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Serenissima 
Vetélkedő Venetoról és Montebellunáról tatai középiskolásoknak 

 
 
I. HEGYEK, FOLYÓK, EMBEREK 
 
1. Olaszország melyik részén található Veneto? Jelöld be a térképen!    
 

 
 

2. Mely olaszországi tartományokkal határos Veneto?      
 
 ________________________________   ________________________________  
 
 ________________________________   ________________________________  
 
 
3. Nevezd meg Veneto megyéit! Csoportosítsd az alábbi településeket aszerint, hogy melyik 
megyéhez tartoznak: 
 
Adria, Bassano del Grappa, Cortina d’Ampezzo, Jesolo, Monselice, Montebelluna,                    
San Bonifacio 
 
 __________________ megye: __________________________________________________  
 
 __________________ megye: __________________________________________________  
 
 __________________ megye: __________________________________________________  
 
 __________________ megye: __________________________________________________  
 
 __________________ megye: __________________________________________________  
 
 __________________ megye: __________________________________________________  
 
 __________________ megye: __________________________________________________  
 
 
5. Két számadat Venetoról: 
 
Terület: ________________ km2 Népesség: _______________ lakos 
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4. Kiről-miről kapta nevét Veneto?          
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 
6. Melyik Veneto legnagyobb folyója? Melyik festői nagyvároson kanyarog keresztül? 
 
 ________________________________   ________________________________  
 
 
7. Olaszország legnagyobb tavának keleti partja szintén Venetohoz tartozik. Mi a tó neve? 
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 
8. A Venetot északról határoló hegycsoportot egy 18. századi francia geológusról neveztek el. 
Mi a hegycsoport neve és ki volt a geológus? 
 
 ________________________________   ________________________________  
 
 
9. Az olaszon kívül egy másik, hagyományosan erre a vidékre jellemző nyelvet is sokan 
beszélnek Venetoban. Melyik ez a nyelv? 
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 
10. Venetoban jelentős számban telepednek le bevándorlók. Vajon a népesség hány százalékát 
teszik ki ma ők? Napjainkban melyik két országból érkeznek a legtöbben? 
 
 _____________ %  _______________________   _______________________  
 
 
11. Az UNESCO kulturális világörökség listájára négy, természeti világörökség listájára 
pedig egy venetoi helyszín is felkerült. Melyek ezek? 
 
 ________________________________   ________________________________  
 
 ________________________________   ________________________________  
 
 ________________________________    
 
 
Pontszám:  / 29 
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II. TÖRTÉNELMET ÍRTAK   
 
 
1. Ki volt az a híres római történetíró, aki Pataviumban született és halt is meg?                   
Műveit a mai napig forrásértékűnek tekintik a történészek.  
 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
2. Idősebb fia a bizánci császár lányát, ifjabbik fia a mi Szt. István királyunk nővérét vette 
feleségül. Hasonló nevű unokája rövid ideig a magyar trónon ült. Ki volt ez a velencei nemes?  
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 
3. Velence első, hivatalos okmány általi említését Nagy Theodorik kancellárjának, 
Cassiodorusnak tulajdonítják. Ő írta : „a világon sehol nem látni egyenlőbb törvények alatt 
élve gazdagot és szegényt, mint nálatok: minden asztalon ugyanaz az étel, minden család 
felett ugyanazon szalmafedél.” Velence önállóságát az első dux (dózse) kinevezésétől 
számítják. Mikor történt ez, és ki volt Velence dózséja? 
 
 ________________________________   ________________________________  
 
 
4. Hogyan működött a maga korában párját ritkító Velencei Köztársaság? Egészítsd ki az 
alábbi  szöveget! 
A Velencei Köztársaság legfőbb törvényhozói intézménye a ___________________________   

volt, amely megalakulásakor, 1172-ben közel ötszáz tagot számlált. E testület tagjai közül 

kerültek ki azok, akik megválasztották a Velencei Köztársaság legmagasabb rangú állami 

tisztségviselőjét, a  _____________ , aki ha külföldi delegációk érkeztek a Köztársaságba, 

akkor velük szemben a független  hercegi rangot viselte. Az ő  hat tanácsadójából álló 

testületet  ____________________  -nak hívták. A negyven tagú bírói testület neve a                      

 ____________________________ volt. E két testület tagjaiból jött létre a 13. században az 

államtanácsi, kormányzati szerepet betöltő  ________________________________________ . 

A rettegett  _____________________  látta el a Velencei Köztársaság végrehajtó hatalmának 

rendőri és titkosszolgálati feladatait. 

 
 
5. Melyik földrajzi területért küzdött egymással a Velencei Köztársaság és a magyar királyság  
a 11. századtól kezdve – hosszú évszázadokon keresztül?  
 
 ___________________________________________________________________________  
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6. Velence polgárai Szent Márk köztársaságának nevezik magukat. 
„Marco” kiáltással indultak a távoli vizek kalandjaira, csatáiba, e 
név alatt éltek, haltak – és kereskedtek! Honnan ered Szent Márk 
velencei kultusza és mi köze ehhez a Veneto tartomány zászlajában 
is szereplő szárnyas oroszlánnak? 
 
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 
 

7. Ma is áll Velencében, a Canale Grandén a Sagredo család palotája, mely 
családnak egyik tagja a San Giorgio sziget kolostorából indul el, hogy 
megtérítse a magyarokat, s itt haljon vértanúhalált. Ki volt ő? 
 
 ______________________________________________  
 
 

 
 
8. Vallomása szerint „gyakorlottabb a konyhai edények mosogatásában, 
mint Isten igéjének hirdetésében”. Mégis: böjti beszédei páratlan 
eseményt jelentettek. Az emberek már az éjszaka folyamán özönlöttek a 
meghallgatására, úgyhogy nem akadt megfelelő méretű templom, a 
szabad ég alatt kellett prédikálnia. A beszéd után a gyónáshoz is tódultak 
az emberek. Padova városa és környéke szemmel láthatóan megváltozott: 
halálos ellenségek békültek ki, adósokat engedtek szabadon, 
uzsorakamatokat és jogtalanul szerzett javakat adtak vissza, rossz nők, 
tolvajok és más gonosztevők bűnbánatot tartottak. Szavainak 
hatékonyságáról máig tanúságot tesz az 1231. március 15-én hozott adóstörvény. Kultusza 
egész Európában elterjedt. Mi a neve, és hol van eltemetve ez a pap, akit halála után hat 
hónappal már szentként tiszteltek?  
 
 ________________________________   ________________________________  
 
 
9. Műve Tengerész Henrik és Kolumbusz Kristóf kedvenc olvasmánya volt, de a velenceiek 
csak Il Milione (Egymillió) címen emlegették, utalva a benne található hazugságok számára. 
Ki a szerző, és milyen közlekedési létesítmény őrzi ma a nevét Velencében?  
 
 ________________________________   ________________________________  
 
 
Pontszám:  / 20 
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III. KALMÁROK, FÖSVÉNYEK, SZERELMESEK 
 
 
1. A nagy róka, a légy, a keselyű, a varjú, a holló és a papagáj – így együtt nem valamiféle 
állatmese szereplői, hanem az angol irodalom egyik legjelentősebb komédiájáé. Vajon ki a 
szerző és melyik állat neve szerepel a mű címében? És mi köze mindennek vetélkedőnk 
témájához? 
 
A szerző: _____________________________  Az állat: ____________________________  
 
Kapcsolata a vetélkedőnkkel: ___________________________________________________    
 
 
2. Háromezer dukát biztosítékaként egy font friss emberhús – mi a neve annak az uzsorásnak, 
aki kiagyalta ezt a szörnyű kötést? Kinek melyik színdarabjából ismerhetjük meg történetét? 
 
Az uzsorás: ___________________________  
 
A szerző: _____________________________  A színdarab: __________________________  
 
 
3. Meglátni és megszeretni Laurát számára egy pillanat műve volt. Halhatatlan 
szerelme által ihletett verseit daloskönyvbe foglalta. Mozgalmas életének utolsó 
éveit Venetoban töltötte: Padovában majd Velencében élt leányával és két 
unokájával együtt. A halál Arquà-ban érte 1374-ben. Sírja is ebben a Padova 
melletti kis faluban található. Ki volt ő? 

 
  ___________________________   
 
 

4. A szép Lesbiáért rajongó, veronai születésű költő „ifjúi homlokán 
borostyánkoszorúval” halt meg: a krónikások szerint mindössze harminc évet 
élt. Ki volt ő? 
 
 
 ___________________________  
 

 
5. Gustav Aschenbach korosodó német író különös, gyötrő 
szerelemének története – közel hatvan évvel keletkezése után – 
megihletett egy világhírű olasz filmrendezőt is. 1971-ben 
mutatták be a német novellából készült filmet, amelyet abban 
az évben különdíjjal ismertek el a cannes-i filmfesztiválon. Ki 
a novella szerzője és mi a mű címe? Ki a filmrendező? 
 
A novella szerzője: ___________________________________________________________  
 
A mű címe: _________________________________________________________________  
 
A filmrendező: _______________________________________________________________  
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6. Egy jégszívű kínai hercegnő szerelembe esésének történetét elmesélő darabja Giacomo 
Puccinit, egy búbánatos herceg néhány déligyümölcs iránt fellobbanó szenvedélyéről szóló 
műve pedig Szergej Prokofjevet ihlette operaírásra. Ki ez a velencei születésű komédiaíró és 
mi a címe e két színpadi művének? 
 
A szerző: ___________________________________________________________________  
 
A két mű: _____________________________   ________________________________  
 
 
7. Az alábbi idézet a világirodalom egyik legismertebb, legnagyobb hatású drámájának 
előhangjából származik. Ki a drámaköltő? Ki a két boldogtalan szerelmes? Mi a családok 
neve? És mit ábrázol a mellékelt fénykép? 
 
„Két nagy család élt a szép Veronába, 
Ez lesz a szín, utunk ide vezet. 
Vak gyűlölettel harcoltak hiába, 
S polgárvér fertezett polgárkezet. 
Vad ágyékukból két baljós szerelmes 
Rossz csillagok világán fakadott” 
 
A drámaköltő: _______________________________________________________________  
 
A leány: ____________________________  családneve: _____________________________  
 
Az ifjú: _____________________________  családneve: _____________________________  
 
A fénykép: __________________________________________________________________  
 
 
8. Kalandos élete során megfordult Európa jelentős városaiban, többek közt 
Magyarországon is. Anyja színésznő volt. Mivel effajta származását élete 
során gyakorta nem lett volna szerencsés felfedni, később családfát 
hamisított magának, mely késő-középkori spanyol ősökig nyúlt vissza. A 
társasági életbe egy nemesember vezette be, aki mind anyagi, mind szellemi 
gyarapodását támogatta. Ennek a kapcsolatnak akkor szakadt vége, mikor 
hősünk elszerette a patrícius feleségét. Botrányos életvitele miatt a velencei 
hatóságok a hírhedt ólomkamrákban letöltendő szabadságvesztésre ítélték, 
ám innen megszökött. A vádak között szerepelt a hamiskártyázás, a vallástalanság és a fekete 
mágia is. Ezután Párizsban élt, itt ő szervezte meg a királyi lottót, mely jelentős anyagi jólétet 
hozott neki. Később az élet visszasodorta Velencébe ahol immár az inkvizíció oldalán 
kémkedett. Élete végén a Wallenstein grófok csehországi Dux kastélya könyvtárában 
dolgozott. Itt írta meg – valóságtartalmát tekintve igencsak kétes – emlékiratait, melyben azt 
állítja, élete során több, mint száz nővel volt intim kapcsolata. Ki ő és melyik város szülötte? 
 
 
 ________________________________   ________________________________  
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9. A gazdag Forlipopoli őrgróf és a szegény Albafiorita gróf egyaránt az ő kegyeit keresi, a 
nőgyűlölő Ripafratta lovag viszont rá sem hederít – legalább is egy darabig… Az eredmény: a 
tűzrőlpattant fogadósnő végül Fabriziónak, a pincérnek adja a kezét. Ki ő és ki az a velencei 
születésű komédiaíró, aki megteremtette máig népszerű alakját? 
 
 ________________________________   ________________________________  
 
 
10. Az alábbi kis történetben a fenti szerző Magyarországon is játszott műveinek címeit 
rejtettük el. Jelöld aláhúzással a címeket! 
 
A velencei selyemköpenyt, álarcot viselő hölgy kiszállt a gondolából, s a rózsaszín 

márványpalota nyitott ajtaja felé lépdelt. Arlecchino, az inasa követte úrnőjét. Óh, ez a 

karneváli éjszaka, Velence csodálatos ilyenkor, a hold fényében - minden olyan sejtelmes, 

csak az elsuhanó gondolák árnyékát látni a házak falán, s a víz tükrében.   

A komédiaszínház már bezárta kapuit. Az inas remélte, hogy sikerült meglépniük a 

leselkedők elől, Signora Catarina Cornaro titkos légyottra igyekezett, Antonio Castelnuovo 

várta a palota mélyén. A tűz égett a kis szobában, fénye megvilágította a selyem kárpitok 

bíborát a falakon. Catarina levetette köpenyét.  

De jaj, a legyező! E csodás velencei csipkéből készült darab ott maradt a színházban. A férje 

ajándéka a karneválra! Ha megtudja hogy színházban volt egyedül, nehéz lesz kimagyaráznia 

magát.  

- Arlecchino, menj, keresd meg és hozd vissza!   

- Ezek a virgonc hölgyek, mindig csak a mulatságon jár az eszük, aztán elhagyják a 

dolgaikat, és persze én menjek utána! Nem lehetek egyszerre két úr szolgája – 

dohogott magában. Az úr és az úrnő, külön utakon járnak, én meg szaladgáljak! 

És az a csetepaté Chioggiában ! Alig tudtak kimenekülni a karneváli forgatagból, mindenki az 

utcán táncolt, énekelt. A szégyentelenek, nem átallották letépni egy-egy kényes kisasszony 

álarcát, hogy felfedjék kilétét! 

Elindult a piazzettán keresztül, s észrevette, hogy még nyitva a fogadó, s a kávéház. Igen, egy 

erős kávé, most erre van szüksége, majd Mirandolina segítségére lesz! S talán ott lesz még a 

patikus is, hiszen nemsokára kezdődik a nyaralás, s természetesen neki kell beszereznie az 

illatszereket is! Mintha legalább is Figaro lennék, itt és ott ! De megérezve a finom 

kávéillatot, s belenézve a fogadósnő sokat ígérő szemébe, mást gondolt. Amíg kávézik, majd 

elszalaszt egy küldöncöt a legyezőért, s két legyet üthet egy csapásra! Velencében csodás az 

élet! Éljen a karnevál!  

Pontszám:  / 36 
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IV. KOMPONISTÁK, MUZSIKUSOK – ÉS AHOL SZÓL A ZENE  
 
 
1. Az operaműfaj egyik nagyhatású megújítója és – nem mellékesen – haláláig 
a velencei Szent Márk templom zeneigazgatója volt. Vincenzo Gonzaga 
herceget elkísérve 1595-ben Magyarországon is megfordult: jelen volt 
Esztergom ostrománál. Ki ő?  
 
 _______________________________________  
 
 
 

2. A legenda szerint egy földrengés közepette született meg Velencében. 
Tanulmányai után pappá szentelték, és Il Prete Rosso-nak (a Vörös Papnak) 
hívták, valószínűleg hajszíne miatt. Csodálatosan termékeny szerző volt, több 
mint 40 operát írt, hegedűvirtuózként is számon tartották. Ki volt ő? 
 
 _______________________________________  
 

 
 
3. Egy Velence környéki kis faluban látta meg a napvilágot. Közel 40 operát, 
valamint egyházi és hangszeres zeneműveket is írt. Már fiatal korában Bécsbe 
került, szakmai kiteljesedése is ehhez a városhoz köthető. Itt került bele abba 
konfliktusba is, amely ma elsőként jut eszünkbe neve említésekor. Ezzel 
kapcsolatban halálos ágyán a következőket mondta:  „…..egy szó sem igaz 
abból, hogy megmérgeztem volna Mozartot. Nem igaz, rosszindulatú rágalom 
az egész….” Ki ő? 
  ________________________________  
 
 
4. E velencei születésű zeneszerző és hegedűművész művei közül a 
legismertebb és legnépszerűbb az Adagio, ami pedig csak nyomokban az 
övé: Remo Giazotto 20. századi zenetörténész állította össze a barokk szerző 
egyik trió szonátájának lassú tétele alapján. Ezért alig hallható ki belőle a 
barokk stílus, sokkal inkább romantikus jellege érezhető – a komponista 
nevét viszont a zeneszeretők legszélesebb köreiben is jól ismertté tette. Ki ő? 
 
 ________________________________  
 
 
 
5. Mi ez a pompás épület, ez a mindig elpusztuló és újjászülető 
madár (többször leégett története során!), ahol egy tévútra került 
francia hölgy – ma már alig érthető módon – oly nagyot bukott? 
 
   
 __________________________________________  
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6. Robert Browning angol költő írta a buranoi születésű zeneszerző és orgonista egyik 
toccatájára a verset, amelyből idézünk: 

„Ó____________________, szomorú, hogy rád lelek! 
Nem vagyok süket, se vak, hogy téged meg ne értselek, 
De a szívem oly nehéz, míg képzeletem száll veled.  

Ime itt jössz ó zenéddel, régi kincseket kinál. 
Mondd, így éltek Velencében, hol kalmár volt a király, 
S tengert jegyzett el a dózse, hol a Szent Márk templom áll?  

Hisz a tenger ott az utca és fölötte ível át 
Shylock hídja - házaiban tartották a karnevált - 
Mintha látnám... pedig még csak el se hagytam Angliát.” 

Ki az a komponista, akihez a vers szól (nevét kitöröltük az idézet első sorából), és vajon mire 
utal a hatodik sorban aláhúzott rész? 
 
A komponista: _______________________________________________________________  
 
Az utalás magyarázata: ________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 
7. Megpillantva ezt a lenyűgöző épületet, akár Rómában is 
hihetnénk magunkat, annyira hasonlít a Colosseumra. Csakhogy 
ez az amfiteátrum, legalábbis a belső része, épebben megmaradt 
a rómainál, ezért ma is különböző rendezvényeknek, így például 
egy évente megrendezett operafesztiválnak ad helyet. Mi a neve 
ennek az épületnek és melyik városban található? 
 
 _________________________   ____________________________________________  
 
Hányadik operafesztivált rendezik ebben az amfiteátrumban az idén? 
 
 _________________________    
 
 

8. Ki az a páduai születésű hangszerkészítő, akinek a neve erről a 
fényképről az eszünkbe juthat? Miért? 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 

 
Pontszám:  / 15 
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V. FESTŐK, SZOBRÁSZOK, ÉPÍTÉSZEK 
 
1. Az ezen a fényképen látható „Mária gyermekével és Szent Pállal” 
című kép ismeretlen olasz mester alkotásaként sokáig egy pécsi lakás 
falát díszítette, majd három évvel ezelőtt a Nagyházi Galéria aukcióján 
bukkant fel és 140 millió forintos áron kelt el. A pénzben kifejezhető 
értékét ma már 1,4 milliárd forintra becsülik. Vajon mi derülhetett ki 
róla időközben? Miért ilyen értékes ez a kép, ki festette? Melyik venetoi 
településen található a művész szülőháza? 
 
 _________________________   ________________________  
 
 

2. A Pálinka-hegy (Monte-Grappa) lábánál, egy kis faluban, Trevisotól 30 
km-re született a nagy szobrász, „tragikus és heroikus hősök alkotója”.  Ki 
ő és melyik műve látható a fényképen?  
 
 
_______________________   ____________________________ 
 
 
 

 
3. Paolo Caliari, aki szülővárosára utaló ragadványnevén vált 
ismertté, „Kánai menyegző” című képén megörökítette a nagy 
velencei festőtriász tagjait. Mi a művész közismert neve és kik 
a triász tagjai? 
 
A művész neve: ______________________________ 
 
A triász tagjai:  ______________________________ 
 
   ______________________________ 
 
   ______________________________ 
 

 
4. Egy reneszánsz építész nevét keressük, akinek munkássága 
teljes egészében a Velencei Köztársasághoz kötődik. 
Művészetére jelentős hatást gyakorolt a római és görög építészet. 
Őt magát sokan az európai építészet legnagyobb hatású 
alakjaként tartják számon. Minden általa tervezett épület (villa, 
palota, templom stb.) Észak-Olaszországban található, de 
tanításai, amelyeket az I Quattro Libri dell'Architettura című 

művében fektetett le, igen széles körben ismertté tették a nevét. Ki volt ő, és mi a neve annak 
az építészeti irányzatnak, amelyet róla neveztek el? 
 
 ________________________________   ________________________________  
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5. Ez a kép egy híres venetoi festő alkotása. A Madonnát ábrázolja a 
gyermekkel, Assisi Szent Ferenc és (egyes vélekedések szerint) Trevisoi 
Szent Liberalis társaságában. Az 1503 körül készült festmény a művész 
szülővárosa katedrálisának legfőbb ékessége. Ki a festő és hol született? 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 

 
 
6. A művészt, akinek a nevére kíváncsiak vagyunk, és aki egy 
Vicenza és Padova között fekvő faluban született, amely ma az 
ő nevét viseli, az Észak-olasz quattrocento legnagyobb 
alakjának, a térérzékelés, a perspektíva mesterének, a 
reneszánsz kiemelkedő művészegyéniségének tartják. Ki ő? 
 
 
____________________________________ 
 
 
Pontszám:  / 13 
 
 
 
VI. KUTATNAK ÉS FELTALÁLNAK 
 
 
1. Feladványunk kiindulópontja a tudománytörténet egyik legnagyobb alakja, aki a 
csillagászat, a fizika és a matematika terén is kiemelkedő eredményeket ért el, és aki ugyan 
pisai születésű volt, ám munkásságának egyik legjelentősebb korszaka a páduai egyetemhez 
kötődött. Egy huszadik századi magyar író keserű hangú versben – egy a colosseum egyik 
köve alatt „talált” levéltöredék formájában – idézte elénk a tudós életének legnagyobb 
dilemmáját. Hogyan hangzik e versnek az a sora, amely a világhírű tudóshoz kapcsolódó 
legismertebb mondatot fogalmazza meg? 
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 
2. Egy vicenzai születésű, ma már amerikai 
illetőségű fizikus- elektromérnök nevére vagyunk 
kíváncsiak, aki summa cum laude végzett a páduai 
egyetemen, és aki a világ első mikroprocesszorának 
megalkotását irányította. Ki ő? 
 
______________________________________ 
 
 
Pontszám:  / 4 
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VII. VELENCEI TRADÍCIÓK 
 
 
1. „Vieni, la barca é pronta!” –  ezekkel a szavakkal invitálta Gaetano Donizetti operaszerző 
híres velencei gondolása a hajókázni készülőket.  De mit is tudhatunk ezekről a jellegzetes 
alakú vízi járművekről?  Egészítsd ki a szöveget:  
 
Eredete az ősidőkbe nyúlik. Elnevezését a latin __________________vagy a görög 

_______________szóra vezetik vissza. A velencei gondola alakja valóságos megtestesülése 

az egész városra jellemző dekoratív de egyben játékos kecsességnek. Kb. ____________m 

hosszú, és mindössze kb. ______________m széles. Csak a középső része érintkezik a vízzel, 

magasan a víz felett lebeg a _________________ nevű orrdísze, és a tatján a kisebb méretű, 

pásztorbotra emlékeztető, _______________ nevű díszítmény. A gondolás a csónak 

hátuljában, egy kis ék alakú emelvényen állva evez. A gondola 

karcsú teste alig észrevehető ívben hajlik. A hajó járása 

imbolygó, ringató, de nagy hullámzásban sem borul fel. A jobb 

hajóoldal kb. _______________cm-rel kisebb görbülete segít 

kiegyenlíteni a gondola mozgatásához használt egyetlen, 

messzire kinyúló evezőlapát keltette nyomatékot. A rendeltetésszerű utasszállító gondolák 

szigorú ismertetőjegye a teljesen egységes ________________szín, amely majdnem fél 

évezrede jellemzi ezeket a járműveket.  A gondolák száma a reneszánsz idején még elérte a 

10 ezret, ma már kb. ______________-ra zsugorodott. Nélkülük Velence nem volna az, ami.  

 
 
 
2. Ezen a képen egy tipikus velencei álöltözet mindhárom jellegzetes darabja megtalálható. 
Rakd össze az alábbi betűkből ezeknek a nevét, és jelöld be a képen, hogy az öltözet melyik 
darabjára vonatkoznak! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

a  a  b  c  e  i  l  
n  o  o  o  o  r  r  
r  r  t  t  t  v 
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3. Ha Velence, akkor karnevál is! Honnan származik, mi az eredete a „karnevál” szónak? 
 
 ___________________________________________________________________________  
 
Az írásos emlékek szerint mikor rendeztek először karnevált Velencében? ________________  
 
Mostanában kb. mennyi ideig tart és melyik napon fejeződik be a velencei karnevál? 
 
 ________________________________   ________________________________  
 
 
 
4. Ha karnevál, akkor maszkok! Ha maszkok, akkor pedig színház, méghozzá „commedia 
dell’arte”! A rögtönzött színjátékoknak megvoltak a maguk állandó szereplői – akiknek a 
felismerését, beazonosítását az általuk viselt maszk segítette. A „commedia dell’arte” mely 
szereplői viselték az alábbi maszkokat? Nevezd meg az egyes karaktereket – de vigyázz, az 
egyik maszk „kakukktojás”, nem illik a többi közé! Vajon miért? 
 

1. 2. 3. 

 
 
_____________________ 
 

 
 
__________________________ 
 

 
 
_____________________ 

4. 5. 6. 

 
 
_____________________ 
 

 
 
__________________________ 

 
 

_____________________ 

 
A ________ számú maszk nem illik a többi közé, mert _______________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Pontszám:  / 28 
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VIII. BUON APPETITO! 
 
 
1. Ennek a jellegzetes, venetoi eredetű aperitifnek ma már többféle változata ismert. 
Hozzávalói: fehérbor, valamilyen keserű likőr, pl. Aperol, továbbá szódavíz és jégkocka. A 
koktél magyar fül számára sem idegen neve nem véletlen: az egyik alkotóeleme, és ezáltal 
maga az ital is végső soron egy magyar feltalálónak köszönhető. Mi ez a venetoi eredetű ital, 
ki a magyar feltaláló, és vajon a koktél melyik alkotóelemét köszönhetjük neki? 
 
Az ital neve: _____________________  A magyar feltaláló: ________________________ , 
 
 
és az általa feltalált hozzávaló:__________________________________________________ 
 
 
 
2. Ez a konyhakerti növény egy venetoi település nevét viseli. Hogy is hívják? 
 

 ___________________________________ 
 
 
3. Hazánkban manapság egyre népszerűbb, pedig Venetoban, hajdanán, a szegények étele 
volt. Az erdélyiek szintén saját eledelüknek tekintik. Valóban, a  két név hangzásra is hasonló. 
Mi is ennek az ételnek az olasz és a magyar neve? 
 
 ________________________________   ________________________________  
 
 
 
4. A szakirodalmi források többsége szerint venetoi, egész pontosan trevisoi eredetű ez a 
külföldön talán legismertebb,  a 20. század második felében „feltalált”, kávés-piskótás-
krémsajtos  olasz édesség. A neve: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
5. A neve jelentése szerint „arany kenyér” ez az édesség, amelyet elsősorban karácsony és 
újév táján fogyasztanak. Hogyan hívják ezt az étket és melyik venetoi településen született 
meg ma használatos receptje?  
 
 ________________________________   ________________________________  
 
 
Pontszám:  / 10 
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IX. NEM CSAK CALCIO 
 
 

1. Az olasz fociválogatott  legutóbbi világbajnoki címének 
kivívásában  meghatározó szerepet játszott egy Montebelluna 
közelében 1974-ben született futballista, a Juventus játékosa. Ki ő? 
 
 
_______________________________________________________ 

 
 
2. Egy igazi lovag! 2006-ban Tatán is versenyzett Montebelluna 
1946-os születésű paralimpiai bajnoka, aki az aranyon kívül két 
másik paralimpiai éremmel is büszkélkedhet.  
 
Ki ő? _______________________________________________ 
 
Melyik versenyen láthattuk Tatán? _______________________ 
 
Milyen számban nyert paralimpiát 1992-ben? _____________________________________ 
 
 
 
3.Melyik venetoi településen rendeztek téli olimpiát? Melyik évben? 
 
 ________________________________   ________________________________  
 
 
 

4. Három különböző első osztályú csapattal is nyert olasz 
bajnokságot. Hosszú ideig ő volt az egyetlen olasz futballista,  aki 
karrierje során két város derbyjének mind a négy csapatában 
játszhatott. Éppen 30. születésnapján nem csak saját magának, de a 
futballkedvelő olaszoknak is mesés ajándékot adott  a VB  
nyolcaddöntőjében. Pár nappal később, egy büntető elhibázása miatt 
mégis keserű  szájízzel emlegették nevét  az olasz futballrajongók. 
 
Ki ő?___________________________________________________ 
 
Hogyan kötődik Montebellunához? ___________________________ 

 
 
 
5. Hogyan hívják az itáliai kerékpáros körversenyt, a Tour de France olasz megfelelőjét? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Milyen színű trikót visel az összesített ideje alapján élen álló versenyző?_________________ 
 
Melyik venetoi városban lesz az idei verseny végállomása?___________________________ 
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6. Egy padovai születésű autóversenyző nevét keressük, aki 1977 és 1993 
között a Formula–1 versenysorozat pilótája volt. Hat grand prix győzelem 
fűződik a nevéhez, de igazából arról nevezetes, hogy F–1-es pályafutása alatt 
257 nagydíjon vett részt. Ezt a teljesítményt másfél évtizedig nem szárnyalta 
túl senki. Ki ő? 
 
_______________________________________________________________ 
 

 
 
7. Az ezen a fényképen látható csinos fiatal hölgy Velence környékén született 
1988-ban. Kitűnő sportoló lett belőle: a 2009-es római világbajnokságon ő 
jutott túl elsőként gyorsúszásban a nők 400 m-es 4 perces álomhatárán 3:59:15 
perces időeredményével. Ő az első olasz női olimpiai bajnok úszó. Mi a neve? 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
8. Verona környékén született 1953-ban. A moszkvai olimpián 
aranyérmet nyert magasugrásban. Kétszer állított fel 
világcsúcsot. Ki ő? 
 
 
___________________________________________________ 
 
 
 

9. A Vicenza szomszédságában található Caldognoban 
született. Játszott a Juventusban, az AC Milanban és az 
Internazionaleban. Pályafutása csúcsán egyazon évben 
nyerte el az Aranylabdát és a FIFA által adományozott Az 
Év Játékosa címet. Sokan az Il Divin Codino néven 
emlegették (kb. “az isteni lófarkos”). – A neve:  
 
______________________________________________ 
 

 
10. Végtére a sakk is sport! Treviso közelében, szegény, sokgyerekes családba született,  a 
tartomány számos városában megfordult. Állítólag éppen egy sakkpartit folytatott egy magyar  
úrral Velencében, mikor fontos kötelessége váratlanul Rómába szólította. Retúrjegyet váltott a 
vonatra, pedig nem kellett volna: a félbehagyott partit, ígérete ellenére, sohasem fejezhette be. 
Mégis  megbocsátottak neki, sőt, milliók foglalták imájukba a nevét. Miért? Ki volt ez a 
„sakkjátékos”? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Pontszám:  / 18 
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X. AKIK A DIVATOT DIKTÁLJÁK 
 
 

1. Ma Itália tíz leggazdagabb embere  között tartják 
számon. Eredetileg borásznak és közgazdásznak tanult, ám 
az 1990-es években élete jelentős fordulatot vett –  2002-
ben az „Év vállalkozója Olaszországban” címet   egészen 
más területen érdemelte ki. Eddig a világ 103 országában 
szabadalmaztatták eljárását. Üzemei többek között jelen 
vannak pl. Magyarországon, Szlovákiában, Temesváron 
is. Ki ő és mi a kapcsolata Montebellunával? 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. A bornak az ő családjában is fontos szerepe volt. Sokan 
franciának hiszik pedig Veneto tartományban látta meg a 
napvilágot, 1922-ben. A Francia Becsületrend lovagja, az 
UNESCO tiszteletbeli nagykövete – és mindezt az haute couture 
területén elért sikereinek köszönheti! Mára 800 céget mondhat 
magáénak, 180 országban. Ki ez neves olasz-francia?  
 
___________________________________________________ 
 
 
 

3. Világhírű cégének termékei elsősorban a fiatalabb 
generáció körében népszerűek. Jelenlegi lakhelye a 
pálinkájáról híres. Ki ő és hol él? 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 

 
 
 
4. Carlo, Gilberto, Giuliana és Luciano testvérek. Trevisoban 
születtek. Édesapjuknak még csak egy kerékpár szaküzlete volt – ők 
ennél már egy kicsit többre vitték: 1965-ben divatcéget alapítottak, 
ami napjainkban is él és virágzik, mondhatni világszerte. Egy 
pénzügyi holdingon keresztül több, az autópályákhoz kapcsolódó 
vállalat-óriásban van jelentős részesedésük, de befektettek egy a 
nevüket viselő Formula-1-es csapatba, valamint ismert európai 
kosárlabda és rögbi klubok tulajdonosai is. Kik ők – mi a vezetéknevük?________________ 
 
 
Pontszám:  / 6 
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XI. TESTVÉRVÁROSUNK 
 
 
1. Az alábbi térkép Veneto tartományt ábrázolja. Jelöld be rajta testvérvárosunkat, 
Montebellunát! 
 

 
 
 
2. Amint azt a város neve is mutatja, Montebelluna egy hegy lábánál terül el. Melyiknél? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Milyen célra használta a Velencei Köztársaság az ezen a hegyen nőtt tölgyfákat? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Kit ábrázol a Montebelluna címerében látható női alak? 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
4. Hány lakosa van Montebellunának? _________________________ 
 
 
5. Sorold fel Montebelluna testvérvárosait! Karikázd be ezek közül azt, amelyik Tatának is 
testvérvárosa! 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
6. Pontosan mikor kötött testvérvárosi kapcsolatot Tata és Montebelluna – Tatán?_________ 
Kik írták alá a kapcsolatot létesítő dokumentumot? 
 
 ________________________________   ________________________________  
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7. Melyik hónapban rendezik meg Montebellunában évről-évre a „Palio del Vecchio 
Mercato” nevű rendezvényt? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Mit jelent a „palio” szó? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Miért kapta a montebellunai palio a „vecchio mercato” nevet? Mire emlékeztet ez az 
elnevezés? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Hányadik palio-t rendezik meg az idén Montebellunában? Hány méter a verseny távja? 
 
 ________________________________   ________________________________  
 
Az egymás ellen versengő montebellunai kerületeket, városrészeket contrada-nak hívják. 
Hány contrada méri össze évről évre a palio keretében versenyzőinek gyorsaságát és erejét? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Melyik Komárom-Esztergom megyei település vette át a Palio del Vecchio Mercato 
hagyományát? Vajon miért? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Mi az Europalio? Mikor szokták megrendezni? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Mióta vesznek részt az Europalion tataiak is? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Pontszám:  / 26 
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XII. Az idén emlékezünk meg az 1510-ben Tatán tartott országgyűlés 500. évfordulójáról. 
Ezen a gyűlésen a nyugati uralkodók követei a magyar királyi udvart a Cambray-i Ligához 
való csatlakozásra kérték. A Velencei Köztársaság követének a feladata ennek 
megakadályozása volt. Képzeld magad az ő helyébe, és írj egy maximum 1 oldalas beszédet 
II. Ulászló magyar királyhoz a Velencei Köztársaság védelmében! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pontszám:  / 20 


