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MEGOLDÁS 
 
 
1. Mit csinálnak az „őszi” angyalkák? 
Szüretelnek.          1 pont 
 
2. A sokféle, Herenden készülő minta közül a királyi család választotta ki ezt a 
különleges, keleties dekort. A mintát ma is gyártják, neve: Gödöllő minta 
           1 pont 

 
3. Az edényeket monogram is díszíti. Kié?   
I. Ferenc Józsefé. (IFJ)        1 pont 
 
4. Ki volt a királynő? (Több portrét is láthatsz róla az első két teremben!) 
Mária Terézia         1 pont 
 
 

 
5. Grassalkovich I. Antal hívő katolikus volt: kastélyához saját templomot is 
építtetett 1749-ben.  A misét ebből a kis helyiségből hallgatta, amelynek neve: 
oratórium          1 pont 
 
6. Milyen színnel festették az épületet a térképre?  
rózsaszín és/vagy barna (mindkettő elfogadható)      1 pont 
 
7. Az íróasztalon mely tárgyakat láthatod az alábbiak közül? (Karikázd be!) 
           1 pont 
 

                         

 
8. Mi volt a király hobbija? 

vadászat          1 pont 
 
9. Menj tovább egyenesen a szalonba! A jobb sarokban álló kályha felső részének 
félköríves díszítményeiben a magyar történelem jeles eseményének mozzanatait 
láthatod. Mi volt ez az esemény? 

 
Honfoglalás          1 pont 
 
 
10. Becsüld meg, hány méter magas lehet a terem!  
9,3 m         8 és 10 m között: 1 pont 

 
11. Menj egyenesen tovább: Erzsébet királyné lakosztályába, a szalonba érkeztél. 
A falakat itt lila színű tapéta borítja. Vajon miért? (Kérdezd meg a teremőrt!) 
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Erzsébet kedvenc virága, az ibolya miatt választotta ezt a színt.  1 pont 
 
12. Horváth Mihály, Falk Miksa, Rónay Jácint, Rimmely Károly, Homoky Imre 

           5 pont 
13.  

 
József  Leopold   Gizella  Franz         Mária Valéria 

 
Terézia Rudolf  Asterix  Erzsébet         Klotild 

           3 pont 
 
14. A mosdószekrényen láthatsz egy fényképet.  Kit ábrázol? 

Erzsébet királyné édesanyját, Ludovika hercegnőt     
           1 pont 
 
15. Honnan lehet tudni, hogy neki szánta ezt a szobát Grassalkovich? (Jól nézd 
meg a falakat!) 
Magyar korona díszíti a falat       1 pont  
 
16.  Keresd meg a képen a királynét, s jelöld be az alábbi ábrán, hol találtad meg!
           1 pont 
 
 
 

 
 
 
 
 
A királyné magyar  felolvasónőjéről több portrét is láthatsz ebben a szobában.  Hogy 
hívták őt? 

 
Ferenczy Ida          1 pont 
 
17.      

 
patkó      csipke     kard     öv      meghívó vadászatra  cipő     
 
gomb  kávésdoboz   boríték    nyakkendő  fogkefe  

 
4 pont 

 
18. Keresd meg és nézd meg, mit neveztek el (többek között) Gödöllőn a 
királynéról? 

Erzsébet-szálloda         1 pont 
 

 

 

x 
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19. A két tárgy: kályha, tükör       2 pont 
 
20. A kormányzó, aki a kastélyt használta a két világháború közötti években: 
Horthy Miklós         1 pont 
 
 

 
21. Az állandókiállítás végére érkeztél. Hogyan búcsúznál el a vendégeidtől?  Írj 
2-3 mondatot, amely a hallgatóságból pozitív érzéseket válthat ki, s esetleg újabb 
látogatásra ösztönzi őket!  
 
Tartalmi elemek számától, ötletességtől függően:     1-3 pont.  
(Kedves búcsúzás, színház, koncertek, kiállítások esetleges ajánlása.) 
 
 


