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„Pragmatica Sanctio és kora” 

I. forduló 

 

 
III. Károly és a Pragmatica Sanctio (történelem, irodalom, művészet) 

- megjelenítése infokommunikációs, irodalmi és képzőművészeti eszközökkel. 
 

Határidő: 2022. március 4. 

 

Feltöltés helye: https://classroom.google.com/u/2/c/NDYyNjY3NTg2NzEw  

 

Az első forduló témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasznált irodalom: 

III. Károly és a Pragmatica Sanctio, a hozzá kapcsolódó történelmi és kulturális ismereteit közlő 

irodalmak:  

• pl. Kiss-Béry Miklós: III. Károly és Mária Terézia - Magyar királyok és uralkodók 24. kötet,  

• honlapok: pl. http://tortenelemcikkek.hu/, http://magyar-historia.blogspot.com/, 

https://www.arcanum.hu/hu/, http://www.rubicon.hu/,  

• Általános és középiskolai történelem tankönyvek: pl. https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/, 

atlaszok. 
 

 

1.) feladat  (7 pont szöveg + 3 pont előadás) 

 

Kedves Kalandozók, szeretnénk Titeket megismerni!  

 

Készítsetek egy kantátát1, amely 4 versszakból áll. 

Az első 2 versszakban bemutatkoztok (A bemutatkozás a csapatról -csapatnév-, a csapattagokról 

és az iskolátokról szóljon.), majd további 2 versszakban bemutatjátok III. Károly koronázását. 

A stílusa lehet tetszőleges, de lehet J. S. Bach: Parasztkantáta átirata is, és erről készítsetek 

videófelvételt úgy, hogy a csapat tagjai adják elő. 

 

                                                      
1 A kantáta zenekarral kísért énekszóló és kórus váltakozásából alakuló többszakaszos kompozíció. – csak énekhanggal kérjük! 
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2.) feladat (10 pont) 

Károlynak feltett szándéka volt, hogy bizalmat ébresszen az udvar iránt Magyarországon. Saját 

kezűleg vetette papírra a következőket: ,,… Meg kell mutatni a magyaroknak, hogy teljes 

igazságossággal és szeretettel kívánjuk kormányozni őket." 

 

Készítsetek elmetérképet2 III. Károly kormányzásáról, intézkedéseiről!  

Az elmetérkép lehet akár kézzel készített, akár a Mindomo alkalmazással szerkesztett.  

A lényeg, hogy próbáljátok meg minél sokrétűbben, színesebben bemutatni a témát. 

3.) feladat (10 pont) 

Károlyt 1716-ban szörnyű csapás érte; egyetlen fia, Lipót János, a trónörökös elhunyt.  Noha I. Lipót 

uralkodásának utolsó éveiben, 1703-ban kidolgozott öröklési pátenssel újraszabályozták a Habsburg-

ház öröklési rendjét, kimondva a leányági trónöröklést és a királyi birtokok feloszthatatlanságát, ez 

azonban a magyar történelmi alkotmány alapján nem kötötte a magyar rendeket. Ezért a nőági 

öröklést még el kellett fogadtatni a magyar rendekkel is. 

 

Írjatok egy min. 10 mondatos  érvelést, amellyel meggyőzitek az országgyűlést a Habsburg-ház 

nőági trónöröklési rendjét szabályozó Pragmatica Sanctio elfogadásáról! 

A fogalmazásotok 3 érvet és annak kifejtését tartalmazza!  

Az érvelés kivitelezése legyen korhű! 

 

4.) feladat (10 pont) 

Az eleinte barátságos III. Károly később már magyarellenes politikát folytatott. Igyekezett 

Magyarországot minél jobban bekapcsolni a Habsburg Birodalomba, érvényesítve a központi 

akaratot. Tanácsadó testületével Bécsből kormányzott, döntéseit pedig a magyar kancellária 

közvetítette. 

 

Animáció vagy képregény formájában mutassátok be III. Károly államszervezetét! 
                                                      
2 https://www.mindenmegtanulhato.hu/az-elmeterkep/  
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Az animáció minden esetben videó formátum legyen (pl. Stop motion3). A képregény lehet kézzel 

készített vagy Storyboard4 is. Mindkét esetben minimum 6 képkocka szükséges, természetesen 

tartalommal megtöltve! 

 

5.) feladat (10 pont) 

 

„III. Károly a Habsburg-ház sarjaként, mint I. Lipót német-római császár és magyar király, valamint 

Eleonóra császárné, Pfalz – Neuburgi hercegnő harmadik fia látta meg a napvilágot Bécsben, 1685. 

október 1-én.  A beköszöntő 18. század  az ifjú Károly herceg és egész Európa életében gyökeres 

változásokat hozott. Az 1700. november 1-én elhunyt utolsó spanyol Habsburg uralkodó, II. Károly, 

fiú utód nélkül szenderült jobblétre. A beteges és szerény képességű II. Károlyban nem igazán tengett 

túl a rokoni szeretet, ugyanis befolyásos jezsuita tanácsadói hatására a fényűző pompát kedvelő 

francia uralkodó és a Habsburg-ház esküdt ellensége, XIV. Lajos, a Napkirály unokáját, Anjou 

Fülöpöt tette meg utódjául. A bécsi kuzinokat azonban nem igazán ragadtatta el a megtévedt rokon 

és a Napkirály trónutódlási szerződése; nem akartak csak úgy egyszerűen lemondani a tengerentúli 

aranybányákat is megtestesítő spanyol koronáról.”(Elter Tamás) 

 

Európa uralkodói a hasznos dinasztikus kapcsolatok mellett általában marták egymást, rokon-rokon 

ellen támadt egy-egy terület vagy cím megszerzéséért. Melyek voltak ezek a kusza családi 

kapcsolatok az európai uralkodó családok között? 

 

Készítsétek el a korszakban, Európában uralkodó királyi családok térképét! 

 

A térkép történelmileg hű, szép kivitelezésű, kézzel készített A3-as méretű legyen, de tetszőleges 

technikát alkalmazhattok. Megoldásként a térképről készített fotót kérem beküldeni (, lehetőség 

szerint szkennelve vagy CamScanner-rel fotózva). 

A döntőre bejutó csapatoknak el kell hozniuk a kész alkotást! 

 

 

Jó kalandozást kívánok! 

 

 

                                                      
3 https://www.youtube.com/watch?v=ouOhTz4HqqA  
4 https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator  

mailto:kisnanaisuli.kalandozo@gmail.com
http://kisnanaisuli.sulinet.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=ouOhTz4HqqA
https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator

