A Hunyadiak kora
GYŰRŰ A CSŐRBEN
Alább a tananyaghoz tartozó, Mátyás uralkodásának fontos eseményeit bemutató kronológiából kiválasztott néhány
belpolitikai, külpolitikai, kulturális és gazdasági vonatkozású eseményt, illetve törvényt és rendeletet találsz.
Belpolitika

Külpolitika

Kulturális

Gazdasági

Törvények,
rendelkezések

1464. február

1468–1471

1459–1460

1467 után

1461. április 19. előtt

Szülésben meghal
Mátyás első
felesége, Podjebrád
Katalin.

Mátyás elvállalja a
Csehország elleni
keresztes hadjárat
vezetését.

Elkészül az ún. Drágiféle Kompendium. (A
világtörténetet
tárgyaló munka a
magyar történelem
eseményeit mutatja
be a kezdetektől
1459-ig.)

Mátyás átszervezi a
kincstartóságot. A
királyi kincstár adóját
beszámítja a
rendkívüli adóba és
visszaállítja a
portánkénti
adófizetést.

A budai országgyűlés
az ország ellenségei
elleni harcra
portánként 1
aranyforint rendkívüli
adót ajánl meg.

1471–1472

1474. február 8.

1464 körül

1470 után

1466. április 12.

A király cseh
politikájával
elégedetlen Vitéz
János és Janus

Ali szendrői bég
kirabolja és felgyújtja
Váradot. (Utána
bántatlanul kivonul

Janus Pannonius
megírja Pannónia
dicsérete című
epigrammáját, amely

Mátyás három
pénzverdében
megszünteti az
ezüstpénz verését

Mátyás úgy
rendelkezik, hogy
minden báró, nemes
és birtokos a birtokai
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Pannonius
az országból.)
összeesküvést
szervez Mátyás ellen.

a nemzeti öntudat
egyik első költői
megnyilvánulása.

(hogy a forgalomban
lévő pénz
mennyisége ne
rontsa le az értékét.)

arányában kiállított
fegyveresekkel
vonuljon hadba.

1479. október 21.

1475 előtt

1476 után

1486. január 25.

Mátyás természetes
fiának, a hatéves
Corvin János liptói
hercegnek és
hunyadi grófnak
három
magvaszakadt
erdélyi nemes
jószágát
adományozza.

Beckensloer János
egri püspök (későbbi
esztergomi érsek)
gótikus püspöki
palotát építtet
Egerben.

Egyre több olasz,
főleg firenzei
kereskedő fordul
meg Budán, akiknek
a király engedélyezi a
posztó kicsiben való
árusítását.

A király szentesíti az
1485 decemberében
összeült budai
országgyűlés
törvényeit. A nagy
terjedelmű, 78
cikkelyes dekrétum
elsősorban a
perjogot szabályozta,
a köznemességet és
a vármegyéket
erősítette.

1480 után

1476. január–február

1476 körül

1468. augusztus 30.

1486. február 6.

Mátyás csökkenti az
örökös ispánságok
számát, és több
megye ispánságát
fiára, Corvin Jánosra

Mátyás
megostromolja és
február 15-én
visszafoglalja a
töröktől a Száva déli

Francesco Bandini
olasz humanista
körül újplatonista kör
alakul a budai királyi
udvarban. (Nevesebb

Nagybánya városa
(Szatmár megye) 13
ezer aranyforintért
egy évre bérbe veszi
a királytól a

Mátyás megerősíti az
Andreanumot (II.
András által 1224ben a szászoknak
adott
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ruházza, tartományi
méretű
megyecsoportokat
hozva létre.

partján álló Szabács
várát.

tagjai: Váradi Péter
kancelláriai titkár,
Báthori Miklós váci
püspök és Garázda
Péter nyitrai
főesperes.)

nagybányai, szebeni
és offenbányai
pénzverő kamarák
jövedelmét.

kiváltságlevelet). A
szászok jogi és
politikai egységének
elismerésével
létrejön a Szász
Univerzitás.

1488. október 21.
előtt

1488. július 29.

1488–1490

1469

1489. február 14.

III. Iván moszkvai
A Boroszlóba távozó nagyfejedelem
ágyúöntőket,
Mátyás király a
nádori jelenlét bíráját, aranyműveseket és
bányászokat kér
Nagylucsei Orbán
Mátyástól, és
egri püspököt és
érdeklődik, hogy
kincstartót nevezi ki
királyi helytartóvá, és számíthat-e
támogatására IV.
megbízza a
Kázmér lengyel király
tárnokmesteri
teendők ellátásával
ellen.
is.
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Megszűnik az 1467Körmöcbányán 29
ben megnyílt
ércmalom és 4 kohó
pozsonyi egyetem, az működik.
Academia
Istropolitana.
Antonius Sinibaldus
Firenzében Mátyás
megbízásából Szent
Jeromos és Szent
Ágoston munkáit
másolja a Corvina
Könyvtár számára.

Mátyás elrendeli,
hogy az erdélyi
országos és
hetivásárokon a
szász székek és
Brassó városa
mértékeit (rőf,
mázsa, font)
használják.

