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5. osztály
A budapesti Kossuth tér
1880-ban döntöttek a politikusok az Országház felépítéséről a Duna-parton. Az épület másfél évtized alatt
készült el. Akkortájt már ott állt a Földművelésügyi Minisztérium épülete. Az Országház épületében
zajlanak a politikai küzdelmek azóta is. Ezáltal a Kossuth tér is politikai központtá vált. Az ide torkolló
utcákban állami hivatalok kaptak helyet. Néhány éve a teret kiemelt nemzeti emlékhellyé nyilvánították.
Országos jelentőségű megemlékezéseket tartanak itt minden évben. A tér állami ünnepségek és
gyászszertartások színhelye. Parkjában több szobrot állítottak fel. 1927 óta magasodik itt Kossuth Lajos
szobra. Ezzel egyidejűleg nevezték el róla a teret. Az 1930-as években újabb szobrokkal bővült a park. II.
Rákóczi Ferenc szobra akkor került ide. A rakparthoz közel kapott helyet József Attila szobra.
Egy 1956-os emlékművet is láthatunk a téren a függetlenségért vívott szabadságharc vértanúinak
emlékére. A tér a kezdetektől vonzza a turistákat. Ez az egyik leglátogatottabb része Budapestnek.
(A szöveg forrása Takács Tibor írása – Rubicon 2013/11.)
Tollbamondáskor kérjük mondani, hogy mit kell számmal írni.
6. osztály
A budapesti Hősök tere
Az Andrássy út tengelyén fekvő Hősök tere az ország egyik legpompásabb területe. A nemzeti
jelképekkel telített téren sok turista megfordul. Az 1890-es években határozták el emlékművek felállítását
a honfoglalás ezredik évfordulója alkalmából. Ez összefüggött Budapest modern világvárossá válásával.
A szobroknak nem csak díszítő funkciót szántak. Afféle nemzeti emlékhelyként, kiállítóhelyként
képzelték el kialakítani a teret. A bal és a jobb oldali oszlopcsarnokban történelmünk jeles alakjait
formázták meg. Ferenc József császár pénzzel is támogatta néhány szobor elkészítését. A Millenniumi
emlékmű tetején Gábriel arkangyal magasodik. A talapzaton Árpád fejedelem és a honfoglaló vezérek
szobrai állnak. 1906 decemberében adták át a téren a Szépművészeti Múzeum épületét. A második
világháború után a Habsburgok helyére a magyar történelem jeles alakjai kerültek. Ekkor állították fel
Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc szobrát. A tér ad helyet a hősi magyar halottak jelképes sírjának is. A
terület alkalmas katonai díszszemlék és politikai nagygyűlések megrendezésére. Hagyományos helyszíne
a május 1-jei felvonulásoknak.
(A szöveg forrása Kovács Ákos András és Nagy Ágoston írása – Rubicon 2013/11.)
Tollbamondáskor kérjük mondani, hogy mit kell számmal írni.
Javításkor a Millenniumi emlékművet kis kezdőbetűvel is elfogadjuk.
A május 1-jei alakot elfogadjuk így is: május 1-ei, 1-i, 1-ji
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7. osztály
A budai vár története
1686 egyike azoknak a dátumoknak, amelyek Buda történetéhez kapcsolódnak. A várfalakon belül levő
területet nemrég nemzeti emlékhellyé nyilvánították. A történelmi hangulattal átitatott városrésznek
nemcsak az utcaszerkezete, hanem az épületállománya is a régmúltat idézi fel. A fennmaradt
dokumentumok arról tanúskodnak, hogy az 1241–42. évi tatárjárás után az akkori uralkodó építtetett
kővárat a Duna menti magaslaton. Az utolsó Árpád-házi király halála után a trónviszályok miatt megnőtt
Buda jelentősége. A királyi bevonulások színhelye lett. Az 1410-es években nagyszabású építkezések
indultak el a területen. A királyi székhellyé váló Budát 1541-ben foglalta el a török haderő. Így 1686-ig
központja volt az Oszmán Birodalom határ menti régiójának. A visszafoglalás óriási áraként számos
épület megsérült vagy elpusztult. Az 1700-as években elindult újjáépítés következtében a hatalmi
súlypont Pozsonyból Budára került át. A budai vár helyreállítása napjainkban is folytatódik. Az 1980-as
években a felújítás eredményeképp nyílt meg az Országos Széchényi Könyvtár, valamint a Magyar
Nemzeti Galéria. A műemlék épületek a Szentháromság téri Mátyás-templommal régóta vonzzák a
turistákat.
(A szöveg forrása Kelecsényi Kristóf Zoltán írása – Rubicon 2013/11.)
Tollbamondáskor kérjük mondani, hogy mit kell számmal írni.
Tollbamondáskor kérjük mondani, hogy az Oszmán Birodalom az államnevek mintájára írandó. Kérjük
mondani, hogy az Országos Széchényi Könyvtár, valamint a Magyar Nemzeti Galéria az intézménynevek
mintájára írandók.
Javításkor elfogadjuk a következő alakokat is: budai vár, Budai Vár; nem nagykötőjellel is: 1241-42. évi
8. osztály
Több mint 200 éve a nemzeti művelődés szolgálatában
Ahogyan belépünk a Magyar Nemzeti Múzeum épületébe, a Múzeum körúti falon gróf Széchényi Ferenc,
az alapító arcképe tekint le ránk. Kezében egyrészt az alapító adománylevelet, másrészt az 1807. évi
országgyűlés irományainak a kötetét tartja. Azon törvénycikkelynél nyílik ki a kötet, amelyben róla
emlékeznek meg. A gróf a magyar nemzet hasznára íratta át könyvtárát, műtárgy- és
régiséggyűjteményét. Az adomány sok-sok nyomtatványt, kéziratot, térképet, rézmetszetet, valamint több
aranyérmet, címert és más régiségeket tartalmazott. Azóta is föl-föllángol a vita, hogy mit alapított
valójában a gróf,(:) könyvtárat vagy múzeumot. A korabeli források tanúsága szerint a két mozzanatot
nem lehet szétválasztani. A múzeum gyarapodása azóta is folytatódik. Az 1960-as évektől kezdve az
ország több műemlék épületegyüttese és muzeális gyűjteménye a szakmai irányítása alá került.
Emlékkiállítások, sőt tájházak is tartoznak hozzá Magyarország-szerte. Országos jelentőségét
hangsúlyozva(,) a Kárpát-medence hajdani emlékeinek feltárására(,) régészeti ásatásokat folytat. A
magyar nemzeti múzeumi tárlatokon nemcsak ereklyéket, hanem olyan hétköznapi tárgyakat is
kiállítanak, amelyek a magyar nemzet múltját mutatják be hitelesen.
(A szöveg forrása Csorba László írása – Rubicon 2013/11.)
Tollbamondáskor kérjük mondani, hogy mit kell számmal írni.
Javításkor kettőspont használata esetén elfogadjuk a mondat végén a kérdőjelet is: …a gróf: könyvtárat
vagy múzeumot?
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