
 
 

Kiállítási kvíz 

 

1. Nézzétek meg a 484. számú kőfaragványt! Szerintetek mit ábrázol? 

a. kutya 

b. sárkány 

c. oroszlán 

d. majom 

 

2. A vitrinsor bal alsó sarkában látjátok a 488. és 489. számú, gótikus mérműveket 

ábrázoló kályhacsempéket. Hasonló minták voltak láthatók a késő középkori 

templomokon is. Szerintetek hogyan találták ki ezeket a motívumokat?  

a. Lelesték egy már álló templomról. 

b. Körzővel és vonalzóval szerkesztették.  

c. Megfigyelték a virágokat, és úgy rajzolták meg. 

 

3. A kályhacsempék között találtok két szőlőfürtöt ábrázolót is. Szerintetek miért lehetett 

a szőlő különösen fontos a középkori Esztergom város polgárai számára? 

a. Szerettek bort inni. 

b. A céhes kézműves mestersége mellett mindegyik polgár foglalkozott 

borkészítéssel is. 

c. Esztergom címerében szőlőfürt látható. 

 

4. A látványraktár középkori részébe bekeveredve láthattok néhány tárgyat más 

korszakokból is. A két cserépbogrács előtt találhattok néhány megfeketedett ezüst 

veretet és gombot, amiknek a hátterét aranyozták. Szerintetek melyik korszak jellemző 

díszítőstílusa ez? 

a. A honfoglalás és a kalandozó hadjáratok korának a stílusa (10. század). 

b. Szent István korának a stílusa (11. század). 

c. A hun kor jellemző mintái (4. század végétől az 5. század első feléig). 

d. A honfoglalás előtti avarok hagyatéka (6. század második fele-9. század eleje) 

 

5. Alulról a második polcon láthattok két réztálat. A bal oldalinak egyszerű vésett díszítése 

van, a jobb oldalin viszont egy domborított bibliai jelenet látható. Felismeritek-e, hogy 

mit ábrázol?  

a. Az Édenkertet, az eredeti békét, amikor az emberiség még egységben van 

Istennel és a természettel. 

b. A bűnbeesést, amikor a kígyó tanácsára Ádám és Éva esznek a tiltott fáról. 

c. A gazdag terméssel megáldott Ígéret Földjét, ahova a választott nép megérkezik. 

Szerintetek miért volt ez a jelenet fontos a középkori ember számára? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 

6. A tál fölött láthatjátok egy kályhacsempe agyag nyomóformájának a töredékét. A 

lenyomaton látható ábrázolás sokatoknak ismerős lehet karácsonyi képekről. Mit 

ábrázol? Hogyan kapcsolódhatott a középkori ember számára a réztálon látható 

történethez?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. A kiállítótérben a fegyvergyűjtemény szélén láthattok egy lovagi páncélt, a kezében egy 

lángolt pengéjű kétkezes kardot. Szerintetek miért jött létre, mire használhattak egy 

ekkora fegyvert? 

a. Ekkora súly kellett, hogy a késő középkori teljes páncélokat át lehessen vágni. 

b. Nem használták őket harcra, csak dísznek, így aztán lehetett bármekkora a 

méretük és súlyuk. 

c. A késő középkori gyalogság sűrűn tartott hosszú lándzsái ellen használták, hogy 

közéjük lehessen férni. 

d. A lovagok lovait fejezték le vele, mert másképp nem lehetett elbánni velük.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Megoldókulcs 

 

1. kérdés: A c. a helyes válasz. A középkori Európának népszerű jelképe volt az oroszlán 

mint „az állatok királya” a feltételezett bátorsága miatt. Oroszlánt viszont nem nagyon 

látott életében a földrészen senki, így a festett vagy faragott ábrázolásai időnként elég 

furcsára tudtak sikerülni. 

 

 

2. kérdés: A b. a helyes válasz. Minden mérműves díszítés, amit a gótikus művészetben 

láthatunk, körzővel és vonalzóval kiszerkeszthető. A középkorban nagy jelentőséget 

tulajdonítottak a szimbólumoknak, így a jelképes számoknak is. A szerkesztések 

alapegységei tehát sokszor a keresztény hagyományban fontos számok voltak, mint a 3 

(a Szentháromság), a 4 (az evangélisták), a 7 (a szentségek), a 12 (3 x 4, illetve az 

apostolok száma), a 40 (a pusztai vándorlás évei, illetve Jézus böjtjének a napjai), vagy 

ezeknek a számoknak a szorzatai.  

 

 

3. kérdés: A b. a helyes válasz. A középkori városok polgárai többnyire valamilyen 

kézműves mesterséget űztek, emellett azonban mindegyiknek megvolt a szőlőbirtoka a 

város mellett. Sokszor a borkészítésből több bevételük volt, mint a tényleges 

mesterségükből. A középkori Magyar Királyság boraiból a belső fogyasztás mellett 

rengeteget szállítottak például Lengyelországba. Ekkoriban még az édes fehérbor volt a 

legelterjedtebb. Vörösbort itthon csak a török kor óta készítenek.  

 

 

4. kérdés: Az a. válasz a helyes. Az aranyozott ezüstveretek nagyon jellemzők voltak a 

honfoglaló és kalandozó magyarságra, ráadásul az ezüsthasználat a kor többi keleti 

nomád népétől is eltérővé teszi. A stílus nagyrészt eltűnik Géza fejedelem és István 

uralkodása környékén, de az ország peremterületein még Szent László korában is 

temettek el embereket pogány szokás szerint lóval, fegyverrel, ezüstverettel.  

 

 

5. kérdés: A b. válasz a helyes. A középkor világát áthatották a keresztény jelképek. A 

bűnbeesés, az emberiség Isten elleni döntése miatt megromlott világ története volt 

számukra a magyarázat a számukra mindennapos nehézségekre: a háborúk 

fosztogatásaira, a járványokra, a gyermekhalandóságra, az öregségre és a halálra. A 

bűnbeesés története ráadásul szervesen összekapcsolódott Jézus és az emberiség 

megváltásának történetével, ami a 6. kérdésben is szerepel. 

 



 
 

6. kérdés: A lenyomat Máriát ábrázolja a gyermek Jézussal. Mindkettőn korona és díszes 

viselet látható, ami az emberiség megváltásában betöltött szerepükre utal. A keresztény 

tanítás szerint az emberiség elfordulását Istentől (a bűnbeesés) Jézus, aki egyszerre volt 

isten és ember, hozta helyre az áldozatával. Ha kíváncsiak vagytok, hogy a korabeli 

emberek életében, gondolataiban hogyan is jelent meg ez a tudat, keressetek rá Francois 

Villon középkori párizsi diák, bűnöző és költő verseire.  

7. kérdés: A c. a helyes válasz. A lovagi hadviselés végét a pikának tartott hosszú gyalogos 

lándzsák megjelenése okozta. Ha egy gyalogos csapat ezeket sűrűn egymás mellett 

tartotta, a lovasrohamot meg tudta állítani, A lándzsás sorok az egyre gyakoribb 

puskásokat is meg tudták védeni. A hadviselés egyre inkább lekényszerült a földre, 

Mátyás király kora után Európában már sokszor gyalogosok küzdöttek egymással 

négyszög alakzatban. Az egyik megoldás, amivel a sűrű lándzsaerőd meg lehetett 

bontani, a németül Zweihändernek nevezett kétkezes kard volt. Egy erős katona képes 

volt vele egyszerre több lándzsát is oldalra söpörni vagy elvágni, így a társai közelebb 

tudtak menni és el tudták érni a lándzsák mögötti embereket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


