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1 Irinyi János élete és kora 

Versenyfelhívás a 2015/2016-os tanévben 

 

Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon 

műveltségi versenyt hirdet  

„Irinyi János élete és kora” címmel 

Célunk:  

− az 1817 és 1895 közötti időszak kiemelkedő tudósának életét,  

− a magyar technikatörténet,  

− a művelődés- és tudománytörténet kiemelkedő alkotásait, találmányait, feltalálóit a 

középiskolás korosztály tagjai jobban megismerjék. 
 

A résztvevők köre:  

− 3 fős csapatok a középiskolák 9-11. évfolyamairól  

− iskolánként maximum 2 csapat indulhat a feladatlapok beküldésével 

A verseny lebonyolítása:  

Az 1. forduló internetes csapatverseny, a legjobb megoldásokat beküldő csapatok 2015. május 

20-án az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthonban (3700 Kazincbarcika, 

Lini István tér 1-2.) vívják meg a döntőt, a döntőbe jutásról e-mailben értesítjük a csapatokat. 

A verseny ismeretanyaga: 

Irodalmi, történelmi, művelődéstörténeti, zenei, képzőművészeti, tudománytörténeti 

ismeretek.  

Az I. forduló megoldásait 2016. március 12-ig kérjük az alábbi e-mail címre elküldeni: 

viszlaimargit@gmail.com 

Külön nevezési lapot nem kell beküldeni, de kérjük, hogy minden esetben a csapat tagjainak 

nevét, iskolájuk nevét és a felkészítő tanár nevét pontosan, az elérhetőségükkel együtt 

tüntessék fel a feladatlapon telefonszámmal együtt! 

A versenyszervezéssel kapcsolatosan felmerülő kérdésekre a titkar@irinyi-ref.hu és a 

viszlaimargit@gmail.com címen lehet választ kapni.  

Telefon: 06/48 311-422 
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2 Irinyi János élete és kora 

 

A felkészüléshez ajánlott szakirodalom: 

Irodalom: Mohácsi Károly: Irodalom a középiskolák 10. évfolyama számára. Tankönyv, 

Krónika Kiadó, Budapest. Jókairól szóló fejezete 

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

Kötelezően elolvasni: Jókai Mór: Fekete gyémántok 

(film: http://nava.hu/id/478074/) 

A falut Tardonának hítták, MTV dokumentumfilmje 1994-ből 

(http://www.youtube.com/watch?v=dx9LSu6vOjk) 

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 340-ig oldalig tartó fejezetei, de csak a 

magyar technika- és tudománytörténetet vonatkozó részei 

Történelem:  

- Bihari Péter: Polgári társadalmak és nemzetállamok (A Befejezetlen múlt 4. kötet. 1817-től 

1895-ig terjedő időszak magyar történelme)   

- Száray Miklós: Történelem III. osztályos tankönyv megfelelő fejezetei  

- Magyar Kódex 4. kötet vonatkozó részei 

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

neoabszolutizmushoz, a kiegyezéshez és a dualizmushoz kapcsolódó részek 

A zenei forduló témája: Liszt Ferenc művészete 

Brockhaus Riemann: Zenei lexikon I. Zeneműkiadó - Liszt Ferenc élete 

Művészettörténet: Budapest világvárossá fejlődésében a meghatározó épületek felismerése 

(stílusjegyeik, alkotójuk) 

Valamint az interneten található adatokat is fel lehet használni. 

A versenyen az első három csapat könyvjutalomban részesül. 

Kazincbarcika, 2016. január 15. 

Jó munkát kívánunk! 

 

A verseny szervezői 

Áldás, békesség! 
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3 Irinyi János élete és kora 

 

Előlap  

FELADATLAP 

 

Iskola neve, a csapat elérhetősége (telefonszám is): 

………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………. 

A csapat tagjainak neve, elérhetősége: 

1…………………………. 

2…………………………. 

3…………………………. 

Felkészítő tanár neve, elérhetősége: 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

Elért pontszám: 100 pont/ 
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4 Irinyi János élete és kora 

 

FELADATLAP 

 

1. Kik ők? Kikhez tud és milyen ragadványnevet kapcsolni?                 10/                                          

 

1.  2.  3.  

   

________________________            _____________________            _________________ 

 

 

 

4.          5.   6. 

    

______________________    ______________________             _________________ 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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5 Irinyi János élete és kora 

 

2. A térkép Görgey téli hadjáratát ábrázolja, a betűk melyik várost 

jelölik? Írja melléjük!                                                                               

6/                 

    

 

 a., …........... 

 b., …........... 

 c., …........... 

 d., ….......... 

 e., …........... 

 f., …............ 
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6 Irinyi János élete és kora 

3. Irinyi János élete – totó       15/ 

Karikázza be a jó megoldást!        

A. Hol és mikor született Irinyi János? 

a) Nagyléta - 1817. december 15. 

b) Albis – 1817. május 17. 

c) Nagyléta és Albis között egy szekéren, de Albison 

anyakönyvezték 1817. május 17-én 

B. Hol fejezte be középiskolai tanulmányait? 

a) Nagyléta 

b) Nagyvárad 

c) Debrecen 

C. Mi köti össze Irinyi és Csokonai Vitéz Mihály életét? 

a) Debreceni Kollégium 

b) Pápai Kollégium 

c) Sárospataki Kollégium 

D. Ki volt az a híres magyar származású professzor, akinél kémiát 

hallgatott Bécsben? 

a) Than Károly 

b) Fabinyi Rudolf 

c) Meissner Pál 

E. Mi a pontos megnevezése annak a találmánynak, amelyet 1836-ban 

fedezett fel Irinyi? 

a) szalicilaldehid gyufa 

b) zajtalanul gyulladó gyufa 

c) gyufa 

F. Hogy hívták azt az üzletembert, aki meggazdagodott Irinyi 

találmányán? 

a) Kohner Adolf gyáros 

b) Keleti Kornél gyáros 

c) Rómer István gyáros 

G. Mi állt az első közös üzlete cégtábláján? 

a) Firma Verosta und Irinyi 

b) Firma Baeyer und Irinyi 

c) Firma Bunsen und Irinyi 

H. Hol szerzett vegyésztechnikusi képesítést? 

a) Bécsben 

b) Münchenben 

c) Berlinben 

I. Ki volt közülük újító (mezőgazdaság)? 

a) Széki Tibor 

b) Nagyváthy Pál 

c) Kalecsinszky Sándor 

 

J. Hogy nevezték a gyufát Magyarországon az 1830-as években? (több 

megoldás is van) 
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7 Irinyi János élete és kora 

a) gyuszer 

b) gyufa 

c) gyújtófácska 

K. Milyen nyelven jelent meg az 1838-ban kiadott Vegytan című 

műve? 

a) angolul 

b) magyarul 

c) németül  

L. Hogyan emlegette Kossuth Nagyváradot? 

a) magyar Manchester 

b) magyar Birmingham 

c) magyar Liverpool 

M. Melyik börtönben raboskodott öccsével együtt? 

a) Neugebeuda 

b) Kufstein 

c) Csillag 

+ 1 Hogyan gyógyította Irinyi a vérszegénységet? 

a) gyógyszerrel 

b) almával 

c) almába szúrt vasszöggel 

 

4. Az alábbi kérdések a magyar gazdaságtörténethez kapcsolódnak.                 12/ 

a) Mikor került sor a jegybanki autonómia törvényes biztosítására? 

b) Mikor került sor az ezüststandardra való áttérésre? 

c) Ki volt az a pénzügyminiszter, aki megszüntette hosszú idő után a 

költségvetési deficitet? Hogyan? 

 

d) Az országosan kivetett egyenes adókat azonos kulcs alapján vetették ki, 

melyek voltak ezek? Soroljon fel ötöt! 

 

e) Az Osztrák Államvasút Társaság miért építtette ki az Alföldön 

keresztülvezető hálózatot? 

5. Az alábbi fogalmakkal a kiegyezésnél találkozhat, fordítsa magyarra őket!       6/ 

a. paritás:  

b. kvóta:  

c. deputáció:  

d. delegáció:  

e. Landwehr:  

f. dualista: 
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8 Irinyi János élete és kora 

6.                                                                                                                                    5/ 

a) Az alábbi képekhez kapcsoljon egy helynevet, személyt és magyarázza meg, 

hogyan kapcsolódnak hozzá? 

 

b) Ez a személy az 1869-es képviselőválasztáson melyik választókerületben indult? 

 

c) Kit sikerült legyőznie? 

 

 

 

7. Az alábbi nevek és fogalmak valamiért összekapcsolódnak, magyarázza meg az 

összefüggést!           5/ 

 

A. Madách Imre – centralisták 

B. Irinyi János – hadiüzem 

 

C. Teleki László – Drezda 

 

 

D. Deák Ferenc – Országbírói Értekezlet 

E. Tisza Kálmán – protestáns pátens 
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9 Irinyi János élete és kora 

 

8. Összekeveredtek a fogalmak! Párosítsa őket helyesen!                                          5/ 

Fogalom Magyarázat HELYES PÁROSÍTÁS 

a) Védegylet 1. 1860 októberében, Ferenc 

József által közrebocsátott 

félalkotmányos megoldás 

terve.  

 

 

 

b) Radical Kör 2. Teleki elfogadta volna 

Magyarország föderációs 

átszervezését, ezen belül szerb  

vajdaság létrehozását.  

 

 

c) „Waivodina” 3. A negyvenes években jött 

létre, tagjai vállalták, hogy 

évekig csak magyar árut 

vásárolnak  

 

 

d) Októberi Diploma 4. Vezetője Teleki László, az 

1861-ben összeült 

országgyűlésen a Deák vezette 

Felirati  

Párttal ellentétben az 

uralkodóval határozatok útján 

javasolták 

a kapcsolattartást. 

 

 

e) Határozati Párt 5. Az Ellenzéki Kör utódaként 

hozta létre Teleki 
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10 Irinyi János élete és kora 

9. Az alábbi feladat Magyarország 1817-1895-ig tartó időszakára 

vonatkozik. Fejtse meg a keresztrejtvényt! 

1.                   

2.                   

3.              

4. 
 

            

5.              

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

16.                   

17.                   

18.                   

19.                   

20.                   

21.                   

22.                   

23.                   

24.                   

25.                   

26.                   

27.                   

28.                   

29.                   

30.                   

31.                   

32.                   
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11 Irinyi János élete és kora 

 

 

1. 1878. december 25-én Légrády Károly indította el, ez volt az első konzervatív 

tömeglap. 

2. Munkások Újsága címmel hetilapot adott ki, utópista szocialista elveket vallott. (A 

személy vezetékneve) 

3. Priamos trójai király lánya, neve közvetett kapcsolatba kerül az Osztrák-Magyar 

Monarchiáról alkotott elképzelésekkel. 

4. A transzformátor egyik feltalálójának második keresztneve. 

5. 1849. augusztus 13-hoz köthető hely. 

6. Enyim, tied, övé c. regény írója 

7. Magyar költő, politikus,nyelvújító, síremléke a szatmárcsekei temetőben tekinthető 

meg. (A személy vezetékneve) 

8. Császári és királyi tábornagy, az 1848–49-es magyar szabadságharc egy időszakában a 

császári csapatok főparancsnoka. 

9. Az 1848-49-es magyar szabadságharc idején a pénzügyminiszter nevével jelzett 

papírpénz népies elnevezése. 

10. A 12-pont 12. követelése. 

11. A kiegyezés után a közös ügyeket felügyelő képviselők. 

12. Lengyel gróf, a lengyel szabadságharc altábornagya, az 1848–49-es magyar 

szabadságharc honvéd altábornagya. (A személy vezetékneve) 

13. Ferenc József magyar királlyá koronázásának helyszíne. 

14. 1876-ban a szász székek helyett újonnan létrehozott Nagy-Küküllő vármegye 

székhelye lett. Bronz- és ónművesei, asztalosai, kőfaragói, majd később posztó-, kerámia- és 

üvegipara tette nevezetessé. A szabadságharc egyik csatája a határában volt. 

15. Róla mondták: „minden lehet belőle, még Magyarország nádora is” (A személy 

vezetékneve) 

16. A K.u.K. kifejezés első szava. 

17. Móga János vezette magyar sereg vereségének helyszíne a szabadságharc alatt. 

18. Dualizmus kori találmány, mely évtizedeken át a kőolaj- és földgázkutatás egyik 

alapeszköze volt. 

19. A bresciai hiéna. 

20. Than Mór festményén ábrázolt csata helyszíne a szabadságharc alatt. 

21. Szavai Csányi Lászlóhoz:  „…szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy a háborúnak 

az említett wallensteini elv szerint való folytatása tulajdon hazánkban – bűn.”  (A személy 

vezetékneve) 
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12 Irinyi János élete és kora 

22. Magyar műépítész, egyetemi tanár, pályafutásának legnagyobb sikerét a millenniumi 

kiállítás Történelmi Épületcsoportjával érte el. 

23. A „vasminiszter” vezetékneve. 

24. Itt halt meg Kossuth Lajos 1894-ben. 

25. 1851-59-ig tartó korszak elnevezése Magyarországon. 

26. A döntési folyamat jogszerű, de nagyon hosszú ideig tartó „áltevékenységgel” való 

hátráltatása. 

27. …. Kiáltvány (Görgei Artúr) 

28. A dualizmus korában a legfejlettebb magyar iparág. 

29. Bach-korszakot gúnyos hangnemben bíráló mű. 

30. Politikus, Magyarország miniszterelnöke a dualizmus korában, képviselőit 

mamelukoknak nevezték. 

31. Az 1896-os év jelentősége. 

32. Az ország elhagyása politikai okokból. 

 

Megfejtés: 

 

Mit jelent a mondat? 

 

 

Mi volt a jelentősége 1713-ban, illetve 1867 után? 

 

 

 

 

Elérhető pontszám ebben a feladatban: (32+1+1+2)     36/ 


