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„TURINI REMETE” – KOSSUTH LAJOS ÉLETE ÉS PÁLYAFUTÁSA
3. ÍRÁSBELI FORDULÓ
Az 1848-as forradalom, az áprilisi törvények kiadása 170. évfordulójára emlékezve a
Lakiteleki Népfõiskola, a Lakiteleki Eötvös Iskola és a Keresztény Élet Szerkesztõsége
Kárpát-medencei történelmi versenyt hirdet általános iskolás korú (10–15 éves) és középiskolás korú (15–19 éves) fiatalok számára

3. BETÛRÕL BETÛRE

részmegfejtések 2-2 pont, megoldás 10+10 pont

A részmegfejtésekre adott válaszok számozott betûibõl két értelmes kifejezés áll össze.
Írják le, mit tudnak ezekrõl!
a) Kossuth angol álneve, amire útlevelet kért Magyarország elhagyásakor.

„A TURINI REMETE”
KOSSUTH LAJOS ÉLETE ÉS PÁLYAFUTÁSA
címmel
A csapatok a vetélkedõ feladatait 2018.
február 4-tõl kéthetente olvashatják a Keresztény Élet hasábjain. Az egyes fordulók postára adási határideje a megjelenés
dátumát követõ 9. nap. A megfejtéseket a
Lakiteleki Eötvös Iskola 6065 Lakitelek,
Kiss János u. 1. címre kérjük beküldeni.
A f e l a d a t l a p o k e l é r h e t õ k a w w w.
keresztenyelet.hu és www.eotvosiskola.hu
oldalakon is.

1. NÉGYBÕL EGY – VAGY TÖBB

Kérjük a versenyzõket, hogy a megoldásokhoz külön lapon mellékeljék választott
csapatnevüket, a csapattagok és felkészítõ
tanáruk (felnõtt segítõjük) nevét, elérhetõségüket, és iskolájuk (közösségük) nevét!
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b) A vidini katonai körzet parancsnoka, õ fogadta Kossuthot és menekülõ társait.
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c) Kossuth fiainak nevelõje.

Bõvebb felvilágosítás a vetélkedõvel kapcsolatban: Olajos István 06-70/931–7808és
a bezdedi@gmail.com elérhetõségeken.
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d) A Dardanellákig ezen az amerikai hadihajón utazott Kossuth 1851-ben.

helyes válaszelemenként 1-1 pont

1. A régi magyar naptár szerint október minek a hónapja?
A – Mindszent hava
C – Szent András hava
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B – Kisasszony hava
D – Szent Mihály hava
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e) Kossuthot a Dardanelláktól Angliáig szállító hajó neve.

2. Hány esztendõs volt 1849-ben az osztrák császár, akinek parancsára a honvédtiszteket
halálra ítélték?
A – 15
B – 19
C – 27
D – 36
3. A kivégzettek közül hányan voltak, akiket golyó általi halálra ítéltek?
A–3
B–4
C–2
D–5
4. A vértanúk közül nem volt mindegyik tábornok. Ki viselt ezredesi rangot?
A – Lázár Vilmos
B – Aulich Lajos
C – Török Ignác
D – Lahner György
5. Pesten ugyanezen a napon végezték ki az elsõ felelõs magyar kormány vezetõjét, Batthyány Lajost. Kivégzésének helyén mi õrzi máig emlékét?
A – Egy tölgyfát ültettek oda.
B – Ott áll az ismeretlen katona sírja.
C – A kivégzett miniszterelnök szobra áll azon a helyen. D – Örökmécses ég ott.
6. Az orosz cár egyetlen tábornoknak tudott kegyelmet kieszközölni. Ebben sem volt sok köszönet, hiszen épp megmenekülése miatt kortársai ebben a jeles férfiúban árulót láttak. Ki õ?
A – Lenkey János
B – Noszlopy Gáspár
C – Ormai Norbert
D – Görgey Artúr
7. Az utolsó elõttinek felakasztott Damjanich János katonái legendás sereget alkottak. A
tavaszi hadjáratban kiválóan vitézkedtek. Hogyan nevezi õket – igaz tévesen – a közhagyomány?
A – vörössipkások
B – a vihar fiai
C – Kossuth kardjai
D – kék oroszlánok
8. A kivégzett tisztek többsége nem magyar nemzetiségû volt, mégis a magyar szabadságért adták életüket. Egyikük az angol királyi házzal is rokonságban állt. Ki õ?
A – Kneziæ Károly
B – Poeltenberg Ernõ
C – Leiningen-Westerburg Károly
D – Lahner György
9. A kivégzést váró tábornokok példás lelki nyugalomról tettek tanúbizonyságot. Egyikük, mérnök lévén a kivégzés elõtti éjszakán egy francia hadmérnök erõdítményépítési
könyvét olvasgatta. Ki õ?
A – Nagysándor József
B – Schweidel József
C – Kiss Ernõ
D – Török Ignác
10. „Tegnap hõsök kellettek, ma mártírok. Így parancsolja ezt hazám szolgálata.” Ezekkel a szavakkal búcsúzott az élettõl az a tábornok, aki Kossuth Lajossal volt egyidõs a
vértanúk közül. Kirõl van szó?
A – Aulich Lajos
B – Dessewffy Arisztid
C – Vécsey Károly
D – Damjanich János
11. Nem félt a haláltól, de az akasztást végtelenül megalázónak tartotta, ezért a felesége által a cellájába csempészett apró tõrrel felvágta ereit kezén és nyakán. Ki a vértanú mély
gyászt viselõ neje, akitõl meghatóan szép búcsúlevélben köszönt el halála elõtt a férj?
A – Szinyei Merse Emma
B – Zichy Antónia
C – Colson Amália
D – Brünek Júlia
12. Vécsey Károlyék tizenhárman voltak testvérek. Apja a bécsi magyar nemesi testõrség utolsó parancsnoka, egyik nõvére királyi csillagkeresztes és palotahölgyként Ferenc
József nevelõje. Az apa feldühödve azon, hogy fia a magyar szabadságért harcolt, mit
eszközölt ki a kivégzés alkalmával gyermekének?
A – Nem írhatott búcsúlevelet felesége számára.
B – Megvasalva sötétzárkában õrizték kivégzéséig.
C – Holttestét nem engedte eltemetni, végül a temetõ árkában hantolták el pap nélkül.
D – Elérte, hogy utolsónak akasszák fel, hogy minden tábornoktársa kivégzését végig kelljen néznie.
13. A megtorlás elõl sokan menekültek török földre, hiszen akkor még délrõl Törökországgal voltunk határosak. Melyik folyón kellett átkelniük ahhoz a menekülõknek, hogy
kikerüljék az osztrák fegyvereket?
A – Duna
B – Tisza
C – Dráva
D – Száva
14. Aradon hatalmas emlékmûvet állítottak a hõsök tiszteletére. Az elsõ világháború
után román fennhatóság alá kerülõ városban azonban a hatóságok lebontatták a szoborcsoportot, s csak 2004-ben állíthatták fel azt újra. Ki a Szabadság-szobor alkotója?
A – Stróbl Alajos
B – Zala György
C – Kisfaludi Strobl Zsigmond
D – Schulek Frigyes

2. IDEGEN CSILLAGOK ALATT
a) ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK – Rajzoljanak térképet arról, hogy milyen utat járt be
Magyarország elhagyása után Európában Kossuth Lajos haláláig! maximum 15 pont
b) KÖZÉPISKOLÁSOK – Ábrázolják térképvázlaton Kossuth amerikai utazását, röviden számoljanak be annak egyes állomásairól!
maximum 20 pont
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f) Olasz politikus, szabadságharcos, akivel Kossuth Londonban ismerkedett meg.
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g) Ezen a hajón utazott Kossuth Amerikába.
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h) Kossuth, Teleki és Klapka által alapított szervezet az emigráció irányítására.
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i) Garibaldi magyar ezredese.
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j) Magyar folyóirat, melybe Kossuth csillagászati cikket írt.
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k) Kossuth itt lakott 1874-tõl.
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l) Az Atheneum Kiadónál megjelenõ visszaemlékezéseinek címe eredeti helyesírással.
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m) Erdélyi nemes kisasszony, akivel 1884-tõl haláláig levelezett Kossuth.
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n) Festõnõ, aki élete utolsó éveiben három olajfestményt is készített Kossuthról.
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o) Budapest polgármestere Kossuth díszpolgárrá választásakor.
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4. NEMZET ÉS EMLÉKEZET
a) ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK
Kossuth kultusza máig elevenen él a magyar köztudatban. Mi mindent neveztek el az
utódok a nagy államférfiról? Gyûjtsenek minél több (maximum húsz) olyan tárgyat, fogalmat, kitüntetést, amelyeknek Kossuth volt a névadója! (utcaneveket, intézményneveket nem kérünk)
maximum 20 pont
b) KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
elemenként 1-1 pont
A Capitoliumban mely jeles személyiségek társaságában találjuk meg Kossuth mellszobrát? Az USA-ban kiadott „A szabadság bajnokai” bélyegsorozat milyen értékû bélyegén
szerepel Kossuth portréja? Kiknek az arcképe szerepel még a bélyegsorozaton?

