
3. forduló 

 

 

1.Válaszoljatok a következő kérdésekre! 

 

1. A "legnagyobb magyar" édesapját "Somogy angyala"-ként üdvözölte Csokonai Vitéz 

Mihály és Pálóczi Horváth Ádám Somogy megyei birtokának központjában, Marcaliban. Ki ő 

és milyen alkalomra szólt az üdvözlés? 

 

2. Somogy mely településein fordult meg Csokonai Vitéz Mihály, és milyen irodalmi 

alkotások fűződnek itteni tartózkodásához? 

 

3. Ki az a költő akit Somogyban "remete"-ként említenek? Melyik somogyi településhez 

köthető munkássága, ma hogyan ápolják emlékét? 

 

 

2. Korabeli sajtóhírekből gyűjtöttünk össze néhányat. Egészítsétek ki a híreket, illetve 

készítsetek magyarázatot, lábjegyzetet ahol szükséges! 

 

 Siófok lázban ég, .........................................................érkezik. Itt ül fel a Kisfaludy 

gőzösre. Új utak, part, pompázó váróterem készül. 50 zárt ajtajú 

.......................építenek a víz színére könnyebb fürödhetés végett. Jön színtársulat, s 

táncmester is érkezik. 

 

 A Kaposvártól Boglárig vezető úton a szorgalomkocsi* 5 forintot kért az utasoktól. 

1867-ben már .................................forintot. A Kaposvár-Juta-Pamuk és Öreglaki-

hallatlanul rossz-úton rendkívüli kényelmetlen volt a 16 órás út a szorgalomkocsi 

bárkájában. 

  

*szorgalomkocsi:..............................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

 A megyében 20 községben nincs iskola. A .................iskola közül ...........jó, 

...............közepes és .........................rossz karban van. Közel 5000 vadgyerek* van a 

megyében. Eljött a mezei munka ideje, kiürültek az iskolák. A tanító fogdoshatja a 

legyeket az őszig. 

 

*vadgyerek:  ................................................................................................................. 

..........................................................................................................................................

. 

 

 Tabon volt 1848-49-ben a legtöbb fekete-sárga egyén* talán egész Somogyban. 

 

*fekete-sárga egyén:..................................................................................................... 

 

 Kaposvárott 54 bel-és külföldi lap 535 példányára fizettek elő: 

Legnépszerűbbek: ..........................(72 példány).........................................(37 példány) 

..............................(35 példány) 

 

 

 



3. Egy-egy mondattal kapcsoljátok össze a 3-3 kifejezést! 

 

 Szaplonczay Manó, 1894, Fonyód-Bélatelep 

 

 Nagyatád, Stockholm, 12,81m 

 

 tankönyv, Kutas, tanonc 

 

 

 

 

4. Tanulmányozzátok a felhasznált irodalomban megnevezett könyv 358. oldalán lévő  

Dombóvár-Zákány vonalon közlekedő vasút ideiglenes menettervét! 

 

Milyen hosszú volt a menetidő a két végállomás között? 

 .....................................................................................................................................................  

 

Mely településeken állt meg a vonat? 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 

Milyen messze van a két végállomás egymástól? .......................................................................  

 

Számoljátok ki kilométerben is! ..................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 

Milyen gyorsan ment a vonat? Számoljátok ki az átlagsebességét! 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 

Mit jelent a menetrend végén lévő mondat: "Ezen menetrendnél a pesti idő irányadó." 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 

5. A megye mely településeiről van szó? 

 

 Az 1900-as népszámlálás 4163 lelket számolt össze a településen. Fejlődésére döntő 

befolyást gyakorolt a somogyszobi-balatonszentgyörgyi vasútvonal megépítése. 

 

 Iskolájának híres diákjai voltak. Többek között ott tanult Baksay Sándor is. 

 

 1870-ben Általános Munkásegylet alakul meg a településen. 

 

 Itt telepedett le müncheni és párizsi tanulmányai befejeztével megyénk egyik híres 

festője. 92 évig élt, egykori műterme jelenleg képtár. 

 

6. 1870-ben a megye tanfelügyelője nyilvánosan közzétette az iskolalátogatások alkalmával 

szerzett tapasztalatait. Milyen problémákat említ meg? Hogyan magyarázza ezeket a 

"Szigetvár vidéki tanító-egylet"?  

 



Felhasznált irodalom: Kanyar József: Harminc nemzedék vallomása Somogyról 

                                    Kaposvár, 1989. 

 

Az interneten is megtalálható:  

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SOMM_sk_120/?pg=8&layout=s 

 

 

Beküldési határidő: 2017. február 8. 

 

Marcali, 2017. január 9.                                             Üdvözlettel: Zajcsukné Páhi Katalin 
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