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Bevezető

A 10. évfolyam tananyagához kapcsolódó feladatokat tartalmazó munkafüzet a Nemzeti alaptanterv (NAT 2012) alapján készült kísérleti történelemtankönyvek szemléletéhez, tartalmához és szerkezetéhez illeszkedik. Elsősorban olyan feladatok találhatók
benne, amelyek a tanórán elsajátítottak átfogó, összegző ismétlését teszik lehetővé.
A feladatok összeállításánál fontos szempont volt az is, hogy kiderüljön, mennyire sikerült megérteni egy-egy adott történelmi korszak fő problémáit.
A „forrásközpontú” feladatok megoldásával a megszerzett készségek felhasználására helyeződik a hangsúly, aminek később az érettségin is nagy szerepe lesz, amikor
a biztos előismeretek segítségével „ismeretlen” forrást kell elemezni.
A forráselemzéshez, a történelmileg „korrekt” értékeléshez szükséges fogalmak megerősítéséhez, tisztázásához olyan újszerű feladatok nyújtanak segítséget, amelyek forrásrészletek és értelmezéseik párba állítását jelölik ki célként.
A kötetben megjelenő feladatok eltérő nehézségűek, de mindegyikük közös eleme,
hogy megfelelő előismeretek birtokában jóval könnyebb a megoldásuk, mint azok híján.
A feladatok egy része – társadalom-, kultúrtörténet stb. – a tanórán vagy a tankönyvből megszerzett ismeretek kiegészítését szolgálja, oly módon, hogy az ott csak
nagy vonalakban említett mozzanatok részleteinek felfedezésére, továbbgondolására,
esetleg a téma önálló feldolgozására mozgósít.
A ma is aktuális problémák múltbeli jelenlétének megmutatását azért tartjuk fontosnak, hogy érzékeltessük: a modern kor és a történelmi múlt közötti távolság bizony
sokszor nem is olyan nagy, mint hinnénk. Ha pedig bármi módon is „közelebb kerül”
a múlt, azáltal könnyebb lesz megérteni, és eligazodni a történései között.
A feladatok gyakorlás, nem pedig dolgozat céljából készültek, éppen ezért megoldásuknál sokszor egyéb segédeszközt – térképet, internetet – is igénybe lehet venni,
hiszen nem a megmérettetéstől való elrettentésre törekedtünk, hanem a történelem
eredményes tanulásának, élményszerűvé válásának elősegítésére. Hisszük, hogy a dolgozattól egészen az érettségire való felkészülésig a siker záloga nem a magányos, elkeseredett „magolás”, hanem jelentős mértékben a „történelemmel” való egyéni vagy
csoportos felfedező, vitatkozó, szellemi élményt adó foglalkozás.

A feladatok jelöléséről
A differenciálás megkönnyítéséhez a munkafüzetben a feladatok nehézségét egy háromfokú skálán jeleztük. Mindezek mellett a nehézségi fok csak tájékoztató jellegű
lehet, miután minden helyi tanterv, tanári tanmenet, osztálytermi gyakorlat az adott
tanulócsoporthoz igazodik. A következő szempontok szerint soroltuk be a feladatokat:
Ezzel a jelzésel általában azokat a feladatokat jelöltük, amelyek tartalmilag törzs
anyagra vonatkoznak, és megkívánt kompetenciáiban egyszerűbbek. Nem nyílt végű,
hanem eldöntendő kérdéseket tartalmaznak, vagy egy szűkebb listából kell kiválasztani a helyes megoldást.
A következő jelzéssel a feladatoknak azt a bő csoportját jelöltük, amelyek vagy tartalmilag törzsanyaghoz tartozó forrásokat több/magasabb szintű kompetenciát mozgósítva elemez, vagy csak emelt szinten megjelenő témaköröket vizsgál kevésbé zárt
végű feladatokkal.
A harmadik jelzéstípussal azokat a feladatokat jelöltük, amelyek megoldása során
magasabb szintű kompetenciák mozgósítására van szükség, és amelyek nem a középszintű érettségi vizsga tartalmi anyagához kapcsolódnak.
A tanuláshoz sok sikert kívánnak:
a tankönyv alkotói

I. A VILÁG ÉS EURÓPA
A KORA ÚJKORBAN

6

I. A VILÁG ÉS EURÓPA A KORA ÚJKORBAN

1. Fogalmazza meg a képi források segítségével, hogy milyen körülmények és lehetőségek tették szükségessé és lehetségessé a földrajzi felfedezéseket! A forrásokból meghatározott információkkal egészítse
ki a hiányos szöveget!
» 1–2. tankönyvi lecke
1. A terjeszkedő Oszmán Birodalom elzárta a _______________________
2. Az Ázsiából érkező fogyasztási javakért Európa zömmel _______________________ fizetett.
3. Ezek bányái ______________________________________________ -ban a 15. századra _______________________
4. A Földközi-tengeren bevált, lapos fenekű ___________________________ és az északon használt, nehézkes
______________________ egyaránt alkalmatlanok voltak az óceáni hajózásra. Európa számára a megoldást egy új hajótípus, a _______________________ kifejlesztése hozta el.

A LOVAGOK VILÁGA
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Bejrút
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Alexandria

Kairó

alak jöttek létre
edelmi közponb, tengeren szálségekben indult
atott ennek hát-

ellendült a távolagy tengeri útvoul Hamburg, Lüpéldául Velence,
kult ki. Az Észaosok az orosz tetak, onnan pedig

INDIAI ÓCEÁN

A Hanza fő hajótípusa a kogge volt.
Az evezők nélküli, egyárbocos, a hajófarra szerelt kormánylapátos hajó viszonylag nagy terhek szállítására volt alkalmas
(kb. 100-200 t). A kereskedelmi hajót néha tengeri csatákban is bevetették, ilyenkor az első részen és a tatfedélzeten lévő
építményekbe dárda- és nyílvető eszközöket helyeztek el
A középkor

189

1325–1375

1375–1400

1400–1435

4000 kg

2900 kg

1500 kg

1298–1306

1311–1318

6500 kg

1500 kg
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2. Egészítse ki a szöveget az alábbi fogalmakkal! Nézzen utána az interneten a korabeli tájékozódást

» 1–2. tankönyvi lecke

segítő eszközöknek!

Az európai hajósoknak rengeteg ismerettel kellett rendelkezniük ahhoz,

Fogalmak

hogy a biztonságot nyújtó partokat elhagyják. Mindezen tapasztalatok tu-

iránytű
yy
karakk
yy
karavella
yy
kormánylapát
yy
navigáció
yy
óra
yy
portugál
yy
szextáns
yy
szög
yy
térkép
yy
vitorla
yy

datos összegyűjtése miatt mondhatjuk, hogy Tengerész Henrik (1394–1460)
_______________________ herceg Sagres-ben működő hajózási iskolája a felfedezések előszobája volt. A hajók terén az újítást az jelentette, hogy átvették
a Hanza-városok által is alkalmazott középső _______________________-ot,
amely a hajó dőlésekor is tartani tudja az irányt. A mediterrán hajózásban megjelenő többfajta _______________________-t kombinálták, hogy hát- és oldalszélben
nagy sebességgel tudjanak haladni, de szembeszélben is lehetővé váljon az előrejutás. Az így kifejlesztett kisebb méretű hajókat _______________________-nak,
a nagyobbakat _______________________-nak nevezték.
A _______________________ szó, amely ma általános értelemben tájékozódást
jelent, a latin ’hajózás’ szóból származik. A hajó helyének meghatározásához szükség van _______________________-re, amely síkban tudja ábrázolni Földünk
felszínét. A Toscanelli művén látható szélességi és hosszúsági fokok már segítik
a tájékozódást. Ahhoz, hogy a kapitány meg tudja határozni a hajó helyzetét a szélességi skálán, a Sarkcsillag és a horizont közötti _______________________‑et
kell tudnia megmérni. Ennek az eszköze volt kezdetben a kvadráns, majd
a _______________________. A hosszúsági fokok skálájának megmérésére
„elegendő” egy pontos _______________________, amely az ismert hosszúságon elhelyezkedő induló város valós idejéhez van igazítva. A nap deleléséből ki
lehet számolni, mennyivel jár a tengerész a kiindulási ponttól keletre vagy nyugatra. A haladási irány meghatározásában az arab közvetítéssel Kínából átvett
_______________________ segített.

3. Párosítsa a vaktérképen megjelenő betűjeleket a térkép alatt felsorolt felfedezők vagy konkvisztádorok

» 1–2. tankönyvi lecke

nevével! (Kettő kimarad)

James Cook, Jacques Cartier, Hernando Cortes,
Bartolomeu Diaz, Pedro Alvarez Cabral, Vasco
da Gama, Ferdinand Magellan, Cristoforo Colombo (Kolumbusz Kristóf), Francisco Pizarro
A

Betűjel

B
E

A

F

B
C

C
G
D

D
E
F
G

Név
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4. Az alábbi térkép a felfedezések után kialakuló „kereskedelmi háromszög” működését mutatja be. Ne-

vezze meg a két fontos részt vevő térséget, majd párosítsa a számokat a hozzájuk tartozó kereskedelmi
cikkekkel!
» 1–2. tankönyvi lecke
A)

Számok

Kereskedelmi cikkek
rum, vas, puskapor, szerszámok
arany, elefántcsont, fűszerek, keményfa

B)

bálnazsír, fűrészáru, rizs, prémek, indigó, dohány
luxusáru, kézműipari termékek
cukor, melasz, fa
rabszolga
fegyverek, ruházat, vas, alkohol (főként sör)

B
1
2
6

7
3

A
5

4

5. Fogalmazza meg röviden a képi ábrázolások és a szöveges források alapján, hogyan kerültek kapcso-

» 1–2. tankönyvi lecke

latba egymással az indián őslakók és az európaiak!
A)

B)
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C)

D) […] 70 napig tartott, az egész várost sújtotta és rengetegen haltak meg. Sebek jelentek meg az emberek arcán, mellén és hasán, fejtől lábig fájdalmas
sebek borították őket. A betegség olyan borzalmas volt, hogy senki sem tudott felkelni vagy akár megmozdulni. A betegek magatehetetlenül feküdtek
ágyukon, mint a halottak […] nem tudtak felkelni, hogy ételhez jussanak, és
mivel a többiek is betegen feküdtek, sokan éhen haltak a saját ágyukban.
(Egy azték származású szerzetes leírásából)
E) Azt tapasztaltuk, hogy rengeteg könyvük volt tele hasonló betűkkel, és
egyikük sem volt mentes a babonáktól és az ördögi káprázattól. Elégettük
valamennyit.
(Diego de Landa Yucatán püspöke, 1561)

A) ________________________________________________________________
B) ________________________________________________________________
C) ________________________________________________________________
D) ________________________________________________________________
E) ________________________________________________________________

6. A források elolvasása után mutassa be a kérdések alapján az indiánokkal való bánásmód elméletét és

» 1–2. tankönyvi lecke

gyakorlatát!

A) Senki azok közül, aki rendelkezésünk folytán a nevezett szigeteken és szárazföldön él, ne merészeljen […] nekik az indiánoknak veszteséget, kárt okozni testükön és jószágukon
[…].
(Kasztíliai Izabella 1503. évi rendeletéből)
B) Valahányszor [a misszionárius] új városba kerül, törekedjen
már az első naptól fogva arra, hogy megtudja: milyen üzleteket kötnek ott, mivel foglalkoznak, milyenek az erkölcsök
és szokások abban az országban, a városban és környékén.
[…] A bűnösökkel mindig négyszemközt, mindig mosolygós
arccal, békés és barátságos hangon beszéljen. Az illető személyiségéhez képest kell majd eldöntenie, hogy átölelje-e
őt, vagy térdre boruljon előtte.
(Xavéri Szent Ferenc missziós tanácsai; 1552)
C) Arisztotelész azt tartja, hogy a zsarnokuralom akkor jogos,
ha szolgák és barbárok, azaz olyan emberek feletti, akiknek
nincs önálló ítéletük és belátásuk. […] ilyenek az indiánok,
akik általános vélemény szerint beszélő állatokhoz hasonlatosak. Minthogy az indiánok lusta, jóra nem hajló népség,
jogosan szolgaságba vethetők. A teljes szabadság ártalmas

lehet számukra; ráadásul a felettük való rendelkezés a legjobb eszköz arra, hogy elfogadják a keresztény hitet.
(1512. évi jelentés az indiánok helyzetéről)
D) A hódítók egymás közt arra fogadtak, hogy ki tud ügyesebben egy kardcsapással egy embert kettévágni, vagy ki tudja
elegánsabban a fejet a nyaktól elválasztani […]. Magam voltam a tanúja, hogy három vagy négy hónap alatt hétezernél
több gyermek halt meg, mert szüleiket bányába hurcolták,
és a magukra maradt kicsinyeket az éhség elpusztította.
(Bartolomé de las Casas spanyol domonkos szerzetes: His
toria general de las Indias [Az Indiák általános története]; 1553)
E) Milyen jogon és milyen igazságosság alapján tartjátok ezeket az indiókat ilyen szörnyű és borzasztó szolgaságban?
[…] Elnyomjátok és gyötritek őket, nem adtok nekik enni,
és nem gyógyítjátok a betegségeiket, melyek az általatok
rájuk kényszerített mértéktelen munka miatt folyton sújtják
őket, és okozzák halálukat. Pontosabban: ti ölitek meg őket,
hogy meglegyen a mindennapi aranyatok. […] Nem vagytok
kötelesek úgy szeretni őket, mint saját magatokat?
(Antionio de Montesinos domonkos szerzetes; 1511)

a) Milyen bánásmódot írt elő az indiánok számára a spanyol királynő?

b) Mennyiben esett ez egybe az egyház álláspontjával?
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c) Hogyan bántak a hatóságok az indiánokkal? Mivel indokolták viselkedésüket?

d) Nézzen utána, miként próbált az egyház az indián közösségeken segíteni!

e) Milyen gazdasági oka volt annak, hogy kizsákmányolták az őslakosság munkaerejét?

7. A diagramok tanulmányozása után ismeretei segítségével döntse el, hogy igazak vagy hamisak-e a

» 1–2. tankönyvi lecke

táblázat állításai!
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1. A rabszolga-kereskedelem növekedése nem függött össze az európai politikai viszonyokkal.
2. A rabszolgákat legnagyobb arányban Brazíliában foglalkoztatták.
3. Az Újvilágba behozott rabszolgák száma a 19. századig növekedett.
4. A transzatlanti rabszolgakereskedelemből nem részesült Spanyolország.
5. A rabszolga-kereskedelem volumenének növekedése összefügg Európa mezőgazdasági termékek iránt
megnövekedett igényével.
6. Az amerikai gyarmati területeken a rabszolga-munkaerő többségét a bányákban dolgoztatták.
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8. A kora kapitalizmus időszakát bemutató források elolvasása után egészítse ki a hiányos szöveget a fel-

» 2. tankönyvi lecke

sorolt fogalmakkal!

Az említett kereskedők reggel és este megállapított órában az
[úgynevezett] angol börzére mennek, és ott egy óránál valamivel
tovább, alkuszok útján, akik ott nagy számban vannak, a legkülönbözőbb nyelveken üzleteket kötnek, főképpen a különböző árucikkek adása és vétele dolgában. Ezt követően, valamivel
később az „új börzére” mennek, ahol hasonlóképp alkuszokkal,
egy óra hosszat főként váltókkal és zálogokkal kereskednek.
(Lodovico Guiccardini kereskedő beszámolója
Antwerpenben; 1567)
A fent megnevezett személyek az általuk jegyzett és saját kezűleg aláírt pénzösszegeknek megfelelően vállalják, hogy a jelen
esztendőben hajót indítanak Kelet-Indiába és más hozzá közel

Fogalmak
részvény
yy
árutőzsde
yy
értéktőzsde
yy
osztalék
yy
tőke
yy
kockázat
yy
nyereség
yy
monopólium
yy

fekvő szigetekre és országokba, és ott kereskednek olyan árukkal, amelyekre ezekben az országokban szükség van, illetve
olyan árukat vásárolnak, amelyekben ezek az országok bővelkednek […]. A jelen gyűlés 15 személyt választ meg és nevez
ki az utazás felelős vezetőinek és igazgatóinak, akik forduljanak
Őfelségéhez azzal a kéréssel, hogy az említett vállalkozás résztvevőit ruházza fel privilégiumokkal [kiváltságokkal], olyan jogokkal és vámkedvezményekkel, amilyeneket csak kapni lehet,
továbbá szerezzenek be megfelelő hajókat […]. A jelen gyűlés
megerősíti és jóváhagyja azokat az intézkedéseket, amelyeket
ők elfogadnak, azzal a feltétellel, hogy tisztviselők alkalmazásához az összes részestársak közös gyűlése szükséges.
(Az angol Kelet-indiai Társaság jegyzőkönyvéből; 1601)

Az angol Kelet-indiai Társaság egyike volt azoknak a kereskedelmi vállalkozásoknak,
amelyeket befektetők hoztak létre. A magánszemélyek társulásában a pénzt közösen
fektették be, így alakítva ki a társaság _______________________-jét. A társasági
forma előnye volt, hogy a tagok közösen viselték a _______________________‑ot,
ugyanis a tengeri kereskedelem ebben az időben egyáltalán nem volt veszélytelen. A sikeres kereskedelmi út végén a tagok dönthettek arról, mit tesznek
a _______________________-gel. Amennyiben visszaforgatták a társaság által
kezelt alapba, a befizetéseik arányában birtokolt _______________________-ik
értéke is emelkedett. Dönthettek úgy, hogy a tagoknak a sikeres periódus lezárása után _______________________-ot fizetnek. Az első forrás szerint a társaság
úgy próbálta nyereségesebbé tenni vállalkozását, hogy az uralkodóhoz fordult védelemért. A leggyakrabban adományozott kiváltság egy-egy árura vagy területre
vonatkozó kizárólagos jog, a _______________________ volt. A kereskedelmi
vállalkozás által megszerzett javakat a _______________________-én értékesíthették, amelyet az első forrás angol börzének nevez. Amennyiben a tagok közül
valaki meg akart válni a cégbeli érdekeltségétől, a _______________________-on
értékesíthette azt; ezt a forrás „új börzének” nevezi.

9. Rendelje a Luthertől származó idézeteket a röviden megfogalmazott hittételekhez!

» 3. tankönyvi lecke

A) Dr. Usingen, egy ágostonos barát, aki nekem tanárom volt
az erfurti kolostorban, amikor látta, hogy a Bibliát mennyire szeretem, és milyen szívesen olvasom Isten szent igéjét,
egyszer így szólt hozzám: „Ejnye, ejnye, Márton testvér, hát
mi a csuda az a Biblia? A régi egyházi tudósokat kell olvasni; azok már kiszívták a Szentírás velejét és igazságait. Mert
minden lázadást a Biblia idéz elő!”
B) […] zarándoklatokat rendeztek a szentekhez, hogy levezekeljék a bűnöket. […] mi nem a szentek városait, hanem gondolataikat és szívüket járjuk be.
C) Később természetesen, amikor azt olvastam, hogy az
igaz ember hitből él (Róm. 1, 17), […] egyszerre megörvendeztem. Amikor felismertem, hogy Isten igazsága nem más, mint a könyörületesség, mellyel minket igazaknak számít, ebben kaptam meg a segítséget.

D) Ahol hit van, nem maradhat rejtve, megmutatkozik, napfényre tör a jó cselekedetekben. Az ilyen ember vallást tesz
mások előtt az evangéliumról, s egész életét ennek szolgálatában tölti. Amit csak átél, avagy cselekszik, felebarátja javára fordítja, használ neki, és így követi Krisztus példáját. Ahol
nem tör elő a jócselekedet és szeretet, ott a hit nem igazi,
hanem vagy kialudt, vagy a puszta észre támaszkodó önámítás. Jó cselekedetekkel azonban nem lehet kiérdemelni az
örök életet, kegyelmet és üdvösséget; ez következik abból,
hogy a jó cselekedetek nem azonosak a lelki újjászületéssel,
hanem ennek gyümölcsei.
(Virág Jenő szerk.: Dr. Luther Márton önmagáról)
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Hittétel

Forrás betűjele

Egyedül a hit üdvözít.
Egyedül Isten adhat kegyelmet.
Egyedül a Szentírás tartalmazza az üdvösség elnyeréséhez szükséges tanításokat.
Egyedül Krisztus áldozata és közbenjárása vezet el az üdvösséghez.

10. Olvassa el az eleve elrendelés kérdéséről szóló részleteket, majd döntse el az állításokról, mely for-

» 3. tankönyvi lecke

rás(ok)ra igaz(ak)!

A) Ha az eleve elrendelés tanítása felől gondolkodom, amely sze
rint Isten egyeseket eleve a kárhozatra, másokat az üdvösségre
rendelt, mindent elfelejtek Krisztusról és Istenről, és bizony
odáig jutok, hogy Isten gonosztevő […]. Ha az eleve elrendelésről gondolkodunk, elfelejtkezünk Istenről. […] Az egészséges emberi észnek és a természetes értelemnek az a legnagyobb botránykő, hogy Isten saját önkényes akaratából az
embert cserbenhagyja, megátalkodottá teszi, kárhozatba taszítja, mintha örömét lelné a nyomorultul elkárhozottaknak
ily nagy bűneiben és örök gyötrelmében. Méghozzá az az Isten tenne így, akinek nagy irgalmát és jóságát stb. mindenütt
hirdetik. Igazságtalannak, kegyetlennek, elviselhetetlennek
tűnik fel, hogy így gondolkozzék valaki Isten felől. Ezen már
sok nagy ember megütközött a hosszú századok folyamán.
(Luther Márton: Asztali beszélgetések; 1531–1546)
B) Eleve elrendelésnek nevezzük Isten örök és megmásíthatatlan elhatározását arról, hogy mi legyen az egyes ember sorsa.
Mert nem teremtette az embereket egyformáknak, hanem
egyeseket örök életre rendelt, másokat örök kárhozatra […].
Választottait elhívással és megigazulással jelöli meg az Úr […].
(Kálvin János: Institutio, III. könyv; 1559)

C) Bármennyire is megigazult legyen valaki, nem tekintheti
mentesnek magát a parancsok megtartásának kötelezettsége alól, senki se éljen azzal az alaptalan és az Atyák által
kiközösítés terhe alatt megtiltott tétellel, hogy a megigazult
ember számára Istentől előírt dolgokat megtartani lehetetlen. „Mert Isten nem parancsol lehetetlent, hanem parancsolván arra figyelmeztet, hogy tedd meg, amire képes vagy,
és kérd, amire nem vagy képes” [Szent Ágoston: De natura
et gratia, 43,50], és segít is, hogy képes légy. Mert akik Isten
fiai, szeretik Krisztust, akik pedig szeretik Őt (amint Ő maga
tanúsítja), megtartják az Ő szavait, amit mindenképpen csak
isteni segítséggel képesek megtenni.
Ennélfogva senki se hízelegjen magának a „csak a hit által”
elvét hangoztatva, azt gondolva, hogy egyedül a hit által lett
örökös és az örökség várományosa, miközben a Krisztussal
együtt való szenvedés nélkül akar megdicsőülni. Ezért bizonyos, hogy az igazhitű vallási tanításnak ellenségei azok, akik
szerint az igaz ember minden jó cselekedetében legalábbis
bocsánatos bűnt követ el.
(A tridenti zsinat 6. ülésének határozata; 1545–1563)

Állítás
Hiszi, hogy egyes embereket Isten örök kárhozatra rendelt.
Isten irgalmasságából kiindulva elveti az eleve elkárhozást.
A Biblián kívül az egyházatyák írásaira is hivatkozik.
Az állítás indoklásaként nem bibliai idézetre hivatkozik, hanem a Bibliából kibontakozó istenképre.
Luthert az igazhitű vallás ellenségének nevezi.
Isten szuverenitását hangsúlyozza, mely szerint nem lehet az elhatározását befolyásolni.

A

B

C
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11. Az alábbi térkép és ábra segítségével írja le röviden, hogyan szerezte meg a betűkkel jelölt területe-

» 4. tankönyvi lecke

ket a Habsburg-dinasztia!
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III. Frigyes
I. Miksa

Mária
Burgundia
örökösnője

„Szép” Fülöp

A) _______________________________________________
B) _______________________________________________

(Őrült) Johanna

C) _______________________________________________

Kasztília és Aragónia
örökösnője
Portugáliai Izabella

V. Károly
II. Fülöp

Portugália öröklése

I. Ferdinánd

D) _______________________________________________
Jagelló Anna

E) _______________________________________________

Csehország és
Magyarország
örökösnője

Hogyan nevezték összefoglalóan az osztrák területeiket?

Cseh- és Magyarország öröklése

12. Mutassa be, hogy mennyiben követte II. Fülöp spanyol király az apja által kijelölt külpolitikai irá-

nyokat! Párosítsa a forrásokat a kiemelt részletekhez és döntse el, hogy megvalósultak-e V. Károly elképzelései!
» 4. tankönyvi lecke
[…] lehetetlen, hogy királyságaimból és birtokaimból több
pénzt teremtsünk elő [1] arra, ami a császárság területén bekövetkezhet, megbízom Önt, hogy mentse ki magát minden
[teher] alól, amennyiben nem a (rokonok) tekintélye követeli
meg. Remélni vélem, hogy a flandriai rendek és területek [2]
ügyei összehangolhatóak a német ügyekkel [3].

Ami a [Földközi-tengeren lévő] gályákat illeti, nem látok okot
arra, hogy ne tartsa fenn a királyságokat és az alattvalókat védő,
egyben a török és a mórok ellen harcoló spanyol, nápolyi és
szicíliai [flottákat] [4].
(V. Károly emlékirata fiához, a későbbi II. Fülöphöz)
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Időszak
1503–1510

Ezüst (kg)

1511–1520

–
–

1521–1530
1531–1540
1541–1550
1551–1560
1561–1570
1571–1580
1581–1590
1591–1600

148
86 193
177 573
303 121
942 858
1 118 592
2 103 027
2 707 626

Arany (kg)
4 965

B)

9 153
4 889
14 466
24 957
42 620
11 530
9 429
12 101
19 451

Lepanto

Spanyolországi nemesfém-behozatal a 16. században
C) Az említett tartományok összeköttetésbe lépnek egymással,
szövetkeznek és egyesülnek úgy, mintha örök időktől kezdve összeköttetésben lettek volna, hogy egymás mellett kitartsanak teljesen olyan formán és módon, mintha csak egy
tartomány volnának. […] Egymást megvédik, erősítik és oltalmazzák mindenki ellen – bárki legyen is az –, aki akaratuk
ellenére uralkodni akar rajtuk.
(Részlet az utrechti unió szövegéből; 1579)

Idézet száma

Forrás betűjele

D) Sem mi, a római császári felség, sem a Szent Birodalom választófejedelmei, fejedelmei és rendjei a birodalom más
rendjével szemben az augsburgi hitvallás (konfesszió), annak tanai, vallása vagy hite miatt nem lépünk fel erőszakkal,
nem károsítjuk, és nem kényszerítjük. Vallását, hitét, egyházi
szokásait, rendjét és szertatásait, ingatlan és ingó vagyonát,
földjét, alattvalóit, úri jogait és jogait illetően nyugalomban
és békében hagyjuk.
(Részlet az augsburgi vallásbéke szövegéből; 1555)
Indoklás

1.
2.
3.
4.

13. Rendelje az egyes forrásrészletek betűjelét a felekezetekhez!
A) Hiszem, vallom: egy az Isten,
Más és több nem volt és nincsen.
Hatalmában véghetetlen,
Elmével fölérhetetlen.
Vallom: Jézus volt a Mester,
Szóval, tettel, szeretettel.
Istenhez ki eljuttatott,
Benne bízni megtanított.
B) A pápa nem engedhet el semmiféle büntetést, csak azt, amit
vagy a maga vagy a kánonok rendelkezése alapján szabott
ki. A pápa nem bocsáthat meg egy vétket sem, legfeljebb
kihirdeti és megerősíti Isten bocsánatát. […] Minden keresztény – ha őszinte bánata van – búcsúlevél nélkül is elnyeri
büntetései és bűnei elengedését.
C) Ahogy Pál apostol írja a korinthusbelieknek: mindannyian
egy test vagyunk: e test minden tagjának saját feladata van
a többiek szolgálatában. Hiszen egy a hitünk, egy a keresztségünk, egy az evangéliumunk, egyformán keresztények
vagyunk. Ebből következik, hogy nincsen alapvető különbség papok és világiak, fejedelmek és püspökök között. Az
egyetlen különbséget a végzett munka és feladat, nem pedig a rang teszi.

» 3–4–5. tankönyvi lecke

D) Eleve elrendelésnek nevezzük Isten örök és megmásíthatatlan elhatározását arról, hogy mi legyen az egyes ember sorsa.
Mert nem teremtette az embereket egyformáknak, hanem
egyeseket örök életre rendelt, másokat örök kárhozatra. […]
Választottait elhívással és megigazulással jelöli meg az Úr.
E) Szembefordultam a búcsúcédulákkal és a pápistákkal, de sohasem erővel. Egyszerűen tanítottam, prédikáltam és írtam
Isten igéit, egyebet nem tettem. És mialatt aludtam, vagy
a barátaimmal ittam a wittenbergi sört, az Ige annyira meg�gyengítette a pápaságot, ahogy addig egyetlen császár vagy
fejedelem sem. Én semmit sem tettem, mindent az Ige tett.
F) Ha valaki azt állítaná, hogy a bűnös egyedül a hit által igazul
meg, s ezt úgy érti, hogy semmi mással sem kell hozzájárulnia a megigazulás kegyelmének az elnyeréséhez, s hogy az
embernek egyáltalán nem kötelessége, hogy akarati tevékenységgel előkészüljön és felkészüljön a megigazulásra:
legyen kiközösítve.
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G) A presbitereknek vigyázniuk kell minden ember életére,
testvéri módon figyelmeztetniük kell azokat, akiket az eltévelyedés vagy a rendetlen élet veszélye fenyeget, és – ahol
ez fennáll – jelentést kell tenniük az Egyháztanácsnak […],
a kerület elöljáróinak legyen kötelességük őket a családokba
bevezetni, hogy senki se vonhassa ki magát a vizsgálat alól.
Még a rendőrbiztosok is összegyűlnek hetenként egyszer,
hogy megfontolják, vajon nincs-e valamelyik családban valami baj, és hogy közösen megbeszéljék a szükséges orvoslást.
Felekezetek
anglikán
yy
evangélikus
yy
református
yy
római katolikus
yy
unitárius
yy
(antitrinitárius)

H) […] lelkiismeretemmel végképp tanúsítom és kijelentem,
hogy a Királynő Őfelsége az egyetlen felső kormányzója ennek a birodalomnak, és Őfelsége összes országának és területének, úgy lelkiekben és a gyülekezeti ügyekben, mint
a világiakban, és semmilyen külföldi fejedelemnek, személynek, főpapnak, államnak vagy hatalomnak nincs és nem lesz
joghatósága, hatalma, felsőbbsége, elsőbbsége vagy hatásköre egyházi vagy szellemi ebben a királyságban.

Forrás

Felekezet

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

14. Döntse el az alábbi állításokról, mely államok egyházaira igazak!
A) Ezentúl a Francia Királyság […] püspöki és érseki egyházainak káptalanjai és kanonokjai nem választhatják vagy jelölhetik [egyházuk] főpapjait. Ehelyett, ha egy ilyen tisztség megüresedik, a mindenkori francia uralkodó az üresedés bekövetkeztének napjától számított hat hónapon belül köteles nekünk vagy a római püspöki és apostoli székben minket követő utódainknak bemutatni és megnevezni
egy […] alkalmas személyt, hogy azt mi, vagy a nevezett
[apostoli] szék a szóban forgó tisztségbe beiktassuk. […]
Ami a valódi választó rendházakat és perjelségeket illeti,
[…] ezek ezentúl nem választhatják vagy jelölhetik apátjukat, illetve perjelüket. Ilyen üresedés bekövetkezte esetén
fent nevezett király hat hónapon belül nekünk, utódainknak
vagy az említett [apostoli] széknek meg kell nevezzen egy
legalább huszonhárom éves szerzetest, aki abból a rendből
kerül ki, amelyhez az illető kolostor vagy perjelség tartozik.
(I. Ferenc francia király és X. Leó pápa megállapodása:
a bolognai konkordátum; 1516)
B) Ezen parlament hatalma által törvénybe iktatjuk, hogy elfogadjuk és elismerjük felséges urunkat, a Királyt, örököseit
és utódait a trónon az anglikán egyház, más néven az Anglicana Ecclesia egyetlen fejének ezen a földön, és így ettől
kezdve mondott uralkodónk birtokolni és élvezni fogja az
ezen ország birodalmi koronájának viselésével járó és ahhoz
csatolt jogok mellett az említett egyházfői címet és rangot,
és minden megbecsülést, méltóságot, kiváltságot, hatáskört,
előjogot, hatalmat, mentességet javadalmat és haszonvételt,
amelyek a mondott egyház egyházfői méltóságaihoz tartoznak, és azt megilletik.
(Az angol egyházfőségi törvény; 1534)

» 3–4–5. tankönyvi lecke

C) Mindörökre őfelsége és örököse birtokolják és élvezzék az
összes olyan kolostort, perjelséget és más konventet, káptalant és apácazárdát, amelyek nem bírnak évi tiszta 200 font
értéket meghaladó földeket, ingatlanokat stb. Hasonlóképpen őfelsége bír és élvez majd valamennyi olyan egyházi
épületet és birtokot és az összes majorságot, gazdasági épületet, házat, földet, ingatlant, kilátásban levő örökséget, bérleti díjat, szolgáltatást, tizedet, évjáradékot, egyéb jogokat,
birtokbavételt, rangot és más, örökölhető vagyontárgyat,
amelyek ezekhez a kolostorokhoz, perjelségekhez és más
rendházakhoz tartoznak.
(A szerzetesrendek feloszlatása Angliában; 1536)
D) Megtiltjuk azt is, hogy laikusok nyilvánosan vagy titokban
a Szentírásról nyilatkozzanak, azt bírálják vagy róla vitatkozzanak, különösen pedig a kétséget keltő vagy olyan részek
fölött, amelyeknek magyarázata nehéz és csak tudósok számára lehetséges. A Szentírásról csak azok adhatnak elő, azt
csak azok taníthatják vagy magyarázhatják, akik a teológiát
alaposan áttanulmányozták, és erre az egyetemen felhatalmazást nyertek. […] Az egyházi bíróságok vannak arra
rendelve, hogy az eretnekügyekben ítélkezzenek. Kötelességük a felsőbb bíróságokat vagy a tartományi tanácsokat
felszólítani arra, hogy ezek jelöljenek ki választás alapján
saját kebelükből valakit vagy esetleg más személyt, hogy az
az eretnekséggel vádoltak feletti ítélkezésben részt vegyen.
(V. Károly rendelete az eretnekek üldözéséről; 1550)
E) A vallás túl komoly dolog ahhoz, hogy a pápára hagyjuk.
(II. Fülöp spanyol király)
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I. A VILÁG ÉS EURÓPA A KORA ÚJKORBAN
Állítás

Anglikán

Francia vagy gallikán

Spanyol

Az uralkodó megszerezte az egyházi vagyon feletti rendelkezés jogát.
Az uralkodó saját tulajdonába vette az egyházi javak egy részét.
Az egyház elszakadt Rómától.
Az egyház csak dogmatikai kérdésekben ismerte el a pápa főségét.
Az egyháziak feletti bíráskodást a pápától független bíróságok intézték.
A tartományi egyházak mellett az egyetlen központosított hivatal az Inkvizíciós Tanács.
Az egyház az abszolút királyi hatalom egyik támaszává vált.

15. Írja az angol polgárháború előzményeit bemutató források betűjelét a táblázat megfelelő oszlopába!

» 6. tankönyvi lecke

A) Az uralkodó cselekedeteiről és személyéről kizárólag Isten
ítélhet. Akarata törvény az alattvalók számára. […] A parlament kiváltságai őseink kegyelméből és engedélyéből
erednek.
(I. Jakab az uralkodó és a parlament viszonyáról)

lehet feloszlatni vagy elhalasztani összeülésétől számított, illetve az erre kijelölt időponttól számított 50 napon belül, hacsak az Őfelségének, örököseinek vagy utódainak és az összeült parlament mindkét házának jóváhagyásával nem történik.
(Az angol parlament törvénye; 1641)

B) A presbitérium [a presbiterekből álló zsinat – az angol kálvinisták fő követelése] úgy viszonyul a királysághoz, mint Isten
a Sátánhoz. Összeröffen Jack, Tom meg Dick, és kedvük szerint
felülbírálnak engem, a Tanácsot és mindazt, amit cselekszünk.
(I. Jakab szavai a puritánokkal folytatott tárgyalásokon)

E) Az angol alsóház jogai és szabadságai különösen az alábbi
három dologban állnak:
Először abban, hogy a megyéknek és városoknak joguk van
olyan személyeket szabadon választani, akikben megbíznak,
hogy képviseltessék magukat.
Másodszor abban, hogy a megválasztott személyek az országgyűlés idején, valamint oda- és visszaútjuk során semmilyen korlátozásnak, letartóztatásnak és bebörtönzésnek
nem lehetnek kitéve.
Harmadszor pedig abban, hogy a parlamentben szabadon,
fék és ellenőrzés nélkül adhatnak hangot lelkiismeretüknek.
(Az angol alsóház 1604. évi követeléseiből)

C) Jusson eszetekbe, hogy az országgyűlés teljesen a hatalmamban van mind összehívása, ülésezése, mind pedig felfüggesztése tekintetében. Ennélfogva a további ülésezést
attól teszem függővé, hogy annak eredményei gyümölcsözők, avagy ártalmasak lesznek-e számomra.
(I. Károly)
D) Iktassék törvénybe, […] hogy abban az esetben, ha nem hívnak
össze parlamentet Anglia nagypecsétjével ellátott paranccsal,
és az nem gyülekezik össze és nem tartják meg […] akkor
[…], a parlamentnek össze kell gyűlnie, és azt meg kell tartani
a szokásos helyén, a Westminsterben, […]. Törvénybe iktatik
továbbá, hogy ezentúl semmiféle összeült parlamentet nem

F) A törvény maga a király régi és megbízható szolgája; a törvény az ő eszköze, melyet arra használ, hogy népét kormányozza általa.
(Egy királyhű bíró visszaemlékezése a parlament
1629. évi feloszlatására; 1639)

Az egyeduralmat alátámasztó forrás betűjelei

A parlament hatalmát alátámasztó forrás betűjelei

16. Párosítsa az angol alkotmányos monarchia létrejöttével kapcsolatos forrásokat megnevezéseikkel,
majd állítsa őket időrendbe!
A)

» 6. tankönyvi lecke

B) […] őfelségeik jelenlétében […] egy írásbeli nyilatkozatot
adtak ki, melyet a felső- és az alsóháznak összes tagjai fogalmaztak, amint az itt következik:
4. Hogy a korona céljaira való pénzfelvétel bármily ürügy
vagy kiváltságok alapján a parlament hozzájárulása nélkül,
hosszabb időre és más módon, mint ahogyan a megajánlás
megszabta vagy meg fogja szabni, törvénytelen.

