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Hunyadiak (1440-1490) Emlékezete  

Megyei Történelem Verseny 
 

 
„Nem beszélek sokat: nem szavak teszik vitézzé az embert. A csatasorban ismerszik meg, 

ki mit ér.” 

(Hunyadi János) 

 

„A tudatlan király olyan, mint a koronás szamár!" 

(Hunyadi Mátyás) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Hunyadiak kora (1440-1490) 
 

A verseny meghirdetője: Komárom-Esztergom megyei történelem szaktanácsadók. 

 

A verseny célja: 

Hunyadi János és Hunyadi Mátyás tevékenységének és történelmi jelentőségének felidézése 

a korabeli magyar és egyetemes történelmi események összefüggésrendszerében. 

 

A verseny kategóriái: 
 szakgimnáziumok, 

 gimnáziumok 9-12. évfolyamának tanulói. 

Csapatverseny 3 fős csapatokkal. 

 

A verseny témái 
Hunyadi János katonai és politikai tevékenysége. 

Hunyadi Mátyás uralkodása (származása, trónra kerülése, katonai, politikai, kulturális 

tevékenysége, halálának körülményei, emlékezete a magyar kultúrában). 

 

Szakirodalom 
A hatályos középiskolai tankönyvek vonatkozó részei. 

Mátyás király (Rubicon különszám 2016/4). 

Dümmerth Dezső: A két Hunyadi (125-133. oldal, 254-266. oldal). 

Herbert-Martos-Tisza-Moss: Történelem III. (324-341. oldal). 

Draskóczy István: A tizenötödik század története. Magyar Évszázadok sorozat. Pannonica 

Kiadó (193-210. oldal). 

Nagy Képes Milleniumi Arcképcsarnok: Hunyadi János (40-44. oldal), 

 Hunyadi Mátyás (51-55. oldal). 

 

A verseny szakirodalma a Tatabányai Árpád Gimnázium honlapjáról szeptember 9-től 

letölthető. 

 

A nevezés menete, határideje: 

A versenyre Berényi Mónika (monika.berenyi.t@gmail.com), Lovász Krisztina 

(kriszti690@freemail.hu), Fazekas József (norlatiadek@gmail.com) szaktanácsadóknál lehet 

jelentkezni (2020. szeptember 18-ig) elektronikusan, a versenyen indulni kívánó csapatok 

nevével, címével, az induló tanulók és felkészítő tanáraik neveivel.  

 

Nevezési díj: nincs. 
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A verseny fordulói: 
 
1. forduló 

 

Az első fordulós feladatlap megírásának időpontja:  

2020. október 8. (14.00-15.30). 

 

Az első forduló feladatlapja a verseny kezdete előtt két órával a Tatabányai Árpád 

Gimnázium honlapjáról tölthető le. A javítási útmutató a verseny után ugyancsak az 

intézmény honlapjáról érhető el.  

 

Az első forduló feladatlapját a felkészítő szaktanár javítja. 

 

A második fordulóba jutás feltétele: 60 pont. 

Kérjük a javító szaktanárokat, hogy a legalább 60 pontot elért csapatok és csapattagok neveit 

október 15-ig a kapcsolattartók e-mail címeire küldjék el! 

 

Az első forduló szakirodalma:  

 a hatályos középiskolai tankönyvek vonatkozó részei, 

 Dümmerth Dezső: A két Hunyadi (125-133. oldal, 254-266. oldal), 

 Draskóczy István: A tizenötödik század története. Magyar Évszázadok sorozat, 

Pannonica Kiadó (193-210. oldal). 

 

A második és a harmadik (szóbeli) forduló szakirodalmát a teljes irodalomjegyzék alkotja. 

 

2. forduló 

 

A második fordulós feladatlap megírásának időpontja: 

2020. november 3. (14.00-15.30). 

 

A második forduló feladatlapja a verseny kezdete előtt két órával a Tatabányai Árpád 

Gimnázium honlapjáról letölthető. A javítási útmutató a verseny után az intézmény 

honlapjáról érhető el. 

 

Kérjük a szaktanárokat, hogy a második forduló feladatlapjait november 6-ig (szkennelve)   

juttassák el a kapcsolattartók e-mail címeire! 

A második forduló feladatlapjait a kapcsolattartók javítják! 

 

A döntőbe jutott csapatok nevei 2020. november 13-tól a Tatabányai Árpád Gimnázium 

honlapján megtekinthetők. 

 

3. forduló (szóbeli döntő) 
 

A harmadik forduló (szóbeli döntő) időpontja: 

2020. november 26.. 

A döntő kezdete: 14.00 óra. 

 

A harmadik forduló helyszíne: a Tatabányai Árpád Gimnázium. 

Kérjük a csapatokat, hogy a döntő kezdete előtt legalább 15 perccel korábban jelenjenek meg 

a helyszínen. 

 

Kapcsolattartók: 

Berényi Mónika monika.berenyi.t@gmail.com, 

Lovász Krisztina kriszti690@freemail.hu, 

Fazekas József norlatiadek@gmail.com. 
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