„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag”
könyvtárhasználati vetélkedő az 1848- 1849. forradalom és
szabadságharc 170. évfordulója alkalmából
Internetes kereső feladat, 2. forduló
Ebben a fordulóban folytatódik az életmódtörténet a kávéházi kultúrával és a kémkedéssel. A
többi feladatban március 15-ével illetve a forradalom és szabadság leverésével kapcsolatban
akad kutakodnivalótok.
A feladatok megoldásaihoz az Interneten kell keresgélnetek.
Megoldásotokat a következő e mail címre küldjétek el: konyvtar.heni@gmail.com
A feladatok beküldési határideje: 2018. február 23. (péntek)
Jó böngészést az Interneten!
1. feladat: Bemelegítésként menjetek fel a www. mek.oszk.hu honlapra és válaszoljátok meg
a kérdéseket!
- Hány kiadványt kaptatok 1848 témakörében? Másoljátok be a 6. tétel címét!
- Hány találatot kaptatok amelynek címében szerepel 1848? Másoljátok be a14. tétel címét!
- Hány műnek a szerzője Szendrey Júlia? Írjátok le a címét!
2. Kávéházi kultúra
a, Mi volt a Pilvax kávéház eredeti neve?
b, Mi volt a foglalkozása Pilvax Károlynak, mielőtt a kávéház tulajdonosa lett?
c, Kik alkották a törzsközönséget?
d, Mit lehetett itt fogyasztani?
e, Mivel foglalkoztatok a fogyasztáson kívül itt a látogatók?
forrás:

3. feladat: Kémkedés
A Pilvaxban az asztalok körül ott kerengtek a policájfőnök jámbor polgárnak maszkírozott
besúgói, a helytartótanács spionjai is. Bécs és Buda ugyanis állandóan konspirációt szimatolt,
s nem felejtette el, hogy 1789-ben is egynémely párizsi kávéházban csiholták a "skriblerek" a
szikrát a forradalom lőporoshordója alá. Töltsétek ki a Petőfiről készített besúgói adatlapot!

A Császári Titkos Rendőrség adatlapja a megfigyelt személyről
1848
Név:
Születési hely, idő:
Lakhely:
Foglalkozás:
Családi állapot:
Különös/ külső
ismertetőjel(ek)
Barátok:

forrás(ok):

Petőfi Sándor

Kapcsolatai feltérképezése:
Ellenfelek/ ellenségek:

4. feladat (akár fejből is megoldható)
március 15. eseményei képekben
a, Állapítsátok meg a nap eseményeinek a helyes sorrendjét!
b, Nevezzétek meg a helyszíneket is!
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5. feladat: 1848. március 15.-ének egyik fontos helyszíne volt a Nemzeti Színház. A feladat a színház
műsorával kapcsolatos.
A Nemzeti Színházban aznapra (1848. március 15-ére) más műsor volt kitűzve, mint amit végül
játszottak(?).
a, Melyik darabot mutatták volna be eredetileg?
b, Kik szerepeltek/játszottak volna benne?
c, Ki döntött 12 órakor a változásról? Miért?
d, Melyik darabot mutatták be?
e, Miért kellett ezt félbehagyni?
f, Mely dalokat követelte a nézőközönség a színészektől, hogy énekeljék el?
g, Keressétek meg az eredeti plakátot és másoljátok be!
forrás:

6. feladat: A Landerer- Heckenast nyomda szintén fontos szerephez jutott ezen a napon. A
feladat kérdései ezzel a nyomdával kapcsolatosak.
Mikor vásárolta meg Heckenast Gusztáv a nyomdát Wiegand Ottótól?
Mikor társult Landerer Lajossal?
Mely műveket nyomtatták ki március 15.-én?
Melyik újságnak a kiadásában segédkezett a nyomda?
Másold be a Columbia gyorssajtót, amelyen a 12 pontot nyomtatták!
forrás:

6. feladat a forradalom és szabadságharccal kapcsolatban találtok térképes feladatot. Töltsétek
ki a táblázatot!
Térképvázlat:
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Töltsétek ki a táblázatot, akár Interneten és/ vagy a Földrajzi vagy a Történelmi atlasz
segítségével azonosítsátok, hogy a városok melyik mai ország területén találhatóak!
Mindenképpen adjátok meg a forrást!
Betűjele a
térképen

Város

Esemény

Az ország mai
neve

Az
utolsó
reformországgyűlés
1848/49-ben
A március 15-i forradalom helyszíne
Isaszeg
Petőfi eltűnésének helyszíne 1849
júliusában
1849. augusztus 13-i fegyverletétel
1849. október 6-án 13 főtiszt
kivégzése
forrás:
Az utazás véget ért. A feladatlapot küldjétek át e-mailben. Örülök, hogy részt vettettek
ebben a munkában! Viszontlátásra a következő fordulóban!

