;

C/2
1 ,,/

l'
I

t

J

,

}

Az Iskolai

4200/2704
Filmintézet
diafilm
.
(

(.

sorözata

140. szám

MÁTYÁS KIRÁLY ÉSKORA

.
,
Történe1rn.:Lsorozat:ll
Készül t ~ .1955it évben
.. ~.

A x:y~ század magyar töxténelmében két d6ntő probléma' v61t~ a török
}cérd.és ésezzel
elválaszthatatlanul
egybekapc:solva a központi ha.ta.Lom megteremtése. Ezeknek a feladatoknat megoldásától függött Magyarország jövendősersa.
Hunyadi \Tános halála: után Mátyásra várt e kérdések megoldása •..NI';3ki kellett
megazünt etná e a feudális anaz-oh.í.át;
, hogy erős központi hatalom
bi.rtokábanJ a siker reményé.ben vehesse fel a küzde Lmet oa nemcsak Magya:ror...•.
az ágot , hanem Európa más rész.ei t is .puszti tással fenyegetŐ~örök natalammal szemben.
Mátyás areáváró
f eLadat cka.t jórészt
meg is o.Ldo t t a , Á .képanyagga.La
s zóve.L.elmondottakat alátámaszt juk és igy nemcsak a fül ön , hanem á látáson
keresztül is megértet jUk a tanulókkal. Mátyás j'elentőségét.! ur-a.Lko
dás ának
f'orrto.aaágát éshalad6 voltát •..- .
.
A .képanyag fl';31használáscfuál a köz épí.sko.Laá tankönyv' gondolatmenetét
vettük tekintetbe .• A képek: csoportositása
az alábbiak az.ez-Lrrt tört ént-:...
L, A Htinyadicsalád,.illetve

Mátyas- származása
A központosit~tt
Monarchia kiépitése.
Pénz,ii&Y)hadügj,gazdaság
és társadalom
.'..'
III •. Külpoli tika !háborukl
IV.' Müvelődés, Mátyás értékelése, •.
II.

. :i
1

,, .

'1
"

i
l

,

..!

1. Vajdahup.yad~
vara.
".
_
.
"
A Hunyadi család ősi fészke •. Zsigmond király aj ándékoitaHunyadi Já-,
nos aPj ának. "A főuxi élet központjai ebben a kez-ban a Jovagvárakv~l tak). -amelyek ál t al.ában .a természettől. is védettp-ontokon épültek __Bee.szt áeuk,
, tagóltságuk,gyakorlati
alapon ké szül.t , A kényelem.azempo.ntjai a.l ár endeLt .
szerepet játsz.ot,tak. A. f'a.Lakonjbe Lüf , az. épületek kc5zött több udvar volt. •..
"Egyik a tornaudyar" 'ahol 1;1.. főuxi udvarban nevelke-dő ifjak' gyakorlatoztak.
Különö'sen fontos. a lótidvar, amely háboru idején a vidék baromgyüjtÓje.volt •.
A f<5épület a vár-ur lakása, a palota,
rendesen a Legvéde t t ebb helyen épült __
'Be-osztásaar'ánylag
kényelmes; de nem a lakhat óság szemporitjaivoltakaz
írányadók. A .pa.Lo t ában, a Legf'o.nt.o aabbvnáaz a nagylov-agterem.A
lakószobák
szerényebbek, kisméretüek~ Külön vo Ltak a család férfiás
női tagjai.szá-,
máz-a , külön a vendágek , az udvarhoz. tartozó nemes ifjak
számára fenntartott
helyiségek •. Az ablakok papírral.,:' vagy hártyával, vol t ak boritva, bár az' üve-g '.
is előfordult.'
A fütőtestek
régies kanda.Ll.ők, a kál.yhák csak Mátyas ko.rában
vál.t ak ismertté" A butoxzat szegényes volt. A.fal mellett Ládapadok álltak,
amelyek ülőhelyül és szekrényül is sz.ólgál tak lJ Az asztaL max gyakrah kihuz.ós Ikorábban kec skel ábaa aszfal t használt ak/ •. Sokat fejlődött
a szék és az
ágy is •. A szalmazsák mellett már a ,száz.ad elej én f'eltünt a pelyhes derekalj •.
A szőnyeg még z Lt.ka, A.. szekrény is ezidőben kezd ismertebbé. válni,
.
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2. Lovagt'erem,a várban
A lovagterem a vár védett, roh~entes
oldalán feküdt és ezért ablakai nagyobbak , mint a többi ablakok •.A, Lovagt e.remben rendezték a nagy lakomákat és más ünnepélyes alkalmakkor is ezt használták.
3

o,

Gótikus szekrény három aritópárralap1

.század végén

4 •. Faragással diszitett
láda, ónozott vasveretekkela
Mindkettő li. vár Ou.torzatáhQz tartozott.

XV.sz.ázad végén.

/

,,;5. Mátyás király

szülőháza Kolozsvár~tt

,\Ebben a házban szi.i1.ete'tt Mátyás valószin.üleg 1440.,február23-án.
A
,ház ma is áll. A román és a magyar nép egyaránt büaz ke Mátyásra és a Hunya'di c aa.l ád eredete nem szétválasztó
raí.kérrt a mult bán , hanem eros ,összekapc aoLó szerepet játszik
a két s acc-í.ak.í.zmuatépitő nép é.Let ben,
é

6•. Mátyás és Beatrix

dombormüvüképe

'Ez a dombormüismeretlen olasz szobrász alkotiisa a XV. században •. F~
hér márványból faragott reliefkép l a bécsi muz eumban őrzik •. A király arca
borotvál t, haja hosszu fürtökben omlik 'V'állára.' Fej ét cserkoszoru 'övezi.
Ruháján prémes gallér látható.
Nyakáról kö vekke.L kirakott vastag nYaklánc
lóg Le , A királyné,
a király második olasz származásu felesége,. magyaros
ruhát és fejkendőt visel. Ruhája gondosan van kirakva gyöngyökkel és drágakövekkel •..
II •.

7. Mátyás ara~y forintjai
8. 'Mátyás ezüst garasai
'Mátyás m.í.ndeneke Lő t t a, pénzügyek, az államháztartás
r'endbehoaás ár-a
forditotta
figyelmét és nagy eredményeket ért el. Céltudatos adópolitikájával, királyi
s családi jövedelmeinek erélyes beha.j t.áe áva'l, , pontoskezelésével elérte,
hogy jövedelme éVi 800 ezer - 1 millió forintra-emelkedett
•.
Egy arany forint kb. 3,5 gr. szinaranyat tartalmazott.
Mátyás korában 200
ezüst dénár. tett ki egy arany fo.rintot •. A pénz vásárló értéke az alábbiak ..•.
ban szemlélhető:
' ,
"
é

1 kat .hold föld 5,09 gr ar any , azaz 1,33 arany forint,
1 ló

35,-

100 tojás

0,35'"

'
i par csizma

1,16

,

9 •. Számszerijas

"

f.I

'tI

10~-

"

"

ft

0,1

"

"

.ft

0,.35

"

"

""

'n

1927-ben
837,77 P
1927-ben
581,65 P
1927":"ben
11,44 p
1927-ben
22,P

katona a XV: századból

10. Páncélos gYalogos katona Mátyás hadseregéből

/

Mátyás hadseregében.,. m i.kérrt atyj
ban is, a gez-Lncet még a nehézlovasság alkotta.
A zsoldos, .gya.Logs ág paj z.soac kbó LJ lándzsásokból;. ijászokból,
illetve
puskásokból állott," Mátyás egy levelében azt irja a gyalogosok harcmódjáról, hogya nehézfegyverzetü pajzsosok mintegy védófalat alkotnak,-Möáé

2-
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göttük hely~zkedn.ek eJ. a puskasek s a könnyiifegyy:er.z..e:tU iJ,a,B'1 k{Jpjás~". az ám-."
szeri;iasgyalogok,
hO'gy a.Lka.Lmas idópon:l;.barl.:ldtö.rve ~ámap.ásbamen.jenek áh
.Ez, 'a huszita
.iskWa,.: az.aa.L a killönl;l.séggel, ,hOgy a caz.ekez-ek v.~dőfalát moagó
emb.ersövény hely·ettesiti
•

.1f. A Lov§:&i

tp.r;nákön'haaznáJ.,t

p'énc~;r.,,é-s comb-vért fl. iV.száz.ad'qan

. A köz.épko.r L harcjátékQk
ILovagi' to~~ák/ áli.i.tólaga"IX.
sz.ázad oar; kezdtek divatQ:s,s.á váliri •. A t c.rna 'Lándaaadöf éase.L kezdoélött.
A 'réSz.'tyev9k arra
törekedtek.hogy erős, kellő: helyen a1kaJ.m.az.q,ttdÖ·f~s ál1;.a.1iliente1üket
a.
nyere-gbQl
kiüssék"" Ha a lándzsákate;Ltö-rték):
kard9-al:fo~~·tatták
a küzrde.Lme t,
~'E;lJ,ye~ --. ha -igy nem sikerült
-<birkóz.ássa.J..faj ez-t~k. be'l_A győztes~ lett li
~egy~~ött Lova , sis~ja
s _fegyvere
s a~0.z,~,es- gyél.kran mé'g vál-tságdijat
. ·is kpyet~l t •.Ezek a kQrülmények a;Lo7.$.git,ornákat s:zE):re,l1~sej
át.ékká tet.t~k
s 'J...g:f ackan rüz Le.taz.ez-üen iiz.t.é.k a ,t~rnákQ.n val6.r~a~yéte-~ t,•..·A lovagi
torná,..
kat még a Jen:.
s xv .században.
i-s ,müve.Ltékrdé--llliridittkább pusztá. -látyáriyQ.s-.
Bággá vártak.
.
.
é

é

-é

lZ •. Ké}z§pkgri ,kőhaj,itó-pép

13.' Vi:vótorOn.y

14.: Ball is ta a XV.sz§dbóJ-.

,.

. 'A tüz.érsággyoxs
f~jlődése
a -n."s#ázadra "esi.k:.: Ennek e.LLen.ére akö~épkori kQMj:t:~o-gépak /katapult-a./ ,v.a.lamint. a .nyd.Lvet6k /ballistaJ
hasz nál.a-,
t.os .~sz.ki;}.z.i:}k
vol.tak' avára.k
Q.strömánál", Ezeket az' <>~trg,mgépeket nemcsak a
k15z~pkQ.r.bap.Jhanem már ~z ó-k~:rban;LE haaznál.üák
; Hl:m;y:a:.d1.r.Táno-s kUlönö:s,$o!1 ,
sokra értékelte
akatap úl t át . és a ba.ll~s t.á t , Az:, Y9-1ta.. ,véleménye ~ ,hogy 't;6b-«
.Ilet ér p-Erl-ő1.ükfJg;y-..,e.g;j lminj; .három §.gyu,..-AviY.ótarnyQt;
miként. az., ókorban.
'is ~ .ayárakq-stx0mánál
hasanál, ták~ ,Egyrészt yédeJ,rriiU s.z.6-l.gált av;árfálakról
aláz.udul.6 kQl'·e-k.,.nyLLak si;b.~-ell·enlt:·másrész:~a fa1.ak megmáaz áaáb tette
le-hetóvé .•.., .'
. ,
','
.

.

W.·M,át;táspf1tt2(Ba

.

. . F9-~.(..r.iá.gy~r.s:zágés
pen- Bz.Emt'~9-:':'gy alakJa~
16.' A!W;s,zár legMiJtb

a Hunyadd.ak címez-e , le.n~.'~Mátyásmcnogram~a)
amint megöli a Aárkányt~
\1>

,mwax'áb.ráz.olás8oI1500

körüli

Mátyá;' hadsere.g~en
taJ:.álhat6 meg' a hu~"árság ,:Őse-e . A le-grégibb
aln'áz.olás, fI5Y J.500 -kö-rí4kész..ü.lt,M~a:i:' .aaahl.ya .b:i.iveqán található!
1'aló ez.. a. kép...'
.
.

,:P ••Mátyás Pejr:Y

f!$$őpecaétJ~"

k?z;é~ -

ismert
onnan

,

A peo.aé t en. kö~ira.t

éll:.V;:i,~tó ~ame-lynek magyal;' forditása
a ,következ.ő)
kegyelmé:bő1Mag;ta:;rorsz.ág J -Da.Imác La , ..Kr,Qátiaf: Ráma). Szer bía.."
Qalicia"LodamE$,ria~. Humáni:a..,es BI:l..l.&ária.: királyának
fe1~égpeQ$.étJe" .• A ki-r-ály ,'disz.e.s, faragá,su,); gót.~ll1.ü trónuSpn:ill •. F~ját koz-ona ékesi-t'i; ·testét
b.QSS1Z.ll. palástés
09- öltöny f~P.i. ~9bbjáb1;lll;lö.g~t.;. bad, ke.z bezi vaz, országalmát tartja .•. Atrónuson
fönt az a.r.azág", kö-~é:pen:l3u+&ária és Galioia"
lent
Illimánia ésDálmáo.ia., -ci..~Q,,,,:,l.~U:la.
14myadi-c.irp.er.-; '. .

~átyás'7'.Isten.

é

.

-

M"t'
j a'·tk szu.eu.
.. ~'á:Lrssa,
~
l~ ."t'."a;yas~á..

Mátyássa.játkezü
8.:láirását
ber l&-á.n ke.l, t.<;W. evjl en.

~:s.z.áró-s.z,avait· áb:ráz.oljaegy

·...3-
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19~ A budai
királyipalöta
-'
.
'.
.

Mátyás

idejében

.

L'egrégibb része a. "balkéz felőlemelkedQ
'legmagasabb .torony táj éka , E
tornyot
Nagy Laj os' kd.r ál.y -unokaöcc.ae, Istyánhe~ceg
epitette
~ akíről
István
torolly-nak: nevezték.
Alat"ta .be.Lké ar ő.L 'Volt"':a. kincs..,.és levéLtár.,
vagyis az
un, tár-noki ház .s a főbejárat
is •.. Innen j~bbra,
az egész.. kép kőz.ep e táján,
'látható
a vár t emp.Lom, E templom.' és, az Istváti. torony kö'Zö1;t lévő épületek.
Mátyás király
pa.Lo t áa , Itt
volt a hires .könyvt ár la C:orvina/ is •. A templomtól jobbra következnek
-z.sigrÜond király
épi tményei# A Duna partj án az istá.L_
ló áll" amelyet fedett
folyosó köt össze a felső várral.
Az'.egész váratkő~
fal ~övé.zi~ am~lyetaDu.na
f'elől,a
sarakba.n..~gy
mellekbejárat
szakit
meg..,
Népi demokr~ciállk nagy munkával és költséggel
helyreállittatja
a várát~ ezzel
t.a..b.uj elét: adva haladó hagyományaink i.J:'ántitiszteletének",

is

Ill

•.,
'. '

20.

Bécs a XV.száz.adban

Aj e LerrLegd..városok nagyságuk,
~ülseji.ík tekintetében
egyáltalán
nem
,
hasonlitanak
régi' 9sei1o:'e.., A jelenlegi
v ánnaok lakóinak
száma eléri,a
több-'
százezret
t
aleg.Ua.gy'9-b~bközpcrrto k pedig töpbmillió
lakost: s zámIálnak.A
középkorban a Legnagyobb-városok
lakossága. is általában
20-30 ezer között
mazgott •. A ~égi vár osokba poros,
kövezetlen
ut ak vezett ek , amelyeken lassan.
ballagtak
a gyalogos, vándorok es lomhán igyekeztek
előre a keréSkedők nyi'
korgÓ szekerei •. Aköz;épkori
város várkastélyhoz
hasolllitott,
csakhogy mére,...
tei sokszorta
felülIDulták
ap~bérurak
legnagyobb váraiét
is. Kacskaringós,
hosszu. aza.Lagkérrt vette
kÖl'ül' a biztonságot
nyuj tá ,kÁv-árfal f amely a várae
t~reit).
u.tcáit
és lakón.egyedeitelválasztotta
Q.,kqrnyező ,vidéktől •. Az épitkezésnél 'fon.tos szempont volt avédhetőség
•. Eiért
kis helyre
szoritották'
össze a lakóházakat
.: Az..u.tcák ke skenyek , sötétek-;és.
gyakran igeh pd sz.kosak
voltak •. Mindez. kül{;inö,se)l akkor váJ-tyeszed'elmessé"
.amd.koz-j árványok pusz..~'
titottak~
.

,-

.'

-

"2l.

Ajtó

.:.,-.

: )--.:".~::~.~.:,."""",>. ;;./' ; ':." ~ .'':" ',':.~-, ' -

városház.ában

Mát'yás eimerével

. ~:.. 22' •.' Bo·r'oszl6. ·a.·XY ~századba.n
(

, .

..

(

.

,':....•... ~

V',

,-

'.

\'

:

Mindkét kép Mátyás cseh .hábo.rudnak emlékétőrzi.'
l46S_és 1478 között
viselte
Mátyás a cseh hábo ruka.t .•. E harcox :so.rán a c.seh-monva
és sziléziai,
rendek MátyástOlmiitzben
o seh királlyá
választották.-Amásik
cseh király
.
:t:odjebrád György K~ér
lengyel
királlyal.szövetkezettM'átyás
ellen •. Mátyás
a tuleróvel
szemben. ugy v~dekezett,
hogy -Boro az.Lóba .vonu.l t , azt megerősitette,
é.l.eLemmeL. és Lőaz ez-r-e.I, bőven ?llátta
.•, A~ ostromlók
pe d.í.g , mivel MátYás
környéket
e Lpusz t í.to tta , majdhogyéhen
nem ves z.t ek .•. Igy megtörtént
aza
világtörténelemben'hallatlan
eset, hogya
·tízszer
nagyabb ostrom],.ó sereg békéértkönyörgött
•. "
"
",

a

23.:

Mátyás

király

Bécs, előtt

A kép Mátyás osztrákháböruihoz
vezet bennünket •. Frigyes
császár
állandó veszedelmet
jelentett
Mátyás számára •. Ennek felszámolása
érdekében Mátyás
.. ,'.lyezéreit
Karinthiába
és Alsó-Ausztriába
küldte,.
ő maga pedig egyenesen a
birodalom fS.vára,Sa,. Bécs ellen. vonUlt •. A o s ás zár elmenekül t1{ Mátyás király
peClig körülzárta'
Bécset és 1485 •• junius
l-én elfoglal ta. A városi
t anáo s követeket
küldött
Mátyás elé" aki miután meghallgatta:
a követek saőnokl.at af.t ;
bevonult
Ei. v ér-oaba, •

. 24-.

Sabác,

...•.. -4-
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25. A kenyérmez;ai csata
26, Mátyás viisgáljf'l

Sabác várát

Mindhárom kép Mátyás török h ábo ruá.nak ~ml~két6rzi •..Mátyás nem f.olytatta apja török P91itikáj át , A törökkel szemben védek$2iŐállásPQntQt f:oglalt el,.: A sabáci ostrom hosszu ideig huzódatt.,mivel
a... törqk a várat jól.
megerősitette.Ekkor
a király.,maga ·vállalkozott a vá:r.kQrnyekkikémlelésére",
A szerzett
t apaaa'ta.Latok alapj án u~Lmódszer~kkel láttak
a vár megvf vásához
és mivel a, k!hnerült védők elmulasztották .a kellő ,ábars~g~t" :.Mátyásnak éj- .
sz.akai támadással .sikerül t bevennie Sabácot 14-76~.fabruáxl ...•.
én.•.A k~nyérmez e csátában.Mátyás mo Lnár Lég ény bőL lett hadvez.ér ev Kiri.iz.si Pál. jele:s.ke,...
dett .•
í.:

27 .• Mátyás viadala' a cseh Holubárral

lA

ll,

kép szövegeidézendŐ

"

emlékezetbe.!

IV •.
.

.

28•. Az egyik Corvin. kodex cimlapja
2~. Bórk.ötés a Coxvinából'f . Ve:rgilius müvét tarta]

mpz.6

kézir~to.n.

'A 28-as képen Pál apo.stol Ga.1aták.ho.zirt levelénex~arázatát
láthatjuk. Mátyás kOnyvtáraszám.ára külföldön,. de fé5-ként.Firenzében kész.itet ..•.
t ek fényes ko dexeket .•...
A Corvina"!"xéziratok illusztrálását
a legkiválóbb
olasz könyvf'es t ők :végeztek / Attavante"BQ.ccardi/ •. A Coxvina szervezésében
nagy szerepe volt Ugoletti Taddeonak,.:Mátyás egyilL bllman; stájának-,Mátyá.s
könyytárára különösen jellemző a. terlI1é,szettucio~ányos érdeklődés, az orVQSt.udomány
í., .csilla.,gászati
és Úild.rajz.i. vonatkozások. A .mamegléV9-/164/ és
lappangó, de fÖljegyzé·seinkből,-m.egállapitható kö t et ek száma .l150/meghalad- .
jaa. 300-at", A könyvek lapj ukka.L.feküdtek a po:1.c.o-.kgll:~ a pcr tö.L függönyök
vé d.ték , Caaknemegykezu felje:gyiések sz~int
aköri;y~tár mellett könyvdis2í-ftő mühely is vol t .• ltt kb•. 30-an .foglalkoztak kéziratok: másolásával és f'estésével. A másoló- és f'~~tőmühely meJ,lettkön.YvkötŐIil.ühelyis állott"
A ko-;'
dexeket az í.nes .selymekbe é.s bárso.nyokbakötöt..ték",. de- még inkább bőrbe. E.zek
.a, .remekbe-készültaranymetszésü
b·őrk.ő'j;ésekegészen.keleties. jellegüek.

'.

30•. Magyarországon n.y~tatott

.

e;lflő kÖ'gyx..

A Budai Krónika utoIso lapja.
31. Kön,yvnyomtatómüheLyaXVI~ psz.ázad el,ején
32•. Hess András betütipusai
. Akézi,rat máso.l ás , d.í.sz Lt s .ás kö t éa mellett megindul a könyvnyomta>:!*.
tás is •. Budán 1471..;benHess András vezetésével alakult meg az el.ső nyomda"
amely 148Q-ig állt. fenn. Minden yaIószinüségsz,erint
Hess halála magyaráz.z~ megszünésé t ,
é

33•.' Tavaszi vetés ás. szőlőtapo.sás

34'«: A'l-eke legrégibb m<=;gyar
ábráz.ol~sa 14,26-001« Ezek a képek a

XV ~ s z.ázadi
élet differenciálódását"
a mv..nkamegoszlásnövekedéJ3étmu.tatják. Sz:.őlőmüveléssel minden. város nagymértékben f'oglalkozott, .hatermészeti.Q'kok
ennek
utj át nem ál1ották-w..Pcascnyban.pl, 1.439-ben.a városhatárában.l~vő
ll3 dü-.

1'+0

"

lőpen 2003 szőlőskertetmüveltek
__A nyerstermékek c.seréjében" 8os6 melletti
a bor igen fontos. azer epe t játsz.ott
az, arszág .ha.t ár a.í.n belül" Exportra is
száIlitö~ta.k •. A felvevő országok köz.ü:L,Lengyelorsz.ág t(3kinthetó a lEo'gf:onto sabbnak ,
-;

.35, Szöv,őm.ühelya XV ~században
Az ipari.munkameg<?sztás~1.~ e:\'ő:rehaladt .Az ~i.p.arökszámal' amelyeket kü~
lön fóglalkozáskéntiiztek,
megnőtt •• kXV század közepén pl., Ko.l.ouivárptt
több mint 40,.' BUdán legalább 60 'külZ>nféleip,ari
meste-rségge:L talá;Lkoz.unlt.
, A ,xy .'s;;c;áz.adelső, felében Budán a, ,váazorripar-ban a. .vá$ZQnsz,öVGk
mellett
·EYQlcsszÖvő.takácsakkal.vász.onnYirÓkkaJ..
és'yá,sz.onfehéri tőkkel 't~lálJcazu.n.k.•.
A pösztÓ-ip,ar padiga.kq·ve,tkez.Q ipa.r.ága.,kra oszlott:
',kártolás"fonás.,sz.övés
r
-,kallatás •. 'posztónyirás,
ke Imef ea t éa;
'
'36 •. Kovácsmühely a:-XJl••században

,

,,'

•

,

I

A,vasiparban, '11 hajdani kovács helyén", az ipari. kö.zpontokban pa.t koLé
ko-yáccsal.,.lakatosaal,'
kas.zakováccsal t aaegkováccaaj., .késessel,
tÜosinálóval, dróthtiz,óval éssarkantyussal
t'a1.ál,k(;>.z.u.ri.k
••,
I

,

::1].

',',

MaLom.a XV

J '

ee.

'

'

,

szaz.ad eleti en
I

A városok ki i(erj edt gazdaaágf, t e'Vé,kenységet üz.t ek.•. Ahol a határ a fl'Z.ük, séges gabonát nem termette meg" Qtt a kenyéX'sz.ükségl,etet a várostUlajd.onában levő falv~.,
vagy az áLtala bérelt ,birtokok gabonaadójabizt,o.sitqtta;,..
A gabonaőrlést
gyakran váro.s inalmo.kvégez.ték., KolQz:s-yáxna.kpL.~három'lis'Z.tőrlő malma, két timármalma 82 egy Po.s.zt.óvár:ry:ol<$.
ma..1mavolt' aXV .:száz,adele)jén .•,,
í,

• 38•.Diszn6ö1.és ,a 'XV.sz.ázadban.
3~(~!\ádáro-k a XV •.század elej éróI,
40·.' Páncélgyartó
(.

m:ühely a XV ",században
<
.

41 e VasbAAY~a p..
száZadban

,

J!!ze~a képek ~saz,' élet.. d.:i..ffe.renciáIódáSát ml:ltatj ák.•.

,42., Matyarorszé$

ap

••század, köz.epén

A térképet
Kuzánusz. Mikló.s ~450 körül k.ész.itette\
s,zi t éstechnikáj a~

Kész.ült ~Felső.Q:ktatásiJegyzetellátó
.Fela15s, vezető: HaLtter

Érdekes a térkép

ké-

Vállalatnál
Im:r~
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