
 
 

Középkori Kvíz 

Figyelem! Lesznek olyan kérdések, amikre több jó válasz is lehetséges! 

 

1. Melyik uralkodónk tette Esztergomot fővárossá? 

a. I. (Szent) István 

b. I. Géza 

c. Géza fejedelem 

d. I. (Szent) László 

 

2. Mi volt a középkori Európa legnagyobb hatású háborúja? 

a. A Százéves Háború 

b. A keresztes háborúk 

c. A Tatárjárás 

d. A németek keleti terjeszkedése 

 

3. Melyik királyunk vezetett keresztes hadjáratot a Szentföldre? 

a. III. Béla 

b. I. (Szent) László 

c. II. András 

d. Luxemburgi Zsigmond 

 

4. Milyen jogon uralkodtak a középkori magyar királyok? 

a. Az Aranybulla jogán 

b. Isten kegyelméből 

c. Ők voltak az erősebbek 

d. A Szent Korona jogán 

 

5. Mit kaptak a parasztok a munkájukért cserébe a feudalizmus eredeti elgondolása 

szerint? 

a. védelmet 

b. fizetést 

c. házhelyet és termőföldet 

d. az egyik gyerekük lovag lehetett 

 

6. Melyik esztergomi érsek próbált keresztes hadjáratot szervezni? 

a. Bánfi Lukács érsek, III. Béla vezetésével. 

b. Telegdi Csanád érsek, Nagy Lajos vezetésével. 

c. Vitéz János érsek, Hunyadi János vezetésével. 

d. Bakócz Tamás érsek, Dózsa György vezetésével. 

 

 

 



 
 

7. Mit adott a középkorban a nép az egyháznak? 

a. A terményeinek a tizedét. 

b. A terményeinek a kilencedét. 

c. Minden család a legkisebb lányát. 

d. A templomok felszerelését. 

 

8. A középkorban az embereknek jobb fogaik voltak, mint ma. 

a. Igaz 

b. Hamis 

 

9. A középkori esztergomi bazilika, a Szent Adalbert-székesegyház eredetileg milyen 

stílusban épült? 

a. Román 

b. Gótikus 

c. Reneszánsz 

d. Klasszicista 

 

10. Milyen három fő életforma létezett a középkorban Fleuryi Szent Abbo szerint? 

a. Az uralkodók, a nemes emberek és a durvák 

b. A keresztény világ, a pogány világ és a túlvilág 

c. Az imádkozók, a harcolók és a dolgozók 

d. A szentek, a földön küszködők és az elkárhozottak 

 

11. Milyen adót fizettek a nemesek? 

a. Templomot kellett építeniük az egyháznak. 

b. Semmilyet. 

c. Semmilyet, viszont a király hívására harcolniuk kellett, a „vérükkel adóztak”. 

d. Trónörökös születése esetén ökröt kellett adniuk ajándékba. 

 

12. Melyik királyunk hagyta fel Esztergomot mint uralkodói székhelyet? 

a. III. Béla 

b. IV. Béla 

c. Károly Róbert 

d. Luxemburgi Zsigmond 

 

 

 

 

 

 



 
 

Megoldókulcs 

 

1. kérdés: A c. válasz a helyes. Szent Istvánról már tudjuk, hogy Esztergomban született, 

ahol már egy templom is állt Szent István első vértanú tiszteletére. Biztosra vehetjük 

tehát, hogy Esztergom már Géza fejedelem alatt az uralkodó család fontos központja 

lehetett.  

 

2. kérdés: A b. válasz a helyes. A keresztes hadjáratok összességében hosszabb ideig 

tartottak még a Százéves Háborúnál is, emellett a hatásukra új kereskedelmi utak nyíltak 

meg. Európa új kulturális vívmányokkal ismerkedett meg a Közel-Kelettel való 

találkozás miatt, valamint a „szent célért” vívott harcok lovagi kultúra és a vallásos, 

igazságos lovageszmény kialakulására is nagy hatással voltak. 

 

3. kérdés: A c. válasz a helyes. II. Andrásnak eredetileg az apja, III. Béla szeretett volna 

keresztes hadjáratra menni. Nem kis részben azért, mert példaképének tekintette Szent 

Lászlót, a lovagkirályt. Fogadalmat is tett a hadjárat megindítására, azonban 

megvalósítani már nem maradt ideje. Az „adósságot” végül fia, II. András törlesztette. 

Luxemburgi Zsigmond is vezetett keresztes hadjáratot, azonban ezt már a Balkánon tért 

nyerő törökök, az Oszmán Birodalom ellen. Nikápolynál csatát vesztett. Zsigmond egy 

másik török elleni csatájáról szól Arany János Rozgonyiné című balladája, olvassátok 

el. 

 

4. kérdés: A b. és a d. is helyes válasz lehet. A kereszténység elterjedése előtt az 

uralkodókat az isteni hatalom által kiválasztott embereknek tekintették, ezt a felfogást 

pedig a keresztény hitre tért római császárok és népvándorlás kori királyok is 

megtartották, így aztán a középkoron át is hangsúlyos maradt. A Magyar Királyságban 

az Árpád-házi királyok korának a végére emellett kialakult az a gondolat is, hogy a 

Szent Korona jelképezi az ország egységét. A Koronának, mint szimbólikus testnek a 

tagjai voltak azok, akik hatalmat birtokoltak az országban: először az uralkodó, majd a 

főurak, majd a középkor vége felé a köznemesség is (a jobbágyság hivatalosan csak 

később, 1848-ban vált a korona és így a nemzet tagjává). Zsigmond uralkodása alatt 

jelent meg az, hogy a Korona az országot akár az uralkodó ellen is összefoghatja, és 

hogy az uralkodó is felelősséggel tartozik a Korona, vagyis az ország felé. 

 

5. kérdés: Itt megint több jó válasz van: az a. és a c. is helyes. A földet a nemesek kapták 

a királytól (az volt magyar nemes, akinek saját földje volt), így a jobbágyok a nemes 

földjén építették a saját házukat és termelték a saját ételüket is. A földért cserébe adót 

(kilencedet) fizettek és művelték a nemest ellátó földet is. A nemes így életvitelszerűen 

edzhetett a katonai feladataira, harcolhatott a királyért a földjéért cserébe és védhette a 

jobbágyait, ha támadás érte őket.  

 

6. kérdés: A d. válasz a helyes. Bakócz Tamás 1513-ban kapta meg a keresztes hadjáratot 

meghirdető pápai bullát. A háborút 1514. április 16-án hirdették ki, vezetője a székely 



 
 

származású végvári vitéz, Dózsa György volt. Az összegyűlt parasztsereget látva 

azonban a nemesség fenyegetve érezte magát, lefújatta a keresztes háborút, aminek a 

hatására a sereg a török helyett az urai ellen fordult. 

 

7. kérdés: Az a. válasz a helyes. A jobbágyság úgynevezett „tizedet” fizetett az egyháznak. 

 

8. kérdés: Igaz. A középkorban még nem léteztek azok a finomított cukrok, amik a mai 

fogbajok fő okai között szerepelnek. 

 

9. kérdés: Az a. válasz a helyes. A székesegyház eredetileg Szent István uralkodása alatt 

épült, román stílusban. Egy tűzvész után III. Béla alatt történt egy szintén román 

átépítés, ennek során kapta meg a színes faragott kő díszbejáratot, a Porta Speciosát. Az 

1300-as évek elején a trónviszályok alatt a templom részben lerombolódott, az újabb 

javító építkezések már gótikus stílusban történtek. Az épület reneszánsz 

mellékkápoláját, a Bakócz-kápolnát ma is megnézhetitek az új bazilikában. A Szent 

Adalbert-székesegyház azonban nagyrészt lerombolódott, amikor Esztergomot 

visszafoglalták a keresztény seregek. A mai bazilika építése 1822-ben kezdődött, előtte 

a Várhegyen egy nagy szintsüllyesztéssel, ami a régi Szent Adalbert-székesegyház 

maradványait is eltűntette.  

 

10. kérdés: A c. a helyes válasz. Fleuryi Szent Abbo ezt a felosztást egy, a francia királynak 

írt vitairatában fejtette ki, amiben a három közül az imádkozók, vagyis az egyház 

elsőbbsége mellett érvelt. Érdekes módon Abbo halálakor enyhén összecsúsztak az 

általa kigondolt szerepek: egy kolostor szerzeteseit akarta visszatéríteni az ideális 

fegyelmezett kolostori élethez, de ők imádkozók helyett inkább harcolók módjára 

viselkedtek és oldalba szúrták egy lándzsával. 

 

11. kérdés: A c. a helyes válasz. Az 5. kérdésnél már felmerültek a középkori jogviszonyok. 

Szent István és László korában a várak és a katonaság még királyi birtokban voltak, a 

megbízott ispán igazgatta őket. Később, ahogy a címeket királyi megbízás helyett egyre 

inkább öröklés útján lehetett megkapni, alakult ki a klasszikus középkori nemes, aki 

elsősorban hivatásos katona volt. A földet és jobbágyokat azért kapta, hogy legyen ideje 

harcosként képezni magát. Értelemszerűen a kiváltságaikért cserébe harcolniuk kellett, 

ha az országot támadás érte. Támadó hadjáratra azonban nem lehetett őket 

kényszeríteni. 

 

12. kérdés: A b. a helyes válasz. A király és az esztergomi érsek már korábban is osztoztak 

a váron, IV. Béla azonban az egészet átengedte. Helyette Óbudán építtetett magának új 

várat.  

 


