A magyar technológiai és ipari forradalom III.
(Nyári egyetem – Lendva - 2012)
Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány

VETÉLKEDŐ

1. Az alábbi elnevezések közül melyik nem utal Lendvára?
a.
b.
c.
d.

Unter-Limbach
Lindau
Donja Lendava
mindegyik Lendvára utal

2. Melyik nem lendvai nevezetesség?
a.
b.
c.
d.

Lendvai vár
Szent Katalin plébániatemplom
Zala György tér
Mátyás király szobra

3. Mit mondott ki az 1896. évi VIII. törvénycikk, amely az ezredéves ünnepet törvénybe itatta?
ünnepséget rendeznek a jubileum alkalmából
400 új népiskolát hoznak létre
a politikai pártok szüneteltetik a vitáikat az ünnepségek idejére
kiállításokra 4,5 millió Ft-ot, emlékhelyek építésére 5,2 millió Ft-ot szánnak
4. Mikor hozta meg a képviselőház a fenti törvényt?
a. 1896. április 21.
b. 1985. december 9.
c. 1896. január 20.
5. Soroljon fel legalább 5, az ünnepségekre elkészülő budapesti épületet vagy egyéb műtárgyat!
Millenniumi Földalatti Vasút
Műcsarnok
Iparművészeti Múzeum
Ferencz József híd
Parlament 96 méteres kupolája
Konstantinápoly mulatóhely
6. A Millennium alkalmából nagyszabású kiállítást rendeztek, melyet Ferenc József nyitott meg
1896. május 2-án. A kiállítást főkapukon keresztül lehetett megközelíteni. Párosítsa össze a
főkapuk képeit az elnevezéseikkel!
1
2
3
4

Andrássy úti kapu
Király utcai kapu
István úti székelykapu
Ősbudavári kapu

1

1)

4)

2)

3)

7. Tippelje meg, hogy kb. hány látogató lehetett kinn a kiállítás első napján, 1896. május 10-én?
50-60 ezer fő
8. Miért nem tekinthetjük a milleniumi földalatti vasútat metrónak?
Azért földalatti vasút, mert nem megy olyan mélyen, mint a metró és egyéb paraméterei
(állomásköz, energiaellátás, stb.) is inkább a villamosra jellemzőbbek, mint metróra.
9. Párosítsd össze a megfelelő nevet a hozzá kapcsolódó iparágat?
a. Walla József
b. Buchwald Sándor
c. Szvetics Emil
d. Mauthner Ödön
e. Thonet terstvérek
A. mozaik- és cementgyártás
B. vasbútorgyártás
C. távközlés
D. kertészet
E. faszékgyártás
a
A

b
B

c
C

d
D

10. Tegye sorrendbe a milleniumi földalatti vasút egykori állomásait!
__ Artézi fürdő
__Gizella tér
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e
E

__Deák Ferenc tér
__Váczi körút
__Opera
__Oktogon
__Körönd
__Vörösmarty utca
__Bajza utca
__Aréna út
__Állatkert
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11. Kitől származnak az alábbi szemelvények? Melyik vidéki milleniumi emlékművön áll a
felirat? (Válaszd ki a megadott lehetőségek közül!)
“Hazánkat nem sors szeszélye:
Hős ereje, bölcs eszélye
Tartotta meg ezer évig,
Tartsa is meg örökkétig!”
Gyula Pál, dési főtér emlékoszlopa
Hont mutatott a magyarnak a székely
8 harczola hűn sok ezernyi veszélylyel
Tiz század előtt is ez ősi honért;
Most ezer év diadalma jeléül
Hun eredetnek erényein épült
Kőoszlopa hirdeti, hogy ma is él!
Embery Árpád, székelyudvarhelyi emlékoszlop
Szerző: Embery Árpád, Karsa Ferenc, Gyula Pál, Bezerédy Gyula
Emlékmű: zobor-hegyi emlékmű, dési főtér emlékoszlopa, székelyudvarhelyi emlékoszlop,
dévényi milleniumi emlékmű

12. Párosítsa össze a megfelelő dátumot a hozzá kapcsolódó eseménnyel! Mindegyik datum
1896-hoz kapcsolódik!
május 2., május 4., június 6., szeptember 27., október 25.
Esemény

Dátum
május 2.
október 25.
szeptember 27.
június 6.
május 4.

Hivatalos megnyitó
Iparművészeti Múzeum átadása
A Vaskapu-szoros megnyitása
Új királyi palota alapkőletétele
Műcsarnok megnyitása

13. „A millenium csillogása sok bajt elfedett” – írja egy korról készül történelmi cikk. Fejtsd ki
részletesen, melyek voltak azok a bajok, amelyek jellemezték a kiegyezés utáni
Magyarországot?
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• Bár 1867-ben sokan vitatták a Monarchia fennmaradását, a hosszú béke örök életűnek
mutatta.
• A kiegyezés utat nyitott a tőkés fejlődés előtt, de merev politikai rendszere nem tudott
az új igényekhez igazodni, a piac összetartó erői s a fejlődés által erősített nemzetiségi
törekvések közt ellentmondás feszült.
• A nemzetiségek helyzetével a magyar közjog nem foglalkozott, csak egyéni jogokat
ismert. A horvát önkormányzat a többi nép számára vágyálom, nekik viszont kevés
volt: perszonáluniót követeltek. A román sérelmeket rögzítő Memorandumot Bécs
1894-ben elutasította, szerzői ellen a magyar kormány sajtópert indított.
• A Kossuth 1894-es temetése körüli viták a magyar nemesség és a dinasztia közti
feszültséget érzékeltették.
• Az 1895-ben hivatalba lépett Bánffy-kormány a közvéleményt a Béccsel szembeni
behódolásért magyarosítással és soviniszta fellépéssel kárpótolta.
• A millenniumi konjunktúrát Pesten munkás-, vidéken aratósztrájkok követték, az 1896.
őszi választási botrányok túltettek a korábbiakon.
• Míg a külvilágban a nagyhatalmak összecsapása érett, a Monarchia a nagyhatalmi
státus látszatát őrizte.
14. Röviden mutasson be egy millenniumi alkotást és alkotóját!
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