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KOMPLEX FORRÁSELEMZŐ FELADAT 

A feladat Hunyadi Mátyás uralkodásával kapcsolatos. 

Oldja meg a feladatokat a források és az ismeretei segítségével! (Összesen 7 pont.) 
 

„Amikor a [király a csehországi] háború megindításáról beszélt az országgyűlésen, 
két eltérő vélemény hangzott el. Többen úgy vélekedtek, hogy a veszedelmes és 
hatalmas ellenfél, Mahomet [Mehmed szultán] miatt tartózkodni kell más vállalkozá-
soktól; […]. Mások ellenkezőleg gondolkoztak; a magyar számára ártalmasnak 
mondták a nyugalmat; mert ha tétlenkedik, azonnal vissza szokott esni a pártosko-
dásba és a belső viszálykodásba; […]. Végül is valamennyien a hallgató király ítéletét 
és nyilatkozatát várták. A király az atyák ellentmondásos állásfoglalása után nyom-
ban felolvastatta Pál pápa és a cézár [császár] leveleit, amelyek arra biztatták és 
kérték őt, hogy a cseh háború […] főségét vállalja el […]. Könyörögtek neki, hogy 
mint ezelőtt a törököktől, úgy most az eretnekek pestisétől oltalmazza meg a keresz-
tény közösséget és az igaz hitet. A levelek felolvasása után [Mátyás] így szólalt meg a 
trónusról: »A cseh eretnekség […] már határainkat támadja, és mint épp most hallot-
tam, a harctéri érintkezés folytán behatolt egyesek elméjébe.«” (Bonfini, kortárs itáliai 
történetíró művéből) 
 

a) Milyen előnyét említették meg az országgyűlésen részt vevő rendek a hadjárat megin-

dításának a forrás szerint? Fogalmazza meg egy mondatban, a saját szavaival! (1 pont) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

b) Milyen érvet hoztak fel az országgyűlésen részt vevő rendek a hadjárat megindítása 

ellen a forrás szerint? Fogalmazza meg egy mondatban, a saját szavaival! (1 pont) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

c) Nevezze meg azt a vallási irányzatot, amelynek a követőire utal a forrásban az „eret-

nekek” kifejezés! (1 pont) 

………………………………………… 

d) Mivel igyekezett Mátyás igazolni a cseh háború szükségességét a forrás szerint? 

Fogalmazzon meg a saját szavaival két indokot egy-egy mondatban! (Elemenként 0,5 

pont.) 

1.………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………... 

e) Mi volt (a forrásban nem szereplő) alapvető külpolitikai célja Mátyásnak a hadjárat 

megindításával? (1 pont) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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f) Melyik két állítás jellemzi a leginkább Mátyás kormányzását a forrás alapján? Kari-

kázza be a két helyes állítás számát! (Elemenként 0,5 pont.) 

1. Mátyás formálisan fenntartotta a rendi kormányzást. 

2. Külpolitikai kérdésekben a rendek mondták ki a döntő szót.  

3. Mátyás abszolutista kormányzást vezetett be. 

4. Mátyás rá tudta kényszeríteni az akaratát a rendekre. 

5. A pártviszályok kormányozhatatlanná tették az országot. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Mátyás nyugati 

hódításai 

(Az A, B, C 

betűjelek az 

adott, szaggatott 

vonallal határolt 

területekre 

vonatkoznak.) 

 

A térképen betűjellel jelzett területek közül az egyiket Mátyás a forrásban említett 

hadjárat eredményeként szerezte meg.  Nevezze meg a területet, és írja le a betűjelét! 

(Elemenként 0,5 pont) 

g) A terület megnevezése: ………………………………… h) A terület betűjele: …… 
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Megoldások: 

a) Elkerülhetőek a pártviszályok. (1 pont) (A helyes válasz más megfogalmazásban is elfo-

gadható.) 

b) A török támadás veszélyét.  (1 pont) (A helyes válasz más megfogalmazásban is elfogadha-

tó.) 

c) huszitizmus (1 pont) 

d) A pápa/a császár kérte őt erre./A csehek az országot támadják./Az eretnekség (huszitizmus) 

Magyarországon is terjedni kezdett. (Elemenként 0,5 pont.) (A ferde vonallal elválasztott 

válaszok közül bármelyik kettő, bármilyen sorrendben elfogadható. A helyes válaszért más 

megfogalmazásban is adható pont.) 

e) A cseh trón/a választófejedelmi cím megszerzése. (1 pont) (A helyes válasz más megfogal-

mazásban is elfogadható.) 

f) 1., 4. (Elemenként 0,5 pont.) 

g) Szilézia (0,5 pont) 

h) A (0,5 pont) 

 

 


