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    Dr. Gál József Somogy Megyei Honismereti Verseny  

2018/2019.  

II. forduló 

 

A 2018-as évet Mátyás király-emlékévnek nyilvánította a nemzetpolitikai államtitkárság. Az 

emlékévet indokolja Mátyás királlyá választásának 560. évfordulója és legfőképpen az, 

hogy Mátyás király erőskezű, jelentős uralkodóként vonult be a magyar történelembe, aki 

uralkodása alatt megerősítette a Magyar Királyságot, és felismerte, hogy csak úgy lehet 

megállítani az Oszmán Birodalom terjeszkedését, ha az állama szilárd.  

A szervezők elmondása szerint az eseménysorozat aktualitását ezen kívül az adja még, hogy 
2018-ban Mátyás király születésének 575. évfordulója is lesz.  

 

A második fordulóban történelmi témájú feladatokat állítottunk össze számotokra. 

Megoldásukhoz a feladatlap végén találtok forrásanyagokat, valamint csatoltan küldjük Dr. 

Magyar Kálmán régész e témájú tanulmányának részletét is.  

Kellemes időtöltést, jó versenyzést kívánunk! 

 

1. feladat 

Olvassátok el Dr. Magyar Kálmán tanulmányának részletét! Válaszoljatok a 

kérdésekre!  

(12 pont) 

 

Miért választották 2018-at Mátyás király-emlékévnek? 

Mátyás király születésének 575. évfordulója és Mátyás királlyá választásának 560. 

évfordulója alkalmából. (2pont) 

 

   Kutassatok, milyen emlékek maradtak fenn Hunyadi Mátyás korából Somogyban? 

   Segesden Báthori Katalin síremléke 

   Mátyás címeres vállkő Nagybajom, Somogysárd területéről 

   Ötvöskónyi reneszánsz várkastély kőmaradványai 

 

Mely településen találták meg Báthory Katalin reneszánsz sírkövének maradványát? 

Segesden 

Ki volt Báthori Katalin? 

https://hu.wikipedia.org/wiki/2018
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nemzetpolitikai_%C3%A1llamtitk%C3%A1rs%C3%A1g&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._M%C3%A1ty%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_t%C3%B6rt%C3%A9nelem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszm%C3%A1n_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._M%C3%A1ty%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._M%C3%A1ty%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly


2 
 

 

             Marczali László  (az utolsó Marczali) édesanyja. 

Mit ábrázol a sírkő? 

A kövön világosan egy redőzött (lebegő) ruhába, köpenybe öltözött szárnyas angyal 

látható, valószínűleg egy címert tartva. A kívül párkányszerű szegéllyel ellátott, 

középen fúratott díszből induló S-alakú motívumok mellett, kívül egy sorozat rozetta, 

valamint párhuzamos vonaldísz zárja, külső szélei legömbölyítettek. 

 

Milyen anyagból készült? 

             Vörös márványból készült. 

 

2. feladat 

Hunyadi Mátyás uralkodása idején nagy gondot fordított könyvtárának 

létrehozására és fejlesztésére. Válaszoljatok a kérdésekre! (7 pont) 

 

Hogy nevezzük e híres könyvtárat? Bibliotheca Corviniana (az OSZK honlapján 

Bibliotheca Corvina szerepel) 

Ki volt az első könyvtárosa? Taddeo Ugoletti 

Az alábbi linken megnézhetitek az Országos Széchenyi Könyvtárban feldolgozott 

Corvinák virtuális gyűjteményét. A gyűjteményben nézelődve, s a rövid leírásokat 

olvasva gyűjtsetek össze 5 olyan tulajdonságot, amely a Corvinákra jellemző! 

(anyaguk, kötésük, íráshordozó, nyelv… stb) 

 

https://www.corvina.oszk.hu/hu/category/virtualis-corvinak/osszes/ 

A feltehetőleg Itáliából érkezett könyvkötőmester egyedi kötéstervet dolgozott ki: az 

itáliai all’antica és a keleti, főként perzsa elemekből alkotott kompozíciót gazdag 

aranyozással díszítették, a kötéstáblák centrumába a király címerét préselték. Feliratuk 

aranyból volt. Bőrből, bársonyból és selyemből is készült a külső borító, amelyet 

csatokkal fogtak össze. Ezek lehettek rézcsatok, vagy zománcozott ezüst csatok. 

Klasszikus szerzők és egyházatyák művei, valamint kortárs szerzők sokszor az 

uralkodónak ajánlott kötetei voltak megtalálhatók. Ez utóbbiak közül különös 

jelentőségűek Thuróczy János és Pietro Ransano a magyar történelmet tárgyaló munkái. 

Latin és görög nyelvű kötetek is voltak közöttük. Kézzel írott, gazdagon díszített könyvek 

voltak. (Thuróczy krónikája nyomtatott formában került be) 

 

 

 

 

https://www.corvina.oszk.hu/hu/category/virtualis-corvinak/osszes/
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3. feladat 

Mit ábrázolnak a képek? Nevezzétek meg az azokon látható dolgokat! (4 pont) 

Fogalmazzatok meg egy-egy mondatot a képekkel kapcsolatban! (4 pont) 

         I. (Hunyadi) Mátyás címere 

 

 

   I. Mátyás aranyforintja 

  

 

 

 

 

 

                 Aragóniai Beatrix kétszeres magyar királyné mellszobra                                              

               I. (Hunyadi) Mátyás halotti pajzsa                    

Források:  

1. Magyar Kálmán: A Mátyás-kori reneszánsz legjelentősebb somogyi emlékeiről 

(A kiváló reneszánsz kutató, Balogh Jolán emlékére) 

 

2. https://matyasemlekev.hu/matyas-kiraly  

 

A fenti linken sok-sok érdekességet találhattok Hunyadi Mátyással kapcsolatban. 

 

https://matyasemlekev.hu/matyas-kiraly


4 
 

3. E. Kovács Péter: Hétköznapi élet Mátyás király korában (Corvin Kiadó Kft, 2008.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


