Hunyadi Mátyás születésének 575. és királlyá választásának 560. évfordulója alkalmából emlékévet
hirdetett 2018-ra a Nemzetpolitikai Államtitkárság. Ehhez igazodva a harmadik forduló feladatai
Mátyás királyhoz és a reneszánsz kori Magyarországhoz kapcsolódnak.

1. feladat
5 pont
Az alábbiakban személyneveket „rejtettünk el”. Írjátok a nevek mellé, kik ők, s milyen
kapcsolatban álltak az egyes személyek Hunyady Mátyással?
iinobfn BONFINI: Mátyás király történetírója
vinocr sonjá CORVIN JÁNOS: Mátyás törvénytelen fia
zsliáygi tebészre SZILÁGYI ERZSÉBET : Mátyás anyja
zétiv áonsj VITÉZ JÁNOS : esztergomi érsek, Mátyás kancellárja
ynuhaid snjáo HUNYADI JÁNOS : Mátyás apja

2. feladat

12 pont

Mátyás király Fekete serege technikai és taktikai szempontból is kimagasló volt. Olvassátok el,
mit ír erről E. Kovács Péter, s foglaljátok össze 5-6 mondatban, hogyan vált ilyen ütőképes
hadsereggé!
Mátyás hadseregében zsoldosokat, fizetett katonákat alkalmazott. Létszámuk változó volt, attól
függően, milyen hadjáratokat tervezett el a király. A nyolcvanas években 9-15 000 főből állt az állandó
fizetésű zsoldossereg, de rövid idő alatt –a hadjáratok során – akár meg is duplázódhatott a számuk.
Hódító hadjáratait mindig megtervezte, egymásra építette, háborúit konkrét, korlátozott cél érdekében
vívta. Ezzel a korlátozott hadviseléssel védte is a költséges zsoldos katonák életét. A főúri
magánhadseregek szerepe háttérbe szorult.
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3. feladat
Fejtsétek meg a keresztrejtvényt! Megfejtésül egy Vitéz János által összeállított mű címét
kapjátok.

13 pont
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1. Ebből az országból indul a reneszánsz : Itália
2. Andrea................... olasz festő : Mantegna
3. „Körös parti Athén” : Várad
4. Kézzel írott könyv: kódex
5. A kézzel írott könyv díszes kezdőbetűje: iniciálé
6. Ebben a városban található a reneszánsz stílusban épült Bakócz kápolna: Esztergom
7. Az első budai nyomdász (vezetéknév) Hess
8. Ez volt az első Magyarországon kinyomtatott könyv (a címét magyarul kell beírni): Budai Krónika
9. A reneszánsz kor jellegzetes építő és díszítő anyaga : vörösmárvány
10. Olasz humanista költő, történetíró, Budán is tevékenykedett: Bonfini
11. ..................János, ő fordítja magyarra a teljes Újszövetséget: Sylvester
12. Itt található Mátyás király nyári rezidenciája: Visegrád
Megfejtés: Leveleskönyv
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4. feladat

10 pont

A mai Magyarország területén kevés jelentős emléke maradt a reneszánsz kornak;
a legfontosabbak közé sorolható az esztergomi Bakócz-kápolna, valamint Mátyás és
utódainak budai és visegrádi palotái, illetve a későbbi időszakból a sárospataki Rákóczivár, Sárvár és Egervár erősségei.
Válasszatok ezek közül az épületek közül egyet, s 6-10 mondatban foglaljátok össze egyedi
jellegzetességeit! Írjátok le, milyen forrásokat használtatok a kutató munkátokhoz!
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

Ajánlott irodalom:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_VSK_Hedervary_kodex/?pg=0&layout=s
E. Kovács Péter: Hétköznapi élet Mátyás király korában (Corvina Kiadó, 2011)
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/hunyadi-matyas
http://visegradmuzeum.hu/palota2/kiralyi-palota-kronologia/
http://budavar.btk.mta.hu/hu/muemlekek/a-budavari-kiralyi-palota.html?showall=&start=1
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