Általános iskola felső tagozatosainak részére

A Szultán ajándéka
Országos Széchényi Könyvtár
Kedves Diákok!
Bizonyára rendelkeztek már ismeretekkel Mátyás királyról (1443-1490) és híres könyvtáráról, a Corvina Könyvtárról.
A kiállítótérben sétálva majd láthatjátok azokat a kódexeket, amelyeket ajándékba visszakapott a nemzeti könyvtár
Abdul Aziz szultántól.
A feladatok megoldása közben nem csak Mátyás királyról tudhattok meg többet, hanem gazdag gyűjteményéről is.
Jelmagyarázat

Keresd meg!

Rajzold le!

ABC

Írd le!

Jó szórakozást és sok sikert kívánunk!

_____

ABC

Jelöld x-szel a jó választ a totóban!

1. Milyen nyelven íródtak nagyrészt a Corvina Könyvtár kódexei?
 magyar
 latin

 német

2. Ki volt Mátyás király tanulmányainak felügyelője?
 Vitéz János
 Ulászló

 Corvin János

3. A magyar népmesékben hogyan emlegetik Mátyás királyt?
 a hazudozó
 az igazságos

 az okos

4. Milyen kötésben készítették a corvinákat?
 papír
 nejlon

 bőr

5. Hol volt a Corvina Könyvtár?
 Budán

 Székesfehérváron

 Visegrádon

6. Honnan tudjuk, hogy a corvinák Mátyás király tulajdonában voltak?
 aláírta őket
 rajta van a címere
 belekarcolta a nevét
7. Hogyan készültek a corvinák?
 nyomtatták

 kézzel másolták

8. Milyen nemzetiségű volt Mátyás király második felesége?
 magyar
 itáliai

 mindkettő

 cseh

9. A kiállításban szereplő négy corvina hogyan került vissza Magyarországra?
 ajándékként
 visszavásárolták
 ellopták
10. Hány corvina van jelenleg Magyarországon?
 60
 32

 53
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Keresd meg a Cod. Lat. 281. számú corvinát!
Tudtad, hogy a kéziratnak valaha díszes bársonykötése lehetett, de a viszontagságos idők miatt sajnos
ebből napjainkra semmi sem maradt?

Rajzold le, milyennek képzeled Mátyás király könyvtárát!

ABC

Töltsd ki a keresztrejtvényt, majd saját szavaiddal fogalmazd meg mi az, mik a jellemzői!

1. Melyik történelmi korszakban élt Mátyás király?
2. Milyen madár szerepel a Hunyadi család címerében?
3. Nem csak másolóműhelyben, kézzel készültek könyvek Mátyás király uralkodása idején. Hol készülhettek még
könyvek?
4. Hogy hívták Mátyás király édesanyját?
5. Hogy hívták Mátyás király második feleségét?

1
2
3
4
5

Megoldás magyarázata: _________________________________________________________________________
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Keresd meg a Cod. Lat. 241. számú corvinát!
Tudtad, hogy ennek a kódexnek a szerzője a római komédiaszerző, Plautus volt? Valószínűleg a Corvina
Könyvtárba nem csak kutatni jártak az olvasók, hanem kikapcsolódni is, hiszen az előtted látható kódex
például 20 vígjátékot tartalmaz.

Segíts Mátyás királynak megkeresni az utat trónterméből kódexeihez!

(A képen látható kódexet kiállításunkon személyesen is megnézheted. Cod. Lat. 121.)

Keresd meg a Cod. Lat. 121. számú corvinát!
Tudtad, hogy Hunyadi Mátyás könyvtára igen változatos művekből állt össze?
A gyűjteményben többek között vígjátékokat és egyházi műveket is találhattak az olvasók.

Derítsd ki, hogy ki lehet az előtted lévő corvina szerzője!
Megoldás: ___________________________________________________________________
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Sok kódexben látni kinagyított díszes, színes kezdőbetűket. Ezeket iniciálénak nevezzük.
Rajzolj te is egy iniciálét, használd hozzá a saját neved és díszítsd rád jellemző dolgokkal!

Keresd meg a Cod. Lat. 234. számú corvinát!
Derítsd ki, mik lehetnek a majuszkulák, melyekkel egy görög másoló a kódex végére bejegyezte:

THEÓ CHARIS KAI TÉ MÉTRI, azaz Köszönet az Istennek és az Anyának
Megoldás: ___________________________________________________________________

Ha valamelyik kérdés nehézséget okoz, látogass el a Digitális Corvina Könyvtárba, melyet a www.corvina.oszk.hu oldalon
érhetsz el. Ha figyelmesen keresel, segítséget kaphatsz a megoldáshoz.
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