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Az OktatásUgyi

..

~

M1nisztér.1wnSzem141tet6
f11mdia sorozatábdl
142.szám

'ilmkirend~ltsége

A NÉMETALPÖLDI POLGÁRI FORRADALOM ÉSSZABADS~GHARC
Töptt!nelmi sorozat: 13.
!Cés~Ultll9~5.évben

!\4E1gz~ri!}.Di utmutatás adiaf11!@ez.'
németalfBldi polgári forl'adalom,és szabad ...
ságharo" tárgykö~ének ism6.tlésénélhasználja
fel. A film bemuta~ "
tásának célja az iSl11e~etek elmélyitéso azáltal, hogy szemléletesen állit ja a tanu16k-elé a feudális tá~sadalmi rendb61 a kapita.
lizmusba val~ átmeJlet ko:rában:$z eredeti t6kefelhalmozás mozzana~
tait lmanlifaktlllra.gy~rtl1atositás sZ$rep~tl;
N~metalföld gazdasági. tá~sadalm1,' kl.11tllrál.is
fej lSdését a XVI~ t
XVII.s~.-ban la képek jelentős rész.e hires németalföldi ,müvészek
festmén~el. metszeteit;
,
'
a spanyolországi feudális abszolutizmus élSsdiségetJ '
az egyház te~~oriaztlkus esz.k5zeit, amelyekkel hatalmátnövelni
ésuralmát rigzi teni akaz:ta;'
'
a németalföld~ nép 'tüggetlenség'ért toly6 harcának összefon6dásá'"
az o,sztályb,arecalJ ',',
,
a holland ,but'zsoázia gy~z~lmétJ
hegy g~ózélmét a 'n4ptömegek részvételének kösz6nbette éshogy 'a
,gy6'zelem gyUm61csét egy@dtll a burzsoázia élv~zte.
A dj.afil$et a ~anár

liA

a

A film' aJlyaga-alapj án
tagár osszeft>glalása4, kérdés' körUl esc .••
'
pCi)rtos~}.hat..
'
'"
',~, .- '"
,
ífilyen 'volt a XVI .sz •..,bim Sp8l'lYfllország4s milyen volt '.é,metor~',
szág gazdasági,tál'sadalm1, ,politikai helyzete" - ,,' ,
'-, '
1&1ért v~).t. nagyfolltosságu, halad6 jell~gü a németalfÖldi forl'ada- '

"lom?

'-

'.

"

MilyeJl szerepét t~ltöttek be ebben ~forl'adalombana
nE§ptömegek?
Mit ta:nulhatUtlkanémetalftildi népkÜzd~lméb41?'
'
'
Németalföld 'története a XVI~ és XVII.században szol'osan6sszefon6'!"'
dott Spanyo1,országéval. ',.'
,,
..

",

.

+ia't~rképl ,Span:y~iország 'a XVI.században'.
SpanY(!)lország a XVI.s!:.-ban E1,lrópalegnagyobb hatalma lett. A ~pányol birodal<,mhoz a Pireneusi félsziget; Itáliában Milánót lfápoly,
Szicilia. ~~6pában
még Ausztria. eaého~szág, ~agyarország nyugati része, az u.n. Habsburg-Magyarország
és )J4metalföldtarto~ott.
A Habsburg~k megszerezték a német csás~á~i cim~t is.
'
Afrikai gyarijl~tai:tunisz,
,

/'--.
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Ame~1kában: Mexiko,Peru,
Chile, ~yugat-India nagy része.
Aportl1gálo'k kezén' a következő gyarmatok veltak: Brazilia kele;.,.
ti pártj a. Af:rika nyugati és délkeleti partvidéke, Ma~aga.szkár,'
továbbá az Arab-félsziget keleti, E15 ..•
India nyugati part ja, Ceylon
szigete és néhány keletázsiai sz.iget.
'

á'tV.KáróIY

ITizianl

Ebben az időben a spanyol trópen Habsburg V. Károly ült./1519 ...
1555/
E%'as flottával, ki tünó hadsereggel rendelkezett.' Sikerült megteremtenie a korlátlan királyi hatalmat Spanyolországban, mert az ~nkormányzattal és régi kiváltságokkal rendelkező városok önáll6sá ...
·
gát erőszakkal megszüntette, az önkény~skedő feudális nagyurakat
leverte, az engedelmeskedőket gazdag birtokokkal, ajándékokkal,
hivatalokkal jutalmazta meg, mint ~ralmának támaszait,
'
l555-ben-lemondott a ,trónr6l,fia, II.F.Ull5p'javára.

3.11.

'Fü;l.5p/Tizian!

II. lUli:Sp apja biredalmából Spanyol~rszágot, az amerikai gyarmatokat, lémetalföld~t kapta meg.
Folytatta V. Ká:roly politikáját, fenntartotta. áz abszolutizmust.
Alattvalóitól nem türt ellentmondást, meggyóz6déssel vallotta,
hogy a király hatalma isteni eredetü.- Vakbuzg6 katolikus hiv6
~~ltt zárk6zott barátságtalan természetü, aki - ugysz61ván -soha nem mozdult ki palotájáb6l, az iscoriálb6l.
I

~:,'Escorial.
Bz a lÚvi11ról komcr-, zárt palota jellemzi l~gjobban II. Ftiróp5t"
az épittetójét. 17 épUlettömbból áll, 22 udvara, 223? ablaka van •

•$d~id közelében, a vizben szegény, fátlan, virágtalan Kasztíliai"
fennsikon emelkedik. II.~ülöp korában a palota egyik szárnya mo~
nQsto~ volt, mert a király a legszivesebben papokkal vette magát
körill.
" ,
..
Trónjának legfontosabb támasza a "szellt inkvizioió" lett, a pap,k törvépyszék'e, pOlitikai ••
rendóri szervezet, amelyet, a domini'.
kálllUSszer~etesrend vezetett.

~.'-Az' inkvizició kinz6kamrája~
Az inkvizi~i6 kezdetben a nem-katolikusok elnyomására, k~sóbb a
feudális kizsákmánYOlás és 'a katolikus egyház teX'rorja ellen sikraszáll6 városi pOlgárok és parasztok körében elterjedt ne~et.aekség" kiirtására szolgált;, de eretneknek számi tott mindenki, aki a'z
'abselutizmussal nem volt megelégedve. Az inkvizició birái mindenkit perbe foghattak; a vádlottakat a legszörnyübb kinzásokkalvallatták ésa szerencsétlen áldozat soha nem tudta meg.feljelentó- je,nevét.

6)t'Kerékbetörés.
A vallatások rendkivilli kegyetlenségét mutatja pl. a kerékbetö~és
is, de igen sokféle módszert használtak a papok, hogya "hitetleneket" es "eretnekeket" bűnük bevallására kényszeritsek"
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Az áldozatokat legtöbbszöl" "vérnélkül!" - tehát máglyahalálra itélték. A. kivégzés szinhelyére az elltdlteket a papok Unnepélyes
egy~á~l felvonulással kisérték és megkivánták, hogy ~égrehajtásánál a lakosság is rés~t vegy~n. ~yakran megjelenl az udvar is, az
e16ke16ségek jelen14ttikkel hangsulyozták az inkv1zici6 szüksé-gességéll, igy'pr~bálták az alacsonyabb osztályokat, néprétegeket megfélemliteni. Az egyház az abszolut~zmus legszörnyübb eSll!Sközévé.'

vált.
Egyben dus jövadelmet is jelentett az inkvizic16 a király~ak és a
katolikus papságnak, mert. halálraitéltek javait elkobozták, kétharmada aki~ályt, ~gyhal.'lI18da
az egyházat 1'llette.
II #1 FüliSp' uralkodása kezdet~n Spanyolol'szág még gazdag orsz.ág.

volt~ ,
{i·."drk~p: ',K~lwlbtlSfelfedezőstt!!..
Amerika felfedezése után aktsnnyü kereset kalandorai.! f6leg, ~l- .'
szegényedett spanyol nemesek,' elsősorbaD Mexik6ba és .peruba özön- .
l<S1ttek.A spanyol vállalkozók elrabolták 'az indiánok felhalmozott
arany,ezUst készletét, il népet rabszolgákként dOlgoztatták •.Az.
embel'telem bánásmód r~hamosan pusztitotta a bennszt11ötteket. BJt..;.'
k~r az erősebb és kitartóbb négereket hozták el a spanyOlok Afrikából. J. földeken, bányákban a'legkilléletlenebbfil,szipolyozták ki
erejUket.
'
A mérhetetlen gazdagság, mely a gya;rmatokb61 Burdps,feléözHnltstt,
meggycrsitotta az Atlanti~c~án pa~tjsin fekvő orszagokb~ aka~
pi taliz~l1s kibont~kozását.
..
-,
A .spany~l termelést'az~nbannem
fejlesztette,' ellenkez61eg, pusztulását siettette. A spanyol ipar meglehetósen gyengén állott. Hiányoztak a gazdag kéP$skedők, akik péDzelt6k volna a felfedező ~..:
tak sa~:vvezését és megvásál."Qlhattákvolna azössz$harácsolt
zsák~
mányt, "'
.
rl

~~"

.

\

.

-.

..

.,

."

,

l*'Jiénietalf~ldi.kel'eskedelmihaM
•.
,
a
,
Aszállitmányakat
főleg olasz és németalföldi 'kereskedők vették
át, és továbbitották Európa kereskedelmi gócpontja! feltf.A németalföldieknek sok ~~bócu, gyo~~jára~u vltorlás&in a ~erész ha~~s~ ,
nép a meggazdagodas uj Utóerel.t nyl.to~ta me.g az 6eean~nf és ki- ,
tel'melték a csipkés hO.mlokzatu házak-~pitéséhez szükséges vagyono ..•.
'kat~
,
SpanYOlországban viszont -a beözi:5n18tt61'1ás't~megUarany, ezüst
miatt a nemesfém ára' leszállt,. ezért il gabona és klSzszi1kséglet1,
cikkek ára emelkedett. Az 1nkvizic16 kiüldözt~a zsidókat és m6~
~iszkókat, ennek következtében a spanyol ipar és kereskedelem teljesen tönkrement és hosszu időre megakadt a kapitalista fejl6dés.
Aklrály jövedelm~ cs5kkenését~ulyos
ad~ztatá~sal aka~ta pdtoln1,
,a p8.l'asztságazon'ban nem ~irta el a~ ujabb tarheket, gyakranpusz~
titott az éhinség.·
"
,.
.
." .,
,
Ugyanakkor a hatal.as birodalom'kormányzása és II. PUIHp fOlytonQs háboru! óriási összegeket emésztettek fel. J,.zuralltOdtc5ginllsi
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banká~okt6l kölcsön~ket vett fel, azok fejében p~dig elzálogosit~t-'
-ta a birodalQm jövedelmének jelentős részét. II. FU1Bp alatt a
spanyo.l- birodalom .pénzügyi .és kormányzati Válságba került.
1~t·Né.metaif~ld..
térképe.

A spanyol állam pénztárába a legnagyobb jövedelem - évi 38 mill16
. koz-cna •.. N·émetalföldról folyt be. II.

Fül-op elhatározta, hogyNémetalföldet Spanyolország provinciájává teszi, s igy t~tszése szerint Bzipolyozhatja ki.
Aklrály azonban rosszulszámitott. A németalföldi polgárság és az
egész nép' felkelt a spanyol abszolutizml,1sellen.
Hon~an származott ~émetalf61d ga~dagsága?
A XVI·.s~.,..ban
Jfémetalföld 17 tartománya a mai Belglumot" F.Itanciaország egy :t.'és~ét,
Luxemburgot és Hollandiát f~glalta magában. Az
o~8zágBn át fQlyt a Rajna, a Ma~s és a Scnelde. ~zek a fQly6k kö.tötték össze F:panciao:rszággalés Né.meto~s~ággal.· .' .
., rid.lli6la~osa, 2QO városa, 150 iparitzőhelysége s 6.000 falva
;volt. A kis tartományokat népe mun~ája tette gazdaggá.
é

:ii,·'lmsterdam.

/Csato:rnamenti utoarészlet.!

.

A mélyalfald talaj vizét csato~nákkal apálykor a tengerbe vezették,
dagály kor 3silipekkel akadályozták meg, hogy visszanyomulhasson •.
Sok városát nevezhet jUk Sszak-Velencéjének, melyeknek faragotto~ru
házai ma is tisztán tükröződnek a lagunaszerü vizekben. A középk~r .és korareneszánsz idején vidám éspezagó élet folyt bennük,
virágzó mtivészet és üzleti élet. Az ünnepélyes felvonulásokatt a
jelmezes utcai parádékat müvészekkel terveztették meg, mert a szorgalmas mWlkában töl tö'tthétköznapok után zavartalanul élvazték az
élet zaját és örömét,
.

\ i2~·'!Fa"tás~;
/B1"eughel./·
A f6ldeket igen gondosan müvelték meg aparasztek.

Breughel ·képe
is a dúsan tel'mó föld gazdagságát •.nyomában. az_ egészségesjtSlétet,
a tele gyomo~ kéjes kényelmét ~ögziti nyer.s realizmussal.

i3.' ~aI'aszto1tiánQa. /Br9ughel./

r

Pieter Br~ughel, ~ xvi. sz. kHzepének n~metalföldi festője, e kor
olasz mUvészetének szellemév61 ellentétben, mélt6nak tartotta amindennapi élet jeleneteit -megfesteni és pl. a paras~tok boh6kás,
vidám táncát, mulatozásait vászonra vinni. Különben is a aémetal~
földi fest5k közül sokan több örömet találtak az életképekée
..
csendélet festésében, mint a bibliai tá~gyakban. Ók a kor krónikásal,
,
_.

~ .• '.SZ'4l.malíiiCÍt. IRembrand tI _.'
- -

-

-

-

-

,

A falvak népe a tenger felől zUgó szelet malmok hajtására fogta
be. Avitol;'lá~ mint 6~iási szitaköt6k lebegtek a táj felett és
mialatt klSnnyedén, já tékosan fOt'ogtak, az egys,zerü fabódékban b~ven emlott a kövek a161 a h6fehér lisz't.A
kövér legelőkön r-enga-
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teg aZal'Tásma~ha temyészett; a tejtermékeket,a
h1ressajtokat '
maasae földre vánde~oltatt'k és azo~ meghozták s ~d valu.tákat.
•

o

'

,i5iBotteJ:ldamiz;lgségp~ao.
....
',.:.

..

.

.

,

.

lIameretlen
f~st61.
.
.

"

A nedves talajon duaan te~mett á yirág,és z61dség. A Ilüvéazetbe
pedig l>evOn~ltak a piaci ,képek; kelkdposztával, hagymával, kofák~
kal és,>vásá~l6kkal.
"

1,6.' .tengerparti halászat.
A,ném~talf61di

n~p életének a szive azonban a tenger T~lt.,A sz4~t
halásztak, vagy jártáka eSl.pkés taX'a~" ~~l.ljÍDl()k
hátán ~Z Ooeánt ha36kkal, bárkákkal,
ap:rd ca6nakokkal., A merész halászok é8 halászlányok gyakran egész
Eu~6pát ellátták hallal • .s ha megfigyeljük a :flamand ceeno.e!let•• '
fest6k képeit, látjilk, DÚly saenvedélyesörCSmet jelentett nekik
az 1nyes falat~k.
vad, 'szárnyas, ka:rcsu és k-övéJ.-halak, ()sztrig~,
gyiimBlos ijsszeválogatásahatalmast
dekor,tiv tömegbea val6 szem.le161se.

Ii~p;, es~marta a:rcl?-férfiaka legszivestbben.
o

o

o'

fiir'Antwerp~n~,"Il!toá',
.-

ldaeeai

~

t, "

-

Az amerikai és -iindiai gya~mat~kr61 érkézett szállitmányek
keres-kedelmi fQrgalmánák a XVI.sz.~'baD Antwerpen volt, a kl;Szpo~tja. ~Z ,
a váres az angolok szerint "elnyelte a többi ország ijs~zesk~r~~kedgj~t egés~ fc~galmával ~gyut~".
fiacán a sOk nyüzsg6 vásárl6
mindent meglal'lhato~t, ami sze~ésá~Dakingere.

iái. 'GYapjumö~dk./M91el'laer.1
A gazdag~dó pOlgárság
ri

'

kifej1esatett_ a-nagy kapitalisztikus

ipa-

termelést,

a bérmunkás~knak és a falusi háziiarpse~na.k'
a kizsákmányQlásával •. A 'Qágai puha sz(jy~tek gyártásának II 1í1tkát a
flandrial'takáesokféltve
6rizték.
A Ilan~aoturák egyre tl5bb em-o

bert dolgottattakj .a ,gyapju mosását., ,~iszti~ását a tulajdonos
sokszor szemé1yesen_tleD~rj,zte, mert, a poszt6v6gf;'k magas áron,
}teltek ,1 az eQ.r6pai,piacon.
' ~
,
,
"

'

o,

_

:i9f'-Csipkever6',

,

,_'

_o

o'

,

ieán'~'~

.

<,

"

- A .pompa _es fényüzás' szer'etete egyutt n6tt a va~1onnal. A flamand
lehelletszel'Ü, :finom esipkéért d~s &r8l1yakat vag~ak zs~br, ake.r l:'eskedók,a flat,al l~yok,
asszonyokp'dig
fillérekért görnled••
,tek éjjel-nappal a s~emront6 mUllP felett.
'

t':,4nzvál't6- •

2i:

..;..".

»:

;

;

,

.

~ megDövekedett Uzleti élet, forgalom, a négy vl1ág;résszel tol,.•
t~tott ke~eskedele._megsokszorositotta
8 pénzváltók,
bankárok
számát. E4zUk6n hatalmas v~gyQn~kfordultak
meg, a hitelnyujtás
busás kama.tot hozott. )Iem egy bankár péq.zelte a fejedelmek tékozlásait, fedezte királYQk háborus kiadásait és biztositékul országok jövedelmeit toglalták le.
'
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A ga~dagp~lgárasszonyok
szerettek ve~senyre kelni egymással lakomák rendezésébea, hogy kODyh~üvészetUket
os111~gtathassák. A
vel'seny tpvább h~llámzQttt a nemes asszonyok is arra 'törekedtek,
hQgy a burzsoázia lakomáiilak pazarságát tul..szárnyalják.
'

_.

,

,

Pelvirágz~tt a tudomány és müvészet. A pOigárságnak szüksége volt
a természettudományok fej lódésére. Messze flSldön hii'es egyetemeik.re sok külf~ldi tanulni vágy6 il'atkozot.tbe. ~ magyar tud6sok kö~Ul többen megfordulta~ Leydenben.
A ,l? tarto.ynak
önkormányzata VQlt, dca spanyol- helytart6 állott
az élükön. Németalföld elsó helytart6ja II. ~ajos magyar király
lizvegye Mbia lett. Az ó idejében terj edt el J,émetalföldön Kálvin
tanitása. Követ6i főleg nemas$k, pOlgárok voltak, a szegény,néprétegek között /eéhlegények, bérmunkásOk, halászok, szegény paras~- \
,tok/ Vi8Z{mt inkább az anabaptista vallás lett otthonoss!. ' ..
~''A ",eformáo16 terjedésének nemeaak szociális, hanem politikai okai
ls Yol"ak.J.németalföldeiek~t
a spanyol uralom iránti ellen~
jszeAV is szembeállitotta a katolikqs valJ..ással.

2)~~'-~rányétiafhzse,li.
FOkoz6Q~tt az áit~lános elégedetlenség, amikor ~ria után Pármai
Margit lett a ltormányz~, aki mellé II." ,U15p 'ranve:ila érseket
rendelte, a vallásüldijzése~ rettegett alakját.

li. "fmai,'
l~a"i.!..
.~
)

.

Pal!'maiMargittal és Gr~vellával az inkvizici6 is megkezdte müki:5dését. Olyan ürüggyel. hogy az egyház az eret~ekséget akarja ki\i~tani, az inkvizitorek bejárták az országot és ,elfogtak mindenkit, ,aki nem vallotta rpagát katolikusnak. Megkezd6dtek at5megll""
dijzésekt ,fellángOltak a máglyák tüzei,
a bQ8z0J'kányégetések~
.-.A k41vlnistákat,;al'labaptist4kat, tehát f3képP~l:\ a polgárokat, és
mlUlkásc>katvégezték
ki.,
.
.
...
.
Igy l«ttte~ esek ~ az tildöztetés nyomása alatt .,.a nemzeti sza- ,
bads4g leghevesebb védelmez61.
.
',.
A nemesség kBvetséget kfildött a királyhoz Madridba, hogy szüntesse Qe az inkvizloi6 m~ködését. ~ kisnemesség l565-ben titkQs szervezetet létesitett, hogy JDegvédje azorsaágot az tildl$zésekt61.
libben az évben indult meg a felkelés.
- '
.

;,'

i5j"t'Plombóláé •.
.

"-

.

-

1566 6szén a,n6pfelkelés már nagyszabásuvá vált. Az elkeseredett,
néptömegek berontottak a katollkus ,templomokba és· szétrombolták a
képeket és szobrok~t. '

'gfi'i'·4iha ··~eroegt
II.

J'U16Pt hogy egycsapással elintézze, a németalfö'ldi kér46st·

lS67:"ben a kegyetJenségértSl hirhedt Al.ba heroeget'kUldte lIémetal-

- f6ldre, hagy ":rendet terem'tisen,..
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'27;- Albá' her"ő,ei"
bevon111 ~BrÜsszeibé:
Most lángolt,esak fel igazán a protestánsok üldBzése. Alba meg.,
szeli'veztea Porra.dalomilgylTanácsot ésrövid'id6 alatt 8000 em.•.•
bert v'geztetett ki. 100.000 p~~testáns,.f6leg iparos és tenge-,
rész menekUlt el "Angliába. A munkások magukkal vitték a P()sztógyár.ó.
tás titkát é8 megalapozták Anglia szöv6iparát.!
,
Alba nemesak a megszál16 sereget tartatta ela németalföldiekkel;
hanem a spanyol kincstárt is meg akarta tölteni. Azt irta a ki~
rálynak: "Most a leggazdagabb és legveszedelmesebb gonosztevőket
fogatom el és s1.ljtompénzbirsággal. Utána a bUnös városokat veszem
sorra; ily módon felséged pénztárába tekintélyes összeg fogbe-'
fOlyni"tt
Alakosságra sulyos ad6t vetett ki: a 10 ~os kereskedelmi adót •
•1nden áru árából 10 garast a spanyoloknak kellett leadni, ahányszor azaru gaz;dát cserélt!!!A kereskedelem eX"re megbénUlt, az i4z•
leteket bezárták, pedig Alba a kereskedők közül is sokat felaka~ztatott elrettentő például. '
.

.'

2B~'GUeÜx';}eivénY.
Kémetalföldön beköszöntött a munkanélküliség és az éhinség. A lakosság az erdőkbe menekült, és onnan mért csapást a megszál16 seregekre. Egyik spanyol államférfi elnevezte anémetal'öldeieket
koldusoknak. A felke16k erre jelvényt csináltattak: egy koldus-'
ta1'isznyán egymásba fon6d6 két kéz. A jelvény felirata: liA koldu~zta~isznyáig hOeka királYhoz".

2á~- Óiániai Vilmos.
A "kOldusok", vagyis ahog~ 6k mondták, a "gueux-k" élére Orániai
,vilmos, nagybir"tokos nemes állott. Minden erejét hazája felszabaditására áldozta.
(-,

39'. ~',Íioiiánd hadihá;tf•.

toti

lrtó "háb~rut ~n~u
'a spanyolQk ~llen szárazon és vizen. Még,
ka16zhaj4kat isfelfogadott.
legénységUk a menekUló teng-erészekbcSl került ki. Az elfogott spany~l hajók javait jogos Pl'ádájuknak
tekintették. ~ .
<'

ji., ",tengeriÜtk5zet

.

.'

.

.

viharbaD~

tlet-halálküzdelemfolyt
a sz~badságért. Az ellenállás f61eg é*
szakon erósödött. Sok város elüite a spanyol kormány embereit.

J2 •.'já~ét 'Iémetalf6ldtérképé:.
~~

.•

.

p

..

"

,

1572-ben' elfoglalták Z,eeland e'gyik szigetének Briel neyÜ városát.
a város lett az északi felkelés támaezpontja. Alba nem tudta.
visszafoglalni, mert a tengerigueux-k elvágták a gátakat és vizzeI árasztf,)ttált
el a spanyol s~árazföldi hadsereg visszavonulási
utját. Sok spanyol zsoldos fulladt a tenger vizébe,
Alba bosszubdl kiirtotta Rotterdamnak majdnem egész iakosságát,
Antwe:rpenben és más városokban e~di tményeket épi ttetett. Ilos1;
már mind a 17 tartomány fegYvert fogott.·
,
.

'Z

55~1112o/l42

•• 7 •.

A városok kétségbeesettenvédték'magukat.
ta magát, csak az.éhség miatt kapitul~lt.

Haarlem félévig ta~tot~

;3~.'ÉÉ5y":tai.u'kif~sziása.'
Az ország tele volt menektt16k~el, mert a,spanycl·katonaság
kifoS3'totta a falvaltat, az embereket kegyetlentil legyilkolta. A dulások
,következtében a nép bo~zalmasan, szenvedett.
,
'O!'áni~i Vilmos Észak-Hollandilfnak egy kis városába, Alkma~ba vo.•.
n~lt seregével. A pOlgárokvitézségét5l
még Alba katonái is meg;rettentek, és ,amikor a hollandok ismét a gátakat kezdt~k rombol~
:111,. a spanyolok nagy emberveszt~séggel'
visszavonultak.

J!1f'_émetalfö)di zászi6tart6.
,Visszatél't a~ ~nbi~alOm. A müvész a zászlótart6 férfi e.gész maga~
ltartás'val bizonyit ja, -mennyire áthatotta a felke16ket ahonvE§del1Nn, az igaz ügyé:J,'t
folytatott harc fo.nt'oss~gának,tudata.
A tis Alkmar városának védelme fordul'pontot, jelentett a s~abad',ságharcban.

, .l'~#A"háború vége~
:

,

\

A holland hEtj6ken a gyózelem zááz16i t lengette a azé'l, az ágyuk
dörgése a háboru végét hirdette. Leiden város lakóinak hósiesa&~
ge
megmentette a szabadságharc ügyét,
.
"
.
1576-ban lémetalföld déli tartományai "Genfben megkötötték az északi terUletekkel a Hémetalföl.di Szövetséget. A s~övetség nem,
áll~tt fenn sokáig, mert 1577~t61 lémetalfB.ld déli részén demokr'atikus mozgalom indult meg. Jféhány városban ipal'osok és munltások
jutottak uralomra. ~aját bizottságaikat tették a városok élére 6Ss
a gazdag burzsoáz1át keményenmegad6ftatták
a h~boru k61tségeine~
fede~ésére. A papság reszketett, a nemesek kétsegbeestek.
.
.~,arhatalml (!)sztagaikkiUzték a demokl-atabizQttságokat
és tészek
voltak inkább a spai nyol királynak alárendelni magukat', mint, ari6p
- - uralmátelfogadni.
'
,
'

•
Az északi tartományok ekko.r, l579~ben- "örak id6kre" szövetségre
- léptek egymással utrechtbenl ntegk~tötték az utreob.ti Uniot~Klm(5ndták függetlenségUket, Il.1l1i16pöt pe~ig tartományait61 meg- '
fosztottnalt nyilváni tott~k. A burzsoázia ,Orániai Vilmoát akarta"
ki:rállyá ,választani, 'de 1584-benfe:lpérel t orgyilkos megesIte.
II •.Fül~p 1609~ben 'Hollandiával fegyverszünetet' kBtött és elis;,.,
merte fUggetlenségét. 4 forradalom Hollandiát Európa lege~ősebb
tengeri és, keresked6 ol'szágává tette.
,
.
Az ,~('Sztályellentétek természetesen riki tóbban jelentkeztek, és
éleződtek ki itt, mint Eur6pa többi országaiban. 4 manufaoturákban
n6i és gyermekmunkaerót alkalmaztak és ez még erősebben lenyomta
a'munkabéreket.
, nA népi tömegek már l648 .•
banszegényebbek· vól tak és kegyetlenebb
;5~1112o/142
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elnYQ·matásban szen"fedt~k;
M~

mint 'Iyrópa

tö'bbi ~é:ptesl1e~~l" •• irta

•.

és a:ris~t~krata ~'ttl!$ lett

A b\U'zsoá~1a

az~".ta:á.!J.-1:· .6p.j,árat"

!~e.b~~at/

a~ l1ra~k •• '.

.

1{(5~vetlenUl a háb'~ll ut411 a hQlland 'V4;os()k r'1ll1es V1lPá8.ásakea~
Cl6d6tt. Vol1 valami má.or!t6·a'leveg6beil,·amely·a
hossa~tart6
i~
«egen tWslóm lérázás~
lltán a szabadságélvezet4b.§1
badt'~~áto1"
é~ tUzes ifj\'lság n6tt fel. mely a csataUt ág1~~l'gése ldJzepette
f.g~tatott
éá gy~zeléll é8 d1.cs6s~g korá:bSl,t-lett llagg1~~' ..
•

••

·,0

••

•

".

••

A pQlgál's48 az éj~eli '1'~~l\~1."$
'telj,s f'~gyTérdis~bel1t dcbpe:rg9s~'
sélf

h~tY~~t E31éve~t ujj()~g6

D,lQs~~lya:J. V,.C?J1ll1t.

.'.

Js{ O.azdag~h.zasRgk4i'.
..
.
.

~.'.

,.

(

Az idősebb p~liárok
ki váló fest8kke1
6r.".
ki ttettlk áeg maglilkat "
mert a fénYk&pez'st
akkQr .égl1e. tal~lt.~ felJ ~qlllt·JlYlil8almat,
m~gelégedetteé~t.
sugá:rzot t." A bilr·z8oázill· a hOllaad· k~ztársaság~
ban lép~t~ fel . e15sz~:r··mttvéezE1t'~(t;jlés~t6 ha~a.1Q*,SYan4nt...
"-

jj:.:j,jsin:d~l!lt
~.

.

. ~ hplland OSEmdélet~ kc!pek l~egy-szel'üsC5dteltt h14ny~!.kbel'lUk a
flama~d 1nyenosé:g f}.t~glatása. Ud&lt, zallatQsak, elrendezettek,
min~ az .egés~ }l~ polsárj. ~.let ~ 'ltUls~ 14~s~f1t~a~
.
. ..

áoi··a~randt'
"

.

,.:

•

•

.t.

._

'.

.'

tSRai.-e'~f!é. .
,"

.

:~.",

'.

•

~ f6ray és· ár~yék

f~st~je,
~E!lJ.l)ra~dt, ko!,4na_ leg!1.gy~bb müvésze.
molmár fl.a 14:t~a meg;· h~8Y ue$Qcs~k j61ét'f gazd~8ság
,a.,. ~aneJll:r;oekadoz6 kMYAcSk is,· ah€)l m~s6l'lék dolgoznalt. Bze·". ~~
lil"~Q~éJ,n még a ~tivés~' fej~~ bá:rs~.y parottel,
lf.ju1m()so~1,al .
aj~'l1;" tsl'Uiilet;temea
D1&S41, 4. akU~(h.lt. a fény ~s árny,kkal,
~ saine.1t harea,·· miii~$gy .e16l"evet1 téee a. Sej t.elellUl~k, h~$, a~
l.t1ie is
~~ár.yé.ktlzdelme
gyanán'\ alakul. ...
.
.
t,l'iánek
els6 fel4be~ 8azd~gt . elismert, .akinek allStel9d~ ~Z$.
.
l'~v~Yf>sság.
l.ele-ti· fegyvél'~lte~t. esil~f)g6 ~ks;.r~dlét,·~égib:l'O~
;'átoka~ vás':rel'ttsssze. f(!lesége~ ~~ski&., ~ese.b~11"
3ára élt.l41n_l komol,ab'94. .,41i mUveszete, meDD,l .ély,bb g()l1dol~~
té-t tUltrö~tek képei, ~ál
kevésbb ..t .1,gi,~tie
k.1 a burzs~á~ia· iz.•.
léset. l642"';bel1"készitl:' ~.jjel~
~rj~~t""O.k',,\
II liy'szek. Qeth!!o
a le1den1

•#

'~'!"i>

t'n,

h~l"~.~,'
m"""",

házü

s2lJ.l\ba'l'ek'Ptlk·gyanán~rendelt'k.e8.·A

mtiremeket'áz6ta

gyalt:rp. ~11tlttáka,iallye~ mesteri kezekkel szalad át aS$iDI" e~
glsz ált'14~áil,;' a legvilágosabb sál'gá'61 kezdve a fány és árnyék
J'~l'is cs!llogisa
minden :totoza~ú át El zOl'd feltetái'
•• diya~of"
areképf'es'ó Rem.bt'and:tmég1s Dlegbukott. H.: mih·'slttébon Jaj t; "ttS~
kesebb kOl's~ak is lJ.@Z<!Ód.Ölt. az ams'tél'dam1 kiSztSnség !ilAg1.~ elej~
t~ttQ.
oreg korában elhagyotian,
s~eg4Dyen "e~g44Itt egy' pad~
láss~obál>a'h'
."
.
::~"'.

es

"-"

jlJ ..'bií-:jrof

eászol····,anatom:fájf.

iegh~~~~~bbmU:~e1ae~·· ';gyike ·~'!1l1Pprofesszor
allatomiija leekt1j e ~
e , esop~r'k4pe, ~lkal!tlaakotlo~t a ;legreadel't
Id.vánsá8~ho~,k~k··a
hasC')nloságra vetiftté·k a f6sulyt.-: ~ég1s a kép ~i!f"J01\tja amegvi- .
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'l2igi tott' hol ttes't, a Pl'ofessz~r mag18l"áz, '4s a többi' .sebész f.ig1el~

mesen követi az előadást •.Az $gy,s alakok csak ~t!azei,a müvész!
munkának.
,'
'.
,

12:' A'z"'la'4aJ.as'
_

béltekt5t4s'uDnepl1akCmáÜ..
.

.

•. 1

"
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, 1648~baD.amiko~ befejez6d~tt a 3Q éves háboru, a mUnste~i béke.
, katéa~en a ~ai ha~árig terjeazkedett HOllandia.
A ném~talföldi for~adal()m vclt az ela5eUl"Ópalburzsoá,fQrrada"
lom amely győzelmet aratott. A forradalom aapanyolO~8zá~
feu~'
dálIa abszolutizmus ve;reaégével és a h~lland burzsf):4ziagyózelmé~
vel végzSdött. ~bben áll nagy fontosaágu haladó jelentősége. A
b~~zsoá~ia eaak azért gyózhetet~, merte f~rr~dalomban a néptöme~
gek tevékenyen vettek részt, de a gyózelem gyümtsloaét egyedll a
bu~zs~ázia élvezte.
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~4szt11t a Fels6e>ktatási Jegyzetellá:t6 "11a1atIl41
.lelel&s vezetl:iOjkQVszk,:t.;J,s.·.
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