragóniai és navarrai csapatok 

         legyőzték Ibn-Abd-Allah marokkói szultán vezette mór csapatokat. Csak Granada  

         arab kézen. 
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4. A középkori kultúra 

 

   A hadjáratok kulturális és gazdasági haszna óriási volt: 

- Az elhurcolt kincsek hatalmas pénzvagyonok felhalmozását eredményezte. 

- Megismerik a selyem előállítását, citrom, görögdinnye, szélmalmok (Szíriából). 

- Arab orvostudomány, matematika, csillagászat eredményei átkerülnek. 

 

   A középkori gondolkodást a vallásos világkép határozta meg, és az oktatással is csak az 

egyház foglalkozott. Ennek alapja a hét szabad művészet elsajátítása volt: 

grammatika, retorika, dialektika, aritmetika, geometria, asztronómia, muzsika. 

Ezek után az oktatás az egyetemeken folyt. 

Egyetem  

   Ugyanolyan érdekvédelmi szervezet volt, mint a céh. Az első egyetemek 1150 körül jöttek 

létre Párizsban, Oxfordban és Bolognában. A párizsi Sorbonne-t IX. Lajos udvari káplánja 

alapította Robert de Sorbon. 

1348 Prága 

1367 Pécs 

1368 Krakkó 

Egyházi filozófia 

   A görög filozófia eredményeire épülő filozófia a skolasztika (az iskola filozófiája) volt, 

amely az ókori filozófia és a keresztény tanok egyeztetésére törekedett. Ezt a munkát a 

szerzetesek végezték el a IX-XV. század között. Legkiválóbb képviselője Aquinói Szent 

Tamás (1225-1274) domonkos rendi szerzetes volt. Ő a tomizmus megalkotója. 

- Filozófiai érvekkel vértezte fel a teológiát. 

- Az igazság elérésének két útja van: a megismerés (isteni segítség nélkül), kinyilatkoztatás 

révén (a hit fényével). 

- A természet törvényeit az isteni gondviselés egyik megnyilvánulásának tartotta. 

- A tudomány a teológia alárendeltje lett. 

Roger Bacon (angol ferences, oxfordi tanár, 1214-1294) szembehelyezkedett ezekkel a 

tanokkal, és a kísérleti, tudományos megismerési módszer úttörője lett. 

 

   A szépirodalom nyelve a latin, művelői általában a szerzetesek voltak, központjaik a 

kolostorok, főúri várak, királyi udvarok: énekek, himnuszok, legendák, kódexek, évkönyvek. 

A XI. században megjelenik a kottaírás, az egyszólamú gregorián ének, és a többszólamú 

világi ének is. 

A mindennapi élet 

1. Nursiai Szent Benedek által alapított bencés rend (VI. század eleje.), 1098 a Citeaux-ban 

alapított ciszterci rend (bencések egyik ága), 1215 k. alapítja meg Assissi Szent Ferenc a 

ferences rendet, és 1216-ban Domenigo Guzman (spanyol püspök) a domonkos rendet. 

2. Lovagi kultúra, lovagi életforma (lovageposz – Nibelung-ének, lovagregény). 

3. Lovagi költők: minnesängerek (német), trubadúr (francia) Walter von der Vogelweide 

4. Javulnak az életkörülmények, a lakóhelyek kőből épülnek, a falvak népe is 

kényelmesebben él. 

5. XIV. századig dinamikusan nő a népesség. 1348 nagy pestisjárvány. 

6. Diákköltészet: Carmina Burana (XII-XIII. sz.) Szegény, népi eredetű, a társadalommal 

elégedetlen diákok latin nyelvű dalainak gyűjteménye. Vágáns költészet: világi, 

egyházellenes. 

7. A XIII. századra kialakult a gyermek, mint az igaz emberség eszménye. 
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5. Az invesztitúra harcok 

 

Az invesztitúra harcok kezdetei 

   A száli frank dinasztiához tartozó III. Henrik császár (1039-1056) idejére esik a Német-

római Birodalom fénykora. Főbb támaszai a hűbéres főpapaság, és a lovagi hivatalnokréteg 

voltak. Lengyelország, Csehország hűbérurának ismerte el, és egy darabig (Orseolo Péter 

uralkodása idején) Magyarország is. Elődeihez hasonlóan uralmát kiterjesztette Itália északi 

részére is. 

   Legfőbb törekvése, hogy hatalmának növelése érdekében ellenőrizze a pápai hatalmat is. A 

római nemesség és a főapaság pápaválasztó jogát meghagyta, de az érvényességhez kellett a 

császári beleegyezés is. A püspökök beiktatásának joga viszont a császárt illette meg. 

(Invesztitúra jog.) Ennek jogalapja elsősorban az volt, hogy az egyházi birtok egyben 

hűbérbirtok is volt. 

VII. Gergely pápa és IV. Henrik császár 

   A pápa, aki korábban maga is tagja volt a cluny kolostornak, amely a XI. században az 

egyik legjelentősebb egyházi reformmozgalom kiindulópontja volt, vissza kívánta szerezni az 

egyház tekintélyét, és a pápa világi hatalmát. Megújította a simoniát, és a papi nőtlenséget 

tiltó rendeleteket. 

Simonia: pénzért vásárolni egyházi hivatalokat 

1075 böjti zsinaton VII. Gergely kiadja a pápa hatalomról szóló dekrétumot 

 Ennek legfontosabb pontja az, hogy megtiltotta az egyházfőknek, hogy bármilyen hivatalt 

elfogadjanak világi urak kezéből. Azaz az invesztitúrát kizárólagos pápai joggá emelete. 

 Ez volt a német császár számra volt igen komoly csapás, hiszen a birodalom területének 

közel 1/3-át jelentették az egyházi birtokok, és ezeknek a birtokoknak a jövedelmétől 

tejesen elesett volna az uralkodó. 

 IV. Henrik, aki még nem volt császárrá koronázva éppen a szászok elleni háborúval volt 

elfoglalva. 

1076 wormsi zsinat 

A pápa lépésére válaszul IV. Henrik megfosztotta a pápát minden hatalmától. Erre VII. 

Gergely kiközösítette (excommunicatio) a császárt, és egyházi átokkal sújtotta. 

 

   A császár, mint Nagy Károly utódja az egész keresztény világ fejének tekintette magát, ami 

viszont nem volt összeegyeztethető VII. Gergelynek a pápai hatalomról vallott felfogásával. A 

német fejedelmek kijelentették, hogy ha a pápa nem oldozza fel a császárt az egyházi átok 

alól, akkor nem tekintik őt többé uralkodójuknak. A pápa Augsburgba indult zsinatra, hogy 

rendet tegyen a császár és alattvalói között. Ez a teljes megalázása lett volna a császári 

hatalomnak, amit nem engedhetett meg magának Henrik. 

1077 január Canossa-járás 

Egyezség született a két uralkodó között, de mindegyik csak időt kívánt nyerni, Henrik még 

többször fordult fegyveresen a pápával szemben, Gergely pedig többször kiátkozta a császárt. 

 

II. Callixtus pápa és V. Henrik császár 

   Időleges kompromisszummal zárul az összecsapások első nagy időszaka. 

1122 wormsi konkordátum 

 A főpapoknak a pápa adja át a gyűrűt és pásztorbotot, a császár pedig a jogart, amellyel 

birtokaikba iktatja be a püspököket. 

1123 I. lateráni zsinat 

Ünnepélyesen lezárja a két fél az egymás közti küzdelmet, de igazából csak arra vár a pápa és 

a császár is, hogy mikor gyengül meg a másik annyira, hogy ismét fölébe tudjon kerekedni.  
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III. Sándor pápa és I. Barbarossa Frigyes császár  

   A császár, elődeihez hasonlóan az észak-itáliai városokra újból ki akarta terjeszteni 

hatalmát, amely nem csak az egyházi állam ellenőrzése miatt volt fontos, hanem komoly 

bevételt jelentettek ezen városok adói a császári kincstárnak. A városok viszont ragaszkodtak 

függetlenségükhöz, önkormányzati jogaikhoz. 

1176 legnanoi csata 

   III. Sándor a városok mellé állt, amelyek komoly vereséget mértek a német csapatokra. A 

császári hatalom meghátrálni kényszerült. A pápaság újból megerősödve került ki a harcból. 

 

III. Ince pápa (1198-1216) 

 A pápai hatalom a csúcspontjára érkezik. 

 Kemény fellépés az eretnekmozgalmak ellen: katharok, valdensek (Waldo Péter gazdag 

lyoni kereskedő), bogumilok. Közös jellemzőjük az volt, hogy szembe helyezkedtek az 

egyházzal, az egyházi intézményekkel, a szentségekkel. Hirdették a szegénységet, és 

Krisztus követését, bírálták az „élősködő” egyházat. Nem csak az egyházat, hanem a 

fennálló társadalmi rendet is bírálták. 

 Inkvizíció az eretnekmozgalmak üldözésére. 

 

II. Frigyes császár (1212-1250) 

 II. Frigyesnek a sokszor kemény támadások ellenére sem sikerült megrendítenie a pápai 

hatalmat. 

 A pápai kiátkozás még mindig nagyon erős fegyvernek bizonyult. 

 

   Az invesztitúra küzdelmeknek igazi győztese azonban nem volt. A korábban sem nagyon 

erős, és egységes német területek kisebb-nagyobb fejedelemségekre hullottak szét. A pápai 

állam pedig fokozatosan felmorzsolódott a nápolyi és szicíliai királyok, illetve a lombard 

városok hatalmi harcaiban. Ráadásul 1307-től kezdve a francia királyok foglyaivá váltak a 

pápák Avignonban. 
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6. A rendi fejlődés Nyugat-Európában 

 

Az angol rendiség 

   A pénzgazdálkodás, árutermelés hatással volt a politikai élet fejlődésére is. A gazdaság 

további lendületét csak az anarchia megszüntetése, az államhatalom központosítása segíthette 

elő. Az a folyamat a XIII-XIV. században játszódott le. 

   Angliában, 1154-ben kihalt a normann dinasztia, a trónt a szintén francia Plantagenet-

dinasztia szerezte meg II. Henrik személyében. A központi hatalom megerősítésére a 

következő lépéseket tette: 

 Francia vazallusaira, az angol kishűbéresekre, a városokra támaszkodva fordult szembe a 

nagyurakkal. 

 Növelte a királyi bíróságok szerepét az egyházi és földesúri bíróságok rovására. Egyre 

nagyobb szerepet kapott az esküdtbíróság, az istenítéletek helyett. 

 A bírósági illetékek, a vámok, a városok adói lehetővé tették a zsoldos hadsereg 

felállítását. 

   Az angol király francia hűbérbirtokai miatt állandósultak az ellentétek a francia 

uralkodókkal, amelyek költséges háborúkat jelentettek. A király fia, I. Földnélküli János 

vissza akarta szerezni a területeket, súlyos adókat vetett ki ennek érdekében. 1214-ben, a 

bouvines-i csatában I. János és IV. Ottó német császár, súlyos vereséget szenvedett II. Fülöp 

Ágost francia királytól. Ráadásul a pápa, III. Ince hűbéres állammá tette Angliát. 

1215 Magna Charta Libertatum  
         - a király csak a királyi tanács beleegyezésével szed adót 

         - bírói eljárás nélkül nem ítél el senkit 

         - a városok szabadságát tiszteletben tartja 

   A király 1216-os halála után őt kiskorú fia, III. Henrik követte a trónon. Az oxfordi gyűlés 

keményen megnyirbálta a királyi jogokat, az ország kormányzatát, a király lépéseit és 

rendeleteit 15 báróra bízták rá. (Oxfordi províziók.) III. Henrik viszont francia és pápai 

segítségben bízva szembefordult a bárókkal, akik Simon de Monfort (Leicester gróf) 

vezetésével, a városok és főleg London támogatásával, az 1264-es lewes-i csatában legyőzték 

az uralkodót. A király felesége viszont külföldön pénzt gyűjtött ura megsegítésére, újabb 

polgárháború réme fenyegetett. Ezért 1265-ben de Monfort gróf Oxfordba országos gyűlést 

hívott össze. 

   Az 1265-os gyűlést nevezték először parliamentnek, amely Európa első törvényhozó 

gyűlése volt. Itt a főurakon, főpapokon kívül megjelentek a kisebb nemesek, és a városok 

küldöttei is (2-2 fő), illetve grófságonként 2-2 lovag. A király szentesítette a Magna Chartát, s 

vállalta azt, hogy az angol rendek tanácskozó testületének meghallgatása nélkül fontosabb 

döntést nem hoz. Simon de Monfort a folytatódó polgárháborúban, még ebben az évben 

meghalt. 

 

A francia rendiség 

   Az országot a feudális széttagoltság, a belső anarchia jellemezte. A Capetingek uralmát a 

tartományurak keserítették meg, a király csak személyében fogta össze uradalmát. Helyileg a 

bárok voltak hatalmon. A XII. század folyamán a városi fejlődés felgyorsult, a városok adói 

mind fontosabb bevételeket jelentettek az uralkodónak. 

   A Plantagenet I. János király franciaországi birtokai elzárták az Atlanti-óceántól II. Fülöp 

Ágostot (1180-1223), s a gazdag Flandriát is szerette volna megkaparintani. A növekvő 

királyi gazdasági erő lehetővé tette e területek megszerzését. (1214. bouvines-i csata) Dél-

Franciaország az eretnek katharok elleni harc nyomán került a király birtokába. 
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   II. Fülöp Ágost unokájának, IX. Szent Lajosnak (1226-1270) a reformjai tovább erősítették 

a királyi hatalmat. 

 Az államigazgatás továbbfejlesztése, tehetséges polgári származású hivatalnokok 

alkalmazása. 

 Tiltotta a tartományurak magánháborúit. 

 A pénzverést egyedüli királyi joggá tette, a pénzt értékállóbbá. 

 A királyi főbíróságokhoz fellebbezni lehetett a feudális bíróságoktól. 

   IV. Szép Fülöp (1285-1314) háborúival újabb gazdag területekkel gyarapította a francia 

király területeit: megszerezte a vásárairól híres Champagne-t, és Flandriát is meghódította. Így 

birtokába kerültek a híres szövőipari központok (Gent, Brügge) és a fontos kikötővárosok 

(Antwerpen). A háborúk hatalmas összegeket emésztettek fel, ezért megadózatta az egyházat 

is, mire VIII. Bonifác pápa kiátkozta. Erre a pápát elfogatta, majd a bíborosok francia 

főpapot választottak, aki Avignonba tette át székhelyét (1309). 

Az első rendi gyűlés 

   A pápaság és a király közti ellentétek következménye volt az első rendi gyűlés összehívása 

1302-ben. Az angol példából kiindulva a nemesség, a papság és a városok küldöttei vettek 

részt a gyűlésen, külön-külön ülésezve. A rendi gyűlés célja az volt, hogy minél szélesebb 

társadalmi támogatottságra tegyen szert a király a pápa elleni harcban. Kialakult itt is a rendi 

monarchia. 

   A gazdagodó városok adói tették lehetővé a zsoldos hadsereg és a hivatalnokszervezet 

fenntartását. 

 

A XIII. század végén Aragóniában és Kasztíliában is kialakult a rendi képviseleti gyűlés, a 

cortez.  

 

 

7. Parasztfelkelések Angliában és Franciaországban 

 

A 100 éves háború (1339-1453) 

   Az ellentétek már korábban fennállottak, elsősorban az angol királyok franciaországi 

hűbérbirtokai miatt. Főleg Flandria volt a feszültségek okozója. 1328-ban kihalt a Capeting-

dinasztia. A trón a Valois oldalágra szállt (VI. Fülöp). III. Edward, angol király viszont ezt a 

döntést nem fogadta el, és mint IV. Fülöp unokája, magának követelte a francia trónt. 

   1339-ben elkezdődtek a harci cselekmények. Tengeren az angolok voltak jobbak, sőt a 

szárazföldön is. 

1346 crécy-i csata (Angol íjászok legyőzik a francia lovagokat.) 

Tíz év múlva maga a francia király is fogságba esett, az angolok mélyen behatoltak 

Franciaország területébe. Flandria, Normandia angol kézre került. 

1360 brétigny-i béke 

Rövid szünet után a XV. század elején ismét kiújultak a harcok a két fél között. Ráadásul a 

francia felet az is gyengítette, hogy a nemesség két pártra szakadt. Az egyik az angol, míg a 

másik a francia királyt ismerte el uralkodójának. 

1415 azincourt-i csata (V. Henrik angol király győzelme VI. Őrült Károly francia király 

felett.) Az 1422-ben trónra lépő VII. Győztes Károly helyzete rendkívül szorult volt. Uralma 

lényegében a Loire folyótól délre eső területre korlátozódott, melynek kulcsát, Orléans 

városát az angolok ostromolták. 

1429 Jeanne d’ Arc (Domremy faluból származó parasztlány) felszabadítja Orléans-t. 

1430-ban Compiégne ostrománál az ellenlábas burgundi párt fogságába esett, akik kiadták az 

angoloknak. 1431. május 30-án az angolok Rouenben máglyahalálra ítélték a szüzet. 
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Az orléans-i szűz megjelenése elindította a háború népi szakaszát. Sikerült visszafoglalni az 

angoloktól Reims városát, a koronázó helyet, ahol VII. Károlyt királlyá szentelték fel. 1453-ra 

lényegében csak Calais maradt angol kézen, a franciák megnyerték a háborút. VII. Károly és 

fia XI. Lajos megteremtették a francia királyság egységét, megszűnt a területi széttagoltság, 

az anarchia. 

Angliában az elszenvedett kudarcok miatt 1455 és 1485 között kirobbant az ún. Rózsák 

háborúja, melyben a dinasztia két oldalága a York (fehér rózsa) és a Lancaster (piros rózsa) 

küzdött egymással a trónért. A háború folyamán az angol nemesség szinte kiirtotta magát a 

két tábor közti küzdelem során. 1485-ben a Tudor-ház szerezte meg a hatalmat VII. Henrik 

(1485-1509) személyében, aki hozzálátott a királyi hatalom megerősítéséhez, 

egységesítéséhez. 

 

A parasztfelkelések 

   A mezőgazdasági fejlődés a XIII. század végén megtorpant. Túlnépesedés, éhínség, rossz 

termés sújtotta Európa nyugati felét. A mezők feltörése miatt kisebb a legelők nagysága, ez 

visszavetette az állattenyésztést, ami csökkentette a trágyázás lehetőségét. Kisebbek lettek a 

terméshozamok. Ráadásul beköszöntött egy nagyobb lehűlési szakasz is Európa éghajlatában. 

A 100 éves háború okozta szenvedések tovább súlyosbították a helyzetet. 1348-ban, pedig 

végig söpört a kontinensen az addig talán legnagyobb pestisjárvány. 

 

Anglia  

 A háború komoly terheket rótt a parasztságra, ráadásul a szabad paraszti elemeknek 

katonáskodni is kellett. 

 A pestis miatt tovább csökkent a dolgozó lakosság létszáma. 

 A földesurak részéről egyre erőteljesebb lett a röghöz kötésre való törekvés. 

 Sokszor kényszermunkára fogták a vidék lakosságát. 

 Az elégedetlenséget főleg prédikátorok fogalmazták meg: John Ball, John Wycliff oxfordi 

tanár a vagyonos egyházat támadta. 

1381 Wat Tyler és a börtönből kiszabadított John Ball vezetésével kirobban a felkelés. 

         Az udvar a vezetőket meggyilkoltatta, vagy kivégeztette, a paraszthadakat szétverték. 

 

Franciaország 

 A felkeléshez a parasztok mellett, csatlakozik a városok plebejus népessége is. Dühük 

elsősorban a nemesség, és a gazdag városi polgárság ellen irányult. 

1358 kitört a Jacquerie-felkelés, melynek vezetője Guilleaume Caillet, egy kiszolgált katona. 

         A felkelés leverése után jött a bosszú, amely nem kímélte a városokat sem. 
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8. A rendi fejlődés Cseh- és Lengyelországban 

 

Csehország és a huszitizmus 

 

   Csehországban a XIII-XIV. század folyamán a Přemysl-dinasztia uralkodott. I. Ottokár 

elérte a német császárnál, hogy az ismerje el a cseh királyok örökösödési jogát, II. Ottokár 

egy rövid időre, 1278-ig megszerezte a Babenbergek örökségét (Ausztria, Stájerország). 

Harcban volt a német-római császári címért is. A dinasztia azonban kihalt 1306-ban, a trón 

Luxemburgi, majd a Jagelló és a Habsburg uralkodók kezébe került. 

 Jelentős német telepes tömegek érkeztek az országba, amelyek a hazai parasztsággal, 

komoly munkával termővé tették az addig terméketlen földeket. 

 A XIV. század elejére létrejött a jogilag egységes jobbágyság, a városok gyarapodni 

kezdtek, fellendült a kereskedelem és a céhes ipar. 

 A kereskedelem nagy részét a német polgárság tartotta kezében, akik a cseh városi 

lakosság uralkodó csoportjaivá váltak. Az ellentétek egyre fokozódtak a cseh közép- és 

kispolgársággal. 

IV. Luxemburgi Károly (1346-1378) 

- Birodalmi székhellyé emeli Prágát, egyetemet alapít. 

- A cseh-német kapcsolatokat erősíti. 

- Hatalmas birtokokat adományozott a papságnak. 

- A főpapság és a nemesség nagy része elnémetesedett. 

- A XIV-XV. század gazdasági válsága itt is éreztette a hatását, az ellentétek egyre nőttek: 

o Főnemes-köznemes 

o Patríciusok-céhes kézművesek 

o Földesúr-jobbágy 

o Német-cseh 

o Egyház-a társadalom többi csoportjai 

 

   A cseh ellenzék élére Husz János, egyetemi tanár állt, aki a cseh nemzeti érdekek 

védelmével összekötötte az egyházi reformtörekvéseket is. Elsősorban a cseh nemzeti egyházi 

és világi kultúra kibontakozásáért emelte fel szavát. IV. Vencel király ezért egy darabig tűrte 

Husz és Prágai Jeromos hitszónok tanításait. A prágai érsek erőteljes fellépése után viszont 

menniük kellett. Többször azonban titokban visszatértek Prágába. 

   IV. Vencel öccsének, Luxemburgi Zsigmond magyar királynak jutott a feladat a huszita 

mozgalom leszámolására. Összeült a konstanzi zsinat (1414-1418), amelyre meghívták Huszt 

is, hogy ott adja elő tanait és védje is meg azokat. Zsigmond menlevelet adott neki, de ez nem 

számított. 

1415 Huszt máglyán elégetik. 

1419 Felkelés Prágában (defenesztráció: a városháza ablakain kidobálják a tanácsosokat.) 

         Tabor hegyére hirdettek zarándoklatot a falusi prédikátorok, ahol az idegyűlt 40 ezer 

         ember megalapította a vagyonközösség elvei szerint Tabor városát. 

         A vezetőjük Jan Žižka volt. A huszita szekérvár komoly katonai sikereket hozott. 

   A táboritákkal (paraszti-plebejus elemek) álltak szemben a kis- és középbirtokos kelyhesek. 

A kelyheseknek csak az egyház kivételezett helyzete adott okot az elégedetlenségre. (Azt 

kívánták, hogy ne csak a pap áldozhasson borral, hanem mindenki ihasson kehelyből.). 

Zsigmond a kelyhesek követeléseit teljesítette, és sikeresen leválasztotta őket a táboritákról. 

1434 lipany-i csata Zsigmond vereséget mért a táboritákra. 
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A lengyel rendiség 

 

   A XII. század második felében, III. Boleszláv király halála után, aki felosztotta fiai között 

az országot, megszűnt a lengyel állam egysége, a szomszédos német birodalom hűbéresévé 

vált. 

1226 A mazóviai fejedelem a Német Lovagrendet behívja, és leigázza a poroszokat. 

         A lovagok egyre több német telepest hívtak be a poroszok lakhelyére, akik maguk is 

         elnémetesedtek. Később a poroszokat beolvasztó balti németeket hívták poroszoknak. 

A német telepesek lengyel terülteken is megjelentek, és az általuk behozott szabadságjogokat 

fokozatosan a lengyel parasztok is elnyerték. Felgyorsult a városiasodás, ami elősegítette a 

széttagolt lengyel területek újbóli összenövését. 

   A széttagoltság I. Lokietek Ulászló és III. Nagy Kázmér uralkodása idején szűnt meg a 

XIV. század első felében. 

 

III. Nagy Kázmér (1333-1370) 

- Az erős királyi hatalom megteremtése érdekében a főurakkal szembeforduló király a 

köznemességre, hivatalnokszervezetére, a királyi bíróságokra támaszkodott. 

- Egységes törvénykönyvet jelentetett meg. 

- A főúri bandériumok mellett megjelentek a királyi bandériumok is. 

- A főpapi kinevezések miatt összetűzésbe került a pápával is. 

- Támogatta a városok, a kereskedelem fejlődését. 

- Anyagilag a regáléjövedelmekre támaszkodott. 

- 1364-ben, Krakkóban egyetemet alapított. 

   Kázmér testvére, Erzsébet a magyar király, Nagy Lajos anyja volt. 1370-ben Lajos örökölte 

a lengyel trónt, amelyet halála után Hedvig lánya birtokolt. Őt a lengyel nemesség hozzáadta 

a litván nagyfejedelemhez, Jagellóhoz. Így létrejött a lengyel-litván unió, amely közösen 

lépett fel, az egyre veszélyesebb ellenfél, a Német Lovagrend ellen. 

1410 grünwaldi csata. Lengyel-litván győzelem a lovagok felett. 

1466 A Német Lovagrend elismeri Lengyelországot hűbérurának. 

 

Kijev és Moszkva 

 

   A XII. században a megújuló kun támadások miatt a Kijevi Fejedelemség egyre inkább 

széthullott és nem tudott komolyabb ellenállást kifejteni. A keleti szláv területeket ezek után a 

svédek, majd a Német Lovagrend támadta elsősorban a fontos keleti útvonalak feletti 

ellenőrzés megszerzése érdekében. Novgorod még mindig jelentős kereskedőváros volt! 

1240 névai csata. Alexander Nyevszkij, a vlagyimiri nagyfejedelem legyőzi a svédeket. 

1242 Csúd-tavi csata. A fejedelem a német Lovagrend felett győz. 

A legnagyobb veszélyt azonban az összes szláv fejedelemségre a kelet felől előrenyomuló 

mongol terjeszkedés jelentette. 

1240 Elesik Kijev, amelyet Batu kán hódít meg. 

         Az elfoglalt keleti szláv területeken egy új mongol állam, az Arany Horda jött létre. 

         Batu hűségesküt tetetett le a szláv fejedelmekkel, akik adót fizettek neki. 

 

   A mongol hódítók elleni harc élére Moszkva állt, amely rövid idő alatt vált erős 

nagyfejedelemséggé. A XIII. század közepén, Alexander Nyevszkij fia, Danyiil alapította a 

moszkvai államot meg.  

1380 kulikovói csata. Dimitrij nagyfejedelem vereséget mér a tatárokra. 
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III. Iván (1462-1505) nagyfejedelem 

- Végleg lerázza a mongol igát. 

- A bojárokkal szemben a katonanemességre támaszkodik. 

- A részfejedelemségek megszüntetésével létrehozza az egységes moszkvai államot. 

- Állami hivatalokat (prikáz) állít fel, ahol az ügyek intézését szolgáló emberekre 

(pomescsikok) bízza, amiért ők szolgálati birtokot (pomesztye) kaptak. 

- A hadsereg is erre a rétegre támaszkodott. 

- Árutermelés, pénzgazdálkodás beindul, Moszkva jelentős kereskedelmi központtá válik. 

- Konstantinápoly 1453-as török elfoglalása után III. Iván felveszi a császári (cár) címet, 

Moszkva a „harmadik Róma” lesz. 

 

 

9. A virágzó középkor technikai kultúrája 

 

 Pedál összekapcsolása a forgattyúval (kovácsfújtatónál) 

 Rokka, szövőszék, kallómalom, selyemszövés 

 Vízikerék, szélkerék, bütykös tengely 

 Nagyolvasztó 

 Építkezéseknél: rámpa, taposómalom, daru 

 Papír megjelenik a XII. századtól 

 1450 k. Gutenberg feltalálja a könyvnyomtatást 

 Puskapor megjelenik a XIII. század második felétől 

 Óra a XIII. századtól 

 Iránytű, carraco (kétárbocos tengerjáró hajó) 


