Cultura Nostra
Kárpát-medencei Történelmi Vetélkedő
1. forduló

2013. december 12.
1. Mekkora az Oszmán Birodalom területe I. Szelim uralkodása idején?
a) 1 millió km2

b) 755 000km2

c) 2,5millió km2

d) 1,5millió km2

2. Hány janicsárral rendelkezett Isztambulban a szultán egy 1527-es összeírás szerint?
a) 7 886

b) 13 245

c) 5 437

d) 1 275

c) akindzsi

d) derbendzsi

3. Melyik a felsoroltak közül a kakukktojás?
a) azab
4.

b) jaja

Melyik hónapban fejeződtek be általában a török hadjáratok?
a) november

b) december

c) október

d) augusztus

5. Török támadás esetén melyik hónapban lehetett legkorábban számítani a befolyt
adóbevételekre?
a) június

b) április

c) május

d) március

6. Ki lett Lajos király felesége a Habsburg-Jagelló házassági szerződés értelmében?
a) Miksa unokája

c) Ferdinánd leánya

b) Miksa testvére

d) V. Károly édesanyja

7. Mi a kincstartói poszt betöltésének alapfeltétele?
a) jártasság a pénzügyekben

c) uralkodó iránti hűség

b) magyar származás

d) 40-50000 arany magánvagyon

8. Milyen körülmények között távozott az élők sorából II. Bajazid szultán?
a) idős kora miatt meghalt

c) csatában esett el

b) egy ló halálra taposta

d) fia megmérgeztette

9. Melyik egyházi méltóság birtokába jutott Corvin János?
a) szepesi prépost

c) egri presbiter

b) győri püspöki helynök

d) kassai kanonok

10. Milyen testi fogyatékossága volt Corvin Jánosnak?
a) sánta

b) púpos

c) süket

11. Az alábbi személyek közül ki támogatta Miksa magyar királlyá választását?
a) Nagylucsei Orbán

c) Báthori Miklós

b) Bornemisza János

d) Filipecz János

d) nyúlszájú

12. Ki volt a Mátyás által elfoglalt osztrák tartományok kormányzója?
a) Bakócz Tamás

c) Váradi Péter

b) Szapolyai István

d) Upor László

13. Melyik egyházi méltóság koronázta meg II. Ulászlót?
a) esztergomi érsek

c) zágrábi püspök

b) kalocsai érsek

d) váci püspök

14. Mi vette rá Ulászlót, hogy feleségül vegye Beatrixet?
a) szépsége elbűvölte Ulászlót

c) Beatrix kiterjedt nemzetközi kapcsolatai

b) Beatrix anyagi segítséget ígért

d) Beatrix műveltsége

15. Minek nevezte Ulászlót a lázadó Újlaki Lőrinc?
a) ökör

b) barom

c) marha

d) disznó

c) 4Ft

d) 3 Ft

16. Mennyi volt egy lovas egy havi zsoldja?
a) 1 Ft

b) 2 Ft

17. Hol talált magának Ulászló feleséget, miután a pápa érvénytelenítette korábbi házasságait?
a) Franciaország

b) Velence

c) Milánó

d) Lengyelország

18. Az alábbiak közül melyik kérdéssel foglalkozik az 1492/47 törvénycikk??
a) kilenced

b) vám

c) szabad költözés

d) vadászat

19. Mi volt Bakócz Tamás édesapjának a foglalkozása?
a) varga

b) kovács

c) kádár

d) bognár

20. Ki volt Bakócz Tamás vetélytársa a pápaválasztáson?
a) Borgia Sándor

c) Medici János

b) Adriaan Florenszoon Boeyens

d) Giuliano della Rovere

21. Melyik itáliai városállammal szemben jött létre a Cambrai-i Liga?
a) Pisa

b) Velence

c) Firenze

d) Genova

c) TBC

d) éhínség

c) Bécs

d) Berlin

22. Milyen csapás sújtotta Magyarországot 1510-ben?
a) pestis

b) kolera

23. Hol nyomtatta ki Verbőczi a Hármaskönyvet?
a) Lipcse

b) Drezda

24. Ki szervezte meg a Dunai Tudós Társaságot?
a) Konrad Celtis

c) Angelo Poliziano

b) Naldo Naldi

d) Kálmáncsehi Domonkos

Kapcsoljátok az alábbi személyeket reneszánsz székhelyeikhez!
25. Szatmári György

27. Thurzó Zsigmond

26. Báthori Miklós

28. Várdai Ferenc

a) Gyulafehérvár

c) Esztergom

b) Várad

d) Vác

29. Hol építtetett nyári palotát II. Ulászló király?
a) Simontornya

c) Nyék

b) Szentendre

d) Visegrád

Melyik rendhez tartoznak az alábbi személyek?
30. Laskai Osvát
a) pálos

b) karthauzi

c) ferences

d) ciszterci

b) bencés

c) klarissza

d) premontrei

31. Ráskai Lea
a) domonkos

32. Az alábbi személyek közül az egyik nem játszott vezető szerepet a fellázadt parasztok
irányításában. Ki ez a személy?
a) Gergely

b) Lőrinc

c) János

d) Barabás

33. 1514 májusában a török egy vár ostromába kezdett, a magyar király pedig a feltüzelt keresztesek
lecsillapítása érdekében a vár felmentésére akarta küldeni a lázadó hadakat. Melyik várról van
szó?
a) Szrebernik

b) Knin

c) Szkardona

d) Tiscina

34. Hol hangzott el Dózsa híres buzdító beszéde?
a) Nagykörös

b) Kiskunhalas

c) Kecskemét

d) Cegléd

35. Melyik szent ünnepéhez közeli időpontban történt a nagylaki győzelem?
a) Szent Iván

c) Szent Lőrinc

b) Szent Jakab

d) Szent András

36. Milyen büntetéssel sújtotta Dózsa György az elfogott Csáky Miklós püspököt?
a) karóba húzás

c) kerékbetörés

b) keresztre feszítés

d) lefejezés

37. Melyik mezőváros kapta meg jutalmul Dózsa György fejét?
a) Debrecen

b) Szeged

c) Hatvan

d) Csongrád

38. Melyik evangélista napján kezdte meg munkáját az 1514-es országgyűlés?
a) Máté

b) Lukács

c) Márk

d) János

39. Ki lett az 1517-re meghirdetett keresztes hadjárat fővezére?
a) Ferenc

b) I. Miksa

c) VIII. Henrik

d) II. Lajos

40. Melyik vár cserélt többször gazdát 1516-17 folyamán a magyarok és a törökök között?

a) Szabács

b) Pétervárad

c) Galambóc

d) Jajca

41. Melyik szent ünnepnapjára szólították fegyverbe az 1518-ra meghirdetett keresztes hadjárat
résztvevőit?
a) Szent Ferenc

c) Szent Benedek

b) Szent Mihály

d) Szent Ignác

42. Ki érkezett Magyarországra 1519-ben fegyverszüneti tárgyalások miatt a Török Birodalomból?
a) I. Szelim

b) egy csaus

c) egy gureba

d) egy padisah

43. Melyik melléknév nem illik I. Szelim szultánhoz?
a) Korhely

b) Véreskezű

c) Vitéz

d) Rettenetes

44. Hol robbant ki lázadás Szulejmán trónra lépésekor?
a) Szíria

b) Egyiptom

c) Anatólia

d) Havasalföld

45. Milyen esemény miatt oszlott fel az 1521-re összehívott országgyűlés?
a) a nemes asszonyok háborogtak férjeik
hosszú távolléte miatt

c) pestis járvány miatt elnapolták az
országgyűlést

b) a tanácskozás közben meghalt egy
nemes

d) nem jelent meg a király az
országgyűlésen

46. Melyik vár elfoglalását követően hangzott el Szulejmán felkiáltása: „Ez az első vár, amit
elfoglaltam!”
a) Nándorfehérvár

b) Zimony

c) Szabács

d) Szörény

47. Hány napi ostrom után esett el Nándorfehérvár?
a) 50

b) 66

c) 29

d) 72

48. Hány éves volt Török Bálint Nándorfehérvár török ostromakor?
a) 19

b) 16

c) 21

d) 27

c) Kréta

d) Ciprus

49. Melyik szigetet foglalták el a törökök 1522-ben?
a) Málta

b) Rodosz

50. Melyik városban próbált a magyar küldöttség támogatást szerezni a törökökkel szemben 1522ben?
a) Regensburg

b) Worms

c) Nürnberg

d) Reims

51. Az olmützi béke értelmében hány forintért válthatják meg a magyar király birtokában lévő
tartományokat a csehek?
a) 80 ezer

b) 400 ezer

c) 800 ezer

d) 250 ezer

Válasszátok ki a kakukktojást!
52.
a) Krajna

b) Ausztria

c) Szilézia

d) Stájerország

53.
a) Karintia

b) Lausitz

c) Morvaország

d) Szilézia

54. Melyik Mária ünnepen járt volna le az 1490-ben kötött fegyverszünet?
a) Gyertyaszentelő Boldogasszony

c) Nagyboldogasszony

b) Kisboldogasszony

d) Gyümölcsoltó Boldogasszony

55. Hányan jelentkeztek a magyar trónra Mátyás halálát követően?
a) 2

b) 5

c) 6

d) 3

56. Hányadikként hallgatták meg a királyválasztó országgyűlésen Ulászlót?
a) 5

b) 2

c) 3

d) 6

57. Melyik tisztségviselő nem tartozik az ország igaz bárói közé?
a) lovászmester

b) nádor

c) kancellár

d) tárnokmester

e)
58. Az alábbiak közül melyik település volt Frigyes császár kedvenc székhelye?
a) Bécs

b) Bécsújhely

c) Schwechat

d) Kismarton

59. A Corvin Jánossal kötött megegyezés értelmében az alábbi területek közül egy nem került a
birtokába. Melyik ez?
a) Bosnyák királyság

c) Szörényi bánság

b) Szlavón hercegség

d) Dalmát-horvát bánság

60. Melyik folyó mellett írta alá Ulászló királlyá választásának feltételeit?
a) Morva

b) Dudvág

c) Ipoly

d) Zagyva

61. Miért nem az esztergomi érsek koronázta meg Ulászlót?
a) nem volt betöltve az esztergomi érseki
szék

c) még nem szentelték pappá
d) a Szent Korona nélkül nem volt

b) János Albert Pártján állt

hajlandó elvégezni a szertartást

62. Kiképzésében és felszerelésében milyen mintát követett a trónigényét érvényesíteni akaró Miksa
hadserege?
a) svájci

b) cseh

c) török

63. Melyik római király uralkodásához hasonlította Bonfini Ulászló uralkodását?
a) Numa Pompilius

c) Romulus

b) Ancus Martius

d) Tarquinius Superbus

64. Melyik országrészt hívták Tótországnak?
a) Felföld

c) Szlavónia

b) Kárpátalja

d) Felső-Magyarország

65. Kinek a birtoka volt a Jagelló-korban Dalmácia?

d) német

a) Pápa

b) Velence

c) Genova

d) Magyarország

66. IV. Kázmér gyermekei közül ki lett Litvánia védőszentje?
a) Sándor

b) Kázmér

c) Zsigmond

d) Ulászló

67. Milyen terület visszaszerzésének a reményében csatlakozott Magyarország a Cambrai-i Ligához?
a) Dalmácia

b) Nápoly

c) Ráma

d) Moldva

68. Milyen melléknévvel illették Brandenburgi György őrgrófót?
a) Együgyű

b) Jámbor

c) Harcias

d) Kíméletlen

69. A Habsburg-Jagelló házassági szerződés szerint Jagelló Anna Miksa rokonságából kihez megy
feleségül?
a) fiához

b) unokaöccséhez

c) unokájához

d) testvéréhez

70. A 1522-es brüsszeli szerződések nyomán Ferdinánd birodalomrésze újabb területekkel bővült. A
felsoroltak közül, melyik az az ország, amely csak néhány évig maradt Ferdinánd jogara alatt?
a) Alsó Ausztria

b) Tirol

c) Krajna

d) Württemberg

71. Melyik magyar szó származik a Fuggerek nevéből?
a) fukar

b) fuvar

c) fúga

d) fullánk

c) Kerepesi

d) Verebes

72. Mi volt Verbőczi eredeti neve?
a) Verebélyi

b) Kerepeci

73. Milyen elv érvényesül 1526-tól kezdődően a nádorokkal kapcsolatban?
a) 75 éves korukban le kell mondaniuk

c) méltóságukat maximum 10 évig viselhetik

b) hivatalukat életfogytiglan töltik be

d) az új királlyal új nádorválasztásra kerül sor

74. A lakosság hány százalékát alkotta a nemesség?
a) 1,6%

b) 7%

c) 6%

d) 4,2%

c) kétszeresét

d) semmit

75. Mennyi hadiadót fizetettek az egytelkes nemesek?
A jobbágyokra kivetett adó
a) ¾-t

b) ½-t

76. Az alábbi személyek közül ki volt az a híres velencei nyomdász, aki az antik szerzők műveinek
gondozásában jeleskedett?
a) Aldus Manutius

c) Ippolito d’Este

b) Giulio Milio

d) Leon Battista Alberti

77. Ki állt a cseh kancellária élén?
a) Olmüczi Ágoston

c) Hassensteini Lobkovic Bohuszláv

b) Schellenberg János

d) Schlechta János

78. Melyik városban működött a cseh kancellária?
a) Buda

b) Prága

c) Olmütz

d) Brünn

79. Az alábbi egyházi központok közül három kiemelkedik reneszánsz emlékeivel. Melyik a kivétel?

a) Kalocsa

b) Esztergom

c) Gyulafehérvár

d) Zágráb

80. Hozzávetőlegesen mennyi pénzt költöttek a végvárak személyi kiadásaira?
a) 10-15 ezer Ft

c) 100-150 ezer Ft

b) 300-400 ezer Ft

d) 500-550 ezer Ft

81. Az 1523-as bécsújhelyi szerződés értelmében Magyarország hány katona kiállítására kötelezte
magát?
a) 25 000

b) 15 000

c) 60 000

d) 75 000

82. Milyen törvényt hoztak 1525-ben a lutheránusokkal szemben?
a) országból kiűzendők

c) máglyahalállal sújtandók

b) megkorbácsolandók

d) gályarabságra ítélendők

83. Ki volt az 1525-os országgyűlés főszereplője?
a) Verbőczi István

b) Báthori István

c) Szatmári György

d) Thurzó Elek

84. Korszakunkkal kapcsolatban melyik dátum tekinthető a törökök szerencsenapjának?
a) szeptember 30.

b) április 23.

c) november 10.

d) augusztus 29.

85. Pétervárad elestét követően II. Lajos utasítást adott a jobbágyság felfegyverzésére. A jobbágyság
hány százalékának kellett (volna) fegyvert ragadnia?
a) 100%

b) 50%

c) 20%

d) 33%

86. Melyik királyunk vezette be a telekkatonaság intézményét?
a) II. Ulászló

c) Luxemburgi Zsigmond

b) II. Lajos

d) Mátyás

87. A korszak törvényei hány lovas katona kiállítására kötelezték a királyt?
a) négyszáz

b) ezer

c) százötven

d) tízezer

88. Hány főből álló lovas bandérium kiállítására kötelezte az 1498-as törvény az egyházat?
a) háromezer

b) ötezer

c) kilencezer

d) hétezer

89. Legtöbbször milyen fegyvernemben szolgáló katonákat állítottak ki a szabad királyi városok?
a) nehézlovasság

b) tüzérség

c) könnyűlovasság

90. Mit jelent korszakunkban a subsidium kifejezés?
a) harmincadvám

c) szociális segély

b) rendkívüli hadiadó

d) ösztöndíj

d) gyalogság

