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II. FORDULÓ – A HATALOM MÉRTÉKE – MEGOLDÓKULCS 

1)   Furcsa trió 

Kik láthatók a képeken?
A Imre király
B András herceg / II. András
C III. László király

Milyen rokoni kapcsolat van a képen 
látható személyek között?

A - B Imre András bátyja / András Imre öccse
A - C Imre László apja / László Imre fi a
B - C András László nagybátyja / László András unokaöccse

Az esemény helye és ideje 1203 – Varasd 
Mit is mondott „A”? „Majd meglátom én, ki meri kezét emelni a felkent királyra!”
A közvetítő személy III. Ince pápa

2)   Reginam occidere…
   

A Merániai János
B Az érseknek állást kellett foglalnia, hogy támogatja-e a királyné meggyilkolását.

C Az érsek kétértelmű levelet küldött az elégedetleneknek, a mondatban a vesszők elhelyezése alapján kétféle – egy-
mással ellentmondó – értelmet kaphatott az üzenet.

D A királyné halála utáni eljárások idején az érsek saját levelét úgy állította be, hogy nem támogatta a merénylőket, 
ezzel nem kellett félnie a büntetéstől.

3)  Értelmező szótár az Aranybulla használatához 

A szerviensek
B ispán
C mardurina
D dézma
E izmaelita
F jobbágy
G nádorispán(y)
H jószág
I várjobbágy
J Ráma
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4) Hogy határozna az Aranybulla?
  

Az ítélet A cikkely száma
A A nemes panasza jogos, a nemesek megadóztatását az Aranybulla megtiltja. III. cikkely

B A zalai nemesek tiltakozása nem jogos, kötelességük hadba vonulni, ha támadás éri az or-
szágot.

VII. cikkely

C A nemesek zúgolódása csak akkor jogos, ha a pénz minősége rosszabb, mint III. Béla idején 
volt, másrészt a királynak joga van évente egyszer beszedni a pénzt.

XXIII. cikkely

D Rékának joga van a vagyon negyed részéhez, a többi felett marakodhatnak a rokonok. IV. cikkely

E Péter a törvény értelmében alkalmas a vámok bérlésére, hiszen katolikus, vagyis nem zsidó 
vagy izmaelita.

XXIV. cikkely

F Az egyházak tagjaitól sem szabad adót beszedni, ezért a szerzetesek panasza jogos volt. III. cikkely

5) Látogatás Wartburgban   
 

A) kép: trezor, széf
Mire használták? /Mitől érdekes?               Fontos iratokat, értékeket  tartottak benne
Melyik századból való? 
1400 körül (15. század eleje)

Láthatta-e Erzsébet?  
NEM

B) kép: ereklyetartó
Mire használták? /Mitől érdekes?              Szentté avatott személyek csontjait tartották benne
Melyik századból való? 
1200-as évek eleje (13. század)

Láthatta-e Erzsébet?  
IGEN

C) kép: falikárpit
Mire használták? /Mitől érdekes?              Erzsébet utolsó éveiről készült képek vannak rajta
Melyik századból való? 
1480-90 körül (15. század vége)

Láthatta-e Erzsébet?  
NEM

6) Erzsébet-túra  
 

Mi látható a képen? Melyik városban van? Melyik országban van?
A Szent Erzsébet sírhelye Marburg Németország
B Szent Erzsébet-dóm Kassa Szlovákia
C Szent Erzsébet szobra Pozsony Szlovákia
D Erzsébet és Lajos szobra Sárospatak Magyarország
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