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„A TURINI REMETE” – KOSSUTH LAJOS ÉLETE ÉS PÁLYAFUTÁSA
1. ÍRÁSBELI FORDULÓ

10. BÁLI SZEZON 10 pont

A farsang a reformkorban is elképzelhetetlen volt a báli forgatag nélkül.
Készítsék el egy védegyleti bál forgatókönyvét!

5. ANAGRAMMA 3-3 pont

A XIX. század elsõ felének nagy alakjait gyûjtöttük csokorba. Kik a je-
les magyar és külföldi személyek, mirõl voltak híresek? Kérjük, írják le
azt is, ha volt kötõdésük Kossuthhoz!

a) HAT NYÁJAS BOLYT

b) PORTÁSNÕ FEDI

c) EKE NYEL FRÖCCS

d) OLY SÓSAV SZÁLL

e) ÖTÖS FEJSZE ÓV

csak középiskolásoknak:

f) INCH TERMET

g) AUTÓ ANNO BELEROPPAN

h) EMU CSAL TOL

i) HETE BEVON

j) BALGA DIRI

6. LEJÁRATÁS (középiskolásoknak) 2+10 pont

Fejtsék meg a szóösszetételt, majd maximum egy oldalas fogalmazás-
ban ismertessék az ügyet!

SE APJA, SE ANYJA + ÜLÕALKALMATOSSÁG

11. HOL JÁRUNK? 4-4 pont

Párosítsák a GPS koordinátákat a települések képeivel! Hogyan kapcso-
lódnak Kossuth Lajos életéhez a megidézett falvak, városok?

a) 49.000790, 21.247420 b) 48.240810, 21.424528 c) 48.206971, 21.137433
d) 48.386489, 21.633667 e) 48.309543, 21.565848 f) 47.496039, 19.048524
g) 48.143524, 17.108335 h) 47.623313, 18.779566

9. VEZÉRCIKK 15 pont
Írjanak vezércikket településük valós vagy elképzelt reformkori újságába:

A) Kossuth és Széchenyi vitájáról – foglaljanak állást, kit és miért támogatnak!

VAGY

B) A nagy pesti árvíz elsõ napjáról!

VAGY

C) Az elsõ pesti lóversenyrõl!

KÉPJÁTÉK
Kedves Olvasóink számára, akik szívesen fejtenek rejtvényeket, de nem játszanak a csapatver-
senyben, minden kérdéssorhoz egy képes fejtörõt mellékelünk. A megfejtést a Keresztény Élet
szerkesztõsége címére (1075 Budapest, Károly krt. 1.) nyílt levelezõlapon kérjük beküldeni a
megjelenéstõl számított 1 héten belül! Ahelyes megfejtõk között értékes könyveket sorsolunk ki.

Hol járunk, melyik megyeszékhely Kossuth terén készült a muzeális fotó?

7. TÖRVÉNYKÖNYV

A) Kossuth születési évétõl az utolsó reformkori országgyûlésig válogat-
tunk a jogszabályok között. Írják le, melyik évben fogadták el az idézett
törvényeket! 12 pont

B) (csak középiskolásoknak)
Melyek voltak az adott esztendõben hozott legfontosabb törvények? 6+12 pont

a) „Bodrogh vármegye Bácscsal hosszu idõ óta együttes igazgatás alatt állván: ugyanazon Bod-
rogh vármegyének Bácscsal való egyesitése törvénycikkelyben kimondatik.”

b) „A jelen Törvény kihirdetésétõl a perlekedõk a királyi Itélõ Tábla elõtt pereiket magyar nyel-
ven kezdhetik, folytathatják, – a Királyi Udvari Fõ-Törvényszék pedig azokban Itéletet ugyan
magyar nyelven hozzon.”

c) „Hogy a magyar tudós társaság vagy akadémia, az önkéntes és szabad adományok utján
létesitendõ alapból, Pest szabad királyi városban, mint állandó székhelyén, a lehetõ legrövi-
debb idõ alatt minél elõbb fölállittassék.”

d) „Az országban s kapcsolt részekben született, vagy honosított, s törvényesen bevett bármelly
vallású lakosoknak, akár kinevezéstõl, akár választástól függõ minden közhivatalokra leendõ
alkalmazásában az, hogy a nemesi osztályhoz nem tartoznak, akadályúl nem szolgálhat.”

e) „Hogy mostantól kezdve jövendõben az ország határain belül közhivatalokra senki se legyen
alkalmazható, a ki a magyar nyelvet nem tudja; nem értvén ide a tényleg müködõ egyéneket.”

f) „A Váczon a hajdani Terézia-épületben elhelyezendõ nemzeti katonai akadémia, hogy a felsé-
ges császárné és királyné a magyar nemzet iránti szeretetének emlékét megõrizze, és hogy a
magyar nemzetnek felséges aszszonya iránti határtalan hódolata nyilvános bizonyságban

öröküljön, Ludovikának neveztessék.”

8. BETÛKERESÕ (általános iskolásoknak)

A meghatározásokra adott válaszok kijelölt betûit összeolvasva értelmes
szót kapnak. Mi ez? Írjanak maximum 1 oldalas összefoglalót arról, kik
és miért támogatták létrejöttét, illetve kik és miért ellenezték azt! (A meg-
határozásokban szereplõ kétjegyû betûk két betûnek számítanak!)

részmegoldások: 9 pont, fogalmazás maximum 10 pont

a) Kossuth sógora, Emília húgának férje – 6. betû

b) Lujza nevû húga gyermekeinek neve betûrendben – 2. betû

c) Zsuzsanna nevû húga fiának keresztneve – 3. betû

d) Kossuth ebben a vármegyében született – 2. betû

e) 1830-ban oroszok elleni felkelést indító nép – 4. betû

f) Ennél a családnál volt Monokon jószágigazgató Kossuth apja – utolsó betû

g) Ebben a városban van eltemetve Kossuth édesanyja – utolsó betû

h) A család címerében szereplõ állat – 2. betû

i) Kossuth édesapja ebben a vármegyében született – 1. betû
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