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1. Melyik miniszterelnök töltötte be a Magyar Tudományos Akadémia elnöki tisztét?
a) Lónyay Menyhért
c) Tisza István

b) Andrássy Gyula
d) Tisza Kálmán

2. Az alábbi területek közül melyik nem tartozott az örökös tartományok közé?
a) Horvátország
c) Galícia

b) Bukovina
d) Vorarlberg

3. Hányas történycikket nevezzük kiegyezési történynek?
a) I.
c) XXII.

b) XII.
d) XV.

4. Hol található Baross Gábor 1898-ban felavatott szobra?
a) Kelenföldi pályaudvar
c) Nyugati pályaudvar

b) Keleti pályaudvar
d) Déli pályaudvar

5. Milyen típusú adókból származott az állam bevételeinek többsége a világháborút
megelőző években?
a) földadó
c) jövedelemadó

b) fogyasztási
d) ingatlanadó

6. Székesfehérvári püspökként a századfordulós katolikus megújulás egyik
vezéralakja. Ki ő?
a) Simon János
c) Prohászka Ottokár

b) Csernoch János
d) Vaszary Kolos

7. Melyik a megszállás kifejezés megfelelője?
a) delegáció
c) integráció

b) annexió
d) okkupáció

8. Melyik nyelvész nem a finnugor nyelvrokonságot képviselte?
a) Szinnyei József
c) Vámbéry Ármin

b) Budenz József
d) Hunfalvy Pál

9. Hány évente került sor a gazdasági kiegyezés megújítására?
a) 20
c) 10

b) 2
d) 5

10. Ki volt a budapesti Operház igazgatója 1888–91 között?
a) Liszt Ferenc
c) Gustav Mahler

b) Richter János
d) Dohnányi Ernő

11. Milyen okból kényszerült felállni a miniszterelnöki székből Lukács László?
a) betegség
c) bizalmatlanság

b) párbajban életét vesztette
d) panamázás

12. Minek a következtében hunyt el Áchim András?
a) gyilkosság
c) baleset

b) betegség
d) öngyilkosság

13. Ki volt a közös külügyminiszter a hármas szövetség megkötésekor?
a) Friedrich Ferdinand Beust
c) Kálnoky Gusztáv

b) Szlávy József
d) Andrássy Gyula

14. Melyik hatalom támadása esetén lépett volna működésbe a kettős szövetség?
a) török
c) angol

b) francia
d) orosz

15. Melyik város státusza keltett feszültséget Magyarország és Horvátország között?
a) Fiume
c) Spalato

b) Zára
d) Raguza

16. A közgyűlések képviselőinek hány százalékát alkották a virilisták?
a) 10 %
c) 25 %

b) 33 %
d) 50 %

17. Milyen módon változott a külföldi tőke aránya a hazai befektetésekben?
a) csökkent
c) nőtt

b) stagnált
d) megszűnt

18. Hol alakult az első keresztény munkásegyesület?
a) Budapest
c) Miskolc

b) Győr
d) Kassa

19. Melyik párttal próbált szövetséget kötni Kristóffy József?
a) Alkotmánypárt
c) Szociáldemokrata Párt

b) Függetlenségi Párt
d) Kisgazdapárt

20. A korszakban hány százalékkal emelkedett Magyarország részesedése a közös
költségekből?
a) 5.6 %
c) 2.3 %

b) 6.4 %
d) 8.2 %

21. Hol helyezték végső nyugalomra II. Rákóczi Ferenc hamvait?
a) Szent Erzsébet-székesegyház
c) Szent Márton-dóm

b) Szent István-bazilika
d) Szent Mihály-templom

22. Hány jelölt közül választották ki Budapest főpolgármesterét?
a) 6
c) 12

b) 3
d) 5

23. Melyik évben vehettek részt először a választásokon a zsidó vallásúak?
a) 1869
c) 1882

b) 1914
d) 1895

24. Melyik pártban töltött be vezető szerepet Jókai Mór?
a) Konzervatív Párt
c) Szélsőbal

b) Balközép
d) Nemzeti Munkáspárt

25. Ki volt polgári származású az alábbi miniszterelnökök közül?
a) Wekerle Sándor
c) Esterházy Móric

b) Károlyi Mihály
d) Wenckheim Béla

26. Kinek a kezdeményezésére alakult meg az első mentőszolgálat?
a) Markusovszky Lajos
c) Korányi Frigyes

b) Kresz Géza
d) Semmelweis Ignác

27. Melyik börtön foglya volt Madarász József?
a) Csillag
c) Sopronkőhida

b) Kufstein
d) Spilberk

28. Ki töltötte be a Zeneakadémia elnöki tisztét annak megnyitásakor?
a) Liszt Ferenc
c) Bartók Béla

b) Kodály Zoltán
d) Erkel Ferenc

29. Számarányukhoz képest melyik egyház képviselői töltötték be a legtöbb politikai
pozíciót?
a) evangélikus
c) unitárius

b) református
d) katolikus

30. Melyik korstílus jelent meg először a historizmus jegyében?
a) román
c) reneszánsz

b) gótika
d) barokk

31. Melyik miniszterelnök volt alapító tagja, majd elnöke a Földhitelintézetnek?
a) Tisza István
c) Wekerle Sándor

b) Lukács László
d) Lónyay Menyhért

32. Milyen kérdés kapcsán alkalmazta először az ellenzék az obstrukció eszközét?
a) költségvetés
c) egyházpolitikai kérdések

b) véderőtörvény
d) választójog

33. Mennyi ideig tartott egy képviselőházi ciklus 1887-ig?
a) 3 év
c) 5 év

b) 4 év
d) 2 év

34. Melyik betegséget nevezzük a XIX. század végétől morbus hungaricusnak?
a) vörheny
c) kanyaró

b) tífusz
d) tbc

35. Melyik színház a Somossy Orfeum utódintézménye?
a) Vígszínház
c) Nemzeti Színház

b) Operettszínház
d) Madách Színház

36. Melyik pártot nevezték „habarék” pártnak?
a) Egyesült Ellenzék
c) Függetlenségi és 48-as Párt

b) Katolikus Párt
d) Szabadelvű Párt

37. Hány isonzói csatát tart számon a történelem?
a) 12
c) 10

b) 14
d) 11

38. Melyik gazdasági ágazat adta az ország nemzeti jövedelmének többségét?
a) ipar
c) kereskedelem

b) szolgáltatás
d) mezőgazdaság

39. Hány megyei törvényhatóság jött létre a közigazgatási reformot követően?
a) 25
c) 19

b) 90
d) 63

40. Melyik uralkodó feleségéről kapta nevét a katonai akadémia?
a) V. Ferdinánd
c) I. Ferenc

b) II. Lipót
d) Ferenc József

41. Melyik stílusban épült a budapesti múzeumok többsége?
a) neobarokk
c) neogótikus

b) klasszicista
d) neoreneszánsz

42. Milyen vallású lehetett a dualizmus időszakában a vallás- és közoktatásügyi
miniszter?
a) római katolikus
c) evangélikus

b) baptista
d) görögkatolikus

43. IV. Károly kérései közül melyik visszautasítása miatt került sor Tisza István
menesztésére?
a) népjóléti intézkedések
c) a választójog kiterjesztése

b) adóemelés
d) a nyugdíjbiztosítottak körének
bővítése

44. Hol tartották a főrendi ház üléseit az Országház elkészültét megelőzően?
a) Sándor-palota
c) Nemzeti Múzeum

b) Redoute
d) Vigadó

45. Ki tervezte azt az autót, amelyet a Magyar Posta 1905-től kezdődően használt?
a) Puskás Tivadar
c) Kandó Kálmán

b) Clark Ádám
d) Csonka János

46. Ki viselte a dobokai basa gúnynevet?
a) Bittó István
c) Széll Kálmán

b) Bánffy Dezső
d) Szapáry Gyula

47. Hogy nevezzük a zsidóságon belül azt a csoportot, amelyik szigorúan betartja a
vallási előírásokat?
a) cionista
c) kongresszusi

b) neológ
d) ortodox

48. Melyik volt az első Duna-híd a dualizmus korában?
a) Lánchíd
c) Erzsébet híd

b) Margit híd
d) Ferenc József híd

49. Hol működött a Zeneakadémia az új épület 1907-es átadása előtt?
a) Andrássy út
c) Róbert Károly körút

b) Wesselényi utca
d) Erzsébet körút

50. Ki a szerzője a Magyartalanságok című műnek?
a) Czuczor Gergely
c) Simonyi Zsigmond

b) Bugát Pál
d) Szarvas Gábor

51. Melyik a legnagyobb lélekszámú etnikum a magyart követően a dualizmus
korában?
a) szlovák
c) szerb

b) román
d) német

52. Kik a főrendi ház új tagjai az 1885-ös reformot követően?
a) az ortodox egyház méltóságai
c) a katolikus egyháznagyok

b) a protenstáns egyházak vezetői
d) az uralkodó család főhercegei

53. Melyik kiadó lett 1867-et követően a Jókai-művek hivatalos kiadója?
a) Landerer Nyomda
c) Szent István Társaság

b) Révai Kiadó
d) Athenaeum

54. Melyik színház működik ma a Népopera helyén?
a) Operaház
c) Thália Színház

b) Operettszínház
d) Erkel Színház

55. A bevett felekezetek közül melyik aránya nőtt a legnagyobb mértékben?
a) református
c) izraelita

b) római katolikus
d) ortodox

56. Mi a közös ifjabb és idősebb Andrássy Gyulában? Mindketten voltak:
a) külügyminiszterek
c) ellenzéki politikusok a dualizmus
idején

b) miniszterelnökök
d) elítéltek a forradalomban betöltött
szerepük miatt

57. Melyik a leggyakoribb halálozási ok Magyarországon a dualizmus időszakában?
a) csecsemő- és
gyermekhalandóság
c) himlő

b) tífusz
d) kolera

58. Milyen arányban vettek részt világiak a protestáns egyházszervezet irányításában?
a) 10 %
c) 25 %

b) 0 %
d) 50 %

59. Melyik tettével hívta fel magára a figyelmet Janszky Lajos?
a) merényletet követett el Tisza Istvánb) megkoszorúzta Hentzi sírját
ellen
c) beszédet mondott Kossuth
d) megrongálta a Citadellát
temetésén
60. Kinek a freskói díszítik az Operaház mennyezetét?
a) Lotz Károly
c) Wagner Sándor

b) Székely Bertalan
d) Benczúr Gyula

61. Az Akadémia hány osztályát hozták létre annak 1869-es átszervezését követően?
a) 4
c) 3

b) 2
d) 6

62. A felsoroltak közül melyik etnikum asszimilálódott a legkevésbé?
a) szlovák
c) román

b) német
d) horvát

63. Melyik uralkodói felségjog kérdőjeleződött meg a tiszti vizsga nyelvének polémiája
kapcsán?
a) belszervezet
c) vezénylet

b) vezérlet
d) felügyelet

64. Melyik templom adott otthont a milleneumi főünnepségeknek?
a) Egri Székesegyház
c) Esztergomi Bazilika

b) Szent István-bazilika
d) Budavári Nagyboldogasszonytemplom

65. A honossági törvény szerint hány évente kellett kinyilvánítani a magyar
állampolgárság fenntartásának szándékát?
a) 1
c) 25

b) 10
d) 5

66. Ki volt az a kultuszminiszter, aki kialakította a nyolcosztályos humán, illetve
reálgimnáziumot?
a) Lukács György
c) Trefort Ágoston

b) Apponyi Albert
d) Eötvös József

67. Minek a megváltoztatására tett javaslat váltotta ki a „zsebkendőszavazást”?
a) házszabály
c) vámtételek

b) a hadsereg magyar jellegének
erősítése
d) költségvetés

68. Melyik esztendőben született a „rabszolgatörvény”?
a) 1867
c) 1914

b) 1908
d) 1898

69. Melyik európai városban tanult az akadémikus festők többsége?
a) Prága
c) Párizs

b) München
d) Madrid

70. Melyik magyar író játszott főszerepet a generális és a mameluk kifejezések
elterjesztésében?
a) Gárdonyi Géza
c) Móricz Zsigmond

b) Jókai Mór
d) Mikszáth Kálmán

71. Mi volt a Fekete Kéz nevű szervezet vezetőjének mozgalmi neve?
a) Apszis
c) Jáspis

b) Ápisz
d) Kapszis

72. Melyik miniszterelnököt nevezték Magyarország vezérigazgatójának?
a) Tisza Kálmán
c) Khuen-Héderváry Károly

b) Széll Kálmán
d) Tisza István

73. Kit becéztek a nemzet csalogányának?
a) Blaha Lujza
c) Jászai Mari

b) Bajor Gizi
d) Fedák Sári

74. Kinek a kultuszminisztersége idején került sor az izraelita vallás recipiálására?
a) Wlassics Gyula
c) Apponyi Albert

b) Eötvös Lóránd
d) Trefort Ágoston

75. Melyik miniszteri tárca birtokosa volt Szapáry Gyula Tisza Kálmán kormányában?
a) belügyi
c) igazságügyi

b) pénzügyi
d) földművelésügyi

76. Milyen kérdés kapcsán került ellentétbe Szapáry Gyula a kormánypárti
többséggel?
a) gazdasági kiegyezés
c) nemzetiségi kérdés

b) egyházpolitika
d) iparpártolás

77. Melyik manufaktúra készítette az Iparművészeti Múzeum tetőzetét?
a) Zsolnay
c) Hollóházi

b) Kalocsai
d) Herendi

78. Melyik párthoz kapcsolódik a Lloyd-klub kifejezés?
a) Általános Munkáspárt
c) Katolikus Néppárt

b) Magyarországi Szociáldemokrata
Párt
d) Szabadelvű Párt

79. Melyik esztendőben emlékeztette a szerbeket Ferenc Ferdinánd szarajevói
látogatásának napja?
a) 1448
c) 1878

b) 1829
d) 1389

80. Melyik Kacsóh Pongrác legnépszerűbb darabja?
a) Mágnás Miksa
c) Csárdáskirálynő

b) János vitéz
d) A mosoly országa

81. Mi volt Kossuth Lajos fiainak polgári foglalkozása?
a) mérnök
c) ügyvéd

b) tanár
d) orvos

82. Melyik gazdakongresszus játszott meghatározó szerepet az agrárius mozgalom
kibontakozásában?
a) ceglédi
c) székesfehérvári

b) soproni
d) szegedi

83. Kinek a révén került rokoni kapcsolatba Széll Kálmán Deák Ferenccel?
a) felesége
c) anyósa

b) fia
d) lánya

84. Milyen termék gyártásával kezdte működését a Weiss Manfréd Művek?
a) ágyú
c) konzervdoboz

b) kerékpár
d) repülő

85. Ki készítette az illusztrációkat Madách Imre Az ember tragédiája című művéhez?
a) Gyárfás Jenő
c) Spányik Kornél

b) Liezen-Mayer Sándor
d) Zichy Mihály

86. Hányadik helyen állt Budapest lakosságszáma az európai városok rangsorában?
a) 6.
c) 2.

b) 12.
d) 22.

87. Milyen mértékegység alapján kapták a kubikusok a fizetésüket?
a) pint
c) akó

b) köböl
d) icce

88. Mi az oka a disszidensek kormánypártból való távozásának?
a) áprilisi paktum
c) lex Apponyi

b) lex Tisza
d) bihari pontok

89. Melyik párt frakcióját képezték a kaszinópárt tagjai?
a) Országos Polgári Radikális Párt
c) Függetlenségi és 48-as Párt

b) Szabadelvű Párt
d) Nemzeti Párt

90. Kinek a nevéhez fűződik a párhuzamos ülések bevezetése a Képviselőházban?
a) Károlyi Sándor

b) Tisza István

c) Fejérváry Géza

d) Vázsonyi Vilmos

91. Az alábbi feltalálók közül ki nem vett részt a transzformátor kifejlesztésében?
a) Bánki Donát
c) Déri Miksa

b) Bláthy Ottó
d) Zipernowsky Károly

92. Mennyi lakosa volt a Magyar Királyságnak 1900-ban? (Horvátországgal együtt)
a) 10,4 millió
c) 18,2 millió

b) 19,3 millió
d) 20,6 millió

93. Kinek a tervei alapján készült a budapesti Állatkert műemlék épületeinek
többsége?
a) Lechner Ödön
c) Jakab Dezső

b) Kós Károly
d) Vágó József

94. Milyen esemény követte Tisza István házelnökké kinevezését?
a) fekete csütörtök
c) vörös péntek

b) vérvörös csütörtök
d) vörös csütörtök

95. Hány fizetési osztályba sorolták az állami alkalmazottakat?
b) 6
d) 15

a) 11
c) 4

96. Melyik törvénycikk köthető Eötvös József nevéhez?
a) 1868/XXXVIII.
c) 1907/XXVII.

b) 1879/XVIII.
d) 1893/XXVI.

97. Ki készítette a kolozsvári Mátyás-szobrot?
a) Telcs Ede
c) Stróbl Alajos

b) Fadrusz János
d) Huszár Adolf

98. Hogy nevezzük a bevett felekezetek lelkészeinek állami fizetéskiegészítését?
a) urbura
c) decima

b) treuga
d) kongrua

99. Melyik a protestáns egyházak legnagyobb szervezeti egysége?
a) egyházkerület
c) egyházmegye
100.

b) érsekség
d) esperesség

Melyik gyár vetőgépe nyert nagydíjat az 1878-as párizsi világkiállításon?

a) Gancz-gyár
c) Kühne-gyár

b) Weiss Manfréd-konszern
d) Láng-gyár

