
 

 

I. LUDOVICEUM KUPA – TÉTELMONDATOK 

1. Imre herceg nem hal meg vadászat közben, hanem István halála után trónra lép, 

majd – mivel anyai ágon a Liudolf-házból származott – célul tűzi ki a német-római 

császári cím megszerzését. 

 

A 962-ben alakult Német-római Birodalom első császárai a Liudolf-házból 

származtak, ami férfiágon 1024-ben halt ki II. Henrik halálakor. A császárnak ugyan 

nem született gyermeke, de testvére Gizella révén Imre herceg nagybátyja volt.  

Habár 1024-ben végül II. Konrád került a birodalom élére 1030-ban vereséget 

szenvedett a magyaroktól és 1031-ben békét kötött István királlyal.  

Imre herceg éppen ekkor, 1031-ben halt meg vadászat közben. Fiktív 

idővonalunkon azonban a herceg életben marad és 1038-ban Magyarország 

királyává koronázzák, majd anyjára és nagybátyjára hivatkozva célul tűzi ki a 

császári cím megszerzését.  

A tételmondat alapján állítsanak össze egy alternatív történelmi idővonalat, majd 

készítsenek egy esszét a kiírásban megfogalmazott formai követelményekre 

tekintettel. Az idővonal kidolgozásakor vegyék figyelembe Magyarország korabeli 

bel- és külpolitikai helyzetét, illetve Szent István király intelmeit Imre herceghez. 

 

2. Mánuel bizánci császár fia csecsemőkorában meghal, így Béla herceg lesz a császár, 

aki III. István halála után benyújtja igényét a magyar királyi címre is. 

 

III. Béla király fiatal korában Bizáncban nevelkedett Mánuel császár udvarában. (I. 

Mánuel egyébként anyja Piroska révén Szent László unokája volt.)  

A fiatal Béla herceg a deszpotész címet viselte és a császár örököse volt, valamint 

eljegyezte a császár Mária nevű lányát, azonban Mánuelnek váratlanul fia született. 

Idővonalunk szerint azonban a gyermek csecsemőkorban meghal, így Bélából 

császár lesz, majd III. István halála után a magyar korona megszerzése lesz a célja. 

A tételmondat alapján állítsanak össze egy alternatív történelmi idővonalat, majd 

készítsenek egy esszét a kiírásban megfogalmazott formai követelményekre 

tekintettel. Az idővonal kidolgozásakor vegyék figyelembe a Magyar Királyság 



 

 

kapcsolatát a Bizánci Birodalommal, valamint a balkáni államok helyzetét is. Ezen 

túlmenően gondolják végig a két hatalom esetleges egyesítése kapcsán felmerülő 

nemzetközi helyzetet. 

  

3. Nagy Lajos Nápolyi hadjárata során elfogja Anjou Johanna királynőt, és sikerül 

megszilárdítania hatalmát Dél-Itáliában. 

 

Eredetileg Nagy Lajos testvérét, András herceget szánták a nápolyi trónra, ennek 

érdekében házasították össze a család egy másik ágából származó Anjou 

Johannával. Nápolyban azonban feltételezhetően összeesküvést szőttek András 

ellen és megölték. Ezért testvére hadjáratot indított a gyilkosság megbosszulásáért 

és a trón megszerzéséért. Nagy Lajos igaz elfoglalta a Nápolyi trónt azonban 

akárhányszor haza tért Johanna és támogatói visszaszerezték a hatalmat.   

Fiktív idővonalunkban azonban Nagy Lajos a hadjárat során elfogja Anjou Johanna 

királynőt, és sikerül megszilárdítania hatalmát Dél-Itáliában. A Nápolyi trónra 

tartósan magyar uralkodók kerülnek és uralkodnak mind két országon. 

A tételmondat alapján állítsanak össze egy alternatív történelmi idővonalat, majd 

készítsenek egy esszét a kiírásban megfogalmazott formai követelményekre 

tekintettel. Az idővonal kidolgozásakor vegyék figyelembe Nagy Lajos 

kormányzásának alapvető jellemzőit és a kor Itáliájának vonatkozó szellemi 

áramlatait. 

 

4. A Hunyadi János által vezetett „Hosszú Hadjárat” során a Török fősereg átkelését 

Anatóliából megakadályozza a keresztények flottája, így a hadjárat folytatódhat. 

 

A Hosszú hadjárat hadműveleti terve tulajdonképpen abból állt, hogy míg nyugat 

felől a magyar erők vezette szárazföldi sereg a törökök által elfoglalt területre 

nyomul, addig a pápa, a velencei köztársaság és más hatalmasságok által felszerelt 

hajóhad elzárja az Európa és Ázsia közt lévő tengerszorosokat. Ezzel a módszerrel 

megakadályozza a török haderő Európába való átszállítását és egyúttal a tenger 



 

 

felől intéz támadást a török területek ellen.  A nagyszabású terv ellenére azonban 

a flotta felállítása és a tengerszorosok elzárása sikertelen volt.  

Fiktív idővonalunkban a Hunyadi János által vezetett „Hosszú Hadjárat” során a 

Török fősereg átkelését Anatóliából megakadályozza a keresztények flottája. A 

hadjárat folytatódik, így elkerüljük a későbbi várnai vereséget. 

A tételmondat alapján állítsanak össze egy alternatív történelmi idővonalat, majd 

készítsenek egy esszét a kiírásban megfogalmazott formai követelményekre 

tekintettel. Az idővonal kidolgozásakor vegyék figyelembe a Magyar Királyság 

balkáni politikáját és a hadjárat lehetséges következményeit. 

 

5. A támadó magyar jobbszárny lovassága megöli Szulejmán szultánt a mohácsi 

csatában. 

 

Az 1526. augusztus 29-én lezajlott mohácsi csata történelmünk nagy fordulópontja. 

Jelentőségét mi sem mutatja jobban, minthogy a mai napig is számos publikáció 

lát napvilágot a témában és minden magyar ember hallott már róla. 

Fiktív idővonalunkban azonban a csata során kezdeményező szerepet játszó 

magyar jobbszárny lovassága eléri Szulejmán szultán testőrségét és a zűrzavarban 

az uralkodó is elesik. 

A tételmondat alapján állítsanak össze egy alternatív történelmi idővonalat, majd 

készítsenek egy esszét a kiírásban megfogalmazott formai követelményekre 

tekintettel. Az idővonal kidolgozásakor vegyék figyelembe Magyarország és az 

Oszmán Birodalom helyzetét a korszakban, illetve a szultán halálának lehetséges 

következményeit. Lehetőség szerint térjenek ki Magyarország sorsának további 

alakulására is. 

  



 

 

6. Szapolyai János csatában veszti életét, Habsburg Ferdinánd pedig sikeresen 

szilárdíja meg hatalmát Magyarország egész területén, ezzel elkerülve a részekre 

szakadást. 

 

1526-ban I. Ferdinándot és Szapolyai Jánost is magyar királlyá koronázzák. A 

Habsburg királyt főleg a nyugati országrész főnemessége, míg Szapolyai Jánost az 

ország középső és keleti részén lévő kis és középnemesek támogatták. Ferdinánd 

csapatai a harcok következtében visszaszorították ellenfele seregeit, aki a török 

szultántól kért segítséget.  

Fiktív idővonalunk szerint azonban Szapolyai János csatában veszti életét, mielőtt 

segítséget kérne a törököktől, Habsburg Ferdinánd pedig sikeresen szilárdíja meg 

hatalmát Magyarország egész területén, ezzel elkerülve a részekre szakadást. 

A tételmondat alapján állítsanak össze egy alternatív történelmi idővonalat, majd 

készítsenek egy esszét a kiírásban megfogalmazott formai követelményekre 

tekintettel. Az idővonal kidolgozásakor vegyék figyelembe a lehetséges katonai és 

jogi következményeket, valamint, hogy az esemény milyen hatást gyakorolna 

Magyarország területi integritására. 

 

7. I. Rákóczi György és Lennart Torstenson svéd tábornok seregei elfoglalják Brünnt, 

majd Bécset is, így megváltozik a 30 éves háború menete. 

 

Az 1618 és 1648 között zajló harmincéves háborúba többször is bekapcsolódtak az 

erdélyi fejedelmek. Bethlen Gábor már 1621-ben is kedvező feltételekkel kötötte 

meg a nikolsburgi békét. Utóda I. Rákóczi György azonban 1643-ban csatlakozott 

a svéd-francia szövetséghez és újra hadba lépett. Az erdélyi seregek 1645-ben 

Brünn mellett egyesültek a Lennart Torstenson tábornok által vezetett svéd erőkkel.  

Fiktív idővonalunkban az egyesült protestáns seregek elfoglalják Brünnt, majd egy 

nehéz ostrom után Bécset is hatalmukba kerítik. 

A tételmondat alapján állítsanak össze egy alternatív történelmi idővonalat, majd 

készítsenek egy esszét a kiírásban megfogalmazott formai követelményekre 



 

 

tekintettel. Az idővonal kidolgozásakor vegyék figyelembe Rákóczi politikai 

mozgásterét és lehetőségeit, illetve a 30 éves háború további alakulását is. 

 

8. Kosztka Károly sorozatvető fegyvere 1849 tavaszára elkészül, és a Magyar 

Honvédség általános felszerelésévé válik a szabadságharc során. 

 

Az 1848-49-es szabadságharc során Kosztka Károly egy sorozatvető fegyveren 

dolgozott, amit azonban a kedvezőtlen hadi helyzet és az ezzel járó nehézségek 

miatt soha nem tudtak sorozatgyártásra bocsátani.  

Fiktív idővonalunkban azonban a fegyver sorozatgyártása mégis elindul és a 

dicsőséges tavaszi hadjáratot követően a honvédsereg felszerelésévé válik, így a 

magyar haderő ezzel az újítással várja a szabadságharc leverésére érkező osztrák 

és orosz intervenciós erőket. 

A tételmondat alapján állítsanak össze egy alternatív történelmi idővonalat, majd 

készítsenek egy esszét a kiírásban megfogalmazott formai követelményekre 

tekintettel. Az idővonal kidolgozásakor a katonai eseményeken túl vegyék 

figyelembe a hadműveletek következtében felmerülő egyéb lehetőségeket is 

például Magyarország függetlenségének lehetősége vagy egy elhúzódó háború 

következményei. 

 

9. 1883-ban egy baleset következtében meghal Ferenc József. Utódja, a haladó-

liberális szellemben nevelt Rudolf Franciaországgal keresi a szövetséget. 

 

Rudolf herceg Ferenc József és Erzsébet királyné egyetlen fia volt, aki 

Magyarországon is nagy népszerűségnek örvendett. Apjával ellentétben azonban 

liberális gondolkodású volt és ellenezte az Osztrák-Magyar Monarchia szoros 

szövetségét a Német Császársággal. E helyett inkább Franciaországban látta a 

potenciális szövetségest és Oroszországgal is inkább a megegyezést kereste. 

Fiktív idővonalunkban Ferenc József egy baleset következtében meghal 1883-ban, 

így Rudolf kerül a Monarchia élére. A fiatal uralkodó hatalmas tettvággyal veti bele 

magát a Birodalom kormányzásába és minden téren átfogó reformokra készül. 



 

 

A tételmondat alapján állítsanak össze egy alternatív történelmi idővonalat, majd 

készítsenek egy esszét a kiírásban megfogalmazott formai követelményekre 

tekintettel. Az idővonal kidolgozásakor vegyék figyelembe a XIX. század kialakuló 

szövetségi rendszereit, illetve az Osztrák-Magyar Monarchia átszervezésének 

lehetőségét is. 

 

10. Kudarcot vall a szarajevói merénylet és Ferenc Ferdinánd életben marad. 

 

1914. június 28-án Gavrilo Princip meggyilkolta Ferenc Ferdinándot, az Osztrák-

Magyar Monarchia trónörökösét, aminek nyomán kitört a XX. század 

őskatasztrófájának tartott I. világháború. 

Alternatív történelmi idővonalunkon azonban a merényletet meghiúsítja a 

Monarchia titkosrendőrsége és a trónörökös sértetlenül tér vissza Bécsbe.  

 A tételmondat alapján állítsanak össze egy alternatív történelmi idővonalat, majd 

készítsenek egy esszét a kiírásban megfogalmazott formai követelményekre 

tekintettel. Az idővonal kidolgozásakor vegyék figyelembe az I. világháború, illetve 

az ennek következményként felmerülő változásokat, valamint a trónörökös politikai 

terveit a monarchia átalakítására.  

 

11. A tanácsköztársaság vezetői kiegyeznek a románokkal, így Magyarországon 

megszilárdul a kommunista rendszer. 

 

Az 1919. március 21-én létrejött Magyarországi Tanácsköztársaság sikeres felvidéki 

hadjárata után visszavonja csapatait Clemenceau francia miniszterelnök jegyzéke 

miatt. A franciák ugyan ezért cserébe azt ígérték, hogy a románok kiürítik a 

Tiszántúlt, de ez nem következik be, így a Vörös Hadsereg felkészül a románok 

elleni támadásra. 

Alternatív idővonalunk során azonban a Tanácsköztársaság vezetői az utolsó 

pillanatban mégis megegyeznek a románokkal, akik bizonyos engedményekért 

cserébe hajlandónak mutatkoznak a tárgyalásra és a magyarországi kommunista 

rendszer megszilárdul. 



 

 

 A tételmondat alapján állítsanak össze egy alternatív történelmi idővonalat, majd 

készítsenek egy esszét a kiírásban megfogalmazott formai követelményekre 

tekintettel. Az idővonal kidolgozásakor vegyék figyelembe Magyarország háború 

utáni lehetőségeit és helyzetét, illetve a béketárgyalások lehetséges 

forgatókönyveit is. 

 

12. 1944. október 15-én sikerrel jár a magyar kiugrási kísérlet. 

 

1944. októberében a III. Birodalom hadereje által megszállt Magyarország vezetői 

egy a háborúból való kiugrási kísérletet terveztek, amely részben a német 

titkosszolgálat tevékenysége, részben egyes magyar tisztek ellenállása miatt 

meghiúsult. 

Alternatív történelmi idővonalunkon azonban sikerrel jár az 1944-es magyar 

kiugrási kísérlet. A kormányzó fiát nem rabolják el, és sikerrel járnak a tárgyalások 

a Szovjetunióval. A Nyilasok nem képesek megszilárdítani a kontrolt, és a haderő 

egy része sikeresen beszünteti a harci tevékenységeket a szövetségesek ellen, akik 

így elismerik a kiugrás tényét. 

A tételmondat alapján állítsanak össze egy alternatív történelmi idővonalat, majd 

készítsenek egy esszét a kiírásban megfogalmazott formai követelményekre 

tekintettel. Az idővonal kidolgozásakor vegyék figyelembe a békekötésben és a 

világháború utáni politikai rendszerben beálló változásokat. 

 


