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I. A nemzetállamok és a birodalmi politika kora

1 Értelmezze az alábbi, III. Napóleon pályafutását értékelő szöveges és képi forrásokat a kérdések alapján!
 1. tankönyvi lecke

Napóleon homlokán 
a felirat: „megszabadult”

A kép felirata Napóleon egyik kijelentése:  
„A császárság béke”

A Húszévi csavargás és egész sor groteszk kaland 
után a monda teljesül, s ez az ember a franciák 
császára lesz. Az unokaöcs rögeszméje valóra vált, 
mert egybeesett a franciák legszámosabb osztá-
lyának rögeszméjével. 
(Karl Marx: Louis Bonaparte brumaire  
tizennyolcadikája)

B A forradalom hullámai, amelyeket ő kavart fel, 
elcsöndesedtek a lábai alatt, és ő ahelyett, hogy 
elmerült volna, diadalmaskodott. […] a francia 
hullám előrelendülését, a civilizációt, a haladást, 
a fölvilágosodást, a forradalmat, a szabadságot 
íme egyszerűen és könnyedén megállítja ez a fé-
reg, ez a törpe, ez a torzszülött Tiberius, ez a senki!
(Victor Hugo: A kis Napóleon)

a) Milyen társadalmi tényező segítette Marx szerint Louis Bonaparte hatalomra kerülését?

b) Mit ért Marx „mondán”?

c) Milyen eseményekkel hozza összefüggésbe Victor Hugo Bonaparte hatalomra kerülését?

d) Milyen ellentmondást lát a szerző a „kis” Napóleon hatalomra kerülése és tevékenysége között?

e) Hogyan mutatkozik meg a személyét övező ellentmondásosság a C jelű karikatúrán?

f) A karikatúra alapján milyen események vetettek véget III. Napóleon karrierjének?

g) Mely időszakra, eseményekre utalnak a D jelű képen látható szimbólumok?

DC
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2 Az alábbi képek/karikatúrák Garibaldi különböző szerepeit dolgozzák fel. Ismeretei segítségével válaszoljon a forrásokhoz 
tartozó kérdésekre, illetve oldja meg a feladatokat!  1. tankönyvi lecke

a) Hogyan ábrázolja Garibaldi és II. Viktor Emánuel egymáshoz fűződő kapcsolatát a két metszet?

b) Értelmezzék közösen a B jelű metszetet az olasz egység létrehozásának tükrében!

c) Az olasz egység mely mozzanataihoz kapcsolódik a C és D jelű metszet? (Segítenek az évszámok.)

d) Értelmezzék közösen a C jelű karikatúrát! (Figyeljenek a szimbólumokra!)

A

C D

B

18601870
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f) Melyik ókori római politikus életpályájához köthető az utolsó ábrázolás?

e)  Milyen pózokban/helyzetekben ábrázolja Garibaldit  
az E és az F jelű metszet?

E F

3 Az alábbi részletek Ausztria 1815 és 1918 közötti nemzetközi megítéléséhez kapcsolódnak. Ki mondta őket? Rendelje 
a szövegekhez az alább felsorolt történelmi személyiségek sorszámát! (Két név kimarad!)  2. tankönyvi lecke

1. Giuseppe Garibaldi, 2. Otto von Bismarck, 3. František Palacký, 4. Lord Palmerston, 5. I. Miklós,  
6. Abraham Lincoln, 7. III. Napóleon, 8. Thomas Woodrow Wilson, 9. Klemens Wenzel von Metternich

Forrás Sorszám

A Mindenesetre Ausztriára úgy kell tekintenünk, mint az európai sakktábla egyik figurájára […] Ha súlyosan megsebez-
zük, Franciaország vagy bármely más ellenfelünk szövetségese lesz: még oroszellenes érdekeit is feláldozza azért, hogy 
bosszút állhasson […].

B Ausztria–Magyarország népei részére, amelyeknek helyét a nemzetek között oltalmazni és biztosítani kívánjuk, meg kell 
adni az önálló fejlődés legszabadabb lehetőségét.

C Valóban, ha az Osztrák Császárság nem létezne már régóta, Európa, sőt az emberiség érdekében a legsürgősebben 
azon kellene lennünk, hogy létrejöjjön. […] Ha Ausztria nem lenne, fel kellene találni.

D Ausztria az európai hatalmi egyensúly legfontosabb eleme […], védőbástya az idegen beavatkozás ellen […]. Európa 
függetlensége és szabadsága véleményem szerint Ausztriának mint európai nagyhatalomnak a fennmaradásához és 
területi épségéhez van kötve.

E Sajnálom, hogy viszonyaink az Ön kormányához már nem oly jók, mint azelőtt [1859 előtt]. Azonban kérem, mondja meg 
császárjának, hogy személyes vonatkozásaim őhozzá változatlanul ugyanazok maradtak.

F A monarchia egy öreg épület. Nem törhetjük át a falakat, nem nyithatunk új ajtókat és ablakokat, és nem hajthatunk 
végre nagy belső változtatásokat veszély nélkül.

G Bevallom, nagyon nem akaródzik az egész dologba [ti. a magyar szabadságharc] beavatkozni. Az eddigi tapasztalatok-
hoz hasonlóan csak irigységre, rosszakaratra és hálátlanságra számítok, és igazán nem avatkoznék be, ha saját ingem 
nem volna hozzám közelebb, ha az ügy nem érintene közelebbről.

(Forrás: 2012/2013. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny)
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4 Párosítsa a német egységről szóló képeket az értelmezésekkel! Egy állításhoz több kép is kerülhet. 
   2. tankönyvi lecke

Értelmezés A kép betűjele

1. A német egység a dinasztiák Bismarck által létrehozott 
szövetsége.

2. A német egység katonai erővel létrehozott alkotás.

3. A német egység sebtében összetoldozott „fércmű”.

4. A német egység „felülről”, porosz vezetéssel jött létre.

5. A német egység csak részben változtatott a német terü-
letek addigi politikai struktúráján.

6. A német egység diplomáciai alkukkal, „trükkökkel” létre-
hozott konstrukció.

A C

B

5 Az amerikai polgárháborúval kapcsolatos források elolvasása után válaszoljon a kérdésekre!  3. tankönyvi lecke

Az Uniónak [Egyesült Államoknak], melyből kiléptünk, az a meg-
határozott célja volt, hogy „megvalósítsa az igazságosságot, biz-
tosítsa a belső nyugalmat, gondoskodjon a közös védelemről, 
előmozdítsa a közjót, biztosítsa a szabadság áldásait magunk 
és utódaink számára”; és amikor […] megszűnt azon célokat 
szolgálni, melyért létrehozták […]. Kormányzatnak meg kell szűn-
nie létezni. Ebben [az elszakadásban] ők [a Konföderációt alkotó 
államok] csupán azt a jogot követelik, amelyet az 1776-os Füg-
getlenségi nyilatkozat elidegeníthetetlennek határozott meg; és 
ezen jog gyakorlásának idejében és alkalmában mint szuverén 
hatalmak, maguk döntöttek, mindegyikük önmagában. […] Ő, 
aki ismeri minden ember szívét, majd elbírálja őszinteségünket, 
mellyel az alapító atyák szellemének kormányzatát védelmezve 
munkálkodtunk. A jog, amely ünnepélyesen kinyilváníttatott az 

Államok születésekor, és amely az Unió 1789-es létrehozásakor 
megerősíttetett, megkérdőjelezhetetlenül elismeri a nép azon 
képességét, hogy visszavegye a kormányzat céljaira átruházott 
hatalmát. Így mindazon államok, amelyek itt képviselve vannak, 
kezdeményezték ezen Konföderáció megalakítását […]. Új szö-
vetséget alkottak, melyben minden állam kormányzata helyén 
maradt; a polgárok és javak tulajdonjoga nem sérült. A megbí-
zott, melyen keresztül idegen nemzetekkel kapcsolatot tartottak, 
megváltozott, de mindez nem jelenti szükségszerűen nemzet-
közi kapcsolataik megszakadását. Kizárólag azon vágytól hajtva, 
hogy megőrizzék saját jogaikat, és előmozdítsák boldogulásukat, 
a Konföderáció államainak elszakadását nem kísérte mások elleni 
erőszak, és nem követte belső felfordulás.
(Jefferson Davis beiktatási beszéde; 1861)

tor11mf_2017.indd   8 2017. 11. 21.   13:48



9

A
T

L
A

N
T

I
-

Ó
C

E
Á

N

M e x i k ó i - ö b ö l

M
ich

ig
an

-tó

Huron-tó

Erie-tó

Ontario

-tó

M
ississipp

M
issouri

Co
lor

ado

Felso
 - tó

1863

1863

1864

1865

Washington

Kansas City

Savannah

Richmond
Saint Louis

Chicago

Detroit

Charleston

Gettysburg

New York

Boston

Vicksburg

New Orleans

MemphisLos Angeles

San
Francisco

Portland

Salt Lake City

K A N A D A

M E X I K Ó

TENNESSEE

NEW YORK

MAINE

IOWANEBRASKA TERRITÓRIUM

ILLINOIS

KENTUCKYKANSAS

INDIÁN

TERÜLETÚJ-MEXIKÓ
TERRITÓRIUM

NEVADA
TERRITÓ-

RIUM

UTAH
TERRITÓ-

RIUM
COLORADO

TERRITÓRIUM

W
ISCONSIN

OHIO

OREGON

DAKOTA TERRITÓRIUM

M
IN

N
ES

OTA

INDIANA

M
ICHIGAN

VIRGIN
IAVIRGIN

IA

ARKANSAS

K
A

LIFORNIA

A
LA

BA
M

A

M
IS

SI
SS

IP
PI

FLO
RID

A

NYUGAT-

MISSOURI

TEXAS

PENNSYLVANIA

NEW HAMPSHIRE

VERM
O

NT

MASSACHUSETTS
RHODE ISLAND

CONNECTICUT
NEW JERSEY

ÉSZAK-
KAROLINA

DÉL-KAROLINA

G
EOR GIA

LO
U

IS
IA

NA

WASHINGTON TER
RITÓ

RIU
M

DELAWARE

MARYLAND

Országhatár

Szövetségi állam határa

Kukorica

Gabona

Iparvidék

Az északi államok hadművelete

A déli államok hadművelete

Gyapottermesztés határa

Északi államok (Unió)

Déli államok (Konföderáció)

Csatahely

Nyolcvanhét esztendővel ezelőtt e kontinensen 
atyáink új nemzetet hoztak létre, mely szabadság-
ban fogant, s azon elvnek szenteltetett, hogy min-
den ember egyenlőnek születik. Most nagyszabású 
polgárháborút vívunk, mely eldönti majd, hogy e 
nemzet, vagy bármely ily módon született és ezen 
elven alapuló nemzet tartósan fennmaradhat-e. 
[…] Mi, akik itt állunk, szenteljük magunkat inkább 
a reánk váró komoly feladatnak: e dicső halottak 
példája erősítse bennünk az odaadást az ügy iránt, 
melyért ők a  legvégső áldozatot is meghozták; 
mondjuk ki eltökélt szándékkal, hogy haláluk nem 
lesz hiábavaló; hogy Isten segedelmével e nemzet 
a szabadság jegyében újjászületik, s hogy a nép 
kormányzata, a nép által és nép érdekében létre-
jött kormányzat nem fog eltűnni a Föld színéről!
(Abraham Lincoln beszéde a gettysburgi ütközet-
ben elhunyt katonák búcsúztatóján; 1863)

Állítás Davis Lincoln Mindkettő Egyik sem

1. Az alapító atyákra hivat-
kozik igazának bizonyítá-
sában.

2. A népfelség elvére hivat-
kozik.

3. Háborús céljának eléré-
séhez feltétlenül szükséges 
ellenfele legyőzése.

4. Elvont célokat fogalmaz 
meg hadicélként.

5. Elismerte a rabszolgaság 
létezését saját területén 
1861-ben.

6. A központi hatalmat 
zsarnokinak érzi.

6 Az ábrán az Uniót és a Konföderációt alkotó államok gazdasági mutatóit, a térképen pedig az Egyesült Államok területé-
nek kialakulását láthatja a konfl iktus kezdetekor. Válaszoljon a forrásokat elemző kérdésekre!  
  3. tankönyvi lecke

a) Milyen termelési mutatóban előzte meg a Konföderáció az Uniót?

b) A források mely adataiból következtethetünk a mezőgazdasági termelés alapját jelentő birtokstruktúrára?

c) Mi jellemezte az Unió mezőgazdasági termelését?

Az Uniót és a Konföderációt alkotó államok gazda-
sági és társadalmi mutatóinak összehasonlítása (%)
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7 A következő források az ipari forradalom történetét dokumentálják, annak vagy az első, vagy a második szakaszára jel-
lemzőbbek. Döntse el az egyes forrásokról, hogy a táblázat melyik sorába kerüljenek!  4. tankönyvi lecke

A A pamutfonodák nagy épületek, s olyképpen épültek, hogy 
a lehető legtöbb embert lehessen bennük elhelyezni. Hogy ne 
maradjon kihasználatlan hely, a gyárakat többemeletesre építik, 
az emeletek lehetőleg alacsonyak.
A helyiségek legnagyobb részét gépek foglalják el. […] a leve-
gőben állandóan gyapotpor szálldos, amely az olajjal keveredve 
különösen kellemetlen szagot ad. […] Az egyik gyárban, amellyel 
megismerkedtem, éjjel is és nappal is több száz ember dolgozik. 
Ezért nagy mennyiségű gyertyát használnak fel, de szinte semmit 
sem tesznek a szellőztetés érdekében.
(Részlet egy Manchesterben kiadott pamfletből)

B Uraim! Mi, az Önök munkásai, tudatjuk Önökkel, hogy kérjük 
a munkaidő olyan megállapítását, hogy az reggel hat órától este 
hat óráig tartson, s ezalatt fél óra reggeliidő, egy óra ebédidő és 
fél óra teaszünet legyen.
(Munkások kérvénye a tulajdonosokhoz)

C A nővéremmel és a bátyámmal együtt hoznak ide. Ez nagyon fá-
rasztó munka, meg sem tudom mondani, hány kosárral és mennyi 
utat teszek meg a tárna aljáról a felszínig és vissza. Cipelés közben 

gyakran meg kell állnom, hogy átmásszak a térdig érő vizeken. 
Nem szeretem ezt a munkát, sem a többi lányokat.
(A 12 éves szénhordó, Isabella Read beszámolója)

D Minden technikai hivatalnok a belépés napján nyomtatott tá-
jékoztatót kap a vállalat házirendjéről. Ebből további kérdezős-
ködések nélkül megismerheti munkakörét, vele járó jogait és kö-
telezettségeit. Az üzem házirendje és az alkalmazási szerződés 
tartalmazza többek között tevékenységének fajtáit, munkaidejét, 
betegségi pótlékát. […] Csak ilyen üzemi rendben biztosítható, hogy 
egyetlen hivatalnok se hivatkozhasson arra, hogy nem tud valamit.
(R. Blum a Berlini Gépgyárról)

E Mindezen céljainak előkészítésére a munkásosztály anyagi és 
szellemi erejének a mai társadalmi rend keretében lehetséges nö-
velésére és ezzel az általános kulturális haladás javára [követeljük]:
[…] Legföllebb nyolcórás napi munkaidőt minden munkás és cse-
léd számára. A 14 éven aluli gyermekeknek kereseti munkától 
való eltiltását. A nők eltiltását az éjjeli, valamint a szervezetükre 
káros munkától.
(Egy szociáldemokrata párt követeléseiből)

F G H

JI

Első  
ipari forradalom

Második  
ipari forradalom

d) Melyik terület járt előrébb az ipari forradalom tekintetében?

e) Melyik mutatókból olvasható ez ki?

f) Miben volt más a két terület társadalma?
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A B C

8 Az alábbiakban négy európai nagyhatalom vasúthálózatát elemző, eltérő nézőpontú diagramokat láthat. Tanulmányo-
zásuk után döntse el, hogy igazak vagy hamisak-e a hozzájuk kapcsolódó állítások! Indoklásként a diagram betűjelét 
használja! (Egy helyre több betűjel is kerülhet.)  4. tankönyvi lecke

A vasútvonalak teljes hossza 100 ezer négyzetkilométerre eső vonalhossz Egymillió főre eső vonalhossz

Állítás Igaz Hamis A diagram 
betűjele

1. A 19. század végén Németország rendelkezett a legsűrűbb vasúthálózattal.

2. Oroszország vasútvonalainak hossza a krími háború utáni két évtizedben megduplázódott.

3. Franciaország népessége arányaiban gyorsabban gyarapodott, mint a vasúthálózata.

4. A földrajzi sajátosságok okozta hátrányok ellenére az orosz lakosság nagy része számára a közleke-
dés jelentősen könnyebbé vált.

5. A 20. század elejére a nagyhatalmak közül Németország rendelkezett a leghosszabb vasútvonalakkal.

6. Nagy-Britannia vasúti hálózatának bővítésében elmaradt vetélytársaitól.

7. Franciaország infrastrukturális fejlődését nem vetette vissza a porosz–francia háborúban elszenve-
dett vereség.

9 Az alábbi térképen a 19. század legfontosabb infrastrukturális fejlesztéseit jelöltük. Párosítsa a számokat a fejlesztések 
leírásaihoz tartozó betűjelekkel! (A megoldáshoz használhatja a történelematlaszt.)  4. tankönyvi lecke
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A létesítmény leírása Megnevezése Száma

A A német sajtó pillanatnyilag az egekbe emelte az anatóliai vasút projektjét. 
De mint üzlet? Te jó Isten! […] Ez a vasút azonban önmagában egy holtvágány, 
s Őfelsége vonzalma Mezopotámia iránt a német érdekek számára nem rendel-
kezik különösebb értékkel.
(Georg von Siemens iparmágnás megjegyzése)

B […] [A] távíró az égi áldás alatt a kölcsönös béke és barátság kötelékét 
jelenti két rokonnép között, egy eszközt az isteni gondviselés számára, hogy 
terjessze a vallást, a civilizációt és a jogot világszerte.
(James Buchanan amerikai elnök üzenete Viktória királynőnek; 1858)

C […] talán időszerű erről a rendkívüli jelentőségű kanálisról, erről a csaknem 
kétszáz kilométer hosszú vizesárokról megemlékezni. […] Egymást érték a si-
kertelen kísérletek, míg végre 1869-ben, csekély háromezer esztendővel az első 
ásónyom után, a francia Lesseps Ferdinánd valóra váltotta a fáraói álmot.
(Széchenyi Zsigmond: Năhar)

D Ázsia felől a Csendes-óceánon át Amerika és Európa felé teljes nagysze-
rűségében fog kibontakozni a kereskedelemnek ez az útja. A hajók azelőtt 
kénytelenek voltak egész Dél-Amerikát megkerülni, ha a Csendes-óceánról az 
Atlanti-óceánra akartak jutni. Most egyenes úton haladnak Közép-Amerika felé, 
és tíz óra alatt teszik meg az utat […].
(Vasárnapi Újság, 1914)

E Irkutszktól kezdve az utazás túl lassú
Túl hosszú
Az első vonatban voltunk, amely megkerülte a Bajkál tavat
A mozdonyt zászlókkal és lampionokkal díszítették fel
És a pályaudvart a cári himnusz szomorú taktusaira hagytuk el […]
(Részlet Blaise Cendrars A transzszibériai expressz és a franciaországi  
kis Johanna prózájából; Kassák Lajos fordítása)

F A vonat utolsó négy kocsiját most lecsatolják Beira felé, mi pedig tovább 
folytatjuk az utunkat északnak. Előttünk még Malawi, Tanzánia, Uganda,  
Szudán és Egyiptom, s közöttük megannyi átszállás, úti okmányok ellenőrzése, 
csomagok átvizsgálása, újra és újra.
(Joseph von Birken naplójából; 1925–26)

10 Az alábbi képeken a nők egyenjogúsításának különböző frontjait láthatja. Rendelje az állításokhoz azokat a képeket, 
amelynek női szereplői az adott kérdésben fejtik ki véleményüket!  5. tankönyvi lecke

A B
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Téma Kép Ábrázolás

1. A nők családon belüli szerepének kérdésében emeli fel a hangját.

2. Felhívja a figyelmet az állampolgári kötelességek és jogok közötti egyenlőtlenségekre. 

3. Provokálja a társadalmat az elvárt női magatartással való szembehelyezkedéssel.

4. A nőktől elvárt szemérmes magatartással ellenkezik.

5. A nők fizikai erejének megmutatásával megy szembe a kor sztereotípiáinak. 

6. Hajviseletében, öltözködésében és viselkedésében új, modern női szerepet alkot. 

11 Csoportosítsa a brit gyarmatosítás eltérő motivációiról, összetevőiről szóló forrásokat a táblázatban megadott szempon-
tok szerint! (Egy betűjel több helyre is kerülhet.)  6. tankönyvi lecke

A A kérdés az, hogy megelégszenek-e önök azzal, hogy pusztán 
kényelmes, a kontinens elvei  szerint megmintázott Anglia legyünk, 
és idővel szembesüljünk elkerülhetetlen végzetünkkel, vagy nagy 
ország akarnak lenni – uralkodó ország –, olyan ország, melynek 
fiai felemelkednek, a legmagasabb pozícióba jutnak, és nemcsak 
honfitársaik megbecsülését szerzik meg, hanem kivívják az egész 
világ csodálatát.
(Benjamin Disraeli brit miniszterelnök kristálypalotabeli beszéde; 
1872)

B Ha Németország gyarmatosító hatalom kíván lenni, egyet 
mondhatok: Isten vezérelje útján! Szövetségesünk és társunk 
lesz a Gondviselés nagy céljainak véghezvitelében az emberiség 
javára.
(William Gladstone brit miniszterelnök beszéde; 1884)

C Tegnap a londoni East-Enden voltam és részt vettem a mun-
kanélküliek egyik gyűlésén. Egyetlen kiáltás hallatszott: kenyeret, 
kenyeret! Hazamenet végiggondolva a látottakat, még jobban 
meggyőződtem az imperializmus fontosságáról. […] Nagy esz-
mém a szociális kérdés megoldása. Vagyis, hogy megmentsük 
az Egyesült Királyság 40 millió lakosát a gyilkos polgárháborútól, 
nekünk gyarmatpolitikusoknak új földterületeket kell szereznünk 
[…].
(Cecil Rhodes brit közgazdász, politikus, Rhodesia létrehozója)

D Mindez a pocsékolás [azaz a helyben történő feldolgozás] a le-
hető legjobb nyersgyapottal folyik, azzal, amit nekünk kellene 
eladniuk […]. És ez még nem minden, mert még az ilyen manu-
faktúrákban irányított munkáskezeket is a földműveléstől vonják el.
(Richard Cobden, a „manchesteri iskola” képviselője,  
közgazdász, parlamenti képviselő)

E Hadd legyen a te Királynőd az én anyám, és hadd legyek én az 
ő fia. Hadd legyenek az ő fiai és lányai az én fiútestvéreim és le-
ánytestvéreim. Korábban a mohamedánok megkísérelték elhitetni 
velem, hogy Mohamed volt az emberek között az első és utolsó jó 
ember, de megtudtuk, hogy ez nem igaz. Isten legyen a királynőd-
del, Isten legyen Őfelségével, és könyörgöm, küldj nekem papírt, 
tintát és tollat, mert az összes papírom elfogyott.
(M’tesa, Uganda királyának levele Charles George Gordon  
brit főkormányzóhoz; 1876)

F Állítom, hogy mi vagyunk a világ első nemzete, és annál jobb 
az emberiségnek, mennél többet népesítünk be a világból. Ha 
a világ nagyobb része a mi uralmunk alá kerül, az a háborúk 
végét hozza. Isten bizonyára kiválasztott eszközévé formálja az 
angolul beszélő fajt. Ezért, ha van Isten, úgy gondolom, hogy amit 
szívesen látna, hogy tegyek: Afrika térképén annyit brit színekkel 
festeni, amennyit csak lehet!
(Cecil Rhodes brit közgazdász)

D

C

A kép felirata: „Nincs szavazat – nincs adó”
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A gyarmatosítás hátterében álló tényező A forrás betűjele

1. A társadalmi feszültségek kezelése

2. Piacszerzési szándék

3. Civilizációs küldetéstudat

4. Nagyhatalmak közti rivalizáció

5. Vallási, ideológiai indokok

6. A nemzeti önbecsülés növelése, nacionalizmus

12 Az alábbi – részben az előző feladatban is szereplő – források Afrika „feltárásával” és gyarmatosításával kapcsolatosak. 
Döntse el, hogy igazak vagy hamisak-e a táblázat állításai! (Egy helyre több forrás betűjele is kerülhet.)

   6. tankönyvi lecke

A Elsősorban hiszek a brit birodalomban, másodszor hiszek a brit 
emberfajban. Hiszem, hogy a brit faj a valaha élt legkiválóbb ural-
kodó emberfaj.
(Joseph Chamberlain brit gyarmatügyi miniszter; 1895)

B Egy angol sem jön zavarba az erkölcsi állásfoglalást illetőleg. 
Mint a szabadság és függetlenség bajnoka, meghódítja a fél vi-
lágot, és ezt gyarmatosításnak nevezi. Ha új piacot akar a silány 
manchesteri áruinak, egy hittérítőt küld, hogy a béke evangéliu-
mát hirdesse. A bennszülöttek megölik a hittérítőt: ő fegyverben 
rohan a kereszténység védelmére, hódít érte, és azt állítja, hogy 
a piac az Ég jutalma!
(George Bernard Shaw angol író)

C Állítom, hogy mi vagyunk a világ első nemzete, és annál jobb 
az emberiségnek, mennél többet népesítünk be a világból. Ha 
a világ nagyobb része a mi uralmunk alá kerül, az a háborúk 
végét hozza. Isten bizonyára kiválasztott eszközévé formálja az 
angolul beszélő fajt. Ezért, ha van Isten, úgy gondolom, hogy amit 
szívesen látna, hogy tegyek: Afrika térképén annyit brit színekkel 
festeni, amennyit csak lehet!
(Cecil Rhodes brit közgazdász)

D Őfelsége kormányáról nem szabad feltételezni, hogy helyt ad 
annak, hogy Nagy-Britannián kívül bármely más európai hatalom-
nak valami joga is lenne elfoglalni a Nílus völgyének valamely részét.
(Az angol miniszterelnök Herbert Kitchener tábornoknak; 1898)

E Múlt év szeptemberében Ön tervet nyújtott be egy expedíció 
kiküldésére az Ubangi felső folyása menti területekre, hogy ki-
terjesszük a francia befolyást a Nílus völgyében. Ha meg akarjuk 
előzni Angliát, elsőnek kell oda megérkeznünk.
(André Lebon francia gyarmatügyi miniszter utasítása  
Jean-Baptiste Marchand századosnak; 1896)

F De vajon Franciaország csak kontinentális hatalom-e? Ugyan-
akkor nem Franciaország-e a világ második tengeri hatalma? Ezért 
gyarmatbirtokaink minden részecskéjét, a legkisebb darabot is 
szentnek kell tekinteni. Vessünk egy pillantást a világ térképére, 
és nézzük meg, milyen lázas sietséggel építenek ki maguknak 
piacokat a nagy nemzetek, amelyek barátaink vagy versenytár-
saink […].
(Jules Ferry francia miniszterelnök parlamenti beszéde; 1883)

G Mi, Vilmos Isten kegyelméből német császár és Poroszország 
királya, ezennel közhírré tesszük, és tudtul adjuk, hogy: miután 
a Német Gyarmatosítás Társaságának vezetői védelmünkért fo-
lyamodtak a Társaságnak azon kelet-afrikai területszerzéseivel 
kapcsolatban, amely területek a zanzibári szultán birodalmától 
nyugatra terülnek el […], e felségjogot elfogadtuk, és az említett 
területeket a mi császári védelmünk alá helyeztük.
(Oltalomlevél a Német Gyarmatosítás Társaságának; 1885)

H Semmi esetre nem tűrhetjük, hogy valamelyik külföldi hata-
lom, valamilyen idegen Jupiter azt mondja nekünk: Mit tehetünk? 
A világ föl van már osztva. Nem hagyjuk magunkat egy idegen 
hatalom részéről sem félretolni akkor, amikor mások felosztják 
a világot.
(Bernhard von Bülow német külügyminiszter; 1899)

I A herero népnek most el kell hagynia az országot. Ha a nép 
ezt nem teszi meg, erőszakkal kényszerítem rá; a német határon 
belül minden hererót, legyen az akár fegyveres, akár fegyvertelen, 
legyen marhája vagy sem – agyonlövünk. Asszonyokat és gyerme-
keket nem veszünk többé fel, hanem visszaűzöm őket népükhöz, 
vagy lövetek rájuk.
(Lothar von Trotha, német tábornok felhívása; 1905)

Állítás Igaz Hamis A forrás 
betűjele

1. Afrika gyarmatosítása a nagyhatalmak területi vitáival járt.

2. A gyarmatosítás mozgatórugói közt a kor követelményeinek megfelelően már nem sze-
repeltek vallási-ideológiai tényezők.

3. A gyarmatosító tevékenységet a nemzeti presztízs növekedése miatt a társadalom 
osztatlan elismerése övezte.

4. Egyes gyarmatosító hatalmak tevékenységét jelentősen motiválta az „elkéséstől” való 
félelem.

5. A neokolonializmust a „klasszikus” gyarmatosítástól, az erőszaktól való tartózkodás 
jellemezte.

6. A gyarmatosító tevékenységben a politika a gazdasági csoportok segítségére sietett.

7. A gyarmatosító hatalmak közti rangsort a kor vélekedése szerint flottájuk nagysága 
határozta meg.

G Őfelsége kormányáról nem szabad feltételezni, 
hogy helyt ad annak, hogy Nagy-Britannián kívül 
bármely más európai hatalomnak valami joga is 
lenne elfoglalni a Nílus völgyének valamely részét.
(Az angol miniszterelnök utasítása  
Herbert Kitchener tábornoknak; 1898)
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13 Az alábbiakban az európaiak Kínába történő behatolásának fokozatait dokumentáló forrásokat olvashat. Állítsa őket 
időrendbe! (Segítségként használja a történelematlaszt!)  6. tankönyvi lecke

A Kína véglegesen elismeri Korea teljes körű függetlenségét és 
önállóságát, és ennek következtében a jövőre nézve megszünteti 
a Korea által Kínának történő adófizetést és mindenfajta cere-
moniális eljárást. […] Kína beleegyezik, hogy Japánnak háborús 
kártérítést fizessen […].
(Részlet a simonoszeki béke szövegéből)

B A kínai kormány kizárólagosan engedélyezi a brit kereskedők-
nek, hogy Kantonban a kínai császár engedélyével kereskedő 
kínaiakéhoz hasonló joggal kereskedjenek. […] Őfelsége, a kínai 
császár átengedi Őfelsége, Nagy-Britannia stb. királynőjének Hong- 
kong szigetét, hogy az azt elfoglaló brit felség, örökösei és utódai 
azt, ahogy Őfelsége a Nagy-Britannia stb. uralkodója szükségesnek 
véli, örökre saját törvényeik és rendeleteik alapján kormányozzák.
(Részlet a nankingi szerződésből)

C A mandzsuk, akik két évszázad folyamán örökletesen uralkod-
tak Kína trónján, egy kevésbé ismert idegen nemzetből származ-
nak. A harcban járatos veteránokból összeállított hadsereg segít-
ségével megszerezték gazdaságunkat, földjeinket és az uralmat 
országunkban. […] Így tehát a mandzsuk, akik idegen országbe-
liek, jogot szereztek az adók beszedésére a meghódított tartomá-

nyokból, és kinevezni a hivatalnokokat, akik elnyomják a népet, 
míg nekünk, kínaiaknak nem szabad a legkisebb összeget sem 
szedni közös költségeinkre.
(A tajpingok nemzeti felszabadító jelszavai)

D A kínai kormány kötelezi magát, hogy felállít egy emlékművet 
azon a helyen, ahol Ketteler bárót [német követ] meggyilkolták. 
Az emlékmű latin, német és kínai nyelvű felirata a kínai császár 
bocsánatkérését tartalmazza az elkövetett gyilkosságért. […]
Kína beleegyezik abba, hogy tilalom alá vegye a fegyver és muní-
ció importját, beleértve azokat a termékeket is, amelyek hadiipari 
felhasználásra kerülhetnek.
(Részlet az úgynevezett boxerjegyzőkönyvből)

E Az Osztrák–Magyar Monarchia minden alattvalója, ki az előbbi 
cikk határozataihoz képest az idegen kereskedelemnek átengedett 
kikötők valamelyikébe érkezik, tekintet nélkül tartózkodásának 
idejére házakat, és áruinak elhelyezése céljából raktárakat bérel-
het, vagy földeket haszonbérbe vehet, és azokon házakat vagy 
raktárakat építhet.
(Részletek a „tiencsini egyezmény” Osztrák–Magyar Monarchiára 
vonatkozó cikkelyeiből)

14 A források Kína és Japán Európához való viszonyát dokumentálják. A források alapján döntse el, melyik országhoz tar-
toznak a táblázatban megfogalmazott állítások! (Egy állításhoz több forrás is tartozhat.)  6. tankönyvi lecke

A Te, ó uralkodó, messze lakozol sok tengeren túl, és mégis attól 
az alázatos kívánságtól vezettetve, hogy civilizációink jótétemé-
nyeiben osztozhass, küldöttséget küldtél, amely engedelmesen el-
juttatta hozzánk üzenetedet. Amint követed maga meggyőződhet 
arról, nekünk mindenünk megvan. Számomra nincs értéke furcsán 
vagy rosszul készített tárgyaknak, és nincs szükségem országod 
készítményeire, engedelmeskedj, és ne kövess el tiszteletlenséget.
(Csien Lung császár levele III. György brit uralkodónak; 1792)

B Véleményem szerint minden barbárnak brutális, állati termé-
szete van. A britek a legfékezhetetlenebbek, az oroszok viszont 
a legravaszabbak.
(Kung kínai herceg; 1860 után)

C […] köztisztviselőink elmerülnek a klasszikus szövegek értel-
mezésében és a betűrajzolás művészetének tökéletesítésében, 
miközben katonáink többnyire tudatlan fajankók. Úgy látszik, ok-
tatásunk elválik a gyakorlattól. Békében megvetjük a külföldi talál-
mányokat, ha pedig jön a baj, megmagyarázzuk, hogy lehetetlen 
megtanulnunk effajta fortélyokat.
(Li-Hung Csang főhivatalnok; 1864)

D Ha megkíséreljük őket elkergetni, rögtön háborúskodás kez-
dődnék. Mivel mi az idegenekkel ipari fejlettségben nem vehetjük 
fel a versenyt, legyen kapcsolatunk az idegen országokkal, tanuljuk 
meg ismereteiket és taktikájukat, és ha nemzetünket olyan egy-
séggé tettük, mint egy család, akkor sem lesz későn hadat üzenni.
(Mucuhito japán császár; 1868 után)

E 1. Nagy létszámban összehívott gyülekezetet alapítunk, és az 
ország minden ügyét nyilvános vita útján döntjük el.
2. Minden osztály, felső és alsó, egyesülni fog annak érdekében, 
hogy erőteljesen előmozdítsuk gazdaságunkat és nemzetünk jólétét.
3. Minden polgári és katonai hivatalnok és az egyszerű emberek is 
lehetőséggel fognak rendelkezni ahhoz, hogy vágyaikat teljesítsék, 
így nem lesz köztük elégedetlen.
4. A korábbi idők minden alapvető szokását megszüntetjük, és min-
den tevékenység meg fog felelni az egyetemes igazság elveinek.
(Mucuhito japán császár esküjéből; 1868)

F A japán hivatalnokok szalonkabátban vagy zsakettben járnak 
hivatalba, és az európai látogatóknak is hasonlóan kell öltözniük. 
Kerti összejöveteleken és különleges társadalmi rendezvényeken 
szalonkabátot és cilindert illik viselni.
(Részlet egy japán útikönyvből; 1907)

Állítás Kína Japán A forrás betűjele

1. Külsőségekben is igazodik az európai normákhoz.

2. Elutasítja az európai civilizációt, alapvetően barbárnak tartva azt.

3. Ellenségesen viszonyul az európaiak behatolási törekvéseihez.

4. Átveszi Európa parlamentáris hagyományainak egy részét.

5. Az európai gyarmatosítási törekvésekre gyors modernizációval válaszol.

6. Kulturális fölényére hivatkozva ellenáll a modernizációnak.
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15 A diagram hat európai ország egy főre eső GDP-jének változását mutatja be a 19. század második felében. Az ábra meg-
tekintése után ismeretei segítségével döntse el, hogy igazak vagy hamisak-e a táblázat állításai!

   7. tankönyvi lecke
Állítás Igaz Hamis

1. A második ipari forradalom csökkentette az 
államok egy főre eső GDP-je közti különbsé-
geket.

2. Az Osztrák–Magyar Monarchiában a ki-
egyezés, Olaszországban pedig az egység 
létrejötte eredményezett az egy főre eső 
GDP-ben jelentős fejlődést.

3. Más adatok ismeretében elmondhatjuk, 
hogy Németország gazdasági összteljesít-
ménye jelentősen meghaladta a vetélytárs 
Franciaországét.

4. A diagram jól mutatja, hogy a 19. század-
ban a töretlen fejlődést elősegítette, hogy ak-
kor még ismeretlen volt a gazdasági válság.

5. A század végén Nagy-Britanniában volt 
a legmagasabb az életszínvonal.

16 Az alábbi nemzetközi szerződések az első világháború előzményeinek tekinthető szövetségi rendszerek kialakulásáról 
szólnak. Elolvasásuk után egészítse ki a táblázatot!  9. tankönyvi lecke

A Abban az esetben, ha az egyik birodalmat 
mindkét magas szerződő fél várakozása és őszinte 
kívánsága ellenére Oroszország részéről támadás 
érné, mindkét magas szerződő fél köteles egymás-
nak birodalma teljes fegyveres erejével segítséget 
nyújtani, s ennek megfelelően csakis együttesen 
és közös megegyezés esetén békét kötni.

B Brit Őfelsége kormánya kijelenti, hogy nincs 
szándékában Egyiptom politikai helyzetén változ-
tatni. […]
II. cikkely: A Francia Köztársaság kormánya kije-
lenti, hogy nincs szándékában Marokkó politikai 
helyzetén változtatni.

C Brit Őfelsége kormánya kijelenti, hogy nincs 
szándékában Afganisztán politikai helyzetén vál-
toztatni. Brit Őfelsége kormánya kötelezi magát, 
hogy befolyását Afganisztánban csak békés érte-
lemben fogja érvényesíteni, s nem fog Afganisz-
tánban oly eszközöket alkalmazni, és nem fogja 
Afganisztánt olyan rendszabályok megtételére biz-
tatni, amelyek […] fenyegethetnék.

D Őfelségeik kölcsönösen megígérik, hogy ameny-
nyiben államaik érdekei egyes kérdésekben eltéré-
seket mutatnának, meg fognak egyezni, nehogy 
ezek az eltérő nézetek föléje kerülhessenek ama 
magasabb rendű szempontoknak, amelyek őket 
vezérlik. Őfelségeik el vannak szánva, hogy meg 
fogják akadályozni, hogy szakadást idézzenek fel 
közöttük amaz alapelveket illetőleg, amelyeket 
egyedül tartanak alkalmasaknak arra, hogy az 
európai béke fenntartását bármiféle és bármely 
oldalról jövő megrázkódtatások ellen biztosítsák, 
és ha szükséges, kikényszerítsék.

A forrás 
betűjele

Az egyezmény  
megnevezése

Az egyezmény  
megkötői

Az egyezmény 
időpontja

A
1879

B
Nagy-Britannia,  
Franciaország

C
Nagy-Britannia 1907

D „Három Császár  
szövetsége”

E

Olaszország

F
Oroszország 1892

E A magas szerződő felek békét és barátságot ígérnek egymásnak, és semmi-
féle olyan szövetségbe nem lépnek be, illetve semmiféle olyan kötelezettséget 
nem vállalnak, amelyek államaik egyike ellen irányul. […] Abban az esetben, ha 
Olaszországot közvetlen kihívás nélkül bármiféle okból támadás érné Francia-
ország részéről, a másik két magas szerződő fél kötelezi magát, hogy minden 
eszközzel segítséget és támogatást nyújt a megtámadott félnek. Ugyanilyen 
kötelezettség terheli Olaszországot abban az esetben, ha Franciaország köz-
vetlen kihívás nélkül támadást intéz Németország ellen.

F Ha […] támadás éri Németország vagy a Németország által támogatott 
Olaszország részéről, Oroszország minden rendelkezésre álló erejével támadást 
intéz Németország ellen. Ha Oroszországot támadás éri Németország vagy 
a Németország által támogatott Ausztria részéről […], minden rendelkezésre 
álló erejével támadást intéz Németország ellen.
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Állítás Igaz Hamis

1. A német fl otta a fejlesztési program végére utolérte az angolt.

2. A brit hajóépítő-kapacitás nagyobb volt, mint a német.

3. A német fl ottaépítés a világháborúig növekvő tendenciát mutat.

4. A német fl otta összességében modernebb volt, mint a brit.

5. A német fl ottát szinte kizárólag a plakáton látható hadihajókkal modernizálták.

6. A korban a fl ottaépítés presztízskérdés volt.

17 Az évente gyártott csatahajók számát bemutató diagram és a plakát a német fl ottaprogramot mutatja be. Vesse össze 
a kettőt, majd ismeretei segítségével döntse el, hogy igazak vagy hamisak-e a táblázatban megfogalmazott állítások!

   9. tankönyvi lecke

A német fl ottát népszerűsítő plakát. 
A kép felirata: Háború a békében
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II. A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora     
Magyarországon

1 Az alábbi források az 1849 utáni magatartásformákat mutatják be. Írja az idézetek betűjelét a táblázat megfelelő sorába!
   10. tankönyvi lecke

A Ötödfél hétig maradtam Kisidán, anélkül, hogy a házbelieken 
kívül bárkinek is tudomása lett volna ottlétemről; de az üldözöttség 
tudata napról napra elviselhetetlenebbé vált előttem; olyannak 
éreztem magam, mintha elevenen sírba temettek volna; ötödfél 
hét múlva tehát újra elhatároztam magam: megkísérelni a szaba-
dulást. A nagyidai szolgabíró útlevelet adott, hogy kisidai születésű 
vagyok, és Tarnówba szándékozom menni kereskedői ügyekben, 
és ezzel az útlevéllel bementem Kassára […].

B […] a népfelkelés tömegeinek szervezése tekintetéből rende-
lem és parancsolom: Minden városban és helységben alakulnak 
házi gerillák, házmotozók, 8-10 emberből állók, ezeknek feladata 
a császári hivatalnokokat, parancsnokokat, zsandárokat lefogni, 
lefegyverezni – nincs semmi veszély benne, nem minden zsarnok-
ság bérence mellett áll az az 500 000 osztrák katona védelmére; 
más házmotozók ezalatt lefoglalják a pecsétnyomókat, archívu-
mokat és kasszákat, mások félreverik a harangokat, gyújtanak fel 
vagy egy rongyos csűrt, szalmakazalt vagy császári tisztviselő – ha 
rossz lelkű – házát, ezután az összes nép, a bíró, tanító, lelkész, 
jegyző és földesúr vezérlete alatt indul a legközelebbi városba, ott 
magát a rendes honvéd parancsok dispozitiója alá adandja. A nép-
felkelés szétoszlatik és ismét mobilizáltatik, amidőn szükségeltetik.

C 

D Nem ismerik-e közülünk sokan azt az asszonyt, aki férjét [Tán-
csics Mihályt a szabadságharc leverése után halálra ítélték, és 
jelképesen kivégezték] amaz időkben szinte rejtve tartá saját há-
zacskájában Budapest területén; s akárhányszor keresték, sosem 
akadhattak rá, pedig a férj mindig ott volt. Hol? Egy széles kő alatt, 
a tűzhely közepén. Mikor kutatni jöttek, a követ fölemelte a nő 

a rajta égő hasábokkal együtt, a férj rejtekébe menekült, a kő 
visszatolatott a helyére, s a nő ott főzött derült arccal a férj feje 
fölött, míg azt padláson, pincében keresték.

E Bocsássák meg felindúlásomat. Martyrjaink szellemei szemeim 
elé tünnek, hallom szülőhazám millióinak kiáltását: „Szabadság 
vagy halál!” A milyen voltam akkor – uraim – olyan vagyok ma is. 
Köszönöm – uraim – ama nemes rokonszenvet, mellyel érdemte-
len személyemben a vérző, elnyomott, de nem megtört Magyar-
országot megtisztelték. Köszönöm a reménysugárt, melyet az 
angol nép sorsunk éjjelébe vet. Köszönöm – uraim – oly forrón, 
mint érzem s ugy, mint dicső országuk méltósága megérdemli.

F A gazdag főúr és jómódú nemes, az értelmi kereset emberei 
és a polgár elhatározták, hogy az adót nem fizetik, míg végrehaj-
tó nem jön rájok. A katonaságnak csak azt szolgáltatják ki, amit 
elkerülni nem lehet. A fuvarral késnek, utat könnyű szívvel nem 
csinálnak. A német nyelv értését megtagadják, s mindenütt ma-
gyar tolmácsot, magyar választ és ítéletet kívánnak. Vagyonát, 
jövedelmét, keresetét senki úgy, ahogy van, be nem vallja. Ha 
fölvilágosítást kérnek tőle, nem tudommal felel, ha személyekről 
tudakozódnak, nem ismeremmel, ha tényekről, nem láttammal. 
Megvetni az önkényuralmat, nem tudni szolgáiról semmit, mintha 
itt sem élnének – ez volt a közjelszó. Ne érezze magát az osztrák 
otthon sehol, soha semmiben. Legyen, s maradjon idegen e föl-
dön, ne szeresse senki. A társaságok ne fogadják be. A családok 
és házak küszöbei legyenek zárva előttük. A nők ne bocsássák 
közelükbe, a férfiak ne barátkozzanak, ne mulassanak velök. Le-
gyenek olyanok, mint a pestises, akit mindenki kerül, akitől min-
denki fél […].

G […] inkább magyar, mint cseh vagy német, de mindenekelőtt 
az ausztriai birodalom polgára, s csak mint ilyen magyar […]. 
Magyar politika nincsen, csak ausztriai politika létezhetik. […] 
a szeparatizmusnak nincsen józan alapja.

MAGATARTÁSFORMA

Aktív ellenállás Passzív ellenállás Emigráció Bujkálás Együttműködés Büntetését tölti

2 Döntse el a források után olvasható állításokról, hogy melyik dokumentumra igazak!  10–11. tankönyvi lecke

A Mi, Első Ferencz József, Isten kegyelméből, Ausztria császára, 
Magyar- és Csehország királya stb., ezennel tudtul adjuk minde-
neknek, akiket illet:
I. Azon jog, törvényeket hozni, változtatni és megszüntetni […] 
ezentul csupán a törvényesen egybegyült országgyülések és ille-
tőleg a birodalmi tanács közrehatásával fog gyakoroltatni, mely 
utóbbihoz az országgyülések általunk meghatározott számu ta-
gokat küldendnek.
II. Mindazon tárgyai a törvényhozásnak, melyek az országaink és 
tartományaink mindnyájával közös jogok, kötelességek és érdekek-
re vonatkoznak, nevezetesen a törvényalkotás az ércz-, pénz- és 

hitelügy, vám- és kereskedelmi ügyek, továbbá a jegybank ügye el-
vei fölött; a törvényhozás posta-, távirda- és vasut-ügyek alapelveit 
illetőleg, nem különben a katonáskodási kötelezettségnek módját, 
mivoltát és rendjét illető törvényes intézkedések, ezentul a biro-
dalmi tanácsban és ennek közbejöttével fognak tárgyaltatni […].
III. A törvényhozás minden egyéb tárgyai, […] az illető or szág gyü-
lé seken és azok által, és pedig a magyar koronához tartozandó or-
szágokban és tartományokban az előbbi alkotmányok értelmében, 
többi országaink és tartományainkban pedig a tartományi rend-
tartások szerint és értelmében alkotmányszerüleg intézendők el.
(Októberi diploma)

[...] A sorvasztó rabságot
 Mosolyogva hordozom,
Éretted, szent szabadság!
 Éretted, drága hon!

Oly sok dicső elvérzett
 A harcban értetek,
Büszkévé tesz az érzés, 
 Hogy én is szenvedek. [...]

(Medgyes Lajos: Börtön-dal; 1850)
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B Mi, első Ferencz József, Isten kegyelméből Ausztria Császára, 
stb. stb.
A monarchia államjogi viszonyainak rendezésére 1860-diki októ-
ber 20-dikán kibocsátott diplománkban jónak látván elhatározni 
és megrendelni, hogy a törvények hozásának, módosításának és 
megszüntetésének joga csak az országgyűlések, illetőleg a biro-
dalmi tanács közreműködésével fog gyakoroltatni, s tekintve, hogy 
e jognak életbeléptetése végett a gyakorlat bizonyos rendjére s 
módjára van szüksége, kinyilatkoztatjuk, rendeljük és hirdetjük:
I. A birodalmi képviseletre hivatott birodalmi tanács összetételét 
s közreműködési jogát a törvényhozásban illetőleg jóváhagyjuk 
a mellékelt birodalomképviseleti törvényt, s azt ezennel összes 
királyságainkra és tartományainkra nézve állami alaptörvény ere-
jével ruházzuk fel.
A birodalmi képviseletet illető alaptörvény:
1. §. A birodalom képviselésére a birodalmi tanács van rendelve. 
A birodalmi tanács áll urak házából és követek házából.
6. §. A követek házába választás útján jő 343 tag, még pedig egyes 
királyságok és tartományok szerint következőleg megalapított 
számban: A magyar királyság számára 85. A cseh királyságra 54. 
A lombard-velenczei királyságra 20. A dalmatiai királyságra 5. Hor-
vát- és Tótországra 9. Galiczia és Lodomeria királyságra, Auschwitz 
és Zátor herczegségekkel, valamint Krakkó herczegséggel 38. Az 
Ennsen alóli osztrák főherczegség számára 18. Az Ennsen felüli 
osztrák főherczegség számára 10. Salzburg számára 3. Styria 
számára 13. Karinthia számára 5. Karniolia számára 6. Bukovina 

számára 5. Erdély számára 26. Morva számára 22. A felső és 
alsó sziléziai herczegség számára 6. Tirol és Vorarlberg számára 
12. Istria markgrófság számára, Görzzel, Gradiskával, Triesttel és 
környékével együtt 6.
7. §. A minden ország számára megállapított mennyiségű tago-
kat az illető tartományi gyűlés közvetlen választás által küldi. […] 
A császár fentartja magának, a választások végrehajtását köz-
vetlenül a területek, városok és testületek által megrendelni, ha 
kivételkép oly körülmények következnek be, melyek a követek 
házának tartományi gyűlés általi választását akadályozzák.
10. §. Az egész birodalmi tanács hatásköre az 1860. október 
20-diki diploma II. czikke szerint kiterjed mindazon törvényhozási 
tárgyakra, melyek minden királysággal és tartománnyal közös jo-
gokra, kötelességekre és érdekekre vonatkoznak. Ilyek névszerint: 
a) Mindazon kérdések, melyek a katonakötelezettség módjára és 
rendjére vonatkoznak. b) Mindazok, melyek a pénz-, hitel-, ércz- 
és jegybankviszonyok, vám- és üzletügyekre, posta-, vasut- és 
táviratügyre vonatkoznak. c) Minden kérdés, mely a birodalom 
pénzügyeit illeti. Az államadósság a birodalmi tanács ellenőrzése 
alá van helyezve.
11. §. Azon törvényhozási tárgyak, melyek a magyar korona ki-
vételével minden királyságra és tartományra nézve közösek: az 
1860. október 20-diki diploma III. czikke szerint a birodalmi tanács 
alkotmányos hatáskörébe tartoznak, a magyar korona országaiból 
való tagok közbejötte nélkül.
(Februári pátens)

Állítás Októberi 
diploma

Februári 
pátens Mindkettő Egyik sem

1. Az Osztrák Császárság alkotmányát hozza létre.

2. A dokumentum oktrojált. 

3. Az azt megelőző államjogi dokumentum kiegészítéseként adja ki 
az uralkodó.

4. Kiterjeszti a törvényhozó hatalom gyakorlását.

5. Általános választójog alapján választott intézményekkel osztja 
meg az uralkodói hatalmat.

6. Helyreállítja a Magyar Királyság területi integritását.

7. Alkotmányos működést biztosít Magyarországnak.

8. A forrás II. cikkelyében felsorolt tárgyakat kivéve a törvényhozást 
a tartományi országgyűlések látják el. 

9. A Magyar Királyság nélküli Osztrák Császárság közös ügyeiben 
megszünteti a tartományi országgyűlések törvényhozó hatáskörét. 

3 Válaszoljon a forrásokat elemző kérdésekre!  11. tankönyvi lecke

A 1. § Az országgyülés jövendőben évenkint, és pedig Pesten 
tartandván üléseit, az évenkinti ülésre az ország Rendeit Ő Fel-
sége minden évben, s amennyire a körülmények engedik, a téli 
hónapokra hivandja össze.
(1848. évi IV. törvénycikk)

B [1860] oct 20-án kiadott elhatározásaink folytán, Magyaror-
szág alkotmányos törvényei értelmében leendő királyi fölavatá-
sunkra és ünnepélyes megkoronázásunkra, […] és a végett, hogy 
az ország boldogságának nevelésére, és a közjó gyarapitására 
kívánt többféle nagy fontosságu törvényes intézkedésekről, ked-

velt Magyarországunk s a hozzá csatolt részek hív Rendeivel és 
Képviselőivel, atyai szivünk kivánata szerint tanácskozhassunk, 
folyó 1861. évi Szent-György hó 2-ik napjára szabad királyi Buda 
városunkba közországgyűlést rendelőnek, hirdetentőnek, […] 
elhatározánk. Mire nézve nektek ezennel komolyan parancsol-
ván, kegyelmesen meghagyjuk, hogy a kirendelt helyre és időre 
kebeletekből 1848-ki évi 5-ik törv. czikk alapján kihirdetett válasz-
tó rendszabály szerint választandó, és kiküldendő követeket béke 
s nyugalom szerető, alkalmas férfiakat kifogás nélkül küldeni s 
igazitani tartozzatok […].
(Az 1861. évi országgyűlésre meghívó királyi levél)
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C April 1-én a Tigris vendéglőben történt tanácskozás eredmé-
nye az lőn, hogy miután az országgyűlés tartása Buda városába 
lenne kitűzve, a jelenlevő képviselők oda az 1848-iki törvények 
értelmében tanácskozásra meg nem jelenhetnek. S e megállapo-
dásukat az országgyűlések bajnoka az ősz Palóczy László borsodi 
képviselő és korelnök által az ország bírája, gr. Apponyi György ő 
excellentiájának tudomására is juttaták.
(Az 1861-ki magyar országgyűlés, I. kötet)

D Ő Felsége az ország képviselőinek előterjesztett kívánsága kö-
vetkeztében, maga részéről is hozzájárul, hogy a királyi palotában 
történendő megnyitás után a törvényhozó testület azonnal Pesten 
tartsa és tarthassa gyűléseit.
(Apponyi György országbíró a képviselőháznak; 1861)

E Az 1861-i országgyűlés megnyitása alkalmával első, némi visz-
szavonást okozó kérdés ez vala: Lehet-e s szabad-e képviselőknek 
az országgyűlés megnyitására Budán a királyi várlakban megjelen-
ni? – A ház tagjainak zöme két felé szakadt. – Mi vagy nyolczvanan 
Deák Ferencz vezérlete alatt felmentünk, – míg a többiek Teleki 
László véleményét vallva, nem vettek részt a megnyitásban. Én 
felmentem, mert czélom az vala, hogy az országgyűlés hova ha-
marább nyíljék meg s az ülések ott tartassanak meg, ahol a tör-
vény rendeli, t.i. Pesten.
(Podmaniczky Frigyes; 1861)

a) Melyik királyi dokumentum teremtette meg az 1861. évi országgyűlés összehívásának feltételét?

b) Mi volt a célja Ferenc Józsefnek az országgyűlés összehívásával?

c) Hogyan nevezzük azt a törvénycsomagot, amelynek része a B forrásban hivatkozott 1848. évi V. törvénycikk?

d) Miért nem tekintették szabályosnak az összehívás módját a képviselők?

e) Milyen kompromisszum született az országgyűlés helyszínéről?

f) Miben került szembe a Budára látogató csoport az ott meg nem jelentekkel az országgyűlési vita során?

4 Az alábbiakban a dualista rendszer egyik, Kossuth által szorgalmazott alternatívájáról olvashat forrásokat. A források és 
ismeretei segítségével válaszoljon a kérdésekre!  12. tankönyvi lecke

A […] kívánatos, hogy az e tájakon elterülő régi történeti államok 
egymással szövetségre lépjenek, melyet Dunai Szövetségnek le-
hetne elnevezni. […] Az ég nevére kérem a magyar, szláv és román 
testvéreket, borítsanak fátyolt a múltra, s nyújtsanak egymásnak 
kezet, fölkelvén mint egy ember a közös szabadságért, s harczolván 

mindenki egyért, egy valamennyiünkért a svájciaktól kapott régi 
példa nyomán. Egység, egyetértés, testvériesség magyar, szláv 
és román között! Íme ez az én legforróbb vágyam, legőszin-
tébb tanácsom! Íme egy mosolygó jövő valamennyiök számára!
(Kossuth Lajos)
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