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Deşteaptă‑te, române!
Deşteaptă‑te, române, din somnul cel de moarte,
În care te‑adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată, croieşte‑ți altă soarte,
La care să se‑nchine şi cruzii tăi duşmani.
Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că‑n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că‑n a noastre piepturi păstrăm cu fală‑un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!
Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna națiune, ai voştri strănepoți,
Cu brațele armate, cu focul vostru‑n vine,
„Viața‑n libertate ori moarte!” strigă toți.
Preoți, cu crucea‑n frunte! căci oastea e creştină,
Deviza‑i libertate şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine‑n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost’ pământ!
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Kedves diákok!
Ez a tankönyv könnyen olvasható, tartalmában vonzó, jól áttekinthető fejezetekre és leckékre tagolódik, amit kulcsszavak és történelmi
fogalmak jegyzéke egészít ki. Aktív részvételt kívánó oktatási módszerek gazdagítják, számos esettanulmány szolgál magyarázatul és példaként, gazdag képanyag, illetve kiegészítő térkép segíti a megértést.
A tankönyv a VIII. osztályos kerettantervet és az annak megfelelő készségeket követi. Célja, hogy fejlessze az adatok, információk, ös�szefüggések felismerésének, kiválasztásának, elemzésének és összegzésének képességét. Mésrészt az a célja, hogy kapcsolatot tudjatok
teremteni a történelmi események és személyiségek között, és képesek legyetek részt venni egyéni vagy csoportos tevékenységben.
A könyvben megjelenő tartalmak célja a múlt rekonstruálása, a román kultúra és civilizáció egyes elemeinek elsajátítása.
A kiválogatott történelmi forrásoknak lényeges szerepe van a felmérésben/képességvizsgán, továbbá abban, hogy képessé tegyen
benneteket az egyes konkrét élethelyzetek megértésére, és időszerű fogalmakkal kíván megismertetni. Továbbá az a célja, hogy képesek
legyetek megérteni az eltérő nézőpontokat, és túllépjetek a sztereotípiákon meg az előítéleteken.
Izgalmas múltbeli utazást kívánunk!

ÁLTALÁNOS ÉS SAJÁTOS KÉSZSÉGEK, TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEK – VIII. osztály
1. A tér és az idő reprezentációjának és koordinátainak különböző helyze‑
tekben történő használata
1.1. A tér- és az időkoordináták használata adott problémahelyzet megoldására:
		– a szövegben szereplő tér és idő első látásra történő azonosítása/felis‑
merése;
		– egyéni/csoportos portfóliók készítése, amelyek az idő- és térkoordináták
szerint csoportosított anyagokat tartalmaznak, adott problémahelyzet
megoldása céljából;
		– egy megadott térkép segítségével helyzetmeghatározó gyakorlatok,
egyes megfigyelhető elemek leírására (települések, emlékművek és
emlékhelyek, csataterek stb.);
		– jelmagyarázattal ellátott tematikus térképek kiegészítése, jelkulcsok/
egyezményes jelek és színek felhasználásával.
1.2. A történelmi tények elemzése a tér-idő koordináták különböző kontex
tusban történő felhasználásával:
		– a történelmi tényeket változó idő- és térbeli szemszögből, különböző
kommunikációs szövegkörnyezetekben összehasonlító elemzési gya‑
korlatok;
		– adott történelmi tényekre/folyamatokra vonatkozó, több perspektívából
történő adatgyűjtés/vizsgálat készítése, válogatott térkronológiai krité‑
riumok alapján;
		– csoportos projektek készítése, a különböző történelmi korokban meg‑
jelenő „másikról alkotott kép” témában.
2. A fogalmi nyelvezet és a történelmi források kritikus és tudatos hasz‑
nálata
2.1. Egy történelmi téma bemutatása, a különböző forrásokban megjelenő
adatok révén:
		– különböző írott források alapján történő olvasói vázlat készítése;
		– beszámolók készítése, amelyek hasznosítani tudják a különféle forrá‑
sokban megjelenő információkat;
		– történelmi forrásjegyzékek összeállítása egy adott témában;
		– beszéd készítése egy adott történelmi témáról, a források által szolgál‑
tatott adatok alapján.
2.2. Egy történelmi tényre vonatkozó vélemény érvekkel történő alátámasztása, a különböző forrásokból származó adatok alapján:
		– tematikus érvelő esszék írása egy történelmi tényről, különböző forrá‑
sokból származó adatok alapján;
		– vitafórumok egy történelmi tényről/folyamatról/személyiségről;
		– egy történelmi tényről/folyamatról/személyiségről alkotott vélemény,
nézőpont, hitnézet érvek segítségével történő megfogalmazása.
3. Az állampolgári magatartás kinyilvánítása a történelmi és a társadalmi–
kulturális sokszínűség tapasztalatának hasznosítása révén
3.1. Személyiségek/csoportok változatos történelmi környezetekben történő
tevékenységén alapuló történelmi tapasztalatok felhasználása:

		– munka-/ és információs eszközök (például szótárak, adatgyűjtemények,
enciklopédiák, média, emlékiratok stb.) használata, adott történelmi
személyiségekről/csoportokról való értékítéletek megfogalmazására;
		– prezentációk készítése, amelyek adott személyiségek/csoportok külön‑
féle helyzetekben véghezvitt tetteiből fakadó történelmi tapasztalatokat
hasznosítják;
		– vitafórumok rendezésre érzékeny és vitatott kérdésekről.
3.2. A társadalmi–kulturális sokszínűséget bemutató projektek készítése:
		– tematikus plakátok, rajzok stb. készítése és ezek tartalmának haszno‑
sítása a galérialátogatás típusú stb. tevékenységek révén;
		– munka- és információs eszközök használata a bibliográfiai hivatkozások
rögzítésére, beszámolók készítése céljából;
		– a különböző közérdekű objektumok (templomok, múzeumok stb.) te‑
matikus meglátogatását követő felmérések/kutatások elvégzése, a
helyi, regionális, országos szintű társadalmi–kulturális sokszínűség
megértése céljából;
		– fényképeket, vallomásokat stb. felhasználó, egyéni vagy csoportos pre‑
zentációk/portfóliók készítése, amelyek tükrözik a társadalmi–kulturá‑
lis sokszínűséget helyi/regionális/országos szinten;
		– a helyi/országos közösségek fejlesztését célzó projektek készítése, az
etnikai, vallási és kulturális sokszínűség kiaknázásával.
4. Az állandó tanulást szolgáló eszközök önálló és felelős használata
4.1. Történelmi vizsgálatok végzése a multimédiás eszközök segítségével:
		– digitális adatbázis elkészítése (források, fényképek, video- és hangfel‑
vételek) – digitális portfólió;
		– kutatási/vizsgálati tervek kidolgozása egy beszélgetőcsoport létrehozá‑
sával valamelyik közösségi médiaoldalon;
		– a multimédiás eszközök felhasználásával riportok készítése történelmi
eseményekhez kapcsolódó jelenkori/kortárs akciókról vagy személyi‑
ségekről.
4.2. Egyéni és csoportos projektek elindítása, kidolgozása és alkalmazása,
különféle történelmi tapasztalatok felhasználásával:
		– munkalapok készítése a multimédiás források vizsgálatának tevékeny‑
ségéről;
		– családi/helyi történelemmel kapcsolatos projektek kidolgozása, felhasz‑
nálva az oral history által nyújtott forrásokat;
		– a nemformális módszerek felhasználásával szociális témájú tevékenysé‑
gek szervezése (pl.: „élő könyvtár”, „színház-fórum”, „nyilvános kávéház”).
4.3. Egyes kényes és vitatott történelmi kérdések megközelítésében transzdiszciplináris perspektíváknak a mindennapi életben történő alkalmazása:
		– sztereotípiákkal, előítéletekkel együtt járó, kényes helyzeteket tárgyaló
vitafórumok rendezése, különféle források felhasználásával;
		– egy adott történelmi esemény/folyamat/személyiséggel kapcsolatos tantár‑
gyak fölötti projektek elkészítése, különféle információk felhasználásával;
		– plakát készítése az emberi jogok tiszteletben tartásának témájában;
		– egyéni/csoportos projektek elkészítése, amelyek a „másikról alkotott
kép” témáját mutatják be.
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A TANKÖNYV BEMUTATÁSA
Nyomtatott változat

A lecke
száma

A TANEGYSÉG BEMUTATÓ OLDALA

A lecke
címe

LECKE

3. LECKE

Releváns
kép
Kulcsszavak

A

volt 1386 és 1418 között.

∙ Önálló/független állam
∙ Dzsihád
∙ Kései keresztes hadjárat
∙ Román országok
egyesítése

Történelmi
fogalmak

Vitéz Mihály bevonulása Gyulafehérvárra (Alba Iulia)

V. Tanegység

TÖRTÉNELMI FOGALMAK
Szupremácia = egy államnak
vezető szerepre, a többi
államhoz képest elsőbbségre
való való a törekvése.

A román középkor

nyelv vizsgálata csupán kiteljesíti azt,

1. Lecke – Az első államalakulatok
2. Lecke – A román térség középkori
államai: Erdély, Havasalföld,
Moldva, Dobrudzsa
Esettanulmányok:

erdélyi-fennsík sziklás domborzatába,

 Etnikai és vallási sokszínűség a
román térségben

„A történelmi hagyomány és a

amit maga a természet vésett bele az
amelynek hegyek övezett koronája év-

3. Lecke – A román térség és a kései
keresztes hadjáratok Öreg
Mirceától Vitéz Mihályig
Esettanulmányok:
 Középkori várak
 A Curtea de Argeș-i püspöki templom

századok óta vigyázza ennek a nemzetnek a kialakulását és sorsának

Jellemző
idézet

beteljesülését az ősi Dacia földjén.”

GheorGhe Brătianu

Vitéz Mihály bevonulása
Gyulafehérvárra – 1599.

Összefoglalás/értékelés

IDŐSZALAG

1394/1395
Rovine

Érintett készségek

1475

1600

Vaslui

A román országok
egyesítése
57

ISMÉTLŐ VÁZLAT
AZ ELSŐ ÁLLAMALAKULATOK FORMÁI
• Vajdaságok, IX–XIII. sz.
• Kenézségek és vajdaságok
• Erdők, síkságok, országok
• Zsupánságok, országok

KÖZÉPKORI ROMÁN
ÁLLAMOK
• Erdély
• Havasalföld
• Moldva
• Dobrudzsa

ROMÁN VAJDÁK
• Öreg Mircea
• Vlad Țepeș
• Hunyadi János
• Ștefan cel Mare
• Vitéz Mihály

KERESZTES HADJÁRATOK POLITIKÁJA
• Rovine, Nikápoly
• A târgoviște-i éjszakai támadás
• A hosszú hadjárat, Nándorfehérvár
• Vaslui, Războieni
• Călugăreni, Giurgiu

ETNIKAI SOKSZÍNŰSÉG
• Románok
• Magyarok
• Szászok
• Székelyek
• Romák

FELEKEZETI SOKSZÍNŰSÉG
• ortodox keresztények
• katolikus keresztények
• református/protestáns keresztények
• más vallások: judaizmus, muzulmán hit

C. Neagoe Basarab temploma,
XIX. századi ábrázolás

Egyenérték aranyban
7 kg arany
17,5–21 kg arany

30 000
60 000

105 kg arany
210 kg arany

30 000–35 000

105–122,5 kg arany

XV. század
1541
1575
XVII. század
1658–1687

tea de Argeș-i templom építészeti stílusát, illetve nevezd meg a mesterek által alkalmazott sajátos díszítőelemeket!
Hasonlítsd össze a román térség más kolostoraival és templomaival!

2 A tankönyv szövegéből és a képekből kiindulva írjatok érvelő esszét a Curtea de Argeș-i templom építésének valódi
történetéről és a hozzá kapcsolódó legendáról!
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V. TANEGYSÉG. A román középkor

A sajátos készsé
gek kialakítását/
fejlesztését célzó
alkalmazások

TANULÁSI
ACTIVITĂȚITEVÉKENYSÉGEK
DE ÎNVĂȚARE
Értem és elemzem
1 a) Jelöld be a térképen a csaták helyszíneit, és fejtsd ki ezeknek

a jelentőségét!
b) Másold le a füzetbe a térképet, és egészítsd ki azokkal a helységekkel, ahol a leckében említett más csaták zajlottak!
c) Másold le a mellékelt táblázatot, majd egészítsd ki a minta alapján!

Csata
Év
Rovine
1394/1395
Várna
Nándorfehérvár
Târgoviște
Vaslui
Războieni
Călugăreni
Giurgiu
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Román állam/Vezető
Havasalföld (I.) Öreg Mircea

Ellenfél
Oszmán Birodalom/Bajazid

A román országok az oszmánellenes harcok idején

V. TANEGYSÉG. A román középkor

XV. század
1400–1450
1450
XVI. század
1520–1530
1574–1583
XVII. század
1604–1632

Havasalföld
Adó (aranypénz)
2000–3000
10 000

Egyenérték aranyban
7–10,5 kg arany
35 kg arany

14 000–50 000
104 000

49–175 kg arany
364 kg arany

32 000–40 000

112–140 kg arany

Erdély
Adó (aranypénz)
10 000
15 000

Egyenérték aranyban
35 kg arany
52,5 kg arany

40 000

140 kg arany

A Verbális/nyelvi intel-

E Természeti intelligen-

B Logikai/matematikai

F ITesti/mozgáskoordi-

C Zenei/ritmus intelli-

G Intraperszonális (ma-

gencia. Állíts össze
jegyzéket a legismertebb román zeneszerzők mű veiből, és
mutass be belőlük
részleteket az osztálynak!

gunkra vonatkozó) intelligencia. Írj naplót/
megfigyelési adatlapot, amely bemutatja a
tanév során a történelemórákon átélt érzelmeidet, hangulataidat,
érzéseidet!

D Vizuális/térbeli intel-

H Interperszonális (em-

ligencia. Írj cikksorozatot a „Román vajdák,
fejedelmek és királyok” témában!

intelligencia. Készíts/
Szerkessz táblázatokat/diagramokat/időrendi vázlatokat a
„Tudomány és technika
a román térségben”
témáról!

I. Basarab

ISMÉTLÉS

Portfólió

ligencia. Készíts rajzot/plakátot/posztert/
fotóalbumot a következő témához: „Híres
román szobrászok és
festők”.

cia. Készíts projektet
arról, hogy milyen szer e p et j át s zot t a
földrajzi környezet a
románok történelmében!

nációs intelligencia.
Alkosd meg egy olyan
épület /emlékmű
makettjét, amelyről
ebben az évben tanultál történelemből!

beri kapcsolatokra
vonatkozó) intelligencia. Tervezz meg egy
társadalmi jellegű tevékenységet, amelyben bemutatod az
ebben a projektben
készült anyagokat!
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ÉV VÉGI ISMÉTLÉS

131

Rendszerező és rögzítő tevékenységek

ÖSSZEFOGLALÓ FELMÉRÉS

Portfólió

Moldva
Adó (aranypénz)
2000
5000–6000

GYAKOROLD ÉS ALKALMAZD
1 Tanulmányozd alaposan a képeket, és korábbi történelmi, művészettörténeti ismereteid alapján állapítsd meg a Cur-

1. Határozd meg azt az évszázadot és történelmi teret, amelyre a forrás utal!
2. Írd le a román uralkodó harci taktikáját!

• A többféle intelligencia elméletéből kiindulva, az osztálytársakkal együtt készítsetek projektet, amelynek témája: „Románok, akik alakították a történelmet”.
• Oldd meg a feladatokat a rád jellemző intelligencia-típus szerint!

KÖZPONTI INTÉZMÉNYEK
• Uralkodóság
• Egyház
• Uralkodói tanács
• Az ország rendi gyűlése

Tanulmányozd figyelmesen az alábbi táblázatokban szereplő adatokat, és fogalmazd meg véleményed, hogy miként
alakult a havasalföldi adófizetés az Oszmán Birodalom, illetve a kettejük közötti kapcsolat a XV. és XVII. század között!

B. Neagoe Basarab és családja

ÉRTEM ÉS ALKALMAZOM
Gondosan olvasd el az alábbi forrást, majd oldd meg a feladatokat:
„De a vlach [Karóbahúzó Vlad vajda 1462-ben] minden alattvalóját a szűk hegyszorosokba és erdővel borított
helyekre költöztette; a mezőket lakatlanul hagyta, és minden szarvasmarhát jóval a határokon belülre tereltetett.
[...] A zsarnok [II. Mehmet szultán], átkelve a Dunán, több mint 7 napon át járta be [Havasalföldet], de nem
talált semmit, sem embert, sem a legapróbb állatot, sem ennivalót vagy vizet. ” (Dukász Mihály: Török-bizánci
történelem)

PORTFÓLIÓ

A curtea de argeș-i püspöki templom

A. Curtea de Argeș – püspöki katedrális

Karóbahúzó Vlad (III.) Nagy István (II.) Vitéz Mihály

ISMÉTLÉSI OLDALAK

ISMERETELLENŐRZÉS

A sajátos
készségek ki
alakítását/fej
lesztését célzó
alkalmazások

Hunyadi János

ISMÉTLÉS

Curtea de Argeș városában található a román ortodoxia meghatározó bizonyítéka, és egyúttal a XVI. századi középkori építészet remekműve, a Curtea de Argeș-i kolostor, amely Neagoe Basarab idején épült. Az 1793-ban „püspöki
templomként” ismert épület később az argeș-i püspökség székhelye lett.
Az 1515 és 1517 között emelt templom építéséhez legenda is fűződik. A legenda szerint Manole mester a kolostor
falába falazta be feleségét, Annát, hogy így erősítse meg az éjszakánként leomló falakat. A legenda az építőmester kútjáról is említést tesz. Amikor az uralkodó meglátta a csodálatos építményt, megkérdezte a kolostoron dolgozó mestereket,
hogy tudnának-e egy még szebb kolostort építeni. Manole igennel válaszolt, az uralkodó pedig, hogy ezt megakadályozza,
elrendelte az állványok lebontását, a mesterek pedig a kolostor tetején maradtak. Ők Ikaroszhoz hasonlóan zsindelyből
szárnyakat készítettek maguknak, és leugrottak, de mindannyian meghaltak. Azon a helyen, ahová Manole lezuhant, egy
forrás fakadt, ez Manole mester kútja.
A Curtea de Argeș-i kolostort a régi, XIV. századi (1359) metropolia helyén építették fel. Falfestményeit Dobromir
készítette, és 1526-ban, Radu de la Afumați uralkodása idején fejezte be. A festmény fennmaradt töredékeit a Bukaresti
Nemzeti Művészeti Múzeumban őrzik. A kőből épült templom rendkívüli emlékmű, amelyről elragadtatással írtak a
külföldi utazók. Aleppói Pál a XVII. században a „világ egyik csodájának” nevezte a templomot. Ide temették el Szent
Filofteia maradványait is. A templom híre messze földre eljutott, és XIX. századi újjáépítésében francia építészek is részt
vettek.
I. Károly idején a katedrálist a román királyi család temetkezési helyévé alakították át, 2009-ben pedig egy újabb
katedrálist kezdtek építeni, ahová a királyi család sírjait helyezték el. Itt nyugszik I. Károly király, Erzsébet királyné,
Ferdinánd király és Mária királyné, illetve II. Károly, Elena királyné, továbbá Anna királyné és Mihály király.

XV. század
1456
1480
XVI. század
1541
1592
XVII. század
1601–1694

(I.) Öreg Mircea

A munka-/információs eszközök (pl. szótárak, enciklopédiák, dokumentumok,
sajtó) segítségével alkossatok értékítéletet a fenti személyiségeknek a románok
történelmében játszott szerepéről!

• A XV. században az erdélyi
Hunyadi János (1441–1456),
a havasalföldi Karóbahúzó
Vlad (1456–1462) és Nagy
István (1457–1504) moldvai
fejedelem oszmánellenes
harcot folytatott.
• A XVI. század vége a román
országok számára, először
a románok történelmében
rendkívüli megvalósulást
hozott: a Vitéz Mihály
(1593–1601) uralkodása
alatt végmenet
egyesítésüket. Ez az
esemény meghatározónak
bizonyult a román országok
későbbi fejlődésében.

Interaktív multimédiás
tanulási tevékenységek

Ismétlési szekvencia

ESETTANULMÁNY

Tudományos
tartalom

1462
Târgoviște

Időszalag

Leckék. Eset
tanulmányok

ESETTANULMÁNY

Esettanulmány
címe

1456
Nándorfehérvár

3. LECKE. A ROMÁN TÉRSÉG ÉS A KÉSEI KERESZTES HADJÁRATOK ÖREG MIRCEÁTÓL VITÉZ MIHÁLYIG
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Érintett készségek: 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 4.3.

MEGJEGYZEM

Román uralkodók és fejedelmek arcképcsarnoka

XIV. század derekán Havasalföldön és Moldvában javában tartott az államalakulás és a függetlenség kivívásának folyamata. A román országokkal szomszédos államok
terjeszkedő politikája állandó volt, ami a román uralkodók részéről bátor küzdelemmel
párosuló hatékony diplomáciát tett szükségessé. Havasalföld meghatározó alakja,
(I.) Öreg Mircea (1386–1418) zűrzavaros időkben lépett trónra, ami a „szent háborút”
(dzsihádot) folytató Oszmán Birodalom Európa irányába történő terjeszkedéséből fakadt. Válaszlépésként a keresztény államok meghirdették a kései keresztes háborúkat,
amelyekhez Havasalföld is csatlakozott. Miután szövetséget kötött Lengyelországgal és
Magyarországgal, Öreg Mircea 1394. október 10-én/1395. május 17-én Rovinénél
(„mocsaras hely”) csatát vívott I. Bajaziddal. Mircea győzelme megszilárdította a valah
állam függetlenségét. A románok sikere arra sarkallta Luxemburgi Zsigmond magyar
királyt, hogy meghirdesse az első kései keresztes hadjáratot. A nikápolyi csata (1396.
szeptember 25.) azonban kudarccal végződött. Ennek ellenére a magára maradt (I.) Öreg
Mirceának sikerült megvédenie országa szabadságát.
A XV. század oszmánellenes küzdelmének legkiemelkedőbb alakja Hunyadi János
erdélyi vajda (1441–1456), aki a támadó jellegű hadviselés híve volt, és több hadjáratot
vezetett a Balkán-félszigetre (1443–1444, az úgynevezett hosszú hadjárat): Várna
(1444), Nándorfehérvár (1456). Ugyanekkor tűnt ki Havasalföldön Öreg Mircea unokája, (III.) Karóbahúzó Vlad (Vlad Țepeș), aki 1462. június 16/17-ére virradóan egy
Târgoviște melletti éjszakai támadásban legyőzte az oszmánokat. (III.) Nagy István
(Ștefan cel Mare) moldvai fejedelem (1457–1504) „az egyszerre ne legyen két ellenséged”
elvét követte. Ennek jegyében vazallusi vagy szövetségesi szerződéseket kötött a keresztény országokkal (Lengyelország, Magyarország), az Oszmán Birodalomhoz fűződő kapcsolataiban pedig a fegyveres harcot (Vaslui – 1475, Războieni – 1476 stb.) a
diplomáciával ötvözte.
A XVI. század első felében az európai nagyhatalmak kimerítették erőforrásaikat a
vezető szerepért (szupremácia) egymás ellen vívott szakadatlan háborúkban, és a reformáció mozgalmának első következményeit is el kellett szenvedniük. A román országok
számára a XVI. század vége rendkívüli megvalósítást hozott, ami meghatározta a román
államok későbbi fejlődését: ez a (II.) Vitéz Mihály (Mihai Viteazul) (1593–1601) fennhatósága alatt végbement egyesülés. Miután hatalmas összegű arannyal megvásárolta
Havasalföld trónját, 1594-ben Mihai megindította oszmánellenes harcát, és több győzelmet aratott. Közülük a legkiemelkedőbb a călugăreni-i (1595. augusztus 23.) és a giurgiu-i (1595. október 15–20.) csata. Győzelmeinek köszönhetően Mihály kivívta
Havasalföld függetlenségét. Mihály azonban elégedetlenné vált az Erdélyben végbement
változásokkal és az 1595. május 20-án Báthory Zsigmonddal kötött szerződés feltételeinek a megszegésével, hiszen a szerződés Mihályt az erdélyi fejedelem helytartójának
ismerte el. Éppen ezért 1599. november 1-jén Havasalföld uralkodója elfoglalta Erdélyt,
majd Moldvát (1600) is egyesítette a fennhatósága alá tartozó területekkel, ezáltal megvalósította a román országok első egyesítését.

(I.) Öreg Mircea (Mircea cel
Bătrân) Havasalföld uralkodója

Ismétlési/
összefoglalási
szekvencia

FELFEDEZEM

A román térség és a kései
keresztes hadjáratok Öreg
Mirceától Vitéz Mihályig

KULCSSZAVAK

A
tanegység
száma és címe

Felfedezem rovat

MEGOLDÁSOK

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS

PORTFÓLIÓ

Megoldások

I Válaszd ki a helyes választ:
1. A kora középkorban a románok
a) nemzetségekbe; b) faluközösségekbe; c) királyságokba szerveződtek.
2. A román térségben
a) három középkori állam; b) négy középkori állam; c) öt középkori állam alakult.
3. Havasalföld megalapítója
a) Bogdan; b) Dragoș; c) Basarab volt.
4. Az első román uralkodó, aki részt vett a kései keresztes hadjáratok politikájában
a) Petru Mușat; b) Ștefan cel Mare; c) Öreg Mircea volt.

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS 7 o.

I 1. b; 2. b; 3. b; 4. b; 5. b; 6. a.
II 1914 – az I. világháború kezdete; 1929–1933 – A nagy

II Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak-e az alábbi állítások:
a) Az első államszerveződési formák a román térségben a kenézségek, vajdaságok, a román országok voltak.
b) Az országalapítás a Kárpátokon kívüli térség egyik történelmi folyamata.
c) A XV. században Vitéz Mihály csatlakozott a kései keresztes hadjáratokat meghirdető államokhoz.
d) A román térséget nem jellemzi etnikai és felekezeti sokszínűség.

III A mellékelt képek közül

válogasd ki azokat,
amelyek kapcsolódnak a
román térség középkori
védelmi rendszeréhez!

gazdasági válság; 1939 – a II. világháború kezdete;
1945 – a II. világháború vége; 1949 – a NATO létrehozása; 1955 – a Varsói Szerződés; 1957 – a Római Szerződés; 1962 – Rakétaválság; 1985 – Mihail Gorbacsov
lesz az SZKP főtitkára; 1989 – A kommunista rendszerek bukása Közép- és Kelet-Európában.

III Bármilyen hétköznappal kapcsolatos elem.
IV 1. F. D. Roosevelt – az USA elnöke / a II. világháború;
2. W. Churchill – Nagy-Britannia miniszterelnöke/ II.
világháború; 3. M. Gorbacsov – az SZKP főtitkára /
glasznoszty és peresztrojka; 4. A. Einstein, C. Chaplin/
fizika, relativitáselmélet/filmművészet.

V 1. Az Európai Parlament, 2. Az Európai Tanács,

A
B
IV Másold be a füzetbe a mellékelt térképet, majd egészítsd ki a megfelelő
jelképekkel! Készítsd el a megfelelő térképmagyarázatot is!
• Középkori várak
– Térképmagyarázat – 1 pont
• Csataterek
– Tartalom – 2 pont (1 pont minden
• Fővárosok, uralkodói/
kategóriához tartozó 4 elem
vajdai székhelyek
elhelyezéséért)
• Templomok és kolostorok

C

D

3. Az Európai Bizottság, 4. Az Európai Unió Tanácsa,
5. Az Európai Unió Bírósága.

VI 1. Európa, XX. század; 2. I. világháború, II. világháború;
3. A hidegháború; 4. A forrásokban feltüntetett politikai
rendszerek bármely két jellemzője/tulajdonsága/gyakorlata; 5. Az Európai Unió megalakulása; 6. A fogalomtérkép elkészítése.

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS – I. Tanegység, 14. o.

V Olvasd el figyelmesen az alábbi forrásokat, majd oldd meg a feladatokat:

I 1. b; 2. b; 3. a; 4. c; 5. c.
II 238 391 km, átlagosan, Északi-sark, Duna.
III 1. Fekete-tenger, 2. „a nemzetközi forgalom egyik
legaktívabb központja”, „üzlet”; 3. Az összes vitorla
felfelé stb.

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS – II. Tanegység, 24. o.
A. Részlet Küküllei János Krónikájából.

B. Șerban Papacostea

1. Határozzatok meg egy történelmi térséget az A forrásból! 0,5 pont
2. Nevezzétek meg a B forrás alapján a XIV. században megalakult államokat! 0,5 pont
3. Magyarázzátok meg a szövegekben aláhúzott fogalmakat! 1 pont
4. Mutassátok be 10 sorban a Kárpátokon túli középkori román államok megalakulását! 1 pont

ÖNÉRTÉKELÉS

I

II

III

IV

V

Értékelési útmutató

0,25 p × 4 = 1 p

0,25 p × 4 = 1 p

0,50 p × 2 = 1 p

1p+2p=3p

3p

1 pont hivatalból
Maximális pontszám: 10 pont

I 1. c; 2. c; 3. b; 4. b.
II a. A; b. F; c. A; d. A.
III A – a fémkor; B – a kőkorszak; C – a fémkor; D – kőkorszak.

IV Bármilyen gazdasági, társadalmi szervezeti, művészeti és vallási szempont.

V 1 – Magyarország, Románia; 2 – Közép-Európa –
Észak-Európa stb.

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS – III. Tanegység, 36. o.
I 1. b; 2. a; 3. c; 4. a.
II a. A; b. F; c. A; d. A.
III A, C, D, E.
két oka; Dacia rómaiak által történt meghódításának
bármely két következménye.

V 1. Decebal; 2. Traianus; Drobeta-híd, Traianus-oszlop,

Adamclisi-emlékmű, 3. Bármely vélemény; minden
releváns történelmi tény, amely a dákoknak a rómaiakkal való Kr. u. I–II. századi kapcsolatairól szól.

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS – IV. Tanegység, 48. o.
I 1. a; 2. b; 3. b; 4. b.
II a. F; b. A; c. F; d. A.
III A, B.

V. TANEGYSÉG. A román középkor

Felmérési elemek

6

Önfelmérési/ellenőrzési rész

A tankönyv elektronikus formája a nyomtatott változathoz hasonló
tartalmú, és ezenkívül egy sor interaktív multimédiás (statikus, animációs,
interaktív) tevékenységet tartalmaz.

IV Itáliai, keltibériai, latin, latin, latin, latin, szláv, germán, germán, germán.

V 1. Európa, VI. század; 2. Justinianus, „a barbárok átkelésének megállítására”; 3. A román nép kialakulásának, illet ve a vándornépek szerepének
megmagyarázása.

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS – V. Tanegység, 62. o.
I 1. b; 2. b; 3. c; 4. c.
II a. A; b. A; c. F; d. F.
III B, C.
IV Bármely legenda, bármilyen helyes tartalom.
V 1. Máramaros; 2. Havasalföld, Moldva; 3. vallahok =

románok; önállóság = szabadság, függetlenség;
4. A Kárpáton kívüli középkori román államok kialakulásának bemutatása.

MEGOLDÁSOK
62

Digitális változat

IV Dacia rómaiak által történt meghódításának bármely

135

AMII statikus

AMII animációs

AMII interaktív

ELOZETES ISMÉTLÉS

PORTFÓLIÓ
I Válasszátok ki a helyes választ:

1.	A XIX. század végén, illetve a XX. század elején két katonai-politikai blokk jött létre:
		a) Antant és Hármas egyezség; b) Antant és Hármas szövetség; c) Antant és A három császár szövetsége.
2.	Az első világháború a
		a) Hármas szövetség,b) Antant, c) Központi hatalmak győzelmével ér véget.
3.	1945. június 26-án San Franciscóban a
		a) Nemzetek Szövetsége, b) Egyesült Nemzetek Szervezete, c) Európai Unió alapjait fektették le.
4.	A Szovjetunió vezetője, aki a kommunista rendszer reformját javasolta:
		a) Nyikita Hruscsov, b) Mihail Gorbacsov, c) Leonyid Brezsnyev.
5.	Milyen néven ismert az USA és a Szovjetunió, illetve szövetségeseik közötti politikai és ideológiai feszültsé‑
gek és ellentétek/összeütközések korszaka?
		a) A rózsák háborúja, b) Hidegháború, c) Vietnami háború.
6.	Hány tagállama volt az Európai Unió nevű politikai szervezetnek 2019. január 1-jén?
		a) 28 tagállam, b) 27 tagállam, c) 26 tagállam.

II Magyarázzátok meg az alábbi kronológiai tengelyen feltüntetett évszámok jelentését:
1914

1929–1933

1939

1945

III Másold a füzetbe az alábbi hatszögű ábrát,
és töltsd ki a korábban tanultakkal:

1949

1957

1962

1985

1989

A városok
szerveződése
………………

Találmányok
………………

Szórakozás és
kultúra
………………

1955

Otthoni élet
………………
HÉTKÖZNAPI
ÉLET A KÉT
VILÁGHÁBORÚ
KÖZÖTT

A népesség
egészségügyi
állapota
………………

A vidék világa
………………

IV Nevezzétek meg a képeken

látható hírességeket! Másoljá‑
tok le a füzetbe az alábbi
táblázatot, és töltsétek ki a
megadott példa alapján!

1

Szám
Híresség neve
1
2
3
4 Charlie Chaplin és Albert Einstein

2

3

4

A hozzá kapcsolódó történelmi esemény

Filmművészet/Tudomány

ELŐZETES ISMÉTLÉS
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V

Nevezd meg az Európai Unió intézményeit. Másoljátok le a füzetbe, majd töltsétek ki az alábbi táblázatot!

Európai intézmény

VI

Szerepe
• Elfogadja az EU törvényeit.
• Megállapítja az Európai Unió általános
politikáját és prioritásait.
• Új törvényekre tesz javaslatot.
• Nemzetközi szinten képviseli az EU-t.
• Elfogadja az európai törvényeket, és
összehangolja az EU politikáját.
• Gondoskodik arról, hogy az EU jogszabá
lyait minden EU-s tagországban ugyanúgy
értelmezik és ültetik gyakorlatba.

Tagok
• 705 képviselő
• Az EU-tagállamok állam- és kormányfői, az Európai Bizottság elnöke, az Unió kül- és
biztonságpolitikai főképviselője
• 28 biztos (minden tagállamból egy), akiknek élén a Bizottság elnöke áll.
• Minden EU-tagország minisztere, akik az esedékes, vitára bocsátott területért felelnek.
• AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA: tagállamonként 1 bíró, továbbá 11 főtanácsnok.
• TÖRVÉNYSZÉK: 47 bíró.

Olvassátok el figyelmesen az alábbi szöveget, majd oldjátok meg a feladatokat:

„Az első világháborút lezáró békeszerződések látszólag végleg megpecsételték az európai kontinens sorsát… Az
1914–1918 közötti időszak által okozott gazdasági, politikai, intézményi, mentális, sőt esztétikai téren végbemenő
változások rendkívül súlyosan estek latba a kontinens fejlődésében. Ezek közül az első a liberális demokrácia modelljének elértéktelenedése, amelynek helyét rövid időn belül egy új autoriter államforma, az új valóságból megszülető
úgynevezett totalitárius állam vette át. Akár a fasiszta, akár a kommunista változatukról volt szó, a totalitárius államok
az Európát megrázkódtató válságokból fejlődtek ki, és sokak számára az első világháború örökségét jelentették. Ahhoz,
hogy Európa megszabaduljon ennek a rémálmától, semmi másra nem lesz szükség, mint egy második világháborúra.
1945 után a liberális demokráciák és a fasizmus közti konfliktus helyét a liberális demokráciák és a kommunizmus
közötti konfliktus veszi át. A két rendszer közötti szembenállás, amely egy fél évszázadon át a kontinens szívében zajlik,
az Egyesült Államok csatlósává vált Nyugat-Európát szembeállítja a félig ázsiai, félig európai „nagy szovjet testvér”
vazallusával, Kelet-Európával. Jóllehet soha nem fajul katonai összecsapássá, ez a 45 évig tartó, tömbök közötti konfliktus gazdasági rendszereket, társadalmi terveket, világfelfogásokat, sőt ellenséges kultúrákat kényszerített kíméletlen
szembenállásra… Egészen az 1989–1990-es évekig kellett várni, hogy körvonalazódni kezdjen ennek a történelmi
szembenállásnak a vége, amelyhez Európa szolgált színtérként. Miután a kommunista tömb elveszítette a liberalizmus
ellen meghirdetett gazdasági háborút, majd brutálisan szétesett, egymás után omlottak össze a fél évszázadon keresztül erőszakkal hatalmon levő rezsimek. Ezáltal ismét láthatóvá vált egy kontinens sorsának izgalmas kérdésköre,
egy olyan kontinensé, amely ismét saját jövőjének urává vált, mégpedig úgy, hogy történelme során első ízben
rendeződött azonos értékek köré. (Serge Berstein, Pierre Milza: Európa története, 5. kötet)
1. Nevezzetek meg egy történelmi térséget és az évszázadot a fenti forrásból!
2. Nevezzétek meg a fenti forrásban említett katonai konfliktusokat!
3.	Nevezzétek meg azt a fogalmat, amely alatt a történelemben ismert: „Jóllehet soha nem fajult katonai ös�‑
szecsapássá, ez a 45 évig tartó, tömbök közötti konfliktus (…)”!
4.	Soroljatok fel két jellemző vonást a szövegben szereplő politikai rendszerekről!
5. Az aláhúzott szövegrészből kiindulva magyarázzátok meg az Európai Unió jelszavát!
6.	A fenti forrásból kiindulva töltsétek ki a téma fogalmi térképét: A világ a XIX. század végén és a XXI. század elején.

ÖNÉRTÉKELÉS

Értékelési útmutató

8

I

0,25 p × 6 = 1,5 p

ELŐZETES ISMÉTLÉS

II

III

IV

V

VI

1. 0,2 p
2. 0,2 p
Hivatalból: 1 pont
0,25 p × 5 3. 0,2 p
0,15 p × 10= 1,5 p 0,25 p × 6 = 1,5 p 0,25 p × 4 = 1 p
4. 0,2 p Maximális pontszám: 10 pont
= 1,25 p 5. 1 p
6. 0,45 p
= 2,25 p

Románia

„Mi nem vagyunk elszigeteltek a kontinensen… Mi nem élünk utak vagy kultúrák

találkozásánál… Minket nem lehet kisza-

kítani a bennünket határoló összetett
földrajzi egységből, amely ugyanakkor

meghatározza sorsunkat a két bennünket
uraló elem, a Hegy és a Tenger között.”

Gh. I. Brătianu: A Fekete-tenger

I. TANEGYSÉG
Bevezető
1. Lecke – A földrajzi környezet
2. Lecke – A románok történelmének
korszakolása
	Ismétlés/ Értékelés

Sajátos készségek: 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 4.3.
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1. LECKE
A földrajzi környezet

Simion Mehedinți

A modern földrajzoktatás
megteremtője és megszervezője
Romániában. A Bukaresti Egyetem
tanára, a Román Akadémia tagja és
a Convorbiri literare folyóirat
igazgatója volt 1907–1923 között.

KULCSSZAVAK
• Földrajzi környezet
• Domborzat
• Kárpátok
• Duna
• Fekete-tenger

TÖRTÉNELMI FOGALMAK
Vízgyűjtő terület = a felszín‑
nek az a területe, ahonnan
egy folyó/folyam, tó vagy
beltenger az összes felszíni
vízfolyást magába gyűjti és
elvezeti.
Éghajlat (klíma) = a föld egy
adott helyén vagy térségé‑
ben, légköri jelenségek
kölcsönhatásának összes‑
sége, ami egy rendkívül
hosszú időtartamot fog át.
Alpesi hegységképződés =
a földtörténeti kor utolsó
szakasza a föld hegységei‑
nek képződésében.

IDŐSZALAG
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I. TANEGYSÉG. Bevezető

A földrajzi környezet a Föld sajátos rendszere, amely az összes hozzátartozó
összetevő összekapcsolódása és kölcsönhatása eredményeként jön létre (litoszféra,
atmoszféra, hidroszféra, bioszféra, beleértve az embert és annak tevékenységeit is).
Románia egy 238 391 km2-es területű ország, amely Közép-Európa délkeleti
részén, a Kárpátok, a Duna és a Fekete-tenger találkozásánál fekszik. Így, történelmi szempontból ezt a területet Kárpátok – Duna – Fekete-tengeri térségnek is
nevezhetjük.
Románia kárpáti ország, mert a Kárpátok hegyláncának több mint kétharmada
az ország területén található. Az Erdélyt mintegy gyűrűként körülölelő hegyvonulatot gazdag hegyvidéki növénytakaró borítja, ezért a történelem folyamán az idegen
betolakodók elől gyakran szolgált menedékként és otthonként az itt élő népesség
számára. A három részre, Déli-, Keleti- és Nyugati-Kárpátokra tagolódó hegység, illetve a hegyvidék, különösen a völgyei és a medencéi állandó lakóhelyként is szolgáltak. Az országot félkörként körülvevő alföldek a déli és nyugati részen terülnek
el (a Román-alföld, illetve a Nyugati-alföld), és az ország területének mintegy 30%át teszik ki.
Románia dunai ország is, mert a folyam (1075 km) teljes alsó szakasza a Szerbiával, Bulgáriával és Ukrajnával közös országhatár egy részét alkotja. A Duna már
az ókor óta hajózható, fontos kereskedelmi és kommunikációs útvonal. Napóleon az
„európai folyók királyának”, Nicolae Iorga pedig „ajándékokban a legbőségesebben
ellátott” folyónak nevezte. Partjai mentén évezredes civilizációk alakultak ki, amelyek
napjainkig fennmaradtak. Havasalföld és Moldva számára a Duna az Oszmán Birodalommal való harc frontvonala volt: „Bárhol is pillantsuk meg országban, a Duna
olyan lény, amely sok mindent látott és sokat szenvedett, és arcán ott viseli az összes
harc lenyomatát.” (George Vâlsan)
A Dunán kívül még számos folyóvíz öntözi az ország területét, ezek a Kárpátokból
erednek, és a Duna vízgyűjtő területét képezik: a Maros, az Olt, a Szamos, a Szeret,
a Prut stb. A Duna hozta létre a legújabb román földet is, a Duna-deltát, amely csodálatos álltat- és növényvilágnak nyújt otthont.
Mivel kijárata van a Fekete-tengerre, Románia Fekete-tengeri ország is, a román
tengerpart hossza 245 km. A tengerparti vidék rendkívül sűrűn lakott, mintegy 90
lakos jut egy négyzetkilométerre, ami magasabb az európai átlagnál.
Viszonylag kis területéhez viszonyítva az ország domborzata harmonikus, változatos és kiegyensúlyozott: mintegy 28%-ban hegyek, 42%-ban dombok és fennsíkok, 30%-ban pedig alföldek alkotják. Románia éghajlata mérsékelt, a telek hidegek,
bőséges hóeséssel és köddel, nyáron a sok napsütés mellett gyakoriak az esők és a
viharok. Mivel egyforma távolságra fekszik a Ráktérítőtől és az Északi-sarktól, vagyis
a 45-ös szélességi körön található, az évi átlaghőmérséklet +10 ºC.
A román térség domborzata és gazdag ásványi kincsei meghatározták az itt élő
emberek életét és életmódját (mezőgazdaság, mesterségek, kereskedelem stb.). A
románok hagyományai és a kulturális öröksége miatt Lucian Blaga ezt a térséget
„mioritikus térnek” nevezte el, amely az európai kulturális sokszínűségen belül
sajátos adottságokkal bír.
Kréta időszak

Kr. e. 514.

1856

Alpesi hegység
képződés

Hérodotosz említést tesz a
gétákról.

Nemzetközi hajózási útvonallá válik a
Duna.

ÉRTEM ÉS ALKALMAZOM
„A tudományos megismerés az emberi megismerés egyik változata/faj‑
tája, amelyet egy társadalom által elért technikai szint közvetít, a társa‑
dalmi–gazdasági fejlődéséből fakadó szükségletekkel összhangban.
Jóllehet a földrajz a természetfilozófiából vált ki Kr. e. a II. században mint
matematikai térképészet és földrajz, ma ez az a fő tudomány, amelynek
célja a földi tér szerkezetének és működésének a megértése. A többi
tudományhoz hasonlóan a földrajz is annak szükségletéből született, hogy
az ember meghatározza a térbeli helyzetét. A földrajz mint olyan, saját
nevét, vizsgálatának tárgyát és mennyiségi módszerét Eratoszthenész
(Kr. e. 276 – Kr. e. 194) görög matematikus és filozófus, alexandriai könyv‑
táros Geographika (Földrajz) című művében nyerte el. Az ókori görögök‑
nél két földrajzi irányzat létezett: a mértanon, fizikán és csillagászaton
(Eratoszthenész, Ptolemaiosz) alapuló matematikai földrajz, illetve a
megfigyeléseken és felfedezéseken alapuló regionális földrajz (Polübiosz,
Sztrabón). A középkor első felében a feudális kapcsolatrendszer, a job‑
bágyi és vazallusi röghöz kötöttség következtében jelentősen beszűkült
a földrajzi látóhatár, fölöslegessé téve a világról való ismereteket.” (Iu‑
liana Armaș: Általános természetföldrajz – áttekintések)
1.	A fenti forrás alapján határozzátok meg a földrajznak mint önálló tudománynak
a megszületési pillanatát!
2.	
A forrás alapján nevezzetek meg legalább egyet a földrajz létrejöttét szüksé‑
gessé tevő igények közül!
3.	
Korábbi történelmi ismereteitek alapján adjatok példát, illetve vitassátok meg
a különböző történelmi korokra jellemző sztereotípiákat és előítéleteket!

Sztrabón

EMLÉKEZTETŐ
• Románia Közép-Európa
délkeleti részében elhelyez‑
kedő ország, a Kárpátok,
a Duna és a Fekete-tenger
találkozásának vidékén, ami
lehetővé teszi, hogy
történelmi szempontból ezt
a területet Kárpátok – Duna
– Fekete-tengeri térségnek
nevezzék.
• Románia domborzata
harmonikus, változatos és
kiegyensúlyozott.

TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEK
Elemzem és megoldom
PORTFÓLIÓ. Románia természetföldrajzi térképe alapján másoljátok le az alábbi táblázatot a füzetbe, és töltsétek
ki a lakóvidéketekre jellemző két példával/adattal!
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DELTA
DUNĂRII

Domborzat
Hegységek
Dombok és fennsíkok
Alföldek
Delta
Folyók
Tavak
Tenger
Éghajlat
Növényzet
Állatvilág
Környezettel kapcsolatos foglalkozások

Románia természetföldrajzi térképe

1. LECKE. A FÖLDRAJZI KÖRNYEZET
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2. LECKE
A románok történelmének
korszakolása

Nicolae Iorga
(1871–1940)

a román nemzeti kultúra
meghatározó alakja, történész,
világhírű tudós, politikus,
akadémikus.

KULCSSZAVAK
∙
∙
∙
∙
∙

Történeti források
Történelmi korszakok
Időszalag
Évszázad
Évezred

TÖRTÉNELMI FOGALMAK
Korszak = a történelmi fejlő‑
désnek vagy egy tevékeny‑
ségi területnek olyan
időszaka, amelyet egy fontos
történelmi, kulturális,
tudományos esemény vagy
egy kiemelkedő személyiség
vagy pedig egy uralkodó
jellegzetesség határoz meg.

IDŐSZALAG
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I. TANEGYSÉG. Bevezető

A történelem mint tudomány az emberiség történetének vizsgálatával foglalkozik
társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális szempontból, a legrégebbi időktől kezdve a
jelenig.
„Románia történelmén” hagyományos módon a román földrajzi térség, illetve mindazon
népek történelmét értjük, amelyek lakták, és akik sajátos kulturális különbségeik és a politikai változások mellett sajátos identitással rendelkeznek, amely identitás idővel Romániának mint önálló történelmi alanynak az elismeréséhez vezetett.
A történelemírás a múltból fennmaradt nyomok elemzése révén történik, ezeket forrásoknak/történelmi forrásoknak nevezzük. Ezek lehetnek:
– írott (történelmi) források: feliratok, dokumentumok, könyvek, térképek stb;
– íratlan (történelmi) források: használati eszközök, fegyverek, edények, díszek, építmények stb.
A történészek egyrészt azért vezették be a történelmi korszakokra való felosztást,
hogy megkönnyítsék ennek a tudománynak a tanulmányozását, másrészt pedig azért,
hogy tükrözzék egy adott történelmi pillanatban a politikai, gazdasági, társadalmi vagy
kulturális szinten végbement alapvető változásokat.
A történészek olyan eseményt tekintenek egy korszak kezdetének, amely az emberiség történetében minden szinten alapvető következményekkel és változásokkal járt.
Ugyanakkor minden ország történelmének megvannak a saját korszakai is.
A románok történelme a következő lehetséges korszakokat foglalja magában:
Az őskor az ember megjelenésével kezdődik. Románia területén az ember első megnyilvánulásainak nyomait mintegy 1 500 000 évvel ezelőttre datálják. A maga során a
kőkorra és a fémkorra felosztott őskor végét a géta-dákok megjelenése jelenti ebben a
földrajzi térségben.
Az ókor a dákokról feljegyzett első eseményektől (Hérodotosz görög történetíró említést
tesz néhány dák törzs és Dárius perzsa király között Kr. e. 514-ben zajló harcokról) a román
nép és a román nyelv kialakulásáig terjed, és magában foglalja a népvándorlások korát is.
A középkor kezdetét a IX. századtól számítják, és a XVIII. századig tart (a fanarióta
kor kezdetéig).
Az újkort (az újkor kezdetei) a XVIII. századra (a fanarióta kor) keltezik, az újkor
kezdetét pedig 1821-től számítják. Ez utóbbi a Tudor Vladimirescu vezette felkeléstől
kezdődik, és az 1918-as Nagy Egyesülés megvalósulásáig tart.
A jelenkort 1918-tól számítják, és napjainkig tart.

FELFEDEZEM
Az idő mérésének egységei
II. ÉVEZRED
Őskor

I. ÉVEZRED Kr.u.
I. ÉVEZRED
V. sz.
VI. sz.
VII. sz. VIII. sz. IX. sz.
X. sz.
I. sz. II. sz.
III. sz. IV. sz.
Kr. e.
1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000
Ókor
Középkor

II. ÉVEZRED
III. ÉVEZRED
XI. sz.
XII. sz.
XIII. sz.
XIV. sz.
XV. sz.
XVI. sz. XVII. sz. XVIII. sz. XIX. sz.
XX. sz.
XXI. sz.
1001-1100 1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1900 1901-2000 2001-2100
Középkor
Modern kor
Jelenkor

Kr. e. 514

Kb. Kr. u. 800

1821

1918

Ókor

Középkor

Modern kor

Jelenkor

ÉRTEM ÉS ALKALMAZOM
„ A történelem az első írott hírrel kezdődik. Mindaz, ami ezt
megelőzi, az őskor területéhez tartozik. A történelem alig több
mint 7000 éves korszakához képest tehát az őskor jóval hos�szabb időszakot foglal magában. Hogy pontosan mekkorát,
azt nem lehet pontosan megmondani. Úgy gondolják azonban, hogy több mint egymillió évet.” (C. C. Giurescu: A románok történelme a legrégebbi időktől Ferdinánd király haláláig)
•	
Bizonyítsátok vagy cáfoljátok érvekkel a történész állítását:
„A történelem az első írott hírrel kezdődik.”

EMLÉKEZTETŐ
• A történetírás a múlt fennmaradt emlékeinek
elemzésével kezdődik, ezeket történelmi for‑
rásoknak nevezzük.
• A történészek azért osztották fel korszakokra
a történelmet, hogy megkönnyítsék e tudo‑
mány vizsgálódását, és azért, hogy tükrözzék
egy adott történelmi pillanatban a politikai,
gazdasági, társadalmi vagy kulturális szinten
végbement alapvető változásokat.
• Történelmi korszakok: Őskor, Ókor, Középkor,
Modern kor, Jelenkor.

TANULÁSI
ACTIVITĂȚITEVÉKENYSÉGEK
DE ÎNVĂȚARE
Elemzem és megoldom
1

B. A divat története

A. Részlet A románok történelme a legrégebbi időktől
Ferdinánd király haláláig című műből (C. C. Giurescu).

a)	Az A forrás alapján állapítsátok meg, milyen korszakokra utal a szerző!
b)	Az A forrásból kiindulva nevezzetek meg a történészek által az időnek történelemre való felosztásához használt
két kritériumot!
c)	A B forrásból kiindulva készítsetek csoportos projektet a következő témában: „A másik képe” a különböző
történelmi korszakokban.

Megfigyelem és értékelem
2 Nézzétek meg figyelmesen a mellékelt képeket,

és alkossatok vélemény t az időmérő
eszközöknek a történelem során végbement
fejlődéséről!

Napóra

Homokóra

Karóra

2. LECKE. A ROMÁNOK TÖRTÉNELMÉNEK KORSZ AKOL ÁSA
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ISMÉTLÉS

ISMÉTLŐ VÁZLAT
A . A természetföldrajzi térség

B. A románok történelmének korszakolása

Őskor
~ 1,5 mill. – Kr. e. 514

Ókor
Kr. e. 514 – Kr. u. VIII. sz.

Románia domborzati térképe

Középkor
IX – XIX. sz.

Modern kor
XIX – XX. sz.

Jelenkor
1918-tól napjainkig

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS

PORTFÓLIÓ
I Válasszátok ki a helyes választ:

1. Románia
		
a) észak-európai; b) délkelet-európai; c) közép-európai ország.
2.	A z ország déli határán áthaladó folyam a
		
a) Rajna; b) Duna; c) Volga.
3.	A z ország területén húzódó hegylánc neve
		
a) Kárpátok; b) Alpok; c) Pireneusok.
4. Románia uralkodó éghajlata
		
a) mediterrán; b) száraz; c) mérsékelt övi kontinentális.
5. Románia délen
		
a) az Oroszországi Föderációval, b) Magyarországgal,
		
c) Bulgáriával határos.

Románia térképe

II 	Egészítsétek ki az alábbi szöveget a mellékelt listában felsorolt odaillő

fogalmakkal:
Románia egy … , összterületű ország, ezzel Európában a 13. helyen áll.
A kontinens viszonylatában egy … méretű ország, amely félúton fekszik az
Egyenlítő és az … között. Románia ugyanakkor … ország is, hiszen ez a
folyam alkotja a déli határát.

• 137 000 km2
• 238 391 km2
• kis
• közepes

• Északi-sark
• Déli-sark
• dunai
• dnyeszteri

III Olvassátok el figyelmesen az alábbi forrást, és oldjátok meg a feladatokat:

1. Nevezzétek meg a fenti forrásban szereplő domborzati elemet!
2. A zonosítsátok a forrásban az általa játszott szerepet és az általa befolyásolt foglalkozásokat!
3. Beszéljetek meg padtársatokkal néhány irodalmi művet, amely az érintett domborzati elemről szól, illetve az
ihletett!
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ÖNFELMÉRÉS

I

II

III

Értékelési útmutató

1p×5=5p

0,5 p × 4 = 2 p

0,5 p + 0,5 p + 1 p = 2 p

I. TANEGYSÉG. Bevezető

1 pont hivatalból
Maximális pontszám: 10 pont

A
 Hamangia kultúra alkotásai, a
Gondolkodó és annak társa, Az ülő nő

„Kr. e. a VIII. század közepéig a
pannóniai Dunától a Dnyeszterig az
egész térségre a bronzkor valamely
életformája jellemző, ám egyre erősödnek a korai Hallstatt mind jellegzetesebbé váló hatásai. Ez itt tehát
helyi élet, amit erőteljesen befolyásol
a már korábban a vaskorba lépett
Nyugat, és hasonló módon fejlődik
mind a pannóniai Dunától nyugatra és
keletre az Északi-Kárpátokig, a
Nagyalföldön és Erdélyben.”
(VASILE PÂRVAN)

II. Tanegység
Az őskor a román térségben
1. Lecke – Kőkor
Esettanulmány::
	A Cucuteni és Hamangia kultúra
2. Lecke – A fémkor
Esettanulmány:
	A Sărata-Monteoru kultúra
	Ismétlés/Értékelés

Specifikus kompetenciák: 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 4.3.
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1. LECKE
Kőkor

Vasile Pârvan (1882–1927)

román történész, régész,
epigráfus, esszéíró, a Román
Akadémia rendes tagja (1913-tól).
Legfontosabb műve a Getica (1926),
amely átfogó történelmi-régészeti
összefoglalás a géta-dákok
politikai és kulturális szerepéről.

KULCSSZAVAK
∙	Kőkor
∙	Neolitikus forradalom
∙	Állatok háziasítása
∙	Növénytermesztés
∙ Fazekasság

TÖRTÉNELMI FOGALMAK
Migráció = amikor valaki az
egyik helyről a másikra
vándorol.
Régészeti kultúra =
a fennmaradt anyagi (eszkö‑
zök, cserép- és dísztárgyak,
fegyverek, lakóhelyek,
települések stb.) és szellemi
(művészi, mágikus-vallásos,
illetve temetkezési megnyil‑
vánulások) leletek összes‑
sége, amelyek segítségével
rekonstruálható egy adott kor
emberi közösségének a képe.

IDŐSZALAG
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Az őskort, amely az ember megjelenésétől kezdve az írás megjelenéséig a leghosszabb korszak, két történelmi alkorszakra osztják annak alapján, hogy milyen
anyagból készültek az eszközök és a fegyverek: kőkorra és fémkorra.
Románia területén a kőkorszakot az emberi létezés és tevékenység legősibb leletei jellemzik a Kárpátok – Duna – Fekete-tenger térségben, és paleolitikum, mezolitikum, illetve neolitikum alkorszakokra osztható. Mindhárom fogalom görög
eredetű, a lithosz jelentése ’kő’, a paleo- jelentése ’régi’, a mezosz jelentése ’közép’, a
neo pedig ’új’-at jelent. Ezeket az alkorszakokat a kő, illetve a többi anyag megmunkálásában végment fejlődési szakaszok alapján különítették el.
Ezekben a korokban az emberi életformát elsősorban a természeti adottságok
határozták meg, így gyűjtögetők, halászok és vadászok voltak. A gyűjtögető életformáról a termelői életformára történő áttérés, vagyis az úgynevezett „neolitikus
forradalom” során alakult ki a pásztorkodás, illetve a földművelés.
A kezdetben nomád életmódot folytató emberek erdőkben, odúkban és barlangokban, ideiglenes szállásokon laktak. Később, amikor letelepedett életmódra tértek
át, állandó szálláshelyeket, kalyibákat, állatbőrből készült sátrakat, illetve folyóvizek
mellett felhúzott kezdetleges építményeket stb. alakítottak ki.
Ezzel egy időben változatosabbá váltak az emberi tevékenységek is, a pattintott/
csiszolt, illetve fúrt kőből, csontból, fából, szarvból készített szerszámkészítésről
fokozatosan áttértek a szövésre, a fonásra és a fazekasságra.
Az emberek megfelelő életkörnyezetet alakítottak ki, háziasították az állatokat
(kutya, juh, disznó), feltalálták az íjat és a nyílvesszőt, a horgot, a szigonyt, a fatörzs
ből kivájt csónakot és még sok mást.
Minden bizonnyal a legforradalmibb a tűz felfedezése volt, ami gyökeresen átalakította az ember életmódját, a táplálék elkészítését, a csoportokban levő viszonyokat, a vadállatokkal szembeni védekezést, sőt a szellemi életet is.
Társadalmi szempontból az őskori ember kezdetben hordákban, majd nemzetségekben (ginta) élt. Kezdetben a leszármazást anyai ágon (matriarchális/anyajogú
nagycsalád), majd később apai ágon (patriarchális/apajogú nagycsalád) tartották
nyilván. A neolitikumba való átmenet a természeti adottságoktól függően a törzsek
„szakosodásához” vezetett, vagyis egyesek állattartással, mások pedig földműveléssel kezdtek foglalkozni.
A Kárpátok – Duna – Fekete-tenger térségben kialakultak a régészeti kultúrák,
ilyen például a Bugiulești kultúra (Vâlcea megye), ahol a régészek számos állatcsontmaradványt találtak, vagy az Ohaba Ponor (Hunyad megye) kultúra, ahol embercsontokra bukkantak. A neolitikum legismertebb kultúrái azonban Gumelnița,
Hamangia és Cucuteni.
Az utóbbi években Románia területén mintegy 300 helyszínen folytattak régészeti
ásatásokat (rendszeres feltárást, mentő ásatást, szondázást), ami jelentős emberi
erőfeszítést igényel. Igen kevés azonban az olyan régészeti helyszín, ahol hosszú ideje
végeznek folyamatos feltárást (például: Parța – őskori ásatások; Sarmisegetusa Regia
– dák régészet; Histria – klasszikus görög–római régészet; Ulpia Traiana Sarmisegetusa, Porolissum és Potaissa – római régészet), ez azonban nem jelenti azt, hogy
olykor ne bukkannának szenzációs régészeti felfedezésre.

Kr. e. 3–4 millió év

Kr. e. 50 000

Kr. e. 6000

Az első emberszabásúak

A boroșteni-i Cioarei barlang (Gorj megye) a legrégebbi, ember által lakott barlang a román térségben.

Kerámiaégetés

II. Tanegység: Az őskor a román térségben

FELFEDEZEM
Az őskori emberek főbb tevékenységei
Barlanglakó
emberek

A parțai neolitikumi szentély rekonstrukciójának
panorámaképe a Bánsági Nemzeti Múzeumban
Vadászjelenet

ÉRTEM ÉS ALAKALMAZOM
A „1. Az őskori emberek fennmaradt anyagi és szellemi leleteinek összessége.
A régészeti ásatásoknak köszönhetően ezeket a leleteket felszínre hozzák,
és rekonstruálás céljából megvizsgálják, értelmezik.
	
2. Egy adott lakott terület településegyüttese, amelyet ugyanaz a népesség
lakott, és ugyanolyan kulturális elemeket (kerámia, használati eszközök, fegyverek stb.) használt. Minden kultúra (amely a nevét többnyire arról a településről kapja, ahol fontosabb felfedezések történtek) egy fejlődési időtartammal
jellemezhető, amelynek során különböző szakaszokat és állomásokat lehet
megkülönböztetni. A különböző kultúrák között kapcsolatok alakulnak ki,
kölcsönhatások mennek végbe, ezeket a jelenségeket tükrözik a kerámiában
(forma, díszítések), használati eszközökben, lakhelytípusban, településekben
végbement változások.” (D. M. Pippidi: Románia őskori történelmének szótára)
B „Több mint három évezredes fejlődés során a Románia területén élő neolitikum- és eneolitikumbeli népek kiemelkedő előrelépéseket értek el a „neolitikus forradalom” minden területén, anyagi és szellemi téren egyaránt: az
élelem előállításában, a kézművességben (fazekasság, kőcsiszolás, szövetmegmunkálás, az arany- és rézkohászat kezdetei), a társadalmi szerveződés
normáinak világosabb kialakításában és a gazdag, teljes értékű szellemi
életben.” (M. Bărbulescu, D. Deletant: Románia történelme)
1.	
A z A és B források, a szótár, illetve az előző években elsajátított ismeretek
alapján határozzátok meg a kultúra, illetve a régészeti kultúra fogalmait, és
állapítsátok meg a közöttük levő különbséget!
2.	
A B forrásból kiindulva soroljátok fel az őskori ember foglalkozásait!
3.	
Vegyétek fel a kapcsolatot a megyétekben/településeteken található történeti
múzeum muzeográfusaival, és tájékozódjatok a vidéketekre jellemző őskori
kultúráról!

EMLÉKEZTETŐ
• Az őskor a leghosszabb tör‑
téneti kor. Az ember megje‑
lenésével kezdődik, és az írás
feltalálásával ér véget.
• Ezt a kort kőkorszakra és fém‑
korszakra szokták felosztani.
• A neolitikumban az embe‑
rek a zsákmányszerzésen
alapuló gazdaságról a
termelői gazdaságra, a
gyűjtögetésről a termesz‑
tésre tértek át.
• Társadalmi szempontból az
emberek hordákba, nemzet‑
ségekbe és törzsekbe
szerveződtek. Ugyanekkor
jelennek meg a vallásos
megnyilvánulások is.

1. LECKE. KŐKOR
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ESETTANULMÁNY

A CUCUTENI ÉS HAMANGIA KULTÚRA
A Cucuteni kultúra Európa egyik legősibb civilizációja (kb. Kr. e.
5200–3200). A kultúra első leleteit 1884-ben fedezték fel Iași közelében. A Moldvára, Munténia északkeleti, Erdély délkeleti részére és
Besszarábiára kiterjedő kultúrát rendkívül jó minőségű, gazdagságú
és változatos festésű cseréptárgyak jellemzik.
A Cucuteni kultúra cseréptárgyai egyedülállók Európában, a spirális
alakú díszítés uralkodik rajtuk, annak számos változatával és kombinációjában. A leletek közé tartoznak azok a lapos törzsű női figurák is,
amelyeket geometrikus motívumok díszítenek. Erre a kultúrára a korai
városias jellegű települések jellemzők, nagy lakóépületekkel, amelyekCucuteni kultúra, jellegzetes kerámiák
ben tűzhely található. A Cucuteni kultúra népességét a földművelés,
illetve a kézművességgel kapcsolatos tevékenységek jellemzik, például a szövés, a fazekasság, a szerszámkészítés.
Néhány esetben a Cucuteni kultúrához tartozó lakóházak padlójában emberi csontokra bukkantak, ami annak lehetséges bizonyítéka, hogy az embereket rituális módon a lakóházaik padlózatába temették. Ezt a feltevést támasztja alá a
temetkezési helyek hiánya is.
A szakemberek egy anyaistennőhöz kapcsolódó kultuszt valószínűsítenek, amit szerintük a feltárt antropomorf szobrocskák bizonyítanak. A Cucuteni kultúrához tartozó népesség különféle napkultuszokat űzött, amit főként a festményeik
igazolnak. A Cucuteni kultúra festett cseréptárgyain a vörös, a fehér és a fekete szín dominál, az edények formáját tekintve
pedig a skála az egyszerű poharaktól a nagy, amfora jellegű edényekig terjed.
A Hamangia kultúra egy, a Kr. e. IV–II. évezredben virágzó neolitikus kultúra, amely a nevét a dobrudzsai Hamangia
nevű régi faluról kapta. Ez ma Baia néven ismert, Tulcea megyében van. Ez a régészeti kultúra a mai Románia, illetve
későbbi szakaszában a mai Bulgária területén (Várna és Burgasz térségében), illetve a helyenként a Dunától északkeletre
fekvő területeken fejlődött ki.
A hamangiai kultúra fazekasságára jellemző cserépedények porított kagylóval vagy finom homokkal összekevert
agyagból készültek. A szakértők két világosan elkülöníthető szakaszra osztják a Hamangia kultúrát: az első korszakra a
gyengébb minőségű, kezdetleges díszítésű cserépedények jellemzők. A második szakaszban az edényeket finom, fekete
színű és simára csiszolt máz borítja.
A Hamangia kultúra leggyakoribb edényformái a hengeres nyakú, ívelt falu edények, a tányérok, a kupák stb. Az
edények díszítési módja legtöbbször bevésés, illetve fehér, nagyon ritkán sárga anyaggal történő berakások.
A cserépszobrocskák (idolok) többnyire nőket ábrázolnak. A női idolok a többi romániai és a balkáni térségben feltárt
középső neolitikumi civilizációhoz viszonyítva jóval nagyobb arányban vannak jelen. A kerámiafigurák között két típusú
idollal, álló és ülő helyzetben ábrázolt idolokkal lehet találkozni. A Hamangia kultúra legjellemzőbb alkotásának a Csernavoda mellett felfedezett férfiszobrocskát tekintik, amelyet a „hamangiai Gondolkodó embernek” neveztek el.
GYAKOROLJÁTOK ÉS ALKALMAZZÁTOK
1 	 Az A és B forrás alapján írjatok egy körülbelül féloldalas esszét a romániai térség emberi településeiről a neolitikum

A. Cserépedények a Hamangia kultúrából

B. A Cucuteni kultúra egyik lakóházát
ábrázoló agyagfigura

2 	A Venn-diagram (hasonlóságok, eltérések) felhasználásával készítsetek egy
összehasonlítást a Hamangia és Cucuteni kultúra fazekasságáról!
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Eltérések
Hamangia
kultúra

Hasonlóságok

korában!

Eltérések
Cucuteni
kultúra

TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEK
Elemzem és megoldom
1 P ORTFÓLIÓ. Az A, B és C források felhasználásával készítsetek beszámolót „Az őskori emberek élete” témáról!

A. Tűzgyújtás

B. Részlet a Románia történelme (M. Bărbulescu, D. Deletant) c. könyvből.

C. Neolitikus lakóház

Megfigyelem és értékelem
2 	Az információs eszközök

segítségével (https://ro.wikipedia.
org/wiki/Pe%C8%99tera_
Coliboaia) fedezzétek fel és
hasonlítsátok össze a Románia
területén található
barlangfestményeket a mellékelt
ábrákon láthatókkal!

Tanulni tanulok
3 	A kocka-módszer segítségével

Altamira

oldjátok meg közösen az alábbi
feladatokat:
a)	Készítsetek rajzot/plakátot az
őskori emberek életéről!
b)	Soroljatok fel érveket, amelyek
alátámasztják azt a tényt, hogy
a tűz felfedezése forradalma‑
sította az emberek életét.
c)	Hasonlítsátok össze a hegyvidé‑
ken élő őskori emberek életét a
síkvidéken élőkével!
d)	Elemezzétek a kőkorszaki em‑
berek vallási életét!
e)	Írjátok le a kőkori művészetet!
f)	Társítsátok a kőkori „találmá‑
nyokat” az életszínvonal és az
élet javulásával!

Gyakorlok
4 	A zonosítsatok a térképen a me‑
gyétekben található paleolit és
neolit településeket!

Lascaux

Paleolitic
Neolitic
Epoca bronzului

Az őskor Románia területén

1. LECKE. KŐKOR
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2. LECKE
Fémkorszak

Grigore George Tocilescu
(1850–1909)

román történész, régész,
epigráfus, néprajzkutató, a Román
Akadémia rendes tagja (1890) volt.

KULCSSZAVAK
∙
∙
∙
∙

Bronzkor
Hallstatti kultúra
La Tène-kultúra
Indoeurópaiak

TÖRTÉNELMI FOGALMAK
Cserekereskedelem =
az árucsere kezdetleges
formája, amelynek során az
árut közvetlenül egy másik
árura cserélik (a pénz közbe‑
iktatása nélkül).
Okker = természetes anyag,
különböző keveredésben
színváltozatai a világossárgá‑
tól a narancson át a barnáig
terjednek. Főként vas-oxid- és
mangántartalmú agyagból áll.
Ősidők óta használt festéka‑
nyag.
Asszimiláció = az őshonoshoz
képest egy másik társadalmi
vagy nemzeti csoportba
történő beolvadás.
Nekropolisz = a szó jelentése:
’a halottak városa’, nagymé‑
retű temető.

IDŐSZALAG
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Az emberi társadalom őskorának második fejlődési korszaka a fémkor. A réztárgyak megjelenése a kőkorból a kőrézkorba, majd a bronzkorba (hozzávetőleg Kr. e.
III. évezred), végül pedig a vaskorba (kb. Kr. e. II. évezred) való átmenetet jelentette.
Az ősi foglalkozások, vagyis a földművelés, állattenyésztés mellett ekkoriban
fellendült a fémmegmunkálás, a mesterségek, a szállítás és a kereskedelem.
A cserekereskedelem helyét átveszi az árunak pénzre történő cseréje (Kr. e. VII. sz.).
A fémmegmunkálás megjelenése és fejlődése alapvető átalakulásokat indított el
a gazdasági és társadalmi életben, a hadviselésben, illetve spirituális téren vagy a
művészetben is. A fémek megmunkálása számos társadalmi–gazdasági következménnyel járt. Ilyen például az anyagi javakban bekövetkező többlettermelés, a társadalmi rétegződés felerősödése, ami a társadalmi osztályok és a kiváltságosok
rétegének kialakulásához vezetett. További következmények a már a neolitikumban
elkezdődött népvándorlások jelensége, vallásos téren pedig földkultuszokról a napkultuszokra/uránuszi történő áttérés. Ekkoriban kezdtek földhalomvárakat építeni,
amelyek az adott közösség számára menedékként szolgáltak, és ahová értékes kincseiket menekítették: ilyen például a marosfelfalui (Maros megye) vagy doljești-i
(Neamț megye) bronzkincslelet; a hinovai (Mehedinți megye), az oláhláposi (Máramaros megye) vagy a temesremetei (Temes megye) nemesfém-kincslelet.
Ebben a korban a társadalmi szerveződést a törzsek és törzsszövetségek jelentik, majd az Kr. e. III–II. évezredben lezajlott indoeurópai (nomád pásztortörzsek,
akikre a zsinegdíszes kerámia a jellemző, és akik vörös okkerrel szórták be halottjaikat) bevándorlása következtében etnikai-nyelvi szimbiózis alakult ki közöttük és
az őshonos, letelepedett népesség között. Ennek során az indoeurópai nyelvet átvették a Kárpátok – Duna – Fekete-tenger térségének őshonos kőkori lakosai, ám egyúttal beolvasztották (asszimilálták) az indoeurópaiakat. Ennek az együttélésnek
az egyik jelentős példája a bronzkori Monteoru kultúra (Kr. e. II. évezred).
Míg a fémek megmunkálása gazdasági fejlődéssel járt, ugyanakkor az agresszió
növekedéséhez és a háborúk megjelenéséhez is vezetett. Ebben a korszakban kezdődött el az erődített települések kiépítése, a földvárak építése, és megnőtt a fegyverek
használata, továbbá jelentősen elmélyült a társadalmi rétegződés.
A Kárpátok – Duna – Fekete-tenger térségben,
illetve a Duna mindkét oldalán a vaskor két jellegzetes, a Hallstatt és a La Tène szakaszon megy
át. A legrégebbi vaseszközök a nekropoliszokban
talált vasbalták, amilyeneket például Oláhláposon (Máramaros megye) vagy Vârtopon (Dolj
megye) fedeztek fel.
A vaskorban a Kárpátok – Duna – Fekete-tenger földrajzi térségében a nagy trák népcsaládból
fokozatosan elkülönült az északi águk, akiket a
géta-dákok néven ismerünk. Régészetileg a géta-dákoknak a trák népességből való kiválását és
önállósodását a Basarabi-kultúra igazolja.
Eszközök és fegyverek

Kr. e. 1200–1150

Kr. e. 850/800–650/600

Kr. e. 650/600–450/400

Hallstatt

Basarabi kultúra

kései Hallstatt/ La Tène
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FELFEDEZEM
Művészeti–vallásos megnyilvánulások a bronzkori kultúrában

Miniatűr kultikus szekér,
Wietenberg kultúra

Nyaklánc és karperec

EMLÉKEZTETŐ

Kultikus edény,
Felsővárca

A Sarmaságon felfedezett arany diadém

ÉRTEM ÉS ALKALMAZOM
„Az indiaiak után a trákok népe a leghatalmasabb (…); ha egy volna a vezérük, és egyetértők lennének, legyőzhetetlenek volnának, és az összes népek
között a leghatalmasabbak. De ez lehetetlen, és idáig sohasem fognak eljutni;
ezért aztán gyengék. A trákoknak számos nevük van, attól függően, hogy
melyik vidéken laknak […].” (Hérodotosz: Történelem)

• Az őskor részét képező
fémkor az emberi társada‑
lom fejlődésének második
korszaka.
•A
 fémmegmunkálás
megjelenése és fejlődése
alapvető változásokat
idézett elő a gazdaságban,
a társadalomban, a
hadviselésben, a szellemi
életben és a művészetben.
• A vaskorban a Kárpátok
– Duna – Fekete-tenger
térségben kialakult a nagy
trák népcsalád északi ága,
az úgynevezett géta-dákok.
• Régészetileg a trák
népességeken belül a
géta-dákok kialakulását a
Basarabi kultúra bizonyítja.

1.	Nevezettek meg két, a forrásban említett népet!
2.	
A szöveg alapján határozzátok meg az említett népek egyikének a jellemző‑
jét!
3. PORTFÓLIÓ. Készítsetek egyéni vagy csoportos projektet a következő témá‑
ban: „Az észak-dunai térség lakói a fémkorban.”
2. LECKE. FÉMKORSZ AK
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ESETTANULMÁNY

A SĂRATA-MONTEORU KULTÚRA
A Monteoru kultúra a bronzkor egyik régészeti kultúrája (Kr. e. 3000–
1600), amelyet Románia területén fedeztek fel. Nevét a Buzău megyei Sărata-Monteoru településről kapta, amelynek közelében feltárták. Nagy kiterjedésű
területet foglal el az ország központi dombvidékén (Erdély délkeleti és Moldva
középső része, Vrancea és Munténia északi része a Dâmbovița folyóig). Az itt
élő népesség az északi trákok csoportjához tartozott.
A régészek feltárásai alapján az itt termesztett növények közül a legfontosabbak a gabonafélék – búza, zab, köles – és a zöldségfélék, például a spenót,
cékla és laboda voltak. A háztartások közelében szarvasmarhát, juhot és disznót
tartottak. Fontos szerep jutott ugyanakkor a vadászatnak is, a prémek beszerÉgetett agyagedény, Monteoru kultúra
zésében és az élelemszerzésben is, az ásatások nyomán vaddisznó-, őz-, szarvasés nyúlcsontok kerültek felszínre. A tárgyi leletek többségét a kezdetleges geometriai motívumokkal díszített
kerámiaedények alkotják, a temetkezési csészék és urnák pedig valóságos műtárgyak. Többnyire kő-, csont- és agancs-,
ritkábban pedig fémeszközöket használtak, a bronzot elsősorban fegyverkészítésre, az ékszereket főként aranyból és
ezüstből készítették.
A Sărata-Monteoru kultúra térségében a temetkezés rítusát gyakorolták, a halottakat magzatpózban temették el
négyszögletű gödörbe, majd a sírt kővel födték be. Ezenkívül sziklába vágott gödröket és nagy kőlapokból kialakított
síremlékeket is felfedeztek. Jóllehet nem ismert az oka, az is előfordult, hogy a halottakat elhamvasztották. A halottal
eltemetett tárgyak között megtalálhatók a kerámiatárgyak, a fegyverek – nyílhegyek, kőbalták, az ékszerek –, bronz
karperecek, kaolin- vagy borostyángyöngyök, csontgyűrűk, hajlított bronz és arany fülbevalók. A Sărata-Monteoru kultúrát a korszak egyik legfejlettebb civilizációjának tartják.
GYAKOROLJÁTOK ÉS ALKALMAZZÁTOK
	Különböző történelmi források segítségével értelmezd, hogy mivel magyarázható a Monteoru kultúra településein
feltárt, Európa különböző részéről származó tárgyak (fegyverek, lószerszámok ékszerek stb.) jelenléte.

TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEK
Megfigyelem és értékelem
1 	Nézzétek meg figyelmesen a

Cârnai szobrocska,
Gârla Mare-i kultúra

képeket és alkossatok véle‑
ményt a rézkori ember foglal‑
kozásairól!
Harci balták,
wietenbergi kultúra

Tanulni tanulok

Aranyedény, Magyarbénye

2 	Szervezzetek látogatást/virtuális utazást egy történelmi múzeumba! Készítsetek
adatbázist (források, fényképek, video- és hangfelvételek), amit használjatok fel a
„Fémkor a mi közösségünkben” témájú kutatáshoz.

Gyakorlok
3 	A halszálka-diagram segítségével foglaljátok össze a fém‑

kor legfőbb, gazdasági, társadalmi, politikai kulturális/
szellemi jellemzőit!
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A coțofenești-i aranysisak

ISMÉTLÉS

ISMÉTLŐ VÁZLAT

Az összefoglaló vázlat alapján társítsd az egyes korszakokat az alábbi listában szereplő jellemzőkkel:

ŐSKOR

Kőkorszak

Paleolitikum

Mezolitikum

Fémkor

Neolitikum

• a leghosszabb történelmi
korszak;
• földművelés;
• antropomorf szobrocskák;

Bronzkor

Vaskor

• díszített kerámia;
• fémmegmunkálás;
• a trákok elkülönülése;
• indoeurópai asszimiláció.

ELLENŐRZÖM TUDÁSOMAT
1 	P ORTFÓLIÓ. A tankönyvben szereplő források alapján készítsetek beszámolót „Az őskor a román térségben”

témában!
2 	Készítsetek tematikus plakátot/szövegbuborék-sorozatot a következő címmel: „A román térség kőkorszaki kul‑
túrái.”
3 	Figyelmesen nézzétek meg az alábbi képeket, és az információs eszközök/enciklopédiák segítségével írjatok egy
féloldalas előadást a következő témáról: „A neolitikumtól a XX. századig – hasonlóságok és eltérések az embe‑
rábrázolásban.”

A hamangiai Gondolkodó ember és az Ülő nő

Constantin Brâncuși: Az ima

ISMÉTLÉS
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ÉRTÉKELÉS /ÖNÉRTÉKELÉS

PORTFÓLIÓ
I Válasszátok ki a helyes választ:

1.	A kőkori emberek
		
a) népekbe;
b) nemzetekbe; c) nemzetségekbe szerveződve éltek.
2.	A z ember letelepedik, és letelepedett életformát kezd élni
		
a) a paleolitikum; b) a mezolitikum; c) a neolitikum korától kezdve.
3.	Kiváló minőségű, változatos és gazdagon festett cserépedények jellemzik a
		
a) Basarabi;
b) Cucuteni;
c) Monteoru kultúrát.
4.	A Kárpátok – Duna – Fekete-tenger földrajzi térségében a vaskorban kialakul a
		
a) kelták,
b) trákok,
c) illírek nagy családja.

II Állapítsátok meg, hogy igazak vagy hamisak-e az alábbi állítások:

a) Az őskor a leghosszabb ideig tartó történelmi időszak.
b)	A neolitikumban jelentek meg a háztartással kapcsolatos mesterségek, a fonás, a szövés, a fazekasság és a
bronzmegmunkálás.
c) A paleolitikumban alakultak ki a vallási megnyilvánulások.
d) A Sărata-Monteoru kultúra településein vastárgyakat fedeztek fel.

III Vizsgáljátok meg figyelmesen a képeket, és állapítsátok meg, milyen történelmi korból származnak!

A

B

C

IV 	Másold a füzetbe a mellékelt táblázatot, majd

töltsd ki a minta alapján! Fogalmazz meg egy né‑
zőpontot az emberi társadalom őskori fejlődéséről
kapcsolatban!

D

Történelmi korszak Gazdasági jellemzők Társ. szerveződés
Kezdetleges eszközök Csapat
Paleolitikum

Művészet és vallás
Barlangfestmények

Neolitikum
Bronzkor
Vaskor

V

B. Európa – vaktérkép

A. Részlet Románia és a Moldovai Köztársaság nagy képes történetéből.

1. A B forrás alapján azonosítsátok a térképen az A forrásban megnevezett földrajzi területeket! 1 pont
2. Másoljátok a füzetbe a térképet, és jelöljétek be rajta azokat a kereskedelmi útvonalakat, amelyek szerintetek
lehetővé tették az A forrásban bemutatott kereskedelmet. 2 pont

ÖNÉRTÉKELÉS
Értékelési útmutató
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I

II

III

0,25 p × 4 = 1 p 0,25 p × 4 = 1 p 0,25 p × 4 = 1 p
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IV

V

3p

3p

Hivatalból: 1 pont
Maximális pontszám: 10 pont

A dákok hadi lobogója,
Traianus oszlopa

III. Tanegység
A géta-dákok
1. Lecke – A géta-dákokra vonatkozó
történelmi források:
Hérodotosz, Sztrabón,
Cassius Dio
Esettanulmány:

„Ne azért utazz a gétákhoz,

hogy törvényeket adjál nekik,

hanem azért, hogy okuljál tőlük.
A gétáknál a földek határtalanok, és minden mező közös.

Ugyanakkor minden népek közül
ők a legbölcsebbek, mondja

nekünk Homérosz.”
Püthagorasz:
Az erkölcsi és a politikai törvények

	Histria
2. Lecke – Burebista, Decebal; Dácia
római meghódítása
Esettanulmányok:
	Sarmizegetusa
	A drobetai híd, Traianus oszlopa, az
adamclisi emlékmű

Ismétlés/Értékelés

Sajátos készségek: 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 4.3.
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1. LECKE
A géta-dákokra vonatkozó
történelmi források: Hérodotosz,
Sztrabón, Cassius Dio

Dumitru Berciu (1907–1998)

román történész és régész, a
Román Akadémia tiszteletbeli tagja
volt. Délkelet- és Közép-Európában
folytatott kutatásokat a keltákról
és a géta-dákokról.

KULCSSZAVAK
∙
∙
∙
∙

Géták
Dákok
Őshonos lakosok
Telepesek

TÖRTÉNELMI FOGALMAK
Etnonímia = népnév
Kolónia = gyarmat(város),
a föníciaiak, görögök vagy
más népek által, kereskede‑
lemi vagy stratégiai célból,
idegen földön megalapított
vár vagy város.

Kr. e. 514

Kr. e. 335

Kr. e. 292

Dárius géták elleni hadjárata

Macedón Sándor hadjárata

Dromikhétesz

IDŐSZALAG
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Régészetileg, nyelvészetileg és szellemileg is igazolható a géta-dákok önálló
néppé való válása a vaskorban. A latin források megemlítik a dákokat, míg a görög
források a géták nemzetségéről beszélnek. Az észak-trákokhoz tartozó dák népnév
(etnonímia) első említése Iulius Caesarnak (Kr. e. 100–44) A gall háborúkról című
művében található. A gétákról szóló adatok a későbbiekben tovább gyarapodtak,
hiszen ez a nép a mediterrán világ, különösen pedig a görögök érdekszférájába került.
A görög forrásokban található, a gétákra vonatkozó egyik legkorábbi és legterjedelmesebb feljegyzés Hérodotosz, a „történelem atyja” nevéhez fűződik. Beszámolójában, amely az I. Dareiosz perzsa király szkíták elleni Kr. e. 514-es hadjáratáról
szól, a görög történetíró kijelenti, hogy a géták „halhatatlanoknak hiszik magukat”.
Utalást tesz többistenhitű vallásukra, megemlíti főistenüket, Zamolxiszt, és beszél
a túlvilági életben való hitükről. Hérodotosz azt a géta szokást is megemlíti, hogy
ötévenként sorshúzással kiválasztott követet küldtek az istenséghez, majd a követet
a leszúrt lándzsákba taszították le.
A történelmi folyamat szempontjából ebben a korban zajlott le a Hallstatt típusú
civilizációról a La Tène-kultúrára történő átmenet, és hangsúlyossá vált a társadalmi
rétegződés. Ennek megfelelően, a géta-dákok társadalma előkelőkre (tarabostes)
és szabad emberekre oszlott (comati). A törzsekbe és törzsszövetségekbe szerveződött dákok élén egy király, vagyis baszileiosz állt. A dáciai erődített települések
neve dava volt.
Nikomédiai Arrianosznak a Macedón Sándor Kr. e. 335-ös hadjáratáról szóló
beszámolója egy földművelő és halászattal foglalkozó törzsekből álló géta világot
mutat be, akik gyengén erődített településeken éltek, ugyanakkor bőséges erőforrásokkal rendelkeztek, amelyeket a macedónok rendszeresen kifosztottak.
A görög és a római történetírók egyaránt további adatokkal is szolgálnak a géta-dákokról. Így például Szicíliai Diodórosz a Lüszimakhosz által Dromikhétesz
(Dromichaites) géta király ellen vezetett Kr. e. 292-es hadjáratáról beszámoló műve
szerint a király székhelye Helisz vára volt. A történetnek erkölcstanító szerepe is van,
a géták szerénységét és a trákok gőgjét hangsúlyozza.
Kr. e. 300 után a Kárpátok – Duna – Fekete-tenger térséget a La Tène típusú kultúra
továbbfejlődése jellemzi. A régészeti felfedezések a vasmegmunkálásban végbement
fejlődésről, illetve a görög gyarmatokkal (kolónia) folytatott kereskedelmi és kulturális tevékenység megerősödéséről tanúskodnak.
Sokkal részletesebb leírások találhatók Sztrabónnál (Kr. e. I. sz.), aki kijelenti,
hogy a „dákok a gétákkal egy nyelvet beszélnek” (Geographia), és hangsúlyozza a
géta-dákok etnikai és nyelvi egységét, amit más ókori szerzők is megerősítenek. Szintén Sztrabón az, aki adatokkal szolgál Burebistáról, a nagy dák királyról, míg Cassius
Dio műve (Róma története) mindmáig a legátfogóbb forrás a Traianus és Decebal
közötti háborúkról, amely egyúttal remekbe szabott jellemzést is ad a dák királyról.

III. TANEGYSÉG: A géta-dákok

TANULÁSI
ACTIVITĂȚITEVÉKENYSÉGEK
DE ÎNVĂȚARE
Elemzem és megoldom
1 „Kr. e. 514-ben, mielőtt az Istroshoz ért volna, Dárius először meghódoltatta a gétákat, akik halhatatlanoknak hitték magukat. Mert a Szalmüdesszoszt uraló trákok, akik Apollóniától és Mesembria városától egynapi járásra laknak, mindenféle
ellenállás nélkül behódoltak Dáriusnak. A géták azonban, akik a legvitézebb és legigazságosabb trákok, korábban arra a
vakmerő elhatározásra jutottak, hogy szembeszállnak Dáriusszal, ám azonnal leigázták őket.” (Hérodotosz: Történelem)
a)	Nevezzétek meg az évszázadot, amire a szöveg utal!
b)	Azonosítsátok a szövegben szereplő perzsa királyt, aki meghódoltatta a gétákat!
c)	Magyarázzátok meg a szövegben aláhúzott részt!
d)	Alkossatok véleményt a géták elhatározásáról, alátámasztva a szövegforrással!

Megfigyelem és értékelem
2 	

A. Dák karperecek

C. Dák falmaradvány

B. Dák cserépedények

D. Részlet a Gótok eredete és tettei című műből. (Iordanes történetíró)

a)	Az A, B, C és D források alapján alkossatok véleményt a géta-dákoknak az európai kultúrához való hozzájárulásáról!
b)	Készítsetek digitális adatbázist (források, fényképek, video- és hangfelvételek) „A géta-dákok civilizációja” témában!

Tanulni tanulok

Tudok

3 	A „Tudok, tudni akarok,

megtanultam” módszer
Másoljátok le a füzetbe a
mellékelt táblázatot, majd
töltsétek ki a minta alapján!

A géta-dákok a trákok északi ágához
tartoztak.

Tudni akarok

Megtanultam
Milyen más trák törzsek léteztek? A géta-dákok megmunkál
ták a vasat.

Gyakorlok
4 	a)	A zonosítsátok és magyarázzátok meg az A képen
látható szimbólumokat/tárgyakat!
b)	PORTFÓLIÓ. A B képből kiindulva, multimédiás
források felhasználásával „építsétek újra” rajzban/
makettban a sarmizegetusai szentélyegyüttest.

A

B
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ESETTANULMÁNY

Histria
Kr. e. a VIII. századtól kezdődően a görögök gyarmatokat (kolónia) alapítottak a Fekete-tenger (Pontus Euxinus)
partján: Histriát (Kr. e. VII. sz.), Tomist (Kr. e. VII–VI. sz.) és Callatist (Kr. e. VI. sz.). Az új települések lehetővé tették
az őshonos géták és a görög telepesek közötti érintkezést. Ez békés, kereskedelmi cserén alapuló érintkezés volt, és csak
ritkán vezetett konfliktusokhoz. A görög kolóniák szervezési módja elősegítette a géta várak fejlődését és az emberek
életszínvonalának emelkedését.
Histria kikötőjét a milétoszi görögök alapították a Fekete-tenger partján Kr. e. a VII. században, és bizonyíthatóan ez
a legrégebbi gyarmatváros Románia jelenlegi területén. Ma a település romjai a Konstanca megyei Istria község közigazgatási területén találhatók. Az első régészeti ásatásokat a helyszínen a nagy román régész, Vasile Pârvan végezte.
Histria várának neve (görögül: Isztria) az Istros folyó nevéből, a Duna görög elnevezéséből ered. A települést erős
védőfal vette körül (csupán a nyugati várfalnak 10 tornya és két kapuja volt), és több mint 20 kilométernyi vezeték látta
el ivóvízzel. Az utcákat kővel burkolták. A város egyaránt otthont adott a testi és szellemi nevelést szolgáló (gümnaszion)
és a kulturális-művészeti célú intézménynek (mouszeion). A nekropolisz az ókori város területén kívül helyezkedik el,
és számos sírdombot, illetve néhány lapos síremléket foglal magában. A vár szent
helyén Afrodité és Zeusz tiszteletére emelt templomok találhatók.
Histriában verték az első pénzérméket a mai Románia területén, éspedig a
város által kibocsátott saját érméket Kr. e. 480/475 körül. Ezek ezüstből öntött
érmék voltak. Az érmék előlapján egy négyszögbe foglalt, a várost jelképező sas
és delfin, illetve az IΣTPI (ISZTRI) felirat, a hátlapján pedig két, egymáshoz képest
megfordított emberfej található.
Politikai téren Histria fontos szerepet játszott a fekete-tengeri városoknak a
A. Histriai pénzérme
Liszimakhosz macedón király elleni lázadásában, Büzantion (Bizánc) városa elleni
háborúban, majd VI. Mithridatész Eupatór hellén király és a rómaiak között zajló
konfliktusban. Kr. e. 260 körül Histria szövetséget kötött Callatis várával, hogy
megszüntesse Büzantion városának Tomis kikötője fölött gyakorolt fennhatóságát.
Több mint 1000 évnyi megszakítatlan fejlődés után, a hellenizmus korától a
bizánci korszakig a várost Kr. u. a VII. században lakói elhagyták. A város elnéptelenedésének egyik oka a Fekete-tenger régi öblének hordalékkal való feltöltődése
volt, ez az öböl ma a Razim-Sinoe lagúnarendszer.
B. Histria vára

GYAKOROLJÁTOK ÉS ALKALMAZZÁTOK
	Olvassátok el figyelmesen az alábbi forrásokat, majd oldjátok meg a feladatokat:

C. Histriai felirat, i. e. III. évezred

D. Agatoklészról szóló histriai rendelkezés, Kr. e. II. sz.

a)	Nevezzetek meg két intézményt, amit mind a C, mind pedig a D forrás említ!
b) Határozzátok meg a századot és a történelmi térséget, amire a D forrás utal!
c)	A C, illetve a D forrás alapján nevezzetek meg két géta-dák vezért!
d)	Az A, B, C és D forrásokból kiindulva, a munkaeszközök/információs eszközök segítségével írjátok le tíz sorban a
fekete-tengeri görög kolóniák lakóinak az őshonos géta-dákokkal való kapcsolatát!
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2.

LECKE

Burebista. Decebal;
Dácia római meghódítása
BUREBISTA

Burebista (Kr. e. 82–44)

a géta-dákok királya és a dák állam
megalapítója. „Erős államot hozott
létre, és a szomszédos népek
többségét a géták uralma alá
vonta, ami végül odavezetett, hogy
még a rómaiak is féltek tőle.”
(Sztrabón: Geographika)

KULCSSZAVAK
∙ Dák királyság
∙ Rómaiak elleni háború
∙ Római provincia

TÖRTÉNELMI FOGALMAK
Privilégiumok = kiváltságok,
előjogok.
Szentély = szentként tisztelt
építmény, terület.
Róma klienskirálysága =
a Római Birodalommal diplo‑
máciai kapcsolatban álló ki‑
rályság, amelynek adóért
(adott fizetségért) cserébe a
birodalommal azonos külpoli‑
tikát kellett folytatnia.

Az Kr. e. II–I. századtól kezdődően a geopolitikai adottságok, a gazdasági–társadalmi átalakulások, a demográfiai mozgások, a belső és külső politikai–katonai események felgyorsították a géta-dák törzsek egyesülésének folyamatát és az első dák
királyság megalakulását Burebista (Kr. e. 82–44) vezetésével. Sztrabón szerint Burebista „géta” férfi volt, és a Kárpátok–Duna–Fekete-tenger térség keleti részéről származott. Dekaineosz főpap segítségével Burebista sikeresen egyesítette a Dunától északra
fekvő területek törzseit. Amikor a törzsi vezetők ellenálltak, hogy megőrizzék kiváltságaikat, Burebista megtámadta őket, és elfoglalta székhelyeiket.
A dionüszopoliszi felirat szerint Burebista „a trákok első és legnagyobb királya lett”.
Népét „megigazította”, és „önmegtartóztatásra, mértékletességre és a parancsok betartására” tanította. A dák államnak volt egy vallási központja is, amit Sztrabón „Szent
Hegynek” (Kogaionon) nevezett. Ennek meglétét régészetileg igazolták a Kudzsiri-havasokban található Gredistye-hegyen. Burebista várakból álló védelmi rendszert alakított ki (Kosztesd, Banica, Sebeskápolna, Blidaru, Vöröskő, Fața Ceții). Ezeknek a dava
néven ismert váraknak masszív kőfalaik voltak (murus dacicus), és a királyság többi
részére is kiterjedtek.
Burebista erőteljes külpolitikát folytatott, uralmát pedig a szomszédos törzsekre
(keltákra, tauriszkuszokra, basztarnákra) és a fekete-tengeri görög városokra is kiterjesztette. Voltak, akik önként meghódoltak (Tyrasz, Tomis, Callatis), mások azonban
csak a fegyveres támadások nyomán hódoltak be. Burebista a Caesar és Pompeius
között zajló római belháborúba is beavatkozott Pompeius oldalán, ámde kudarcot
vallott. Pompeius vereséget szenvedett, mielőtt még az általa megígért támogatás eljutott volna a dák királyhoz.
Burebista uralma az Erdős-Kárpátoktól a Balkán-hegységig, Olbiától Apollóniáig,
illetve kelet-nyugati irányban a Déli-Bugtól Szlovákiáig és a Közép-Dunáig terjedt.
Kr. e. 44-ben Caesart meggyilkolták a római szenátusban. Ugyanez a sors várt a dák
királyra is: „Burebistáról pedig annyit, hogy egy lázadás következtében pusztult el.”
Annak ellenére, hogy 4-5 királyságra bomlott, a dák államiság nem szűnt meg. Burebistát további királyok követték a trónon, kettő közülük, Dekaineosz és Comosicus
egyúttal főpap is volt.

Dák kőfal

IDŐSZALAG

Kr. e. 82–44

Kr. u. 87–106

Kr. u. 101–102

Kr. u. 105–106

Burebista uralkodása

Decebal uralkodása

Az első dák–római háború

A második dák–római háború
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Hy

 leckéből és a jelképekből el‑
A
sajátított információk alapján
készítsétek el a mellékelt tér‑
kép magyarázatait!
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A dák királyság egységét Kr. u. az I. században
sikerült helyreállítani. A géta-dáCILICIA
Atena
kok politikai újraegyesítésének folyamata Decebal
alatt fejeződött be, amikor a dák
állam eljutott a legmagasabb fejlettségi szintjére, és ismét katonai hatalommá vált.
Cipru
Az új királyság területe kisebb volt, mint Burebista uralkodásaRodos
idején, de közigazM
r e
I n t e r n u m
gatásilag, gazdaságilag és politikailaga jóval
fejlettebb
volt. Ebből a korszakból szárCreta
maznak a leggazdagabb lakóházak, a legszebb szentélyek és a görög–római világon
kívül levő legnagyobb fémmegmunkáló műhelyek. Az állam fővárosa, Sarmizegetusa Regia egy kiterjedt védelmi rendszer központja volt, ám a legnagyobb dák
erődítmény a Szászvárosi-hegységben található Gredistye-hegyen található.
Miután Domitianus császár idején több katonai összecsapás is lezajlott a dákok
és rómaiak között – Kr. u. 87-ben Cornelius Fuscus hadvezérrel, majd Kr. u. 88-ban
Tettius Iulianus hadvezérrel –, Kr. u. 89-ben békét kötöttek. Ennek nyomán a dák
királyság „Róma kliensállamává” vált.
Az ennek nyomán kapott pénz, mesterek és katonai kiképzők lehetővé tették
Decebal számára, hogy megerősítése hadseregét, így „a dákok hatalma folyamatosan
növekedett” – írja Cassius Dio római történész.

Decebal

Dácia királya volt Kr. u. 87 és 106
között. Dácia ekkor volt
hatalmának csúcsán, a dák
társadalom addig sokrétű és fontos
fejlődésen ment keresztül: a
jelentősen megnőtt népesség zöme
a davák körül csoportosult, ahol
igen élénk gazdasági élet zajlott,
szoros kereskedelmi kapcsolatok
alakultak a görög–római világgal,
és eredeti elemekben gazdag,
virágzó kultúra bontakozott ki.

Jelmagyarázat:
Regatului Dacic

Regatului Dacic

1 A zonosítsátok a dák fővárost
a mellékelt térképen!

2 Határozzátok meg és magya‑
rázzátok meg Buridava,
Piroboridava, Cumidava
szerepét!

A dák királyság térképe Decebal idején
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DÁCIA RÓMAI MEGHÓDÍTÁSA

Traianus császár

Kr. u. 101-ben hadjáratot vezetett
Dáciába, majd egy évvel később
megadásra kényszerítette Decebál
királyt. A 106-ban elért győzelme
után úgy döntött, hogy Dáciát római
provinciává teszi és átszervezi.

„Miután egy darabig
Rómában időzött, Traianus
seregével a dákok ellen
vonult. Eltöprengett a dákok
által végbevitt tetteken, és
nyomasztotta a gondolat,
hogy évről évre a rómaiaknak mennyit kell fizetniük.
Ugyanakkor azt is látta,
hogy a dákok ereje és gőgje
folyamatosan növekszik.”

Traianus császár (Kr. u. 98–117) trónra kerülését követően hamarosan megváltozott a
politikai helyzet. Traianus megkezdte az előkészületeket Dácia meghódítására. Két hosszú
és nehéz háborúra került sor 101–102 és 105–106 között. Az első háború a 102-ben aláírt,
a dák király számára rendkívül hátrányos békekötéssel ért véget. Decebalnak „vissza kellett
szolgáltatnia a fegyvereket, az ostromgépeket és azok építőit, át kellett adnia a hadiszökevényeket, és el kellett hagynia az általa elfoglalt területeket, sőt a rómaiak ellenségeire vagy
barátaira ellenségként vagy barátként kellett tekintenie; megtiltották neki, hogy azután
akár egyetlen szökevénynek is menedéket adjon, és azt is, hogy a Római Birodalom területéről katonákat fogadjon zsoldjába.” (Cassius Dio)
Traianus azonban nem tett le Dácia meghódításáról, és parancsot adott Damaszkuszi
Apollodórosz építésznek, hogy építsen egy, a Dunán átvezető hidat. Cassius Dio történetíró beszámolója szerint a második háborút Traianus már „jóval nagyobb körültekintéssel”
vezette, és ezúttal is győzni tudott. Dácia legnagyobb részét meghódították, és római
tartománnyá (provinciává) alakították. Decebal öngyilkosságot követett el, Traianus pedig felvette a „Dacicus”, vagyis a dákok legyőzője címet.
Az új provincia fában, sóban, illetve főként aranyban és ezüstben bővelkedett. Traianus
új fővárost hozott létre, Sarmizegetusa Ulpia Traiana néven, a régi fővárost pedig a szentélyek kivételével leromboltatta.

Harci jelenetek, Traianus oszlopa

Decebal öngyilkossága, Traianus oszlopa
Jelmagyarázat:

(Cassius Dio: Római történelem)
„Decebal, amikor fővárosát és
egész országát elfoglalták, és
ő maga is abban a veszélyben
forgott, hogy foglyul ejtik, öngyilkosságot követett el … Ily
módon került római uralom
alá Dácia, Traianus pedig
városokat alapított a római
telepesek számára.” (Cassius
Dio: Római történelem)

 térkép alapján határozzátok
A
meg a római hadoszlopok szá‑
mát és azok támadási irányát!

COSTO

A 101–102-es dák–római háború
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FELFEDEZEM
A géta-dák civilizáció elemei

A géta-dákok hadi zászlója

EMLÉKEZTETŐ

Dák viselet

Dák fegyverek és lószerszámok

ÉRTEM ÉS ALKALMAZOM

Aranyozott ezüstsisak,
Agighiol

„ Domitianus olyasmikkel gazdagította diadalmenetét, amiket nem zsákmányként
szerzett. Éppen ellenkezőleg, nagyon sok pénzt költött a békekötésre, mert Decebalnak késedelem nélkül nemcsak nagy összegű pénzt adott, hanem hozzáértő
mestereket is, akik békeidőben és háború idején is hasznos munkát végeztek, és
megígérte, hogy további ajándékokat is küld.” (Cassius Dio: Róma története)
1. Pontosítsátok, hogy hányadik században kötött békét Decebal és Domitianus!
2.	
Határozzátok meg, milyen jogállása volt Dáciának a Kr. u. 89-es békekötést
követően!
3.	
Készítsetek összehasonlító elemzést a Kr.u. 89. és a Kr. u. 102. évi béke‑
kötések között, a dák állam által vállalt kötelezettségek és a következ‑
mények szempontjából.

• Burebista (Kr. e. 82–44)
lefekteti az első dák állam
alapjait.
• A dák államnak volt egy vallási
központja is, amit Sztrabón
„Szent Hegynek” – Kogaionon
– nevez, és amit régészetileg
is igazoltak a Kudzsiri-hava‑
sokban található újvárhelyi
dombon (Dealul Grădiștei).
• Burebista igen intenzív
külpolitikát is folytatott,
beavatkozott a Caesar és
Pompeius közötti hatalmi
harcba.
• A dák királyság egységét
Decebal állítja majd vissza
(87–106).
• A 101–102 és 105–106 közötti
háborúk nyomán Dacia
legnagyobb részét meghódítják,
és római tartománnyá alakítják.

TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEK
Elemzem és megoldom
	

A. Részlet Cassius Dio Róma története című művéből.

B. Cassius Dio (Róma története)

A két forrásból kiindulva oldjátok meg a következő feladatokat:
a)	Nevezzétek meg a két ókori vezetőt!
b)	Adjátok meg a B forrásban szereplő folyam ókori megnevezését!
c)	Nevezzetek meg kettőt a két politikus közös tulajdonságából! A megállapított tulajdonságok alapján készítsetek
bemutatót, amely hasznosítja az adott kontextusban a két személyiség tetteiből fakadó történelmi tapasztalatot.
d)	Készítsetek szövegbuborék-sorozatot, amelynek témája a dák-római kapcsolatok a Kr. u. I–II. században!
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ESETTANULMÁNY

Sarmizegetusa
Sarmizegetusa Regia („királyi”) a dák állam fővárosa és
legfontosabb katonai, politikai központja volt a Római Birodalommal vívott háborúkat megelőzően. Kezdetben Sarmizegetusa nem
katonai erődítmény, hanem polgári és vallási település volt.
A későbbiekben egy kiterjedt stratégiai erődrendszer magjává vált,
amelyet a szászsebesi havasokban épített hat dák vár alkotott.
Az újvárhelyi dombon álló vár a dák erődök legnagyobbika,
masszív kőtömbökből (murus dacicus) épített négyszögletű erősség, amit öt teraszon, mintegy 30 000 m2-en építettek fel. Elkészülése pillanatában a várfal 3 m vastag és hozzávetőleg 4-5 m
magas volt. Mivel a hozzávetőleg háromhektárnyi területet körülölelő falat úgy építették, hogy követte a magaslat szegélyeit,
a vár kialakítása kissé szokatlan, egyenlőtlen szárú hatszöget
formáz.
A közelben, nyugati irányban található a mintegy 3 hektáron
elterjedő település, ahol számos lakóház, műhely, gabonatároló
és víztároló látható. 100 méterre kelet felé, a vár kapujától jobbra
találhatók a különböző méretű és formájú szentélyek. Egykor a
szentélyek egy teraszon álltak, amelyet az említett kapun keresztül kövezett út kötött össze. Nem tudni, hogy hét vagy pedig nyolc
négyszögletű szentély volt-e, mert a rómaiak elpusztították az
összecsapások során. Azt sem lehet eldönteni, hogy egyetlen nagy
vagy pedig két, egymás közelében épült kisebb szentélyről van-e
szó. Két, kör alakú szentély is található. A legismertebb a „Körnaptár”. Szintén figyelemre méltó az „Andezitnap”, amely egy
napot jelképez, ennek sugarait körcikkekből rakták ki.
Sarmizegetusában fedezték fel egy „DECEBALVS PER SCORILO” latin betűs feliratos edényt is, néhány mészkőtömböt,
amelyeken görög betűs felirat található, illetve arany pénzérméket, amelyeken a „KOSON” felirat látható.
A lakók az erőd mellett, a hegy aljában kialakított teraszokon
laktak. A dák nemesek lakóházaiban saját vízellátásuk volt, a
vizet cserépvezetékeken szállították. A helyszínen talált leletek
igazolják, hogy a dák társadalmat magas életszínvonal jellemezte.
Dácia meghódítása és római tartománnyá válása után a fővárost Ulpia Traianába (Sarmizegetusa) helyezték át, amely a régi
dák székhelytől 40 kilométerre található. Sarmizegetusa Regia
dák várromjai felkerültek az UNESCO világörökségi helyszíneinek listájára.

A sarmizegetusai szentélyek

Sarmizegetusa Regia, dák várfal

Andezitnap

GYAKOROLD ÉS ALKALMAZD
1 	Szervezzetek vitafórumot egy közösségi fórumon, és készít‑
setek kutatási tervet Sarmisegetuza Regiáról!

2 	P ORTFÓLIÓ. A kutatási terv alapján hozzatok létre digitális
adatbázist (források, fényképek, video- és hangfelvételek),
illetve írjatok beszámolót Sarmizegetusa Regiáról!

Sarmizegetusa Regia, kövezett dák út

2. LECKE. BUREBISTA, DECEBAL; DÁCIA RÓMAI MEGHÓDÍTÁSA
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A Drobetai híd, Traianus oszlopa, az Adamclisi emlékmű
A DROBETAI HÍD

Traianus hídját, vagy más néven a drobetai hidat Damaszkuszi Apollodórosz, az oszlop tervezője építtette Kr. u. 103 és 105 között, az Al-Dunánál. A római császár parancsot adott a szíriai építésznek, hogy építsen
hidat a Dunán keresztül, a római csapatok és az ellátmány szállításának
megkönnyítésére, a Decebal dáciai királyságának meghódítására indított
második hadjárat kezdete előtt. Damaszkuszi Apollodórosz könyvet írt
a híd építéséről, ez azonban nem maradt fenn. Ennek ellenére, az építkezés műszaki részleteiről rendelkezésünkre állnak más ókori szerzőktől
(Cassius Dio, Kaiszareiai Prokopiosz, Johannész Tzetzész) származó beszámolók.
Traianus drobétai hídjának pillére
Az északi és a déli hídfőállásnál egyaránt egy hatalmas kaput építettek.
Traianus oszlopán a híd stilizált ábrázolása is látható, ami kevesebb hídpillért mutat, ugyanakkor lehetővé teszi az építésnél
alkalmazott, a kő- és faszerkezet ötvözésében álló műszaki megoldás azonosítását. A híd 1135 méter hosszú volt, és a folyó
déli partján (ma Szerbia) álló Pontes erődöt (castrum) kötötte össze az északi parton levő Drobeta erődjével.
Cassius Dio szerint a híd magassága mintegy 18 méter, szélessége pedig 12 méter volt. Az építkezés során a rómaiak
a Duna vizét részben egy déli mellékfolyó medrébe terelték el. Így az első 10–12 pillért száraz talajban tudták rögzíteni.
A többi pillér megépítéséhez tölgyfa cölöpökből készült, cementtel töltött zsaluzatot és szivattyúrendszert használtak.
Napjainkban csupán az első és az utolsó hídpillér látható.
Traianus hídja történelmi emlékmű, és a Kulturális Minisztérium fennhatósága alá tartozó nemzeti kulturális örökség
része, rajta van a történelmi emlékművek listáján.
TRAIANUS OSZLOPA

Egy másik egyedülálló emlékmű a Traianus parancsára épített és a császár nevét viselő emlékoszlop. Ezt a császár
Dácia fölött aratott győzelmére készítették, és a római fórumon állították fel. A 123-ban elkészült híres oszlop törzsét
csigavonalban felfutó, faragott dombormű-sorozat borítja, amely művészi módon beszéli el a dákok és a rómaiak
közötti háborúk történetét. Az oszlop talapzatában helyezték el a Traianus hamvait tartalmazó arany urnát. A diadaloszlop közel 40 méter magas, és 18 hatalmas, egyenként 40 tonnás carrarai márványtömbből áll. A XVI. században az oszlopot helyreállították. 1587-ben az eredetileg az oszlop csúcsán álló, de a középkorban beolvasztott
Traianus-szobor helyére V. Sixtus pápa parancsára egy Szent Péter-szobrot helyeztek el. Az oszlop gipszmásolatai
megtalálhatók és megtekinthetők Románia Nemzeti Történeti Múzeumában, a római Museo della Civiltà Romanában,
a londoni Victoria and Albert Múzeumban, illetve a mainzi Römisch–Germanisches Zentralmuseumban.
AZ ADAMCLISI EMLÉKMŰ

Traianus parancsára emelték Adamclisiben a Tropaeum Traiani emlékművet is, Kr. u. 106–109 között. Ezt a rómaiaknak a dákok fölött aratott
102-es győzelmének tiszteletére építették. Az emlékmű eredetileg egy
épületegyüttes részét képezte. Az együttes egy halotti oltárból állt, annak
falán a mintegy 3800, harcokban elesett római katonának a neve szerepelt. Az együtteshez három fal körgyűrűvel körülvett mauzóleum is tartozott. Az első régészeti feltárásokat Grigore Tocilescu vezetésével
végezték 1882-ben. Az emlékmű magassága, a csúcsán álló szoborral
A Tropaeum Traiani emlékmű, Adamclisi együtt közel negyven méter. A külsején háborús jeleneteket ábrázoló
domborművek találhatók.

GYAKOROLD ÉS ALKALMAZD

	A források és a leckében található adatok alapján vitassátok meg az osztálytársakkal közösen
Traianus császár szerepét a római, illetve a románok történelmében!
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ISMÉTLŐ VÁZLAT

ISMÉTLÉS

• A géta-dákoknak a trákok népességéből a vaskorban történt kiválásának
régészeti, nyelvészeti és vallási bizonyítékai vannak.
• A görög forrásokban a gétákról szóló legátfogóbb beszámoló Hérodotosz‑
tól, a „történelem atyjától” származik, aki Dareiosz perzsa királynak a
szkíták elleni, Kr. e. 514-es hadjáratát írja le.
• Az északi-trákhoz tartozó dák népnév első említése Iulius Caesarnál fordul elő.
• A többistenhívő vallást követő dákokat, akiknek főistene Zamolxisz volt,
arisztokraták (tarabosztész) és szabad emberek (comati) alkották.
• A törzsekbe és törzsszövetségekbe tömörülő dákok élén egy katonai vezető
vagy király állt.
• Dácia erődített településeit daváknak nevezték.
• Burebista teremti meg az első dák állam alapjait (Kr. e. 82–44).
• A dák állam egy vallási központtal is rendelkezett, amit Sztrabón „Szent
Hegynek” (Kogaionon) nevezett, ennek régészeti bizonyítékait a Kudzsi‑
ri-havasokban levő Újvárhelyen tárták fel.
• Burebista átfogó külpolitikát is folytatott, és beavatkozott a Caesar és Pom‑
peius közötti belháborúba.
• A dák királyság egységét Decebal (87–106) állította helyre a Kr. u. I. században.
• A 101–102 és 103-105 között zajló háborúk nyomán Dácia legnagyobb részét
elfoglalják, és római gyarmattá (kolónia) alakítják.

ESETTANULMÁNYOK

Histria
Sarmizegetusa

Columna
lui Traian

Tropaeum
Traiani

Podul de la
Drobeta

ELLENŐRZÖM TUDÁSOMAT
1 	P ORTFÓLIÓ. A tankönyvben szereplő információk, kulcsszavak, a szövegben kiemelt fogalmak alapján készítsé‑
2 	A Venn-diagram, a tankönyvben levő információk és a 30. oldalon levő térképek segítségé‑
vel hasonlítsátok össze a Burebista korabeli dák államot Decebal korának dák államával!

Hasonlóságok

tek el a III. tanegység leckéinek fogalomtérképét!

Eltérések
Burebista

A. Traianus oszlopa

Eltérések
Decebal

B. Részlet a Róma története című könyvből (Cassius Dio).

3 	Tanulmányozzátok figyelmesen a fenti forrásokat, majd egészítsétek ki az alábbi állításokat:
a) Az A forrás egy Decebal és Traianus közötti … jelenetet ábrázol.
b) A B forrás egy Decebal és Traianus közötti harci … ír le.

4 	A két forrásból kiindulva írjatok tematikus érvelő esszét a következő címmel: „A dák állam kapcsolatai a római
világgal a II. században.”

ISMÉTLÉS
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ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS

PORTFÓLIÓ
I Válasszátok ki a helyes választ:

1. A géta-dák törzsek egységének fő tényezőjét a
		
a) társadalmi viszonyok; b) etnikai eredet; c) földrajzi térség jelentette.
2. Az északi trák népesség nevének, a dákoknak az első egyértelmű említése
		
a) Caesar; b) Ephorasz; c) Hérodotosznál található.
3.	A „Nagy Istenség”
		
a) trák, b) görög c) géta-dák volt.
4.	Kinek tulajdonítható az állítás: „A dákok és a géták azonos nyelvet beszélnek.”
		
a) Sztrabón; b) Hérodotosz; c) Sallustius.

II Döntsétek el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz és melyik hamis:
a) Hérodotosz ír a géták trák eredetéről.
b) Histria várát a géták birtokolták.
c) Dromikhaitész Lüszimakhosszal hadakozott.
d) A dákok a halhatatlanságban hittek.

III Az alábbi képek közül válasszátok ki azokat, amelyek a géta-dák civilizációhoz tartoznak:

C

B

A

F
D

E

Dácia római
meghódításának okai

Stratégiai helyzete

IV Másoljátok be a füzetbe a mellékelt táblázatot, és a minta

Dácia római meghódításának következményei

A dák állam megszűnése

alapján töltsétek ki a megfelelő adatokkal:

V Olvassátok el az alábbi forrást, majd oldjátok meg a feladatokat:

		
1.	Nevezzétek meg a királyt, „aki elvesztette trónját”! 0,5 pont
2.	Nevezzétek meg azt a császárt, akinek az üzenet íródott, illetve három, a dákok fölötti győzelem ünneplésére
általa emelt építményt! 2 pont
3.	Alkossatok véleményt a dákok rómaiakhoz fűződő kapcsolatáról az I., II. században, és támasszátok alá egy
meghatározó történelmi ténnyel! 1,5 pont

ÖNÉRTÉKELÉS
Értékelési útmutató
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I

II

III

IV

0,25 p × 4 = 1 p 0,25 p × 4 = 1 p 0,25 p × 4 = 1 p 0,5 p × 4 = 2 p
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V
4p

1 pont hivatalból
Maximális pontszám: 10 pont

Az anyafarkas az ikerfiúkkal –
a rómaiság jelképe.

IV. Tanegység
A román nép kialakulása
„A román nép: rejtély és történel-

mi csoda.”

(GHEORGHE I. BRĂTIANU)

1. Lecke – A római Dácia. Elrómaiasodás.
Kereszténység
2. Lecke – A szlávok megtelepedése a
Dél-Duna mentén.		
A keleti rómaiak
3. Lecke – A román nép – római nép
Esettanulmány:
	A románokra vonatkozó történeti
források az I. évezred végén
Ismétlés/Értékelés

Sajátos készségek: 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 4.3.
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1. LECKE
A római Dácia. Elrómaiasodás.
Kereszténység
A RÓMAI DÁCIA

Dácia meghódításával és provinciává válásával a római birodalom elérte legnagyobb területi kiterjedését. Nem tartozott római közigazgatás alá a Körösök vidéke,
Máramaros, illetve Moldva középső és északi része, ahol továbbra is a szabad dákok
laktak.
Dácia mint római provincia Erdélyből (annak délkeleti sarkát leszámítva), a
Bánságból és a Zsil folyóig terjedően Olténiából állt, amit a császár nevében és megbízásából egy szenátori rangú és legatus Augusti pro praetore címet viselő helytartó
kormányozott.
A provincia első átszervezésére a szabad dákok támadása nyomán került sor,
Hadrianus császár idejében, aki megalakította Dacia Superiort (Erdély és a Bánság)
és Dacia Inferiort (Olténia és Erdély délkeleti sarka). Ugyancsak Hadrianus uralkodása alatt alakították ki Dacia Superior északi részén Dacia Porolissensist. 166-ban,
a markomannok elleni háború során Marcus Aurelius császár (161–180) újabb
átszervezést hajtott végre. Ennek eredményeként megmaradt Dacia Porolissensis,
ugyanakkor megalakítják Dacia Apulensist (Apulum fővárossal), Olténiából és a
Bánságból pedig létrehozták Dacia Malvensist (az Olt melletti Malva fővárossal, ma
Reșca). Severus Alexander (222–235) császár idejében tanácsot (concilium) hoznak
létre a három provinciából, a kormányzó tevékenységének segítésére, ennek székhelye Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa volt.

Publius Aelius Traianus
Hadrianus (117–138),

római császár, filozófus, író. Ő volt a
Római Birodalom úgynevezett öt „jó
császárának” egyike. Egy sor
reformot vezetett be a hadseregben
és az igazságszolgáltatásban.
Uralkodása idején kétszer
szervezték át Dáciát.

KULCSFOGALMAK
∙ Szabad dákok
∙ Elrómaiasodás
∙ Kereszténység

ELRÓMAIASODÁS

Dobrudzsa (Kr. u. 46–602) volt a géták első területe, amely a Római Birodalomhoz került. A Dáciában élő őshonos lakosok elrómaiasodása egy visszafordíthatatlan
nyelvi és történelmi folyamat volt, amelynek során a meghódított népesség elsajátította a latin nyelvet és a római életformát. Ez mind az anyagi, mind pedig a szellemi
elemeket érintette. Az elrómaiasodás legfontosabb hordozója a latin nyelv volt, amely
több tényezőnek köszönhetően vált egyeduralkodóvá: a közigazgatás, a telepesek,
a katonák, a veteránok, a városiasodás, a gazdasági élet, az igazságszolgáltatás,
az oktatás, a vallási élet stb. A római elemek elterjednek a provinciákban, az őshonos népek átvették azokat, ezek révén pedig beépültek a „római világba”, vagyis
elrómaiasodnak. Ez a folyamat hivatalosan az Aurelianus császár által elrendelt kivonulásig tartott (271–275), amikor a római közigazgatás és a katonaság a Duna déli
oldalára vonult vissza. Ennek egyik következménye a kereskedelmi tevékenység jelentős visszaesése és a gazdaság hangsúlyos elfalusiasodása. Ugyanakkor azonban
a Rómával való kapcsolatok nem szakadtak meg végleg, ami a III. és a IV. század első
felében lehetővé tette az új egyistenhitű vallás, a kereszténység elterjedését.

TÖRTÉNELMI FOGALMAK
Markomannok = ókori
germán nép.
Elfalusiasodás = folyamat,
amely során a gazdaságban
a természeti tényező válik
uralkodóvá, vagyis a
földművelés és az állattartás
lesz a fő foglalkozás.
Mártír = vértanú, olyan
ember, aki feláldozta életét
vallásáért/hitéért.

IDŐSZALAG
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106

271–275

313

391

Dácia római provinciává válik.

Az aurelianusi
visszavonulás

A milánói ediktum

A pogány kultuszok
betiltása

IV.TANEGYSÉG A román nép kialakulása

KERESZTÉNYSÉG

E

lső szakaszban a kereszténységnek a Dunától északra történő elterjedése az új provinciába érkező katonáknak, telepeseknek
és kereskedőknek, illetve a Nagy Konstantin császár által (306–337) folytatott politikának köszönhető. Konstantin a 313-ban kiadott
Mediolanumi (milánói) ediktummal a keresztények számára is engedélyezte a szabad vallásgyakorlást. 391-ben I. vagy Nagy

Theodosius császár (379–395) betiltotta a pogány vallásokat, és ezáltal megalakult a keresztény egyház a Duna térségében.
Ekkor alapították Tomis (Konstanca), Durostorum, Oescus (Gigen, Bulgária), Naissus (Niš, Szerbia), Ratiaria (Arcar, Bulgária), Remesiana (Bela Palanka, Szerbia) püspökségeit. A dákó-rómaiaknak a kereszténységre való tömeges áttérése a
IV–V. században zajlott le, hittérítők és mártírok tevékenysége nyomán. A kereszténység latin nyelven terjedt, ezt bizonyítják a felfedezett feliratok és a román nyelvben megőrződött keresztény fogalmak is: cruce (kereszt), creștin (keresztény), botez
(keresztelés), biserică (templom), altar (oltár), Dumnezeu (Isten) stb. A régészeti ásatások a mai Románia egész területén számos
keresztény kegytárgyat és keresztény templomromot tártak fel. A kereszténységnek a Dunától északra történő elterjedése András
apostol tevékenységéhez fűződik, akit a román ortodox egyház Románia védőszentjének és a románok apostolának tekint.

FELFEDEZEM
A római építészet maradványai a római Dáciában

A. Apulum római erődítménye
(Gyulafehérvár, rekonstrukció)

B. Potaissa római város romjai

ÉRTEM ÉS ALKALMAZOM

EMLÉKEZTETŐ

COSTOBOCI

RM
Porata

Lvm

Potaissa

GERMISARA

Arcidava

Praetorium
Artutela

Jidova
Castra Traiana

XO

AD MEDIAM

Lederata

Viminacium
Cuppae

Pons Aluti

Dierna
Drobeta

MALVENSIS

Naparis

Rusidava

Egeta
Taliata

AD MOESIAM
(102-117)

Acidava

Bononia

Ister

Romula-malva

MOESIA
SUPERIOR

Sucidava
Augustae

Oescus

Dinogetia
Arrubium
Troesmis

RO

vius

Cumidava

Pons Yetus

Praetorium

Singidunum
Danu

BASTARNAE
(PEUCINI)

Aluta

NI

Agnaviae
Berzobis Tibiscum
Ulpia Traiana
Sarmizegetusa
Centum Putea

Angusta

IS

LENS

APU

Caput Stenarum

LA

AQUAE

CI

Dacia

Lxiiig
Apulum

DA

Ag

s

cus
Tibis

SALINAE

Ampelum

o
ras

Marisus

Hie

ALBVR
BVRNUS

Partiscum

SA

IAZ

PI

POROLISSENSIS

Au MAIOR

E

AT

CAR

CI

Napoca

Resculum

ARNA

AE

BAST

Samus

Certiae

DA

YGE

S

Porolissum
Optatiana

Tyras

Samus

DACI

C. Porolissum városkapuja

Turris
Dimum
Novae

Aliobrix
Noviodunum
Thalmonium
Salsovia
Aegyssus
Halmyris

Ibida
Carsium

Argamum

Ulmetum Histria
Axiopolis

Tropaeum
Durostorum
Traiani
Tegulicum
Civitas
Transmarisca
Ausdecensium
Sextana Prista

Tomis
Partheonopolis
Callatis

MOESIA INFERIOR

D. Dácia provincia

A megadott források alapján oldjátok meg az alábbiakat:
1. N evezzétek és határozzátok meg a folyamatot,
amelyre az E forrás utal!
2. Fedezzétek fel a D forrásban azokat a tényezőket, ame‑
E. Részlet a Római
lyek hozzájárultak a megnevezett folyamathoz, és ma‑
civilizáció
Enciklopédiájából
gyarázzátok meg, hogy milyen hatást gyakoroltak az
(Dumitru Tudor)
őshonos géta-dákokra!

• Dácia római provincia
Erdélyből (leszámítva annak
délkeleti sarkát), a Bánságból
és Olténiából állt, a Zsil folyóig
terjedő határral.
• Dácia a császár fennhatósága
alá tartozott, akinek nevében
egy szenátori rangú és a
legatus Augusti pro praetore
címet viselő helytartó
kormányozott.
• Dácia provinciát Traianus
császár szervezte meg,
később Hadrianus és Marcus
Aurelius szervezte át.
• A dáciai őshonos lakosok
elrómaiasodásának folyamata
egy visszafordíthatatlan nyelvi
és történelmi folyamat volt,
ennek során a meghódított
népesség átvette a latin
nyelvet és a római életformát.
• I. sz. a IV. században a
kereszténység elterjedt a
Dunától északra.
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TANULÁSI
ACTIVITĂȚITEVÉKENYSÉGEK
DE ÎNVĂȚARE
Elemzem és megoldom
1

	

F. Részlet a Román történelem kezdetei című műből. (A. Ubicini)

a)	Az F forrás alapján határozzátok meg a domborzatnak a románok történelmében játszott szerepét!
b)	A D forrás felhasználásával mutassátok be Dácia provincia közigazgatásának alakulását a II–IV. században!
c)	Az A–F források alapján írjatok egy szöveget az aurelianusi visszavonulás, illetve e történelmi folyamatnak az
őshonos lakosokra gyakorolt hatásának témájában!

Megfigyelem és értékelem
2 	A tájékozódási eszközök (enciklopédiák, multimédiás források) segítségével azonosítsátok az alábbi őskeresztény
tárgyakat, és határozzátok meg jelentőségüket!

B

D
A

C

Tanulni tanulok

3 	P ORTFÓLIÓ. Készítsetek tematikus plakátokat, szövegbuborék-sorozatot
stb. az elrómaiasodás, a kereszténység az észak-dunai térségben témáról,
és mutassátok be őket képkiállítás formájában!

7

5

1

6
8

6

Gyakorlok

7
7

4 	Másold a füzetbe a 81 kockából álló négyzethálót, majd töltsd ki a kocká‑

6

6
7
5
6

IV. Tanegység. A román nép kialakulása

2

2

kat 1-től 9-ig úgy, hogy egyik szám se forduljon elő kétszer ugyanabban a
sorban vagy oszlopban, a számjegyek összege pedig 45 legyen! Ha helye‑
sen töltitek ki a hálót, láthatóvá válnak a témához kapcsolódó évszámok.
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3

9
3

2
7

4
5

2

3
3

1
9

3
5
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2. LECKE
A szlávok megtelepedése a DélDuna mentén. A kelet-rómaiak
A SZLÁVOK MEGTELEPEDÉSE A DUNÁTÓL DÉLRE

Nagy Konstantin

306–337 között volt római császár.
A keresztények javát szolgáló
intézkedései miatt az ortodox
egyház az apostolokkal
egyenértékű szentként tiszteli.

KULCSSZAVAK
∙
∙
∙
∙

Szlávok
Vándornépek
Latinitás
Kelet-rómaiak

TÖRTÉNELMI FOGALMAK
Limes = a római birodalom
erődített határa
Etnogenezis = egy nép és
nyelvének kialakulása

A régészeti kutatások kétséget kizáróan bizonyítják Dácia egykori provincia lakosságának továbbélését Kr. u. 275-öt követően is. A latin nyelvű feliratok igazolják
az elrómaiasodott lakosság jelenlétét a Dunától északra. A legismertebb feliratok
a következő tárgyakon találhatók: Quartine vivas a veceli (Vețel) gyűrűn, a berethalmi
(Biertan) fogadalmi táblácskán – Ego Zenovius votum posui (Én, Zenovius tettem
ezt az adományt), továbbá Porolissum, Romula stb. cserépmaradványain. A
folytonosságot a régi településnevek és folyónevek fennmaradása is bizonyítja:
Napoca, Drobeta, Apulum, Sarmizegetusa, továbbá Alutus (Olt), Maris (Maros),
Samus (Szamos), Crisia (Körös) stb.
A Dunától északra élő elrómaiasodott népesség jelenlétét igazoló események
közül a legfontosabbak a Dunától délre élő rómaiakkal való kapcsolataik, illetve
a kereszténység elterjedése. A rómaiak továbbra is fenntartották közigazgatásukat
Dobrudzsában és a Duna és Balkán-hegység között a VII. sz. elejéig. Római katonai
ellenőrzés alatt maradt a Duna északi partja is a barbár betörések megakadályozása
céljából.
A IV. évszázad római császárai hídfőállásokat hagytak a Bánság, Olténia és Munténia déli részén, ilyenek például Dierna (Orsova), Sucidava (Celei), Turnu Măgurele,
Barboși (Galați). Ennek jegyében Nagy Konstantin császár újabb limes-t alakított
ki, amit Novac barázdája néven ismerünk, I. Iusztinianosz pedig több várost is
újjáépíttet. A Duna két partja között tovább folytatódott a kereskedelem is.
A vidék többségét alkotó, egyszerű életmódot folytató dák-római népességre
zúdultak rá a szláv törzsek a VI. és VII. században. A szlávok 602 körül betörtek a
Bizánci Birodalom dunai határán, és kétfelé szakították a római lakosságot. A szlávok
letelepedése és az észak-dunai elrómaiasodott népességgel való hosszú együttélése
hatást gyakorolt a dákó-római társadalomra, és hozzájárult a román nép és nyelv
kialakulási folyamatának lezárulásához.
A dunai erődrendszer összeomlása lehetővé tette, hogy a szlávok nagy tömegben
keljenek át a folyamon, ezáltal számuk jelentősen csökkent a Kárpát-medence térségében, az itt maradt szlávok pedig beolvadtak (asszimilálódtak) az őslakosságba.
A szlávok észak-dunai jelenlétét igazolják a románban fennmaradt szavak, például
a plug, a primi, a plăti, a iubi, prieten, drag, bucurie, egyes tulajdonnevek, például a
Radu, Vlad/Vladimir, Bogdan stb. vagy helynevek, például Prahova, Bistrița stb.
A KELET-RÓMAIAK

A Római Birodalom keleti felében, vagyis a kelet-római térségben, a Dunától
északra és délre alakult ki a román nép. A román nép kialakulása (etnogenezise)
kettős szintézis eredménye: az őslakos géta-dákoknak a rómaiaikba történő beolvadása,
illetve a vándornépek beolvadása az elrómaiasodott dákó-római lakosságba. Ennek
következtében tehát a román nép kialakulása három alapvető rétegből tevődik össze:
IDŐSZALAG

III–IV. sz.

602/VII. sz.

X. sz.

Vándornépek betörései

A szlávok átkelése a dél-Duna
területére

A dél-dunai románok
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I. Iván Aszen bolgár cár, a Bolgár-Vlach
cárság uralkodója a XII. században

a géta-dák alaprétegből, a római rétegből és a szláv utórétegből. Ha a román nyelv
szavait vesszük alapul, a géta-dák alapréteg (szubsztrátum) annak mintegy 10%-át, a
latin réteg (sztrátum) mintegy 60-70%-át, a szláv utóréteg (adsztrátum) mintegy 20%át alkotja. A fennmaradó 10%-ot a más nyelvekből átkerült jövevényszavak alkotják.
A középkori forrásokban vlachoknak, valachoknak, volochoknak, oláhoknak (a német
walachen szóból származó megnevezés, ami elrómaiasodott népességre vonatkozott)
stb. nevezett románokat egyre sűrűbben kezdik említeni a kor forrásai. Így például a
dél-dunai románokról, vagyis a pásztorkodást űző balkáni vlachokról a X. századi
Kedrenosz bizánci történetíró tesz említést. Egyébként a dél-dunai vlachok voltak azok,
akik a XII. században megteremtették az első román részvétellel létrejött államot, a
Bolgár-Vlah cárságot, más néven az Aszen-dinasztia államát.

FELFEDEZEM
A román nép kialakulása
trákok

➔

géta-dákok

+

rómaiak

=

dák-rómaiak

+

ÉRTEM ÉS ALKALMAZOM
Olvassátok el figyelmesen az alábbi forrást:

A forrásból kiindulva oldjátok meg az alábbi feladatokat:
1.	
Nevezd meg azt a császárt, aki megerősítette Illíria belsejét; soroljátok fel
az Ister folyó partjának megerősítését szolgáló intézkedéseit!
2.	
Nevezz meg egy okot, amiért a római császárok ilyen intézkedésekre kényszerültek!
3.	
Nevezz meg egy másik római császárt, akinek fennhatósága kiterjedt a Duna
északi partjára, és mutasd be egy hasonló intézkedését!
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IV. TANEGYSÉG. A román nép kialakulása

vándornépek

=

románok

ÉSZBEN TARTOM
• Kr. u. 275-től az előforduló
latin nyelvű feliratok
bizonyítják az elrómaiaso‑
dott népesség jelenlétét az
észak-dunai térségben.
• A Dunától északra élő
elrómaiasodott népesség
jelenlétét igazoló esemé‑
nyek közül a legfontosab‑
bak a Dunától délre élő
rómaiakkal való kapcsola‑
taik, illetve a kereszténység
elterjedése.
•A
 kelet-római térségben,
a Dunától északra és délre
alakul ki a román nép.
• A román nép kialakulásá‑
nak három összetevője van:
a géta-dák szubsztrátum, a
római sztrátum és a szláv
adsztrátum.

TANULÁSI
ACTIVITĂȚITEVÉKENYSÉGEK
DE ÎNVĂȚARE
Elemzem és megoldom
1 	Figyelmesen vizsgáljátok meg a térképet,

UKRAJNA

és oldjátok meg a feladatokat:

a)	Jelöljétek be a térképen a román nép ki‑
alakulásának térségét!
b)	Román nyelvi ismereteitek alapján magya‑
rázzátok meg a térkép jelmagyarázatában
szereplő elnevezések jelentését!
c)	Magyarázzátok meg történelmi nézőpont‑
ból a „latinitás szigeteinek” jelenlétét a
Dunától délre, illetve a folyó déli és északi
térségében beszélt nyelv közötti viszonyt!

HORVÁTORSZÁG
ROMÁNIA

FEKETE-TENGER

Megfigyelem és értékelem

GÖRÖGORSZÁG

2 	P ORTFÓLIÓ. A bevándorló népek után egyebek

A kelet-római latinitás

mellett számos kincslelet maradt fent. A média‑
eszközök segítségével állítsatok össze egy listát
a Románia területén feltárt legismertebb kincs‑
leletekről! Készítsetek PowerPoint bemutatót a
mellékelt képen látható kincsről, megnevezve
annak darabjait, és tüntessétek fel történetének
legfontosabb adatait!

C

A
D

Tanulni tanulok

Dák-román
Aromán
Megleno-román
Istroromán

E

B

3 	Szervezzetek virtuális láto‑

gatást a megyétekben talál‑
ható történelmi múzeumba,
vagy Románia Nemzeti Történeti Múzeu‑
mába, és készítsetek projektet a következő
témában: „A társadalmi–kulturális sok‑
színűség a mi közösségünkben a keresztény‑
ség első évezredében.”

A pietroasai Fiastyúk elnevezésű kincslelet

Gyakorlok
4 	Figyelmesen tanulmányozzátok a mellékelt
térképet, majd oldjátok meg a feladatokat:

a) A zonosítsd a térképen a Kárpátok – Duna
– Fekete-tenger térséget!
b)	N evezd meg azokat a vándornépeket,
amelyek áthaladtak ezen a térségen!
c)	Mutass rá a térkép által képviselt törté‑
nelmi tényre és annak Európa történelmé‑
ben játszott szerepére!

Az első bevándorlások Dáciába, III–IV. század

2. LECKE. A SZL ÁVOK MEGTELEPEDÉSE A DÉL-DUNA MENTÉN. A KELET-RÓMAIAK
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3. LECKE
A román nép – római nép

Alexandru Dimitrie Xenopol
(1847–1920)

román történész, filozófus, közgazdász,
pedagógus és író volt. Ő írta az első nagy
összefoglalást a románok
történelméről, A románok története
Traianus Dáciájában című hatkötetes,
több mint 4000 oldalas művet.

KULCSSZAVAK
∙
∙
∙
∙

Latin nyelv
Dák-moesiai térség
Dák folytonosság
Dák-római folytonosság

TÖRTÉNELMI FOGALMAK
Folytonosságelmélet (kontinui‑
tás) = tudományos elmélet,
amely a románoknak a kelet-ró‑
mai térségben, a Dunától délre
és északra történt kialakulását
támasztja alá.
Bevándorláselmélet vagy
Rösler-elmélet = politikai
elmélet, amely szerint a román
nép a Dunától délre alakult ki,
és ahonnan a többége a folyam
északi oldalára vándorolt be a
IX–XIII. században.
A románok római eredete =
a románoknak a rómaiakból,
pontosabban a traianusi
Dáciába telepített római
telepesekből való leszármazá‑
sára, a román nyelv latin
voltára és a románok nemzeti
egységére utal.

IDŐSZALAG
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A román nép a dákok és a rómaiak együttélése nyomán, a dákok kontinuitása
Dácia provinciában nyomán, majd pedig a Dunától délre történő aurelianusi visszavonulást követő dák-romai folytonosság (kontinuitás) nyomán alakult ki. A román
nép római, vagyis újlatin nép, az olasz, a francia, a spanyol vagy a portugál néphez
hasonlóan.
A román nép a Kárpátok – Duna – Moesiai térség elrómaiasodásának folyamata
révén jött létre, a Dunától északra és délre, a kelet-római vagy keletlatin térségben,
amely magában foglalta az egykori Dácia tartományt is. A román nép kialakulása
igen hosszú folyamat volt, amely a dákok és rómaiak első érintkezésétől kezdődött
a Kr. e. I. században, és néhány évszázaddal később, hozzávetőleg a Kr. u. VIII. században ért véget.
A román nép kialakulásának politikai, tudományos alapot nélkülöző megközelítése másfajta válaszokat is adott, ezek azonban nem tudják megkérdőjelezni a tudományos kutatások érvényességét. A két, egymásnak ellentmondó elmélet a
folytonosság (kontinuitás) elmélete – amely tudományos, történelmi és nyelvészeti
bizonyítékokon alapul – és a bevándorláselmélet vagy Rösler-elmélet, amely kizárólag politikai érveken nyugszik.
A románok római volta ma vitathatatlan tény. A román nyelv latin nyelv, mert
az alapszókincse és a nyelvtani szerkezete latin eredetű. A szláv hatások nem változtatták meg latin jellegét. A román nép és a román nyelv kialakulásához vezető etnikai
tényezők az őshonos dákok és a római telepesek voltak. A román nyelv kialakulása
az elrómaiasodás szakaszával kezdődött, majd a latin nyelvnek a közös román nyelvvé
válásával folytatódott, ez utóbbi mind a köznyelvi latintól, mind pedig a középkori
román nyelvtől különbözött.
A VII. századból maradt fenn egy anekdotikus történet, amely azt meséli el, hogy egy élelmet szállító
öszvér hátáról majdnem leesett egy zsák. Ennek láttára az egyik katona „anyanyelvén” odakiáltott a társának: Torna, torna, fratre! (vagyis: Fordulj, fordulj,
testvér!) Szavait figyelmeztetésként, illetve visszavonulási parancsként értette a többi katona, pánik tört
ki közöttük, és az avarok s a rómaiak az ellenkező
irányba menekültek el. Erről az esetről először Theo
phülaktosz Szimokathész, majd később Theophanész
Confessor számol be. Ezt tekintik a román nyelv első
írásos említésének, és egyúttal a latin nyelv ősromán
nyelvvé történő átalakulása bizonyítékának.
A románokra vonatkozó első említések a VIII. századi középkori forrásokból származnak, ezekben a románokat valah, voloh, vlah
vagy olah néven említik. Ezek a megnevezések elrómaiasodott népességet jelöltek.
A géta-dákok utódai saját magukat rumân-nak (a latin Romanusból), nyelvüket pedig
româneasca-nak vagy rumânesca-nak hívták.
IV. sz.

Keresztény
időszámítás
IV. TANEGYSÉG. A román nép kialakulása

VII. sz.

VIII. sz.

Az első román szavak

A románok kialakulása

FELFEDEZEM
A latin nyelvek
kialakulása

Nyelv

Román
Francia
Olasz
Spanyol
Portugál

Szubsztrátum

Sztrátum

ÉSZBEN TARTOM

Adsztrátum

dák-moesiai (~ 10%) latin (~ 60%) szláv (~ 20%)
gall
latin
germán
italikus
latin
germán
keltibér
latin
germán
luzitán
germán
latin

ÉRTEM ÉS ALKALMAZOM
„ A román nyelv és az általános történelmi tények világosan mutatják, hogy
az Al-Duna mindkét partján kialakult román nép mind a déli dák-moesiai
törzsek (…), mind pedig az északi géta-dák törzsek folytatása, vagyis a románok jóval népesebb északi ága révén a jelenlegi Románia területén és
egyes, tőle nyugatra, keletre és északra fekvő területeken élt úgynevezett
dák-rómaiak folytatása.” (I. I. Rusu: A románok kialakulása)
A fenti forrásból kiindulva oldjátok meg a következő feladatsort:
1.	
A forrásra támaszkodva állapítsátok meg a románok kialakulásának területét!
2.	
Hozzatok fel érveket a román nyelv római voltára, a Román nyelv értelmező
szótárából vett példák alapján!
3.	
Különféle információk felhasználásával készítsetek több tudományterületet
érintő projektet a román etnogenezis folyamatáról!

• A román nép a dák-római
együttélés nyomán alakult
ki.
•A
 román nép a Kár‑
pátok-Duna-Moesiai térség
elrómaiasodása nyomán,
a Dunától északra és délre,
a keleti románság vagy a
keleti latinság térségében
jött létre, és magában
foglalta a régi Dacia
tartományt is.
• A román nép kialakulásá‑
nak időszaka hosszú
folyamat, ami Kr. e. I.
században, a dákok és a
rómaiak első kapcsolataival
kezdődött, és néhány
évszázaddal később, a VIII.
század körül ér véget.
• A román nép római vagy
újlatin nép.

TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEK
Elemzem és megoldom
1 	PORTFÓLIÓ. A keresztrejtvény helyes kitöltésével a függőleges A–B oszlop egy nép kialakulásának meghatározását adja ki.

1.	 … dák-római … = a dák-rómaiak folytonos
A
továbbélése 271 után a Kárpátok – Duna – Fe‑
1
kete-tenger térségben.
2
2. Római császár, Dácia meghódítója.
3
3. A bazilika szó a … nyelvből származik.
4
4.	A keresztény vallás szabad gyakorlását elrendelő
5
császár.
6
5.	Vándornép, amely áthaladt Dácia területén.
7
6.	Egyistenhívő vallás, amely már az I. századtól
8
kezdve megjelent Dácia területén.
9
7.	Település, ahol felfedezték az Ego Zenovius votum
10
posui feliratú vallási tárgyat.
B
8. Az a császár, aki kivonta a hadsereget Dáciából.
9.	A z a folyamat, amelynek során a géta-dákok átvették a róma‑
iak anyagi és vallási civilizációját.
10.	Vándornép, amely fontos szerepet játszott a román nép kialakulásában.

vasárnap

eke

Tanulni tanulok
2 	A z „Élő könyvtár” és a hozzá hasonló nemformális módszerek segítségével szervezzetek
különféle tevékenységeket a „Román etnogenezis a tudomány és a politika között” témába!
Az „Élő könyvtár” olyan tanulási módszer, ami a sokszínűségre hívja fel a figyelmet, és a
párbeszédet kívánja serkenteni.

gyermek

apó

kereszt

fenyő
keresztény

3. LECKE. A ROMÁN NÉP – RÓMAI NÉP
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ESETTANULMÁNY

A románokra vonatkozó történeti források
az első évezred végén
A románok első említése VII–VIII. századi középkori forrásokból származik.
Ezekben utalnak római eredetükre. A románokat római néven említik az
I. Maurikiosz bizánci császárnak tulajdonított VII. századi, Sztratégikon című
hadtudományi munkában. Egy másik megnevezésük a vlah és ennek különböző
változatai, a valah, voloh, olahi, blachi stb. Ezek egy elrómaiasodott népességet
jelöltek. Az Athosz-hegyi Konsztamonítu kolostor feljegyzése a „vlaho-rinchinekről” vagy pásztorokról beszél. Movszesz Horenaci műve, a IX. századi Nagy-Örményország története megemlíti a Balakok országát (Valahia). 980-ban
II. Baszileiosz bizánci császár „vlahok” néven említi a románokat, majd Geórgiosz
Kedrénosz bizánci történetíró „vándorló vlahoknak” nevezi őket.
Az ebből a korból származó régészeti felfedezések egy letelepedett, földművelő népességet, népességszaporulatot és intenzív gazdasági és kereskedelmi
életet igazolnak, főként az al-dunai térségben. Így például, a X. században
I. Szvjatoszláv kijevi fejedelem beszámolója szerint az itt található 80 városba
(„gorod”) aranyat, szövetet, bort és különféle gyümölcsöket szállítottak Bizáncból; ezüstöt és lovakat a csehektől és a magyaroktól; prémeket, viaszt, mézet és
rabszolgákat az oroszoktól.
A románok politikai szervezettségének erősödésével együtt a rájuk vonatkozó
feljegyzések is szaporodnak. A IX–X. századi történelmi források említést tesznek
az első társadalmi–politikai alakulatok meglétéről a Kárpátok–Duna–Fekete-tenA nagyszentmiklósi kincslelet tárgyai
geri térségben. Ezeknek a korai államalakulatoknak az élén zsupánok, kenézek
és vajdák álltak. Ennek valóságát a IX–XI. századi erődítmények is megerősítik.
Így például a Mircea Vodă-i felirat egy bizonyos Dimitrie zsupánról tesz
említést. Anonymus, III. Béla magyar király névtelen krónikása Gesta Hungarorum (A magyarok cselekedetei) című művében arról számol be, hogy a magyarok
erdélyi bevonulásakor román államalakulatok, vagyis úgynevezett vajdaságok
léteztek. A névtelen magyar jegyző feljegyzései megerősítik az észak-dunai
románok létezésének egyik legkorábbi bizonyítékát, a Nesztór krónikát vagy más
A legrégebbi, 943-ból származó ószláv
néven az Elmúlt idők krónikáját. Később, a XIII. században Kézai Simon megemfelirat,
amelyet a Konstanca megyei Mircea
líti, hogy a románok „a rómaiak pásztorai és földművesei” voltak.
Vodă-ban fedeztek fel

„Midőn Agmánd apja (…) a föld jóságát és termékenységét, továbbá annak lakosait – amennyire csak az
emberi látás bírja – kifürkészte, kimondhatatlanul megszerette azt, és nagy gyorsan visszatért urához. Mikor
megérkezett, urának sokat beszélt a föld jóságáról, aztán arról, hogy azt a földet igen-igen jó folyók öntözik;
s ezeknek a nevét és minden hasznát is felsorolta: hogy fövenyükben aranyat gyűjtenek, s annak a földnek az
aranya a legjobb, meg hogy ott sót ásnak. Előadta, hogy annak a földnek a lakosai (…) blaszok (…) és a vezérük Gyalu. Mikor Tétény értesült a föld jóságáról, (…) engedelmet kért, hogy az erdőkön túl mehessen, és
Gyalu vezér ellen harcolhasson (…).” (Anonymus: Gesta Hungarorum)

GYAKOROLJÁTOK ÉS ALKALMAZZÁTOK
	A tankönyvben található ismeretek alapján, a munka-/információs esz‑
közök segítségével állítsatok össze címlistát (repertórium) az alábbi té‑
máról: „A románokra vonatkozó középkori források az I. évezredben”.
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TÖRTÉNELMI FOGALMAK
 epertórium = táblázat, leltár, lista, amelybe
R
a könnyebb keresés céljából betűrendes
sorrendben vezetik be a neveket, címeket, az
adatokat stb.

ISMÉTLŐ VÁZLAT

ISMÉTLÉS

A ROMÁN NÉP KIALAKULÁSA
3. Lecke. A román nép: latin
nép
• A román nép a dákok és a
rómaiak együttéléséből
alakult ki.
• A román nép az elrómaia‑
sodás folyamata során a
Dunától északra és délre,
a Kárpátok – Duna –
Moesiai, vagyis a kelet-ró‑
mai térségben alakult ki.
• A román nép kialakulása
igen hosszú folyamat volt,
amely a dákok és rómaiak
első érintkezésétől kezdő‑
dött a Kr. e. I. században, és
néhány évszázaddal ké‑
sőbb, hozzávetőleg a Kr. u.
VIII. században ért véget.
• A román nép római eredetű,
vagyis újlatin nép.

1. Lecke. A római Dácia. Elrómaiasodás. Kereszténység
• A Dacia Augusti római provincia Erdélyből (dél-keleti sarkát leszámítva),
a Bánátból és (a Zsil folyó által határolt) Olténiából állt.
• Dácia a császár fennhatósága alá tartozott, akinek megbízásából egy sze
nátori rangú és legatus Augusti pro praetore címet viselő helytartó állt.
• Dácia provinciát Traianus szervezte meg, majd Hadrianus és Marcus Au‑
relius császár szervezte újjá.
• Dácia őshonos lakosainak elrómaiasodási folyamata visszafordíthatatlan
nyelvészeti és történelmi folyamat volt, amelynek során a meghódítottak
elsajátították a latin nyelvet és a római életformát.
• Kr. u. a IV. századtól kezdődően a kereszténység elterjedt a Dunától északra.
2. Lecke. A szlávok megtelepedése a Dunától délre. A kelet-rómaiak
• Kr. u. 275 után a latin nyelvű feliratok igazolják az elrómaiasodott lakosság
jelenlétét a Dunától északra.
• A Dunától északra élő elrómaiasodott népesség jelenlétét igazoló esemé‑
nyek közül a legfontosabbak a Dunától délre élő rómaiakkal való kapcso‑
lataik, illetve a kereszténység elterjedése.
• A kelet-római térségben, a Dunától északra és délre alakul ki a román
nép.
• A román nép kialakulásának három alapvető összetevője van: a géta-dák
alapréteg (szubsztrátum), a római réteg (sztrátum) és a szláv adsztrátum.

ELLENŐRZÖM TUDÁSOMAT
1 	P ORTFÓLIÓ.

Társítsátok a mellékelt
képeket az elrómaiasodás tényezőivel:
a) hadsereg,
b) gazdasági élet,
c) telepesek.

C
A

B

2 	A Kárpátok – Duna – Fekete-tenger térségbeli román folytonosság és állandó jelen‑

lét egyik legerősebb bizonyítéka a latinból eredő „biserică” (basilica) szó megőrződése
a román nyelvben. Ugyanakkor a többi újlatin nyelv a görög eredetű ecclesia szót vette
át: olaszul a templom chiesa, franciául église, a spanyolban pedig iglesia. A későbbi‑
ekben szláv eredetű keresztény fogalmak is átkerültek a román nyelvbe, főként az
egyházi szervezettel kapcsolatos kifejezések.
	
Másoljátok le a füzetbe a mellékelt táblázatot, és az információs eszközök segítségével
töltsétek ki a hiányzó latin és szláv eredetű, kereszténységre vonatkozó fogalmakkal!

3 	A Venn-diagram segítségével foglald össze a rómaiságra vonatkozó leckéből elsa‑
játított ismereteidet!

Latin fogalmak Szláv fogalmak
vecsernye
Isten
keresztény
mise
kereszt
sztárec

Római

Nyugat

Kelet

ISMÉTLÉS
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ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS

PORTFÓLIÓ
I Válasszátok ki a helyes választ:

1.	Dácia provincia magában foglalta:
		
a) Erdélyt, a Bánátot és Olténiát; b) Erdélyt, Moldvát és a Bánátot; c) Máramarost, a Bánátot és Olténiát.
2.	A rómaiak által meghódított népesség általi latin nyelv elsajátítását
		
a) gyarmatosításnak; b) elrómaiasodásnak; c) kereszténnyé válásnak nevezzük.
3.	A szabad vallásgyakorlás engedélyezése
		
a) Traianus; b) Nagy Konstantin; c) Nagy Theodosius császár nevéhez fűződik.
4.	A román nyelv szubsztrátuma:
		
a) latin; b) dáko-moesiai; c) szláv.

II Döntsétek el, hogy igazak vagy hamisak-e az alábbi kijelentések:

a)	A román nép a nyugat-római térségben alakult ki.
b)	A román nép latin nép.
c) A szlávok bevándorlásának következtében az észak-dunai népesség áttért a kereszténységre.
d) A dél-dunai római térségben alakul ki az első román részvételű állam.

III A z alábbi képek közül válasszátok azt, amelyik kapcsolódik a román etnogenezishez:

A

B

IV A megadott minta alapján egészítsétek ki a

táblázatot a megfelelő adatokkal, majd ne‑
vezzetek meg egy hasonlóságot és egy elté‑
rést a román nyelv és többi latin nyelv között!

V Olvassátok el figyelmesen az alábbi for‑

C

Latin nyelvek
Szubsztrátum
Sztrátum
Adsztrátum

Román
dáko-moesiai

Olasz

Francia
gall

Spanyol

Portugál
luzitán

latin
germán

rást, majd oldjátok meg a feladatokat:

1.	Nevezd meg a forrásban említett térséget, illetve a századot, amelyre a szöveg utal! 1 pont
2.	Nevezd meg azt a római császárt, aki sűrű erődítményhálózattal telepítette be a folyó partját, és határozd meg
ennek okát! 1 pont
3.	Magyarázd meg 10 sorban a román nép kialakulását és a vándornépeknek a folyamatban játszott szerepét! 2 pont

ÖNÉRTÉKELÉS
Értékelési útmutató
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I

II

III

IV

0,25 p × 4 = 1 p 0,25 p × 4 = 1 p 0,50 p × 2 = 1 p 0,10 p × 10 + 0,5 + 0,5 = 2 p

IV. TANEGYSÉG. A román nép kialakulása

V
4p

Hivatalból: 1 pont
Maximális pontszám: 10 pont

V
 itéz Mihály bevonulása Gyulafehérvárra (Alba Iulia)

V. Tanegység
A román középkor

„A történelmi hagyomány és a

nyelv vizsgálata csupán kiteljesíti azt,

amit maga a természet vésett bele az
erdélyi-fennsík sziklás domborzatába,

amelynek hegyek övezett koronája évszázadok óta vigyázza ennek a nemzetnek a kialakulását és sorsának
beteljesülését az ősi Dacia földjén.”

Gheorghe Brătianu

1. Lecke – A z első államalakulatok
	2. Lecke – Középkori államok a román
térségben: Erdély,
Havasalföld, Moldva,
Dobrudzsa
Esettanulmányok:
	A román térség etnikai és vallási
sokszínűsége
	3. Lecke – A
 román térség és a kései
keresztes hadjáratok I. Öreg
Mirceától (II.) Vitéz Mihályig
Esettanulmányok:
	Középkori várak
	A Curtea de Argeș-i püspöki templom
Összefoglalás/értékelés

Érintett készségek: 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 4.3.
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1. LECKE
Az első államalakulatok

Anonymus III. Béla (1173–1196)
magyar király névtelen jegyzője, az
1200 körül íródott és korábbi
forrásokra építő magyar krónika,
a Gesta Hungarorum szerzője volt.
A krónika számos adatot tartalmaz
az erdélyi románok és a magyarok
korai történelméről is.

KULCSSZAVAK
∙ Faluközösség
∙ Kenézség
∙ Vajdaság

TÖRTÉNELMI FOGALMAK
Faluközösség = olyan közösségi
és munkaszerveződési forma,
amelynek keretében a
szántóföldet parcellákra
osztották, a legelőket, kaszálókat,
mezőket pedig közösen
birtokolták. A faluközösség
vezetése is közösen történt, a
falubírák, a kenézek vagy az
öregek tanácsa révén.
Palánk = az erődítés alkotóeleme,
amit a régi védelmi
építményeknél használtak; alapja
a többrétegű fal, mely a vert fal
változatának tekinthető. A vert
falhoz hasonlóan a többrétegű fal
zsaluzatát karókkal erősített
sövényből fonták, vagy kötelekkel,
deszkákkal stb. erősítették
egymáshoz.

IDŐSZALAG
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A legkorábbi társadalmi–gazdasági szerveződési forma, amit a dák-római lakosság a géta-dákoktól örökölt, és a rómaiak kivonulása után is megőrzött, a faluközösség volt. A városok hanyatlásának folyamatával párhuzamosan elfalusiasodási
folyamat indult el, a népesség nagy többsége falvakban kezdett élni.
A középkori román társadalom legfőbb jellemzője történelmének egységes alakulása, a közös származásból, nyelvből és vallásból fakadóan. A régészeti felfedezések igazolták a történelmi forrásokban szereplő több mint 1000 település IX–XIII.
századi meglétét. Ennek a korszaknak a jellegzetes régészeti kultúrája, amelynek
maradványait a Dunától északra, illetve a balkáni térségben tárták fel, a Dridu kultúra (Ialomița megye). A települések nyitottak voltak vagy árokkal és földsánccal
vagy fából készült palánkkal erődítették őket, de az államalakulás előtti szerveződési
formájuk a faluközösség volt. A faluközösségek többségét kenézek vagy bírák vezették, akik közigazgatási és bíráskodási hatáskörrel rendelkeztek, később pedig politikai vagy katonai tisztséget is betöltöttek. Az államalakulás előtti román politikai
alakulatokat zsupánságnak, vajdaságnak és országnak nevezik.
Anonymus krónikája, a Gesta Hungarorum (A magyarok cselekedetei) három,
IX. századi román politikai alakulatot említ Erdélyben: Gyalu (Gelu) vajdaságát
(Erdély közepén, Doboka székhellyel), Galád (Glad) vajdaságát (Bánság, Kevevára
székhellyel) és Ménmarót (Menumorut) vajdaságát (Körösök vidéke, Bihar székhellyel).
A XI. században a történelmi források megemlítik Gyla vagy Gyula vajdaságát
(Erdély közepén, Gyulafehérvár székhellyel) és Ajtony (Ahtum) vajdaságát (Bánság,
Marosvár székhellyel). Ajtonynak saját hadserege volt, és kapcsolatokat tartott fent
a bizánciakkal. A magyarok fokozatosan meghódították Erdélyt, és betelepítették a
szászokat meg a székelyeket, akik számos kiváltságot kaptak a magyar királyoktól.
A XIII. században egy másik magyar forrás, a johannita lovagrend oklevele
(1247) érdekes feljegyzésekkel szolgál a Kárpátoktól délre fekvő Severin országáról (Szörénység, Bánság), Litovoj (az Olt és a Zsil folyó között) és Seneslau
vajdaságáról (az Olt bal partján, Argeș vidékén), valamint Ioan (Havasalföld déli
része) és Farcaș (Havasalföld északi részén) kenézségeiről. Ezenkívül a dokumentum beszámol a térség gazdagságáról, a malmokról, legelőkről, halastavakról, a
társadalmi hierarchiáról, megemlíti „a föld nagyjait” (maiores terrae) és a közembereket (rusticii) is.
A Kárpátoktól keletre a források (a románok, berladnikok, bolohovének, brodnikok) „országait”, vagy „erdőket” (Orheiului, Cosminului), „síkságait”, „területét”
stb. említik.
A Duna és a Fekete-tenger közötti terület (Dobrudzsa) egy ideig bizánci fennhatóság alatt volt, és közel 500 településből állt, egyesek közülük regionális székhelyek voltak. Az epigráfiai források említést tesznek Dimitrie és Gheorghe
zsupánokról is (943). Anna Komnéné bizánci császárnő az Alexiasz című művében
Tatos, Satza és Seslav nevét említi meg.

IX. század

X. század

XI. század

XIII. század

Erdélyi vajdaságok

Dobrudzsai zsupánságok

Erdélyi vajdaságok

A havasalföldi és moldvai
kenézségek és vajdaságok
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FELFEDEZEM

A román térség a középkorban

A fontosabb, államalaku‑
lás előtti politikai alaku‑
latok a román térségben
– XI–XIII. század

Másold a füzetbe, majd a megadott minta alapján egészítsd ki a táblázatot!
Térség

Időszak

ERDÉLY

IX. század

HAVASALFÖLD
MOLDVA
DOBRUDZSA

XI. század
1247
XII–XIV. század
X–XIII. század

Autonómia/Államalakulás előtti alakulat

ÉSZBEN TARTOM

Gyalu vajdasága … , …

ÉRTEM ÉS ALKALMAZOM
A „ Néhány nap múlva Árpád vezér nemesei tanácsa szerint követeket küldött
Bihar várába Ménmarót vezérhez (…).”
B „Mikor Tétény értesült a föld jóságáról, követeket küldött Árpád vezérhez,
és engedelmet kért, hogy az erdőkön túl mehessen, és Gyalu vezér ellen
harcolhasson.”
C „Midőn át akartak kelni a Temes folyón, ellenük jött annak a hazának a
vezére, Galád (Glad) (…) nagy lovas meg gyalogos sereggel (…).” (Részle‑
tek Anonymus Gesta Hungarorumából)

A fenti források alapján oldjátok meg az alábbi feladatokat:
1.	
Nevezzétek meg a forrásokban szereplő román politikai alakulatok vezetőit!
2.	
A B forrás alapján jelöljetek meg egy okot, amiért a magyarok meg akarták
hódítani Erdélyt. Támasszátok alá érvekkel!!
3.	
Készítsetek felmérést a magyarok pannóniai és erdélyi megtelepedéséről.
A felmérésben többféle nézőpont is szerepeljen, amelyet térbeli és időbeli
szempontok alapján válogattok meg.

• A géta-dákoktól örökölt,
legrégebbi társadalmi–gaz‑
dasági szerveződés, amit
az őshonos dák-római
lakosság a rómaiak
kivonulása után is megőr‑
zött, a faluközösség volt.
• A IX–XIII. század legjelleg‑
zetesebb régészeti kultú‑
rája a Dridu kultúra
(Ialomița megye), amelynek
maradványait a Dunától
északra, illetve a balkáni
térségben tárták fel.
• Az államalakulás előtti
román politikai szerveződé‑
seket zsupánságoknak,
vajdaságoknak és orszá‑
goknak nevezzük.

1. LECKE. A Z ELSŐ ÁLL AMAL AKUL ATOK
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TANULÁSI
ACTIVITĂȚITEVÉKENYSÉGEK
DE ÎNVĂȚARE
Elemzem és megoldom
1 	

Fontos román
települések
A Bizánci
Birodalommal
kapcsolatban álló
román központok

A. A román térség a IX–XI. században

B. Részlet Románia nagy képes történelméből

a)	Nevezd meg, milyen vallású volt Ajtony!
b)	Határozd meg a B forrásban szereplő századot, illetve egy történelmi térséget!
c) Az A forráson azonosítsátok a B forrásban említett román politikai alakulatokat és egyikük székhelyét!
d)	Fogalmazd meg a B forrás alapján az Ajtonyra vonatkozó nézőpontot, két kiválasztott információval támaszd
alá a forrásból!

Megfigyelem és értékelem
2 	PORTFÓLIÓ. Készítsetek egyéni vagy csoportos

fotókat, vallomásokat stb. tartalmazó bemuta‑
tókat/portfóliókat, amelyek bemutatják szülővi‑
dékek társadalmi–kulturális sokszínűségét.
Soroljatok fel érveket a mai Románia területén
élő idegen etnikumok jelenlétével kapcsolatban!

Tanulni tanulok
3 	A szerepjáték segítségével játsszátok el a ro‑
mán térség IX–XIII századi történelmi szemé‑
lyiségeit vagy jeleneteit!

Gyakorlom
4 	Társítsd a neveket a megfelelő térséggel:
1. Ménmarót
a) Észak-Olténia
2. Litovoj
b) Dobrudzsa
3. Gyalu
c) Körösök vidéke
4. Gheorghe
d) Erdély középső része
5. Farcaș	
e) Olténia Zsil és Olt közötti
			része
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V. TANEGYSÉG. A román középkor

A magyarok bejövetele a Kárpát-medencébe. Bécsi Képes Krónika

2. LECKE
Középkori államok a román
térségben: Erdély, Havasalföld,
Moldva, Dobrudzsa
ERDÉLY

A

Gheorghe (George) I. Brătianu
(1898–1953)

román történész, politikus, egyetemi
tanár, a Román Akadémia tagja volt.
Ő a szerzője A történeti hagyomány a
román államok megalapításáról és a
Fekete-tenger. A kezdetektől az oszmán
hódításig című műveknek, amelyek
a román történetírás legfontosabb,
középkornak szentelt
tanulmánykötetei közé tartoznak.

KULCSSZAVAK
∙ Állam
∙	Politikai és katonai
szerveződés
∙ Országalapítás
∙ Uralkodó

z első román térség, ahol az államalakulás megvalósult, a Kárpátok koszorújában
fekvő „erdőn túli ország”, vagyis Erdély volt. A megszerveződés folyamata a magyar királyságban végbement politikai és vallási változások miatt vette kezdetét, amikor 1001-ben
Szent István királyt Esztergomban „apostoli királyként” megkoronázták. Maga mögött tudva
a pápai hatalom támogatását, I. István király úgy döntött, hogy kelet felé, sőt a Kárpátokon
kívülre is kiterjeszti fennhatóságát.
A magyar királyság harcai a térség román vajdaságaival a XI. században is folytatódtak.
Végül a vajdaságokat felszámolták, és a források szerint 1111-ben a hatalmat Merkúr Mercurius mint „princeps Ultrasylvanus”, vagyis erdélyi vajda vette át. Ugyanebből az évből
származik az első, a Körösök vidéki Bihar erdélyi vármegye (comitatus) írásos említése is.
1176-ban Leustachius vajdát említik, ami igazolja a román politikai alakulatok meglétét.
Ebben az időben mondanak le az idegen eredetű uralkodói címről, és a helyieket veszik át.
Azért, hogy a határait megvédje a vándornépek betöréseitől, illetve a helyi gazdaság
fejlődése érdekében a magyar királyok a XII–XIII. században letelepítették az Erdélyi-medencébe a teuton lovagrendet, a székelyeket és a szászokat. Erdélyt magyar fennhatóság (szuverenitás) alatt álló önálló (autonóm) vajdaságként szervezték meg. Ezt
a jogállását 1541-ig megőrizte, amikor oszmán fennhatóság alatt álló önálló fejedelemséggé vált.

TÖRTÉNELMI FOGALMAK
Vármegye = középkori területiközigazgatási egység.
Székelyek = turáni eredetű
népcsoport, amelyet a magyar
királyok először Biharba, majd a
Küküllők és a Keleti-Kárpátok
vidékére telepítettek le.
Szászok = német eredetű
népcsoport; Nagyszeben,
a Nagy-Küküllő, Medgyes, Radna
és a Barcaság vidékére
telepítették le őket.
Autonómia = egy állam, egy
vidék stb. joga arra, hogy egy
központi hatalom által vezetett
állam keretében önállóan
döntsön saját ügyeiben.
Fennhatóság = egy államnak egy
másik állam fölött gyakorolt joga.

A középkori Erdély

IDŐSZALAG

1111

1330

1359

Az első erdélyi vármegye

Havasalföld
önállóvá válása

Bogdan moldvai
„országalapítása”
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HAVASALFÖLD

I. Basarab – Havasalföld
megalapítója

Moldva címere

Litovoj, a Kárpátoktól délre fekvő területek
leggazdagabb és legerősebb vezére célul tűzte ki
a Kárpátok és a Duna között elterülő politikai
alakulatok egyesítését, de a magyarokkal való
katonai összecsapások (1277/1279) során legyőzték és meggyilkolták. Bărbat nevű testvérbátyját foglyul ejtették, és csak váltságdíj
ellenében szabadulhatott. A államalakulatok
egyesítésének politikáját folytatta a XIV. században a Câmpulung-Argeș vidékéről származó I.
Basarab. Másrészt, a legendák szerint
Havasalföld országalapítója egy bizonyos Radu
Negru Vodă volt, aki Fogarasföldről indult el,
majd megalapította Câmpulung városát
(1290/1291). Tény azonban, hogy Havasalföld
bizonyítható történelme I. Basarab (1310?–
1352) uralkodóval kezdődött, aki vagy megegyezés útján vagy pedig fegyveres erővel egyesítette
a Dunától északra levő politikai alakulatokat.
A posadai csata
Erőfeszítéseinek eredményét tükrözi az általa felvett cím, éspedig Havasalföld egészének „egyedüli uralkodója és nagyvajdája”, ami azt
mutatja, hogy a kezében összpontosult mind a politikai, mind pedig a katonai hatalom.
Basarab hatalmát bizonyítja, hogy amikor Károly Róbert magyar király hadjáratot vezetett
az új állam ellen, 1330. november 9–12. között Posadanál, a román uralkodó legyőzte a
magyar sereget. Azt, hogy milyen történelmi jelentőségű volt a fiatal havasalföldi állam
függetlenségének kivívása, mutatja az is, hogy a Bécsi Képes Krónika két miniatúrát szentelt
az eseménynek. Basarab utódai, Nicolae Alexandru és Vladislav Vlaicu uralkodása alatt
folytatódott Havasalföld államiságának megszilárdulása, ekkor alapították az érsekséget,
és saját pénzt vertek, ami a központi hatalom jelképe.

MOLDVA

I. Bogdan, Moldva megalapítója

TÖRTÉNELMI FOGALMAK
Függetlenség = egy nemzet,
ország vagy szervezet saját
kormányzása, szabadság.
Országalapítás = az az elmélet,
amely szerint a Kárpátokon túli
román államok megalapításá‑
hoz az erdélyi románok járultak
hozzá.
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Moldva megalakulása a havasalföldi folyamathoz hasonlóan ment végbe. A Kárpátoktól
keletre fekvő terület gyakran szenvedett a tatár támadásoktól. Azért, hogy megakadályozza
a Kárpátokon való betörésüket Magyarország területére, a magyar királyság úgy döntött,
hogy katonailag szervezi meg a területet, és Moldvabánya (Baia) székhellyel őrgrófságot
(határvédő tartományt) hozott létre, amelynek élén a máramarosi Dragoș vajda állt. 1359
körül újabb „országalapító” lépett színre, a máramarosi Bogdan vajda személyében, aki
elhagyta az izakonyhai (Cuhea) vajdai székhelyet, és átkelt a Kárpátokon. Ezt követően részt
vett a moldvai lakosság felkelésében, és elűzte Dragoș utódait, Sast és Balcot. Ezzel megteremtette Moldva függetlenségét. Bogdan utódai, Lațcu (kapcsolatokat alakított ki a pápasággal) és Petru Mușat (érsekséget alapított, pénzt veretett, kapcsolatokat alakított ki
Lengyelországgal) alatt az állam tovább erősödött. Végül I. Roman teljesítette ki Moldva
területi egységét, aki önmagát így nevezte: „országának a hegyektől egészen a tengerig ura”.

DOBRUDZSA
Dobrudzsa, a Fekete-tenger és a Duna között elterülő térség kialakulási magját „Cavarnei országa” (Carvunei) képezte, amit a XIV. században Balica, Dobrotici (Dobrotiță)
és Ivanco (Ioan) uralt. Utóbbi eltűnt az oszmánokkal vívott harcok során. 1388/1389-ben
Öreg Mircea ezt a területet Havasalföldhöz csatolta. Dobrudzsából származott Iachint,
Vicina (mára eltűnt vár, valahol Tulcea vidékén, egy dunai szigeten állhatott) püspöke is,
aki 1359-től Havasalföld első érseke lett.

V. TANEGYSÉG. A román középkor

ÉRTEM ÉS ALKALMAZOM

ÉSZBEN TARTOM

	„Sokáig úgy gondolták, hogy Havasalföld egy fogarasi országalapítás
nyomán jött létre. Radu Negru Vodă állítólag Fogarasról érkezett a XIII.
század végén, majd elfoglalta a Kárpátok és a Duna közötti területet,
városokat alapított, fejedelmi udvarokat és templomokat építtetett. Legalábbis így őrizte meg ezt Havasalföld legrégebbi krónikája. Ma már tudjuk, hogy a dolgok másként történtek. Havasalföld megalapítása nem a
fogarasi országalapítónak köszönhető, hanem az Olt jobb és bal oldalán
levő különböző politikai alakulatok, kenézségek és vajdaságok román
uralom alatt történő egyesülése nyomán következett be. Nem egyszerre,
egyetlen év alatt, hanem több évtizedig tartó folyamat eredményeként
zajlott le.” (C. C. Giurescu, D. C. Giurescu: A románok történelme)
A forrás alapján oldd meg a feladatokat:
1.	
Nevezd meg a forrásban említett román vezetőket!
2.	
Nevezd meg a forrásban előforduló politikai alakzatok fajtáit!
3. Határozd meg az országalapítás fogalmát!
4.	
Mutasd be a román vezetők katonai akcióit, amelyek révén a Kárpátoktól
délre fekvő állam függetlenségét próbálták kivívni.

• Erdély a román térségek
közül az első, ahol befeje‑
ződött az állam kialakulá‑
sának folyamata.
• A XIV. században a Câmpu‑
lung-Argeș vidékéről
származó I. Basarab vált a
havasalföldi államegyesítés
politikájának első képvise‑
lőjévé. A legenda szerint
volt egy másik országala‑
pító is, Radu Negru Vodă,
aki Fogarasról érkezett
Câmpulungra (1290/1291).
• Moldvában Dragoș uralko‑
dott, majd őt Bogdan
követte.
• Dobrudzsának, a Duna és
Fekete-tenger közötti
területnek kialakulási magja
a „Cavernei országa” volt.

TANULÁSI
ACTIVITĂȚITEVÉKENYSÉGEK
DE ÎNVĂȚARE
Elemzem és megoldom
1 	

Részlet a Románok történelméből (C. C. Giurescu, D. C. Giurescu)

a)	Nevezd meg azt a forrásban szereplő adatot,
amely Moldva esetében igazolja a hegyen túli or‑
szágalapítás elméletét!
b)	Többféle idő- és térbeli szempont alapján gyűjts
adatokat a XIV. században a Kárpátoktól délre és
keletre végbement folyamatokról/tényekről!

Tanulni tanulok
2 	a)	Nevezd meg a mellékelt forrásban szereplő tér‑

séget és időszakot!
b)	Írd le a térkép megfigyelhető elemeit, és alkoss
véleményt a térség lakóinak foglalkozásairól!
c)	A zonosítsd a térképen azt a vidéket, ahol laksz,
és a korabeli adatokat hasonlítsd össze a vidék
mai helyzetével!

A középkori román államok gazdasági térképe
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ESETTANULMÁNY

Etnikai és vallási sokszínűség a román területen
ETNIKAI SOKSZÍNŰSÉG

A

változatos, harmonikus, festői és gazdag román terület a legrégebbi időktől kezdve a lehető legjobb feltételeket biztosította
az élet számára. Így, a térségben a többségi népességet alkotó románok mellett átmenetileg vagy végleg számos nép megtelepedett. Azok a népességek, amelyek tartósan megállapodtak ezen a területen, a földrajzi környezettel szoros kapcsolatban fejlődtek,
és így sajátos jelleggel bíró kultúrát és civilizációt hoztak létre.
A X. században, a keleti sztyeppék irányából megjelentek a török eredetű nomád besenyők, akik állattartással foglalkoztak. A
besenyők a román alföldön (Muntenia) telepedtek meg, ahonnan gyakran betörtek a Bizánci Birodalomba. Később (a XI. században)
Görögország felé vándoroltak tovább. A besenyők Balkán-félszigetre történt elvándorlása egy újabb vándornép, a kunok betörésének
a következménye. A kunok a XI. század derekán Moldvában, Havasalföldön (Oltenia, Muntenia) és Erdélyben telepedtek meg. A román
nyelvben megőrződött néhány besenyő és kun szó, ilyen például a Bărăgan, Teleorman, Caracal, Caraiman, dușman, cioban stb.
A magyar királyság megszervezése és annak kelet felé történő terjeszkedése révén a
magyarok közvetlen érintkezésbe kerültek a románokkal. A Kárpátok által körbevett
térség elfoglalása lassan, több szakaszban ment végbe a XI–XIII. században. Az új terület
fölötti uralmának megerősítése és gazdasági fejlesztése érdekében a magyar királyság
Erdélybe telepítette a székelyeket, a szászokat és a teuton lovagokat. Ezáltal Erdély egy
sajátos civilizáció bölcsőjévé vált, ahol bonyolult, olykor békés, olykor pedig feszültségekkel terhes kapcsolatban éltek együtt különféle népcsoportok – románok, magyarok, németajkúak, székelyek stb.
E népességek mellett a román térségben a középkor folyamán örmények, zsidók, romák,
görögök, tatárok, törökök stb. telepedtek meg. Így például, az első örmény telepek Moldvában minden bizonnyal a XII. században jöttek létre. Moldva vajdái azért hívták be őket,
hogy elősegítsék a moldvai városok gazdasági fejlődését, és e célból jogokat és kiváltságokat
Szász lakóház belseje
adományoztak nekik. A zsidók főként a kereskedelemben voltak jelen, közvetítő szerepük
volt a Kelettel folytatott kereskedelemben, továbbá a vajdák és a fejedelmek hitelezői voltak,
vagy a szabad foglalkozások – orvosok, tanítók stb. – valamelyikét űzték. A középkori okiratok a romákat először 1385-ben említik Havasalföldön, 1400-ban Erdélyben és 1428-ban
Moldvában. Már az első írásos említések azt igazolják, hogy a romák rabszolgasorban éltek.
Főként kézműves mesterségeket űztek, az egyik leggyakoribb a kovácsmesterség volt.
A romák jelentősen hozzájárultak a román társadalom fejlődéséhez.

VALLÁSI SOKSZÍNŰSÉG
Jóllehet a román térséget túlnyomórészt a kereszténység két rítusa, az ortodoxia és a
katolicizmus jellemezte, jelen voltak a többi egyistenhitű vallás, a judaizmus és az iszlám
követői is. A népesség többségét kitevő románok az ortodox rítusú kereszténységet követték.
A Konstantinápolynak alárendelt püspökségeiket középkori államaik megalakulása idején
már megalapították. A katolikus magyarok, szászok és székelyek, akik kezdetben a Szentszék
fennhatósága alá tartoztak, a XVI. századtól kezdődően protestáns, vagyis lutheránus, kálvinista és unitárius hitre tértek. A román térségben élő, a XIV. századtól kezdődően említett
zsidók a judaizmus vagy a mózesi vallás követői voltak, a főként Dobrudzsában számottevő
török népesség pedig az iszlám vallást követte. A három vallás templomait az adott kor
szellemének megfelelően építették. Így a keresztény templomok bizánci, román vagy gótikus
stílusban épültek. A zsinagógák (judaizmus) és mecsetek (iszlám) csupán később, a XVI.
század végétől jelentek meg a román térségben, ám számuk jóval csekélyebb, hiszen a többi
valláshoz viszonyítva jóval kevesebb volt a követőik száma.

A demsusi (Densuș) ortodox templom

A kerci apátság

GYAKOROLD ÉS ALKALMAZD
	P ORTFÓLIÓ. Készítsetek egyéni/csoportos projekteket „A másik képe” témában, figyelembe véve a településeteken
élő más etnikumok hagyományait/szokásait.

56

V. TANEGYSÉG. A román középkor

3. LECKE
A román térség és a kései
keresztes hadjáratok I. Öreg
Mirceától (II.) Vitéz Mihályig
A

(I.) Öreg Mircea (Mircea cel
Bătrân) Havasalföld uralkodója
volt 1386 és 1418 között.

KULCSSZAVAK
∙ Önálló/független állam
∙ Dzsihád
∙ Kései keresztes hadjárat
∙	Román országok
egyesítése

TÖRTÉNELMI FOGALMAK
Szupremácia = egy államnak
vezető szerepre, a többi
államhoz képest elsőbbségre
való a törekvése.

Vitéz Mihály bevonulása
Gyulafehérvárra – 1599.

IDŐSZALAG

XIV. század derekán Havasalföldön és Moldvában javában tartott az államalakulás és a függetlenség kivívásának folyamata. A román országokkal szomszédos államok
terjeszkedő politikája állandó volt, ami a román uralkodók részéről bátor küzdelemmel
párosuló hatékony diplomáciát tett szükségessé. Havasalföld meghatározó alakja,
(I.) Öreg Mircea (1386–1418) zűrzavaros időkben lépett trónra, ami a „szent háborút”
(dzsihádot) folytató Oszmán Birodalom Európa irányába történő terjeszkedéséből fakadt. Válaszlépésként a keresztény államok meghirdették a kései keresztes háborúkat,
amelyekhez Havasalföld is csatlakozott. Miután szövetséget kötött Lengyelországgal és
Magyarországgal, Öreg Mircea 1394. október 10-én/1395. május 17-én Rovinénél
(„mocsaras hely”) csatát vívott I. Bajaziddal. Mircea győzelme megszilárdította a valah
állam függetlenségét. A románok sikere arra sarkallta Luxemburgi Zsigmond magyar
királyt, hogy meghirdesse az első kései keresztes hadjáratot. A nikápolyi csata (1396.
szeptember 25.) azonban kudarccal végződött. Ennek ellenére a magára maradt (I.) Öreg
Mirceának sikerült megvédenie országa szabadságát.
A XV. század oszmánellenes küzdelmének legkiemelkedőbb alakja Hunyadi János
erdélyi vajda (1441–1456), aki a támadó jellegű hadviselés híve volt, és több hadjáratot
vezetett a Balkán-félszigetre (1443–1444, az úgynevezett hosszú hadjárat): Várna
(1444), Nándorfehérvár (1456). Ugyanekkor tűnt ki Havasalföldön Öreg Mircea unokája, (III.) Karóbahúzó Vlad (Vlad Țepeș), aki 1462. június 16/17-ére virradóan egy
Târgoviște melletti éjszakai támadásban legyőzte az oszmánokat. (III.) Nagy István
(Ștefan cel Mare) moldvai fejedelem (1457–1504) „az egyszerre ne legyen két ellenséged”
elvét követte. Ennek jegyében vazallusi vagy szövetségesi szerződéseket kötött a keresztény országokkal (Lengyelország, Magyarország), az Oszmán Birodalomhoz fűződő kapcsolataiban pedig a fegyveres harcot (Vaslui – 1475, Războieni – 1476 stb.) a
diplomáciával ötvözte.
A XVI. század első felében az európai nagyhatalmak kimerítették erőforrásaikat a
vezető szerepért (szupremácia) egymás ellen vívott szakadatlan háborúkban, és a reformáció mozgalmának első következményeit is el kellett szenvedniük. A román országok
számára a XVI. század vége rendkívüli megvalósítást hozott, ami meghatározta a román
államok későbbi fejlődését: ez a (II.) Vitéz Mihály (Mihai Viteazul) (1593–1601) fennhatósága alatt végbement egyesülés. Miután hatalmas összegű arannyal megvásárolta
Havasalföld trónját, 1594-ben Mihai megindította oszmánellenes harcát, és több győzelmet aratott. Közülük a legkiemelkedőbb a călugăreni-i (1595. augusztus 23.) és a giurgiu-i (1595. október 15–20.) csata. Győzelmeinek köszönhetően Mihály kivívta
Havasalföld függetlenségét. Mihály azonban elégedetlenné vált az Erdélyben végbement
változásokkal és az 1595. május 20-án Báthory Zsigmonddal kötött szerződés feltételeinek a megszegésével, hiszen a szerződés Mihályt az erdélyi fejedelem helytartójának
ismerte el. Éppen ezért 1599. november 1-jén Havasalföld uralkodója elfoglalta Erdélyt,
majd Moldvát (1600) is egyesítette a fennhatósága alá tartozó területekkel, ezáltal megvalósította a román országok első egyesítését.

1394/1395

1456

1462

1475

1600

Rovine

Nándorfehérvár

Târgoviște

Vaslui

A román országok
egyesítése
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FELFEDEZEM
MEGJEGYZEM

Román uralkodók és fejedelmek arcképcsarnoka

(I.) Öreg Mircea

Hunyadi János

Karóbahúzó Vlad (III.) Nagy István (II.) Vitéz Mihály

A munka-/információs eszközök (pl. szótárak, enciklopédiák, dokumentumok,
sajtó) segítségével alkossatok értékítéletet a fenti személyiségeknek a románok
történelmében játszott szerepéről!

• A XV. században az erdélyi
Hunyadi János (1441–1456),
a havasalföldi Karóbahúzó
Vlad (1456–1462) és Nagy
István (1457–1504) moldvai
fejedelem oszmánellenes
harcot folytatott.
• A XVI. század vége a román
országok számára, először
a románok történelmében
rendkívüli megvalósulást
hozott: a Vitéz Mihály
(1593–1601) uralkodása
alatt végmenet
egyesítésüket. Ez az
esemény meghatározónak
bizonyult a román országok
későbbi fejlődésében.

ÉRTEM ÉS ALKALMAZOM
Gondosan olvasd el az alábbi forrást, majd oldd meg a feladatokat:

„ De a vlach [Karóbahúzó Vlad vajda 1462-ben] minden alattvalóját a szűk hegyszorosokba és erdővel borított
helyekre költöztette; a mezőket lakatlanul hagyta, és minden szarvasmarhát jóval a határokon belülre tereltetett.
[...] A zsarnok [II. Mehmet szultán], átkelve a Dunán, több mint 7 napon át járta be [Havasalföldet], de nem
talált semmit, sem embert, sem a legapróbb állatot, sem ennivalót vagy vizet. ” (Dukász Mihály: Török-bizánci
történelem)

1. Határozd meg azt az évszázadot és történelmi teret, amelyre a forrás utal!
2.	Írd le a román uralkodó harci taktikáját!

TANULÁSI
ACTIVITĂȚITEVÉKENYSÉGEK
DE ÎNVĂȚARE
Értem és elemzem
1 	a)	Jelöld be a térképen a csaták helyszíneit, és fejtsd ki ezeknek

a jelentőségét!
b)	Másold le a füzetbe a térképet, és egészítsd ki azokkal a hely‑
ségekkel, ahol a leckében említett más csaták zajlottak!
c)	Másold le a mellékelt táblázatot, majd egészítsd ki a minta alapján!

Csata
Rovine

Várna
Nándorfehérvár
Târgoviște
Vaslui
Războieni
Călugăreni
Giurgiu
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Év
1394/1395

Román állam/Vezető
Havasalföld (I.) Öreg Mircea
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Ellenfél
Oszmán Birodalom/Bajazid

A román országok az oszmánellenes harcok idején

ESETTANULMÁNY

Középkori várak
A középkorban épült várakat védelmi szerepet betöltő falakkal övezték. Építésük célja az ellenség megállítása vagy
lelassítása volt, ezenkívül menedékként szolgáltak a környék lakói számára. A környékbeli falvak lakóinak kötelességük volt
az erősségek építése, kijavítása vagy gondozása. A kőből és téglából vagy fából és földből épült várakhoz bástyák, őrtornyok
és csipkézett falak is tartoztak. Az erődítményen belül tárolták a fegyver- és az élelemkészleteket, és ott kaptak helyet a
várőrség lakóépületei is. Az erődöt fal vagy sokszög alakú, körtornyokkal megerősített belső építmény vette körül. A várak
zöme az ország belsejében helyezkedett el, de számos határvár is volt.
Moldvában (III.) Nagy István valóságos erődrendszert alakított ki, elsősorban az elődjei által építtetett várak alapján.
A történelmi Moldva határait várak védték, ilyen volt például Hotin, Cetatea Albă, Chilia, Tighina és Craciună. Más várak az
ország belsejében feküdtek (Roman, Suceava, Neamț). Moldvában a várak mellett a bojárok erődített udvarházakat is emeltek.
Havasalföldön Öreg Mircea és (III.) Karóbahúzó Vlad megerősíttette és újjáépíttette Giurgiu, Turnu, Poienari és Târgoviște várait. Egyes kolostorokat is megerősítettek.
A védelmi szerepet betöltő erődítményeknek rendkívül fontos szerep jutott Erdélyben is, az itt található határváraknak és
az ország belsejében levő váraknak köszönhetően. Ilyen volt Kővárremete (Chioar), Csicsóújfalu (Ciceu), Bálványosváralja
(Unguraș), Küküllővár (Cetatea de Baltă), Törcsvár (Bran), Földvár (Feldioara), Barcarozsnyó (Râșnov) stb. 1405-től, miután
döntés született a városok falakkal történő megerősítéséről, kialakultak Brassó (Brașov), Nagyszeben (Sibiu), Segesvár (Sighi
șoara) stb. falakkal megerősített városai, amelyeknek lakossága jórészt németajkú volt. Ezenkívül a szászok Dél-Erdélyben
erődtemplomokat és parasztvárakat építettek, amelyek hatékony menedéket nyújtottak az oszmán betörések idején.

A. Suceava vára

B. Kőhalom (Rupea) vára

GYAKOROLD ÉS ALKALMAZD
1 	A mellékelt képen azonosítsátok
azokat az elemeket, amelyek a te‑
lepülést középkori erőddé teszik!

2 	P ORTFÓLIÓ. A tankönyv informá‑

ciói és képei alapján, jelképek és
színek felhasználásával készítse‑
tek térképet a román térség kö‑
zépkori várairól!

Segesvár – rekonstrukció
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ESETTANULMÁNY

A curtea de argeș-i püspöki templom
Curtea de Argeș városában található a román ortodoxia meghatározó bizonyítéka, és egyúttal a XVI. századi középkori építészet remekműve, a Curtea de Argeș-i kolostor, amely Neagoe Basarab idején épült. Az 1793-ban „püspöki
templomként” ismert épület később az argeș-i püspökség székhelye lett.
Az 1515 és 1517 között emelt templom építéséhez legenda is fűződik. A legenda szerint Manole mester a kolostor
falába falazta be feleségét, Annát, hogy így erősítse meg az éjszakánként leomló falakat. A legenda az építőmester kútjáról is említést tesz. Amikor az uralkodó meglátta a csodálatos építményt, megkérdezte a kolostoron dolgozó mestereket,
hogy tudnának-e egy még szebb kolostort építeni. Manole igennel válaszolt, az uralkodó pedig, hogy ezt megakadályozza,
elrendelte az állványok lebontását, a mesterek pedig a kolostor tetején maradtak. Ők Ikaroszhoz hasonlóan zsindelyből
szárnyakat készítettek maguknak, és leugrottak, de mindannyian meghaltak. Azon a helyen, ahová Manole lezuhant, egy
forrás fakadt, ez Manole mester kútja.
A Curtea de Argeș-i kolostort a régi, XIV. századi (1359) metropolia helyén építették fel. Falfestményeit Dobromir
készítette, és 1526-ban, Radu de la Afumați uralkodása idején fejezte be. A festmény fennmaradt töredékeit a Bukaresti
Nemzeti Művészeti Múzeumban őrzik. A csiszolt, méretre faragott kőből épült templom rendkívüli emlékmű, amelyről
elragadtatással írtak a külföldi utazók. Aleppói Pál a XVII. században a „világ egyik csodájának” nevezte a templomot.
Ide temették el Szent Filofteia maradványait is. A templom híre messze földre eljutott, és XIX. századi újjáépítésében
francia építészek is részt vettek.
I. Károly idején a katedrálist a román királyi család temetkezési helyévé alakították át, 2009-ben pedig egy újabb
katedrálist kezdtek építeni, ahová a királyi család sírjait helyezték el. Itt nyugszik I. Károly király, Erzsébet királyné,
Ferdinánd király és Mária királyné, illetve II. Károly, Elena királyné, továbbá Anna királyné és Mihály király.

A. Curtea de Argeș – püspöki katedrális

B. Neagoe Basarab és családja

C. Neagoe Basarab temploma,
XIX. századi ábrázolás

GYAKOROLD ÉS ALKALMAZD
1 	Tanulmányozd alaposan a képeket, és korábbi történelmi, művészettörténeti ismereteid alapján állapítsd meg a Cur‑

tea de Argeș-i templom építészeti stílusát, illetve nevezd meg a mesterek által alkalmazott sajátos díszítőelemeket!
Hasonlítsd össze a román térség más kolostoraival és templomaival!

2 	A tankönyv szövegéből és a képekből kiindulva írjatok érvelő esszét a Curtea de Argeș-i templom építésének valódi
történetéről és a hozzá kapcsolódó legendáról!
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ISMÉTLÉS

ISMÉTLŐ VÁZLAT
AZ ELSŐ ÁLLAMALAKU‑
LATOK FORMÁI
• Vajdaságok, IX–XIII. sz.
• Kenézségek és vajdaságok
• Erdők, síkságok, országok
• Zsupánságok, országok

KÖZÉPKORI ROMÁN
ÁLLAMOK
• Erdély
• Havasalföld
• Moldva
• Dobrudzsa

ROMÁN VAJDÁK
• Öreg Mircea
• Vlad Țepeș
• Hunyadi János
• Ștefan cel Mare
• Vitéz Mihály

KERESZTES HADJÁRATOK POLITIKÁJA
• Rovine, Nikápoly
• A târgoviște-i éjszakai támadás
• A hosszú hadjárat, Nándorfehérvár
• Vaslui, Războieni
• Călugăreni, Giurgiu

ETNIKAI SOKSZÍNŰSÉG
• Románok
• Magyarok
• Szászok
• Székelyek
• Romák

FELEKEZETI SOKSZÍNŰSÉG
• ortodox keresztények
• katolikus keresztények
• református/protestáns keresztények
• más vallások: judaizmus, muzul‑
mán hit

KÖZPONTI INTÉZMÉNYEK
• Uralkodóság
• Egyház
• Uralkodói tanács
• Az ország rendi gyűlése

I. Basarab

ISMERETELLENŐRZÉS
	Tanulmányozd figyelmesen az alábbi táblázatokban szereplő adatokat, és fogalmazd meg véleményed, hogy miként
alakult a havasalföldi adófizetés az Oszmán Birodalom, illetve a kettejük közötti kapcsolat a XV. és XVII. század között!
XV. század
1456
1480
XVI. század
1541
1592
XVII. század
1601–1694

Moldva
Adó (aranypénz)
2000
5000–6000

Egyenérték aranyban
7 kg arany
17,5–21 kg arany

30 000
60 000

105 kg arany
210 kg arany

30 000–35 000

105–122,5 kg arany

XV. század
1541
1575
XVII. század
1658–1687

XV. század
1400–1450
1450
XVI. század
1520–1530
1574–1583
XVII. század
1604–1632

Havasalföld
Adó (aranypénz)
2000–3000
10 000

Egyenérték aranyban
7–10,5 kg arany
35 kg arany

14 000–50 000
104 000

49–175 kg arany
364 kg arany

32 000–40 000

112–140 kg arany

Erdély
Adó (aranypénz)
10 000
15 000

Egyenérték aranyban
35 kg arany
52,5 kg arany

40 000

140 kg arany

ISMÉTLÉS
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ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS

PORTFÓLIÓ
I Válaszd ki a helyes választ:

1. A kora középkorban a románok
		
a) nemzetségekbe; b) faluközösségekbe; c) királyságokba szerveződtek.
2. A román térségben
		
a) három középkori állam; b) négy középkori állam; c) öt középkori állam alakult.
3. Havasalföld megalapítója
		
a) Bogdan; b) Dragoș; c) Basarab volt.
4.	A z első román uralkodó, aki részt vett a kései keresztes hadjáratok politikájában
		
a) Petru Mușat; b) Ștefan cel Mare; c) Öreg Mircea volt.

II Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak-e az alábbi állítások:
a) Az első államszerveződési formák a román térségben a kenézségek, vajdaságok, a román országok voltak.
b) Az országalapítás a Kárpátokon kívüli térség egyik történelmi folyamata.
c) A XV. században Vitéz Mihály csatlakozott a kései keresztes hadjáratokat meghirdető államokhoz.
d) A román térséget nem jellemzi etnikai és felekezeti sokszínűség.

III A mellékelt képek közül

válogasd ki azokat,
amelyek kapcsolódnak a
román térség középkori
védelmi rendszeréhez!
A

B

C

IV Másold be a füzetbe a mellékelt térképet, majd egészítsd ki a megfelelő

D

jelképekkel! Készítsd el a megfelelő térképmagyarázatot is!
• Középkori várak
– Térképmagyarázat – 1 pont
• Csataterek
–T
 artalom – 2 pont (1 pont minden
• Fővárosok, uralkodói/
kategóriához tartozó 4 elem
vajdai székhelyek
elhelyezéséért)
• Templomok és kolostorok

V Olvasd el figyelmesen az alábbi forrásokat, majd oldd meg a feladatokat:

A. Részlet Küküllei János Krónikájából.

B. Șerban Papacostea

1.	Határozzatok meg egy történelmi térséget az A forrásból! 0,5 pont
2. Nevezzétek meg a B forrás alapján a XIV. században megalakult államokat! 0,5 pont
3. Magyarázzátok meg a szövegekben aláhúzott fogalmakat! 1 pont
4. Mutassátok be 10 sorban a Kárpátokon túli középkori román államok megalakulását! 1 pont
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ÖNÉRTÉKELÉS

I

II

III

IV

V

Értékelési útmutató

0,25 p × 4 = 1 p

0,25 p × 4 = 1 p

0,50 p × 2 = 1 p

1p+2p=3p

3p

V. TANEGYSÉG. A román középkor

1 pont hivatalból
Maximális pontszám: 10 pont

Segesvár a XVII. században

VI. Tanegység
Az újkor
„Az ember arra vágyik, hogy min-

dent tudjon, amit lehet; kutatnunk,
keresnünk, megismernünk és tudnunk
kell tehát.”

Dimitrie Cantemir

1. Lecke – Constantin Brâncoveanu.
Dimitrie Cantemir
2. Lecke – Felvilágosodás és
reformizmus: Erdély a
Habsburgok alatt
Esettanulmány:
	A z Erdélyi Iskola
Supplex Libellus Valachorum
3. Lecke – A fanarióta évszázad
Ismétlés/Értékelés

Sajátos készségek: 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 4.3.
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1. LECKE
Constantin Brâncoveanu.
Dimitrie Cantemir

Constantin Brâncoveanu
(1654–1714)

Havasalföld 1688 és 1714 közötti
uralkodója, a román
fejedelemségek egyik leghosszabb
uralkodói ideje az övé. Uralkodása
alatt Havasalföld hosszú ideig tartó
békés időszakot élt meg, virágzott
a kulturális és a szellemi élet,
számos templomot építtetett, és az
ő nevét viseli e kor építészeti
stílusa, a Brâncoveanu-stílus.

KULCSSZAVAK
∙ Egyensúlyi politika
∙ Diplomácia
∙ Oszmánellenes szövetség

TÖRTÉNELMI FOGALMAK
A keleti válság vagy a keleti
kérdés = „Európa beteg
emberének” kérdéseként is
ismert, orosz–osztrák–török
háborúk hosszú sorozata,
amit a keresztény Habsburg
Birodalom és Oroszország az
oszmánok európai
területeinek megszerzéséért
folyatott.

IDŐSZALAG

64
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A XVII. század végén – amikor 1683-ban az oszmán seregeket legyőzték Bécs falainál – a nemzetközi kapcsolatok kerültek előtérbe, illetve a Keleti Válság, más néven a
Keleti Kérdés vált meghatározóvá. Az Oszmán Birodalom hanyatlása, Ausztria és Oroszország felemelkedése nyomán elkezdődnek az orosz–osztrák–oszmán háborúk. Ebben
a helyzetben a román országok politikájában számos változás megy végbe: egyrészt
erősödött az Oszmán Birodalomtól való függés, másrészt pedig a bojárcsaládok küzdelmet folyattak egymás ellen az uralom megszerzéséért.
Havasalföldön a rendkívül gazdag és befolyásos Cantacuzino és Băleni család között
zajlott a hatalmi harc. Ez a feszült helyzet Șerban Cantacuzino (1678–1688) hatalomra
kerülése után is megmaradt. Șerban utóda az unokaöccse, Constantin Brâncoveanu
(1688–1714) lett az, aki a leghosszabb ideig uralkodott az országban (1688–1714).
Brâncoveanu negyedszázados uralkodása kulturális újjászületést, gazdasági és
kulturális–művészeti fejlődést, az államapparátus korszerűsítését és adóreformot
hozott magával. Az uralkodó kiegyensúlyozott külpolitikát folyatott, a Nagyhatalmak
egymás elleni háborúzásának és az Oszmán Birodalom válsága miatt állandóan változó
helyzetben komoly diplomáciai tevékenységet folytatott. A havasalföldi uralkodó szilárd kapcsolatokat alakít ki a keresztény államokkal, Ausztriával és Oroszországgal.
Már uralkodása kezdetétől fogva az osztrákokkal feszült volt a viszony. Jóllehet 1699ben a Porta egész életére elismerte Brâncoveanut uralkodónak, ugyanakkor továbbra
is megfigyelés alatt tartotta. Az oszmánoknak kifizetett aranymennyiség miatt a „Pénz
hercegének” is nevezett uralkodónak egy ideig ez védelmet biztosított. 1709 után Brâncoveanu Oroszországhoz is közeledni próbált, és titkos megállapodást kötött vele, a
Porta ellen folytatandó közös harc érdekében. A Konstantinápolyban ellene folyó cselszövések és a bojárok panaszai miatt azonban 1714. augusztus 15-én, vagyis amikor
éppen betöltötte a 60. életévét, Brâncoveanut, négy fiával és sógorával, Ianache Văcărescuval együtt kivégezték.
Politikája révén Constantin Brâncoveanunak sikerül megőriznie országa önállóságát, és elérte, hogy külföldön kivételes diplomáciai és közigazgatási képességekkel
rendelkező, jelentős uralkodóként tekintsenek rá.
Moldvában Dimitrie Cantemirt (1710–1711), „a tudós fejedelmet” azért nevezte
ki a szultán a trónra, mert a Konstantinápolyban eltöltött évei miatt a Portához hű
uralkodónak tekintették. Mégis, később ennek éppen az ellenkezője bizonyosodott be.
1710-ben nevezték ki fejedelemmé, és azzal bízták meg, hogy tartsa szemmel a Portával szemben hűtlenséggel gyanúsított Brâncoveanut. Ehelyett azonban Cantemir maga
kötött szerződést a Nagy Péter cár vezette Orosz Birodalommal. Dimitrie Cantemir
külpolitikája az előző évtizedek moldvai hagyományát folytatta, amelynek céljai a
függetlenség kivívása és az oszmánellenes küzdelem voltak. Mivel behatóan ismerte
az Oszmán Birodalom politikai és gazdasági helyzetét, Cantemir az Oroszországgal
való szövetség mellett döntött. 1711. április 13-án Nagy Péterrel oszmánellenes jellegű
szerződést írt alá a lengyelországi Luckban (ma Ukrajna). A szerződés elismerte a
Cantemir család örökösödési jogát a moldvai trónra, és szavatolta az ország határait
is. Az orosz–moldvai csapatokat azonban 1711 júliusában legyőzték a Prut melletti
Stănilești-en. Ennek következtében Cantemirnek Oroszországba kellett menekülnie,
és ott élte le élete hátralevő részét.
1683

1711

1714

A keleti válság kezdete

A stănilești-i csata

Brâncoveanu uralkodásának vége

FELFEDEZEM

Dimitrie Cantemir

Constantin Brâncoveanu

Constantin Brâncoveanu és Dimitrie Cantemir román fejedelem „alkotásai”

A mogoșoaia-i palota

A Sâmbăta de Sus-i kolostor

Dimitrie Cantemir
(1673–1723)

Constantin Brâncoveanu
hurezi kolostorának
temploma, Brâncoveanu
legjelentősebb alkotása

Moldva fejedelme volt (1693
március–áprilisa és 1710–1711
között). „Kiemelkedő tudós,
a Berlini Tudományos Akadémia
tagja, európai hírű tudós, moldvai
fejedelem, berlini akadémikus,
orosz herceg, román krónikaíró,
minden élvezet ismerője, amit a
világ adhat, a románok Lorenzo de
Medicije.” (G. Călinescu)

A potlogi-i palota
A török
birodalom
növekedése és
csökkenése

Hieroglifikus
történelem

A díván avagy a
bölcs vitája a
világgal

Moldva leírása

A románok
– moldvaiak – oláhok
régmúltjának
története

ÉRTEM ÉS ALKALMAZOM
„ Constantin Brâncoveanu diplomáciai tevékenysége Európa minden fontos
központjára kiterjedt, és abban az időben Európa a világ központjának számított [...]. Diplomáciája révén Constantin Vodă nem csupán Európa vezetőivel
épített ki számos kapcsolatot, de egyúttal a földrész számos térségében tevékenykedő informátor-hálózatának köszönhetően tisztában volt a legújabb
politikai vagy katonai fejleményekkel is. Informátorai révén a havasalföldi
fejedelem tárgyilagosan és átfogóan tájékozódott az európai politikai helyzetről, és képes volt helyesen megítélni a Havasalfölddel és saját külpolitikájával
kapcsolatos diplomáciai javaslatokat vagy tevékenységeket. Ennek érdekében
a velük folytatott titkosított levelezést arra használta, hogy megvédje magát
bármilyen meglepetéstől.” (Ștefan Ionescu: A Brâncoveanu-korszak)
A forrás és az időpont alapján oldd meg az alábbi feladatokat:
1.	
Nevezzétek meg Constantin Brâncoveanu külpolitikájának három jellemzőjét!
2.	Alkossatok saját véleményt a havasalföldi fejedelem egyensúly-politikájának
céljairól!
3.	
Hozzatok létre vitafórumot egy közösségi hálózaton, és készítsetek kutatási
tervet Constantin Brâncoveanu kapcsolatairól a keresztény hatalmakkal!

MEGJEGYZEM
• Ebben a korszakban Havasal‑
földön Constantin Brâncove‑
anu (1688–1714) uralkodása
tartott a legtovább.
A nagyhatalmak közötti
háborúskodások és az
Oszmán Birodalom válsága
miatt kialakult bizonytalan
helyzetben kiegyensúlyozott
külpolitikát, és aktív diplomá‑
ciai tevékenységet folytatott.
• Dimitrie Cantemir Moldva
fejedelme, kiemelkedő tudós
volt. Szerződést kötött Nagy
Péter cár Oroszországával,
akivel közösen harcolt
Stănilești-nél.
• Constantin Brâncoveanu és
Dimitrie Cantemir politikája
azzal a következménnyel járt,
hogy mindkét román ország‑
ban bevezették a fanarióta
uralmat.

1. LECKE. CONSTANTIN BR ÂNCOVE ANU. DIMITRIE CANTEMIR
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TANULÁSI
ACTIVITĂȚITEVÉKENYSÉGEK
DE ÎNVĂȚARE
Elemzem és megoldom
1 	

Részlet a Románia történelmére vonatkozó szöveggyűjteményből, I. kötet. (Ștefan Pascu, Liviu Maior)

A fenti forrásból kiindulva soroljatok fel érveket arról, hogy Dimitrie Cantemir miért lépett szövetségre az orosz cárral!

Megfigyelem és értékelem
2 	Figyeljétek meg és írjátok le a XVII.

század végi és XVIII. század eleji ro‑
mán fejedelmek és bojárok viseletét!
Találjátok meg a közös jellemzőket és
az eltéréseket!
A. Havasalföldi
bojárok

C. Șerban
Cantacuzino

D. Dimitrie Cantemir

Tanulni tanulok
3 	A csillagrobbanás módszerének segít‑

ségével válaszoljatok a középkor végi
román államok történelmével kapcso‑
latos kérdésekre:

Gyakorlok
4 	P ORTFÓLIÓ. Állítsatok össze digitális

adatbázist (források, fényképek, vi‑
deo- és hangfelvételek) – digitális
portfóliót – a Constantin Brâncoveanu
uralkodása alatt elkészült épületekről
és Dimitrie Cantemir műveiből!
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B. Havasalföldi bojár és bojárnő

E. Moldvai bojár és bojárnő

F. Főrangú bojárok

Kik voltak a román országok fejedelmei ebben a korszakban?
Meddig tartott uralkodásuk
korszaka?
Miért döntött úgy Brâncoveanu, hogy meg
őrzi kapcsolatait az Oszmán Birodalommal?

Milyen politikát folytattak?
Milyen néven ismerték még Moldva
fejedelmét?

2.

LECKE

Felvilágosodás és reformizmus:
Erdély a Habsburgok alatt

Mária Terézia és II. József

XVIII. századi német–római
császár. Reformokat vezettek be a
Habsburg Birodalomban, így
Erdélyben is.

KULCSSZAVAK
∙ Habsburg Birodalom
∙ Birodalmi tartomány
∙ Diploma Leopoldinum

TÖRTÉNELMI FOGALMAK
Bevett vallások = Erdély
hivatalosan elismert vallásai.
Unitus vagy görögkatolikus
egyház = a XVII. század
végén Erdélyben létrehozott
egyház. Az ortodox románok
elismerték a római pápa
fennhatóságát, cserében
megtarthatták az ortodox
rítusokat, kánont és
időszámítást.

IDŐSZALAG

A XVII. század végén, amikor a Habsburg Birodalom terjeszkedni kezdett Délkelet-Európa irányába, Erdélyt elfoglalták a császári csapatok, és birodalmi tartománnyá vált. A Habsburg-rendszer kiépítése 1686-tól fokozatosan ment végbe, és
hosszú időre meghatározta Erdély jövőjét. A továbbiakban a közvetlen bécsi irányítás
alá tartozó és kormányzók által vezetett tartományt a közép-európai gazdasági és
politikai átalakulások határozták meg. 1867-ben, az osztrák–magyar dualizmus létrejöttekor Erdélyt Magyarországhoz csatolták, és ez az elcsatolás 1918-ig tartott.
Az oszmánok 1683-as legyőzése Bécs falai alatt megnyitotta az utat a Habsburgok
előtt Erdély irányába. 1686-ban végül Erdély elfogadta I. Lipót védnökségét, a császár
pedig elfogadta Apafi Mihály fejedelem örökösödési jogát, és császári helyőrséget
telepített Kolozsvárra, illetve Dévára.
A fejedelemség megszervezése és a Habsburg Birodalmon belüli jogállásának kialakítása az 1691. december 4-i Diploma Leopoldinum révén történt meg. A dokumentum biztosította a három kiváltságos „nemzeten” (magyarok, szászok,
székelyek) és a négy bevett valláson (katolikus, lutheránus, kálvinista és unitárius)
alapuló korábbi politikai rendszer megőrzését, ugyanakkor a fejedelmet kormányzóval
(gubernátor) helyettesítették. A kormányzó csupán közigazgatási hatáskörrel bírt, míg
a pénzügyi, gazdasági és külpolitikai hatáskör a bécsi udvarhoz került. A tartomány
belső önállósága csökkent, és az 1699-es karlócai békében ezt az új jogállást az oszmánok is elfogadták. 1765-ben Erdélyt a nagyfejedelemség rangjára emelték.
A Habsburgok első intézkedéseinek egyike az volt, hogy a román ortodox papságot megpróbálták rávenni a római katolikus egyházzal való egyesülésre. Miután
ígéretet kaptak arra, hogy a katolikusokkal azonos, ugyanolyan jogok fogják megilletni, a papság egy része megőrizhette az ortodox rítusokat, a kánont és a naptárat.
Cserében el kellett ismernie a pápát mint keresztény egyházfőt, a purgatórium létezését (a pokol és a paradicsom mellett), a kovásztalan kenyérrel való úrvacsorát és
azt a tényt, hogy a Szentlélek a Fiútól (Jézus Krisztus) is ered. Az egyesülésről (unió)
szóló dokumentumokat az 1699. február 16-i Diploma Leopoldinumban is elismerték,
ezzel szentesítették a görögkatolikus (unitus) egyház megalakulását, és a papságnak a katolikusokéval azonos jogokat biztosítottak. A görögkatolikus egyházat az
1701. március 19-én kiadott Diploma Leopoldinum révén szervezték meg. A görögkatolikus egyház meghatározó szerepet játszott az erdélyi románok nemzeti jogainak kinyilvánításában és a románok egyenjogúsításában.
A Habsburgok politikáját a felvilágosult abszolutizmus szellemisége határozta
meg, ami minden tevékenységi területre kiterjedt. A gazdaságpolitikában az erőforrások ésszerű kiaknázása került előtérbe, az altalajkincsek pedig állami monopóliummá váltak. Kulturális és vallási téren intézkedéseket hoztak az oktatási rendszer
átszervezésére, lehetővé tették az iskolák alapítását, illetve azt, hogy római és bécsi
egyetemeken lehessen továbbtanulni. A felvilágosodás jegyében bevezetett reformok
megszüntették a vallási tiltásokat, és a románok számára új jogállást biztosítottak,
jogot kaptak arra, hogy részt vegyenek a fejedelemség belső életében, hiszen annak
legősibb és legnépesebb lakosságát alkották.
1686

1691

1699

Habsburg-uralom Erdélyben

Az első Diploma Leopoldinum

A karlócai béke

2. LECKE. FELVIL ÁGOSODÁS ÉS REFORMIZMUS: ERDÉLY A HABSBURGOK AL AT T
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FELFEDEZEM
ÉSZBEN TARTOM

Az erdélyi valóság a XVII–XVIII. században

Szász polgár

Magyar nemes

ÉRTEM ÉS ALKALMAZOM

A Habsburg Birodalom
határőrezredének
tisztjei

Művelés alatt álló
sóbánya, 1780.

 agyarázd meg a Habsburg császárok Erdélyben folytatott reformpolitiká‑
M
ját annak fényében, hogy az általuk gyakorolt hatalom abszolutista jellegű.

•A
 Habsburg-uralom
1686-tól fokozatosan
bevezetett, hosszú ideig
fennálló rendszer volt.
• A Habsburgok egyik első
intézkedése Erdélyben a
román ortodox papság egy
részének egyesülése a
római katolikus egyházzal.
• Az osztrák politika a
felvilágosult abszolutizmus
jegyében állt, és minden
tevékenységi területet
érintett.
A
•  görögkatolikus egyháznak
meghatározó szerepe volt
az erdélyi románok nemzeti
jogainak kinyilvánításában
és az erdélyi románok
egyenjogúsításában.

TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEK
Elemzem és megoldom

A. Részlet A románok története a legrégebbi időktől Ferdinánd király haláláig (Constantin C. Giurescu) című műből.

B. Részlet A románok története a legrégebbi időktől Ferdinánd király haláláig (Constantin C. Giurescu) című műből.

		
Olvassátok el figyelmesen a fenti forrásokat, majd oldjátok meg a feladatokat:
a)	Rendezzetek vitát az osztályban a római egyházzal való egyesülésnek az erdélyi románokra gyakorolt követ‑
kezményeiről, bemutatva annak pozitív és negatív hatásait!
b)	Készítsetek plakátot/posztert a Habsburg-uralom alatt élő erdélyi románok jogainak tiszteletben tartásáról!
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ESETTANULMÁNY

Az erdélyi iskola. Supplex Libellus Valachorum
A

Habsburgok erdélyi politikája nyomán felerősödött a románok nemzeti felszabadulására
irányuló küzdelme, akik a fejedelemség népességének többségét alkották, és a legnagyobb adófizetők voltak. A görögkatolikus papok közül a mozgalom meghatározó alakjává Ioan Inochenție
Micu-Klein vált, a Supplex Libellus (1744) című beadvány szellemi atyjaként megfogalmazta a
bécsi császári udvarnak benyújtott román követeléseket. A beadványt továbbküldték a kolozsvári
országgyűlésnek, ám az elutasította, a püspököt pedig véleménye miatt kemény bírálatok érték,
végül eltávolították a görögkatolikus egyház éléről.

AZ ERDÉLYI ISKOLA
A román felvilágosodás kifejeződéseként az Erdélyi Iskola nevű kulturális mozgalom Balázsfalván (Blaj) született a XVIII. században. Ennek keretében a felvilágosult történészek és irodalmárok a román nép római eredetét, a román nyelv latin voltát és a románok
Kárpátok–Duna–Fekete-tenger térségbeli folytonosságát igyekeztek bebizonyítani. Az ezekben A. Supplex Libellus Valachorum
a témákban írt művek mellett az Erdélyi Iskola másik nagy megvalósítása a latin betűs román
írás bevezetése volt az addigi cirill betűs írás helyett, továbbá ők adták ki Budán az első négynyelvű román szótárt is.
A mozgalom nemcsak az erdélyi, de a Kárpátokon túli románok szellemi és politikai felszabadításához is jelentős mértékben hozzájárult. Az Erdélyi Iskola jelszava a Virtus Romana Rediviva (rövidítve: VRR) volt, vagyis a nemzeti jogokért, a román nyelvért és a románok egyetlen
országban való egyesüléséért folytatott küzdelemben az ősi katonai erények újjáélesztésére
buzdított.

SUPPLEX LIBELLUS VALACHORUM
A románok nemzeti felszabadulásáért vívott küzdelem új lendületet kapott a XVIII. század
második felében, amikor 1791 márciusában az Erdélyi Iskola tagjai egy Supplex Libellus Valachorum című beadványt készítettek. Szerzői között volt Petru Maior, Gheorghe Șincai, Samuil
Micu, Ioan Budai Deleanu, Ioan Bob és Gherasim Adamovici. A románok felszabadítására
irányuló mozgalom tevékenységének legfontosabb központjai Balázsfalván, Nagyváradon,
Lugoson (Lugoj), Belényesen (Beiu) és Naszódon (Năsăud) működtek.
Követeléseik alátámasztására (töröljék el a románokra nézve sértő „megtűrtek” és „bebocsájtottak” kifejezéseit; a román nemzet kapjon a többi erdélyi nemzettel egyenlő jogokat; a román
nemzet tagjai viselhessenek köztisztségeket; a román nemzet élvezzen ugyanolyan jogokat, mint
a több kiváltságos nemzet; a román nemzet kapjon a létszámával arányos képviseletet az ország
gyűlési képviselők között; a román többségű területi-közigazgatási egységek esetében a román
elnevezéseket is használni lehessen) az Erdélyi Iskola képviselői számos történelmi, nyelvészeti
és gazdasági érvet soroltak fel, az emberi jogokra és a civil társadalomra hivatkoztak.
A folyamodványt elküldték II. Lipót császárnak, ám az hasonló sorsra jutott, mint Inochenție
Micu-Klein tervezete – továbbküldték a kolozsvári országgyűlés elé, amely 1791-ben elutasította.
Egyetlen követelést fogadtak el belőle, éspedig az ortodox vallás szabad megnyilvánulására
vonatkozót, ámde az ortodoxiát továbbra sem tekintették bevett vallásnak.
Az erdélyi románok legfontosabb XVIII. századi politikai tettének számító Supplex Libellus
Valachorum folyamodvány rendkívüli jelentőséggel bírt a román nemzettudat kialakulásában,
a politikai, nemzeti szabadságjogokért, nemzeti felszabadításért folytatott küzdelem újjáélesztésében, és lendületet adott az erdélyi románok későbbi küzdelmeinek.

B. Petru Maior

C. Gheorghe Șincai

GYAKOROLD ÉS ALKALMAZD

	Készíts listát az Erdélyi Iskola tagjai által írt művekről, és alakíts ki nézőpontot az álta‑
luk tárgyalt témákkal kapcsolatban.

D. Samuil Micu
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3. LECKE
A fanarióta évszázad

Constantin Mavrocordat

fanarióta uralkodó tíz alkalommal
ült trónon, 4-szer Moldvában,
6-szor pedig Havasalföldön. A
felvilágosodás hatására átfogó
reformprogramot hajtott végre a
pénzügyi rendszer, a
mezőgazdaság, a közigazgatás és a
jog terén.

KULCSSZAVAK
∙ Fanar
∙ Görögök
∙ Túlzott adóterhek

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR
Harács = egy államnak egy
másik állammal szembeni
pénzbeli vagy terménybeli
(adó) fizetési kötelezettsége,
a behódolás vagy a hűség
bizonyítéka.
Poliglott = több nyelvet
ismerő, beszélő ember.
Tallér = nagyméretű
ezüstpénz, ami közel 400
évig volt használatos
Európában.
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VI. Tanegység. Az újkor

Dimitrie Cantemir kísérlete, hogy Oroszország segítségével Moldvát kiszakítsa
az oszmán fennhatóság alól, illetve Constantin Brâncoveanu havasalföldi politikája
arra késztette az Oszmán Birodalmat, hogy a hazai uralkodókat Fanarból hozott,
vagyis fanarióták néven ismert uralkodókkal helyettesítse. A Moldvában 1711-ben,
Havasalföldön pedig 1716-ban létrehozott rendszer újabb fejlődési szakaszt jelentett
a román országok esetében. A fanarióta korszak fő jellemzője, hogy az uralkodókat
közvetlenül a Porta nevezte ki Fanar (Konstantinápoly egyik városnegyede) görög
családjainak tagjai közül, akik fontos tisztségeket töltöttek be az oszmán közigazgatásban. Mivel pénzzel vásárolták meg a trónt, a szultán gyakran cserélte a fanarióta
uralkodókat, így számuk Havasalföldön végül elérte a 40-et, Moldvában pedig a
36-ot.
A fanarióta rendszer egy másik velejárója a két román ország katonai erejének
lecsökkentése volt. Az uralkodó saját hadsereggel nem, csupán egy kis létszámú
személyes testőrséggel rendelkezett, aminek feladata az ország rendjének biztosítása
volt. Ezzel egy időben megnőtt Havasalföld és Moldva által a Portának fizetett adó,
így a harácson kívül ajándékadó (peskes) és a fejedelmi kinevezésért járó adó (mukárer) stb. fizetésére is kötelezték őket. Ennek következtében nemcsak a Portának
fizetendő adóterhek emelkedtek, de nőtt az Oszmán Birodalom piacainak ellátását
szolgáló kötelező terménybeszolgáltatás mennyisége is.
Ebben a korszakban nem beszélhetünk az uralkodók saját külpolitikájáról, és a
válságba jutott Oszmán Birodalom miatt a román országoknak több területükről
is le kellett mondaniuk. Ennek ellenére, mind Havasalföld, mind pedig Moldva
megőrizte államiságát, és nem vált oszmán tartománnyá (pasaság). Az uralkodói
tanácsban a fanarióta uralkodók együttműködtek a román bojárokkal, és megmaradt
az egyház, illetve a közigazgatás és igazságszolgáltatás önállósága.
A fanarióta uralom mindkét román országban ugyanazzal az uralkodóval, Nicolae Mavrocordattal vette kezdetét. Mégis, a két ország történelmében jóval ismertebb
az első fanarióta uralkodó fiának, Constantin Mavrocordatnak az uralkodása. Az
utóbbi több nyelven beszélt (olaszul, franciául, törökül, ógörögül, perzsául), a felvilágosodás és a reformok híve volt. Reformokat vezetett be, ezeket egy 13 pontos
alkotmánytervezetben fejtette ki, ami 1740. február 7-én egy francia folyóiratban
jelent meg. A tervezet többek között a következőket tartalmazta: adóreform, közigazgatási reform, főként pedig társadalmi reform – Havasalföldön (1746) és Moldvában (1749) –, amely révén felszámolták a parasztok röghöz kötöttségét, akiknek
fejenként 10 tallérért lehetőségük nyílt megváltani szabadságukat. A parasztok kalákavégzésre voltak kötelesek, vagyis többnapi munka elvégzésével tartoztak a bojároknak.
A román igazságszolgáltatási rendszert érintő reformja miatt kiemelkedő uralkodónak számít még Alexandru Ipsilanti, aki a pénzügy és a jog területén vezetett be
reformintézkedéseket, továbbá Scarlat Callimachi és Ioan Gheorghe Caragea, akik
törvénykönyvek szerzőiként váltak ismertté.
A Tudor Vladimirescu vezette forradalom végül véget vetett a fanarióta rendszernek, és ismét hazai uralkodók kerülhettek a trónra (1822 júliusa).
1711

1716

1818

1822

A fanarióták trónra
kerülése Moldvában

A fanarióták trónra
kerülése Havasalföldön

A Caragea-féle
törvénykönyv

Ismét román uralkodókat
neveznek ki

ÉSZBEN TARTOM
ÉRTEM ÉS ALKALMAZOM
A „A török-fanarióta uralom nemcsak az ország gazdasági és társadalmi életére gya-

•A
 z Oszmán Birodalom a
helyi uralkodókat a Fanar‑
ból hozott uralkodókkal
helyettesíti, akiket fanarió‑
ták néven ismerünk.
• A fanarióta rendszer (1711
– Moldova, 1716 – Havasal‑
föld) a román országok
fejlődésének egy újabb
szakaszba való átlépését
jelentette.
• A Tudor Vladimirescu-féle
forradalom véget vetett
ennek a rendszernek, és
visszaállította a helyi
uralkodók uralmát.

korolt negatív hatást, de a kultúra és civilizáció formáinak természetes fejlődését
is fékezte. Az életmód levantei vonásokat kapott, a szokások, erkölcsök és a viselet
keletiessé vált. A társadalmi élet az uralkodói és bojári székhelyek falai közé húzódott vissza, ezeket újra falakkal vették körül, és állandó riadóhelyzetben voltak.”
(Vlad Georgescu: Politikai irányzatok és felvilágosodás a román fejedelemségekben,
1750–1831)
B 	
„A fanarióta kor nem jelentett hanyatlást a román élet minden területén. Az ismert
negatív következmények mellett bizonyos tekintetben előrehaladást is magával hozott.
A fanarióta uralkodók annak köszönhették felemelkedésüket, hogy tolmácsok és diplomaták voltak, vagyis ők tartották kézben a törökök nyugat-európai kapcsolatrendszerét. Ezeknek a kapcsolatoknak köszönhetően a román országokban terjedni kezdett a
nyugati, különösen a francia kultúra hatása. Egyre többen kezdték tanulni a francia
nyelvet, és francia tanárokat hívtak meg az országba. A Nyugat-Európával szoros
kapcsolatokat ápoló uralkodók utánozni kezdték a Német–Római Császárság, Franciaország vagy Németország politikai és társadalmi szerveződését. Írott törvényeket alkottak, és jelentős társadalmi reformokat vezettek be.” (P. P. Panaitescu: A románok történelme)
A fenti források alapján oldjátok meg az alábbi feladatokat:
1.	Készítsetek táblázatot a füzetben, és vezessétek be a
C
fanarióta rendszer negatív és pozitív jellemzőit!
2.	Fejtsétek ki a következő mondat jelentését: „[a fanarióta
uralkodók] tartották kézben a törökök nyugat-európai kap‑
csolatrendszerét.”
3.	A különböző információs eszközök felhasználásával so‑
roljatok fel a fanarióta uralkodók által az oktatás terén
bevezetett további intézkedéseket!
4.	Különböző szempontok – politika, gazdaság, társadalom,
kultúra, vallás stb. – figyelembevételével készítsetek
Országúti séta, Nicolae Mavrogheni egy szarvasok
bemutatást a fanarióta rendszerről!
által vontatott hintóban

TANULÁSI
ACTIVITĂȚITEVÉKENYSÉGEK
DE ÎNVĂȚARE
Megfigyelem és értékelem
1 	FANARIÓTA PORTRÉK. Fi‑

gyelmesen tanulmányozd a
mellékelt képeket, és alkoss
érvekkel alátámasztott véle‑
ményt a fanarióta rendszer‑
nek a román fejedelemségek
politikai és kulturális fejlődé‑
sére gyakorolt hatásáról!

B. Constantin Ipsilanti kísérete a
fenséges Portához tart az uralkodó
beiktatására.

Tanulni tanulok
2 	PORTFÓLIÓ. A fanarióta hatás

A. Nicolae Mavrocordat,
a viselet terén is tükröződött.
Készítsetek tematikus plakáto‑ mindkét román ország
első fanarióta uralkodója.
kat, buborékábra-sorozatot
C. Alexandru Moruzi az uralkodói
D. Mihai Șuțu és
stb., és használjátok fel „Galéri‑
udvarban fogadja a konstantinápolyi Alexandru Șuțu, az utolsó
alátogatás” stb. típusú tevé‑
angol nagykövetet.
fanarióta uralkodók.
kenységekben!

3. LECKE. A FANARIÓTA É VSZ Á Z AD

71

ISMÉTLÉS

ISMÉTLŐ VÁZLAT

• Constantin Brâncoveanu. Dimitrie Cantemir
– Constantin Brâncoveanu (1688–1714) kiegyensúlyozott külpolitikát folytatott.
– Dimitrie Cantemir, Moldva uralkodója és kiemelkedő tudós volt. Szerződést kötött az Orosz Birodalommal.
• Felvilágosodás és reformok. Erdély a Habsburgok alatt
– 1699-ben, a karlócai békekötés nyomán Erdély hivatalosan is Habsburg-fennhatóság alá került.
–A
 császári politika a felvilágosult abszolutizmus szellemét követte, és minden tevékenységi területre kiterjedt.
–A
 görögkatolikus egyháznak meghatározó szerepe volt az erdélyi románok nemzeti jogainak kinyilvánításában
és felszabadításában.
• A fanarióta évszázad
– A fanarióta rendszer (Moldva – 1711, Havasalföld – 1716) a román országok újabb fejlődési szakaszba való átlé‑
pését jelentette.
– A korszak jellemzői: az uralkodói hatalom gyengülése, korrupció, túlzott adóterhek.
• A z Erdélyi Iskola. A Supplex Libellus Valachorum
– A román felvilágosodás megnyilvánulásaként az Erdélyi Iskola olyan kulturális mozgalom, amely a román nép római
eredetét, a román nyelv latin voltát és a románok Kárpátok–Duna–Fekete-tenger térségbeli folytonosságát hangsúlyozza.
–A
 Supplex Libellus Valachorum az erdélyi románok legfontosabb politikai megnyilvánulása a XVIII. században.

ÉRTÉKELÉS/ ÖNÉRTÉKELÉS

PORTFÓLIÓ
I Válaszd ki a helyes választ:

1.	Megpróbálva Moldvát kiszakítani az oszmán fennhatóság alól, szerződést írt alá az Orosz Birodalommal:
		
a) Constantin Brâncoveanu; b) Dimitrie Cantemir; c) Șerban Cantacuzino.
2. A Constantin Brâncoveanu által építtetett alkotások közé tartozik
		
a) a Cotroceni-i Palota; b) a Mogoșoaia-i palota; c) a Peleș kastély.
3. A keleti kérdés
		
a) a Habsburg Birodalom válságára; b) az Orosz Birodalom válságára; c) az Oszmán Birodalom válságára vonatkozik.
4. A görögkatolikus egyház
		
a) elismerte a pápa fennhatóságát, és megtarthatta az ortodox naptárat;
		
b) elismerte a konstantinápolyi pátriárka fennhatóságát, és elfogadta a katolikus naptárat; saját vezetése van,
és az ortodox naptárat használja.

II Igazak vagy hamisak-e az alábbi állítások:

a)	Erdély a XVII. század első felében került Habs‑
burg-uralom alá.
b)	A fanarióta rendszer a XIX. század első felében ért
véget.
c)	A z erdélyi románok felszabadítására irányuló leg‑
átfogóbb program a Supplex Libellus Valachorum
volt.
d)	A z Erdélyi Iskola által vallott nézetek közé tartozik
a román nép római volta és a románok folytonos‑
sága az észak-dunai térségben.
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III Mutasd be a Keleti Kérdésnek a román országokra
gyakorolt két következményét.

IV Töltsétek ki a táblázatot a megadott minta alapján:
A fanarióta rendszer jellemzői

Politikai
Gazdasági
Katonai

1. Az uralkodói hatalom meggyengülése.
2. …
1. …
2. …
1. …

ÖNÉRTÉKELÉS

I

II

III

IV

Értékelési útmutató

0,25 p × 4 = 1 p

0,5 p × 4 = 2 p

1p×2=2p

1p×4=4p

Unitatea
VI. Modernitatea
timpurie
VI.
Tanegység.
A kora újkor

Hivatalból: 1 pont
Maximális pontszám: 10 pont

Az 1848-as balázsfalvi nagy nemzetgyűlés

VII. Tanegység
Az 1848-as román forradalom
„nem volt rendellenes, mulandó jelenség, aminek nem volt múltja és jövője,
és nem is egy kisebbség véletlen akarata vagy az általános európai forradalom mozgatta. A román forradalom
számára az általános forradalom az
alkalmat szolgáltatta, és nem az oka
volt. A román forradalom okai belevesznek az elmúlt századokba. Szervezője a román nép 18 évszázadnyi
fáradozása, szenvedése és önmagán
elvégzett munkája.”
Nicolae Bălcescu

A román világ a XIX. század
közepéig
1. Lecke – A románok Kelet és Nyugat
között. Hagyományőrzés és
újítás
Esettanulmányok:
	Tudor Vladimirescu
	Az 1848-as nemzedék
A forradalom programjai és annak
következményei
	A romák – a rabszolgaságtól a
felszabadításig
Ismétlés/Értékelés

Sajátos készségek: 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 4.3.
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1. LECKE
A románok Kelet és Nyugat között.
Hagyományőrzés és újítás

(III.) Grigore Alexandru Ghica
Moldva és Havasalföld fejedelme.
Igyekezett modernizálási politikát
folytatni, posztómanufaktúrát
hozott létre Chiperești-en, és az
oktatás átszervezését követően a
metropolia mellett iskolát alapított.
Mivel tiltakozott Bukovina
elcsatolása miatt, a Habsburgok
követelésére az oszmánok
eltávolították a trónról

KULCSZAVAK
∙
∙
∙
∙

Területi elcsatolások
Újkor
Konzervativizmus
Pasoptizmus

TÖRTÉNELMI FOGALMAK
Manufaktúra = ipari
termelési forma, amely
főként a kétkezi munkán és a
műhelyen belüli
munkamegosztáson alapul.
Autarchia = önellátás; a
gazdasági önellátást vagy a
zárt gazdaságot leíró
fogalom.

IDŐSZALAG
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Az újkor elemei a XVI. század óta jelentek meg Európában, és a társadalmi, gazdasági, politikai és természetesen az ideológiai élet minden területére kiterjedtek.
A XVIII. század második felétől a román országok is részesei ennek a modernizációs
folyamatnak. A keleti válság szakaszai, a Nyugat-Európát átfogó forradalmi szellem
(a francia forradalom) nemzetközi téren kedvező táptalajt hozott létre a változás
számára. A román térségben az átmenet a keleti sajátosságokkal jellemzett életformáról az európai értékekre való áttérés nehéz, ellentmondásos volt, és számos hibás
döntéssel járt.
Mind a moldvai és havasalföldi fanarióta rendszer, mind pedig az erdélyi Habsburg-uralom gátolta a román társadalom szerves fejlődését. Az egyik legfőbb akadályt a keleti válsággal kapcsolatos háborúk és azok következményei, a megszállások,
a javak lefoglalása, a járványok és az emberi áldozatok jelentették. Ezt tovább súlyosbították a román országokra kényszerített területi elcsatolások, valahányszor
az oszmán birodalom vereséget szenvedett a Habsburgoktól vagy Oroszországtól.
A XVIII. század végét és a XIX. század elejét a hazai bojárságnak a görög-fanarióta
hatalmi csoport ellen folytatott állandó küzdelme jellemezte. A hazai bojárság vis�sza akart térni a hatalomba, vissza akarta állítani a régi rendet, és célja az idegen
rendszer felszámolása volt.
A románok felszabadulásáért és a többi nemzet mellett teljes jogú nemzetként
való elismeréséért folytatott harc Erdélyben is a felvilágosodás eszméinek hatása
alatt zajlott. Az erre irányuló mozgalmat a XVIII. század végén az Erdélyi Iskola
képviselői és a görögkatolikus püspökök vezették – az utóbbiak közül kiemelkedett
Ioan Inochentie Micu-Klein. A nemzeti mozgalom a román értelmiség (sok román
fiatal tanult az európai egyetemeken) által írt röpiratok, újságok, szórólapok, illetve
a társadalmi–politikai, történeti irodalom révén is megnyilvánult. Ezzel kapcsolatban
kell megemlíteni a bojárok emlékiratait és a Nagyhatalmakhoz intézett kérvényeit
is, illetve legfőképpen a XIX. század elején lezajlott forradalmi mozgalmakat.
A különféle érdekek találkozásánál elhelyezkedő román térség a legváltozatosabb
hatásokat olvasztotta magába. A „fanarióta évszázad” alatt a román társadalom keleti jellegűvé vált, gyökeresen megváltozott az emberek gondolkodásmódja, viselete,
viselkedése, étkezési szokásai stb. Másrészt azonban, ha alaposabban megvizsgáljuk,
a fanarióta rendszer az Európával való kapcsolatok megerősödéséhez és elmélyüléséhez járult hozzá.
A XIX. század első felét valóságos népességrobbanás jellemzi. Növekedett az
emberi települések, főként a falvak és vásáros helyek száma. Ezt a jelenséget a közlekedési hálózat és a piaci hálózat terjeszkedésével hozzák kapcsolatba. A kapitalista
viszonyrendszer kiépülésének kezdetével párhuzamosan változatosabbá vált a társadalmi rétegződés is. A román fejedelemségek gazdasági élete főként a hűbéri
viszonyokat őrző mezőgazdaságon alapult, ám egyre inkább láthatóvá váltak a
korszerűsödés jelei is. A XIX. század első évtizedeiben valódi értelemben vett ipari
1718

1774

1812

1829

Passarowitz

Kücsük-Kajnardzsi

Bukarest

Drinápoly
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fejlődésről nem lehet beszélni, még akkor sem, ha gyarapodott a falusi mesterségeknek és a cégekbe tömörült kézműveseknek a száma. A már meglévő vagy ekkoriban
létesült manufaktúrák azonban nem tudtak gyárakká fejlődni. A kereskedelem
főként a drinápolyi békekötés után indult fejlődésnek, amikor felszámolták az oszmán
kereskedelmi monopóliumot, és a román országok Erdéllyel folytatott kereskedelme
egyre élénkebbé vált. Ekkoriban indult fejlődésnek a román oktatás is, ekkor vetették meg a színjátszás és a sajtó alapjait stb. A felvilágosodás, később pedig a romantika hatása alatt álló kultúra a román nép nemzeti célkitűzéseinek közvetítője lett.
A legfontosabb célkitűzést egy független, korszerű és a civilizált európai államok
sorába illeszkedő nemzeti állam megalakítása jelentette.

FELFEDEZEM
A románok Kelet és
Nyugat között

„A Kelet és Nyugat közötti kereskedelem csomópontjainak számító,
festőien tarkabarka városokban pezsgett az élet…
Ugyanebben az időben
megváltozott a divat és a
szokások… Megjelennek
a kapitalista gazdaság
első jelei. 1800 és 1848
között a román országok
minden átmenet nélkül a
középkorból az újkorba
lépnek.”

Bukaresti látkép

ÉSZBEN TARTOM
• Nemzetközi szinten a keleti

válság szakaszai és a
Nyugat-Európát átható
forradalmi szellem kedvező
táptalajt teremtettek a
változások számára.
• Moldva és Havasalföld
fanarióta rendszere, illetve
az erdélyi Habsburg-fennha‑
tóság gátolta a román
társadalom természetes
fejlődését.
• „A Kelet és Nyugat találkozá‑
sánál levő román országok‑
ban kezdetét vette a
modernizálás folyamata.
„A bojárság és az éppen
születőben levő polgárság
egyetlen nemzedék alatt
szenvedélyesen vette át a
nyugati viseletet, viselkedést
és gondolatokat, ami egyúttal
az eljövendő forradalom
előkészítését is jelentette.”
(Neagu Djuvara)

Részlet Neagu Djuvara: Kelet
és Nyugat között című művéből.
Havasalföldi piac

ÉRTEM ÉS ALKALMAZOM
„ Havasalföld és Moldva fejedelemségei mindig is szabadok voltak, és a saját fejedelmeik fennhatósága alatt éltek,
szövetségben álltak Magyarországgal és Erdéllyel, ahonnan gyakran kaptunk csapatokat és támogatást, hogy
harcolhassunk a törökök leigázási kísérletei ellen. Végül azonban a szükség arra kényszerítette szüleinket, hogy
behódoljanak, és bár nagyon előnyös feltételekkel, de a fiataljaink rendre megsértették őket... az új ajándékok
kiszabásával. Jelenleg az új szövetség, valamint a bécsi és a szentpétervári udvar közös érdeke a leghatározottabban arról biztosít bennünket, és azt a reményt táplálja bennünk, hogy eljött az ideje, hogy szabadságunk
visszaszerzésével megváltoztassuk hazánk helyzetét...” (Részlet a bojároknak az 1722-es focșani-i kongresszuson
a Német–Római Birodalom küldöttjéhez intézett beadványából)
1.	Állapítsd meg, hogy mi volt a XVIII. századi bojároknak a forrásban említett legfőbb törekvése!
2.	A XVIII. században és a XIX. század elején lezajlott történelmi események alapján milyen érvekkel lehet alátámasz‑
tani a forrásban szereplő kijelentést: a „bécsi és szentpétervári udvar [román országokhoz] fűződő közös érdeke”?
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TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEK
Értem és megoldom
1

A. Részlet Románia Történelméből (Mihai Barbulescu, Dennis
Deletant, Keith Hitchins, Șerban Papacostea, Pompiliu Teodor)

B. Két párhuzamos világ

a)	Nevezzétek meg az A forrásban említett eszmeáramlatot, és szervezzetek „élő könyvtár” típusú tevékenysége‑
ket. Minden diáknak választania kell egy külföldi utazó által a román országokról írt beszámolóját/tematikus
filmjét, és be kell mutatnia az osztálynak!
b)	A fenti források alapján, egyéb információkat is felhasználva, készítsetek különböző tudományterületeket ös�‑
szekapcsoló projekteket a románok hétköznapi életéről az újkorban!

Megfigyelem és értékelem

2 	P ORTFÓLIÓ. A mellékelt képen azono‑
sítsátok a modernitás elemeit, és ma‑
gyarázzátok meg ezek jelentőségét!

Giurgiu
kikötője

Tanulni tanulok

3 	Tudor Mușatescu új színdarabot írt Coana Chiriță címmel, ebbe beépítette Vasile Alecsandri darabjait is. A színda‑
rabot előadták a Bukaresti Nemzeti Színházban. Olvassátok el a drámát, és rendezzetek vitát „A román társadalom
az újkor kezdetén” témában!

Gyakorlok

4 	Elemezd az alábbi táblázatot, és fogalmazz meg érvekkel alátámasztott véleményt az orosz–török–osztrák hábo‑
rúknak a román országokra gyakorolt következményeiről.

Háború
1683–1699 (orosz–osztrák–török)
1710–1711 (orosz–török)
1716–1718 (osztrák–török)
1735–1739 (orosz–osztrák–török)
1768–1774 (orosz–török)
1806–1812 (orosz–török)
1806–1812 (orosz–török)
1828–1829 (orosz–török)
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Békekötés

Feltételek
Erdély hivatalosan is a Habsburg Birodalom részévé válik.
Karlóca (1699)
Moldva első fanarióta uralkodója
Vadul Hușilor (1711)
A Bánság és Olténia Habsburg-uralom alá kerül.
Pozsarevác (1718)
Olténia visszakerül Havasalföldhöz.
Belgrád (1739)
Kücsük-Kajnardzsi (1774)
• Ennek nyomán 1775-ben Bukovina Habsburg-közigazgatás alá kerül.
• A cári protektorátus nemhivatalos kezdete a román országokban
• Szisztovó – a Habsburg Birodalommal (1791) Oroszország Moldva szomszédjává válik.
• Iași – Oroszországgal (1792)
Besszarábiát (Moldva Prut és Dnyeszter közötti részét) elfoglalja az
Bukarest (1812)
Orosz Birodalom.
Drinápoly (1829)
• Havasalföld visszaadja Turnu, Giurgiu és Brăila körzeteit.
• A román vajdaságokban szabaddá válik a kereskedelem.
• Az orosz protektorátus bevezetése.
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Tudor Vladimirescu
A

XIX. század elejére kiélesedett a fanarióta rendszerrel szembeni ellenségesség, amikor
a bojárok összefogtak ennek az elnyomó rendszernek a megbuktatására. Felszabadító harcukat a háttérből Oroszország támogatta azzal a céllal, hogy a Duna vidékén aláássa az Oszmán
Birodalom hatalmát, sőt, hogy átvegye a Balkán-félsziget keresztény népei fölötti ellenőrzést.
Egy Vezetői Bizottságba szerveződve a havasalföldi bojárok Tudor Vladimirescu segítségét kérték, aki a korszakban közismert volt bátorsága és vakmerősége, illetve az orosz
hadseregben szerzett érdemei miatt, ahová önkéntesnek jelentkezett az 1806–1812 közötti
orosz–török háborúban. A Gorj megyei Vladimiri faluból származó Vladimirescu kezdeményező szellemű ember és kiváló szervező hírében állt, aki korábban jelentős
tapasztalatot szerzett a közigazgatás és a kereskedés terén.
1821 januárjában Bukarestben meghalt Alexandru Șuțu fanarióta uralkodó, és kihasználva az alkalmat, az ország bojárjai felkérték Tudor Vladimirescut, hogy szervezzen
felkelést a fanarióták ellen. Tudor Vladimirescu 1821. január 23-án kiadott Padeși Kiáltványa mindenkit arra biztatott, akinek elege lett az idegen uralomból, vonuljon be „népi
hadseregébe”. Észak-Olténia kolostoraiban (Tismana, Motru, Polovragi, Bistrița, Strehaia
stb.), amelyeket Vladimirescu valóságos erődökké alakított át, hamarosan kezdetét vette
a katonaság megszervezése. Miután felállította a jórészt parasztokból, pandúrokból és a
Habsburg-hadsereg egykori katonáiból álló „népi seregét”, Tudor Vladimirescu parancsot
adott, hogy induljanak el Bukarest felé. Mivel a fegyelem és a mozgalom céljainak elérése
egyaránt fontos volt számára, Tudor megfogalmazta „A román nép kérései” néven ismertté
vált programot. A több mint 30 pontból álló iratban jelölte ki az 1821-es forradalom céljait,
többek között azt, hogy a külföldi hatalmak ne avatkozzanak az ország belügyeibe, reformok bevezetését szorgalmazta stb.
Tudor Vladimirescu
Vladimirescu felkelésével egy időben zajlott a görögök felkelése az oszmán uralom alóli
megszabadulás céljából, az Alexandru Ipsilanti által vezetett, Hetéria („Bajtársi közösség”) néven ismert mozgalom is. A két
vezető közötti 1821-es bukaresti találkozó azonban nem járt a várt eredménnyel, sem az Oszmán Birodalom elleni közös harcról, sem pedig a területi és vezetői hatáskörökről nem tudtak megegyezni. Ugyanakkor az orosz cár nyilvánosan elítélte Ipsilanti
mozgalmát.
Mivel az oszmán seregek átkeltek a Dunán, és meg akarta védeni országa határait, ráadásul a Hetéria vezetőivel nézeteltérései voltak, Tudor arra kényszerült, hogy Târgoviștére vonuljon vissza. Miután tábort vertek, Vladimirescu összetűzésbe került
pandúrjainak egy részével is, akik elégedetlenek voltak vezérük szigorú fegyelmezési módszereivel. Végül a feszült helyzet oda
vezetett, hogy összeesküvést szerveztek Vladimirescu ellen, akit Iordache Olimpiotul hetérista csapatai letartóztattak. Tudor
Vladimirescu kivégzésével azonban nem halt meg az általa vezetett küzdelem célja, vagyis a fanarióták eltávolítása és a hazai
uralkodókhoz való visszatérés. Az Oszmán Birodalom katonai beavatkozása végül mindkét forradalmi mozgalmat leverte.
Ugyanakkor a törökök figyelembe vették a lezajlott eseményeket, és 1822-ben Grigore Alexandru Ghicát nevezték ki Havasalföld, Ionița Sandu Sturdzát pedig Moldva trónjára, az első hazai uralkodóként.

GYAKOROLD ÉS ALKALMAZD
	

a) Említs meg két modern jellegű rendelkezést a fenti forrásból!
b)	Mondj véleményt arról a tényről, hogy bár Moldvában nem jött létre forradalmi mozgalom, a fanarióta-rendszert ott
is felszámolták!
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ESETTANULMÁNY

A

Az 1848-as nemzedék. A forradalom programjai
és annak következményei

XIX. század közepe hozza el a rendkívüli politikai jelentőséggel és számos történelmi
jelentőséggel bíró eseményt, az 1848–49-es forradalmat. Ez a forradalom Európa egészére
kiterjedt, Franciaországtól Dél-Olaszországig, illetve a román országokig. Felgyorsította a
nemzeti önállóság elvének megnyilvánulási folyamatát az önkényuralmi monarchiákkal szemben, illetve a polgári szabadságjogok előmozdításának folyamatát.
Objektív okoknak és a képviselőinek köszönhetően a román forradalom az európai forradalom szerves részévé vált. A forradalmi eszmék legfőbb román hirdetői: Nicolae Bălcescu,
Mihail Kogălniceanu, Alexandru Golescu, Vasile Alecsandri, Alecu Russo, C. Negri, C. A. Rosetti,
Dimitrie Bolintineanu, Avram Iancu, Simion Bărnuțiu, George Barițiu, Timotei Cipariu és Eftimie
Murgu. A román forradalom célkitűzései között egyaránt szerepeltek nemzeti (a román országoknak az idegen uralom alóli felszabadítása és egyesítése), társadalmi (a parasztság felszabadítása a jobbágysorsból, a parasztságnak való földosztás) és liberális (a polgári szabadságjogok
– az egyéni szabadság, sajtószabadság, jogegyenlőség, a testi büntetés eltörlése) jellegű célok. A. A moldvai és havasalföldi
forradalmár diákok
Ezek mind megtalálhatók a forradalom idején elfogadott programokban, és a következő időszakbemutatják az „Igazság,
ban gyakorlatba is ültették őket.
Testvériség” feliratú román
Az 1848-as román forradalom eseményeit meghatározta az a tény, hogy a nemzeti terület egy zászlót Párizsban, 1848-ban
része (Erdély, Bukovina) a szomszédos birodalmak uralma alatt volt, Moldva és Havasalföld (C. Petrescu vízfestménye)
pedig a cári Oroszország védnöksége, illetve az Oszmán Birodalom fennhatósága alatt állt. Az
első forradalmi megmozdulások Moldvában törtek ki, ahol 1848. március 27-én a iași-i Hotel
Petersburgban összejövetelt tartottak a forradalmárok. Az orosz katonai beavatkozástól való félelem miatt azonban csupán egy mérsékelt programot fogadtak el, a Követelés-kiáltványt. Ennek
megfogalmazásában részt vett Vasile Alecsandri költő is. Mihail Sturdza uralkodó elrendelte a
forradalmárok letartóztatását, néhányuknak azonban sikerült megszökniük a fegyveres őrizetből,
és Erdélybe menekültek. Brassóba érve a moldvai forradalmárok újabb, az előzőnél jóval radikálisabb kiáltvány-programot írtak, Elveink a haza megreformálására címmel (1848. május 12.).
Ebben Moldva és Havasalföld „egyetlen önálló román államban történő egyesítését” követelték.
1848 augusztusában Bukovinában egy másik moldvai programot is kiadtak, A moldvai nemzeti
párt óhajait, Mihail Kogălniceanu szerkesztésében. Ebben is Moldva és Havasalföld egyesítését
követelték, mert az egyesülés „zárókő, amely nélkül az egész nemzeti építmény összeomlana”.
Erdélyben a forradalmi események központja Balázsfalva és az Erdélyi Szigethegység volt.
B. Avram Iancu
A magyarországi forradalommal (1848. március 15.) párhuzamosan a románok 1848. május 3–5.
között Balázsfalván nagygyűlést szerveztek, amelyen több mint 40 000-en vettek részt, és amelyen
Simion Bărnuțiu felolvasta a Nemzeti követeléseket. Itt hangzott el, hogy „a román nemzet
független és szabad nemzetnek nyilvánítja magát”, és „elutasítja Erdély unióját Magyarországgal”.
A balázsfalvi nagygyűlésen a tömeg többek között azt kiabálta: „Egyesülni akarunk az országgal!”
A havasalföldi eseményeket jobban megszervezte a forradalmi bizottság, amely programot
állított össze, és június 9-ét tűzte ki a megmozdulás dátumaként. Ion Heliade Rădulescu Islazon,
az összegyűlt tömeg előtt felolvasta az islazi kiáltványt, amit Gheorghe Bibescu uralkodó elmenekülését és a forradalmi kormány megalakulását követően alkotmányként fogadtak el. A szomszédos Oszmán, Orosz és Habsburg Birodalom közbelépése a forradalom leveréséhez vezetett,
de nem tudta felszámolni annak célkitűzéseit. A forradalom bebizonyította a román nép egységes
vágyait, és azt a tényt, hogy a román nemzet készen állt a megújulásra, az egyesülés és a függetC. Az 1848-as román
lenség évszázados álmának a beteljesítésére.

GYAKOROLD ÉS ALKALMAZD

forradalom, C. Rosenthal

Az A–C források alapján
a) Állapítsd meg az 1848-as romániai forradalom napjaiban használt zászló jelentését!
b)	
P ORTFÓLIÓ. A munka- és információs eszközök segítségével fedezzétek fel Románia nemzeti himnuszának a
történetét!
c) Hasonlítsátok össze és elemezzétek a román térség 1848–49-ben végbement eseményeit!
d)	Készítsetek multimédiás bemutatót arról, hogy az A–C forrásokban látható személyiségek miként járultak hozzá az
1848-as román forradalom kibontakozásához!
e)	Rendezzetek vitát az osztályban az 1848-as román forradalom kényes és vitatott kérdéseiről!

78

VII. Tanegység A román világ a XIX. század közepéig

ESETTANYULMÁNY

A

A romák – a rabszolgaságtól a
felszabadításig

romák első írásos említése 1385-ből származik, amikor Havasalföld uralkodója a tismanai kolostornak egyéb javak mellett „40 szálláshelynyi cigányt” adományoz. A szálláshelyek („sátrak”)
kezdetleges menedékekből álló települések voltak, amelyekben néhány cigány család lakott. Moldvában a romák jelenlétét először (I.) Jó Sándor (Alexandru cel Bun) uralkodása alatt, 1428-ban említik.
Erdélybe vagy Havasalföldről vagy pedig valamelyik Balkán-félszigeti útvonalon keresztül vándorolhattak be. A középkori román világban élő romák számáról semmilyen írásos dokumentum nem áll
rendelkezésünkre. A romáknak rabszolga jogállása volt, uruk tulajdonát képezték, aki bármilyen más
áruhoz hasonlóan megvásárolhatta, eladhatta vagy elajándékozhatta őket, ugyanakkor örökséget is
hagyhatott rájuk.
A romák felszabadítását kimondó törvény elfogadása előtt a román világban, a haladó nézetű,
nyugati egyetemeken tanult fiatal bojárok között kialakult egy, a romák felszabadítását támogató
vélemény. Ők azzal érveltek, hogy felszabadításuk nyomán a romák az „új románok” jogi helyzetébe
kerülnek majd, és az ország többi lakosával jogegyenlőséget élveznek.
Így történhetett tehát, hogy az 1848-as forradalmi programokban követelték a „cigányok felszabadítását” is. A korszak haladó bojárjai szégyellték egy idejétmúlt és barbár társadalmi valóság meglétét,
ami tovább élt a román világban.
Ezzel magyarázható, hogy 1843 és 1856 között Havasalföldön és Moldvában a romák jogi, gazdasági, társadalmi rabszolgaságából történő felszabadításáról szóló törvényeket fogadtak el. Ezek a
törvények fel akarták számolni a nomád életmódot is, és le akarták telepíteni a felszabadított romákat.
Felszabadításukat követően a romák a parasztokkal és a kalákás parasztokkal egyenlő jogállásúvá
váltak. A rájuk háruló új kötelezettségek, az adó és a kaláka miatt azonban gazdasági helyzetük jelentősen romlott.

A. Szekeres

B. Kobzos

GYAKOROLD ÉS ALKALMAZD
	a)	
A z A – C forrásokból állapítsd meg a roma lakosság hagyo‑
mányos mesterségeit, és alkoss véleményt e népességnek
a románok történelméhez való hozzájárulásáról!
b)	
P ORTFÓLIÓ. Készítsetek egyéni vagy csoportos fényképeket,
vallomásokat stb. tartalmazó bemutatást/mappát, amely rá‑
világít közösségetek társadalmi–kulturális sokszínűségére!
c)	
V itassátok meg az osztályban a következő témát: „A másik
képe: a romániai romákkal kapcsolatos sztereotípiák és
előítéletek”.

Részlet A cigányok. Történelem és zene című műből
(Adam Domin)

ISMÉTLÉS

ISMÉTLŐ VÁZLAT

A ROMÁNOK KELET ÉS NYUGAT KÖZÖTT: HAGYOMÁNYŐRZÉS ÉS ÚJÍTÁS
Az 1848–49-es forradalom programjai
Program
Iași – Követelés-kiáltvány
Islaz – Islazi kiáltvány
Balázsfalva – Nemzeti követelések

Brassó – Elveink a haza megreformálására
Cernăuți – A moldvai nemzeti párt óhajai

Követelések
A cenzúra felszámolása, polgári szabadságjogok.
Politikai egyenjogúság; a felelős uralkodó öt évre szóló megválasztása; teljes sajtószabadság.
A román nép jogegyenlősége Erdély többi népével; Erdély és Magyarország egyesülésének az
elutasítása.
Jogegyenlőség; Moldova és Havasalföld egyesülése egy független állam keretében.
Demokratikus szabadságjogok; Moldva egyesülése Havasalfölddel.

1. LECKE. A ROMÁNOK KELET ÉS NYUGAT KÖZÖT T. HAGYOMÁNYŐRZÉS ÉS ÚJÍTÁS
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ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRÉTKELÉS

PORTFÓLIÓ
I Válaszd ki a helyes választ:

1. Az 1821-es forradalmi mozgalom programjának neve:
		
a) A román nép kérései; b) követelés-kiáltvány; c) Supplex Libellus.
2. A hazai fejedelmek uralkodásának visszaállítása:
		
a) 1820-ban; b) 1821-ben; c) 1822-ben történt.
3. Az 1848–1849 közötti romániai forradalomnak a következő célkitűzései voltak:
		
a) gazdasági, társadalmi, politikai, nemzeti; b) gazdasági, társadalmi, politikai; c) gazdasági, politikai, nemzeti.
4. A romák első írásos említése a
		
a) XIII.; b) XIV.; c) a XV. századból származik.

II Döntsd el, hogy a következő állítások igazak-e vagy hamisak:

a) A XIX. század első felét valóságos népességrobbanás jellemzi.
b)	A román nép kérései néven ismert programban nem követeltek reformokat.
c) Az 1848–1849 közötti romániai forradalom nem szerves része az európai forradalmaknak.
d)	1843 és 1856 között Havasalföldön és Moldvában olyan
törvényeket fogadtak el, amelyek révén felszabadították
a romákat a rabszolgaság jogi, társadalmi és gazdasági
helyzetéből.

III Tanulmányozd figyelmesen a mellékelt képeket, és

állapítsd meg, hogy milyen történelmi eseményekhez
kapcsolódnak.

A

B

C

IV Másold be a füzetbe, majd a minta alapján töltsd ki a táblázatot!
Program
Követelés-kiáltvány
Nemzeti követelések
Islazi kiáltvány
Elveink a haza megreformálására

Társadalmi célkitűzések

Politikai célkitűzések
A cenzúra felszámolása, polgári szabadságjogok.

Nemzeti célkitűzések
–

V Olvassátok el figyelmesen, majd oldjátok meg a feladatokat:

A. Részlet a Kelet és Nyugat között (Neagu Djuvara) című műből:

B. Részlet az Értekezés a Fekete-tengeri
kereskedelemről, 1787. (Charles de Peyssonnel)

1.	Azonosíts egyet az A forrásban található történelmi térségek közül! 0,5 pont
2.	Nevezd meg, melyik évszázadra vonatkozik a B forrás! 0,5 pont
3.	Mintegy 5 sorban magyarázd meg az A forrásban aláhúzott részletet! 1 pont
4.	A két forrás alapján alkoss véleményt a román társadalom XVIII. század végi fejlődéséről! 1,25 pont
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ÖNÉRTÉKELÉS

I

II

III

IV

Értékelési útmutató

0,25 p × 4 = 1 p

0,25 p × 4 = 1 p

0,25 p × 3 = 0,75 p

1p×3=3p

VII. Tanegység A román világ a XIX. század közepéig

V

1 pont hivatalból
3,25 p Maximális pontszám: 10 pont

A román királyság kikiáltása

VIII. Tanegység
A modern Románia

„Az egyesülést a nemzet vitte végbe!”
Mihail Kogălniceanu

1. Lecke – A modern román állam
megalakulása: Alexandru
Ioan Cuza uralkodása
2. Lecke – A román királyság – I. Károly
Esettanulmányok
	Az 1866-os alkotmány
	A függetlenségi háború
	Politikai irányzatok a modern
Romániában
	A kultúra a román térségben
	Ismétlés/Értékelés

Sajátos készségek: 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 4.3.
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1. LECKE
A modern román állam
megalakulása. Alexandru Ioan
Cuza uralkodása
A

Alexandru Ioan Cuza

(vagy Alexandru Ioan) volt az
egyesült fejedelemségek első
uralkodója.

KULCSSZAVAK
∙	Modern román állam
∙	A román kérdés
∙	Kettős választás
∙	Reformok/törvények

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR
Ad hoc országgyűlések =
Tanácsadói és képviseleti
jellegű gyűlések, amelyeket
1857-ben hívtak össze
Moldvában és Havasalföldön.
Céljuk az volt, hogy a
lakosság véleményt mondjon
a fejedelemségek végleges
politikai megszervezéséről. A
gyűléseken az egyház, a
nagybojárság, a polgárság és
a kalákás parasztság
képviselői vettek részt.

IDŐSZALAG

keleti kérdés újbóli időszerűsége, vagyis a krími háború (1853–1856) kitörése nyomán felerősödött a román egyesülési mozgalom tevékenysége, amelynek célja egy új,
modern állam megalapítása volt. A párizsi békekongresszus (1856) keretében szóba
került a román kérdés is, amely immár európai kérdéssé vált. Ebből az alkalomból döntés
született az orosz védnökség (protektorátus) (1829–1856) megszüntetéséről, az európai
hatalmak (Franciaország, Anglia, Ausztria, Oroszország, Poroszország, Törökország, Szárd
Királyság) kollektív garanciájának bevezetéséről, a szabad dunai hajózásról, a Fekete-tenger semlegességéről, továbbá arról, hogy dél-Besszarábia három megyéjét (Cahul, Bolgrad
és Ismail) visszaadják Moldvának. Ezzel egy időben a fejedelemségek egyesülését, és rendkívüli (ad hoc) országgyűlések megalakítását követelték. Ezeken az országgyűléseken a
románok kinyilvánították az egyesüléssel és a jövőbeni politikai szerveződéssel kapcsolatos
álláspontjukat.
∙ Több feszült pillanat után, amit a moldvai választási eredmények meghamisítása
és a szavazás ezt követő megismétlése váltott ki, 1857. október 7-én Mihai Kogălniceanu Iași-ban ismertette az Ad hoc országgyűlés határozattervezetét. Hasonló állásfoglalás-tervezetet fogadtak el a bukaresti ad-hoc országgyűlésen is. A románok
az alábbiakat követelték:
∙ A román fejedelemségek és a Porta közötti régi megállapodások tiszteletben tartása.
∙A
 fejedelemségek egyesülése egy országban, Románia néven.
∙ A Nyugat-Európában uralkodó egyik dinasztiájából választott, örökletes trónnal rendelkező idegen herceget, akinek utódait az ország vallásában kell felnevelni.
∙ A fejedelemségek területi semlegességét.
∙ „az ország legősibb hagyományai szerinti” közgyűlést.
Az országgyűlések állásfoglalásait elküldték a párizsi konferencián (1858) ülésező,
védnökséget gyakorló nagyhatalmaknak. Ennek eredményeként a nagyhatalmak aláírtak
egy egyezményt, amely a fejedelemségekben alkotmányként működött. Ennek értelmében Moldva és Havasalföld Egyesült Fejedelemségek néven egyesült a két állam, de
mindkettőnek saját uralkodót, kormányt és Törvényhozó Közgyűlést kellett választania.
Két közös intézményt is létrehoztak, ezek székhelye Focșani volt: a jogalkotási szerepet
betöltő Központi Bizottságot és az igazságszolgáltatási jogkörrel bíró Legfelsőbb Ítélőtáblát és a Semmítőszéket.
Kész tények elé állítva Európát azonban, a románok mindkét fejedelemségben ugyanazt az uralkodót választották meg. A modern román állam Moldva és Havasalföld egyesüléséből, Alexandru Ioan Cuza kettős megválasztásával (Moldva – 1859. január 5.,
Havasalföld – 1859. január 24.) jött létre. A modern román állam megszilárdítása jelentős mértékben Alexandru Ioan Cuza hatékony reformtevékenységének köszönhető: a
kolostori vagyonok államosítására vonatkozó törvény (1863); A párizsi egyezményt kiegészítő statútum (1864 májusa); A földtörvény (1864); A közoktatási törvény (1864)
stb. Alexandru Ioan Cuza (1859–1866) az Egyesülés Fejedelmeként maradt fent a román
történelemben, aki megteremtette a modern román állam alapjait. 1866. február 11-én
Cuza lemondott a trónról, és a helyére 1866. május 10-én I. Hohenzollern-Sigmaringen
Károlyt hozták be az országba.

1856

1857

A Párizsi Kongresszus Ad hoc országgyűlések
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1858

1859

1866

A Párizsi Konferencia

A fejedelemségek
egyesülése

A külföldi herceg
behozatala

FELFEDEZEM
Pillanatképek az egyesülésről

Az egyesült fejedelemségek
címere – 1863. októberi javaslat

Moldva és Havasalföld egyesült fejedelemségei

Theodor Aman – Az egyesülés kikiáltása

Alexandru Ioan Cuza megérkezik a parlamenthez.

MEGJEGYZEM

ÉRTEM ÉS ALKALMAZOM
Dátum
1863
1864 májusa

Törvény
Rendelkezések
A kolostori javak kisajátítása A helyi és felajánlott kolostori javak állami tulajdonba kerültek.
A választási törvény
Korlátozott mértékben ugyan, de fenntartotta a cenzusos
szavazást, ami növelte a választók számát.
1864 májusa
A párizsi egyezményt
Az ország új alkotmánya
kiegészítő statútum
1864 augusztusa Földtörvény
A parasztok földhöz juttatása, a szarvasmarhák számától
függően, 15 éven belüli visszaváltással
1864 novembere Közoktatási törvény
Az elemi oktatás ingyenessé és kötelezővé válik.
1864 decembere Polgári Törvénykönyv
Korszerűsítik a jogrendszert.
1.	
Sorold fel azokat a területeket, amelyeken Alexandru Ioan Cuza uralkodása
alatt modernizációs reformokat hajtottak végre!
2.	
Fogalmazd meg a földreform fontosságát a román társadalom számára!
3.	
A z információs eszközök felhasználásával sorolj fel Alexandru Ioan Cuza
uralkodása alatt elfogadott egyéb intézkedéseket!

•A
 párizsi békekongresszus
keretében (1856) megtár‑
gyalták az európai kér‑
déssé vált román kérdést
is.
•A
 modern román állam
Moldva és Havasalföld
egyesülésével, Alexandru
Ioan Cuza kettős megvá‑
lasztása révén jött létre
(Moldva – 1859. január 5.,
Havasalföld – 1859. január
24.)
A
•  modern román állam
Alexandru Ioan Cuza
tevékeny reformpolitikájá‑
nak köszönhetően szilár‑
dult meg.

1. LECKE. A MODERN ROMÁN ÁLL AM MEGAL AKUL ÁSA: ALEX ANDRU IOAN CUZ A UR ALKODÁSA
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TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEK
Elemzem és megoldom:
1 	„Esküszöm a Szentháromság nevében az Ország előtt, hogy gondosan őrködni fogok az Egyesült Fejedelemségek jogai
és érdekei fölött; hogy egész uralkodásom alatt éberen fogok őrködni, hogy mindenki mindenben betartsa a törvényeket, és hogy csakis a román nemzet javát és boldogságát fogom szem előtt tartani... Alkotmányos uralkodó leszek.
Tiszteletben tartom a Választási Közgyűlés összes jogát. Minden erőfeszítésem az Európa által elismert új intézmények
fejlesztésére, valamint a reformok valódi és alapos végrehajtására fog irányulni, amelyek célja, hogy bevezesse társadalmunkba a modern államok nagy alapelveit. […] Ahhoz, hogy ezek a nagy reformok a közösség boldogságát eredményezzék, azt tanácsoljuk és arra buzdítjuk bármilyen helyzetű és állapotú összes honfitársunkat, hogy felejtsék el
a múltbeli megosztottságot és gyűlölködést.
a)	A forrás alapján sorold fel az Egyesülés Fejedelme/ Ura által javasolt célokat!
b)	Nevezd meg a forrásban említett nagy reformok szerepét és az Al. I. Cuza
uralkodása alatt elfogadott alkotmányos okmányt!

Megfigyelem és értékelem
2

A. A iași-i egyetem régi épülete

B. A Bukaresti Egyetem palotája,
Alexandru Orăscu rajza

C. Részlet a közoktatási törvényből

	
A z A – C forrásokból kiindulva, írjatok érvelő tematikus esszét Alexandru Ioan Cuza hozzájárulásáról a román
oktatás fejlődéséhez!

Tanulni tanulok
3 	 „Cuza fejedelem uralkodását az a türelmetlen vágy vezette, hogy utolérjük a Nyugatot, de az uralkodó és támogatóinak

erőfeszítése a maradi erők ellenállásába és a tömegek tehetetlenségébe ütközött… Uralkodásának kezdete nehézségekkel
volt teli, az uralkodó gyakran kényszerült arra, hogy Iași és Bukarest között ingázzon, és két kormánnyal tárgyaljon.
A Porta csupán 1861 végén ismerte el a két fejedelemség politikai–közigazgatási egyesülését Cuza uralkodása alatt.
Az oszmánok példáját később a többi, védnökséget gyakorló hatalom is követte. Cuza tehát 1861. december 11/23-án jelenthette be, hogy sikerrel járt. Ennek nyomán alakult meg a közös kormány (január 22.) és a közös parlament, amelyet
január 24-én/ február 5-én nyitottak meg Bukarestben, ami időközben az ország fővárosa lett.” (Florin Constantiniu:
O istorie sinceră a poporului român)

Szervezzetek „nyilvános kávéház” típusú tevékenységeket, és vitassátok meg az alábbiakat:
a)	Cuza kettős megválasztása;
b)	uralkodásának kezdetei;
c)	a kettős választás elismerésének feltételei;
d) Alexandru Ioan Cuza uralkodásának pozitív és negatív jellemzői.

Gyakorlok
4 PORTFÓLIÓ. Állítsatok össze időbeli és térbeli szempontok alapján csoportosított anyagokat tartalmazó egyéni
mappát, a következő kérdésből kiindulva: „Miért vált európai kérdéssé a román kérdés 1856-ban?”
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2. LECKE
A román királyság – I. Károly

I. Károly román király,

Hohenzollern-Sigmaringen hercege
1866 és 1914 között volt a román
állam vezetője. 1881-től kezdve
román király. Az 1877–1878-as
háború után, amely során Románia
elnyerte függetlenségét, Károly
elrendelte egy dunai híd megépítését
Fetești és Cernavodă között, hogy
Dobrudzsát összekössék az ország
többi részével.

KULCSSZAVAK
∙ Idegen herceg
∙ Királyság
∙ Kereskedelmi szerződés

TÖRTÉNELMI SZÓTÁR
Uralkodó = egy kváziszuverén állam vezetőjeként
az uralkodónak jogában állt
koronát és vörös palástot
viselnie.
Örökletes = apáról fiúra
öröklődő cím.
Alkotmány = egy állam
alaptörvénye, amely többek
között szabályozza az állam
megszervezésének általános
elveit, az állampolgárok
alapvető szabadságjogait és
kötelezettségeit, illetve az
alapvető közintézményeket.

IDŐSZALAG

1866-nak különleges jelentősége van a románok történelmében és a modern román
állam továbbfejlődésében. Hohenzollern-Sigmaringen Károly idegen herceg behozatala megnövelte a politikai egyensúly esélyeit mind belföldön, mind pedig külpolitikai
téren.
Az új herceg egy porosz uralkodócsaládból származott. Jóllehet rendkívül kevés
ismerettel rendelkezett Romániáról, idővel megtanulta, hogyan kormányozza az országot, és alkalmazkodott a román politikai közeghez. Első dolga az volt, hogy elfogadtassa
magát a Nagyhatalmakkal Románia élén, és legfőképpen az, hogy megőrizze Havasalföld és Moldva politikai egységét, amit korábban csupán Alexandru Ioan Cuza uralkodásának idejére hagytak jóvá. A Nagyhatalmak végül elfogadták az egységet, és 1866
októberében a szultán elismerte I. Károlyt örökletes fejedelemnek ismerte el. Belpolitikai kérdésekben a herceg szerepe kezdetben korlátozott volt, ám hamarosan tevékenyen részt vett az első román alkotmány kidolgozásában, amelyet 1866 nyarán
egyhangúlag elfogadtak. A liberalizmus által ihletett alkotmány a korabeli Európában
az egyik legdemokratikusabbnak számított, figyelembe vette a hazai valóságot és a
román társadalom sajátos feltételeit.
Az 1866-os alkotmány elfogadását követő évtizedben megalakult két nagy párt
tovább javította Románia politikai megítélését. I. Károly pedig ezt követően döntőbírói
szerepbe került a román politikai porondon. Ezt követően a parlamentáris rendszer
egyre hatékonyabban kezdett működni. I. Károly uralkodásának éveiben érezhetően
javult a román gazdaság is, de továbbra is voltak még megoldatlan gondok a mezőgazdaságban, a szállításban és még az iparban is.
Külpolitikai téren Románia legfőbb célkitűzése a függetlenség kivívására és regionális hatalommá történő átalakulására irányult. Az Ausztria és Románia közötti 1875ös kereskedelmi egyezmény elsősorban politikai előnyökkel járt, és jelentős szerepe
volt az Osztrák–Magyar Monarchiához való közeledésben, ami Romániának a Hármas
Szövetséghez való 1883-as csatlakozásával teljesedett ki. Kereskedelmi téren Románia
hátrányban volt, mert a román piacot elözönlötték az osztrák áruk. A Balkánon feléledő
1875-ös keleti válság, amely az oszmán uralom ellen irányult, a román vezetők számára
lehetőséget adott, hogy sikerre vigyék az évszázadok óta a függetlenségért folytatott
küzdelmet. 1877. május 9/21-én Mihail Kogălniceanu külügyminiszter kinyilvánította
Románia „teljes/abszolút függetlenségét” a parlament előtt. A román függetlenség
kivívása elismerésének egyik következménye az volt, hogy 1881. március 14-én az országot a királyság rangjára emelték. Uralkodásának 48 éve alatt (1866–1914), ami a
leghosszabb a román államok történelmében, I. Károly kivívta országa függetlenségét,
ennek nyomán pedig rendkívüli mértékben megnőtt elismertsége. Fellendítette a gazdaságot, létrehozott egy sor fontos intézményt, ami a modern államiság velejárója,
és lefektette egy dinasztia alapjait. I. Károly örökbe fogadta unokaöccsét, Ferdinándot,
hogy biztosítsa a dinasztikus folytonosságot és az alkotmány előírásainak tiszteletben
tartását. I. Károly felépíttette a szinajai (Sinaia) Peleș kastélyt, amely mindmáig az
ország egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága. Feleségével, Erzsébet (Carmen
Sylva) királynéval együtt támogatta a román kultúrát és a kulturális intézmények
létrehozását. Ahogyan erről ő maga vallott: „Miután a nemzet a románok uralkodójának
választott, habozás nélkül elhagytam a szülőhazámat, a családomat, hogy eleget tegyek
e nép hívásának, aki rám bízta sorsát. Mihelyt e szent földre léptem, románná lettem.”

1866

1875

1877

1881

A Hohenzollern-dinasztia

Az osztrák–román
egyezmény

A függetlenség kikiáltása

A román királyság
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FELFEDEZEM
I. Károly uralkodásának „alkotásai”

A Peleș kastély

A cernavodai híd

A Postapalota

A CEC-palota

ÉSZBEN TARTOM
ÉRTEM ÉS ALKALMAZOM
„ Nem véletlen, hogy idegen volt. Mint ahogy az sem véletlen, hogy egy európai
uralkodóházból származott (I. Károly esetében a német trónon ülő Hohenzollern-Sigmaringen család). Ez volt az 1857-es ad hoc országgyűlések egyik
legfontosabb követelése. A románok meg akarták szilárdítani a szomszédos birodalmak által feldarabolással fenyegetett államukat. Abban reménykedtek, hogy
egy nyugati uralkodóházból származó herceg, annak hírneve, és miért is ne, családja támogatása révén hasznukra lehet a függetlenség visszaszerzésében és
megőrzésében. I. Károly uralkodásának éveiben, valahányszor válságos pillanatok
adódtak Európában, a román politikusok számítása pontosnak bizonyult, annál
is inkább, mert Európában Németország vált első számú hatalmává. Az idegen
uralkodó behozatalának azonban volt egy másik célja is: véget akartak vetni a
hatalomért folyó belföldi vetélkedésnek. (I. Mamina, I. Bulei: Kormányok és kormánytagok, 1866–1916)
1.	Állapítsd meg a forrás alapján, hogy milyen célból hoztak külföldi uralkodót
Románia trónjára!
2.	Képzeld magadat I. Károly helyébe! Írj beszédet, amelyben arról próbálod
meggyőzni a románokat, hogy Te vagy a legjobb választás az ország számára!
3.	A multimédiás források felhasználásával készíts jelentést I. Károlynak az
országban hozott intézkedéseiről! Fogalmazz meg egy álláspontot I. Károly
reformjainak a modern román állam fejlődésében játszott szerepéről!
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• I. Károly legfőbb igyekezete
az volt, hogy a nagyhatalmak
által elfogadtassa magát
Románia élén, és főként
pedig az, hogy megőrizze a
Havasalföld és Moldva
közötti politikai egységet,
amelyet csupán Alexandru
Ioan Cuza uralkodása idejére
hagytak jóvá.
B
•  elpolitikai téren az uralkodó
részt vett az első román
alkotmány kidolgozásában,
amit 1866. július 1-jén
egyöntetűen fogadtak el.
• Külpolitikai téren Románia fő
célkitűzéseit a függetlenség
kivívása és regionális
hatalommá válása jelentette.
• I. Károly uralkodása volt a
leghosszabb a román
államok történelmében, 48
évig tartott (1866–1914).

TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEK
Elemzem és megoldom
1 	„A Műszaki Társaságnak (1881) döntő szava volt az újkori Románia összes műszaki kérdésében. A Mărășești–Buzău

vasútvonal felavatásának alkalmából egy emlékdokumentumot állítottak össze, amit I. Károly király, Erzsébet királyné,
Ion C. Brătianu miniszterelnök, a kormánytagok és a vasútvonal igazgatója, Dimitrie Frunza mérnök írt alá. Ebben az
okmányban a kormánytagok mellett név szerint felsorolták azt a 45 építőmérnököt és vállalkozót is, akik megtervezték,
felügyelték és kivitelezték a vasútvonal munkálatait. Ez a tény mutatja, hogy milyen megbecsülés övezte ebben a
korban a műszaki szakembereket. Akkoriban a Középítkezési Minisztérium elsődleges célja az volt, hogy időtálló és
minőségi munkák valósuljanak meg, és hogy a közpénzt megfelelően költsék el. Ennek érdekében úgy döntött, hogy
az építkezések műszaki tevékenységének irányításával és a megvalósult munkák műszaki, pénzügyi jóváhagyásával
Anghel Saligny mérnököt bízza meg.” (Nicolae Noica: Középítkezések I. Károly korában)
a)	Határozzátok meg a századot és a történelmi térséget, amelyre a fenti forrás utal!
b)	Alkoss véleményt a vasutaknak Románia gazdasági fejlődésében játszott szerepével kapcsolatban!
c)	A munka- és információs eszközök segítségével keress további, Anghel Saligny mérnök által végzett egyéb
munkákat!

Megfigyelem és értékelem
2

A. I. Károly és kísérete áthalad
Bukaresten.

B. 1871 – Bukarest lakossága a Calea
Victoriei-en, a Nemzeti Színház előtt tüntet.

C. 1896 – Az osztrák–magyar
császár látogatása Bukarestben.

	Az A – C források alapján kiindulva készítsetek csoportos projekteket a „A másikról alkotott kép” témában, amely‑
ben a „másikat” egyrészt a románok, másrészt a német uralkodó jelentse.

Tanulni tanulok

3

	
D. Erzsébet királyné az I. Károly királlyal kötött házasságáról

	
A D és E források alapján, a nem formális módszerek, például
a „Színház-fórum” segítségével szervezzetek tevékenységet
a következő témáról: „A királyság szerepe Románia történe‑
tében a XIX. század második felében”.

Gyakorlok

E. I. Károly király és Erzsébet királyné

4 PORTFÓLIÓ. Készítsétek el fogalmi térképet a „Román királyság – I. Károly” témában!
2. LECKE: A ROMÁN KIR ÁLYSÁG – I. K ÁROLY
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Az 1866-os alkotmány
Az 1866. július 1-jén a hivatalos közlönyben megjelent
Románia alaptörvényének – az 1866-os alkotmány – az
1831-es belga alkotmány szolgált mintául. Ez volt a leghos�szabb ideig érvényben levő alkotmány (1866–1923) és
I. Károly uralkodásának legfontosabb jogi megvalósítása.
Ezzel a törvénnyel Románia öröklődő alkotmányos monarchiává vált, az öröklődés pedig „őfelsége
I. Hohenzollern-Sigmaringen Károly fejdelem egyenes, törvényes, fiúágon, az elsőszülött jogán és a nők és
leszármazottaik állandó kizárásával történik” – 82. cikkely.
Az 1. cikkely értelmében az állam neve Románia.
Az oszmán függőségtől és a 7 Nagyhatalom közös védnökségétől eltekintve ez volt az első, külső jóváhagyás
nélkül elfogadott alkotmány, ezért a függetlenség első megnyilvánulásának tekinthető. Az alkotmány egyúttal keretet
biztosított a román állam korszerű és demokratikus alapokon való fejlődéséhez.
Olyan demokratikus elveket írt elő, mint például:
∙a
 hatalmi ágak szétválasztása;
∙a
 képviseleti kormányzás;
∙ a miniszteri felelősség;
∙p
 olgári szabadságjogok.
Másrészt azonban megőrizte a cenzusos szavazást
(az állampolgárok vagyoni helyzetük alapján, egy pénzös�szeg fejében szavazhattak, így a szavazók többsége a
konzervatív felfogású nagy földbirtokosokból került ki).
A törvényhozói hatalom a kétkamarás parlamentet
illette meg, amely a képviselőházból és a szenátusból állt.
Így a parlamentnek jogában állt számonkérni a minisztereket döntéseikről, tevékenységükről, törvényjavaslatokat
beterjeszteni és törvényeket jóváhagyni, a képviselőház
joga volt az állami költségvetés megvitatása és elfogadása.
A törvényhozói hatalom részeseként az uralkodónak jogában állt szentesíteni és kihirdetni a törvényeket.
A végrehajtói hatalom a kormányt és az uralkodót illette meg. Az uralkodó széles jogkörrel rendelkezett: ő nevezte
ki és hívta vissza a minisztereket, kinevezte és jóváhagyta az
összes köztisztséget, közkegyelmet gyakorolhatott, a hadsereg
főparancsnoka volt, feloszlathatta a parlamentet, vétójoggal
rendelkezett, kitüntetéseket és elismeréseket adományozhatott, az övé volt a pénzverés joga stb.

I. KÁROLY,

Isten kegyelméből és a nemzet akaratából a
románok uralkodója;
Minden jelenlevőnek és eljövendőnek egészséget:
Románia nagygyűlése egyhangúlag elfogadta, Mi
pedig jóváhagyjuk az alábbiakat:
ALKOTMÁNY
I. CÍM
Románia területéről
1. cikkely Az Egyesült Román Fejedelemségek egységes és oszthatatlan államot alkotnak, Románia névvel.
2. cikkely R
ománia területe elidegeníthetetlen. Az
ország határai nem változtathatók vagy
igazíthatók ki, csak törvény útján.

A bírósági hatalmat a bíróságok, a törvényszékek és a
legfelsőbb bíróság – a Legfelsőbb Semmítő és Ítélőszék – gyakorolták. Ítéleteiket és határozataikat a törvény értelmében
mondták ki, és az uralkodó nevében hajtották végre.
Az alkotmány számos állampolgári szabadságjogot is
biztosított, ilyen volt például a lelkiismereti szabadság, a
tanuláshoz való jog, a sajtószabadság, a szabad gyülekezési
és egyesülési jog stb.
Alkotmánymódosítások:
∙1
 879 – Módosítják a 7. cikkelyt, amely a román állampolgárságot a keresztény vallások egyikéhez való
tartozástól tette függővé.
∙1
 884 – A képviselőház esetében 4-ről 3-ra csökkentette
a választási bizottságok számát, ezáltal jelentéktelen
mértékben ugyan, de kiterjesztették a szavazati jogot.
∙1
 917 – Elhagyták a tulajdon szentségét és sérthetetlenségét kinyilvánító cikkelyt azért, hogy lehetővé
tegyék a választási (1918) és a földreformot (1918–
1921), módosították az 57. és 67. cikkelyt, amely a
fronton tett 1917-es ígéretek alapján a katonák
földtulajdonhoz juttatását írta elő.

GYAKOROLD ÉS ALKALMAZD
1 	A munka- és információs eszközök segítségével magyarázzátok meg a következő fogalma‑
kat: alkotmány, cenzusos szavazás, jóváhagy, kegyelmezés, vétójog, választói testület.

2 	Hasonlítsátok össze az 1866-os alkotmányt az 1858-as megállapodással, amelyet a párizsi

konferencián fogadtak el a nagyhatalmak védnökségével. Alkossatok közös véleményt arról,
hogy miért volt szükség az 1866-os alaptörvény elfogadására!
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A függetlenségi háború
(1877–1878)

Háttér. I. Károly uralkodásának kezdetén Románia egy, 121 000 km2 területű, mint-

egy 5 milliós lakosságú kisállam volt. Már Alexandru Ioan Cuza uralkodásával kezdődően
a román állam átfogó gazdasági, társadalmi és politikai korszerűsödési folyamaton ment
keresztül. Ezek a változások felerősítették a függetlenségért vívott küzdelmet mind az
oszmán hatalommal, mind pedig az európai nagyhatalmak által előírt korlátozásokkal
szemben.

Nicolae Grigorescu:
A smârdani támadás

A nemzetközi helyzet. 1875-ben, egyes balkáni népek felkelései nyomán ismét kiújult a keleti válság. 1876
szeptemberében a román kormány tárgyalásokat folytatott az Orosz Birodalom képviselőivel Livádiában. 1877. április
4/16-án Románia képviseletében Mihail Kogălniceanu, Oroszország képviseletében pedig Dimitrij Stuart báró Bukarestben
egyezményt írtak alá, amelynek értelmében a románok „szabad átvonulást” biztosítottak a cári csapatoknak, azzal a
feltétellel, ha az Orosz Birodalom szavatolja Románia területi egységének és épségének védelmét.
A háború lefolyása. 1877. április 12-én Oroszország hadat üzent az Oszmán Birodalomnak. Az oroszok balkáni
előrenyomulását azonban Plevnánál megállították. Az Oszmán Pasa parancsnoksága alá tartozó Plevna várát 14 erőd
vette körbe. A románok politikai és katonai lépéseire az Oszmán Birodalom azonnal egy sor megfélemlítő intézkedéssel
válaszolt: kiutasította a konstantinápolyi román diplomatákat, elkobozott néhány gabonával megrakott román hajót,
városokat bombázott (például Brăilát), támadást intézett a határőr egységek ellen stb. A kialakult helyzetben Alexandru
Cernat hadügyminiszter parancsot adott a román csapatoknak, hogy keményen verjenek vissza bármilyen átkelési kísérletet a Dunán az oszmánok részéről. A román parlament (a képviselőház április 29-én, a szenátus pedig egy nappal később)
megszakította diplomáciai kapcsolatait az Oszmán Birodalommal, és elismerte a két állam között fennálló hadiállapotot.
A függetlenség kikiáltása. 1877. május 9-én, a képviselőházi testület előtt mondott emlékezetes beszédében
Mihail Kogălniceanu kikiáltotta Románia függetlenségét. Másnap, május 10-én a szenátus megszavazta a Függetlenségi
nyilatkozatot, majd ez a dokumentum I. Károly uralkodó aláírásával törvényerőre emelkedett. A román kormány elhatározta, hogy megszünteti az adó fizetését az oszmánoknak.
Románia háborús részvétele. Miután Plevnánál több támadása is meghiúsult, az orosz hadsereg parancsnoka úgy döntött, hogy I. Károlyhoz fordul. Táviratot küldött a román uralkodónak (július 19.), amelyben a segítségét
kérte. I. Károly beleegyezett abba, hogy Románia hadba lépjen, és a Plevnánál harcoló orosz–román csapatok főparancsnokává is vált. 1877. augusztus 30-án, Plevna harmadik ostromát követően a román csapatok elfoglalták a Grivica 1
erődjét. Plevna végül csupán rendkívül hosszú ostromot követően, november 28-án adta meg magát. A román hadsereg
Vidinnél, Nicopolénál és Rahovánál vívott harcokat.
A béketárgyalások. Románia függetlenségének elismerése. Az Orosz és az Oszmán Birodalom
közötti első békeszerződést 1878. március 3-án írták alá San Stefanóban. A szerződés értelmében elismerték Románia,
Montenegró és Szerbia függetlenségét. Ugyanakkor azonban Romániát arra kötelezték, hogy Dobrudzsáért, a Duna-deltáért és a Kígyók-szigetéért cserébe Oroszország javára lemondjon dél-Moldva három megyéjéről (Cahul, Ismail, Bolgrad).
Az orosz befolyás megnövekedése arra késztette a Nagyhatalmakat (Nagy-Britannia, Franciaország, Német Birodalom),
hogy a szerződés felülvizsgálatát követeljék. A tárgyalásokat a berlini békekongresszuson újrakezdték (1878. június–július). Az új egyezmény, a berlini békeszerződés (1878. július 1.) csupán feltételekkel ismerte el Románia függetlenségét,
vagyis el kellett fogadnia a San Stefanóban Ororszország által felajánlott területcserét, és módosítania kellett az alkotmány
7. cikkét. Románia számára a függetlenség elismerése a fejlődésben új belső és külső utakat nyitott meg.
GYAKOROLD ÉS ALKALMAZD
1 	Beszéljétek meg az osztályban, miért volt szükség arra, hogy Románia kivívja
függetlenségét a XIX. század második felében.

2 	Sorolj fel két következményt, amely Románia 1877–1878-as orosz–román–török
háborúban való részvételéből fakadt!

3 	PORTFÓLIÓ. Keress olyan művészi alkotásokat (irodalom, film, festmény stb.),

amelynek tárgya Románia függetlenségi háborúja, majd készíts róluk „olvasói
cédulákat” (például: összefoglalás, főbb gondolatok, idézetek)!

I. Cím
Szerző
Kiadó/Múzeum stb.
Település
Megjelenés éve
II. Összefoglalás/Főbb gondolatok/Idézetek
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Politikai irányzatok a modern Romániában
Románia politikai élete megélénkült a XIX. század második felében, különösen Hohenzollern-Sigmaringen Károly országba érkezését követően. Jóllehet uralkodásának
első évtizedét parlamenti és kormányzati bizonytalanság jellemezte, 1866-ban kidolgoz
ták az első korszerű román alaptörvényt, amely egy demokratikus rendszer alapjait teremtette meg, az alkotmányos monarchia középpontba állításával. A román politikai
rendszer megszilárdulásában pozitív szerepet játszott az a tény, hogy 1866. október
11/23-án a Porta fermánban örökletes uralkodónak ismerte el I. Károlyt, és elismerte
pénzverési jogát.
Ugyanebben az időszakban felerősödött a politikai szerveződés folyamata is. A román A liberálisok és konzervatívok
közötti választási harc egy
társadalom megismerte az összes európai politikai eszmerendszert, a liberálist, a konzerkarikatúrán.
vatívot és a szocialistát, és ennek nyomán megalakítottak két nagy pártot: a Nemzeti Liberális Pártot és a Konzervatív Pártot.
A liberalizmus olyan politikai irányzat, amely a szabadságot és a jogegyenlőséget hirdeti.
A Nemzeti Liberális Párt 1875-ben jött létre. E párt nevéhez és történelméhez fűződnek az újkori Románia legfontosabb történelmi eseményei: az alkotmányos monarchia bevezetése (1866), az állami függetlenség kivívása (1877),
Románia királysággá nyilvánítása (1881).
A párt a liberális csoportosulások, vagyis a radikális és mérsékelt liberálisok szövetsége révén alakult meg: I. C. Brătianu, a párt első elnöke, C. A. Rosetti, Mihail Kogălniceanu, Ion Ghica, Dumitru Brătianu stb. A párt programjában olyan
gondolatok szerepelnek, mint például a törvények uralma, az alkotmányos parlamenti rendszer elvének tiszteletben
tartása, békés külpolitika, a szerződések tiszteletben tartása, az egyénnek az állammal szembeni függetlensége stb.
A liberálisok jelszava a „Saját erőnkből” volt. A párt elsősorban a gyár- és banktulajdonos nagypolgárságra támaszkodott.
A XIX. század második felében felváltva kormányozott a Konzervatív Párttal.
A konzervativizmus

„Ha nem szükségszerű a változtatás, szükségszerű, hogy ne változtassunk!” (Lord Falkland)
A Konzervatív Párt 1880-ban a konzervatív csoportosulások és a Junimea csoportosulás összeolvadása révén alakult
meg. Első elnöke Manolache Costache Epureanu volt, utóda pedig Lascăr Catargiu lett. A párt meghatározó tagjai voltak
P. P. Carp, Titu Maiorescu, Alexandru Marghiloman stb.
A konzervatívok elítélték a liberalizmust, mert szerintük „gyengítette a nemzeti érzés megőrzését”. A párt főként a
nagybirtokosok támogatására, illetve egyes értelmiségiekre támaszkodott. A Konzervatív Párt a „kis lépések” politikájának volt a híve.

A monarchia

Miután 1881. március 14/26-án Románia kivívta függetlenségét, 1881-ben kikiáltották a királyságot. Ennek következményeként nemcsak az ország belső stabilitása erősödött meg, de nemzetközi kapcsolatok szintjén is erősítette Románia helyzetét. Az I. Vilmos német császár által elősegített „családi megállapodással” (1881) Hohenzollern Ferdinánd
herceget, I. Károly unokaöccsét megerősítették a román trón örököseként. 1884-ben elfogadták a koronabirtokok létrehozásáról szóló törvénytervezetet.
A királyság kiegyensúlyozó tényezőnek bizonyult a román politikában, és I. Károly király valódi döntőbíró szerepet töltött
be a kormányzásban egymást váltogató két párt között zajló vitás kérdésekben. Az 1866-os alkotmány által megállapított
korlátozások tiszteletben tartásával a román politikai élet dinamikus, sokszor heves nézeteltérésekkel teli terület volt.

GYAKOROLD ÉS ALKALMAZD

Tanulmányozzátok át a lecke szövegét, és (INSERT) módszer alapján foglaljátok össze az információkat!

Ha az olvasottakból bármi igazolta
azt, amit már tudtál, vagy azt
gondoltad, hogy tudod.
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Ha a szövegben olvasott bármely információ Ha találkoztál olyan információ Ha számodra félreérthetőnek tűnő
ellentmond vagy eltér attól, amit már tudtál, val, ami újdonság volt számodra. információkat találsz, vagy ha többet
vagy azt gondoltad, hogy már tudod.
akarsz megtudni egy adott dologról.

VIII. Tanegység. A modern Románia

ESETTANULMÁNY

A kultúra a román térségben
A XIX. században végbement fejlődés a kultúrában is éreztette a hatását. A nemzeti újjászületés főként a korszak
tudósainak, illetve értelmiségieknek, híres íróknak, professzoroknak köszönhető, akik az európai iskolákban, egyetemeken végezték tanulmányaikat. Ebben a században tértek át a cirill betűs írásmódról a latin betűs írásra, és ekkor fektették
le a modern román oktatás, a nemzeti történelem és modern kultúra alapjait is.
Az oktatás

A moldvai és havasalföldi román oktatás megteremtőinek Gheorghe Asachit
és Gheorghe Lazărt tekintik. Az 1864-es Közoktatási törvény új elveket vezetett
be az elemi oktatás megszervezésében, amely ingyenessé és kötelezővé vált. A
felsőoktatás is újabb intézménnyel, a bukaresti egyetemmel bővült, miután Iașiban már1860-tól egyetem működött. Az oktatás további megszervezése a XIX.
század második felében folytatódott, Spiru Haret törvényével (1898), amely a
gimnáziumi és felsőfokú oktatást rendezte. Spiru Haret a román oktatás korszerűsítésének és megreformálásának legfényesebb alakja marad az elkövetkező
évszázadokban is.

A kulturális egyesületek

„Gheorghe Lazăr” Líceum, Bukarest

Az ebben az évszázadban megalapított egyesületeknek rendkívül fontos szerep
jutott a román kultúra fejlődésében. Így, a Dinicu Golescu által létrehozott Román
Irodalmi Társaság (1827), a Filharmóniai Társaság (1833–1858) és legfőképpen a Román Akadémia (1879) szerteágazó
tevékenységet fejtett ki a zene, az építészet, a művészet és az irodalom területén.
Erdélyben különleges szerepet játszott az ASTRA, vagyis az Erdélyi Egyesület a Román Irodalomért és a Román Nép
Kultúrájáért (Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român), amelyet 1861-ben alapítottak Nagyszebenben.

A sajtó

A sajtó alapjait is ebben a században fektették le. 1829-ben jelentek meg Bukarestben és Iași-ban az első román nyelvű
napilapok, a Curierul românesc, illetve az Albina românească. Erdélyben 1838-ban, Brassóban adták ki a Gazeta de Transilvaniat. 1880 után a lapkiadás tovább fejlődött, amikor elfogadták a papíripar bátorítására vonatkozó törvényt, ennek
nyomán pedig megnőtt a nyomdák és a kiadványok száma is. A legelterjedtebb kiadványok a Românul, a Timpul, az Epoca,
az Universul, az Adevărul stb.

Az irodalom

Az újkori román kultúra legjelentősebb képviselője az irodalom marad, mind az 1848-as nemzedék, mind a nagy
klasszikusok nemzedéke. Közülük is kiemelkedik az 1848–1849-es forradalom megszervezőinek (Ion Heliade Rădulescu,
Grigore Alexandrescu, Vasile Alecsandri, Alecu Russo, Costache Negruzzi) személyisége és életműve. A román irodalom
fejlődésének tetőpontját a nagy klasszikusok időszakával érte el, akik rendkívül mélyreható és elkötelezett írók voltak:
Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, George Coșbuc stb.

Mihai Eminescu

Ion Creangă

I.L. Caragiale

George Coșbuc

2. LECKE: A ROMÁN KIR ÁLYSÁG – I. K ÁROLY
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A tudomány
A többi területhez hasonlóan a tudomány is jelentős fejlődésen ment keresztül, a különböző területeken létrehozott
román tudományos iskolák révén. A matematika, a fizika, a kémia, az orvostudomány és a bölcsésztudományok is magas
szintre jutottak a kimagasló művelőinek köszönhetően. Említést érdemel például Spiru Haret, Nicolae Cobălcescu, Emanoil
Bacaloglu, Nicolae Teclu, Petru Poni, Ioan Cantacuzino, Gheorghe Marinescu, Carol Davilla, Mina Minovici, Grigore Antipa,
Emil Racoviță, Anghel Saligny, Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Mihail Kogălniceanu, Alexandru Xenopol és még sokan mások.

Traian Vuia és repülőgépe

Aurel Vlaicu

A művészetek

Henri Coandă, az első sugárhajtómű
megépítője

A művészetek a hiteles román értékek megismertetéséhez
járultak hozzá, és lehetővé tették a művészi elit kialakulását a
színjátszás (Matei Millo, Costache Aristia stb.), a zene (Ciprian
Porumbescu, George Enescu), a festészet (Barbu Iscovescu,
Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Gheorghe Tattarescu, Ion
Andreescu, Ștefan Luchian), a szobrászat (Ioan Georgescu)
vagy az építészet (Ion Mincu, Alexandru Orascu) terén.

Ciprian Porumbescu

Nicolae Grigorescu

Koncert a Peleș kastélyban:
George Enescu és Erzsébet királyné

GYAKOROLD ÉS ALKALMAZD
1 	Nemformális típusú, vagyis „élő könyvtár”, szerepjáték módszer segítségével készítsetek rövid bemutatást az újkori
kultúra kimagasló román személyiségeiről!

2 	Alkossatok érvekkel alátámasztott véleményt a románok hozzájárulásáról a repüléstan világszintű fejlődéséhez!
3 	PORTFÓLIÓ. Állítsatok össze jegyzéket a román kultúra klasszikusnak tartott irodalmi műveiből!
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ISMÉTLŐ VÁZLAT

ISMÉTLÉS

A modern román állam megalakulása: Alexandru
Ioan Cuza uralkodása
• A modern román állam Moldva és Havasalföld
egyesülése nyomán, Alexandru Ioan Cuza ural‑
kodó kettős megválasztásával (Moldva – 1859.
január 5; Havasalföld – 1859. január 24.) jött létre.
• A l. I. Cuza uralkodását a román állam átfogó
modernizációja jellemezte.

A Román királyság – I. Károly
• I. Károly kiegyensúlyozó szerepet töltött be a ro‑
mán politikai életben.
• Uralkodása idején fogadták el az 1866-os alkot‑
mányt, és Románia kivívta állami függetlenségét.
• I. Károly uralkodása (1866–1914) tartott a leghos�‑
szabb ideig a román államok történelmében.

Az 1866-os alkotmány
• Románia alaptörvényét jelentette.
• Romániában bevezette az alkotmányos királyságot.
• Demokratikus elveket foglalt magában: az állam
hatalmi ágainak szétválasztását, a képviseletiség
elvét, az állampolgári szabadságjogokat.
• Hozzájárult a politikai élet korszerűsödéséhez, és
kiszámíthatóságot biztosított.

A függetlenségi háború
• 1877. május 9-én Románia kikiáltotta független‑
ségét, amelyet az 1877–1878-as háború csatate‑
rein vívott ki magának (a plevnai, rahovai, vidini
győzelmek).
• Nemzetközi szinten Románia függetlenségét a
1878-as San Stefanó-i és a berlini békeszerződés‑
ben ismerték el.

Politikai irányzatok az újkori Romániában
• A korszak politikai eszméi – liberális, konzervatív,
szocialista – a román társadalomra is hatást gya‑
korolnak.
• Politikai pártok alakulnak: 1875 – Nemzeti Libe‑
rális Párt, 1880 – Konzervatív Párt.
• A két párt felváltva kormányoz a XIX. század má‑
sodik felében.

Kultúra a román térségben
• A XIX. században végbement fejlődés a kultúra
területén is éreztette hatását.
• A nemzeti újjászületés elsősorban a korszak tu‑
dósainak, az európai egyetemeken tanult értelmi‑
ségieknek, a híres íróknak és professzoroknak
köszönhető.
• Ebben a században a cirill betűs írásról áttérnek
a latin betűs írásra.
• Lefektették a korszerű román oktatás, a modern
román nemzeti történelem és kultúra alapjait.

ELLENŐRZÖM TUDÁSOMAT
	Másold be a füzetbe és egészítsd ki a szöveget a megfelelő adattal:
A(z) … román állam … -ban alakult meg, … uralkodó kettős, Moldvában és Havasalföldön történő megválasztása révén. Az elkövekező időszakban megvalósult … köszönhetően, vagyis a földreform (1864), a … oktatási
törvény, a … . Törvénykönyv bevezetésével megszilárdult a román állam. A modernizálódási folyamat … , uralkodó
idejében is folytatódott, amikor elfogadták az alaptörvényt, vagyis az 1866-os … . … -én Románia kikiáltotta függetlenségét, amelyet azonban később, a csatatereken vívott ki. Nemzetközi szinten az ország függetlenséget az 1878. július
1-eji … szerződésben ismerték el.
(1877. május 9., 1859, berlini, Al. I. Cuza, I. Károly, modern, köz-, Polgári, Alkotmányt, reformoknak)
ISMÉTLÉS
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ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS

PORTFÓLIÓ
I Válaszd ki a helyes választ:

1. Az 1866-os alkotmányban az állam neve:
		
a) Az Egyesült Fejedelemségek; b) Románia; c) Moldva és Havasalföld Egyesült Fejedelemségei.
2. Dobrudzsa
		
a) 1877-ben; b) 1878-ban; c) 1879-ben egyesült Romániával.
3. Erdély első román nyelvű lapja
		
a) a Curierul Românesc; b) az Albina Românească; c) a Gazeta de Transilvania volt.
4. Az első Romániában alapított politikai párt
		
a) konzervatív; b) szocialista; c) liberális elveket vallott.

II Döntsd el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak-e:

a) Az Ad hoc országgyűlések határozatai azt kérték, hogy Romániát idegen herceg vezesse.
b) Románia első királya I. Károly volt.
c) Mihail Kogălniceanu az Erdélyi Iskola egyik képviselője.
d) A repülés világszintű úttörőinek egyike Traian Vuia volt.

III 	Társítsátok a képeket az általuk ábrázolt
eseményhez, illetve annak időpontjához:
a) A királyság kikiáltása
b) A függetlenségi háború
c) A fejedelemségek egyesülése

A. Nicolae Grigorescu:
A darabont

1) 1859
2) 1881
3) 1877–1878

IV Másold le, majd a megadott minta alapján töltsd ki a táblázatot:
V Olvassátok el figyelmesen, és válaszoljatok a kérdésekre:

B. Theodor Aman:
Az egyesülés körtánca
Craiován

C. A nagy felvonulás

Az újkori román állam megszilárdítását célzó intézkedések
1. A kolostori vagyon állami kisajátításának törvénye, 1863.
2.
3.

	

A. Részlet a Románia Történelme című műből (Mihai Bărbulescu).

B. Részlet a Románia Történelme című műből
(Mihai Bărbulescu)

1. Nevezzétek meg az A. forrásban említett történelmi térséget! 0,5 pont
2. Jellemezzétek Mihai Eminescu költőt a B forrás alapján! 0,5 pont
3. Határozzátok meg az A és B forrás alapján a román írók ihletforrásait! 1 pont
4. A két forrás alapján alkossatok véleményt a XIX. század második felének román kultúrájáról! 1 pont

ÖNÉRTÉKELÉS
Értékelési útmutató
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I

II

0,25 p × 4 = 1 p 0,25 p × 4 = 1 p

VIII. Tanegység. A modern Románia

III

IV

V

1p×3=3p

0,5 p × 2 = 1 p

3p

Hivatalból 1 pont
Maximális pontszám: 10 pont

IX. Tanegység
A XX–XXI. század Romániája
1. Lecke – Románia és az I. világháború
Az 1918-as Nagy Egyesülés
2. Lecke – Románia a két világháború között. Gazdaság
és társadalom – a város és a vidék világa
Esettanulmányok:
	A városok – modern építészet és vidéki hagyományok
	A romániai nemzeti kisebbségek
 A két világháború közötti alkotmányok
	A politikai gondolkodás a két világháború közötti
román világban
	
 A román monachia az I. világháború után
3. Lecke – Románia a II. világháborúban
Esettanulmány:
	A holokauszt Romániában. Zsidók és romák
4. Lecke – Románia – a kommunista ország
Esettanulmányok:
	A mindennapi élet a kommunista rendszer idején
	Manipuláció és propaganda. Az Új Ember.
Következmények
	
 A Nicolae Ceaușescu-korszak
	A kommunistaellenes mozgalmak
5. Lecke – Románia a hidegháborúban
6. Lecke – A demokratikus politikai rendszer 1989-től
napjainkig
Esettanulmány
	Az 1991-es román alkotmány
7. Lecke – Románia euroatlanti csatlakozása
	Ismétlés/Értékelés

„Ha az ember nagyon messzire akar

látni, szüntelenül törekednie kell arra,

hogy nagyon magasra kapaszkodjék.”
Constantin Brâncuși
C
 onstantin Brâncuși:
A végtelen oszlop

Sajátos készségek: 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 4.3.
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1. LECKE
Románia és az I. világháború.
Az 1918-as Nagy Egyesülés
Románia és az I. világháború

Ferdinand

1914. október 10-én lett román
király, I. Ferdinánd néven. Az első
világháború idején kormányozta
Romániát, és úgy döntött, hogy az
antant oldalán harcol a központi
hatalmak ellen. Ennek nyomán
II. Vilmos német császár úgy
döntött, hogy kizárja a
Hohenzollern-házból. 1922.
október 15-én Gyulafehérváron
Ferdinándot Nagy-Románia
királyává koronázták.

KULCSSZAVAK
∙ Világháború
∙	Politikai/katonai
egyezmények
∙ Egyesülés
∙ Nagy-Románia

Semlegesség = egy állam
azon döntése, hogy ne
keveredjen bele két vagy több
állam közötti konfliktusba.
Fegyverszünet = a
hadműveletek ideiglenes
felfüggesztése, a hadviselő
felek közötti megállapodást
követően.
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Az 1916-os hadjárat
Az erdélyi hadműveletek az első hónapokban sikerrel jártak, de az Erich von
Falkenhayn tábornok vezette ellentámadás nyomán a román hadsereg kénytelen volt
a Kárpátokon túlra, majd végül a Zsil térségébe visszavonulni. Eremia Grigorescu
tábornok parancsnoksága alatt az „Itt nem törnek át!” jelszóval védték a KeletiKárpátok szorosait, de Ion Dragalina tábornok, akinek parancsnoksága alatt Cathe
rine Teodoroiu hősnő is harcolt, nem tudta megállítani a központi hatalmak
előretörését Bukarest irányába.
Az 1916-os hadjárat során a román hadsereg több mint 250 000 katonát veszített.
A turtucaiai vereség és az ellenséges seregeknek az ország déli részére történt behatolása után, 1916. november 23-án/december 6-án Bukarestet megszállták. Ezekben
a nehéz időkben Iași-ban hoztak létre ideiglenes fővárost, ahová a központi közigazgatás, a kormány, a hadsereg, a királyi család és a Parlament is áttette székhelyét, a
román kincstárat pedig a legközelebbi szövetségeshez, Oroszországba szállították el.

Az 1917-es hadjárat

TÖRTÉNELMI FOGALMAK

IDŐSZALAG

1914-ben kitört az I. világháború. Jóllehet mindkét fél, vagyis a központi hatalmak és az antant is a maga oldalára próbálta állítani, Románia 1914-ben a semlegességet választotta.
Románia háborúba való belépését erőteljes diplomáciai tevékenység előzte meg.
1916. augusztus 14-én a bukaresti koronatanács Ferdinánd király elnökletével úgy
döntött, hogy az antant oldalán lép be a háborúba. Két egyezményt írt alá a szövetséggel, egy politikait és egy katonait, ezzel nemcsak az ország területi épségét,
hanem katonai támogatását is biztosította. 1916. augusztus 14–15-én éjjel Románia
hadat üzent Ausztria–Magyarországnak. Augusztus 15-én pedig Németország, majd
pedig Bulgária és Törökország is hadba lépett Románia ellen.

1917 tavaszán átszervezték a román hadsereget, amely a Henri Berthelot tábornok
által vezetett küldetés nyomán francia katonai támogatást kapott. Az 1917-es nyári
hadműveletek hatalmas sikerrel jártak Mărăști, Mărășești és Oituz csatáiban, és
lendületet adtak ahhoz, hogy az országot felszabadítsák az ellenséges uralom alól.

1918
1917-ben az Orosz Birodalomban kitört a bolsevik forradalom, és 1918 márciusában az Oroszország, illetve a központi hatalmak között aláírt breszt-litovszki béke
arra kényszerítette Romániát, hogy fegyverszünetet kérjen. A Buftea-Bukarestben
kötött békét azonban Ferdinánd király nem ismerte el, és a hadműveletek ismét elkezdődtek. A háború vége egyrészt csaknem 800 000 halottat, sebesültet, eltűntet
és óriási anyagi veszteségeket hozott, másrészt azonban egy évszázados álom, az
egységes román nemzeti állam, Nagy-Románia megszületését hozta el azáltal, hogy
a Királyság egyesült Besszarábiával, Bukovinával és Erdéllyel.

1914

1916

1917

1918

Kitör az I. világháború.

Románia hadba lép.

A moldvai hadjáratok.

Nagy-Románia

IX. Tanegység. A XX–XXI. század Romániája

Constantin Prezan
A román csapatok átkelnek a Kárpátokon

Az 1918-as nagy egyesülés

Ferdinánd király és Mária királyné
kitünteti a Mărășești-nél harcoló
katonákat

Az addig idegen fennhatóság alatt álló román tartományoknak (Besszarábia, Bukovina,
Erdély) Romániával (a román királysággal) történő egyesülésének folyamata 1918-ban
fejeződött be. Minden egyes román történelmi tartományban szervezeteket hoztak létre az
egyesülési tevékenységek összehangolására, és az egyes vidékek képviselői reprezentatív
gyűléseken nyilvánították ki az egyesülés határozatait.
Így 1918. március 27-én Kisinyovban az Országtanács úgy határozott, hogy „a Moldovai Demokratikus Köztársaság (Besszarábia) egyesül az anyaországgal, Romániával”.
November 15-én Csernyivciben a Bukovinai Általános Kongresszus kikiáltotta „régi
határain belül Bukovina feltétel nélküli és örök egyesülését a Román Királysággal”.
1918. december 1-jén volt Gyulafehérváron „Erdély, Bánság és Magyarország összes
románjainak nemzetgyűlése, amelyen a meghatalmazott képviselők 1918. november
18-án/december 1-jén összegyűltek, kimondja ezeknek a románoknak és az általuk lakott
területeknek egyesülését Romániával”.
Az egyesülés a nemzet akaratából jött létre, ugyanakkor az antant oldalán való I. világháborús részvétel döntő szerepet játszott az 1918-as egyesülés elismerésében. I. Ferdinánd
minden románok királya lett, 1919. december 29-én pedig Nagy-Románia első parlamentje
megszavazta azokat a törvényeket, amelyek megerősítették Besszarábiának, Bukovinának
és Erdélynek az anyaországgal való egyesülését.
Nemzetközi szinten az egyesülés tényét a párizsi konferencián (1919–1920) megkötött békeszerződések ismerték el: Bukovina és Románia
egyesülését az Ausztriával kötött Saint-Germain-i
szerződés (1919), a Magyarországgal Trianonban
kötött szerződés pedig (1920) Erdély és Románia
egyesülését ismerte el.

Az egyesülés mellett tüntető erdélyi román parasztok

Alexandru Averescu

Eremia Grigorescu

Nagy-Románia térképe
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FELFEDEZEM
1922. október 15. – A román király és királyné megkoronázása Nagy-Románia uralkodójaként

A gyulafehérvári koronázási székesegyház

A koronázás ünnepélyes pillanata

A román
korona

ÉSZBEN TARTOM

Mária, minden románok
királynéja

Ferdinánd, minden románok
királya

Nagy-Románia címere

MEGÉRTEM ÉS ALKALMAZOM
„ Ferdinánd az alkotmány szigorú betartásával összhangban irányította az országot, és Románia iránti királyi kötelességét személyes érzései elé helyezte
(mint például a szülőhazája ellen viselt háború vagy saját fiának a román királyi házból történő kizárása esetében). Kötelessége iránt fáradhatatlan
odaadással, mély társadalmi elkötelezettséggel és az ellenségeskedések közötti
egyensúly megteremtésének képességével bírt. Erős, határozott és elkötelezett
felesége támogatását élvezve, Ferdinánd sikerrel vezette országát az I. világháborúban, előmozdította a földreformot, a párizsi békeszerződések által
előírt mértéktartó politikát folytatott a kisebbségekkel szemben, és ezáltal
biztosította Nagy-Románia belső stabilitását. Ferdinánd azonban nem tudta
teljes mértékben gyakorlatba ültetni politikai elképzeléseit, mert hatalmát korlátozta a fennálló alkotmányos rendszer. A szerény, visszahúzódó, határozatlan
ember benyomását keltő felszín mögött azonban magasrendű lelkiismeret és
gazdag belső élet rejtőzött.” (Gerhard Grimm: Német életrajzok)
•	A fenti forrásból kiindulva a munka-/információs eszközök segítségével fo‑
galmazz meg nézőpontot/értékítéletet Ferdinánd királynak a románok
történelmében játszott szerepéről!
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• 1916. augusztus 14-én
Ferdinánd király elnökletével
a bukaresti koronatanács
úgy döntött, hogy hadba
száll az antant oldalán.
• 1916 és 1918 között Romá‑
nia az antant oldalán részt
vett az első világháborúban.
• Az 1917-es hadjáratban a
román katonák győzelmet
arattak Mărăști, Mărășești
és Ojtoz (Oituz) mellett.
• 1918-ban Besszarábiának
(március 27.), Bukovinának
(november 15.) és Erdélynek
(december 1.) a román
királysággal történő egyesü‑
lése nyomán létrejött
Nagy-Románia.
• I. Ferdinánd lett minden
románok királya, és 1919.
december 29-én Nagy-Ro‑
mánia első parlamentje
megszavazta azokat a
törvényeket, amelyek
megerősítették az anyaor‑
szággal való egyesülés
határozatait.

TANULÁSI
ACTIVITĂȚITEVÉKENYSÉGEK
DE ÎNVĂȚARE
Elemzem és megoldom
1 	Rendezzetek vitafórumot az osztályban ar‑

ról, hogy milyen érdekek fűzték a
nagyhatalmakat ahhoz, hogy Románia csat‑
lakozzon az első világháború egyik nagy
szövetségéhez, a központi hatalmakhoz
vagy az antanthoz.

A szembenálló felek ajánlatai
Románia hadba lépésére

Megfigyelem és értékelem

„Románia napja” – brit
propaganda falragasz
Románia hadba lépéséről

2 Állapítsátok meg a két címer közötti eltéréseket, és magyarázzátok meg jelentőségüket!

TUDTÁTOK-E, HOGY…?

A. Románia 1878 utáni címere

B. Nagy-Románia címere

Tanulni tanulok

Samoilă Mârza volt az a
román fényképész, aki a
gyulafehérvári Nagy
Nemzetgyűlésről az
egyetlen fényképes
felvételeit készítette?
A háromlábú állvánnyal
ellátott kamerát, amellyel
a pillanatképeket rögzí‑
tette, kamaszként
vásárolta meg egy pár
ökörért cserébe.

3 Készítsétek el a „Románia és az első világháború” téma fogalmi térképét!
Gyakorlok
4 a)	A Nagy-Románia megvalósításához hozzájáruló személyiségek emlékének

tiszteletben tartása érdekében a Romfilatelia forgalomba hozta a A Nagy Egyesülés megvalósítói című bélyegsorozatot. A bélyegsorozat darabjain több olyan
hazafi arcképe látható, akik a nemzeti eszmény álmának megvalósulásáért
küzdöttek. Látogassatok el a http://www.romfilatelia.ro/ro/fauritori-ai-mariiuniri-ii/ honlapra, azonosítsátok a személyiségeket, és készítsetek rövid be‑
mutatást róluk és a Nagy Egyesülés megvalósításában játszott szerepükről!
b)	PORTFÓLIÓ. Készítsetek plakátot/posztert, amely bemutatja az 1918-as egye‑
sülés eseményeit (helységek, személyiségek, emlékművek, intézmények stb.)!
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2. LECKE
Románia a két világháború
között. Gazdaság és társadalom –
a város és a vidék világa
Az I. világháború végén Románia, vagyis a 295 049 km -nyi területű és mintegy
2

Ștefan Zeletin (1882–1934)

román filozófus, közgazdász és
szociológus a iași-i egyetem
professzora volt. Elítélte a
szocializmust, a kapitalizmus
tökéletesítésének képessége és a
neoliberális alapon történő
átalakulás lehetősége mellett
érvelt (Neoliberalizmus, 1927).

KULCSSZAVAK
∙	A világháborúk közötti
időszak
∙ Városi élet
∙ Vidéki élet
∙ Reformok

TÖRTÉNELMI FOGALMAK
A két háború közötti időszak
= a két világháború (1918–
1939) közötti időszakot jelöli.
Gazdasági világválság =
a gazdasági hanyatlás
időszaka.

IDŐSZALAG

100

18 millió lakosú Nagy-Románia a politikai, gazdasági és társadalmi fejlődés új szakaszába lépett.
A társadalom rétegei között azonban egyre nagyobbak lettek a különbségek, ezt
a helyzetet a város tükrözte a legjobban. A társadalmi helyzetet leginkább a lakáskörülmények, a közművesítés (folyóvíz, villany, fűtés stb.) vagy a ruházat mutatta.
E tekintetben a leglátványosabb ellentétek Bukarestet, az ország fővárosát
jellemezték, miközben az ország többi részére szerényebb életkörülmények voltak
jellemzők. Az 1921-es földreform nyomán több ezer parasztcsalád vált földtulajdonossá, életszínvonaluk azonban nem javult azonnal, mert a családtagok száma továbbra is magas volt, és állandó munkaerőhiánnyal küszködtek.
Jól érzékelhető különbségek voltak az ország földrajzi térségei között is, Erdélyben,
Bukovinában, a Bánátban és az Ókirályság egyes vidékein magasabb volt az életszínvonal, mint Moldovában, Dobrudzsában vagy Olténiában.
A két világháború közötti időszakban meglehetősen alacsony volt a foglalkoztatott nők száma, a legtöbben közülük az állami ágazatokban, tisztviselőként, a szolgáltatásokban és főként a kereskedelemben dolgoztak. Ekkoriban Romániában az átlagos
családok legfőbb célja az volt, hogy legalább az egyik gyermek középiskolába járjon,
és hogy ügyvéd, orvos, egyetemi tanár vagy mérnök, építész, pap, bíró legyen. Ennek
érdekében az egész család együtt dolgozott a társadalmi érvényesülésre kiválasztott
családtag érdekében. A városokban főként a jövedelmező mesterségeket részesítették
előnyben, akár gyárakról és üzemekről, akár magánvállalkozásokról volt szó.
A háború után lassanként helyreállt a gazdaság, és az élet fokozatosan visszatért a
megszokott kerékvágásba. A gazdaság húzóágazatának továbbra is a mezőgazdaság
számított, amelyben átfogó földreformot hajtottak végre. A lakosság túlnyomó többsége
továbbra is vidéken élt, és ugyanazokat a foglalkozásokat űzte, mint a világháború előtt.
Az ipar fejlődésével párhuzamosan a városi lakosság is növekedett. Az állam vállalta magára a gazdaság összehangolásának a szerepét, és kormányzattól függően
vagy a saját források felhasználását vagy a külföldi beruházások elfogadását támogatta. Az 1929–1933 közötti nagy gazdasági világválság a román gazdaságot is
megviselte, de a válságot sikerült kiheverni, és a gazdaság ismét fejlődni kezdett. Az
1938-as évet a román gazdaság csúcsévének tekintették.
1939-ben az aktív népesség 78%-a a mezőgazdaságban, míg az iparban csupán
10%-a dolgozott. Egyre több falusi ember vándorolt a városokba, akik igyekeztek a
városi élet követelményeihez alkalmazkodni.
Románia történelmében a két világháború közötti időszak nem nevezhető szokatlannak. A II. világháború előtti években, a nemzetközi politikai válság közepette
fokozódtak azok a gondok, amelyekkel az ország korábban is szembesült: a szegénység, a korrupció, az elmaradottság, a gyenge hatékonyságú közigazgatás, a rosszul
működő politikai rendszer.

1921

1929–1933

1938

A földreform

A gazdasági válság

A román gazdaság csúcséve
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FELFEDEZEM
Életszínvonal a két világháború közötti Romániában:

Néhány jövedelemszint (lejben) foglalkozás és beosztás
szerint az 1934–1935-ös költségvetési évben:
Miniszter: 30 400
Megyei prefektus: 17 250
Jegyző: 1900–4000
Tábornok: 25 400
Pátriárka: 31 500
Egyetemi tanár: 23 350–29 550
Mérnök: 3300–19 500
Hármas fokozatú tanító: 3700–4700
Orvos: 8500–11 900
Hármas fokozatú vidéki orvos: 8450–9450
Őrmester (őrsparancsnok): 3400
Bíró: 9250–19 150
II. osztályú könyvelő: 2850–6100
Mozdonyvezető: 3063–3850
Lakatos: 2600–2650
Sofőr: 1950–5350
Kertész: 1300–2750
Nővér: 1450
Mosónő: 500–2200
Ajtónálló: 2400–3250
Portás: 500–5400
Inas: 300–1850
Kocsis: 600–2350

Néhány átlag élelmiszerár (lejben) Bukarestben,
1934-ben:
I. osztályú marhahús: 17,59/kg
I. osztályú sertéshús: 28,40/kg
Kolbász: 48,50/kg
Tej: 8,25/liter
Vaj: 65/kg
Túró: 53,75/kg
Tojás: 154,15/100 db
Csirke: 40,90/db
00 oszt. búzaliszt: 10/kg
Fehér kenyér: 7,75/kg
Fekete kenyér: 5,55/kg
Kávé: 88,50/kg
Olajbogyó: 33,90/kg
Burgonya: 3,10/kg
Napraforgóolaj: 25,75/liter
Fehérbor: 19,50/liter
(Az adatok a Román civilizáció története című kötetből származnak, dr. Ioan Scurtu, Editura Enciclopedică, 2009)

•	
Hasonlítsátok össze a két háború közötti időszak árait a mai árakkal, és
alakítsatok ki egy nézőpontot a hasonlóságok és eltérések között!

ÉRTEM ÉS ALKALMAZOM
„ Az 1934 és 1937 között hatalmon levő liberálisok az iparosítást tették programjuk központi céljává. Főként a nehéziparra összpontosítottak, amelyet
a modern nemzetgazdaság alapján kívántak átalakítani. Minden intézkedésük az állam fokozódó gazdasági beavatkozásának és az egyre erősödő
állami ellenőrzésnek tervéről árulkodott. Meg voltak győződve arról, hogy
elengedhetetlen az állam ösztönzése és az ipar felett gyakorolt ellenőrzése,
mert a magánkezdeményezések alkalmatlannak bizonyultak.” (Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Șerban Papacostea, Pompiliu Teodor: Románia történelme)
1. Nevezzétek meg azt a politikai irányzatot, amire a fenti szövegben utalnak!
2.	
Mutassátok be a román gazdaság fejlődési útját a két világháború közötti
időszakban!

ÉSZBEN TARTOM
• Továbbra is a mezőgazdaság
maradt a fő gazdasági ágazat.
• A lakosság túlnyomó több‑
sége továbbra is vidéken élt.
• Egyre nagyobbak lettek a
társadalmi egyenlőtlensé‑
gek, és ez a helyzet a
városokban volt a legszem‑
betűnőbb.
• Az általános politikai válság
idején, a két háború közötti
időszak nem volt szokatlan
Románia történelmi
útvonalának szempontjából.
A második világháború előtti
években súlyosbodtak azok
a gondok, amelyekkel az
ország szembesült –
a szegénység, a korrupció,
az elmaradottság, a gyenge
hatékonyságú közigazgatás,
a rosszul működő politikai
rendszer.

2. LECKE. ROMÁNIA A KÉT VIL ÁGHÁBORÚ KÖZÖTT. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM – A VÁROS ÉS A VIDÉK VIL ÁGA
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TANULÁSI
ACTIVITĂȚITEVÉKENYSÉGEK
DE ÎNVĂȚARE
Értem és megoldom
1

Részlet Románia történelméből 1918–1944 között. Dokumentumgyűjtemény című műből.
(I. Scurtu, Gh.Z. Ionescu, E. Popescu, D. Smărcea)

a) Nevezd meg a fenti forrásban említett reformot!
b) Indokold meg a források alapján, miért volt szükség ezekre az intézkedésekre!
c)	Határozd meg az intézkedések politikai, gazdasági és társadalmi következményeit!

Megfigyelem és értékelem

A vidék világa

2 	A mellékelt képekből

kiindulva készítsetek
egyedi/csoportos pro‑
jekteket, amelyek be‑
mutatják a „A másik
képe/Városi – Vidéki”
témáját a két háború
közötti időszakban!

Kukoricacséplés

Erdei rőzsehordók

Fafeldolgozó műhely

Tanulni tanulok

A városi világ

3 	P ORTFÓLIÓ. A „Galéri‑
alátogatás” módszeré‑
nek
segítségével
mutassátok be különböző
megvilágításból a két há‑
ború közötti Románia
mindennapi életét (csa‑
lád, oktatás, szórakozás,
egészség, kultúra stb.)!

A Victoriei sugárút

Autóverseny

A Venus futballcsapat

Gyakorlok
4 Az alábbi képek alapján hasonlítsátok össze a különböző történelmi időszakok romániai oktatási rendszerét!

Gyakorlati háztartási tanfolyam
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Gyermekhét

ESETTANULMÁNY

A városok – modern építészet és vidéki hagyományok
A város önálló közigazgatási szerkezettel, ipari, kereskedelmi, politikai és kulturális funkciókkal rendelkező összetett
település. A város országutak vagy más vasúti, légi vagy tengeri útvonalak kereszteződésében található. Ez a meghatározás érvényes a két világháború közötti Nagy-Románia városaira is.
A statisztikák szerint az Ókirályságban összesen 180 városi település létezett, ebből 22 rendelkezett megyeközpont,
158 pedig városi község ranggal. Erdélyben négy megyeközpont (Kolozsvár, Brassó, Nagyszeben, Marosvásárhely) és
27 városi község, míg Besszarábiában csupán három megyeközpont (Kisinyov, Bălți és Cetatea Albă) és 17 városi község
volt. Bukovinában egyetlen megyei rangú város (Csernyivci) és 14 városi község ranggal rendelkező település volt.
A legkevesebb várost számláló történelmi régió a Bánát, a Körösök vidéke, illetve Máramaros–Szatmár volt.
Építészeti szempontból a két háború közötti időszakban sokféle irányzat és stílus volt jelen, és jelentős különbségek
voltak az Ókirályság és az első világháború után egyesült területek között. Így például a klasszikus építészet 1935 után
a modern klasszicizmus megnyilvánulásaival keveredett. Népszerűvé vált az art déco stílus is, és a modernség kezdeti
szakaszának fontos részét képezte. Jelen volt továbbá a Bauhaus- és a neoromán stílusú építészet is, amelyet olyan
építészek képviseltek, mint Ion Mincu, Marcel Iancu, Horia Creangă, Duiliu Marcu, Petre Antonescu, George Matei Cantacuzino, Octav Doicescu. Az első modern épületek Marcel Iancu építész, festőművész nevéhez kapcsolódnak, aki
Zürichben diákként más művészekkel közösen 1916-ban megalapította a DADA nevű avantgárd művészeti mozgalmat.
A XX. század elején romániai utazása során Le Corbusier nagy francia építész felfigyelt a román népi építészet formáinak pontosságára, tiszta tömegére, kifinomult szerkezetére és egyszerűségére.
A két háború közötti Romániában a várostervezést és a modern építészetet egy elméletileg is jól megalapozott jogszabályrendszer is támogatta. Ennek célja az ésszerű, mértéktartó, ugyanakkor mélyreható fejlődés volt, figyelembe véve
a létező rendszer megértését és a társadalmi lélektant.
Duiliu Marcu építész ezt vallotta: „Jóllehet erőteljes hajlamot, sőt könnyedséget mutattam a rajzolás iránt, és
szenvedélyesen foglalkoztattak a díszítések és a díszek, később mégis az egyszerű, dísztelen építészet híve lettem,
amely az arányosság igazságossága és az anyag összhangja révén a legteljesebb megelégedettséget nyújtja a szemnek
és az értelemnek.”

B. Bukarest, Nemzeti tér

A. A bukaresti Aro tömbház

E. Kéményseprő a cipőpucolónál

C. A bukaresti igazságügyi palota

F. Palacsintaárusok

G. Török édességárus

GYAKOROLD ÉS ALKALMAZD
1 Határozd meg a két világháború közötti időszakra jellemző építészeti stílusokat a fenti forrásokban!
2 Válaszd ki azokat a forrásokat, amelyekben jelen vannak a vidéki hagyományok!
3 Magyarázd el, miért nem űzik ma a képeken szereplő egyes foglalkozásokat!
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A romániai nemzeti kisebbségek
A történelem folyamán Románia területén több kisebbség élt, és a román népesség
jelentős hányadát tette ki. Az 1930-as népszámlálás szerint Nagy-Románia lakossága
meghaladta a 18 milliót, ennek 71,9%-a román, a többi pedig nemzeti kisebbség volt.
Jelenleg Romániában a kisebbségek száma az etnikai csoportok számát tekintve változatosabb lett, ugyanakkor arányát tekintve 12%-ra csökkent.
Romániában továbbra is a legjobban képviselt kisebbséget jelentik a magyarok, a
romák, a németek, az ukránok, az oroszok, a zsidók, a törökök, a tatárok, a bolgárok.
A legnagyobb etnikai sokszínűség Erdély, Bánát, Bukovina és Dobrudzsa vidékére
jellemző.
Duna-deltai lipovánok
1923 óta a romániai kisebbségek törvény előtti egyenlőséget, az állampolgári és
szabadságjogaik tiszteletben tartását élvezik, megőrizhették etnikai és kulturális örökségüket, nyelvüket és hagyományaikat.
A második világháború éveiben rendkívül tragikus pillanatok voltak az Antonescu-rezsim idején, amikor intézkedéseket hoztak a romák és zsidók üldözésére és
deportálására. A háború után, a kommunista időszakban intézkedéseket hoztak a
magyarok denacionalizálására, a zsidók Izrael államnak vagy a németek Németországba történő „eladására”. Minden 10 000 német nemzetiségű ember után, aki
Romániából a Német Szövetségi Köztársaságba távozott, az ország egymillió német
márkát kapott.
Dobrudzsai tatárok
1990 után egyre sürgetőbbé vált a kisebbségek védelmének a kérdése. Állami
politikává vált a nemzeti kisebbségek identitásának megőrzéséhez, fejlesztéséhez és
megerősítéséhez szükséges feltételek megteremtése és biztosítása. A fő gondolat továbbra is az, hogy a nemzeti kisebbségek – az ország kulturális, tudományos és gazdasági életéhez való hozzájárulásuk, az együttélés és a kölcsönös
elfogadás szellemisége révén – értéket és gazdagságot képviselnek Románia számára. Ilyen értelemben tehát a védelmük
és értékeik hasznosítása kötelességet jelenthet.
GYAKOROLD ÉS ALKALMAZD
1 	Tekintsétek át a Romániában 1930-ig tartott népszámlálások adatait, és alakítsatok ki véleményt a nemzeti kisebb‑

ségek helyzetének alakulásáról! Nevezzétek meg azokat a történelmi eseményeket, amelyek a népesedési változásokhoz
vezettek!
2 	A z információs eszközök segítségével fedezd fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyiségeket, és mutasd be,
hogy mivel járultak hozzá az általuk képviselt területhez!
3 	A tankönyvben szereplő források alapján szervezzetek vitafórumot az osztályban a „Nemzeti kisebbségek Romániában.
Sztereotípiák és előítéletek” témával!

PROJEKT – PORTFÓLIÓ
Szülővárosom/ szülőfalum a két háború közötti időszaktól napjainkig
1.	Alakítsatok vitacsoportot a közösségi hálózaton, és készítsétek vizsgálati/kutatási tervet arról a településről,
ahol éltek, figyelembe véve annak fejlődését időrendi és térbeli szempontból, az etnikai, vallási, társadalmi-kul‑
turális sokszínűséget!
2.	Hozzatok létre digitális adatbázist (források, fotók, videók és hanganyagok) az előző vizsgálat/kutatás számára!
3.	Készítsetek család-/helytörténeti projektet a szóbeli történelem által biztosított források felhasználásával (déd‑
szülők, nagyszülők, szomszédok stb.)!
4.	Kihasználva az etnikai, vallási és kulturális sokszínűséget, a korábban megszerzett információkat és anyagokat,
készítsetek projektet a helyi közösség fejlesztésére!
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A két világháború közötti alkotmányok
A felvilágosodás korában felmerült annak szükségessége, hogy az állampolgárok alkotmányokat készítsenek, és
betartsák a törvényeket. Jean-Jacques Rousseau „az uralkodók és az emberek közötti szerződés” megkötését tartotta
szükségesnek. Így, tehát már az újkortól kezdődően alaptörvényeket vagy alkotmányokat dolgoztak ki.
Az első román alkotmányt 1866-ban, I. Károly uralkodása alatt készítették el, és
függetlenségi aktusnak is tekintették.
Az 1923-as vagy az egyesülés alkotmánya

A XX. század eleji események és Nagy-Románia kialakulása, egy új alaptörvény

kidolgozása révén Románia jogi fejlődését is mutatta.
A Nagy Egyesülést követően elkészült alkotmánytervezetet parlamenti vitára bocsátották, majd I. Ferdinánd király 1923. március 28-án jóváhagyta. Az 1923-as alkotmány
szerint Románia oszthatatlan és elidegeníthetetlen területű, egységes nemzetállam.
Az 1923-as alkotmány az 1866-os alkotmányon alapul, amelyből 78 cikkelyt (138ból) megtartott, és magában foglalta a demokratikus alkotmány alapelveit: a hatalmi
ágak szétválasztását, a miniszteri felelősséget, az állampolgári szabadságjogokat stb.
A kétkamarás parlament gyakorolta a törvényhozó hatalmat, feladata a törvények
elfogadása és a kormány tevékenységének ellenőrzése volt. A miniszterekből álló
kormány a végrehajtó hatalommal rendelkezett.
A király nevezte ki és hívta vissza a minisztereket, jóváhagyta és kihirdette
atörvényeket, a hadsereg főparancsnoka volt, pénzt veretett, kitüntetéseket adott,
összehívta és feloszlatta a parlamentet, szerződéseket kötött stb. Az igazságszolgáltatási
hatalom a Legfelsőbb Semmítőszék és a törvényszékek hatáskörébe tartozott.
A választójog egyetemes, egyenlő, közvetlen és titkos volt, de csupán a 21 év fölötti
férfiak esetében, a bírák és a katonák kivételével. Az állampolgárok szabadságjogai
megerősítették a demokratikus rendszert és az állam legitimitását. Az alkotmányt
számos más törvény egészítette ki, amelyek a jogalkotási rendszer javítását vagy az
állampolgárok, politikai csoportok és intézmények szabad vélemény-nyilvánításának
elősegítését tűzték ki célul.
Az 1923-as alkotmány stabilitást és egységet biztosított a román államnak, és a
két háború közötti Európában az egyik legfejlettebbnek tartották.

5. cikkely. A románok faji,
nyelvi vagy vallási különbségre való tekintet nélkül
élvezik a lelkiismereti szabadságot, a tanszabadságot, a
sajtószabadságot, a gyülekezési szabadságot, az egyesülési
szabadságot, valamint a törvények által megállapított
összes szabadságokat és jogokat.
Az 1923-as alkotmány
33. cikkely. Minden államhatalom a nemzettől ered.
Az 1923-as alkotmány
30. cikkely – A király az
állam feje.
Az 1938-as alkotmány

Az 1938-as alkotmány

A két világháború közötti időszakban, a II. Károly király által elrendelt politikai változások hátterében kidolgozták az
1938-as alkotmányt, amelynek tekintélyuralmi jellege volt. Az új alaptörvény megerősítette a király hatalmát, megszüntette
a hatalmi ágak szétválasztásának elvét, és korlátozott bizonyos polgári szabadságjogokat. A Nemzeti Újjászületési Front
(amelyet 1940-től Nemzeti Pártnak neveztek el) létrehozásával a többpártiság elvét az egypártrendszer váltotta fel.
Annak ellenére, hogy bevezették az általános választójogot, beleértve a nőket is, azt csupán a 30 év fölöttiek és az
írástudók gyakorolhatták. II. Károly király politikai hitelességének és a hagyományos pártok támogatásának elvesztése
miatt, de az európai politikai helyzet alakulása következtében sem tudta megakadályozni a román területi veszteségeket.
1940-ben eltávolították a hatalomból, és ugyanebben az évben hatályát vesztette az alkotmánya is.
GYAKOROLD ÉS ALKALMAZD
1 	Tanulmányozd a multimédiás forrásokat (1923-as alkotmány - http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text‑

?idt=1517 és 1938-as alkotmány - http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck. htp_act_text? idt = 9206), és készíts mun‑
kalapokat a két alaptörvényben szereplő alapvető szabadságjogokról!
2 A megszerzett információk alapján, a Venn-diagram segítségével végezd el a források összehasonlító elemzését!

3 	A társadalmi nevelési órákon szerzett ismeretek alapján magyarázd el a különbséget a demokratikus és a tekintély‑
uralmi rendszer között!
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A politikai gondolkodás a két világháború közötti
román világban
A XX. század első felében Románia alkotmányos monarchia volt, amely többpártrendszeren és az I. Ferdinánd király
uralkodása alatt kidolgozott 1923-as alkotmány rendelkezésein alapult. A politikai életet két, a XIX. század második fele
óta létező politikai párt uralta: a Nemzeti Liberális Párt és a Konzervatív Párt. Mindkét pártnak megvolt a saját ideológiája, és az I. Károly által angol mintára 1895-ben bevezetett rotációs rendszer szerint felváltva kormányoztak. Az első
világháború, a román társadalom reformjai, a nemzetközi kapcsolatok alakulása azonban megváltoztatta a román politikai életet. Új politikai alakulatok jelentek meg, mások pedig eltűntek.
A liberalizmust/neoliberalizmust a Nemzeti Liberális Párt képviselte, amely a „Saját erőből” elvét vallotta. Támogatta
az ország ipari fejlesztését, amely a társadalom modernizációjától és a nemzeti függetlenség megszilárdulásától függ. A
Nemzeti Liberális Párt leginkább a két világháború közötti időszakban volt hatalmon. Az 1922–1928 közötti éveket „Brătianu-évtizednek” is nevezték. Ebben az időszakban számos reformot hajtottak végre, többek között az Egyesítés alkotmányát is.
A népi irányzatot a Nemzeti Parasztpárt képviselte, amely 1926-ban jött létre, a Ion Mihalache vezette Parasztpárt
és a Iuliu Maniu vezette Román Nemzeti Párt egyesülésének eredményeként. A „nyitott ajtók” elvének hívei, amellyel
elfogadták a külföldi tőke román gazdaságba való beáramlását, a parasztpártiak elsősorban a korszerű mezőgazdaság
fejlődését tartották fontosnak.
A földreform és az általános szavazójog bevezetése nyomán a Konzervatív Párt elveszítette támogatóit. A háború
utáni években a konzervatívok kiszorultak a politikai életből. 1922-ben egyetlen konzervatív sem került be a Parlamentbe.
Az 1918-ban Alexandru Averescu tábornok által alapított Népi Liga, később Néppárt eleinte nagy népszerűségnek
örvendett, különösen a vidéki lakosság körében. Ezt követően azonban nem tudta elérni a parlamenti bejutáshoz szükséges 2%-os küszöböt.
A kormányzó pártokon kívül a két háború közötti időszakban a nemzeti kisebbségeknek is voltak pártjai, például a
Magyar Párt, a Zsidó Párt stb.
A politikai szélsőségek is jelen voltak a két világháború közötti Romániában. A (szélsőbaloldali) Román Kommunista
Pártot 1921-ben hozták létre. Az általa vallott nézetek miatt azonban 1924-ben törvényen kívül helyezték. 1944-ben a
párt mintegy 1000 tagot számlált.
A szélsőjobboldalt az 1927-ben Corneliu Zelea Codreanu által alapított Mihály Arkangyal Légiója képviselte. 1930ban megalakult a Vasgárda. Ezt a mozgalmat antiszemitizmus, antikommunizmus és erőszakos megnyilvánulások jellemezték.
A felmerült nehézségek ellenére a két háború közötti időszak politikai szempontból továbbra is a demokratikus gyakorlat, az állampolgári jogok és szabadságok tiszteletben tartásának, valamint a nemzetközi kapcsolatok fejlődésének
időszaka volt.

GYAKOROLD ÉS ALKALMAZD
	Szervezzetek nyilvános kávé‑
ház típusú tevékenységet, és
vitassátok meg a két háború
közötti időszak politikai esz‑
méit!
Ion I.C. Brătianu
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Alexandru Averescu
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A román monarchia az I. világháború után
A

monarchia a román térség sajátos kormányzási formája a XIV. század óta, a fejedelmek korától, akik széles körű előjogokkal
rendelkeztek. A XIX. században, az 1866-os első demokratikus alkotmány kidolgozásával az alkotmányos királyság vált Románia
kormányzási formájává. I. Károly idegen uralkodó 1866. május 10-én Romániába hozásának jelentősége, hogy egy dinasztiát
alapított az országban, mégpedig a Hohenzollern-Sigmaringen dinasztiát, amely a német császári család egyik ága.
1881 és 1947 között négy király lépett Románia trónjára: I. Károly (1881–1914), I. Ferdinánd (1914–1927), II. Károly
(1930–1940) és I. Mihály (1927– 1930 között régens; 1940–1947). A királyságot a kommunisták 1947. december 30-án erőszakkal eltávolították.
Az uralkodók politikai, gazdasági, kulturális és más megvalósításai Romániát egy középkori állapotú, elszigetelt államból
modern, erős és független állammá fejlesztették. 1918-tól kezdődően, az összes román fellépésével és bevonásával létrejött és
I. Ferdinánd király hatékony politikájának köszönhető Nagy Egyesülés után kezdetét vette az egységes román nemzetállam
fejlődése. Nagy-Romániában tiszteletben tartották az állampolgári és szabadságjogokat, és új törvényeket alkalmaztak: földreform, pénzreform, választási reform, az „választási prémium” törvénye stb.
A két világháború közötti időszak jelképes pillanata 1922. október 15., amikor a gyulafehérvári székesegyházban I. Ferdinánd királyt és Mária királynét Nagy-Románia uralkodójává koronázzák. Ugyanakkor a monarchiát dinasztikus válság is
jellemezte, amit II. Károly 1925-ös lemondása, majd, 1930. június 8-i visszatérése váltott ki. Ez a Károly-féle restauráció néven
ismert. 1927-ben, Ferdinánd halálát követően I. Mihályt trónörökössé nyilvánították, de mivel kiskorú volt, az országot a Régenstanács irányította. Ennek tagjai: Miklós herceg, Miron Cristea pátriárka, valamint Gheorghe Buzdugan, a Bíróság és a
Semmítőszék elnöke. A parasztpártiak támogatták II. Károly visszatérését az országba, aki 1938-as alkotmány alapján egy tekintélyuralmi rendszert vezetett be az országban. A politikai pártokat megszüntették, és a királynak alárendelt nemzeti
egységkormányt hoztak létre.
A II. világháború kitörése, Románia diplomáciai elszigeteltsége és II. Károly király politikai hitelének elvesztése Károly lemondásához vezetett, és Mihály vette át az uralkodást (1940. szeptember 6. – 1947. december 30.). I. Mihály király korlátozott
hatalommal rendelkezett, ő volt a hadsereg legfőbb parancsnoka, és ő nevezhette ki a miniszterelnököt. 1944 augusztusában,
amikor a Vörös Hadsereg az ország keleti határához ért, I. Mihály király úgy döntött, hogy Németország ellen fordítja a fegyvereket.
Az országban és külföldön bekövetkezett politikai fejlemények miatt azonban Románia a Szovjetunió befolyási övezetébe
került, és fokozatosan rákényszerítették a kommunista rendszert. Ebben a helyzetben 1947. december 30-án I. Mihály király
kénytelen volt elhagyni az országot, és megtiltották neki, hogy visszatérjen szülőföldjére. Csupán 1990 után történtek kísérletek az országba való visszatérésére, ezek egy része azonban kudarcot vallott. Mihály király 2001-ben térhetett vissza végleg az
országba. Továbbra is támogatta Románia csatlakozását az euroatlanti szövetségekhez, az emberi jogok tiszteletben tartását,
a jogállamiság megszilárdítását. I. Mihály 2017. december 5-én hunyt el, és az új Curtea de Argeș-i érseki és királyi székesegyházban temették el. Anna királynét 2016. augusztus 13-án temették ugyanoda.

GYAKOROLD ÉS ALKALMAZD
1. 	Magyarázd meg Mihály király kijelentését: „A királyi korona nem a múlt jelképe, hanem függetlenségünk, szu‑
verenitásunk és egységünk egyedülálló kifejeződését testesíti meg.”

2. 	Alkoss véleményt arról, hogy milyen szerepet töltött be a monarchia Románia újkori és jelenkori történelmében!

I. Károly király

Ferdinánd király

Mária királyné

II. Károly király

I. Mihály király
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3. LECKE
Románia a II. világháborúban
1

I. Mihály (1921–2017)

1927. július 20. és 1930. június 8.
között, valamint 1940. szeptember
6. és 1947. december 30. között
román királyként uralkodott. Azon
kevés II. világháborús államfők
egyike volt, aki a XXI. századot is
megélte.

I. Mihály aláírása

KULCSSZAVAK
∙ Világháború
∙ Területi veszteségek
∙ Diktátum

TÖRTÉNELMI FOGALMAK
A királyi sztrájk = az 1945.
augusztus 21. és 1946. január
7. közötti időszak, amikor I.
Mihály román király nem volt
hajlandó aláírni a Petru
Groza-kormány
dokumentumait és
kihallgatáson fogadni a
minisztereket. Ebben az
időszakban a Miniszterek
Tanácsa illegalitásban tovább
folytatta tevékenységét.

IDŐSZALAG
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939. szeptember 1-jén kezdetét vette a II. világháború, amikor Németország megtámadta Lengyelországot. Románia úgy döntött, hogy semleges marad, de mind az
országban, mind az európai szinten történt események arra kényszerítették, hogy Németország oldalán belépjen a háborúba.
1940-et a román történelem legtragikusabb évének tartják, mert abban az évben az
ország több területi veszteséget szenvedett el. Az 1940. június 26-i és 28-i ultimátum-jegyzék nyomán a Szovjetunió elrabolta Romániától Besszarábiát, Észak-Bukovinát
és a Herca-vidéket. Az 1940. augusztus 30-i második bécsi diktátumot követően, a Németország által támogatott Horthy-Magyarország átvette az uralmat Erdély északnyugati
része fölött. Az utolsó területi veszteséget 1940. szeptember 7-én szenvedte el Románia,
amikor a krajovai (Craiova) megállapodás nyomán Dél-Dobrudzsát átengedte Bulgáriának. E veszteségek következményei rendkívül súlyosak voltak a románokra, különösen
az elcsatolt területeken élőkre nézve.
1940 szeptemberében II. Károly király lemondott fia, I. Mihály javára. Az állam igazi
vezetője azonban Ion Antonescu tábornok volt. Szintén szeptemberben Románia nemzeti-legionárius állammá vált, miután a Vasgárdát bevonták a kormányzásba.
A legionáriusok hatalomátvételi kísérlete 1941 januárjában azonban arra kényszerítette
Antonescu tábornokot, hogy eltávolítsa őket a hatalomból.
1941. június 22-én Románia a Róma – Berlin – Tokió által alkotott tengelyhatalmak
mellett belépett a II. világháborúba. A román hadsereg többek között részt vett a keleti
fronton, a Dnyeszteren túli, így a Don-kanyarban és Sztálingrádnál zajló harcokban.
A katonai kudarcok és a német hadseregnek a szovjetektől elszenvedett veresége nyomán
azonban Románia tárgyalássorozatot indított a háborúból való kilépés érdekében.
1944. augusztus 23-án I. Mihály király kezdeményezésére Ion Antonescu marsallt
lemondatták és letartóztatták. Ugyanakkor úgy döntöttek, hogy az Egyesült Nemzetek
oldalán folytatják a háborút. Jóllehet Románia már 1944. augusztus 23-án Németország
ellen fordította a fegyvert, Moszkvában csak 1944. szeptember 12-én írták alá az Egyesült
Nemzetekkel kötött fegyverszünetet. 1944. augusztus 28-ig a román hadsereg felszabadította Bukarestet, majd folytatta a harcot a Prahova-völgy és az ország többi részének a
felszabadításáért. Románia kilépése a szovjetellenes háborúból következményekkel járt
a keleti front alakulásában, a román hadsereg részt vett Erdély felszabadításában (1944.
október 25.), majd a magyarországi, csehszlovákiai és az ausztriai hadműveletekben.
Külpolitikai téren a Sztálin és Winston Churchill között 1944 októberében lezajlott
moszkvai konferencián létrejött megállapodást követően Románia szovjet befolyási övezetbe került. Belpolitikai téren 1945. március 6-án a Szovjetunió létrehozta Románia
történelmének első kommunista kormányát Dr. Petru Groza vezetésével. Mivel a miniszterelnök nem volt hajlandó lemondani, ez királyi sztrájkhoz vezetett.
A háború vége Romániát az Egyesült Nemzetek táborában találta. Annak ellenére
azonban, hogy hozzájárult a náci Németország vereségéhez, az 1947-es párizsi békeszerződésben Romániát mégsem ismerték el szövetséges hadviselő félnek, hanem a
tengelyhatalmak szövetséges államának tekintették. A békeszerződés rendelkezései kedvezőtlenül érintették tehát Romániát, az egyetlen engedmény a Bécsi Diktátum
megsemmisítése és Északnyugat-Erdélynek az országhoz való visszacsatolása volt. Bes�szarábia és Észak-Bukovina továbbra is a Szovjetunióhoz tartozott. Romániát egyúttal
300 millió dolláros, 1938-as árfolyamán háborús kártérítés kifizetésére is kötelezték
élelmiszerek, alapanyagok és az ipari berendezések formájában.
A II. világháború után Románia a Szovjetunió befolyási övezetének része lett, amely
a kommunista rendszer bevezetését támogatta. Megkezdődött az országnak a Vörös Hadsereg általi katonai megszállásának időszaka, amely csak 1958-ban ér véget.

1939

1940

1941

1944

A II. világháború kitörése

Területi veszteségek

Románia belépése
a háborúba

Románia csatlakozik az
Egyesült Nemzetekhez
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FELFEDEZEM
I. Mihály királynak az országhoz intézett felhívása, amelyet a rádió
1944. augusztus 23-án este sugárzott

ROMÁNOK,
Történelmünk legnehezebb órájában, Népemmel való teljes egyetértésben úgy véltem, hogy csak egyetlen módja van az Ország
megmentésének a teljes katasztrófától: a kilépés a tengelyhatalmakkal
kötött szövetségből és az Egyesült Nemzetekkel folytatott háború azonnali leállítása.
ROMÁNOK,
Az új Nemzeti Egységkormánynak az a feladata, hogy teljesítse az
ország szilárd akaratát, és békét kössön az ENSZ-szel. Románia
elfogadta a Szovjetunió, Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült
Államok által felajánlott fegyverszünetet. Ettől a pillanattól kezdve a
szovjet hadsereg elleni harc és minden ellenségeskedés, valamint a
Nagy-Britanniával és az Egyesült Államokkal folytatott háborús állapot
megszűnik. Fogadjátok bizalommal e hadseregek katonáit. Az ENSZ
biztosította számunkra az ország függetlenségét és a belügyeinkbe való
be nem avatkozást. Felismerték a bécsi diktátum igazságtalanságát,
amellyel Erdélyt elrabolták tőlünk...
Mihály
  • Magyarázzátok meg 1944. augusztus 23. jelentőségét!

MEGÉRTEM ÉS ALKALMAZOM
„ A fegyverszüneti egyezmény rendelkezései szerint Romániának tizenkét gyalogos hadosztályt kellett biztosítania a szövetséges ügy számára, és engedélyeznie kellett a szabad átvonulást a szovjet csapatok számára. Az országot
háromszázmillió dollár összértékű háborús kártérítés kifizetésére kötelezték.
Ezt hat éven belül, természetben kellett törleszteni, visszaszolgáltatva a Szövetségesektől kapott anyagi támogatást. A 13. és a 14. cikk előírta a háborús
bűnösök letartóztatását és a fasiszta szervezetek betiltását. Szükség esetén a
szovjet hatóságok visszaállíthatták a cenzúrát. A területi záradékok elismerték
Besszarábiának és Észak-Bukovinának a Szovjetunió általi elcsatolását, és érvénytelenítették a bécsi diktátumot, amely Magyarországnak adta Észak-Erdélyt.” (Dennis Deletant: Románia a kommunista rendszer alatt)
  •	
Másold a füzetbe, majd forrás alapján töltsd ki a megfelelő adatokkal az
alábbi táblázatot:
Katonai záradékok/
rendelkezések
A szovjet csapatok
szabad átvonulása

Gazdasági záradékok

Belpolitikai
záradékok

Külpolitikai záradékok

Román híradósok a magyarországi
fronton

ÉSZBEN TARTOM
• 1941-ben Románia a
tengelyhatalmak oldalán
belépett a háborúba a
Szovjetunió ellen.
•1
 944. augusztus 23-án Ro‑
mánia Németország ellen
fordítja a fegyvereket, és az
Egyesült Nemzetek oldalán
vesz részt a háborúban.
• Románia kivonulása a
szovjetellenes háborúból
következményekkel járt a
keleti front alakulásában,
a román hadsereg hozzá‑
járult Erdély felszabadítá‑
sához (1944. október 25.),
majd a magyarországi,
csehszlovákiai és ausztriai
hadműveletekhez.
• Románia a kommunista
rendszer bevezetését
támogató Szovjetunió
befolyási övezetébe került.
Megkezdődött a Vörös
Hadsereg katonai meg‑
szállásának időszaka
(1944–1958).

3. LECKE. ROMÁNIA A II. VIL ÁGHÁBORÚBAN

109

TANULÁSI
ACTIVITĂȚITEVÉKENYSÉGEK
DE ÎNVĂȚARE
Elemzem és megoldom
1
U N I U N E A
S O V I E T I C Ă

RUTENIA
BUCOVINA

U N G A R I A
TRANSNISTRIA

TRANSILVANIA DE NORD
BASARABIA

Câmpia Turzii
Bârlad
Sfântu Gheorghe
BA
N
A
TU
L

R O M Â N I A

Râmnicu Sărat

V
ES
TI
C

S E R B I A
DO

BRO

GE

A D
E

SUD

B U L G A R I A

A. Románia térképe – 1940

B. Részlet a Historia folyóiratból.

a) Az A forrás alapján jelöljétek be a Románia által 1940-ben elszenvedett területi veszteségeket!
b) A B forrásból kiindulva soroljatok fel érveket I. Mihály király II. világháborús szerepéről!

Megfigyelem és értékelem
2 	Keressetek II. világháborús túlélőket azon a
településen, ahol éltek! Készítsetek róluk
beszámolót a multimédiás források
felhasználásával!

Tanulni tanulok
3 A tankönyvben szereplő források és egyéb
munkaeszközök tanulmányozása alapján készítse‑
tek tájékoztató mappát 1944. október 25. jelentősé‑
géről a románok történetében!
Követelmények:
1. A borítón szerepeljen találó cím!
2. Tartalmazzon reprezentatív képeket/rajzokat!
3. Forrásként kell felhasználni a tankönyvet,
szakirodalmat, az internetet stb.

C. A román hadsereg bevonulása a visszafoglalt Kolozsvárra

Gyakorlok
4

1. P ORTFÓLIÓ. Készítsetek tematikus posztereket a második világháború következményeiről, és használjátok fel
tartalmukat „Galérialátogatás” típusú tevékenységekben!
2. „Keresd meg a Hőst a családodban/Keresd meg a Hősöket a településeden!” A szóbeli források felhasználá‑
sával dolgozz ki család-/helytörténeti projektet olyan katonákról, akik a családodból/településedről részt
vettek a II. világháborúban!
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ESETTANULMÁNY

A holokauszt Romániában. zsidók és romák
A

holokauszt vagy soa („katasztrófa”) történelmi fogalom, és a Németország által
szervezett népirtásra utal, amely a második világháború éveiben elsősorban a zsidók ellen
irányult, és mintegy 6 millió áldozattal járt.
1937–1944 között Romániában zsidóellenes törvényeket hoztak, és üldözni kezdték a
zsidó közösségeket. Romániában a XX. század első felében a zsidók létszáma 750 000
körül volt. Szervesen beilleszkedtek a román társadalomba, és a lakosság többi részétől
csupán vallásgyakorlatuk révén különböztek.
A zsidók üldözése Octavian Goga kormánya alatt (1937–1938) kezdődött, amikor különböző szakmákban, így például a jogász és a bírói szakmában s a felsőoktatásban
korlátozták számukat. Zsidók és keresztények között betiltották a vegyes házasságokat. A
Besszarábiából deportált zsidók
többi, német befolyás alatt álló európai országhoz hasonlóan, Romániában a vasgárda/
legionáriusok (1941 januárjáig), majd az Antonescu-kormány is a zsidókat tette felelőssé
a háború előtti korrupció és a világgazdasági válság miatt. A romákhoz hasonlóan a zsidókat is a nemzet kártevőjeként és élősködőként mutatták be a sajtóban, a filmhíradókban,
a rádióban és a kiállításokon. Így készítették fel a közvéleményt arra, hogy elfogadja azt,
amit a rendszer a „terep megtisztításának” nevezett.
Ion Antonescu kormányzása alatt a zsidó vallású állampolgárok és a romák helyzete
tovább romlott. Elrendelték a zsidók és romák Transznisztriába történő deportálásának
megszervezését.
Néhány nappal a Barbarossa hadművelet, vagyis a Szovjetunió elleni német támadás
előtt kezdetét vette Antonescu etnikai tisztogatási terve. 1941. június 22-én Iași-ban plakáSorban álló munkaszolgálatos
tokat helyeztek ki, amelyek pogromokra, a zsidó lakosság megsemmisítésére buzdítottak.
zsidók Bukarestben
Június 29-én reggel a iași-i zsidók csoportjait a Rendőrkapitányságra irányították, ahol
megkezdődött a lemészárlásuk. Becslések szerint több mint 13 000 zsidó halt meg a iași-i rendőrkapitányságon végrehajtott
mészárlásban és a „halálvonatokon”. A rendőrkapitányságon történt mészárlás túlélőit a vasútállomásra vitték, és tehervagonokba, úgynevezett „halálvonatokra” zsúfolták be. Az első, Călărași irányába indított vonatszerelvényen összezsúfolt 5000
zsidó közül 1011-en maradtak életben, míg a Podu Iloaiei irányába tartó szerelvényen szállított 2700 zsidó közül csupán 700
maradt életben. Az áldozatok többsége vagy megfulladt, vagy pedig szomjan halt.
Nem minden román viszonyult azonban elutasítóan a zsidókkal szemben, akadtak közöttük olyanok is, akik együtt éreztek
sorsukkal, és minden eszközzel megpróbáltak a segítségükre lenni. Ilyen magatartásnak köszönhetően Viorica Agarici, Elena
anyakirályné, Dumitru Beceanu, Traian Popovici és mások elnyerték a Népek Igaza megnevezést, nevüket pedig megörökítették az izraeli Yad Vashem Intézetben.
„A holokauszt során meggyilkolt román és a román közigazgatás alatt álló területekről származó zsidók számát nem sikerült
pontosan meghatározni. A romániai holokauszt vizsgálatával foglalkozó nemzetközi bizottság következtetése az, hogy a holokauszt idején, Romániában és az ellenőrzése alatt álló területeken 280–380 000 román és ukrán zsidót öltek meg, vagy haltak
meg. Mintegy 135 000, a magyar fennhatóság alatt álló Észak-Erdélyben élő román zsidó, valamint 5000, más európai országban élő román zsidó is elpusztult a holokausztban.
A deportált romák többsége is elpusztult. A Transznisztriába (Transnistria) küldött 25 000 roma (akiknek fele gyermek)
közül mintegy 11 000-en haltak meg. Évszázados nomád roma közösségek tűntek el örökre.” (Nemzetközi Bizottság a romániai
holokauszt vizsgálatához, zárójelentés, Iași, Polirom, 2004)

GYAKOROLD ÉS ALKALMAZD
1 	A munka-/információs eszközök segítségével határozzátok meg a következő kifejezéseket: holokauszt, népirtás,
zsinagóga, pogrom, „halálvonatok”!

2 	Készítsetek csoportos projektet, amelynek témája: „A másik képe – zsidók és romák a két háború közötti időszakban
és a II. világháború idején.”

3 	Mutassatok be érvekkel alátámasztott nézőpontot a holokausztról és annak következményeiről a romániai zsidókra
és romákra nézve!

4 	Készítsetek plakátot/posztert az emberi jogok tiszteletben tartásáról a II. világháború idején!
5 	P ORTFÓLIÓ. Multimédiás források felhasználásával készítsetek jelentést a második világháború idején Romániában
a munka- és megsemmisítő táborok túlélőiről!
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4 . LECKE
Románia – a kommunista ország
1

Gheorghe Gheorghiu-Dej
(1901–1965)

1947-től haláláig Románia
kommunista vezetője,
1961. március 21. – 1965. március 19.
között pedig a Román
Népköztársaság Államtanácsának
elnöke volt.

KULCSSZAVAK
∙ Kommunista rendszer
∙	Egypártrendszer
∙ Szovjetesítés

TÖRTÉNELMI FOGALMAK
Államosítás = termelési
eszközök, ingatlanok, a föld
stb. állami tulajdonba
kerülése.
Kollektivizálás = az ország
mezőgazdasági magánva‑
gyonának elkobozása és
állami irányítású
mezőgazdasági
gazdaságokba történő
beolvasztása.

IDŐSZALAG

112

944 és 1947 között a román politikai rendszert az átmenetiség állapota jellemezte.
Az 1944 őszén alakult első politikai szövetségek, például a Demokratikus Nemzeti Front
az ellentétes politikai irányzatok miatt felbomlottak. 1944. augusztus 23. után a
Constantin Sănătescu, majd Nicolae Rădescu tábornokok által vezetett kormányok
követték egymást. 1945. március 6-án létrehozták az első kommunista kormányt Petru
Groza vezetésével. Az 1946. novemberi választások meghamisítása, a Nemzeti Parasztpárt
tagjai ellen szervezett Tămădău-ügy és a politikai pártok felszámolása is a kommunisták
teljes hatalomátvételét szolgálta. A Szovjetunió által támogatott romániai képviselője,
Andrej Visinszkij révén a kommunisták eltávolították a hatalomátvétel útjában álló utolsó
akadályt, a királyságot. 1947. december 30-án I. Mihály király lemondásra kényszerült,
ugyanazon a napon kikiáltották a Román Népköztársaságot.
A köztársaság kikiáltásával egy időben megkezdődött az önkényuralmi állam alapjainak kiépítése és Románia csatlakozása a szovjet katonai tömbhöz. A romániai kommunista rendszer két szakaszra osztható: 1948–1965 között a Gheorghe Gheorghiu-Dej-féle
szovjetesítés vagy a sztalinizáció időszakára és az 1965–1989 közötti Nicolae Ceaușescu-féle nemzeti-kommunizmus időszakára.
1948–1965 között a kommunista rendszer vezetője Gheorghe Gheorghiu-Dej, aki az
egyetlen párt, a Kommunista Párt főtitkára volt, amely 1948-ban Román Munkáspárt
lett. Az új vezető legfőbb gondja a rendszert igazoló alaptörvény, az 1948-as alkotmány
kidolgozása volt, amelyet az 1936-os szovjet alkotmány mintájára alkottak meg. A Nagy
Nemzetgyűlésnek nevezett egykamarás parlament „az állam legfőbb hatalmi testületévé”
vált. A román munkáspárt célja a magántulajdon felszámolása volt. 1948-ban elfogadták
az államosítás törvényét, 1949–1962 között pedig sor került a kollektivizálásra.
Az ellenzéki pártok megszüntetését a szabad sajtó felszámolása követte. Az oktatási
reformról szóló törvényt alkalmazták, és a szovjet mintát követve tisztogatásokat hajtottak végre a tanárok és a hallgatók körében. Az egyház a rendszer „ellenségének” tekintett
intézménnyé vált, ezért 1948-ban elfogadták a kultusztörvényt, amelynek nyomán átszervezték az ortodox egyházat, és megszüntették a görögkatolikus egyházat.
A történelmet Moszkva által megszabott módon írták át, az Oktatási Minisztérium
pedig betiltotta bizonyos oktatási anyagok használatát.
A Milícia és a Szekuritáte által kezdeményezett terrorhullám kiterjedt az egész lakosságra, sok állampolgárt letartóztattak, bebörtönöztek vagy kényszermunkára vittek.
Az ellenzék felszámolására irányuló módszereket az egész országban olyan párttagokkal
szemben is alkalmazták, akik több hatalmat szerettek volna, például a Dej parancsára
kizárt Ana Pauker, Teohari Georgescu, Vasile Luca stb. esetében.
1952-ben elfogadták az új alkotmányt, amely Románia Moszkvának való alárendeltségét hangsúlyozta. A Moszkva iránti feltétlen hűség pillanata 1956-ban nyilvánult meg,
amikor Románia támogatta a Szovjetuniót a magyarországi kommunistaellenes forradalom leverésében. Ennek eredményeként 14 évnyi megszállás után, 1958-ban a Vörös
Hadsereget kivonták az országból.
A Gheorghe Gheorghiu-Dej-korszak utolsó éveit a romániai rendszer bizonyos mértékű enyhülése és a Moszkvától való „eltávolodás” jellemezte. Külpolitikai téren Dej
helyreállította kapcsolatait Jugoszláviával (amellyel közösen megépítette a Vaskapu vízi
erőművet), Bulgáriával és Kínával.
A KGST és a Varsói Szerződés tagjaként Románia Dej halála és Nicolae Ceaușescu
1965-ös hatalomra kerülése után is kommunista fennhatóság alatt maradt.

1944

A Vörös Hadsereg bevonul
Romániába.
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1945

1948–1965

1965–1989

Az első kommunista
kormány

A Dej-rendszer

A Nicolae Ceaușescurendszer

FELFEDEZEM
Pillanatképek a sztálinista Romániából

Bukaresti tüntetés a „Dicsőség a nagy
Sztálinnak és a szovjet népnek” jelszó alatt

Gabonát beszolgáltató parasztok

ÉRTEM ÉS ALKALMAZOM

Az 1948-as román–szovjet gazdasági
megállapodás aláírása

A Sovrompetrol bukaresti
székhelye

A mezőgazdasági ötéves terv
propaganda-plakátja

„ A II. világháború után a szovjetek nemcsak a csapataikat és a titkosszolgálataikat, hanem a Kelet-Európa összes megszállt országa különféle intézményeibe
számos tanácsadót is áttelepítettek. A cél világos volt: ellenőrizni akarták, hogy
pontosan úgy hajtják végre az önkényuralmi rendszer bevezetését, ahogyan
azt a Kreml főnöke elrendelte. A román állam leginkább érintett és a tanácsadók
által legjobban ellenőrzött területei az erőszakszervezetek voltak, vagyis a
belügyminisztérium, a Szekuritáté, valamint a hadsereg. A helyzet könnyen
érthető, hiszen a Kreml vezetői az árnyékból irányított műveleteknek és az
általuk hozott döntések erőszakos bevezetésének voltak a hívei. Gheorghe Apostol elmondta, hogy az összes minisztérium «tömve volt szovjet tanácsadókkal,
a hadsereget, a belügyet és az állambiztonságot pedig valósággal elárasztották».”
(A Romániai Kommunista Diktatúrát Elemző Elnöki Bizottság, Zárójelentés)
A forrásból kiindulva oldjátok meg a következő feladatokat:
1.	Válaszd ki azt a szövegrészt, amely Románia szovjet befolyás alá kerülésének
gondolatát hangsúlyozza!
2.	Sorolj fel érveket annak az állításnak az alátámasztására, miszerint a szov‑
jetek bizonyos területeket igyekeztek leginkább ellenőrizni!
3.	Fejtsd ki álláspontodat arról, hogy milyen módon vezették be kommunista
rendszert Romániában!

Gúnyrajz a kulákokról

ÉSZBEN TARTOM
• 1945. március 6-án Petru
Groza vezetésével felállí‑
tották az első kommunista
kormányt.
• I . Mihály király eltávolí‑
tása az országból 1947.
december 30-án történt,
amikor a király lemondott,
és kikiáltották a Román
Népköztársaságot.
• Romániában a kommunista
rendszer két szakaszra
osztható: az 1948–1965
közötti Gheorghe Gheor
ghiu-Dej-időszak, illetve
1965–1989 közötti Nicolae
Ceaușescu-korszak.
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TANULÁSI
ACTIVITĂȚITEVÉKENYSÉGEK
DE ÎNVĂȚARE
Elemzem és megoldom
1

A. A kommunista Románia politikai börtöneit jelölő térkép

B. Pascu Vasile: A romániai kommunista önkényuralmi rendszer,

1944–1989.
		
a)	A két forrás alapján fogalmazz meg nézőpontot arról, hogy az 1945–1947 közötti időszakot a kommunista rend‑
szer előszobájának nevezik!
b)	Az A forrás alapján sorold fel a romániai kommunista rendszer elnyomási módszereit, és nevezd meg azokat
a településeket, ahol kommunista börtönök voltak!
c)	P ORTFÓLIÓ. Multimédiás források felhasználásával készítsetek jelentést a romániai kommunizmus létrejötte
utáni évek történelmi eseményeivel kapcsolatos eseményekről vagy emberekről!
d)	Hozzatok létre vitacsoportot a közösségi hálózaton, és készítsétek el a vizsgálati/kutatási tervet az emberi
értékrend „feje tetejére állításáról” a romániai kommunizmus kialakulása utáni első évtizedekben!
e)	Keressétek fel a https://www.iiccr.ro/, http://memorialsighet.ro/, illetve a http://memorialulramnicusarat.ro
honlapot, és virtuálisan látogassátok meg a bemutatott börtönöket!

Tanulni tanulok

2 Készítsetek közös projektet az osztályban, amelynek témája a „Diáknak lenni a Gheorghiu-Dej-rendszer idején”,
a következő szempontok figyelembevételével:
• az iskolai légkör és a diákélet; • gyermek- és ifjúsági szervezetek; • a szabadidő eltöltésének módjai.
A projekt szakaszai:
3. A munkaterv kidolgozása.
1. A csoportok kialakítása.
4. A z adatok rendezése és a projekt bemutatási for‑
2. A z anyag összegyűjtése (a tankönyv, a munka-/
májának kiválasztása (plakát, poszter, multimédiás
információs eszközök áttekintése, interjúk szü‑
lőkkel /nagyszülőkkel vagy másokkal, akik
prezentáció, tárgy-, fénykép-, plakátkiállítás meg‑
lényeges információkat tudnak nyújtani az érintett
rendezése stb.).
időszakról).
5. A projekt bemutatása.

Gyakorlok
3

1. Határozd meg a kollektivizálás fogalmát!
2. Sorold fel a forrás alapján, hogy melyek voltak a kollektivizálás hatásai!
3. A szóbeli történelem forrásainak felhasználásával dolgozzatok ki család- vagy helytörténeti projekteket
„A román mezőgazdaság kollektivizálása” témában!
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A mindennapi élet a kommunista rendszer idején
A

mindennapi élet minden ember vagy nép életének az a része, amely
napi, hétköznapi és állandó tevékenységekre utal. A kommunista
időszakban a mindennapi életnek csak a közélet korlátain belül volt helye,
magánélet szinte nem létezett. A kommunista rendszer nem ismert semmiféle akadályt az emberek magánéletének megsértésében, hiszen kizárólag az foglalkoztatta, hogy felderítse és felszámolja ellenfeleit,
valamint, hogy ellenőrzése alatt tartsa a lakosságot. Általános gyakorlat
volt az állampolgári szabadságjogok megsértése, az állam megfigyelés
alatt tartotta a családi kapcsolatokat, a gyermekek oktatását vagy a barátokkal, szomszédokkal való kapcsolattartást.
Egy jól kiépített rendszer létezett a telefonhívások lehallgatására és nyomon követésére vagy a postai úton küldött levelek, csomagok ellenőrzésére.
A Szekuritáté révén a mindennapi életet a Kommunista Párt ellenőrizte.
Olyan gondolkodásmódot, megismerést és tájékoztatást kényszerítettek az emberekre, amely a „pártdokumentumok útmutató fényét” tükrözte,
bátorították a gyanakvást és a kétszínű magatartást. A sajtó is bátorította
ezt az állapotot, a Nemzeti Televízió műsorát a „pártemberek” készítették.
Sokan az olvasásban találtak menedéket, jóllehet a könyveket nehéz volt
beszerezni, és cenzúrázták őket.
A kommunista időszak mindennapi életének képéhez az a tény is hozzátartozik, hogy „ésszerűsítették” az alapvető fogyasztási cikkeket, az élelmiszer-, az áram- és a hőenergia-ellátást. Mivel az alapvető fogyasztási
cikkeket nehezen lehetett beszerezni, kialakult egy „ismeretségen alapuló”
kapcsolatrendszer. Ez valójában néhány eladó vagy üzletvezető, fontosabb
tisztséget betöltő rokon megvesztegetését jelentette, akik könnyebben beszerezhették a tisztességes megélhetéshez szükséges termékeket.
A párt az emberek és az egyház közötti kapcsolatok „szabályozásába” is
beavatkozott, a vallásgyakorlást ugyan nem tiltották, de nem is bátorították.

A bukaresti Obor piac az 1980-as években

GYAKOROLD ÉS ALKALMAZD

1 	Hozzatok létre vitacsoportot egy közösségi hálózaton, és készítse‑

tek kivizsgálási/ kutatási tervet a kommunista rendszer minden‑
napi életéről!
2 	P ORTFÓLIÓ. A terv alapján családtagjaitok (szülők, nagyszülők,
dédszülők) személyes tapasztalatait felhasználva dolgozzatok ki
egy családtörténeti projektet, amelynek témája: Családom életének
egy napja a kommunizmus alatt.
3 	A z osztálytársakkal közösen rendezzetek kiállítást a kommunista
időszak tárgyaiból!

A Bucur-Obor piacnál sorban álló bukarestiek, 1986.

Tömegközlekedés a szocialista Romániában

Épületrombolás Bukarestben a kommunista
rendszer idején
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Manipuláció és propaganda. Az Új Ember. Következmények
1

965-ben, amikor Nicolae Ceaușescu került Románia élére, a román állam a Szovjetuniótól
való eltávolodás politikáját folytatta. Ezt az irányt Gheorghe Gheorghiu-Dej kezdeményezte, aki
az 1964-es „áprilisi nyilatkozattal” Románia desztalinizálását és az önálló ipar létrehozását szorgalmazta, sőt a Nyugattal való kapcsolatok kiépítését is támogatta. Gheorghiu-Dej úgy vélte, hogy
a nehézipar fejlesztése teszi lehetővé a gazdasági és politikai függetlenséget: „hazánk fejlődése
közvetlen összefüggésben áll az ország iparosodásának fejlődésével, és az ország ipari ereje nagyban függ az állam függetlenségétől”. Az ilyen típusú gazdaságpolitika következményei komoly
egyensúlyhiányt okoztak a gazdaság fejlődésében, főként az ipar és a mezőgazdaság között.
Nicolae Ceaușescu célja az volt, hogy tovább erősödjön a Moszkvától való eltávolodás, ezért
A Román Szocialista
igyekezett az oroszon kívül más egyetemes kulturális értékeket is népszerűsíteni. Kulturális, oktatási
Köztársaság címere
téren enyhülés ment végbe. Országos látogatásai során Ceaușescu emberközeli vezető képében tetszelgett, látszólag szívesen meghallgatta az emberek gondjait, és támogatást kínált nekik. Emberarcú
szocializmusról beszéltek, különösen 1968-tól kezdődően. Abban az évben rendkívüli mértékben
megnőtt a románok szimpátiája Ceaușescu iránt, és olyan jelszavakat terjesztettek el, mint például
„Ceaușescu és a Nép”, „A Párt, Ceaușescu, Románia”. Ezek a jelszavak azt a célt szolgálták, hogy elhitessék az emberek és pártvezetők összetartozását, az államfőbe és a pártba vetett bizalmat.
Hiába ígérte azonban jelszavak szintjén az ötéves tervekben vagy a Tévéhíradó híreiben, a hivatalos politika nem tudta a jólétet és gazdasági hatékonyságot biztosítani. Ceaușescu mégsem érte
be a dicséret és az elismerés egyszerű megnyilvánulásaival, hamis jelképekre épített mítoszt hozott
létre. Elrendelte a történelem átírását, amely szerint a kommunista vezér a románok nagy vezetőinek méltó utóda, és a pártpropaganda fokozását, ami Ceaușescu és az emberek közötti egységet
Pionírok
hangsúlyozta.
A pártpropaganda egész sor úgynevezett művészi ünnepséget, rendezvényt, műsort, cenzúrázott televíziós műsort szervezett, és a „Nagy Vezért” dicsőítő irodalmat hozott létre. Az RKP által alkalmazott manipuláció, propaganda és félretájékoztatás
egyedüli célja az emberek alárendelése, illetve a rendszer ellen tiltakozók elhallgattatása és eltávolítása volt. A cél az volt, hogy
az emberek, főként a fiatalok tudatába oltsák a munkásosztály úgynevezett történelmi küldetését. E központi gondolat köré
épült az elnyomás jelensége.
A kommunizmusnak létre kellett hoznia az új embert, akinek az volt a szerepe, hogy megszüntesse a világon létező összes
rosszat, és megtisztítsa a szocialista társadalmat a kártékony elemektől (például a polgárságtól, a kulákoktól). Az új rendszer
iránti hűségért cserébe kiváltságokat biztosítottak, és vezető tisztségekbe lehetett felkerülni. A „szocialista erkölcs és méltányosság” azonban csupán 1989-ig működött, amikor a rendszer megbuktatása nyomán visszaállt a véleménynyilvánítás és az
alkotás szabadsága.

GYAKOROLD ÉS ALKALMAZD
1 	P ORTFÓLIÓ. Határozd meg a romániai kommunista rendszer két
manipulációs és propagandamódszerét!

2 	A multimédiás források segítségével készíts digitális portfóliót a
gyermekek életéről és oktatásáról a kommunista korszakban!

Pionírok a rádiókészülék körül
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A Nicolae Ceaușescu-korszak
1

965-ben, Gheorghe Gheorghiu-Dej halála után Nicolae Ceaușescu került a Román Munkáspárt élére. Az 1918-as születésű Ceaușescu egy ideig Dej közeli bizalmasa volt, ám mégis nagy meglepetést okozott, hogy a kommunista párt vezetőjének
választották. Hatalomra jutását követően Ceaușescu számos intézkedést hozott. A Kommunista Párt IX. kongresszusán új
alkotmányt fogadtak el, az ország nevét Román Szocialista Köztársaságra változtatták, és a párt neve ismét Román Kommunista Párt lett.
Az ország élén eltöltött első években Nicolae Ceaușescu átfogó gazdaságfejlesztési politikát folytatott. Ekkoriban számos
gyár, üzem, tömbház, iskola, kórház, kezelési és szabadidős központ, országút stb. épült.
Kulturális téren nyitás történt, például egyes idegen nyelvek, így a francia és az angol oktatásnak a bevezetésével. Fordítani
kezdték az egyetemes irodalom műveit, a művészeknek és sportolóknak engedélyezték a külföldi utazásokat.
Külpolitikai téren Ceaușescu tovább távolodott Moszkvától, és diplomáciai kapcsolatokat épített ki a nyugati országokkal.
Legnagyobb visszhangot kiváltó fellépése az volt, amikor megtagadta, hogy a Varsói Szerződés csapataival közösen részt vegyen
Csehszlovákia 1968-as megszállásában. Ennek eredményeként hazai és nemzetközi tekintélye megnőtt, és az ország határain
kívül jelentősen javult a róla kialakult kép.
Az 1971-es kínai és észak-koreai látogatásának hatására Ceaușescu bevezette a „júliusi téziseket”, amely elindította a
kulturális forradalmat. A kultúra új megközelítése azt jelentette, hogy a személyi kultusz kapott központi szerepet, és
Ceaușescu rokonait vezető tisztségekhez juttatta. 1974-ben Nicolae Ceaușescu lett a Román Szocialista Köztársaság elnöke,
1980-ban pedig feleségét első miniszterelnök-helyettesnek nevezték ki. Ekkortól kezdődött a sokoldalúan fejlett szocialista
társadalom kiépítésének és Románia előrehaladása a kommunizmus útján program.
Az új típusú rendszer jelentős mértékben befolyásolta az emberek életét, növelte a lakosság megfigyelésének eszköztárát, és kiiktatta a lehetséges politikai ellenfeleket vagy a rendszer bírálóit.
Gazdasági téren folytatódott a mamutgyárak építése, de a mezőgazdaság továbbra is az elavult termelőeszközöktől függött,
és növekvő munkaerőhiánnyal küszködött. Legtöbbször az iskolásokat, az egyetemistákat, illetve a hadsereget kötelezték a
termény begyűjtésére.
A külföldi bankoktól felvett hitelek miatt az 1980-as évek elejére rendkívüli mértékben, mintegy 11 milliárd dollárra nőtt
az ország adóssága. Az adósság visszafizetésének céljából a kommunista vezető elrendelte a legalapvetőbb fogyasztási cikkek,
az élelem, az áramellátás és a hőenergia ésszerűsítésének programját. A gazdasági válság azonban tovább mélyült az olyan
drága projektek folytatása miatt, mint a Duna – Fekete-tenger csatorna, a bukaresti Nép Háza, a Transzfogarasi út stb. Ennek
ellenére 1989. március–áprilisig sikerült kifizetni a külföldi államadósságot.
A megszorító intézkedések, az állandósult hiány, az életszínvonal csökkenése (élelmiszerjegyek és fogyasztási korlátozások
bevezetése), a családtervezési politika, a falurombolási és rendezési terv, a román társadalomban felgyülemlett elégedetlenség,
illetve a kedvező külpolitikai helyzet végül a kommunista rendszer felszámolásához vezettek. 1989 decemberében, egy rögtön
ítélő bírósági tárgyalást követően a Ceaușescu-házaspárt halálra ítélték, majd kivégezték.

Nicolae és Elena Ceaușescu az
RKP XIV. kongresszusán

Személyi kultusz – Nicolae Ceaușescu művei
egy bukaresti könyvesbolt kirakatában

GYAKOROLD ÉS ALKALMAZD
	Beszélgess el olyan családtagokkal/emberekkel, akik a Nicolae
Ceaușescu-korszakban éltek! Jegyezd le megállapításaikat az itt
láthatóhoz hasonló vázlatban! A megszerzett ismeretek alapján fo‑
galmazd meg saját véleményed a Nicolae Ceaușescu-korszakról!

A Nép Háza, ma a Parlamenti Palota

Jó volt,
mert…
Érvek:
1. …
2. …
3. …

Miért volt jó vagy rossz
Nicolae Ceaușescu rendszere?

Rossz volt,
mert…
Érvek:
1. …
2. …
3. …
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A kommunistaellenes mozgalmak
az értelmiségiek tevékenysége
A második világháború után a kommunista hatalom fokozamunkáslázadások
tos kiépülése Romániában ellenzéki és ellenállási mozgalmakat
a parasztok ellenállása
váltott ki, ezek különféle megnyilvánulási formákat öltöttek:
a hegyvidéki fegyveres csoportok ellenállása.
1945–1960 között, az új rendszer bevezetése utáni első években hegyvidéki ellenállási gócpontok alakultak ki. Fegyveres
partizáncsoportok jöttek létre egykori katonákból, volt legionáriusokból, ellenzéki pártok tagjaiból, értelmiségiekből, föld
nélküli vagy birtokukról elűzött parasztokból. A legkeményebb ellenállást a Toma Arnăuţoiu és Gheorghe Arsenescu vezette
Musceli hajdúk nevezetű csoport, illetve a Fogaras-hegységben tevékenykedő Ion Gavrilă Ogoranu által vezetett csoport
fejtette ki. Ezekhez a csoportokhoz nők is csatlakoztak, például Maria Plop, Maria Jumbleanu és a nucșoarai Elisabeta Rizea.
Az ellenállásnak ezt a formáját a kommunista rendszer megtorlásért felelő szervei véres erőszakkal számolták fel.
A parasztoknak a kollektivizálással szembeni ellenállási kísérlete kudarcot vallott, több mint 80 000 áldozatról tudunk.
Sok parasztot megkínoztak, elítéltek, kitoloncoltak, megöltek. A letartóztatottak pontos számát valószínűleg soha nem lehet
megtudni, mert a megtorlásokért felelő szervek, a Szekuritáté és a Milícia gyakran nem vezetett nyilvántartást az áldozatokról,
vagy pedig kivégezték őket, és tömegsírokban temették el az áldozatokat.
1977-ben a jogfosztottság, a szabad és kiszámítható élet hiánya miatt tiltakoztak a munkások, amikor a Zsil-völgyi bányászok sztrájkba léptek. 1987-ben a brassói „Vörös zászló” és „Traktor” gyár munkásai sztrájkoltak a rendszer ellen.
Az értelmiségiek a Szabad Európa, az Amerika Hangja vagy a BBC rádiónak elküldött nyílt levelekben tiltakoztak a kommunista rendszer elnyomása ellen. Az antikommunista ellenállás képviselői között voltak tanárok, papok, írók, újságírók: Paul Goma,
Doina Cornea, Ana Blandiana, Vlad Georgescu, Mircea Dinescu, Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Gheorghe Ursu stb.
A rendszer iránti elégedetlenség a Román Kommunista Párton belül is megnyilvánult. 1989-ben a párt több vezető tagja
megírta a Nicolae Ceaușescunak címzett úgynevezett „Hatok levelét”. Ebben felhívták a figyelmét az emberi jogok megsértésére és a kommunista rendszer válságára is.
Az általánossá vált elégedetlenség miatt 1989 decemberében forradalom tört ki, amely Nicolae Ceaușescu bukásához, a
romániai kommunista rendszer összeomlásához és a demokráciához való visszatéréshez vezetett.

TÖRTÉNELMI FOGALMAK

Toma Arnăuțoiu

Doina Cornea

Mircea Dinescu

Paul Goma

Kommunistaellenes ellenállás =
a kommunista rendszer ellen harcoló
mozgalom, amelynek célja a demok‑
ratikus rendszerbe való visszatérés
volt.
Politikai megtorlás = egy államban az
uralmon levő hatalom által gyakorolt,
a politikai ellenzék bármilyen formá‑
jának erőszakos elnyomó rendszere.

GYAKOROLD ÉS ALKALMAZD
1 	Mondj véleményt Ion Gavrilă Ogoranu szavairól: „Kérem, mondják el az ország népének, hogy a Román Királyságnak

van még egy olyan szeglete, amely nem hajtott fejet a kommunisták előtt. És amíg a fejünk a nyakunkon van, az ország‑
nak ez a szeglete szabad lesz. Mondják meg a népnek, hogy bízzon abban, hogy egy napon majd egész Románia szabad
lesz. Imádkozzanak, hogy Isten segítsen önöknek és segítsen nekünk.”
2 	P ORTFÓLIÓ. Készítsetek plakátot/posztert az emberi jogok tiszteletben
MULTIMÉDIÁS FORRÁSOK
tartásáról a kommunista rendszer alatt!
3 	A multimédiás források felhasználásával készítsetek jelentést a fentiekhez kap‑
∙ http://hartagulagului.ro/
csolódó történelmi eseményekkel korabeli cselekedetekről vagy emberekről!
∙ http://fototeca.iiccr.ro/fototeca/
4 	Hozzatok létre digitális adatbázist (források, fotók, videók és hanganyagok)
∙ http://memorialuljilava.ro/
– digitális portfólió „Antikommunista ellenállás Romániában” témával!
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5. LECKE
Románia a hidegháborúban

Ana Pauker (1893–1960)

volt az első női miniszterelnökhelyettes és külügyminiszter,
valamint a sztálinista korszakban
azon kevés nők egyike, aki vezető
beosztásba került. 1948
szeptemberében fényképe az
Egyesült Államokbeli Time magazin
címlapján jelent meg, „Napjaink
legnagyobb hatalmú nője” címmel.

KULCSSZAVAK
∙
∙
∙
∙

Hidegháború
Diplomáciai kapcsolatok
KGST
Varsói Szerződés

TÖRTÉNELMI FOGALMAK
A prágai tavasz = az 1968-as
csehszlovákiai kommunista‑
ellenes felkelés.

IDŐSZALAG

A második világháború végén a világ kétpólusúvá vált, és a küzdelem hidegháború
formájában folytatódott. A párizsi békeszerződés (1947) aláírása után Románia a Szovjetunió befolyási övezetébe került, a Vörös Hadsereg pedig továbbra is az ország területén
állomásozott.
1947 novemberében Ana Paukert javasolták Románia külügyminiszterének, ami
világosan mutatta, hogy a kommunisták átvették a román külpolitika irányítását, és
egyre inkább a Szovjetunió érdekeinek rendelték alá magukat. Ilyen előzmények után
1949-ben Románia tagja lett a KGST-nek (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa),
a kommunista államok gazdasági szervezetének. 1955-ben Románia csatlakozott a
Varsói Szerződéshez, a kommunista államok katonai szövetségéhez. Mindkét testületet a Szovjetunió hozta létre és irányította. A KGST által kitűzött célokat Románia
azonban nem teljesítette maradéktalanul. A román állam elutasította a Tanács igyekezetét, hogy nemzetek fölötti szerv legyen, és a román ipar fejlesztését tekintette céljának a nyugati országok segítségével.
Sztálin 1953-as halála nem változtatta meg Románia és a Szovjetunió viszonyát, de
kiváltotta Gheorghe Gheorghiu-Dej reakcióját. Attól tartva, hogy eltávolítják a hatalomból, Dej elrendelte ellenfeleinek (például Vasile Luca, Lucreţiu Pătrășcanu) kiiktatását.
Az 1956-os magyar forradalom eseményei jó alkalmat szolgáltattak Dej számára, hogy
bizonyítsa Moszkva iránti hűségét. Hatalmának utolsó éveiben Dej a Szovjetuniótól való
eltávolodás politikáját kezdte követni, amit utódja, Nicolae Ceaușescu is tovább folytatott.
Kezdetben az új bukaresti vezető, Nicolae Ceaușescu külpolitikája diplomáciai téren
sikereket könyvelhetett el: Románia volt az első kommunista állam, amely kapcsolatot
létesített az NSZK-val (1967), és amely diplomáciai kapcsolatokat tartott fenn Izraellel
a „hatnapos háború” (1967) után. Ugyanakkor néhány demokratikus állam elnöke is
látogatást tett nála: Charles de Gaulle (1968), Richard Nixon (1969) és Gerald Ford
(1975). Ceaușescu több nyugat-európai országba és az Egyesült Államokba is ellátogatott.
Ceaușescunak az 1968-as „prágai tavasszal” kapcsolatos magatartása a román–szovjet kapcsolatokban fennálló ellentétek csúcspontját jelentette: Ceaușescu élesen elítélte
a Moszkva által vezetett Varsói Szerződés csapatainak csehszlovákiai bevonulását. Az
Egyesült Államok támogatta Románia politikáját, és kedvezményes kereskedelmi rendszert ajánlott fel számára.
1975-ben Helsinkiben megtartották az Európai Biztonságról és Együttműködésről
szóló Értekezletet (EBEÉ), ami később az Európai Biztonsági és Együttműködési
Szervezet (EBESZ) lett. Az 1975-ös értekezleten Nicolae Ceaușescu javaslatot tett az
államok közötti egyenlőség elveinek tiszteletben tartására, az erőszakos fellépés alkalmazásának és az erő fenyegetésének tilalmára. Ennek ellenére azonban 1980 után a
román állam diplomáciai kapcsolatai egyre gyengébbé váltak, Romániát pedig kritizálni
kezdték az emberi jogok megsértése miatt.
A Szovjetunióban Mihail Gorbacsov által bevezetett reformok („glasznoszty” és
„peresztrojka”) tovább gyengítették a válságba került kommunista világot, hozzájárultak
a Szovjetunió felbomlásához, és ezáltal a hidegháború végéhez.

1949

1955

1956

1968

KGST

Varsói Szerződés

A magyarországi
forradalom

A prágai tavasz
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FELFEDEZEM
Románia kapcsolatai a Nyugattal

Nicolae Ceaușescu és Jimmy Carter
amerikai elnök

ÉSZBEN TARTOM

Nicolae Ceaușescu és Margaret Thatcher brit
miniszterelnök

ÉRTEM ÉS ALKALMAZOM
A KGST által kitűzött célok:
	  1. A tagállamok közötti kereskedelem bővítése
	  2. Az egyéves és ötéves tervek teljesítése
	  3. Árpolitika
	  4.	Műszaki és tudományos együttműködés, valamint a műszaki dokumentáció tagállamok közötti cseréjének fokozása
	  5.	Nagyszabású projektek építése: vízerőművek, közlekedési csatornák,
kombinátok és nagyüzemek stb.

• A második világháború
végén a világ kétpólusúvá
vált, és a küzdelem hi‑
degháború formájában
folytatódott.
• A párizsi békeszerződés
(1947) aláírása után Romá‑
nia a Szovjetunió befolyási
övezetébe került.
•1
 949-ben Románia a KGST
(Kölcsönös Gazdasági Se‑
gítség Tanácsa), 1955-ben
pedig a Varsói Szerződés
tagja lett.
• A kommunista rendszerek
bukása és a Szovjetunió
összeomlása jelenti a
hidegháború végét.

  •	A KGST által javasolt célokból kiindulva és különféle adatforrások alapján
nevezzétek meg a román gazdaság három megvalósítását ebből az idő‑
szakból!

TANULÁSI
ACTIVITĂȚITEVÉKENYSÉGEK
DE ÎNVĂȚARE
Elemzem és megoldom

A. Részlet A romániai kommunizmus
története (Mihai Stamatescu) című műből.

B. www.jurnalulnational.ro

a) Nevezd meg a B forrásban említett történelmi térségek egyikét!
b)	Nevezz meg legalább egy, Romániára gyakorolt okot és következményt az A forrásban említett események kapcsán!
c)	A B forrás alapján állapítsd meg, hogy Nicolae Ceaușescu milyen okból törekedett szoros kapcsolatokra a Nyugattal!
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6. LECKE
A demokratikus politikai
rendszer 1989-től napjainkig

Corneliu Coposu (1914–1995)

A kommunizmus utáni Románia
ellenzékének vezetője. A Nemzeti
Parasztpárt tagja volt annak
1947-es betiltásáig. 17 évig volt
politikai fogoly rendkívül mostoha
körülmények között. A
Kereszténydemokrata Nemzeti
Parasztpárt és a Demokratikus
Konvenció alapító tagja.

KULCSSZAVAK
∙ Demokrácia
∙ Többpártrendszer
∙ Piacgazdaság

TÖRTÉNELMI FOGALMAK
Referendum = népszavazás,
olyan eljárás, amelynek során
az állampolgárokat arra hívják
fel, hogy „igennel” vagy
„nemmel”, közvetlenül
döntsenek az ország számára
alapvetően fontos kérdésekről.
Civil társadalom = minden olyan
nemkormányzati szervezet és
intézmény, amely kormánytól
független polgárok, társadalom,
egyének és szervezetek érdekeit
és akaratát fejezi ki.
Bányászjárások = ez a kifejezés
a rendszerváltozás után, a
bányászok által elkövetett
erőszakos cselekményeket
jelöli.

IDŐSZALAG

A kommunista rendszer európai szintű válsága, illetve a romániai hiányosságok
és az emberi jogok megsértése 1989 decemberében a fennálló rendszer bukásához
és a demokráciához való visszatéréshez vezetett. Romániában erőszakos módon
döntötték meg a kommunista rendszert, és a törvények, illetve a demokratikus elvek
tiszteletben tartásán alapuló rendszerhez való visszatérés is nehézkes folyamatnak
bizonyult.
Az 1989. decemberi események nyomán felszámolták a régi kommunista hatalmi
szervezetet, így többek között a Nagy Nemzetgyűlést és az egyetlen pártot is. A demokrácia alapja a többpártrendszer, és 1990-ben a történelmi román pártok –
Nemzeti Liberális Párt, Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt, Szociáldemokrata
Párt – mellett több mint 80 új párt alakult.
Kezdetben a hatalmat a Nemzeti Megmentési Front (FSN) vette át, az első szabad választásokat pedig 1990. május 20-án tartották. A választásokat a FSN nyerte
meg, az első szabadon választott elnök pedig Ion Iliescu lett. Ugyancsak 1990-ben
választották meg a kétkamarás parlamentet, amely 1991. november 21-én elfogadta
a demokratikus Alkotmányt, amelyet az 1991. december 8-i népszavazás (referendum) jóváhagyott.
A román politikai életben számos politikai párt, szervezet és politikai szövetség
váltotta egymást, és a feszült helyzet gyakran vezetett kormányváltásokhoz és főként
kormányfőcserékhez. Az 1990-es években a Nemzeti Megmentési Front, majd a Demokratikus Konvenció kormányai reformokat vezettek be a közigazgatásban, az
oktatásban, a külpolitikában, a gazdaságban pedig privatizációs politikát léptettek
életbe, és a központosított tervgazdálkodásról a piacgazdaságra tértek át.
A demokratikus rendszerhez történő visszatérés egyúttal az állampolgári jogok
bevezetését és az emberi jogok tiszteletben tartását is magával hozta: a szabad véleménynyilvánítást, a mozgás szabadságát, a tulajdonhoz való jogot, a tanuláshoz való
jogot, a szabad választások jogát stb. Fokozatosan kialakult a civil társadalom is
(például az Emberi Jogok Védelmének Ligája, a Társadalmi Párbeszédért Csoport
stb.), illetve független rádió- és tévéadók kezdték meg működésüket. 1989 után a
román demokráciának szembesülnie kellett a demokratikus politikai gyakorlat, a
politikai párbeszéd és a következetes kormányzás hiányával, illetve a gazdasági veszteségek, egyes problémák megoldatlanságával, a korrupcióval. További gondok is
felmerültek, mint például a marosvásárhelyi etnikumközi összecsapások, a bányászjárások, a Caritas- és a FNI-botrány stb. A román közélet sajátos jelensége volt a
bukaresti Egyetem téri kommunistaellenes megmozdulás, amelyet 1990. június
13–15. között erőszakkal levertek.
Másrészt azonban, a külpolitikai törekvések az ország euroatlanti csatlakozását
célozták meg. 2004-ben Románia NATO-tagországgá válik, majd 2007-ben csatlakozik az Európai Unióhoz.
Az elmúlt 30 év tehát a demokratikus rendszer és a jogállamiság megszilárdítására
irányuló állandó erőfeszítésként értékelhető. Ezek az erőfeszítések lehetővé tették
Románia számára, hogy új fejlődési pályára álljon, és alkalmazkodjon a XXI. század
követelményeihez.

1989

1990

1991

2004

2007

A demokráciához
való visszatérés

Szabad választások

Az alkotmány
elfogadása

A NATO-hoz való
csatlakozás

Az EU-csatlakozás
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FELFEDEZEM
Románia elnökei 1990 és 2020 között

EMLÉKEZTETŐ

Ion Iliescu

Emil Constantinescu

Traian Băsescu

Klaus Werner
Iohannis

ÉRTEM ÉS ALKALMAZOM
	
Románia címerének változásai a XXI. században. Határozd meg a jellegzetes
elemeket, és magyarázd meg a rajta megjelenő címertani jelképeket!

Románia címere
1965 és 1989 között

Románia címere
1992 és 2016 között

Románia 2016-ban
elfogadott címere

• A kommunista rendszer
válsága Európában, az ország
belső hiányosságai és az em‑
beri jogok megsértése vezet
el 1989-ben Romániában
a rendszer bukásához és a
demokráciához való vissza‑
téréshez.
• Az első szabad választásokat
1990. május 20-án tartották.
• A demokratikus rendszerhez
való visszatérés a polgárjo‑
gok bevezetését és az emberi
jogok tiszteletben tartását
is jelentette. Megszületett a
civil társadalom; létrejöttek a
független rádió- és tévéadók.
• A külpolitikai törekvések
célja a NATO-csatlakozás,
illetve az Európai Unióba tör‑
ténő integráció volt. Az előbbi
2004-ben, az utóbbi 2007.
január 1-jén valósult meg.

TANULÁSI
ACTIVITĂȚITEVÉKENYSÉGEK
DE ÎNVĂȚARE
Elemzem és megoldom
1 Számos nő töltött be vezető tisztséget a román állam intézményeiben.
•	
Rendezzetek vitafórumot az osztályban a nők szerepéről a jelenkori politikai életben, különös tekintettel a nemek
közötti esélyegyenlőségre!

Tanulni tanulok
2

1. Készíts plakátot/posztert a demokratikus választásokról!
2. Fejtsd ki álláspontodat a politikai többpártrendszerről!
3. Vizsgáld meg, milyen változások mentek végbe a 1989 után megjelent román politikai pártok esetében!
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ESETTANULMÁNY

Az 1991-es román alkotmány
A demokráciához történő visszatérés és a jogállam létrehozása szükségessé
tette egy új alkotmány kidolgozását. Az 1991-es alkotmányt, amelyet 2003-ban
módosítottak, 1991 novemberében fogadta el az alkotmányozó nemzetgyűlés,
és az 1991. december 8-i országos népszavazás nyomán lépett érvénybe.
Az új alaptörvény értelmében Románia nemzeti, önálló és független, egységes
és oszthatatlan állam, államformája pedig köztársaság. Romániát a jogállamiság
irányítja, ezért az állampolgárok és az intézmények egyenlők a törvény előtt, és
alávetik magukat annak.
Közhatóságok. Az országot belföldi és nemzetközi szinten egy általános választójog alapján négyéves (a 2003-as módosítás után ötéves) időtartamra megválasztott elnök képviseli. Felügyeli az Alkotmány betartását, közvetít a hatalmi
ágak között, kinevezi a miniszterelnököt és a kormány tagjait. Megköti a nemzetközi
szerződéseket is, és megerősítés céljából benyújtja azokat a Parlamenthez. Az
államban a hatalommegosztás elve a három hatalmi ág szétválasztása révén
működik, ezek egymástól függetlenek, de egymást felügyelik. A kormány betartatja
a törvényeket, míg a kétkamarás parlament az ország egyetlen jogalkotó hatósága.
A Parlament által elfogadott törvényeket Románia elnökének küldik meg kihirdetésre. A bíróságok hatáskörébe tartozik az igazságszolgáltatás, a bírák pedig függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve.
Jogok és szabadságjogok. A választójog egyetemes minden 18 éves, felnőttkorú férfi és nő számára. A demokráciába való visszatérés egyúttal az állampolgári és szabadságjogok visszaállítását is jelentette: az egyéni szabadságot, a
véleménynyilvánítás szabadságát, az oktatáshoz való jogot (beleértve a kisebbségi oktatást is), az utazáshoz való jogot, a tulajdonhoz való jogot, de a
szavazathoz és a megválasztáshoz való jogot is.
Az Alkotmány által biztosított emberi és állampolgári jogok tiszteletben tartását
a jogállamiság intézményeinek működése vagy a civil társadalom is biztosítja.
Ugyanakkor 1990 után megkezdődtek az európai csatlakozást előkészítő lépések.
Ennek érdekében 2003-ban módosították az 1991. évi alkotmányt. Így az alkotmány lehetővé teszi a romániai demokratikus rendszer dinamikus fejlődését és
ennek a rendszernek megszilárdulását a kommunizmus okozta hiányosságok után.

A román állam
1. szakasz
(1) „Románia szuverén és független, egységes és oszthatatlan
nemzetállam.
(2) A román állam kormányformája a köztársaság.
(3) Románia demokratikus és
szociális jogállam, amelyben (…)
az emberi méltóság, az állampolgárok jogai és szabadságai, az
emberi személyiség szabad
fejlődése, az igazságosság és a
politikai pluralizmus a legfelsőbb
értékeket képviselik, és garantáltak.”
Az alapvető jogok és szabadságok
16. szakasz
(1) „Az állampolgárok kiváltságok
és diszkrimináció nélkül egyenlők
a törvény és a közigazgatások
előtt.
(2) Senki sem állhat a törvény
fölött.”
22. szakasz
(1) „Az élethez való jog, valamint a
személy fizikai és pszichikai
integritásához való jog garantálva
van.”
29. szakasz
(1) „A gondolatok, a vélemények,
akárcsak a vallásos hitek szabadsága semmilyen formában sem
korlátozható.”

GYAKOROLD ÉS ALKALMAZD
1 	Hasonlítsd össze, milyen az állampolgári és szabadságjogokat biztosítottak Románia alaptörvényei a XX. század
második felében!

2 	A z alábbi minta alapján készíts interjút rokonoddal vagy ismerősöddel arról, hogy miként tartották tiszteletben
állampolgári és szabadságjogaikat a kommunista rendszer alatt, illetve miként tartják tiszteletben azokat jelenleg.
Jogok

A tanuláshoz való jog
A szavazathoz és a megválasztáshoz való jog
A munkához való jog
Az egyesülési jog
A szólásszabadság és a lelkiismereti szabadság
A tulajdonhoz való jog
Egyéb jogok

A kommunista rendszer idején

A jelenben

6. LECKE: A DEMOKR ATIKUS POLITIK AI RENDSZER 1989-TŐL NAPJAINKIG
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7. LECKE
Románia euroatlanti
csatlakozása

2004. március 29. – Románia a
NATO teljes jogú tagja lesz.

2005. április 25. – Románia aláírja
az Európai Unióhoz való
csatlakozási szerződést.

KULCSSZAVAK
∙ Integráció
∙ Európai Unió
∙	Észak-atlanti Szerződés
Szervezete

FELFEDEZEM

TÖRTÉNELMI FOGALMAK

Az Európai Unió intézményei

Európai Parlament =
az Európai Unió jogalkotó
hatósága. Ötévente
választják meg közvetlen
szavazással.
Az Európai Unió Tanácsa =
a tagállamok kormányait
képviselő európai uniós
törvényhozási testület.

IDŐSZALAG
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Románia újbóli visszatérése a demokratikus rendszerhez a XX. század végén
egy új tervnek a megalkotását is magával hozta, azaz euroatlanti szövetségekhez,
az Európai Unióhoz és a NATO-hoz (Észak-atlanti Szerződés Szervezete) való
csatlakozást.
Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozásának folyamata az országnak az
Európai Unióba való 2007-es belépésével kezdődött. Országunk az első olyan ország
volt Közép- és Kelet-Európában, amely hivatalos kapcsolatot hozott létre az európai
közösséggel. Románia és az Európai Unió között több egyezmény jött létre, amelyek a
kereskedelem, az emberek, a javak és a szolgáltatások szabad mozgásának megkön�nyítését célozták. Románia 1990-ben létesített diplomáciai kapcsolatokat az Európai
Unióval, 1991-ben pedig egy kereskedelmi és együttműködési egyezményt írt alá vele.
A csatlakozási egyezmény 2005. április 25-i aláírását követően Románia csatlakozásban levő országgá vált, és aktív megfigyelői státuszt nyert el az összes közösségi
intézmény szintjén. Szükségessé vált ugyanis a román képviselők jelenléte az európai
intézményekben és azok munkacsoportjaiban. Az aktív megfigyelői státusz lehetővé
tette Románia számára, hogy szavazati jog nélkül ugyan, de kifejtse nézőpontját az
európai szintű döntéshozói folyamatokban, ezáltal pedig befolyásolni tudta a
döntéseket, és érvényesíthette nemzeti érdekeit. Csatlakozása után Románia az aktív megfigyelő státuszból teljes jogú tagországgá vált.
A lakosság számát tekintve Románia a hetedik legnagyobb EU-tagország lett, a román
pedig az Unió egyik hivatalos nyelve. Az Európai Parlamentnek 32 romániai tagja van.
Az Európai Tanács soros elnökségét Románia 2019. január – június között töltötte be.
Ezzel párhuzamosan lépések történtek a NATO-ba (Észak-atlanti Szerződés Szervezete) való belépés érdekében. 1990 után, a kommunista blokk eltűnésével, a Varsói Szerződéssel és a Szovjetunió feloszlatása után Románia diplomáciai
kapcsolatokat kezdeményezett a NATO-val. Hivatalosan a NATO békefenntartói
1996-os részvétele Bosznia és Hercegovinában, Albániában, Koszovóban, Afganisztánban és Irakban jelentette az első lépéseket a NATO-csatlakozás irányába.
A NATO-csatlakozási szerződést 2004. március 29-én írták alá.

EURÓPAI UNIÓ

EURÓPAI
PARLAMENT

AZ EURÓPAI
UNIÓ
TANÁCSA

EURÓPAI
TANÁCS

EURÓPAI
BIZOTTSÁG

AZ EURÓPAI
UNIÓ
BÍRÓSÁGA

1949

1957

1992

2004

2007

NATO

EGK

Európai Unió

Románia
NATO-csatlakozása

Románia
EU-csatlakozása

IX. Tanegység. A XX–XXI. század Romániája

ÉSZBEN TARTOM
ÉRTEM ÉS ALKALMAZOM
A „ Üdvözlöm Románia forró óhaját, hogy még többel járuljon hozzá az európai
biztonsághoz és az európai kontinens megerősítéséhez. Továbbra is haladjanak
ebbe az irányba. A jövő az önöké. Az Önök elnökével nemrég megállapodtunk
abban, hogy stratégiai partnerséget dolgozunk ki nemzeteink között. Ez a partnerség fontos Amerikának, hiszen Románia önmagában és modellként is fontos
Amerikának ebben a kihívásokkal teli térségben. Románia megmutathatja
ennek a térségnek és a világ népeinek, hogy a megosztottságnál és az elnyomásnál van jobb út is. Ez az út az együttműködés, a szabadság és a béke útja.”
(Részlet Bill Clinton amerikai elnöknek a bukaresti Egyetem téren 1997. július
11-én elhangzott beszédéből, amelyben a román–amerikai stratégiai partnerség elindítását is bejelentette.)
B „Mi, a NATO-tagállamok állam- és kormányfői, akik ma a Szövetség kibővítésének
és megerősítésének, az új fenyegetések és súlyos biztonsági kihívások elleni közös
fellépés céljából találkoztunk (...), úgy határoztunk, hogy meghívjuk Bulgáriát,
Észtországot, Lettországot, Romániát, Szlovákiát és Szlovéniát, amely ezennel
megkezdi a Szövetségünkhöz való csatlakozás folyamatát...”
1.
2.
3.
4.

• Románia XXI. század végi
visszatérése a demokratikus
rendszerhez egyúttal új cél‑
kitűzést, éspedig az euro-at‑
lanti szövetségekhez, vagyis
a NATO-hoz (Észak-Atlanti
Szerződés Szervezete) és
az Európai Unióhoz történő
csatlakozást jelentette az
ország számára.
• Románia NATO-csatlakozási
szerződését 2004. március
29-én írták alá.
•R
 ománia 2007. január 1-jén
csatlakozott az Európai
Unióhoz.

Nevezd meg az A forrásban említett történelmi térséget!
A B forrás alapján határozd meg a NATO fő céljait!
Az A forrásból kiindulva határozd meg Románia szerepét a nemzetközi kapcsolatokban!
Elemezd az európai államok NATO-csatlakozásának előnyeit és hátrányait!

TANULÁSI
ACTIVITĂȚITEVÉKENYSÉGEK
DE ÎNVĂȚARE
Elemzem és megoldom
1

Az Európai Unió Alapjogi Chartája

a)	A forrás alapján sorold fel az Európai Unió közös értékeit!
b)	Nevezz meg két, az Európai Unió által elfogadott, a mindennapi élethez kapcsolódó intézkedést (élelmiszerek,
iskola, utazás, szolgáltatások stb.)!
c) Padtársaddal közösen írjatok öt kérdést, amelyet fel szeretnétek tenni egy európai parlamenti képviselőnek!

Tanulni tanulok
2 	Fogalmazzatok meg két érvet az „Egység a sokféle‑
ségben” témájú vitafórumra!

Gyakorlok
3 	P ORTFÓLIÓ. Készítsetek időszalagot Románia euro‑

atlanti csatlakozásának lépcsőfokairól! Az információs
eszközök segítségével állapítsátok meg, melyek az
Európai Unió gyerekeknek szóló és ifjúsági projektjei!

7. LECKE: ROMÁNIA EUROATL ANTI CSATL AKOZ ÁSA
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ISMÉTLŐ VÁZLAT

ISMÉTLÉS

• 1916 – Románia belép az I. világháborúba, hogy
elérje a nemzet egyesítését.
• 1917 – A román hadsereg ragyogó győzelmet arat
Mărăști, Mărășești és Ojtoz mellett.
• 1918 – A Nagy Egyesülés: Besszarábia, Bukovina és
Erdély egyesül Romániával.
• 1923 – Elfogadják az egyesülés alkotmányát.
• 1926 – Megalakul a Nemzeti Parasztpárt.
• 1930 – II. Károly király megkezdi uralkodását.
• 1938–1940 – II. Károly királyi diktatúrája.
• 1940–1944 – Az Antonescu-rendszer.
• 1941 – Románia belép a háborúba Németország oldalán.
• 1944 (augusztus 23.) – Románia Németország ellen
fordítja a fegyvert, és csatlakozik az Egyesült Nemze‑
tek Szövetségéhez.

• 1945 – A Dr. Petru Groza vezette első kommunista
kormány.
• 1947 – I. Mihály király lemondása és a Román
Népköztársaság kikiáltása.
• 1948–1965 – a kommunista rendszer – Gheorghe
Gheorghiu-Dej
• 1965–1989 – a kommunista rendszer – Nicolae Ceaușescu
• 1989 – visszatérés a demokráciához
• 1990 – a kommunizmus bukása utáni első szabad
választások
• 1991 – Alkotmány
• 2004 – Románia csatlakozik a NATO-hoz.
• 2007 – Románia csatlakozik az Európai Unióhoz.
• 2019 – Románia tölti be az EU Tanácsának soros
elnökségét.

ELLENŐRZÖM TUDÁSOMAT
1 A munka/információs eszközök segítségével oldd meg a következő feladatokat:

a) Határozd meg a személyi kultuszt!
b)	Határozd meg azt a pillanatot, amely a romániai Nicolae Ceaușescu személyi kultuszának létrejöttéhez vezetett
Romániában!
c) Nevezz meg két területet, amelyen megnyilvánult a személyi kultusz!
d) Nevezd meg a Nicolae Ceaușescu által Romániában bevezetett személyi kultusz két következményét!
e) Nevezz meg egy másik XX. századi politikai vezetőt, aki személyi kultuszt vezetett be!
f)	Hozz létre digitális adatbázist (források, fényképek, video- és hangfelvételek) Nicolae Ceaușescu személyi
kultuszának szemléltetésére!
2 	Egyénileg vagy csoportosan, a T. SZ. H. F. (téma, szerep, hallgatóság, forma) eljárás segítségével készítsetek
projektet az Állampolgári és szabadságjogok a kommunista rendszer idején témában!
T = TÉMA A téma kijelölése: Állampolgári és szabadságjogok a kommunista rendszer idején
SZ = SZEREP
• egy külföldi újságíró abból az időszakból
• egy jelenlegi román újságíró
• a kommunista börtönök egyik túlélője
• a börtönben meghalt politikai elítélt leszármazottja
• egy emberjogi aktivista
	
H = HALLGATÓSÁG = Olyan lehetséges intézmények vagy személyek, akiknek bizonyos üzeneteket lehet továbbítani az alapvető emberi jogok és szabadságok tiszteletben tartásával kapcsolatban a kommunista rendszer alatt:
• egy nemzetközi intézmény
• a diákok egy csoportja
• egy nemkormányzati szervezet
5 fős csoportok. Munkaidő = 15–20
• egy televízió-/rádióadó
perc. Bemutatás.
• a nagyközönség
Az elismerést élvező műveket népsze	
F= FORMA Úgy kell kialakítani az üzenet továbbításának formáját, hogy
rűsíteni lehet, és elő lehet készíteni az
felhívja a figyelmet azokra a szempontokra, amelyek negatív hatással
iskolai folyóiratban való közlésre vagy
voltak az emberek életére. Az adott szereptől és a megfelelő közönségegy verseny megszervezésére vagy
től függően minden diák/diákcsoport meghatározza az üzenet formáját.
egy tematikus kiállításra stb.
• levél • interjú • sajtócikk • kérés • plakát
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ISMÉTLÉS

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS

PORTFÓLIÓ
I Válaszd ki a helyes választ:

1. Románia
		
a) 1914-ben; b) 1915-ben; c) 1916-ban lépett be az
I. világháborúba.
2. 1918. december 1-jén egyesült Romániával:
		
a) Besszarábia; b) Bukovina; c) Erdély.
3. A háborúk közötti időszakban alapították meg:
		
a) a Nemzeti Liberális Pártot;
		
b) a Román Nemzeti Pártot;
		
c) a Nemzeti Parasztpártot.
4. Az 1923-ban elfogadott alkotmány jellege:
		
a) tekintélyelvű; b) önkényuralmi; c) demokratikus.

A gyulafehérvári nemzetgyűlés

II Állapítsd meg, hogy igazak-e vagy hamisak a következő állítások:
a) Az 1930-as népszámlálás szerint a nemzeti kisebbségek Nagy-Románia népességének 15%-át alkották.
b) 1938-ban Romániában tekintélyelvű politikai rendszer volt.
c) A két háború közötti időszakban Romániában szélsőbaloldali és szélsőjobboldali pártok is működtek.
d) Románia utolsó királya II. Károly volt.

III Párosítsd a két oszlopban megadott fogalmakat:
1.
2.
3.
4.

Parlament			
Kormány			
Király/elnök 			
Legfelsőbb Semmítőszék és Bíróság		

a) igazságszolgáltatás
b) Törvényhozó hatalom
c) Törvények kihirdetése
d) Végrehajtó hatalom

IV Másold a füzetbe az alábbi táblázatot, majd egészítsd ki a minta szerint:
A kommunista Románia – jellemzők

Államosítás

Gazdaság

Társadalom

Politika

Kultúra

V Olvasd el figyelmesen az alábbi forrást, majd oldd meg a feladatokat:

		
1. Állapítsd meg, melyik századra utal a forrás! 0,5 pont
2. Nevezz meg egy, a forrásban szereplő történelmi térséget! 0,5 pont
3.	A forrás alapján nevezz meg egy olyan intézkedést, amely hozzájárult a román politikai élet demokratizálódá‑
sához! 0,5 pont
4. Határozd meg a szövegben aláhúzott fogalmat! 0,5 pont
5.	Egy 5 bekezdést tartalmazó esszében mutasd be a XX. század utolsó évtizedében Romániában elfogadott
alaptörvényt! 2 pont

ÖNÉRTÉKELÉS
Értékelési útmutató

I

II

III

0,25 p × 4 = 1 p 0,25 p × 4 = 1 p 0,25 p × 4 = 1 p

IV

V

0,5 p × 4 = 2 p

4p

Hivatalból: 1 pont
Maximális pontszám: 10 pont

ÉRTÉKELÉS
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ÉV VÉGI ISMÉTLÉS

SZELLEMISÉG − KULTÚRA

VALLÁS
• Kereszténység:
– ortodoxok
– katolikusok
– protestánsok
• egyéb vallások

MŰVÉSZET
IRÁNYZATOK
(STÍLUSOK):
• dák
• görög–latin
• bizánci
• román
• gótikus
• reneszánsz
• felvilágosodás
• 1848-as
• romantika
• realizmus
• modernizmus stb.

TERÜLETEK:
• irodalom
• építészet
• zene
• festészet
• szobrászat stb.
KÉPVISELŐI:
• Mihai Eminescu
• Ion Luca Caragiale
• Ion Creangă
• Lucian Blaga
• Constantin Brâncuși
• George Enescu
• Ion Mincu stb.

TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA
• orvostudomány
• matematika
• fizika
• kémia
• történelem
• földrajztudomány
• repüléstan stb.
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KÉPVISELŐI:
• Spiru Haret
• Nicolae Teclu
• Henri Coandă
• Aurel Vlaicu
• Ana Aslan
• Gogu Constantinescu
• Emil Palade stb.

FÖLDRAJZI KÖRNYEZET
• Kárpátok – Duna – Fekete-tenger
• harmonikus
• változatos

NÉPESSÉG
• trákok, géta-dákok, dák-rómaiak
• románok
• magyarok, szászok, székelyek, zsidók, romák stb.

POLITIKAI SZERVEZŐDÉS
• A DÁK ÁLLAM: Burebista, Decebal
• A KÖZÉPKORI ÁLLAMOK:
– Erdély
– Havasalföld: I. Basarab
– Moldva: I. Bogdan
– Dobrudzsa: Dobrotici
• AZ ÚJKORI ÁLLAM (1859):
– Alexandru Ioan Cuza
– I. Károly
• AZ EGYSÉGES NEMZETÁLLAM (1918)
• A KOMMUNISTA ÁLLAM (1947–1989)
• A DEMOKRATIKUS ÁLLAM (1989 – napjainkig)

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
• Ókor: a dák–római háborúk
• Középkor: diplomácia (szerződések) és konfliktusok (csaták), kései keresztes hadjáratok
• Újkor: függetlenség
• Jelenkor:
– SZÖVETSÉGEK: Antant, tengelyhatalmak, ENSZ, Varsói Szerződés, NATO, Európai Unió
– KONFLIKTUSOK: I. világháború, II. világháború

ÉV VÉGI ISMÉTLÉS
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A román térség történelmi térképei
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Egészítsd ki az összefoglaló vázlatokat a 8. osztályban megtanult egyéb ismeretekkel is (adatok,
fogalmak, személyiségek stb.)! Alkoss véleményt a románok szerepéről és az egyetemes történelem‑
hez való hozzájárulásáról!
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PORTFÓLIÓ
• A többféle intelligencia elméletéből kiindulva, az osztálytársakkal együtt készítsetek projektet, amelynek témája:
„Románok, akik alakították a történelmet”.
• Oldd meg a feladatokat a rád jellemző intelligencia-típus szerint!

A Verbális/nyelvi intel‑

E Természeti intelligen‑

B L ogikai/matematikai

F Testi/mozgáskoordi‑

C Zenei/ritmus intelli‑

G Intraperszonális (ma‑

gencia. Állíts össze
jegyzéket a legismer‑
tebb román zeneszer‑
zők mű veiből, és
mutass be belőlük
részleteket az osztály‑
nak!

gunkra vonatkozó) in‑
telligencia. Írj naplót/
megfigyelési adatla‑
pot, amely bemutatja a
tanév során a történe‑
lemórákon átélt érzel‑
meidet, hangulataidat,
érzéseidet!

D Vizuális/térbeli intel‑

H Interperszonális (em‑

ligencia. Írj cikksoro‑
zatot a „Román vajdák,
fejedelmek és kirá‑
lyok” témában!

intelligencia. Készíts/
Szerkessz táblázato‑
kat/diagramokat/idő‑
rendi vázlatokat a
„Tudomány és technika
a román térségben”
témáról!

ligencia. Készíts raj‑
zot/plakátot/posztert/
fotóalbumot a követ‑
kező témához: „Híres
román szobrászok és
festők”.

cia. Készíts projektet
arról, hogy milyen sze‑
r e p et j át s zot t a
földrajzi környezet a
románok történelmé‑
ben!

nációs intelligencia.
Alkosd meg egy olyan
épület /emlékmű
makettjét, amelyről
ebben az évben tanul‑
tál történelemből!

beri kapcsolatokra
vonatkozó) intelligen‑
cia. Tervezz meg egy
társadalmi jellegű te‑
vékenységet, amely‑
ben bemutatod az
ebben a projektben
készült anyagokat!
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PORTFÓLIÓ

Az alábbi forrásokat felhasználva oldjátok meg a feladatokat:

A.

Részlet (Mihail Kogălniceanu)

I Az alábbi táblázatot másoljátok be a füzetbe, majd töltsétek ki a megadott minta szerint:
Történelmi korszak
Őskor
Ókor
Középkor
Újkor
Jelenkor

Jellemzők/sajátosságok
Események
A leghosszabb ideig tartó történelmi korszak „A neolitikus forradalom”

Személyiség
–

II Tanulmányozd figyelmesen a mellékelt képeket, majd állapítsd
meg és magyarázd meg, hogy milyen történelmi eseményhez
kapcsolódik!

1. A középkori román államok megalakulása.
2.	A z állami függetlenség kivívása.
3.	A román nép és a román nyelv kialakulása.
4.	A román országok részvétele a kései keresztes hadjáratokban.

B.

C.

D.

III Töltsd ki az üresen hagyott mezőket az odaillő fogalmakkal:
A XIV. század végétől a románok közvetlenül részt vettek az … harcban, és hozzájárultak a „ … ” politikájához.
Így például (I.) Öreg Mircea … (1394/1395) győzelmet aratott a … szultán vezette seregek ellen. Jelentős katonai
győzelmeket aratott … erdélyi vajda is (1441–1456) az 1443–1444-es … , és … (1456), továbbá … havasalföldi
fejedelem … , 1461–1462-ben vagy … (1475).
((III.) Nagy István, Rovinénél, oszmánellenes, Hunyadi János, Bajezid, Vaslui, kései keresztes hadjáratok,
Nándorfehérvárnál, (III.) Karóbahúzó Vlad, a hosszú hadjárat)

IV A z alábbi fogalmak a románok történelmének valamelyik fontos eseményéhez kötődnek. Nevezd meg az eseményt,
majd írj egy, öt bekezdésből álló esszét, amelyben felhasználod a megadott fogalmakat!
Az 1856-os párizsi kongresszus, ad hoc nemzetgyűlések, párizsi konferencia, kettős választás, Alexandru Ioan Cuza.
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V

 evezzétek meg a képeken látható személyiségeket, másoljátok be az alábbi táblázatot a füzetbe, majd töltsétek ki a
N
megadott minta alapján! Alkossatok véleményt az érintett személyiségek hozzájárulásáról a románok történelméhez!

E. „Az Egyesülés az egyetlen

politikai állapot, amely
biztosítani tudja a jövőnket…”

F.F. „Minden az országért,

G. „Nem a falak teszik az

magamért semmit.”

iskolát, hanem a szellem,
amely közöttük lakozik.”

H. „A holnap világa nem

létezhet erkölcs, hit és
emlékezet nélkül.”

Személyiség
Alexandru Ioan Cuza
Történelmi esemény A fejedelemségek egyesülése
Jelmagyarázat
Legendă
Románok
– 72%
Români
– 72%
Magyarok
– 8%
Maghiari
– 8%
Germani
Németek– –4%
4%
Evrei
– 4%
Zsidók
– 4%
Ruteni
– 3%
Ruténok
– 3%
Ruși
– 2%– 2%
Oroszok
Bulgari
– 2%
Bolgárok
– 2%
Rromi
Romák– –1%
1%
Turci
– 1%– 1%
Törökök
Alte
minorități
– 2% – 2%
Egyéb
kisebbségek

VI A z I forrás alapján nevezzétek meg az
1930-as népszámlálás szerint a Ro‑
mániában élő kisebbségeket!
Alkossatok véleményt a társadalmi–
kulturális sokszínűség fontosságáról
a jelenkori világban!

I.

VII Olvasd el figyelmesen az alábbi forrást, majd oldd meg a feladatokat:

J. Részlet Románia és a Moldovai Köztársaság nagy képes történetéből.

a) Nevezd meg az évszázadot és a történelmi térséget, amelyre a forrás utal!
0,2 pont
b) Sorolj fel kettőt a kommunista rendszer gazdasági intézkedései közül!
0,3 pont
c) Nevezd meg két okát a kommunista rendszer 1989. decemberi összeomlásának! 0,5 pont

VIII Állítsd időrendi sorrendbe az alábbi történelmi eseményeket:
a) Románia az Európai Unió Tanácsának soros elnöke.
b) Románia csatlakozása az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez.
c) Az első szabad választások Romániában a decemberi forradalom után.
d) Románia csatlakozása az Európai Unióhoz.

ÖNÉRTÉKELÉS

I

II

III

IV

V

VI

VII

Értékelési útmutató

0,10 p × 12 =
1,2 p

0,5 p × 2 =
1p

0,1 p × 10 =
1p

0,5 p + 1 p =
1,5 p

0,5 p × 3 =
1,5 p

1p

1p

VIII

1 pont hivatalból
0,2 p × 4 = Maximális pontszám: 10 pont
0,8 p
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Megoldások
ÉV ELEJI ISMÉTLÉS 7 o.

I 1. b; 2. b; 3. b; 4. b; 5. b; 6. a.
II 1914 – az I. világháború kezdete; 1929–1933 – A nagy
gazdasági válság; 1939 – a II. világháború kezdete;
1945 – a II. világháború vége; 1949 – a NATO létreho‑
zása; 1955 – a Varsói Szerződés; 1957 – a Római Szer‑
ződés; 1962 – Rakétaválság; 1985 – Mihail Gorbacsov
lesz az SZKP főtitkára; 1989 – A kommunista rend‑
szerek bukása Közép- és Kelet-Európában.

III Bármilyen hétköznappal kapcsolatos elem.
IV 1. F. D. Roosevelt – az USA elnöke / a II. világháború;
2. W. Churchill – Nagy-Britannia miniszterelnöke/ II.
világháború; 3. M. Gorbacsov – az SZKP főtitkára /
glasznoszty és peresztrojka; 4. A. Einstein, C. Chaplin/
fizika, relativitáselmélet/filmművészet.

V 1. Az Európai Parlament, 2. Az Európai Tanács,
3. Az Európai Bizottság, 4. Az Európai Unió Tanácsa,
5. Az Európai Unió Bírósága.

VI  1. Európa, XX. század; 2. I. világháború, II. világháború;
3. A hidegháború; 4. A forrásokban feltüntetett politikai
rendszerek bármely két jellemzője/tulajdonsága/gya‑
korlata; 5. Az Európai Unió megalakulása; 6. A foga‑
lomtérkép elkészítése.

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS – I. Tanegység, 14. o.
I 1. b; 2. b; 3. a; 4. c; 5. c.
II 238 391 km, átlagosan, Északi-sark, Duna.
III 1. Fekete-tenger, 2. „a nemzetközi forgalom egyik
legaktívabb központja”, „üzlet”; 3. Az összes vitorla
felfelé stb.

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS – II. Tanegység, 24. o.
I 1. c; 2. c; 3. b; 4. b.
II a. A; b. F; c. A; d. A.
III A – a fémkor; B – a kőkorszak; C – a fémkor; D – kő‑
korszak.

IV Bármilyen gazdasági, társadalmi szervezeti, művé‑
szeti és vallási szempont.

V 1 – Magyarország, Románia; 2 – Közép-Európa –
Észak-Európa stb.

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS – III. Tanegység, 36. o.
I 1. b; 2. a; 3. c; 4. a.
II a. A; b. F; c. A; d. A.
III A , C, D, E.
IV Dacia rómaiak által történt meghódításának bármely
két oka; Dacia rómaiak által történt meghódításának
bármely két következménye.

V 1. Decebal; 2. Traianus; Drobeta-híd, Traianus-oszlop,

Adamclisi-emlékmű, 3. Bármely vélemény; minden
releváns történelmi tény, amely a dákoknak a róma‑
iakkal való Kr. u. I–II. századi kapcsolatairól szól.

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS – IV. Tanegység, 48. o.
I 1. a; 2. b; 3. b; 4. b.
II a. F; b. A; c. F; d. A.
III A , B.
IV 	Itáliai, keltibériai, latin, latin, latin, latin, szláv, ger‑
mán, germán, germán.

V 1. Európa, VI. század; 2. Justinianus, „a barbárok át‑
kelésének megállítására”; 3. A román nép kialakulá‑
sának, illet ve a vándornépek szerepének
megmagyarázása.

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS – V. Tanegység, 62. o.
I 1. b; 2. b; 3. c; 4. c.
II a. A; b. A; c. F; d. F.
III B, C.
IV Bármely legenda, bármilyen helyes tartalom.
V 1. Máramaros; 2. Havasalföld, Moldva; 3. vallahok =

románok; önállóság = szabadság, függetlenség;
4. A Kárpáton kívüli középkori román államok kiala‑
kulásának bemutatása.
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ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS – VI. Tanegység, 72. o.
I 1. b; 2. b; 3. c; 4. a.

III 1-b; 2-d; 3-c; 4-a.

II a. F; b. A; c. F; d. A.

IV A kommunista Románia bármely társadalmi, politi‑

III 	A keleti válság bármely két következménye a román
térségre; területi, emberi, anyagi veszteségek stb.

IV A fanarióta rendszer bármely jellemzője: korrupció,

a külpolitika gyakorlásához való jog elveszítése; nö‑
vekvő adók, ajándékok, az oszmán kereskedelmi mo‑
nopólium; a hadsereg feloszlatása stb.

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS – VII. Tanegység, 80. o.
I 1. a; 2. c; 3. a; 4. b.
II a. A; b. F; c. F; d. A.

kai, kulturális jellemzője: erőltetett iparosítás, mun‑
kásosztály/proletariátus,
parasztság,
egypártrendszer, terror, politikai rendőrség, szocia‑
lista realizmus, proletariátus stb.

V 1. XX; 2. Nyugat-Európa; 3. „az általános választójog

elfogadása”; 4. Oligarchia = olyan kormányzati forma,
amelyben a hatalmat egy szűk csoport birtokolja;
5. Az 1991-es alkotmányt bemutató öt bekezdésből
álló esszé.

ÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS, 132. o.

III A . Az 1821-es forradalmi mozgalom; B. Az 1848-as

I A z adott korszak bármely jellemzője/sajátossága,

IV 	Bármilyen, az 1848-as forradalom programjaiban

II 3. a román nép kialakulása: géta-dákok, rómaiak,

V 1. Moldva–Havasalföld, Törökország stb. 2. XVIII. szá‑

III oszmánellenes, kései keresztes hadjárat, Rovine, Ba‑

forradalom; C. A fanarióta uralom.

szereplő társadalmi, politikai, nemzeti célkitűzés.

zad; 3. a fanarióta rendszer, a politikai bizonytalanság;
4. Bármilyen szempont a román társadalom XVIII.
század végi fejlődésével kapcsolatban.

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS – VIII. Tanegység, 94. o.
I 1. b; 2. b; 3. c; 4. c.

eseménye, személyisége.

vándornépek.

jazid, Hunyadi János, a hosszú hadjárat, Nándorfe‑
hérvár, (III.) Karóbahúzó Vlad, (III.) Nagy István,
Vaslui.

IV A modern román állam kialakulása; az 5 fogalom
helyes használata.

V F. – . Károly, 1866-os alkotmány, függetlenség.

II a. A; b. A; c. F; d. A.

G. – I. Ferdinánd, Nagy-Románia.

III Ab3; Bc1; Ca2.

H. – I. Mihály, a fegyverek Németország elleni fordí‑
tása a II. világháborúban, a királyi sztrájk.

IV 	Bármilyen két intézkedés, amely a modern román ál‑

lam megszilárdításával kapcsolatos: a földreform, a
közoktatási reform, a Polgári Törvénykönyv, a Büntető
Törvénykönyv, az 1866-os alkotmány stb.

V 1. Nyugat-Európa, Európa; 2. „a legnagyobb román

költő”; 3. „a hazai ihletforrások”, „a helyi irodalmi ha‑
gyományok”; 4. Bármely nézőpont, amely a XIX. szá‑
zad második felének román kultúrájára vonatkozik.

ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS – IX. Tanegység, 127. o.
I 1. a; 2. c; 3. c; 4. c.
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II a. F; b. A; c. A; d. F.
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VI 	Magyarok, németek, zsidók, ruszinok, oroszok, ro‑
mák stb. A társadalmi–kulturális sokszínűség tisz‑
teletben tartásának fontosságával kapcsolatos
bármely nézőpont megfogalmazása.

VII a. Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceaușescu;

b. á
 llamosítás, kollektivizálás, erőltetett iparosítás,
a Nép Háza, a transzfogarasi út, metró stb.
c. a
 kommunista rendszer összeomlásának bármely
két oka

VIII c, b, d, a.
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