EGYETEMES TÖRTÉNET (1500-1700) Történelem alapszak 2018/19 I. szemeszter

KÖTELEZŐ ÉVSZÁMOK ÉS FOGALMAK

Uralkodási dátumok
Osztrák Habsburg uralkodók (1493–1705)
Spanyol uralkodók (1516–1724)
Angol uralkodók (1485–1714)
Francia uralkodók (1498–1715)
Lengyel uralkodók (1507–1696)
svéd királyok: II. Gusztáv Adolf, Krisztina, XII. Károly
orosz urkodók: IV. Iván, Romanov Mihály, I. Péter

Események
Kolumbusz Kristóf első útja Amerikába; a tordesillas-i szerződés; az Arany Horda felbomlása; a
cambrai-i liga (kik ki ellen); Luther Márton 95 pontból álló téziseit publikálja; a wormsi ediktum; a
német parasztháború; páviai csata; cognaci-liga (kik, ki ellen); a schmalkaldeni szövetség
megalakulása; VIII. Henrik angol király szakít a pápával; III. Pál pápa jóváhagyja a jezsuita rendet;
angol Moszkva Társaság (Muscovy Company) alapítása; a trienti zsinat; a schmalkaldeni háború
(mühlbergi csata); augsburgi vallásbéke; livóniai háború; cateau-cambresis-i béke; francia
vallásháborúk; németalföldi spanyol ellenes felkelések; lublini unió; lepantói csata; Szent Bertalan-éji
mészárlás; Utrechti unió; Arras-i unió; a „győzhetetlen armada” pusztulása, breszti unió; pápai
naptárreform; nantes-i ediktum; az angol Kelet-indiai Társaság megalapítása; a holland Kelet-indiai
Társaság megalakulása; a harmincéves háború és szakaszai; nördlingeni csata; lübecki béke;
restitutiós ediktum; vesztfáliai (Münster - Osnabrück) békerendszer; angol polgárháború; naseby-i
csata; I. Károly kivégzése; Fronde mozgalom; angliai hajózási törvény; pireneusi béke; aacheni béke;
Szent Liga alapítása; a nantes-i ediktum felmondása; angliai indulgencia rendelet; északi háború;
narvai csata; a spanyol örökösödési háború; höchstädti csata; poltavai csata; utrechti béke; nystadti
béke

Békék – mikor, kik
Ligák, szövetségek – kik ki/k ellen
Csaták – ki/k ki/k ellen, győztes fél
Fogalmak
ágostai hitvallás, agrár konjunktúra, abszolutizmus, asiento, askenázi, bojár, confessio, conquistador,
copyholder, cortes, dépertement, devalváció, devolúciós háborúk, „Dicsőséges forradalom”,
diggerek, enclosure, encomienda, fiziokratizmus, freeholder, Fronde, fuero, „gavallérok”, gentry,
hacienda, hadügyi forradalom, hágai főpenzionárius, hermandad, hetman, hidalgo, idependensek,
inkvizíció, intendáns, „kerekfejűek”, Kurfürst, Landsknecht, leaseholder, levellerek, liberum veto,
lordprotector, marannó, merkantilizmus, moriszkó, paulette adó, Prayer Book, presbiteriánus,
puritanizmus, redukció, Saccio di Roma, Staten Generaal, szefárd, szejm, szekularizáció, szlachta,
terciero (tercio), „vasbordájúak”, Verlagsystem, yeoman

+ az összes felmerülő helynév térképen való elhelyezése, mai ország megnevezése

