
Kedves Hetedikesek! 

Rendhagyó módon folytatjuk a tanulást. Sok önálló munkára lesz szükség, szorgalomra, 

odafigyelésre, de bízom benne, hogy sikerülni fog. 

Ha valami kérdésetek volna, azt villámlevélben (e-mail) elküldhetitek a bohakcsaba@gmail.com 

címre. Ha nincs saját elektronikus postafiókotok, kérjétek meg anyut vagy aput, hogy segítsen csinálni 

egyet, vagy írhattok az ő címükről is. Próbálkozhattok Messengeren keresztül is, de nem vagyok egész nap 

elérhető. Végső esetben a 0907/547449-es telefonszámon hívhattok, vagy küldhettek üzenetet. 

Munkára fel! Sok sikert és kitartást!     Bohák Csaba tanító bácsi  

 

Akkor kezdjük! Olvassátok el figyelmesen  A magyar nép története c. tankönyvből a tananyagot a  

42-43. oldalon.  Tanulni az alábbi jegyzet alapján a saját szavaitokkal kell, nem szó szerint. Az integrált 

tanulóknak elég a vastagon szedett szöveg alapján tanulni. 

Végül válaszoljátok meg a feltett kérdéseket írásban a füzetetekbe egész mondattal (a kérdést nem 

kell leírni, csak a választ) a tankönyv alapján (ne csak a fő szöveget olvassátok, hanem a kiegészítő 

szövegeket is)! Jó munkát! 

 

A középkori magyar kultúra – Stredoveká uhorská kultúra 

A Károly Róberttól (1308) a mohácsi csatáig (1526) tartó időszak a középkori magyar kultúra fénykorát 
jelentette. A szellemi élet és a kultúra szorosan kapcsolódott az egyházhoz, mivel kulturális életünk 
legjelentősebb alkotásait egyházi emberek készítették (ők tudtak írni és olvasni). 

A magyar egyház élén a prímási címet viselő esztergomi érsek állt. A főpapok fontos szerepet kaptak 
az állam irányításában. A világi papok mellett jelentős számú szerzetes élt Magyarországon: bencések, 
ciszterciek, ferencesek, domonkosok és az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok rendje. 

 Az oktatás és a műveltség nyelve a latin volt. Az 
első magyarországi egyetemet Nagy Lajos alapította 
Pécsett, majd a másodikat Luxemburgi Zsigmond 
Budán. A harmadikat Mátyás Pozsonyban alapította 
meg: az Academia Istropolitanát. Egyik egyetemünk 
sem működött hosszú ideig. 

 A korszak egyik legértékesebb írásbeli alkotása a 
Képes Krónika. Mátyás király udvarában szintén 
jelentős történeti művek születtek.  

A korszak meghatározó korstílusa az 
építészetben a román stílus és a gótika. A kor 
legnagyobb magyar temploma, a kassai Szent Erzsébet-
székesegyház gótikus stílusban épült. De a környékbeli 
falvak templomaira  is  a román és gótikus stílus 
jellemző: Gomba, Csákány, Csallóközcsütörtök (és a 
régi, ma már nem létező nagymagyari templom is).  

Mátyás uralkodásától együtt élt a késő gótika és 
az olaszos reneszánsz. Mátyás királyi udvara a 
reneszánsz és humanista műveltség központja lett. A 
magyar alkotók közül Vitéz János, Mátyás kancellárja és 
Janus Pannonius volt kimagasló egyéniség. 

A késő gótika stílusában alkotott Lőcsei Pál 
szobrászmester. A szepességi városokban található 
szárnyas oltárai a korszak értékes és szép emlékei. A 
lőcsei Szent Jakab templom oltára a világ legmagasabb 
gótikus oltára (18 m 62 cm magas). 

 



Kérdések:  

1. Mik a Corvinák? Ki birtokolt belőlük 2500 darabot? 

2. Kinek az alkotása a Szent György-szobor? Hol található? 


