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„ÉRC,  MÁRVÁNY ÉS KÖNYV NEM HAGY ENYÉSZNI SOHA” 
 

 
A fenti címmel 

hirdetett meg 3 fordulós 
művelődéstörténeti vetélkedőt 
a keszthelyi Fejér György 
Városi Könyvtár a „Rene-
szánsz Év 2008” jegyében. Az 
első két forduló levelezős játék 
volt. A  legjobb megoldást 
visszaküldőket döntőre hívtuk 
a könyvtár olvasótermébe. 

Először Kancellária 
alakult (tagjai Bonnyai Ágnes, 
Borbélyné Verebélyi Judit, 
Temleitner Krisztina és Tóth 
Rita voltak), mely többször 

ülésezett, összeállította a feladatokat, értékelt és a vetélkedő lebonyolításáért felelt.  
Az első forduló 2008. tavaszán zajlott le, egy hónap állt a csapatok 

rendelkezésére a feladatok megoldására. Készítettünk egy korabeli szövegezésű 
„Felhívást”, melyet a médiának is elküldtünk, és feltettünk a honlapunkra is.  

Az első forduló az Európai humanizmus és reneszánsz címet kapta. A felhívás 
mellé egy adatlapot készítettünk, és azt a 6 feladatot, amit 45 keszthelyi és kistérségi 
intézménybe postáztunk ki. A feladatok között Szókereső, Párosító, Rejtvényes 
Reneszánsz, Képkirakó, Reneszánsz totó és térképes feladat volt. 

Nagyon sok csapat küldte be a feladatsort, és ugyan nem kötöttük a 
jelentkezést korhatárhoz, kettő  kivételével az általános iskolások jelentkeztek, összesen 
38 csapat. A határidőket sikerült betartani, és csak akkor bontottuk fel a borítékokat, 
mikor együtt volt az összes csapat megfejtése és a kancellária tagjai javították ki. 

A második forduló a Reneszánsz Magyarországon címet kapta, és azon 
csapatok kapták meg, akik beküldték az első fordulót. A beküldési határidő június 30. 
volt, és mivel az iskola véget ért, néhányan összecsapták a megoldást, és voltak, akik 
vissza sem küldték. 

A kérdések között volt Kódexológia, Mátyás király élete képekben, Egérrágta, 
Kakukktojás, Szókereső, Irodalmi Barangoló, volt kérdés Mátyás seregéről, Mátyás 
király által bejárt vidékekről, és címert is kellett rajzolni. Ehhez a feladatcsomaghoz is 
írtunk segítő szándékú „Kísérőlevelet”.  

Az első két forduló eredményei alapján a tanév megkezdésekor a legjobb 
megoldást beküldő 6 csapatot invitáltuk egy döntőre. „Élet a reneszánsz királyi 
udvarban” címmel kiküldtük a felkészüléshez szükséges információkat.  

A kancelláriára komoly feladat várt:  felkértük a zsűri tagjait, emléklapokat 
készítettünk, ajándékokat vásároltunk, névkártyákat készítettünk  az asztalokra, 
forgatókönyvet írtunk a gördülékeny lebonyolításhoz, amelyből a zsűri is kapott, 
elhívtuk a nagy eseményre a médiát,  az olvasóterem reneszánsz dekorációjának 
elkészítésében  pedig a könyvtár egész kollektívája  részt vett. 
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Elérkezett a várva várt nap, 2008. október 6. A Kancellária  és a zsűri tagjai  is 
reneszánsz ruhában várták  a csapatokat.  3 feladat várt a résztvevőkre, 4 feladatot pedig 
előre kellett elkészíteniük, illetve felkészülniük az alábbiak szerint:  

 

1. Az udvar előkelőségeinek ”hozzanak ajándékot is, meg nem is”, melynek 
átadására a nyitó ceremónia keretében kerül sor. 

2.  A csapat egyik tagjának saját készítésű, korhű ruhában illik megjelenni 
az udvar előkelőségeinek bemutatva azt. 

3. Az Udvari Bolond feladata: max. 5 percben, humoros formában adja elő 
az udvarnak a szegények szempontjából a következő évi adózási javaslatait.  

4. Udvari mulatságot szervezünk, melyben a csapatnak gondoskodnia illik 
az udvar szórakoztatásáról. A lakomáról is essék szó: állítsanak össze reneszánsz 
menüsort, melyet előre elkészítvén kínálnak az egybegyűlteknek. 

 
Az első két feladat az ajándékok, 

valamint a korhű ruha bemutatása volt, a 3. 
feladat során Mátyás király könyvtárosának 
kellett segíteni: ki kellett választani azon 
köteteket, melyek szerepelhettek Mátyás 
könyvtárában.  

A következőben a csapatok 1-1 
borítékot húztak, melyben 3 földrajzi nevet 
találtak, abból egy volt Mátyás 
hadjárataihoz kapcsolódó helyszín, amit 
meg kellett találni a térképen is. Ezután 4 
zenei részletet hallhattak és ebből kellett 
felismerni, mely zenére nem táncolhattak 
Mátyás udvarában. Majd megkezdődött a 
mulatság: az Udvari Bolondoknak 
egyenként kellett előadni produkciójukat, 
végül pedig sor került a Lakomára is, 
melynek során a csapatok bemutatták a 
tisztelt zsűrinek és a jelenlevőknek az előre 
elkészített reneszánsz menüt. A zsűri 
értékelésére nem kellett sokat várni, de az 
igazi jutalmukat október 12-én, a Könyves vasárnapon személyesen Mátyás királytól 
vehették át. Mátyás király szerepében Helyey László színművészt köszönhettük, aki 
boldogan adta át az értékes könyvjutalmakat  a Tempietto, Lángelmék, Csillaghullás, 
Reneszánsz lovagjai, a Három Grácia, és a győztes Csányi Gráciák csapatának.(A 
döntős csapatok keszthelyi iskolák tanulói, a nyertes csapat a zalacsányi Csány László 
Általános Iskola diákjaiból áll).  A döntő nagyon izgalmas és jó hangulatú volt, a 
jutalmaknak minden csapat nagyon örült, a kancellária tagjai pedig jó szívvel gondoltak 
az elmúlt hónapokban elvégzett munkájukra. 

 
 
                                                                              Borbélyné Verebélyi Judit 
                                                                                               




