
Mindörökké Pécs 2018 – feladatlap 

1. Melyik állítás igaz? 
 

a) Hazánk etnikai szempontból homogén, de a kisebbségek aránya a többségi nemzethez viszonyítva magas. 
b) Hazánk etnikai szempontból homogén, és a kisebbségek aránya a többségi nemzethez viszonyítva csekély. 
c) Hazánk soknemzetiségű ország, de a kisebbségek aránya a többségi nemzethez viszonyítva csekély. 
d) Hazánk soknemzetiségű ország, és a kisebbségek aránya a többségi nemzethez viszonyítva magas. 

 
2. Melyik jog nem illeti meg a hazánkban élő nemzetiségeket? 

 
a) anyanyelvű oktatás 
b) önkormányzáshoz való jog 
c) saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználat 
d) területi autonómiához való jog 

 
3. Melyik nemzetiségnek nincs jelenleg önkormányzata Pécsett? 

 
1) örmény 
2) görög  
3) bolgár 
4) ukrán 

 
4. A 2011-es népszámlálás adatai szerint mely nemzetiség él a legnagyobb számban Pécsett? 

 
a) görögök  
b) lengyelek 
c) románok 
d) szerbek 

 
5. A 18. században Pécs lakosságának körülbelül hány százaléka volt magyar anyanyelvű? 

 
a) kb. 33 % 
b) kb. 50 % 
c) kb. 67 % 
d) kb. 90 % 

 
6. Melyik szent tisztelete terjedt el a Duna menti falvakban a katolikus németség körében? 

 
a)  Szűz Mária  
b)  Nepomuki Szt. János 
c)  Szent  Péter apostol  
d)  Szent  Pál apostol 

 
7. Melyik szerzetesrend folytatta a horvát nemzetiség lelki gondozását a XIV. századi Magyar Királyságban? 

 
a) domonkos 
b) jezsuita 
c) piarista 
d) ferences 
 

  



8. Kik az idézetekben szereplő szlávok? 
 

„A szétszórtan élő katolikusok a szlávok közül kerülnek ki és közönségesen sokácoknak nevezik őket."[…] 
„Úgy véli, az unitarizmus terjedésének fő oka, hogy nincsenek magyarul tudó katolikus papok.”[…] „Az egyszerű nép 
ugyanis vakon követi azt, aki prédikál neki." 
 
a) szerbek 
b) horvátok 
c) szlovákok 
d) szlovének 
 
9. A XVII. században a horvát nemzetiség melyik felekezetet gyarapította? 

 
a) római katolikus 
b) görög katolikus 
c) evangélikus 
d) református 
 
10. Melyik nemzetiség hozta magával az „öltöztetett Mária-szobrok” hagyományát? 

 
a) német 
b) szerb  
c) horvát 
d) cigány / roma 
 
11. Mit NEM temetnek a roma nemzetiségűek a halottaik mellé? 
 
a) étel 
b) ital 
c) dohány 
d) Biblia 
 
12. Melyik német szó megfelelője az a „magyarnémet” (Ungarndeutsch) kifejezés, amelynek kiejtése fonetikusan 

[hoitz]? 
 

a) Holz 
b) Haus 
c) Hals 
d) Heil 

 
13. Mi az eredeti jelentése az „Ácsi!” jövevényszavunknak a cigány nyelvben? 

 
a) Bácsi! 
b) Jöjj! 
c) Maradj! 
d) Menj! 

 
14. Mit jelenthet ennek a horvát húsvéti éneknek az első sora? „Oj, bosiljak bosilj moj” 

 
a) Óh, bazsarózsa bazsarózsám! 
b) Óh, bazsalikom bazsalikocskám! 
c) Óh, barátom barátaim! 
d) Óh, boszorkány boszorkányom! 

 
  



15. A hazai szerbek a magyarságtól sok új elemet vettek át. Melyek a magyarból átvett szerb kifejezések? 
 

a) sabov, vorga, miholj 
b) fejsa, bicak, buturja 
c) sihot, válov, siator 
d) szyszak, doloman, bekiesza 
 

 

16. Ki alapította az Első Pécsi Bútor-, Ajtó- és Ablak-gyárat? 
 

a) Hoffmann Pál 
b) Hoffmann Lajos 
c) Hoffmann Károly 
d) Hoffmann László 

 
17. Hol NEM láthatóak a fenti gyár asztalosipari munkái, melyik a kakukktojás? 

 
a) Színház 
b) Sipőcz-patika 
c) Székesegyház 
d) Apolló mozi 

  
18. Mi a kordován szó jelentése? 

 
a) népcsoport 
b) kerítés 
c) juh- vagy kecskebőr 
d) rozsda 

 
19. Milyen nemzetiségű volt a pécsi pezsgőgyár alapítója? 

 
a) német 
b) bosnyák 
c) horvát 
d) lengyel 

 
20. Melyik helyszínen NEM működött az Angster-orgonagyár? 

 
a) Felsőmalom utca 9. 
b) Zsolnay-gyár mellett 
c) József utca 30. 
d) Mária utca 35. 

 
21. Mi a címe a Pécsi Lénau –ház udvarán látható szobornak, melyet Trischler Ferenc alkotott?  

a) Magyarországról elűzött németek emlékműve. 
b) Tonio Kröger 
c) Vándordiák 
d) Új haza 

 

 

  



22. Melyik történelmi időben vált igazán soknemzetiségűvé a város: pravoszláv szerbek, római katolikus 

horvátok, magyarok mellé a német iparos, kereskedő telepesek érkeztek? Ekkorra formálódik ki a Pécs 

vezető rétegét alkotó "három nemzet":  a Belvárosban a "Natio Germanica", a Budai külvárosban a "Natio 

Croatica" és a Szigeti külvárosban a "Natio Hungarica". 

a) romantika kora 

b) török alatt és után 

c) román korban 

d) szecesszió idején 

 

23. Hogyan nevezik a cigány kultúrát és művészetet bemutató és támogató művelődési centrumot Pécsett? 

a) Rácz Aladár Ház 

b) August Šenoa Klub 

c) Lenau Haus 

d) Faág egyesület 

 

24. Kik végeztek igen gazdag néprajzi gyűjtőtevékenységet népi textíliák terén főleg a Baranya megyei horvát 

falvakban, hogy a textíliákon felfedezhető motívumokat később 

beleálmodják a Zsolnay kerámiák mintavilágába? 

a) Zsolnay Vilmos 

b) Zsolnay Vilmos lányai: Teréz és Júlia 

c) Rippl -Rónay József 

d) Zsolnay Miklós 

 

 



25. Hogy hívják azt a 1916. június 16 -án Pécsett született kortárs horvát festőművészt, akinek az emléktáblája a 
Ferencesek utcája 22. számú ház falán található? 

a) Zlatko Prica 

b) Horváth Dénes 

c) Horváth Roland  

d) Horváth József 

 

26. Hol élnek nagyobb számban bosnyákok Baranyában? 

a) Pécsett 

b) Mohácson 

c) Szigetváron 

d) Harkányban 

 

27. Hányféle nemzetiség él Mohácson? 

a) 1-5 

b)  5  

c) 5-10 

d) 10 fölött 

 

28. Melyik nemzetiség ünnepli elsősorban Mohácson a farsangot? 

a) magyar 

b) sokac 

c) szerb 

d) sváb 

 

29. Melyik felekezet papja hord Luther- kabátot? 

a) Baptista 

b) Metodista 

c) Evangélikus 

d) Adventista 

30. Hogy hívják azt a szerb szerzőt, aki a Bunjevka című elbeszélést írta? 

a) Laza Lazarevic 

b) Milovan Glisic 

c) Laza Kostic 

d) Bogoboj Atanackovic 

 


