Horváth Mihály Történelemverseny 2014

Javítókulcs

Keresztes háborúk, lovagrendek
1. feladat

(elemenként 1 pont)

5 pont

(A vastaggal szedett elemek valamelyikének szerepelni kell a válaszban!)
A)

IX. (Szent) Lajos francia király elindul a VII. keresztes hadjáratra. (1270-ben)

B)

Szaladin és a jeruzsálemi király, (Guido Lusignani) hadai Hattínnál megütköznek 1187-ben. (A
győztes Szaladin összezúzza a király kezében lévő ereklyetartót).

C)

I. (Rőtszakállú) Frigyes a (Saleph) folyóban halálát leli.

D)

II. Orbán pápa meghirdeti az első keresztes hadjáratot a clermonti zsinaton. (1095)

E)

Bouillon Gottfried, az első keresztes hadjárat vezetője, Jeruzsálemi Királyság uralkodója

2. feladat

(elemenként 0,5 pont)

6 pont

A hadjárat (egyik) vezetője

3. feladat

Hanyadik hadjárat?

A hadjárat
kezdetének éve

VII. Lajos francia király

a) második

b) 1147

IX. Lajos francia király

c) nyolcadik

d) 1270

II. Frigyes német-római császár

e) hatodik

f) 1228

II. András magyar király

g) ötödik

h) 1217

I. Barbarossa Frigyes

i) harmadik

j) 1189

Dandolo velencei dózse

k) negyedik

l) 1202

(elemenként 1 pont)

5 pont

a) tarida:

Lovak szállítására szolgáló hajótípus

b) Kiddush ha-Scherm:

A zsidók rituális öngyilkossága, „isteni önfeláldozás”

c) szaracén byzantius:

A Szentföldön (a fátimidák dínárjainak mintájára) veretett aranypénz

d) dime:

A muszlim alattvalókra kivetett adó, egyháznak járó tized

e) sénéchal:

A templomos lovagrend nagymesterének helyettese

4. feladat

(elemenként 0,5 pont)

5 pont

Információ

Lovagrend neve

a) Jelképük a fekete kereszt volt, fehér köpennyel.

német
lovagrend/teuton

b) Eredetileg leprások ápolására alakult közösség volt.

Szent-Lázár rend

c) A rend alapítója egy burgundiai lovag volt, tagja fehér köpenyen vörös
keresztet viseltek.
d) Jelképük a nyolcsarkú fehér kereszt volt, központjuk egy
konstantinápolyi épület mintájára épült.
e) A rendet spanyolok alapították, nevét a Jeruzsálem előtt emelkedő
hegyről kapta.
f) I. Alfonz portugál király lovagi testülete.
g) A latin keresztények Jakab apostolhoz köthető zarándokhelyéről
elnevezett rend.
h) Hódításra, és a pogányok megtérítésére, Albert livóniai püspök
kezdeményezésére létrejött rend.
i) A rend pozícióit nagyban segítették a befolyásos világi férfiak és nők, a
lovagok sajátos „baráti köre”.
j) A rend szabályzatának teljes szövegét csak a legfőbb tisztségviselők
ismerték, a rendbe történő felvétel szigorú határozatokkal járt.
5. feladat
(elemenként 1 pont)
4 pont
Csak a keresztes állam teljes neve fogadható el!
A)

Edesszai grófság

B)

Antiochiai fejedelemség

C)

Tripoliszi grófság

D)

Jeruzsálemi királyság

6. feladat

(elemenként 1 pont)

7 pont

Épület

Helyszín

a) Mennybemenetel kápolna

Olajfák hegye

b) Szűz sírja kápolna

Getszemáni kert

c) Születés templom

Betlehem

d) Szent Pál székesegyház

Tarszosz

e) Szent András templom

Akkon

f) Szent Anna templom

Jeruzsálem

g) Utolsó vacsora templom

Sion-hegy

templomosok
johanniták/Szent
János rend
Montjoie-rend
nova militia/Aviz
lovagjai
Santiago de
Compostela rend
kardtestvérek rendje
johanniták/Szent
János rend
templomosok

7. feladat

(elemenként 1 pont)

a)

Könyves Kálmán

b)

1211

c)

Barcaság

d)

300

e)

Akkon

f)

Tábor

g)

érme, érem, vagy pénz

h)

András

8. feladat

(elemenként 1 pont)

a)

Anna (Komnéné)

b)

Komnénosz

c)

Mélisende

d)

1099

e)

(Aquitániai) Eleonóra

f)

II. (Plantagenet) Henrik

9. feladat

(elemenként 1 pont)

a)

cukor

b)

selyem, vagy szövet, vagy vászon

c)

balzsam

d)

üveg

8 pont

6 pont

4 pont

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Összesen: 50 pont szerezhető.
A 30 pontot (60%) elért dolgozatok küldhetők tovább!

