
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Hunyadiak Emlékezete 
Megyei Történelem Verseny 

 
 

1. forduló - megoldás 
 
 

 
 
 
 
 
Megoldási idő: 90 perc 
A feladatlap megoldásához segédeszköz nem használható! 

 



1. feladat (7 pont.) 

 

Megoldás 
(Minden helyes válaszelem 1 pont.) 
 
A 
Corvina (1 pont.) 
A corvinák hollós címeres kötéséből (1 pont.) 
reneszánsz (1 pont.) 
Beatrix királynő/Mátyás felesége, Beatrix/Itáliából érkező Beatrix (1 pont.) 
(A megoldási elemek közül egy elem meghatározása elegendő a részfeladat teljes pontszámának 
eléréséhez.) 
 
 
B 
Corvin János (1 pont.) 
(Magyarok) Bevonulás (a) Bécsbe/Magyarok elfoglalják Bécset/Bécs elfoglalása. (1 pont.) 
(A megoldási elemek közül egy elem meghatározása elegendő a részfeladat teljes pontszámának 
eléréséhez.) 
Nem Corvin János, hanem Hunyadi Mátyás foglalta el Bécs városát/vonult be Bécsbe. (1 pont.) 
(A megoldási elemek közül egy elem meghatározása elegendő a részfeladat teljes pontszámának 
eléréséhez.) 
 

2. feladat (10 pont.) 

 

Megoldás 
 
Habsburg-pártiak és Jagelló-pártiak/országnagyok és rendek/V. László hívei és Ulászló hívei (2 pont.) 
Habsburg Albert (1 pont.) (Mindkét megoldási elem szükséges a teljes pontszám eléréséhez!) 
Ő volt az első Habsburg uralkodó Magyarországon. (1 pont.) 
V. László (1 pont.) 1457-ben (1 pont.) 
V. László hívei: Garai László/Cillei Frigyes/Jan Giskra. (2 pont.) 
I. Ulászló hívei: Újlaki Miklós, Hunyadi János (2 pont.) 
 

3. feladat (8 pont.) 

 

Megoldás  
(A megoldási elemek közül egy elem meghatározása elegendő a részfeladat teljes pontszámának 
eléréséhez.) (Minden helyes válaszelem 1 pont.) 
 
Podjebrád György: prágai fogvatartója/első apósa/eretnekké nyilvánítása után követi őt a cseh királyi 
székben követi, mivel a cseh katolikus rendek Mátyást választották királyukká. 
Ulászló: riválisa a cseh területek megszerzése kapcsán/az olmützi nyilatkozatban foglaltak alapján 
mindkettőjük birtokolhatta a cseh királyi címet. 
Kinizsi Pál: Mátyás hadvezére/a fekete sereg egyik vezetője/Vázsony várának birtokosa/a kenyérmezői 
ütközet győztese. 
III. Frigyes: Német-római császár/a bécsújhelyi szerződés értelmében visszaszolgáltatja Mátyásnak 
a Koronát, aki egyben örököse a magyar királyi címnek Mátyás utód nélküli halála esetén. 
Corvin János: Mátyás törvénytelen egyenes ági leszármazottja/apja a nádori cikkelyekben számára próbálja 
biztosítani az utódlást.  



Janus Pannonius: pécsi püspök/Mátyás bizalmasa/később szembefordul a királlyal, a főúri összeesküvés 
tagja. 
Szapolyai Imre: Mátyás bizalmasa/a kiskorú Corvin János gyámja. 
Szilágyi Erzsébet: Mátyás édesanyja. 
 

4. feladat (8 pont.) 
 

Megoldás 
(Minden megfelelő helyen lévő szám 1 pont.) 
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5. feladat (16 pont.) 
 

Megoldás 
(Minden helyes válaszelem 1 pont.) 
 

A) Kolozsvár - Mátyás - Itt született. 

B) Prága - Mátyás - Itt tartotta őt fogva V. László. 

C) Várna - Hunyadi János - Itt csata zajlott 1444-ben. A török győztek. 

D) Drinápoly - Hunyadi János - A hosszú hadjárat végcélja volt. 

 
 
 

 

6. feladat (10 pont.) 

 
Megoldás 
(Minden helyes válaszelem 1 pont.) 

 
Hunyadi Mátyás Budára megy: 8.  
V. László Temesváron Szilágyi Mihályt megerősíti a nándorfehérvári kapitányságban: 6.  
V. László Hunyadi Mátyással Bécsbe utazik: 10. 
V. László Futakon országgyűlést tart: 3.  
V. László ígéretet tesz Szilágyi Erzsébetnek, nem áll bosszút a fiain: 5. 
V. László Hunyadi Lászlóval Budára megy: 7.  
V. László Cillei Ulrikkal együtt elhagyja az országot: 1. 
Hunyadi László kivégzése: 9. 
V. László Cillei Ulrik és a német keresztes had kíséretében Budára vonul: 2.  
V. László és Cillei Ulrik Nándorfehérvárra megy: 4. 
 
 
V. László Cillei Ulrikkal együtt elhagyja az országot: 1. 
V. László Cillei Ulrik és a német keresztes had kíséretében Budára vonul: 2.  
V. László Futakon országgyűlést tart: 3.  
V. László és Cillei Ulrik Nándorfehérvárra megy: 4. 
V. László ígéretet tesz Szilágyi Erzsébetnek, nem áll bosszút a fiain: 5. 

A B C D 

2. 3. 4. 1. 



V. László Temesváron Szilágyi Mihályt megerősíti a nándorfehérvári kapitányságban: 6.  
V. László Hunyadi Lászlóval Budára megy: 7.  
Hunyadi Mátyás Budára megy: 8.  
Hunyadi László kivégzése: 9. 
V. László Hunyadi Mátyással Bécsbe utazik: 10. 

 

7. feladat (10 pont.) 
 
Megoldás 

(Minden helyes válaszelem 1 pont.) 
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I 
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8. feladat (4 pont.) 

 
Megoldás 
(Minden helyes válaszelem 1 pont.) 

 
kormányzó 
szörényi bán  
erdélyi vajda 
a magyar király nagybátyja  
nándorfehérvári kapitány  
temesi ispán 
pozsonyi gróf 
horvát-szlavon-dalmát bán 
 

9. feladat (5 pont.) 

 

Megoldás 
(Minden helyes válaszelem 1 pont.) 
 
a) kincstartó  
 
b) kincstartói tisztség betöltése  
 
 
  



c)  
 

Nagylucsei Orbán Handó György Ernuszt János 

jobbágy 
 

mezőváros polgár, budai zsidó polgár 

 
10. feladat (9 pont.) 

 

Megoldás 
(Minden helyes válaszelem 1 pont.) 
 
a) 1456 
b) II. Mohamed 
c) Hunyadi János 
d) magyar dereglyék/keresztesek, több országból érkező keresztesek 
e) Kapisztrán János 
f) Anatólia, Rumélia (Mindkét helyes válaszelem szükséges az egy pont megszerzéséhez.) 
g) Szilágyi Mihály 
h) A török ágyúk felhasználásával tűz alá vették a török sereget. 
 

11. feladat (9 pont.) 
 

Megoldás 
(Minden helyes válaszelem 1 pont.) 
 

1. Janus Pannonius. 
2. Vitéz János. 
Esztergomi érsek. 
1465 óta. 
3. 1471-ben. 
4. Jagelló Kázmért. 
5. Biztosítja a rendek jogait/az egyház jogait vagy ismeretet két konkrét példát.  
(A megoldási elemek közül egy elem meghatározása elegendő a részfeladat teljes pontszámának 
eléréséhez.) 
6. Fogságba vetette. 
7. (Hunyadi) Mátyás király ellen Vitéz János által szervezett összeesküvésről. 

 
12. feladat (4 pont.) 

 
Megoldás 
(Minden helyes válaszelem 1 pont.) 

 
1. Mátyás király  
2. A királyválasztás joga  
3. Beatrix magyar királyné  
4. Saját magának.  


