997 – 1000

Szent István fejedelemsége

1000 – 1038

Szent István királysága

1077 –1095

Szent László királysága

1222

Aranybulla

1235 – 1270

IV. Béla uralkodása

1241 – 1242

Tatárjárás

1301

Az Árpád – ház kihalása

1335

Visegrádi találkozó

1456

Nándorfehérvári diadal

1458 – 1490

Hunyadi Mátyás uralkodása

1492

Kolumbusz felfedezi Amerikát

1514

Dózsa – féle parasztháború

1526

Mohácsi csata

1541

Buda török kézre kerül. Az ország három részre szakad

1604 – 1606

Bocskai szabadságharc

1640

Angol polgári forradalom

1703 – 1711

A Rákóczi szabadságharc

Mohamed

Az iszlám vallás megalapítója

Vajk

Szt. István pogány neve.

Szt. István

Az első Árpád-házi uralkodó. Magyar államalapító, egyházszervező.

Szt. László

Szigorú törvényeket hozott a magántulajdon védelmében.

Könyves Kálmán

Enyhítette László szigorú törvényeit.

IV. Béla

Az ő uralkodás alatt volt a tatárjárás Magyarországon. Második honalapító.

Julianus barát

Megtalálta az őshazát, találkozott az ott élő magyarokkal, ő hozta a tatárok hírét is.

III. András

Az utolsó Árpád-házi király, „aranyágacska”.

Károly Róbert

A nápolyi Anjou-házból származott. Gazdasági intézkedéseivel megszilárdította hatalmát, erős országot
szervezett, kezdeményezője volt a visegrádi királytalálkozónak.

I. (Nagy) Lajos

Károly Róbert fia, a köznemesség védelmében hozott törvényeket, megerősítette az aranybullát.

Luxemburgi Zsigmond

Uralkodása alatt indultak fejlődésnek a magyar városok, létrehozta az első török ellenes végvárvonalat.

Hunyadi János

A törökverő, Magyarország első kormányzója, az ország egyik legnagyobb földesura, a nándorfehérvári csata
hőse.

Hunyadi Mátyás

Gazdasági és politikai intézkedéseivel a feudális Magyarország történetének legerősebb központi hatalmát
teremtette meg. Uralkodása alatt terjedt el Magyarországon a reneszánsz kultúra és műveltség.

Kolumbusz Kristóf

Új utakon akart eljutni Indiába, így véletlenül fedezte fel Amerikát, sohasem jött rá, hogy nem Indiába jutott el.

Luther Márton

Tiltakozott a búcsúcédulák árusítása ellen, a reformáció elindítója Németországban, az evangélikus vallás
megteremtője.

Kálvin János

A „genfi pápa”, az eleve elrendelés tanát hirdette.

Cromwell Oliver

Az angol polgári forradalom vezéralakja.

XIV. Lajos

A francia „Napkirály”

Nagy Péter

Orosz cár, Oroszország felzárkózott a nyugati hatalmak mellé uralkodása idején.

Zrínyi Miklós

A szigetvári hős.

Bocskai István

Protestáns vallása miatt felségárulási perbe fogták a Habsburgok, ezért két évig szabadságharcot vezetett
ellenük. Erdély, majd Magyarország fejedelmévé választották.

Bethlen Gábor

Erdély fejedelme, erős központi hatalmat szervezett.

Pázmány Péter

Megalapította a nagyszombati egyetemet.

II. Rákóczi Ferenc

A szabadságharc vezetője 1703-11 között.

hűbéri lánc

A nemesek alá és fölérendeltségi viszonya. Tagja a hűbérúr, aki a földet adja és a hűbéres, aki a földet kapja.

feudum

örökölhető földbirtok

feudalizmus

A középkor társadalmi rendje. Alapja a föld földesúri tulajdona és a földtulajdon nélküli jobbágy függő viszonya

dézsma

Más néven tized, amelyet a jobbágy fizetett az egyháznak.

önellátó gazdálkodás

Az uradalomban a jobbágy mindent előállított, amire neki és a földesurának szüksége volt.

kétnyomásos
gazdálkodás

A földterületet két részre osztották, az egyikbe ültettek, a másikat pihentették, ez volt az ugar.

háromnyomásos
gazdálkodás

A földet három részre osztották. Az egyikbe tavaszi, a másikba őszi gabonát vetettek, a harmadikat pihentették.

ereklye

Jézustól, szentektől, szent királyoktól származó ruhadarabok, csontok, személyes tárgyak.

eretnek

Az egyház tanításával, a pápa és püspökei életmódjával szembehelyezkedőket nevezték így.

inkvizíció

Szent Törvényszék

céh

Egyazon mesterséget űző iparosok és kereskedők érdekvédelmi szervezete.

abszolutizmus

korlátlan királyi hatalom

robot

A jobbágy kötelező ingyenmunkája a feudális földbirtokon.

ispán

A vármegyét irányítja.

vármegye

Szent István által létrehozott közigazgatási egység.

aranybulla

A köznemesek kialakulásához vezető függőpecséttel ellátott okmány II. András idejéből, mely rögzíti a nemesi
adómentesség kiváltságát.

bányabér

A földesúr földjén levő bánya béréből az egyharmad rész a földesúrnál maradt, a többi a királyé lett. Károly
Róbert vezette be.

harmincadvám

Károly Róbert idején a kereskedő az áru értékének harmincad részét a királyi kincstárnak adta.

kapuadó

Minden házhely után kellett fizetni Károly Róbert rendelete alapján.

ősiség

Nagy Lajos törvénye, mely szerint a nemesi birtok a királyra száll, ha a nemesnek nincs örököse, sem eladni,
sem elajándékozni nem lehet.

kilenced

A jobbágy a nemesnek fizette a kilencedik tizedet.

úriszék

A nemes birtokán a bírói ítélőszék neve.

pallosjog

Csak a nagybirtokosok kapták meg. Ez tette lehetővé a halálbüntetés kiszabását.

zsinat

egyházi gyűlés

manufaktúra

Olyan ipari nagyüzem, amely munkamegosztással működött és kézi erővel állított elő nagy tömegű árut.

búcsúcédula

A pápa azt hirdette, hogy aki ilyet vásárol bűnei megbocsátatnak.

reformáció

A római katolikus egyház megújítását célzó vallási irányzat.

protestáns

A reformáció valamennyi irányzatának összefoglaló neve. /evangélikus, református, unitárius/

kuruc

Bujdosót, kóborlót jelent és belőlük lettek Thököly és Rákóczi katonái.

labanc

A császári katonákat loboncos parókája miatt csúfolták így. A kurucok ellenfelei.

Bizánc/Konstantinápoly

/ma Isztambul, Törökország / A Kelet-római Birodalom örököse.

Pannonhalma

/Magyarország / Apátságát Géza fejedelem alapította.

Fehérvár

/Magyarország / 1019-től az ország székesfővárosa Székesfehérvár néven, királyaink koronázási és temetkezési
helye.

Pozsony

/Szlovákia / Magyarország három részre szakadása után a Királyi Magyarország fővárosa. Koronázó város.

