
 
 
 
 

Széchenyi István (1791-1860)  
és a reformkor emlékezete 

Megyei Történelem Verseny 
 
 

2. forduló – Megoldás 
 
 
 
 
 
 

 
Összpontszám: 100 
  



1. feladat (15 pont)  
 
1791 (évszám) 
Széchényi Ferenc (név) 
Nemzeti Múzeum (intézménynév) 
Festetics Julianna (név) 
Georgicon (intézménynév) 
katona (foglalkozás) 
napóleoni (tulajdonnévből képzett melléknév)  
Lunkányi János (név) 
1825-27 (évszám)  
Akadémia (intézménynév) 
Lovakrul (könyvcím)  
1830 (évszám) 
Stádium (cím) 
12 (szám) 
A kelet népe (cím)  

 
2. feladat (7 pont) 
 
2 
X 
1 
X 
1 
X 
2 
 

3. feladat (31 pont) 
 

A) (5 pont) 
 

A megállapítás 
betűjele 
 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

A gőzhajó 
sorszáma  

4 3 4 1 2 

 
B) (4 pont) 
 
a) Al-Duna szabályozás/a Vaskapu hajózhatóvá tétele (1 pont) 
b) A Dunában gázol/mindkét hóna alatt egy-egy gőzhajót tart/a háttérben a Vaskapu látható (2 pont) 
c) A karikatúra készítője nem hitt barátja nagyszabású terveinek gyors megvalósulásában. (1 pont) 
   
C) (22 pont) 
  
a) Szerbia, Románia (2 pont) 

b) Óbudai Hajógyár (1 pont) 

c) Búvárharang. A segítségével megvizsgálták a Duna medrét. (2 pont) 

d) Budai Alagút. A Lánchíd forgalmát vezette le. (2 pont) 

e) Pesti Hengermalom. Nagy mennyiségű liszt előállításra csak a gőzmalmok voltak alkalmasak. (2 pont)  



f) Balatonfüred (1 pont) 

g)  

 I.  

1. A fiatalok itt megtanulhattak evezni. (1 pont) 

2. A híd építésében részt vevők számára kikapcsolódást és versenylehetőséget biztosítsanak. (1 pont) 

 II. 

Széchenyi feleségéről és fiáról (2 pont) 

h) 1. (1 pont) 

i) Árurakodóhely (1 pont) 

j) A reformkor legnagyobb vontatóhajója volt. (1 pont) 

k) Dévény az ország nyugati kapuja volt. (1 pont) 

l) A Széchenyi gőzhajón történt kazánrobbanást. (1 pont) 

m)  

1. Pestről utazott haza Nagycenkre, de a jégzajlás miatt nehezen jutott át Pestről Budára. (1 pont) 

2. A nemesek elutasították a hídpénz fizetését, mivel ragaszkodtak az adómentességükhöz. (1 pont) 

n) A vidéki, parlagi nemesség véglegesen lekési a haladás hajóját. (1 pont) 

 

4. feladat (10 pont) 
 

A) könnyű, meleg, nem veszti a színét, nem esik bele a moly (3 pont) 

B) népszerűsítés, támogatás (2 pont) 

C) A selyemhernyó-tenyésztés költséges vállalkozás. (1 pont) 

D) A selyemhernyó-tenyésztésbe való befektetés megtérülési ideje hosszú. (1 pont) 

E) Részvénytársaságok formájában, mert tőkeigényes és hosszú a megtérülési idő. (2 pont) 

F) Nem volt sikeres. Lassan megszűnt. (1 pont) 

 

5. feladat (6 pont) 
 
A) malomhengerek/hengerszékek/hidraulikus sajtolók/mérlegek/könyvnyomdai gépek/présgépek,  

cséplő- és szalmavágó gépek/kukoricamorzsolók/tűzoltófecskendők/szivattyúk/erkélyrácsozatok/oszlopok/ 

kis gőzgépek/fegyverek (5 pont) 

B) Ganz Ábrahám (1 pont) 

 

6. feladat (4 pont) 
 

Uradalom 
Pölöskei uradalom Szentgyörgyvári 

uradalom 
Cenki uradalom Csokonyai 

uradalom 

Jellemző 
 
c 
 

b d a 

 

7. feladat (5 pont) 
 
   I.  
a) Majorsági termékek eladása (1 pont) 
d) jobbágyi szolgáltatások (1 pont) 
f) kocsmaház, mészárszék, pálinkafőző bérbeadása (1 pont) 
  



   II.  
Művelés alá vont terület növelése/Majorsági gazdálkodás kiterjesztése/A jobbágyoktól visszaváltott 
irtásföldek majorsághoz csatolása (1 pont) 
váltógazdálkodás/vetésforgó (1 pont) 
 

8. feladat (13 pont) 
 
A)  
tőkehiány (1 pont) 
elmaradott szállítási és hitelviszonyok (1 pont) 
földterületek tagosítatlansága (1 pont) 
 
B)  
Csokonyai uradalom, Széchenyi Lajos (2 pont) 
Tarnócai uralom, Széchenyi Pál (2 pont) 
 
C)  
Nem tudta az összes birtokát korszerűsíteni./Adósságok visszafizetésének terhei. (1 pont) 
Jobbágyaival történő békés egyeztetések megfeneklettek. (1  pont) 
 
D) 
Gondatlan gazdából tudatos gazdálkodó lett, mert nem akart anyagilag kiszolgáltatott lenni./ 
Anyagilag független akart lenni. (3 pont) 
 
E) 
MTA megalapítása/Lóversenyzés elindítása/Lótenyésztés ösztönzése/Selyemhernyó-tenyésztés támogatása, 
stb. (1 pont)   

 
9. feladat (7 pont) 
 

A)  
haszonelvűség/az egyéni és a közösségi haszon, boldogulás összeegyeztethető (1 pont) 
B)  
A közjó előmozdítása. (1 pont) 
C)  
fiziokratizmus (1 pont) 
liberalizmus (1 pont) 
D)  
Sina György bankár (1 pont) 
E)  
Lánchíd, finanszírozás (2 pont) 
 

10. feladat (2 pont) 
Franz Eybl, 1842 
 
 
 
 


