
A csapat száma: ………… 

FORRÁSOK 

A)  „Minthogy az emberi természet gyarlósága következtében s az idő előrehaladtával a letűnt 

dolgok emlékezetét könnyen elragadja a feledés, illő az írás erejével megerősíteni azt, amiben 

a szerződő felek egymás között megállapodtak. Hogy ez az írás segítségével és alkalmatos 

férfiak tanúbizonyságával sértetlenül és szilárdan megmaradjon, azért én, […], Magyarország 

dicső királya megfontoltan és királyi méltóságomnak jövőjéről is gondoskodva – nehogy 

bármilyen az én személyem előtt megtárgyalt és megvitatott ügy feledésbe merüljön – 

szükségesnek tartottam, hogy minden, az én felséges személyem jelenlétében előadott dolog 

az írás bizonyosságával erősíttessék meg.” 

Melyik királyunktól olvashatjuk a fenti részletet? …………………………………………… 

Mi volt a rendelkezés eredménye, vagyis mit hozott létre? ………………………………….. 

Melyik országból hozta magával ehhez az ötletet? ………………………………………….. 

 

B) „Azt is elrendeltük, hogy ha mi vagy a mi utódaink közül valaki valamely időben ezen 

rendelkezéseink ellen akarna cselekedni, ennek az oklevélnek erejénél fogva, mind a 

püspököknek, mind a többi jobbágyoknak és országunk nemeseinek, együttesen és külön-

külön, a jelenben és a jövőben mindörökké szabadságukban álljon, hogy a hűtlenség minden 

vétke nélkül nekünk és a mi utódainknak ellenállhassanak és ellentmondhassanak.” 

Melyik dokumentumból származik az idézet? ………………………………………………….. 

Hogyan nevezzük a dokumentumnak ezt a részét? ……………………………………………... 

Nagy valószínűség szerint honnan származik ennek megjelenése a dokumentumban? Milyen 

eseményhez vagy egy másik országhoz kapcsolod?  

…………………………………………………………………………………………………... 

C) „Ezután […] a pápa úr meghagyására meglátogatta Szentföldet; ezt a parancsot még 

herceg korában kapta, miként az Extravagantesben áll a fogadalomról és a fogadalom 

beváltásáról a következőképpen: "Noha mindenkinek..." Tudniillik ő teljesítette és váltotta 

valóra atyja fogadalmát. Ott a Szentföldön a keresztény sereg vezére és kapitánya lett a 

babiloni szultán ellenében, és dicsőséges diadalt aratott. Három hónapig maradt ott. Szentek 

drága kincseivel tért vissza Magyarországba. Országát virágzó állapotban találta.“ 

 

Kinek a nevét hagytuk ki a szövegből? ......................................................................................... 

Melyik műből származik az idézet? .............................................................................................. 

Ki volt a személy atyja, akinek a fogadalmát teljesítette? ........................................................... 



 

 

 

 

 

D) Mi a képen látható dokumentum 

neve? 

………………………………….. 

Melyik évben adták ki? 

………………………………….. 

Hány példány készült belőle? 

………………………………….. 

 

E) Mi a képen látható dokumentum 

neve? 

………………………………….. 

Melyik évben adták ki? 

………………………………….. 

Kik adták ki? 

………………………………….. 

 

F) Mi a képen látható dokumentum 

neve? 

………………………………….. 

Mikor született a dokumentum? 

………………………………….. 

Milyen, nem megszokott helyen 

írta alá a király a dokumentumot? 

………………………………….. 

 


