"ÉRC, MÁRVÁNY ÉS KÖNYV NEM HAGY ENYÉSZNI SOHA." (BONFINI)
MÁTYÁS KIRÁLY PÁLYÁZAT
I. FORDULÓ (HATÁRIDŐ: 2018. MÁRCIUS 25.)
FELSŐ TAGOZATOS CSAPATVERSENY
CSAPATNÉV/TAGOK:

ISKOLA, OSZTÁLY:
ELÉRHETŐSÉG:
1. Mátyás híres könyvtára a Bibliotheca Corviniana. Mi volt a korabeli neve?
……………………………………………………………………….
A Corvina könyvtár számokban
Hány hiteles corvina ismert jelenleg a világon? ……………
Hány corvina található Magyarországon? …………….
Ezek közül hányat őriznek az Országos Széchényi Könyvtárban? ……………
Magyarországon hány könyvtárban őriznek corvinát? ……………..
A könyvek számát tekintve a reneszánszkori Európa hányadik legnagyobb könyvtára volt a
Bibliotheca Corviniana? ……………..
Milyen fontos esemény igazolta 2005-ben a Bibliotheca Corviniana egyetemes értékét?
………………………………………………………………………..
A következő betűkből egy-egy corvinákkal kapcsolatos szót állíthattok össze. Melyek
ezek? Magyarázzátok meg a jelentésüket is!
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2. Totó. Jelöljétek be minden kérdéshez a helyes választ!
1. Miért gyűjtött könyveket Mátyás?
A) Akkoriban ez kötelessége volt egy királynak
B) Maga is könyvszerető, könyvolvasó ember volt
C) Ezzel csak a palotája pompáját akarta emelni
2.Mi volt a könyvtár mennyezetére festve?
A) sima fehér volt
B) A Hunyadiak címere
C) Az égbolt
2.Hogyan védték a könyveket a portól?
A) sehogy
B) piros bársonyfüggönyökkel
C) kék selyemtakarókkal
3.Hogyan helyezkedtek el a könyvek a polcokon
A) fektetve
B) állítva
C) össze-vissza
4.Miért volt a bőrkötések szélein apró lyuk?
A) Ezek rongálások nyomai
B) Ezeken keresztül erősítették a könyveket apró láncokkal a polcokhoz
C) Nem lehet tudni az eredetét
5.Hova írták a könyvek címét?
A) Az első kötéstáblára
B) A hátsó kötéstáblára
C) A kor szokásának megfelelően nem tüntették fel a címet
6.Mi lett a sorsa a könyvtárnak Mátyás halála után?
A) A következő uralkodó tovább fejlesztette
B) Leégett
C) Hanyatlásnak indult

3. Oldjátok meg a keresztrejtvény, melynek főszereplője Janus Pannonius, a
kiemelt betűkből egy másik híres személyiség nevét kapjátok meg!
1. Ezen itáliai város egyetemén folytatott jogi tanulmányokat
2. Janus Pannonius szülőhelye
3. Ezen a nyelven írta műveit
4. E város püspöke volt
5. Itt nyugszik Pécsett
6. 1466-ban ez a betegség támadta meg
7. Halálának helye
8. Ilyen fa szerepel Janus Pannonius híres versében
9. Pécsi szobrának alkotója
10. Búcsú Váradtól című versében ezt a magyar királyt szólítja meg
Megfejtés: ………………………………………..
Ki volt ő? ………………………………………………………………………..
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4. Kit ábrázolnak és hol találhatóak a következő szobrok? Milyen kapcsolatban
álltak Mátyással az alábbi személyek?

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..

...................................................................................

…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

Javítsátok ki a hibákat a következő mondatokban!

5.


Hunyadi Mátyás édesapja Hunyadi Mihály, horvát bán, aki az 1458-as nándorfehérvári
viadalban legyőzte az osztrákokat.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………



Hunyadi Mátyás öccse, Hunyadi László volt, akit III. László király 1457-ben Visegrádon
kivégeztetett, életéről híres operát írt Liszt Ferenc.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………



I. Mátyás harmadik felesége volt Aragóniai Beatrix, aki Velencéből érkezett
Magyarországra, házasságkötésükre 1476. novemberében került sor, egy lány gyermekük
született.
………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................



Magyarország első egyetemét 1475-ben Óbudán alapította meg I. Mátyás, Academia
Istropolitana néven, az egyetem első kancellárja Janus Pannonius volt.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
6. Mátyás király és Beatrix királyné a kor legkiválóbb itáliai és németalföldi
zenészeit, zeneszerzőit hívta a magyar királyi udvarban, hogy megismerjék a
legnépszerűbb, Európa-szerte ismert zeneműveket. Pietro Bono, flamand
származású virtuóz muzsikus az 1480-as évek második felében érkezett Budára,
Beatrix királyné meghívására. Milyen hangszeren játszott Pietro Bono a királyi
házaspárnak?

………………………………………………………………..

7.Egészítsétek ki földrajzi nevekkel a következő Mátyás mondákat, majd keressétek meg a
vaktérképen a településeket.

 A .............................................. malomkő
 Egyszer volt ...................................................... kutyavásár
 A .................................................... csóka


A ...................................................... bíró

 Mátyás király .............................................................
 A .................................................. kántor
 A ............................................................. csuka meg a mája
 A ................................................ törvény
 A ........................................................... tanítómester
 A .................................................. kovács

8. Mit jelent az iniciálé szó? …………………………………………….
Rajzoljatok egyet a csapat kezdőbetűjével egy külön papírra és csatold a kitöltött
feladatlaphoz!

+ 9. Puzzle
A csapat közösen látogasson el a Csorba Győző Könyvtár bármelyik fiókkönyvtárába, ahol
a feladatot tartalmazó borítékot átveheti. Minden csapattagnak jelen kell lenni, a feladat
megoldása csak akkor érvényes! A könyvtáros igazolja nektek, hogy megoldottátok ezt a
feladatot!
Mi ábrázol a kép?.........................................................................................................................

Kiket ismersz fel a képen?.............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...

Könyvtáros igazolása:

