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A Hunyadiak kora (1440-1490) 

 

A válaszokat a megoldólapon található táblázatokba írjátok! 

I. Földrajzi nevek 

A. Írjátok a táblázatba a képeken ábrázolt városok vagy várak nevét, és azt, miként kötődnek a 

Hunyadiak korához! 

1.    
 

2.  



2 
 

3.  

 

4.   
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5.  

6.  
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7.  

8.  

9.  
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10.  
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B. Az alábbi kérdések egy-egy földrajzi helyre vonatkoznak. Válaszoljatok a megoldólapon! 

Hol kapált szőlőt Mátyás főuraival? 

Mely két folyó találkozásánál aratta legfontosabb győzelmét Hunyadi János? 

Melyik vár bejáratával szemben található a kb. 700 éves Mátyás-fa? 

Hol aratta azt a győzelmét Hunyadi, amely után erdélyi vajdává nevezték ki? 

Hol jegyezték le azt a balladát, amelyben Mátyás álmát egy lány fejti meg? 

Hol található Mátyás hadvezérének lakótornyos vára, és az általa alapított pálos kolostor? 

Melyik, szép asszonyairól híres településről érkezik követség Mátyáshoz egy regény szerint? 

Hol tett V. László esküt arra, hogy nem áll bosszút Cillei Ulrik haláláért? 

Honnan származott a kántor, aki megfelelt Mátyás három kérdésére? 

Melyik folyónál aratta egyik első győzelmet Hunyadi a ruméliai beglerbég fölött?  (20 + 10 = 30 pont) 

 

II. Személyek 

A. Ki látható a képeken? Töltsétek ki a táblázatot a megoldólapon! 

1.  
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2.  

3.   

4.  
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5.  

6.  

7.  
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8.  

9.   

10.  
 

B. Az alábbi kérdések egy-egy személyre vonatkoznak. Válaszoljatok a megoldólapon! 

Ki vetette fogságba Hunyadi Jánost a rigómezei csatát követően?  

Kinek adta át Frigyes a gyermek V. Lászlót 1452-ben?  

Kit hívtak meg a magyar trónra 1471-ben a Mátyással elégedetlen rendek? 
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Melyik két magyar történelmi személyiségről nevezték el Várna két fontos sugárútját? 

Ki az a híres hadvezér, aki állítólag szerb eredetű családból származott, egy Bihar megyei molnár fia volt, és 

később temesi ispán lett? 

Ki volt Hunyadi János hűséges harcostársa, akit Mátyás egy időre Világos várába záratott? 

Ki az a szentté avatott ferences szerzetes, aki a horvátországi Újlakon halt meg? 

Ki a Felvidék jelentős részét uralma alá hajtó cseh vagy morva származású zsoldosvezér, akit sem Hunyadi 

János, sem Mátyás nem tudott legyőzni, és végül utóbbi szolgálatába szegődött? 

Ki az a főúr, aki sokáig Hunyadi János harcostársa, aztán Mátyás ellen szövetkezik, később kiáll mellette, 

amiért boszniai királysággal jutalmazzák? 

Ki volt Mátyás budai polgári származású kincstartója? 

Kit küldött a pápa 1442-ben Magyarországra a súlyos belső viszályok csillapítása érdekében? Nagy szerepe 

volt abban, hogy 1444 őszén I. Ulászló megindította balkáni hadjáratát. 

Ki lopta el a koronát 1440-ben, amiről emlékiratban számol be? 

Ki volt Mátyás első felesége? 

Ki az a személy, aki már fiatalon pozsonyi gróf lett, jegyese Garai nádor lánya, Mária volt, és 

Gyulafehérváron temették el? 

Ki az a főúr, aki alacsony sorból emelkedett fel Mátyás kegyének köszönhetően, és tescheni hercegnőt vett 

feleségül? 

(10 + 15 = 25 pont) 

III. Kultúra és művészetek a Hunyadiak korában 

A. Mi látható a képen, hol található, hogyan köthető korszakunkhoz? Töltsétek ki a táblázatot a 

megoldólapon! 
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1.  

 

2.   
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3.  

4.  
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5.  
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6.  

7.  
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8.  

9.    
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10.  

 

B. Az alábbi kérdések a kor kulturális életének egy-egy fontos személyiségére vonatkoznak. 

Válaszoljatok a megoldólapon! 

Ki számolt be Mátyás látogatásairól a budaszentlőrinci pálos kolostorban?  

Ki gyűjtötte össze Mátyás megbízásából a Corvina számára Janus Pannonius epigrammáit? 

Ki üdvözölte ékes beszédben a magyar rendek nevében a Frigyes által hazaengedett V. Lászlót? 

Ki az a humanista, aki ugyanott tanult, mint Janus Pannonius, verselt, és Mátyás követeként a pápa előtt 

tartott beszéde is fennmaradt?  

Ki „a magyar humanizmus atyjának” unokaöccse, aki itáliai egyetemeken tanult?  

Ki az a püspök, aki székhelyén reneszánsz udvart igyekezett kialakítani, és akit állítólag kinevettek a főurak, 

amikor a királyi tanács ülésére várva olvasott?  

Ki az a valószínűleg jobbágycsaládból származó főpap, főkancellár, aki számos diplomáciai megbízatást 

látott el Mátyás nevében, és aki Pécsett hozott létre könyvtárat?  

Ki az a szintén alacsonysorból származó főpap, nádori helytartó, aki befejezte a győri székesegyház 

átépítését?  

Ki a kor neves magyar történetírója, aki ítélőmesterként tevékenykedett?  

Ki az a pesti jegyző, aki latin nyelvű formuláskönyvet állított össze?  (10 + 10 = 20 pont) 
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IV. A Hunyadiak kora a szépirodalomban 

 

Válaszoljatok a kérdésekre a megoldólapon! 

1. Ki az a valószínűleg Baranya megyéből származó szerző, aki históriás éneket írt Mátyás királyról? 

2. Az előbbi műnek a folytatását írta meg az a szerző, akinek Hunyadi Jánosról szóló históriás éneke 

elveszett, nevét pedig leginkább egy 19. századi klasszikusunk feldolgozása tette ismertté. Ki ő? 

3. Ki írt históriás éneket a kenyérmezei „győzedelemről”?  

4. Ki írt verset Mátyás tréfájáról?  

5. Alig néhány évvel megjelenése után már német operett készült a népszerű regényből, melyet számos 

újabb feldolgozás követett, köztük egy nagy sikerű film az 1960-as években. A mű egyik főszereplője 

Mátyás király. Mi a regény és a film címe?  

6. Ki az a neves 20. századi költőnk, aki szonettet írt Mátyásról?  

7. Mely írónk tollából született dráma a 19. század első negyedében Hunyadi János címmel?  

8. Ki írt verset Hunyadi Mátyásról és Nagy Lajosról?     

9. Ki a szerzője, és mi a címe annak a regénynek, amely arról az esztergomi érsekről szól, akit Mátyás 

hétévesen nevezett ki?  

10. A humanista szerző a 16. század elején a magyar főnemességet kívánta a török elleni harcra buzdítani, 

ennek érdekében költeményében Mátyást eszményi uralkodóként mutatta be. Ki ő, és mi a mű címe? 

11. Egy romantikus írónk rövid vígjátékában Mátyás a Bakony „szélén” jár álruhában, míg egy balladájában 

a király álruhában győzi le párviadalon a büszke cseh vitézt. Ki a szerző, és mi a művek címe? 

12. Melyik neves költőnk tervezett Hunyadi ballada-kört?  

13. Egy Kossuth-díjas író egyik ifjúsági regénye Mátyás híres hadvezéréről szól. Ki ő?  

14. Egyik legrégibb magyar nyelvű históriás énekünk Mátyás haditettéről szól. Mi a címe? 

15. Romantikus költőnk arról a hősről írt verset, aki páncélt cserélt Hunyadival, és életét áldozta a 

győzelemért. Ki a szerző, és mi a mű címe?  (15 pont)
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V. Mátyás és a humanizmus 

 

Válaszoljatok a kérdésekre a megoldólapon! 

1. Körülbelül hány kötetet tartalmazott a hírneves Corvina-könyvtár?  

2. Melyik corvinából származnak az alábbi képek?  

   

3. Ki a képen látható díszkút alkotója? 

  

4. Mi annak a műnek a címe, amely görög mintára egy elképzelt háromnapos beszélgetést ír le a magyar 

királyi udvarban, Beatrix és Mátyás részvételével?  

5. Ki az a firenzei származású humanista, aki neoplatonista kört alakít Budán?  

6. Ki az a neves csillagász, akit Mátyás hívott meg Magyarországra?  

7. Ki alapított nyomdát Budán Mátyás idején?  
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8. Kit kért fel Mátyás arra, hogy humanista stílusban írja meg Magyarország történetét?  

9. Ki mondott gyászbeszédet Mátyás temetésén?   

10. Ki az az olasz humanista, aki többször megfordult Mátyás udvarában, és egyik művének merész 

gondolatai miatt belülről tanulmányozhatta az inkvizíció börtönét?  

11. Ki az a német származású szerzetes, aki a budai domonkos rendi főiskola igazgatója lett? 

12. Ki az a reneszánsz polihisztor, akit a császár költővé koronázott, később pápa lett, és műveiben számos 

magyarországi eseményről ad hírt?  

13. Ki volt Mátyás második könyvtárosa, akit Corvin János nevelőjének is megtett? 

14. Ki az a lengyel matematikus, aki csillagász, udvari asztrológus (csillagjós), és a pozsonyi egyetem tanára 

is volt?  

15. Ki az a neves magyar humanista, Vitéz János és Janus Pannonius rokona, akinek művei nem maradtak 

fenn?  (15 pont) 

 

VI. Kronológia 

Rendezzétek időrendbe a következő eseményeket. Töltsétek ki a táblázatot a megoldólapon! 

A) A magyar főurak túlnyomó többsége Hunyadi János ellenében ligát köt a kiszabadult V. László 

hatalmának megerősítéséért. 

B) A törökök felgyújtják Nagyváradot. 

C) Mátyás megerősíti az erdélyi szászok kiváltságait. 

D) III. Frigyes elfoglalja Magyarország nyugati határvárait. 

E) Mátyás első feleségének halála. 

F) A magyar rendek érvénytelenítik a csecsemő király koronázását. 

G) Mátyás pénzügyi reformja. 

H) Hunyadi Mátyás és Cillei Erzsébet eljegyzése. 

I) Hunyadi János „hosszú” hadjárata.  

J) Az Alsó-részek főkapitányságának felállítása. 

Időrend 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Esemény betűjele           

(10 pont) 
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VII. A Hunyadi-kor emlékezete 

A. Kit ábrázolnak, és hol találhatóak a szobrok? Töltsétek ki a táblázatot a megoldólapon! 

1.  

2.   

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Matyas_forras_P7290067.jpg
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3.  

4.  

5.   
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6.  

7.   

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Janus_Pannonius_P%C3%A9cs.JPG
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8.  

9.  

10.  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Esztergom_statue_.jpg
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B. Mi az alábbi képek címe, és ki a festőjük? Töltsétek ki a táblázatot a megoldólapon! 

1.  

2.   

3.  
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4.  

 

5.  
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6.  

7.  

8.  
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C. Válaszoljatok a kérdésekre a megoldólapon! 

Mely esemény (mára lerombolt) emlékműve látható a képen?   

  

Honnan számazik a kép? 

 

   

Egy neves 19. századi magyar festő sorozatot szentelt egy romantikus költőnk versének, melynek fontos 

szereplője Mátyás. Ki a költő és a festő, és mi a mű címe?   
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A híres 17-századi költő-hadvezér az eszményi uralkodó képét festi meg Mátyásban. Ki a szerző, és mi a mű 

címe? 

Ki a tervezője annak a Mátyás-szobornak, amely a párizsi világkiállításon nagydíjat nyert?  

Egy zeneszerző két operát írt a korszak két jelentős személyiségéről.  Ki a szerző, és mi a két mű címe? 

Ki a 20. század első felének tragikus sorsú neves ellenzéki politikusa, aki Hunyadi Mátyásról írt könyvet?  

Hányan voltak Mátyás lustái?  

Ki a 20. század első felének fontos kormánypárti politikusa, aki miniszterelnökként írt tanulmányt a Mátyás 

király emlékkönyvbe?  

Hányszor volt Budán kutyavásár?  

Ki és mikor leplezte le Mátyás kolozsvári szobrát?  

Kinek a részletes 16. századi leírásából ismerjük jól Mátyás pompás visegrádi palotáját és kertjét? 

 Összesen 30 pont 

VIII. Topográfia 

A. Melyik mai ország területéhez köthetők az alábbi események, helyszínek? Töltsétek ki a táblázatot 

a megoldólapon!  

Megkötik a korona hazahozatalát biztosító szerződést. 

Háromnapos ütközet végén Hunyadi János vereséget szenved. 

I. Ulászló halála. 

Hunyadi László halála. 

Hunyadi Mátyás nevelőjének püspöki székhelye. 

Mátyás 1463-64-es hadjárata. 

A kor legjelentősebb magyar költőjének születése és halála. 

Hunyadi Mátyás börtönből való szabadulása. 

Mátyás híres „táborozása”, amikor legyőzte ostromlóit. 

A város, ahonnan V. László nagybátyjának családja a nevét nyerte.  (10 pont) 
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B. Írjátok a megoldólapon levő táblázatba a megfelelő város nevét és betűjelét a mellékelt térképen! 

1. Ebben a felvidéki városban található Mátyás-ház. 

2. Ettől a várostól búcsúzik Janus Pannonius híres versében. 

3. Itt temették el Hunyadi Jánost. 

4. Innen lopták el a koronát 1440-ben. 

5. Itt találkozott Mátyás a gonosz bíróval. 

6. Itt őrizte III. Frigyes a magyar koronát. 

7. Mátyás egyetemet alapított ebben a városban 

8. Itt kötöttek egyezséget a Szilágyi testvérek és a nádor Mátyás királlyá választásáról. 

9. E város püspöke volt a neves humanista költő, aki menekülése közben halt meg. 

10. E felvidéki város híres templomának építését Mátyás adományának köszönhetően fejezték be, egy 

örökmécses, egy oratórium, az egyik kapu, és az egyik torony is az ő nevét viseli.  (20 pont) 
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IX. A Hunyadiak és Európa 

Válaszoljatok a kérdésekre a megoldólapon! 

1. Több forrás alapján milyen származású a Hunyadi család?  

2. Mely nyugati városban szerzett Hunyadi János jelentős tapasztalatokat a korabeli korszerű harcászat 

terén?  

3. Mely nép dalaiban szerepel Hunyadi „Szebeni” Jánosként?  

4. Milyen származású a Jagelló család, amely több uralkodót adott a magyar trónra?  

5. Melyik városban neveztek el két fontos sugárutat I. Ulászlóról ill. Hunyadi Jánosról?  

6. Ki az a szerző, aki Hunyadi egyik csatájának leírásában a magyar vezért Nagy Sándorhoz és Nagy 

Konstantinhoz hasonlítja? 

7. Mely országban keletkezett krónikák említik Hunyadit, mint fehér lovagot?  

8. Melyik város egyik múzeumában kapott szobrot Hunyafi János a Hadvezérek Csarnokában? 

9. Hová járt egyetemre Janus Pannonius?  

10. Hol jelent meg a magyar ítélőmester által írt krónika Magyarország történelméről?  

11. Mely Csehországhoz tartozó tartományokat szerzett meg Mátyás háborúi során?  

12. Milyen származású volt Mátyás második felesége?  

13. Mely ország hercegi címét vette fel Mátyás uralkodása végén?  

14. Kivel kötött az 1480-as években lengyel-ellenes szövetséget Mátyás?  

15. Mely két állam támogatta elsősorban anyagilag Hunyadi Mátyás törökellenes harcait?  (15 pont) 

 

X. Gyakorlati feladat 

Keressétek fel lakóhelyetek környékének valamely Hunyadiakhoz köthető emlékhelyét (pl. szobor, 

épület, emléktábla, intézmény), és készítsetek csapatfényképet mellette! A képet csatoljátok a 

beküldött feladatlaphoz (papíron vagy digitálisan)! Írjátok mellé, mi látható a képen. 

VAGY 

Készítsetek díszes iniciálét.   (10 pont) 

Ajánlott irodalom: 

Magyar kódex 2. Lovagkor és reneszánsz. Magyar művelődéstörténet 1301-1526-ig. Szerk. Szentpéteri 

József. Bp. 1999. 

Mátyás és a humanizmus. Szerk. Csukovits Enikő. Bp. 2008. 


