
 

Az Irinyi János Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Diákotthon műveltségi versenyt hirdet  

„Irinyi János élete és kora” címmel 

A résztvevők köre: 

− 3 fős csapatok a középiskolák 9-11. évfolyamairól, 

− iskolánként maximum 2 csapat indulhat a feladatlapok beküldésével. 

Az I. forduló megoldásait 2017. március 10-ig kérjük az alábbi e-mail címre elküldeni: 

viszlaimargit@gmail.com 

Külön nevezési lapot nem kérünk beküldeni, de kérjük, hogy a csapat tagjainak nevét, 

iskolájuk nevét és a felkészítő tanár nevét pontosan, telefonszámmal és egyéb 

elérhetőségükkel együtt tüntessék fel a feladatlapon! 

A versenyszervezéssel kapcsolatosan felmerülő kérdésekre a viszlaimargit@gmail.com, 

illetve a titkar@irinyi-ref.hu címen lehet választ kapni. Telefon: 06/48 311-422 

A felkészüléshez ajánlott szakirodalom: 

Irodalom:  

Irodalom tankönyv 10. osztály Jókairól szóló fejezete 

A magyar irodalom története 4. kötet 284-320. oldala 

Kötelezően elolvasni: Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, illetve a filmváltozata: 

http://mozicsillag.co/film/a-ko-szivu-ember-fiai-1964-online 

Tudománytörténet: 

- Síró András: Irinyi János című monográfiája és a neten található róla szóló cikkek, 

valamint az I. és II. ipari forradalom találmányai, feltalálói  

- A technika krónikája, Officina Nova 186. oldaltól a 342. oldalig tartó fejezetek, a 

technika- és tudománytörténetre vonatkozó részek. 

Történelem:  

- Magyarország története 14-15-16. kötete: 

Hermann Róbert: Forradalom és szabadságharc (1848-1849);  

Deák Ágnes: Polgári átalakulás és neoabszolutizmus; 

mailto:viszlaimargit@gmail.com
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Kozári Mónika: A dualizmus kora (1867-1914) 

- Magyarország története a 19. században (Szerkesztette: Gergely András), a 

neoabszolutizmushoz, a kiegyezéshez és a dualizmushoz kapcsolódó részek. 

- Száray Miklós: Történelem tankönyveinek megfelelő fejezetei  

A zenei forduló témája: Erkel Ferenc művészete 

Művészettörténet: Budapest világvárossá fejlődése, a meghatározó épületek felismerése 

(stílusjegyeik, alkotójuk) 

Az interneten található adatokat is fel lehet használni, de a javításnál a megadott 

szakirodalomban található megoldásokat fogadjuk el. 

A versenyen a csapatok könyvjutalomban részesülnek. 

Kazincbarcika, 2017. január 5. 

Jó munkát kívánunk!  

A verseny szervezői 

 

Iskola neve, a csapat elérhetősége (telefonszám is): 

 

A csapat tagjainak neve:  

 

 

 

Felkészítő tanár neve, elérhetősége: 

 

Elért pontszám: 90 pont/ 
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FELADATLAP 

1. Az alábbi feladat az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeihez kapcsolódik. 

Tegye időrendi sorrendbe sorszámozással a felsorolt eseményeket, (1 pont) majd írja az 

esemény betűjelét a térkép megjelölt helyszínéhez! (Elemenként 1 pont) 

Az események Sorszám 

a) Irinyi János itt hozott létre salétromgyárat  

b) Az utolsó ellenálló erőd (vár)  

c) Az első jelentős győztes csata helyszíne  

d) A fegyverletétel helyszíne  

e) A Függetlenségi Nyilatkozat kiadása  

           

 

            10/ 
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2. Kikre ismer rá a képen, hogyan kapcsolódnak Irinyi János életéhez? 

1.  2.  3.  

   

___________________                    __________________                       _________________ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  6/ 

3. Irinyi János élete 

 

1. Hol és mikor született Irinyi János? 

 

2. Ki volt az a bécsi gyógyszerész, aki patikája mellett tűzijáték készítéssel is 

foglalkozott, és bevette Irinyit üzlettársnak? 

 

3. Hol fejezte be középiskolai tanulmányait? 

 

4. Hogyan gyógyította Irinyi a vérszegénységet? 

 

5. Együtt végzett Hohenheimben, a mezőgazdasági akadémián azzal a 

fiatalemberrel, aki később a Magyaróvári Mezőgazdasági Akadémia 

nagyhírű igazgatója lett. Ki ő? 

 

6. Irinyi János részt vett egy felirat szerkesztésében 1843-ban, mi volt a 

felirat tárgya? 

 

7. Mikor és hol tartóztatták le Irinyit a szabadságharcban való részvételéért? 

 

8. Hány évre ítélték Irinyit és öccsét, Józsefet a szabadságharcban való 

részvételért? 
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9. A „Hadsereg-parancsnokság legfőbb kegyelme folytán” amnesztiával 

szabadultak, mikor? 

 

10. Hogyan kapcsolódott a 12 ponthoz Irinyi János neve?   

              10/ 

 

4. Valaki hiányzik a sorból! 

 

Egy személy minden sorból hiányzik, nevezze meg, hogy ki ő! 

a) A transzformátor megalkotói: Déry, ……………………, Zipernowsky 

b) Az osztrákok által 1848 decembere óta ostromlott Komáromot április 22-

én mentette fel a Damjanich János és ………………. ………….. vezetésével 

érkező magyar sereg. 

c) Batthyány Kázmér, Duschek Ferenc, Vukovics Sebő. Mely kormány 

miniszterei voltak ők?    

d) Knezić Károly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos, Lahner 

György, Poeltenberg Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, Török Ignác, 

……………….. …………………, Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewffy 

Arisztid, Lázár Vilmos 

e) Tömös, Talmács, Uzony, Segesvár,…………………..  

 

f) Az Andrássy-kormány tagjai: Eötvös József, Wenckheim Béla, Lónyay 

Menyhért, Horvát Boldizsár, Mikó Imre, Festetics György, …………… 

…………………….  

g) 1848. október 8-án, a Batthyány-kormány lemondása után a képviselőház az 

Országos Honvédelmi Bizottmányra ruházta a végrehajtó hatalom gyakorlását. 

Tagjai: Madarász László, Nyáry Pál, Pállfy János, Patay József és Sembery 

Imre, ……………….. ……………………  

h) A közös bennük, hogy pénzügyminiszterek: Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, 

Duschek Ferenc, ………………… ……………………. (1867-1870)  

i) A Batthyány-kormány Magyarország első felelős kormánya volt: Batthyány 

Lajos miniszterelnök, Szemere Bertalan belügyminiszter, Esterházy Pál, a 

király személye körüli miniszter, Klauzál Gábor ipar- és földművelésügyi 

miniszter, Kossuth Lajos pénzügyminiszter, Mészáros Lázár hadügyminiszter, 

Széchenyi István közmunka és közlekedésügyi miniszter, Eötvös József vallás- 

és közoktatásügyi miniszter, ………. ……………… igazságügyi miniszter. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/12_pont
https://hu.wikipedia.org/wiki/Batthy%C3%A1ny_K%C3%A1zm%C3%A9r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Knezi%C4%87_K%C3%A1roly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagys%C3%A1ndor_J%C3%B3zsef
https://hu.wikipedia.org/wiki/Damjanich_J%C3%A1nos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aulich_Lajos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lahner_Gy%C3%B6rgy
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lahner_Gy%C3%B6rgy
https://hu.wikipedia.org/wiki/Poeltenberg_Ern%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Leiningen-Westerburg_K%C3%A1roly
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_Ign%C3%A1c
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9csey_K%C3%A1roly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiss_Ern%C5%91_%28alt%C3%A1bornagy%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Schweidel_J%C3%B3zsef
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dessewffy_Arisztid
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dessewffy_Arisztid
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1z%C3%A1r_Vilmos_%28ezredes%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/E%C3%B6tv%C3%B6s_J%C3%B3zsef_%28%C3%ADr%C3%B3%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wenckheim_B%C3%A9la
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3nyay_Menyh%C3%A9rt
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3nyay_Menyh%C3%A9rt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1t_Boldizs%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mik%C3%B3_Imre_%28politikus%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Festetics_II._Gy%C3%B6rgy
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
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j) A képviselők elhagyták Pestet, és a békeküldöttség 5 tagja: Majláth Antal, 

…………… …………., Lonovics József egri érsek, Batthyány Lajos és Deák 

Ferenc elindult Windischgratz bicskei táborába.      10/ 

5. Kitől származnak az alábbi idézetek? 

a) „Fut Bécs felé Jellacsics, a gyáva, 

Seregének seregünk nyomába’, 

Megrémülve fut a magyar hadtól; 

Magyar hadban egy vén zászlótartó.” 

b) „Vorwärts dupla lénung, rückwärts kartács schiessen – azaz, ha előrementek, dupla 

zsoldot, ha hátráltok, kartácsot kaptok.”  

c) „ … Uraim! A haza veszélyben van. … felhívom önöket ezen határozatra: mondják ki 

önök azt, hogy … a szükséghez képest 200.000 fegyverest állíthasson, vagyis a jelen 

disponibilis haderőt 200.000-re emelhesse s ezen első perczben 40.000 embert 

mindjárt kiállíthasson, és a többit a szerint s úgy, mint a szükség fogja kívánni!” 

d)  „Ugyan már fiaim! Otthagynátok az Úristent ezeknek a pogányoknak?”  

e) "Én is ott járok a viharos események közt, mint Plinius egykor a Vezúv hegy 

tűzokádásánál, a természet roppant tüneményét vizsgálva, hogy az utókornak leírja… 

s míg az utókorról gondoskodott, a lávatömeg őt eltemeté..."    5/ 

 

6. Mit takarnak az alábbi fogalmak? Magyarázza meg! 

a) „szerviánus": 

 

b) szábor: 

 

c) cipszerek: 

 

d) „Jézus-Mária huszárok": 

 

e) előszentesítési jog: 

 

f) „pragmatikus közös ügyek":         

 

g) „A békeliga": 

 

h) „az alkotmány védőbástyája”: 
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i) obstrukció: 

 

j) „abgang”:                                                                                                        10/ 

 

7. Irinyi korában számos kiemelkedő személyiség nyomta rá a bélyegét 

történelmünkre, kire ismer rá az alábbiak alapján, nevezze meg! 

a) Zemplén vármegyében született, házitanítók tanították. Diplomáciai, jogi és 

közgazdasági ismereteit gazdagította Németországban és Angliában. Franciául és 

németül anyanyelvi szinten tudott. Jól tudott úszni, lovagolni és kiválóan rajzolt. 

1847-ben Zemplén vármegye országgyűlési követe lett ellenzéki követutasítással és 

Kossuthhoz csatlakozott: ……………………………………………………………….. 

b) Uralkodónak nevelték, abban a szellemben, hogy Istenen kívül semmilyen hatalomnak 

nem tartozik számadással. Az 1848-as forradalmak és a magyar szabadságharc, majd 

az 1850-1860-as években elszenvedett nemzetközi kudarcok arra kényszerítették, 

hogy az uralkodásról vallott felfogását felülvizsgálja, és alkotmányos uralkodóvá 

váljék. Egész tevékenységét a vallásosság, kötelességtudat és szorgalom jellemezte: 

………………………………………………………………………………………....... 

c) A szabadságharc idején segédfogalmazóként dolgozott a vallás- és közoktatásügyi 

minisztériumban. A bukás utána családja elmenekítette fiútestvérével együtt. 

Németországban, Belgiumban és Angliában jártak, egyetemi szemesztereke 

tlátogattak.1859-ben lépett a politika porondjára, a protestáns pátens ellen elmondott 

beszédével: ……………………………………………………………………………... 

d) Iskoláit Bécsben végezte, de a bécsi Politechnikumot apja halála miatt nem fejezhette be. 

1877-ben Amerikába utazott Edisonhoz, néhány éven át Edison munkatársa volt, később 

ügyeinek európai képviselője: ………………………………………………………….. 

e) A budapesti Műegyetemen diplomázott 1892-ben. Két évig Párizsban dolgozott, majd 

Budapesten a Ganz-gyár szolgálatába állt. Rövidesen a villamossági szerkesztési 

osztály vezetője lett. Saját tervei és számítási módszere alapján bevezette az indukciós 

motorok gyártását és megkezdte alkalmazásukat a vasúti vontatásban: 

…………………………………………………………………………………………... 

    5/ 
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8. A kőszívű ember fiai c. regényhez kapcsolódnak a következő kérdések: 

a) Hogy hívták a három Baradlay fiút a regényben? 

b) Mit tartalmazott Palvicz Ottó végrendelete? 

c) Mi volt az oka annak, hogy Jenő halt meg, a bátyja, Ödön helyett?  

d) Leonin hogyan árulta el a barátját, Ödönt? 

e) Richárd hogyan tett szert egy kardra? 

f) Hány gyertyával jelzett az áruló Buda ostromakor?  

g) Ki volt Karolina Pia?  

h) Mi volt Boksa Gergő „hőstette”, amivel kivívta a Baradlay fiúk elismerését is?  

i) Hányszor jutott be Baradlayné a körül zárt Bécsbe?  

j) Hogyan élte túl az isaszegi csatát Richárd?      

           10/ 

 

9. Találmányok kora, válaszoljon a kérdésekre! 

 

a) Ki készítette az első gőzhajót, amelyik a bécsi Duna-szakaszon 

közlekedett? 

b) Honnan kapta a bauxit a nevét? 

c) Kinek a találmánya a forgó dobos többlövetű fegyver? 

d)  Vízben nem oldódó jellegzetes szagú, színtelen folyadék. Gyanták és 

zsírok kitűnő oldószere ezen kívül a jódot, a ként és a foszfort is feloldja. 

Ki fedezte fel, mikor, milyen vegyületről van szó? 

e) Mit írtak az első valódi kerékpár megalkotójának házára? 

f) Ki a feltalálója, és hogy nevezzük ma a villanyforgonyt? 

g) Ki volt az a személy, aki 1861. október 26-án az első telefonkészüléket 

bemutatta a közönségnek? 

10/ 

10. Budapest, Budapest, de csodás………..                       

Épület neve, tervező iroda:                             (2 pont) 
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Az épület neve, tervezője, stílusa:                                                                                (3 pont) 

 

Az épület neve, tervezője:      (2 pont) 

Mely épületre ismer rá, miről híres?       (2 pont) 

 

 

Nevezze meg őket! 

a,  
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 b, 

 c,                                                      (3 pont) 

 

Az épület tervezője, az épület neve:  

 

        (2 pont) 

                 14/ 

 

 

 

 


