
Széchenyi István és kora

1.forduló

középiskolások

1. Az alábbi TOTÓ Széchenyi István utazásaihoz kapcsolódik. Töltsétek ki!

a) A második angol útjának célja

1) lóvásárlás 2) az angol parlament 
működésének 
tanulmányozása

x) gőzhajóvásárlás volt.

b) Németországba

1) barátjával, Wesselényi 
Miklóssal

2) testvérével, Pállal x) volt ezredtársával, Károlyi 
Györggyel utazott.

c) Egyik útjára Vásárhelyi Pál is elkísérte

1) Franciaországba 2) az Al-Dunához x) Angliába.

d) 1830-ban

1) Angliában 2) az Al-Dunán x) Itáliában volta 
tanulmányúton.

e) Angliában

1) 3 alkalommal 2) 4 alkalommal x) 5 alkalommal járt.

f) Különös érdeklődéssel fordult a lóversenyek felé (is). Az általa megtekintett híres 
lóversenyek egyike

  
1) Mecklenburgban 2) Doberanban x) Veilben volt.

g) Franciaországban még koronázáson is részt vett.

1) X. Károlyt 2) XVIII. Lajost x) XII. Károlyt koronázták 
királlyá.



h) Dél-európai útjának célja

1) a folyószabályozás 
lehetőségeinek 
tanulmányozása

2) a keleti népek 
történetének, 
műveltségének 
tanulmányozása 

x) a selyemhernyó-tenyésztés 
tanulmányozása volt.

i) Al-dunai hajóútjáról

1) Konstantinápoly 2) Orsova x) Galac érintésével tért 
haza.

j) A lánchidak építésének lehetőségeiről tájékozódik

1) Hollandiában 2) Franciaországban x) Angliában.

10 pont
2. Kakukktojás

Melyik nem illik a sorba és miért?

a) Desdemona – Sultana – Al-Borak – Sledmere II.

b) Lovakrul – Néhány szó a lóverseny körül – Méneskönyv – Világ

c) kerekjegy – hitbizomány – billikom – Széchenyi-díj

d) hajóhíd - lánckamra – hídbárca – búvárharang

e) Diana-fürdő – Ulmann-palota – Nemzeti Színház – Lloyd-palota

f) Hild József – Zitterbart Mátyás – Ferenczy István - Pollack Mihály

g) Apatin – Zimony – Trieszt – Orsova

h) futártiszt – rendkívüli követ – kamarás – miniszter



i) Kemény Zsigmond – Pulszky Ferenc – Deák Ferenc – Klauzál Gábor

j)  Pölöske – Cenk – Somogyvár – Csokonya

20 pont

3. Fejtsétek meg az alábbi rejtvényt!

13 pont



4.  Mit  ábrázolnak  az  alábbi  képek?  Hogyan kötődnek  Széchenyihez,  mit  jelentettek 
életében az ábrázolt események, tárgyak? (Minden helyes megnevezés két pont, minden 
összefüggés felismerése három pont.)

a) a kép megnevezése:

b)   az összefüggés:



a) a kép megnevezése:

b) Az összefüggés:



a) a kép megnevezése:

b) az összefüggés:

15 pont



5. Szövegértelmezés. Válaszoljatok a szövegre vonatkozó kérdésekre!

Zajt üte akkor e könyv; olvasta paraszt, nemes egyre,
Aki csak egy fél napra belé pillanthata; sőt volt
Ollyan is, aki saját pénzén megvette magának.
E könyvet, miután megkapni hiába törekvék
Kedves apám, megvenni pedig – könyvet! magyar ember!
Végre Doronghy komám okosan kicsené kaszinónkból:
Macska, gyümölcs és könyv, úgymond, nem orozva nem is jó.
(…)
Jobb lett volna, bizony, soha el nem lopni e könyvet,
Ellopván pedig azt egyenest tűzlángba röpítni
Inkább, mintsem apám olvasni leüljön elastisch
székibe s olvasson, gyakran kialudt pipa mellett.
(…) sohasem kelt fel többé az ülésből!
Megborzadva veté lábához a könyvet, agyára
Szökkent vére, rövid pihegéssel hátra hanyatlott,
És – a damoklesi kard leszakadt, a szörnyű halálcsöpp:
Árva levék!…

A) Kitől származik az idézet? 1 p

B) Mi a mű címe és mikor jelent meg? 2 p

C) Kinek melyik művére vonatkozik a részlet? 2 p

D) Milyen hatással van ez a mű a részlet alapján az olvasóra? Értelmezzétek az olvasó 
„személyét” is! 3 p

E) Mit értünk kaszinó alatt a korban? Milyen kapcsolatban van ez Széchenyivel? Írjatok 
rövid ismertetést erről!  5 p

13 pont



6. Életrajzi adatok, családi viszonyok
Válogassátok ki a megadott nevek közül azokat, melyek Széchenyi családjához 
tartoznak, majd alkossátok meg Széchenyi családfáját! 

Széchényi Ferenc, Dániel Polixénia, Festetics György, Festetics Júlia, Széchenyi István, 
Széchenyi Lajos, Bölöni Ágnes, Széchenyi Zsófia, Széchenyi Lujza, Széchenyi Pál, 
Széchenyi Ödön, Széchenyi Béla, Csáthy Anna, Sibrik Erzsébet

SZÉCHENYI – CSALÁDFA:

7. Az alábbiakban néhány, Széchenyi István által használt kifejezést olvastok. Melyik 
műben szerepel és milyen értelemben a megadott fogalom?  

a) „kelet népe”:

b) „hitel”:

c) „világ”:

d) „eszmesúrlódás”:

e) „üdvlelde”:  

10 pont



8. Jobbágykérdés a reformkorban 6 pont

A reformkorban a társadalmi haladásért folyó küzdelem fontos helyszínei (állomásai) 
voltak  a  rendi  országgyűlések.  Az  egyik  országgyűlés  legfontosabb  témája  a 
jobbágykérdés megoldása volt. A viták hevében előkerült a jobbágytelken gazdálkodó 
un. bocskoros nemesek megadóztatásának a kérdése is. A téma szorosan összefüggött 
egy másik kérdéssel: a jobbágy eladhatja-e telkének haszonélvezetét (használati jogát) ? 
A jobbágytelek ugyanis a földesúr tulajdona, a haszonélvezeti  jog viszont a jobbágyé 
volt.  Az alábbiakban Borsod vármegye követének egyik  beszédéből idézünk. 

„(ha a törvény a jelenlegi formában marad) örömet s vigasztalást sem az adózó népnek, sem  
a szegény nemességnek haza nem visszünk. Az adózók majd így szóllanak: eme köz terhek  
nem újságok előttünk, régi terheinknek egyikét sem látjuk elhagyva, s rajtunk mit sem segít,  
hogy a jobbágytelket bíró nemesek is adóznak, mert csak 200 000 hold van az ő kezeiknél, s  
ez az országra nagy különbséget nem tesz.  (…..).  Hogy az adózó nép az állam terheit nem  
bírja, s a józan ész azt kívánja, hogy a közterhek viselésében mentől többen részesüljenek, és  
hogyha előre rendelés nem tétetnék, az úrbéri telkek haszonélvezetét többnyire nemesek vévén  
meg, az adó fundulusául  (alapjául)  rendelt  fekvő javak nagyon megfogyatkoznának.  (…..)  
Mivel az ország most fennálló systémája fejedelem s nemzet közti szent kötéseken sarkallik, s  
ama kötéseken tágítani, vagy szorítani csak újabb kötés útján, s akkor is csak úgy lehet, ha 
hogy  újabb  kötésünk  a  fejedelem  ,  nemes  rendek  s  a  nép  kölcsönös  érdekei,  hasznai,  s  
veszteségeink egybevetéséből folyván ki, mind a hárman egyaránt teszik az áldozatot, s mind 
a hárman együtt nyernek, s együtt vesztenek.”   (Palóczy …Borsod vármegye követe)

Válaszoljatok a beszéddel kapcsolatos kérdésekre! 

   
a) Melyik reformkori országgyűlésen hangzott el az idézett beszéd?

b) Miért  nem segítene a jobbágyok helyzetén Palóczy szerint,  ha a jobbágytelken ülő 
nemeseket is megadóztatnák?

c) Milyen probléma származna abból, ha a nemesség adómentes maradna, és a jobbágy 
eladhatná haszonélvezetét? 

d) Milyen megoldást javasol Palóczy a dilemmára?  Milyen következményekkel járna ez 
a nemességre nézve?

e) Beszéde alapján melyik politikai táborba tartozott Palóczyi?



9.  Széchenyi és Kossuth kapcsolata 5 pont

A reformkori gúnyrajz Széchenyi Istvánt és Kossuth Lajost ábrázolja. 

1. A kép alapján állapítsátok meg, hogy milyen viszonyban volt egymással a két reformkori 
politikus!

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

2. Az alábbi forrás részletekből az egyik Kossuth, a másik Széchenyi írásaiból származik. 
Állapítsátok meg, hogy melyik szövegnek ki a szerzője!

„… az úgynevezett tacticát az országlási tudományban minden másnak elébe teszi - több mint 
egy helyütt nyíltan megvallja, miképpen tactikája mellett két pad közti helyzetbe jutott, majd 
keleti szelektől csapkodva mint labda levegőben lebeg. E vallomás …….számtani modorában 
az én szenvedelmes,  érzelgős modoromba öntve annyit  tesz: hogy ….politikai  helyzetében 
sem  fenn,  sem  alant  nem  bír  bizalommal,….  a  nemzet  jövőjét  egy  nagy  sakkjátéknak 
tekintette.”

A szerző .:……………………………………………….

„  A  magyar  népnek  nincs  csekélyebb  hivatása,  mint  képviselni  –  Európában  egyedüli 
heterogén  sarjadékként  -  ázsiai  bölcsőjében  rejtőző,  eddigelé  sehol  ki  nem  fejtett,  sehol 
érettségre nem virult sajátságit.  Egyenesen franczia modor szerint működik.  A képzelet  és 
gerjedelmek fegyverével dolgozik …. a szívhez szól, ahelyett, hogy az észhez szólna.”

A szerző: …………………………………………………. 

3. Miben látja kettejük között a különbséget Kossuth? 
………………………………………………………………………….. 

4. Milyennek mutatja be Széchenyi Kossuthot?

…………………………………………………..



10. Reformkori tudomány és művelődés 6 pont

a) Mit ábrázol a kép? …………………………………            ……………………………..

b) Az alábbi szöveg a képpel áll kapcsolatban.  

A magyar tudós társaság alapszabályát a nádor 1831-ben jelentette meg és küldte el I. Ferenc 
királynak.  A  testület  első  nagygyűlése1831.  február  14-én  kezdődött  el,  és  nyolc  ülést 
tartottak  a  következő  10  napon  belül.  Ezek  során  döntöttek  a  kiadandó  művekről  is, 
melyeknek  pénzügyi  alapja  már  rendelkezésre  állt.  A  tervben  szerepelt  egy  magyar 
grammatika, és magyar nyelv szótár elkészítése, azt is elhatározták, hogy folyóiratot adnak ki. 
(tankönyvi szöveg)

a) A  művelődés  mely  ágának  támogatására  terjed  ki  a  magyar  tudós  társaság  kezdeti 
tevékenysége? 

……………………………………………………………………………………………

b) Mi volt e testület fő célkitűzése? ……………………………………………………….

c) Mi biztosította e testület működésének anyagi alapját?......................................................

d) Mennyi ideig kellett várni e testület működésének megindulására?....................................



11.  Nevezzétek  meg  a  képek  által  ábrázolt,  (Széchenyi  Istvánnal  kapcsolatban  álló) 
személyeket. 10 pont

A B

………………………….. ………………………………..

C D

………………………….. ………………………………..

E F

………………………….. ………………………………..



G H

………………………….. ………………………………..

I I

………………………….. ………………………………..



12. Szövegalkotás

„POLGÁROSÍTÁS ÉS POLGÁROSODÁS
Madách és Széchenyi egybecsengő mondandójából is kiviláglik, hogy Magyarországon 
megkerülhetetlen alapkérdéssé vált a civilizációs fejlődés. Ahhoz azonban, hogy a külső 
érdekeknek alávetett, szervetlen fejlesztés kritikája megszülethessen, léteznie kellett a honi 
szükségletekből építkező, a polgárosodás természetes menetéből következő szemléletnek, 
léteznie kellett a magyar civilizátor figurájának.
Madách és Széchenyi ötvenes évekbeli kritikája azért lehetett indokolt s egyben progresszív, 
mert nem általában a civilizáció ellen, hanem a hazai szükséglethez kötődő fejlődés mellett 
foglalt állást. S ahhoz, hogy e választásnak alapja is legyen, éppen Széchenyi István gróf 
reformkori tevékenysége szükségeltetett. A civilizátor tagadása a magyar civilizátor létét 
feltételezte.
A magyar civilizátor Széchenyi István gróf. Persze igaztalanok lennénk, ha csak őt látnánk 
ebben a szerepben, de nem kétséges, hogy ő az, akit ez a minősítés leginkább megillet.”

Az olvasott szöveg alapján írjatok esszét, az aláhúzott mondatot választva címként. 
Írásotok hossza ne haladja meg a 2 oldalt! 

15 pont

 A feladatok megoldásához az alábbi szakirodalmat ajánljuk:

Nagy képes millenniumi arcképcsarnok, Rubicon-Aquila-Könyvek, Budapest, 1999
Rubicon, Széchenyi emlékszám, 1991
www.wikipedia ( Széchenyi István)
Széchenyi és kora (szerk. Éri István, Bp. 1991 - a Tájak-Korok-Múzeumok könyvtára 3. szám)
Csorba László: Széchenyi István Bp. 1991. 36 – 146.
Széchenyi István (1791 – 1860) ( Összeállította Fenyő Ervin), Helikon Kiadó
Fekete Sándor:  Haza  és haladás 19 – 156. oldal, Képes történelem
Laczkó Mihály : Széchenyi és Kossuth vitája , Gondolat 1977. Magyar História

http://www.wikipedia/

