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III. FORDULÓ – A TELJES PUSZTULÁS SZÉLÉN? – MEGOLDÓKULCS 

1)   Források 

A/1 Kötöny (Köteny, Kuthen)
A/2 Elterjedt a hír, hogy a kunok kémek, ezért őrizet alá vették őt és embereit.
A/3 A mongol támadás idején Kötenyt Óbudán meggyilkolták.
A/4 A kunok kivonultak az országból, pusztulást hagyva maguk után.

B/1 Batu kán
B/2 Dzsingisz kán unokája
B/3 Kijev
B/4 Lengyelország

C/1 A muhi csata 1241. április 11-12-én zajlott
C/2 Kálmán herceg
C/3 A templomos lovagok
C/4 Batu kánban felmerült az a gondolat, hogy seregével visszavonul a csatatérről.

2)   Szétszóródott bizalmas utasítások
   

Dénes nádor Okvetlenül meg kell erősíteni a Vereckei-hágót, hogy a mongol betörést 
megakadályozzuk!

Babenberg 
Frigyes

Ígéretet kell tőle kicsikarnunk, hogy nekünk védelmet nyújt és nem fordul 
ellenünk ő is, ha bajba kerülünk!

Estei Beatrix Bírjuk rá a vallomástételre, kitől várja megszületendő gyermekét, mert 
nem hihető, hogy néhai apánktól!

IX. Gergely A Szentatya pénzbeli segítségét kérni a mongolok ellen. Hangsúlyozzuk 
ki, mennyit tettünk a kunok lelki üdvéért!“

Ugrin érsek A kalocsai főpap biztosítsa a lovagrendek csatlakozását a királyi hadhoz a 
pogány betolakodók ellen!

Margit Ki kell puhatolni, hajlandó lenne feladni eddigi életét és feleségül menni 
a cseh Ottokárhoz!

Rosztyiszláv A halicsi fejedelmet győzzük meg, hogy vegye el lányunkat. Még segítsé-
günkre lehet a háborúkban!

Kinga A máramarosi sóbányákból leányom kedvére vihet el, de azért kérjük, ne 
legyen e téren telhetetlen!

Julianus Biztosítsuk őt, hogy a távolban maradt magyaroknak minden segítséget 
megígérhessen, ha csatlakoznak hozzánk.

További, a versennyel kapcsolatos információk: www.katedra.sk, katedra.szerkesztoseg@gmail.com
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3)  Van hozzá képünk... 

A
A margitszigeti domonkos rendi kolostor
IV. Béla lányának építtette, itt élt Szent Margit

B
Trau (Trogir)
Itt talált menedéket Béla a tatárok elől 1241-ben.

C
A muhi csata helyszíne
Itt zajlott le a király és Batu kán közötti híres ütközet

D
Klissza
IV. Béla egyik menedékhelye, itt született lánya, Margit

4) Kunok Magyarországon

1. Mikor? 1223-ban 2. Hol? Kalka melletti
3. Mi a neve? Cumania 4. Mit? püspökséget
5. Ki? Kötöny 6. Mikor? 1246-ban
7. Hol? Tisza-Körös, 

Körös-Maros, Temesköz
8. Ki? István

9. Kit? Erzsébetet 10. Ki? László (IV.)
  

5) Fogalommagyarázat   
 

A A szó jelentése jövevények, vendégek a nyugatról betelepülteket nevezték így. Különböző társa-
dalmi rétegeket képviseltek, voltak köztük előkelők, de parasztok is.

B A magyar állam északi, északkeleti szomszédja, a mai Lengyelország és Ukrajna területén. Kirá-
lyaink hosszú időn át igényt tartottak erre a területre.

C 1260-ban IV. Béla és II. Ottokár közötti ütközet. A csatát a csehek nyerték meg, ezzel Ottokár 
fölénybe került Bélával szemben az osztrák tartományok felett.

D Oligarcha, tartományúr – azokat a személyeket értjük ezek alatt, akik több vármegye felett ural-
kodtak, visekledésükben nagyon hasonlítottak a királyokhoz.

E Az Árpád-korban a főurak, bárók a kisebb nemeseket igyekeztek a tágabb családjukhoz kapcsol-
ni, akiktől a saját birtokaik igazgatásában vártak el szolgálatot.

F A nagy mongol birodalom nyugati részéből született utódállam, a Kárpátokon túli területen. Batu 
kán hódításainak köszönhetően kezdett kialakulni.

G A magyarországi városfejlődésben ez a jog a 13. században a városi jogok alapjává vált. A hagyo-
mány szerint Székesfehérvár jogaival ruházták fel a városokat.

H A „régi Magyarországnak“ nevezett terület a mai Oroszországban található, itt talált rá a magya-
rokra Julianus barát. A területet nem sokkal később a mongolok elfoglalták.

6) Amikor kő a vár...  
 

példa Csejte
A Hont-Pázmány nembéli Kázmér
B 1276 – II. Ottokár cseh király sikertelenül ostromolta.
C A vár egy sziklacsúcson áll a Kis-Kárpátokban, Vágújhelyhez közel
D Csák Máté birtokában is volt a század végefelé
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