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Történelem — középszint  

KOMPLEX FORRÁSELEMZŐ FELADAT 
 

A feladat a céhes iparhoz kapcsolódik. 

Oldja meg a feladatokat a forrás és az ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont, össze-

sen 9 pont.) 
 

„1. Párizsban senki sem lehet takács, csak ha ipart vásárol a királytól. Ezt pedig a király 

nevében az adja el, aki megvette a királytól, egyik embernek drágábban, a másiknak olcsób-

ban, ahogy jónak látja. 

2. A párizsi kerület határain belül sem takácsnak, sem másnak nem lehet műhelye, ha maga 

nem ért ipara műveléséhez, és ha nem mesternek a fia. 

3. Minden párizsi takács két széles és egy keskeny szövőszéket tarthat a házában, de házán 

kívül egyet sem.  

8. Minden takácsmester csak egy tanulót tarthat a házában, azt is csak négy évre és 4 párizsi 

livre fejében, vagy ötévi szolgálatra 60 párizsi souért, vagy hatévi szolgálatra 20 párizsi 

souért, vagy hétévi szolgálatra fizetség nélkül. […] 

32. Minden posztónak tiszta gyapjúból kell lennie és ugyanolyan jónak az elején, mint a 

közepén. Ha nem ilyen, akkor készítője minden vég posztóért 5 sou büntetést fizet, bármilyen 

szövőszékről került is le, ennek fele a királyt, fele a céhmestert és az esküdteket illeti munká-

jukért és fáradozásukért. 

47. Az említett céh tagjai közül senki sem kezdheti a munkát napfelkelte előtt, különben a 

mester 12, a segéd 6 dénár büntetést fizet, ha nem forgott fent az a körülmény, hogy a vég 

posztót be kellett fejezni. Ebben az esetben a segéd [korábban] bemehet, de csak egy napon 

keresztül.” (A párizsi takácsok céhszabályzata, 1260) 
(A livre, a sou és a dénár a francia pénzrendszer egységei. Egy livre egy font, azaz kb. 400 gramm 

ezüstnek felelt meg, a sou ennek a huszadrésze, a dénár pedig a sou tizenketted része volt. A vecsernye 

az esti istentisztelet.) 
 

a) A céhszabályzat melyik pontjaiban jelennek meg a következő típusú korlátozások? 

Írja a megfelelő pontok sorszámát a táblázatba! Egy mezőbe csak egy sorszámot írjon, és egy 

sorszámot csak egy helyre írhat be! 
 

Korlátozás A céhszabályzat pontja 

Minőség  

Munkaidő  

Munkaerő  

Munkaeszköz  

 

b) Egészítse ki az alábbi szöveget a megfelelő szavak beírásával! 

A céhszabályzat mindenekelőtt a mesterek közti ……………. korlátozta. Egyben biztosította 

a termékek egyenletes és magas ……………… . Ugyanakkor a szigorú szabályok eredménye 

az előállított termékek viszonylag kis ……………………, és ebből fakadóan …………… ára 

lett. 

 

c) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz! Karikázza be a helyes állítás 

sorszámát!  

1. A mester a tanulónak a tanulóidőtől függő összegű fizetést adott. 

2. A tanuló a mesternek a tanulóidőtől függő összegű tandíjjal tartozott.  
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Megoldások:  

(Elemenként 1 pont.) 

a)  

Korlátozás A céhszabályzat pontja 

Minőség 32. 

Munkaidő 47. 

Munkaerő 8. 

Munkaeszköz 3. 

b) 

A céhszabályzat mindenekelőtt a mesterek közti versenyt korlátozta. Egyben biztosította a 

termékek egyenletes és magas minőségét. Ugyanakkor a szigorú elvárások eredménye az 

előállított termékek viszonylag kis mennyisége/száma, és ebből fakadóan magas ára lett. 

(A keresett szavak más megfogalmazásban is elfogadhatók, illetve más, a szövegbe szakszerű-

en illeszthető szavak is jó megoldást jelenthetnek. A toldalékolási hibákat nem kell figyelembe 

venni.) 

c) 

2. 
 

 

 

 


