Játékunk második fordulójának feladatai két kiemelkedõ magyar államférfihoz kapcsolódnak. Deák Ferenc 210 esztendeje, Eötvös József pedig
éppen 200 esztendeje született.

1. Melyik vármegye szülötte volt a „haza bölcse”?
A. Zala

B. Vas

C. Somogy

D. Tolna

2. Széleskörû mûveltségét Deák szerzetesrendi iskolákban szerezte.
Kik alapították azokat a szerzetesrendeket, amelyeknek intézményeiben tanult? (Többszörös választás!)
A. Szent Norbert
B. Szent Benedek
C. Szent Ferenc
D. Kalazanci Szent József

3. Kerek évfordulója van Deák országgyûlési szereplése kezdetének,
180 esztendeje mondta szûzbeszédét Pozsonyban. Melyik nyelv volt
használatos a magyar közigazgatásban ekkor?
A. magyar
B. latin
C. német
D. mindhárom, gyakran együtt

4. A reformkori országgyûléseken ismerkedett meg Deák József
nádorral, akit – bár Habsburg volt –, általános tisztelet övezett az
országban. Ki volt a jeles nádor elsõ feleségének, a magyarok által
igen szeretett hercegnõnek az atyja?
A. a francia király
B. a porosz uralkodó
C. a lengyel király
D. az orosz cár

5. Deák jó barátja volt az a nagy erejû, hatalmas termetû fõúr, akit

Történelem 8. 2. forduló

zsibói bölényként emlegettek kortársai. Mikor a bárót perbe fogták
ki vállalta védelmét?
A. Kossuth Lajos B. Jósika Miklós C. Kölcsey Ferenc D. Nyári Pál

6. A Batthyány-kormányban Deák melyik tárcát vezette?
A. közmunkaügyi B. belügyi

C. kereskedelmi

D. igazságügyi

7. A szabadságharc leverése után Deák a Viktória angol királynõrõl
elnevezett szálló lakója lett. Hányas számú szobában lakott 15
esztendõn át?
A. 1.
B. 13.
C. 48.
D. 72.

8. A kiváló politikust holtig tartó mély barátság fûzte Vörösmarty
Mihályhoz, aki végrendeletében rábízta három még élõ gyermekének
gyámságát. Mi volt a nevük a költõ árváinak? (Többszörös választás!)
A. Béla
B. Laura
C. Ilona
D. Erzsébet

9. Deák közismerten lekenyerezhetetlen, egyenes ember volt, akit
sem ajándékkal, sem kitüntetéssel, sem méltósággal nem lehetett
megvásárolni. Mondása szerint mi volt a legtöbb amit – akár a
királytól is – elfogadott?
A. egy kézszorítás
B. egy köszönõ szó
C. egy kalapemelés
D. egy szivar

10. A politikus legnagyobb eredményeként az osztrák-magyar kiegyezés létrehozását szoktuk említeni. Milyen foglalatosságot végzett kis
lakosztályában Deák akkor, amikor pihenni szeretett volna?
A. régi könyveket másolt
B. fafaragással foglalkozott
C. zongorázott
D. rézdomborításokat készített

11. Eötvös József pályafutása szintén a reformkorban indult. Elkötelezettségét, nagy mûveltségét a Magyar Tudományos Akadémia
levelezõ tagsággal jutalmazta, majd rendes tagjai sorába emelte.
Hány esztendõs volt Eötvös, mikor elnyerte a levelezõ tag címet?
A. 22
B. 25
C. 31
D. 34

12. Eötvös Deákhoz hasonlóan tagja volt a Batthyány-kormánynak, és
a kiegyezés után is miniszteri tárcát vállalt. Melyik törvény fûzõdik
a nevéhez? (Többszörös választás!)
A. népiskola törvény
B. büntetõjogi reform
C. a zsidók egyenjogúsítása
D. a polgári házasságkötés bevezetése

13. Irodalmi munkássága elismeréseként tagja,
késõbb elnöke lett a Kisfaludy Társaságnak. A
felsoroltak közül kik voltak vezetõi még a nagyfontosságú irodalmi egyesületnek?
(Többszörös választás!)
A. Fáy András
B. Arany János
C. Kemény Zsigmond
D. Gyulai Pál

14. Eötvös gyermekei közül Loránd, a torziós inga
feltalálója is a Tudományos Akadémia tagja lett.
Melyik iparág köszönhet sokat találmányának?
A. bányászat
B. textilipar
C. kohászat
D. üveggyártás

