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I. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én öntötte végleges formába nemzeti énekünket, a 

Himnuszt. A következő kérdések ehhez a naphoz, illetve évhez kapcsolódnak.  

A helyes válaszokat írjátok be a  MEGOLDÓLAPon a megfelelő helyre! (10  pont) 

 

1. Ez a híres költő-drámaírónk a Himnusz befejezése előtt egy nappal született.  

Ki ő? 

2. Egyik legismertebb költőnk a Himnusz megszületésének napján még csak néhány 

hetes csecsemő volt. Ki ő? 

3. Ez a neves költőnk a Himnusz megszületésének napján még nem töltötte be 6. 

életévét, de már tudott olvasni. Ki ő? 

4. Ez a híres költőnk a Himnusz megszületésének évében joggyakorlatát töltötte 

Görbőn. Ki ő? 

5. Ez a magyar költő a Himnusz megszületésének évében esztétikai-irodalmi 

tanulmányokban mélyült el, hogy megírhassa „Észrevételek Kölcsey recenziójára”  

című válaszát. Ki ő? 

6. Egyik híres tudósunk a Himnusz megszületésének évében hozzálátott az „abszolút 

geometria” kidolgozásához. Ki ő? 

7. A Himnusz megszületésének évében nyílt meg hazánkban a második állandó magyar 

színház. Hol? 

8. A magyar Himnusz megírásának évében született meg a „Himnusz a szabadsághoz” 

címmel az a vers is, melynek első szakasza a görög nemzet himnusza lett. Ki írta? 

9. A Himnusz megírásának évében született az Osztrák–Magyar Monarchiában talán 

legnagyobb karriert befutó magyar politikus (volt miniszterelnök, nádor és 

külügyminiszter is). Ki ő? 

10. Erkel Ferenc a Himnusz megírásának évében 13 éves volt. Hány éves volt akkor, 

amikor a Himnuszt megzenésítette? 

 

II. Döntsétek el, hogy az alábbi személyek éltek-e a Himnusz megírásának évében? A helyes 

válaszok betűjelét (igen = I, nem = N) írjátok be a MEGOLDÓLAPon a megfelelő helyre! 

(10 pont) 

 

1. Balassi Bálint 2. Berzsenyi Dániel 3. Bessenyei György 4. Eötvös József      

5.    Liszt Ferenc 6. Kazinczy Ferenc 7. Kossuth Lajos 8. II. Rákóczi Ferenc 

9.   Széchenyi István 10. Vörösmarty Mihály  



  

III. A magyar kultúra melyik területén alkottak nagyot az alábbi személyek? A helyes 

válaszok betűjelét (irodalom = I,  zene = Z,  Képzőművészet = K, Tudomány = T) írjátok be 

a MEGOLDÓLAPon a megfelelő helyre! (20 pont) 

 

1. Bartók Béla 2. Barabás Miklós     3. Csontváry Kosztka Tivadar         4. Erkel Ferenc 

5. Egressy Béni 6. Eötvös Loránd   7. Eötvös József              8.  Huszka Jenő 

9.  Irinyi János 10. Jedlik Ányos              11. Kodály Zoltán   12.  Kosztolányi Dezső

        13. Kovács Margit 14. Lehár Ferenc            15. Márai Sándor               16.  Ottlik Géza 

17.  Pilinszky János     18.  Puskás Tivadar     19. Stróbl Alajos             20.Szentgyörgyi Albert 

 

IV. Kiknek mely műveiben olvashatók az alábbi idézetek? A helyes válaszokat írjátok be a 

MEGOLDÓLAPon a megfelelő helyre! (20 pont) 

 

1. „ Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! mert haza, nemzet és nyelv, három 

egymástól válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatokra 

kész lenni nehezen fog.” 

2.  „…idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség.” 

3. „Megfogyva bár, de törve nem, / Él nemzet e hazán.” 

4. „… nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt / kis ország, messzeringó gyerekkorom 
világa.” 

5. „Itt születtem én ezen a tájon, / Az alföldi szép nagy rónaságon…” 
6. „ Nekem áldott az a bölcső, / Mely magyarrá ringatott…” 

7. „Mindig elvágyik s nem menekülhet,/ Magyar vágyakkal, melyek elülnek /  
S fölhorgadnak megint.” 

8. „A harcot, amelyet őseink vivtak, / békévé oldja az emlékezés 
s rendezni végre közös dolgainkat, / ez a mi munkánk; és nem is kevés.” 

9. „Énnekem ezt a homloknyi országot, / ezt a kitépett szívnél nem nagyobb 

hazát, / e népet és e kor meredekjeit / adta sorsomul a lét…” 

10. „… ez a haza lehet kicsiny, s lehetett még kisebb valaha; de a szerelem nem a tárgy 
nagyságától veszi kezdetét.” 

 


