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I. Mit kell tudnom?

1. Számolj!

{3000 + [(1587 : 23) · 79]} – (–345) = (4320 : 12) ·      =

2. Rakd szoros betûrendbe a következô szavakat!
kolompol, keresgél, kutya, kovács, kertek, kaland, lépeget, kertben, hideg, kovakô, kapa, kút, lepény,
kolbász, karika

II. Csoportalkotás, szereposztás

III. Az aradi 13 tablója

1. Tegyétek sorrendbe szoros betûrend alapján a következô képeket! A feladat megoldásához segítsé-
get nyújt az alul látható tabló.
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6. Az aradi vértanúk
emléknapja



2. Olvassátok el a szöveget, majd számozással állítsátok sorrendbe a fenti képeket a tábornokok ki-
végzésének idôrendje szerint!

3. Válaszoljatok röviden a szöveg és a tabló alapján az alábbi kérdésekre!

a) Hányat akasztottak fel a 13 kivégzett személy közül?
b) Hány fônemesi családból származó tisztet lôttek agyon közülük?
c) Mi volt Láhner György feladata a szabadságharc alatt? Soroljátok fel, hogy mi mindennel kel-

lett foglalkoznia! 
d) Mibôl lehet következtetni arra, hogy az osztrák hadbíróság, amely elítélte ôket, nem fogadta el

a honvédségben szerzett rangokat?
e) Melyik kivégzett tisztnek lehetett a legnehezebb lelkileg megélni az ítélet végrehajtását? Vála-

szotokat indokoljátok is néhány mondattal!

4. Helyezzétek el a tábornokokat az alábbi vaktérképen valamilyen szempont szerint! Használjátok
segítségként az atlaszotokat vagy az internetet! Indokoljátok szövegesen a választásotokat személyen-
ként egy-két mondattal!

IV. A megtorlás áldozatai

1. Olvassátok el a következô részleteket! Válaszoljatok a kérdésekre, és oldjátok meg a feladatokat!

a) „A hadbíróságok mintegy 600 halálos ítéletet hoztak, Haynau azonban »kegyelmet gyakorolt«,
s a többség ítéletét 10-20 évnyi kényszermunkára (azaz „sáncfogságra”) változtatta.” (Báró Ju-
lius Jacob von Haynau [júliusz jákob fon hajnau] a Habsburg hadsereg tábornagya, Magyaror-
szág teljhatalmú ura volt 1849. május 30. és 1850. július 6. között. A megtorlás keménykezû
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„Másnap, október 6-án a hajnali órákban fôbe
lôtték Kiss Ernôt, Dessewffy Arisztidot, Schweidel
Józsefet és Lázár Vilmost. Az elítéltek nem akar-
ták hagyni, hogy bekössék a szemüket, de ezt vé-
gül csak Kissnek engedték meg. Kiss az elsô sor-
tûz után csak megsebesült; erre egy tiszt közvet-
len közelrôl fejbe lôtte. Az ítéletek felolvasása
után a foglár katonai szokás szerint háromszor
egymás után kegyelmet kért az elítélteknek. »Is-
tennél a kegyelem« – hangzott mindannyiszor a
válasz. Ezután a foglár odalépett Poeltenberghez,
tisztelgett, majd így szólt: »Kérem, kapitány úr«,
majd levette kezérôl és lábáról a bilincseket.
Poeltenberg egy pillanatnyi haladékot kért, oda-
lépett bajtársaihoz, és sorra megcsókolta ôket.
Ezután a porkoláb* a hóhérhoz vezette. Poelten-
berget Komárom egykori parancsnoka, Török Ig-
nác követte, aki a kivégzése elôtti éjszakán is Va-
uban [voban] francia hadmérnök munkáját olvas-
ta. Majd Láhner György, a szabadságharc hadii-
parának irányítója következett. Jó lelkiismeretét
mutatja, hogy az utolsó éjszaka fuvoláján Doni-
zetti Lammermoori Luciájából [donicetti lammer-
múri lúcsiájából] a haldokló Edgar [edgár] búcsú-

áriáját játszotta. Aztán három volt hadtestpa-
rancsnok, Knezich Károly, Nagysándor József és
Leiningen-Westerburg Károly következett. »Ma
nekem, holnap neked« – mondta Nagysándor a
hadbírónak. Mielôtt az akasztófa alá lépett, Lei-
ningen rövid szónoklatban tiltakozott azon vád
ellen, hogy Buda bevételekor osztrák hadifoglyo-
kat gyilkoltatott volna meg. »Odafenn igazságo-
sabban ítélnek fölöttünk« – mondta. Leiningent a
szabadságharc utolsó hadügyminisztere, Aulich
Lajos követte. Majd a hôsök hôse, a szabadság-
harc veretlen hadvezére, a lábtörésébôl még min-
dig fel nem épült, szálfatermetû Damjanich kö-
vetkezett. »Azt gondoltam, hogy utolsó leszek, ki
mindig elsô voltam a csatában« – mondta Su-
jánszky Euszták minorita** szerzetesnek. Amikor
a bitófa alá lépett, így szólt a hóhérhoz: »Kérem,
ne borzolja össze a szakállamat.« Vécsey Károly-
nak már nem volt kitôl elbúcsúznia.”

* porkoláb: Börtönôr.
** minorita: A ferences 

szerzetesrend egyik ága.

Hermann Róbert: Az 1849–50. évi kivégzések
(részlet; a szöveg forrása: www.lib.jgytf.u-szeged.hu)
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vezetôjeként 1849. októ-
ber végéig szabadon
dönthetett az ítéletekrôl,
amelyek jelentôs része
halálbüntetés volt.)

b) „A honvédsereg tagjait
nagy számban sorozták
be a császári hadseregbe.
Mintegy 40-50 000 egy-
kori honvéd és tiszt öltött
császári egyenruhát, és
volt kénytelen hosszú
éveket szolgálni messze
földön – Olaszországban,
Csehországban vagy Ga-
líciában.”

c) „A kivégzettek közül 39 fôt akasztottak fel, 7 fôt lekaszaboltak, 82 fôt pedig fôbe lôttek.”
d) 16 polgári személyt közvetlenül harctéri cselekmények után végeztek ki. Összesen körülbelül

150 személyt végeztek ki az 1848–1849-es eseményekben való részvételért 1849–1850 folya-
mán. A kivégzetteken kívül körülbelül 2000 fôt ítéltek hosszabb-rövidebb ideig tartó börtönbün-
tetésre.

(Az idézetek forrása: www.multesjovo.hu)

2. Hány ember ítéletét változtatták sáncfogságra? Ez mekkora részét teszi ki az összes halálraítéltnek? 

3. Összesen hány személyt érintett valamilyen formában a megtorlás?

4. Mekkora az ismert módon kivégzettek száma?

5. a) Készítsetek oszlopdiagramot a megtorlás során alkalmazott büntetésekrôl a szöveg alapján!
b) Készítsetek kördiagramot az ismertté vált kivégzések fajtáiról!

V. Mozgás!

VI. Az elsô magyar miniszterelnök      (Lásd a www.ntk.hu oldalon!)

VII. Az aradi emlékmû

1. Olvassátok el az alábbi szemelvényeket, majd oldjátok meg a feladatokat!

Obeliszk a vesztôhelyen

„[...] Csak harmadik változatában, 1881-ben
épült meg az az emlékmû, amely ma is a helyén
áll. A mesterséges domb, melyre 15 lépcsô vezet
föl, kiemeli a síkságból a sötétszürke gránitból

készült obeliszket. Egyik oldalán a gyásznap dá-
tuma: 1849. október 6., a másikon a tizenhárom
honvédtiszt neve, kivégzésük sorrendjében.”

Emlékmû a vértanúknak

„A Szabadság-szobor fölállítását 1867-ben
vették tervbe, de csak 1890-ben állították föl, ki-

zárólag közadakozásból származó pénzekbôl.
1867 júniusában hozták létre az elsô szoborbi-
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2. Válaszoljatok a szöveg alapján!

a) Mennyi idô telt el az ötlet és az avatás között? 
b) Mikorra tervezték a mû felavatását? Pontos dátumot írjatok!

3. Mekkora részét tette ki a tervezett összkiadásnak a pályázat elsô díja-
ként kifizetett összeg? A megoldásban segít a korabeli aranyat ábrázoló
kép.

4. A képen látható pénz egyik oldalán francia frankban is megadták az
aranypénz értékét. Frankban számolva mennyit ért a fôdíj?

5. Hány darab ötfrankost kellett volna letenni a bizottság asztalára, hogy meglegyen a 100 000 forint?

6. Rajzoljátok meg az obeliszket a szöveg alapján! Segítséget nyújtanak a megoldáshoz a III. feladat-
csoportban található szöveg és a képek. 

VIII. Mozgás!

IX. Egy túlélô visszaemlékezése

1. Olvassátok el a következô visszaemlékezést, majd írjátok át a szöveget a mai magyar köznyelv és
helyesírás szabályainak megfelelôen!

2. Mi lehetett az oka annak, hogy Gáspár András bemocskolva érezte magát, amiért nem végezték ki?
Válaszotokat indokoljátok is!

zottságot, s tíz év gyûjtômunka következett.
1876. június 14-én megalakult a második szo-
borbizottság. Pesten pedig szintén alakult egy
szoborbizottság a gyûjtômunka fölgyorsítására.
A szoborbizottság 1877 márciusában pályázatot
hirdetett. A 100 ezer forint összkiadással számo-
ló emlékszoborra tizennégy pályamunka érke-
zett be. Elbírálásukra – tekintve a szobor orszá-
gos, nemzeti jellegét – a kor jeles mûértôit
kérték föl. A 250 arannyal jutalmazott elsô díjat
„A haza mindenekelôtt” jeligéjû pályázat kapta

– Huszár Adolf szobormintája. A mûvész várat-
lan halála után Arad városa az ifjú, 27 éves Za-
la Györggyel kötött szerzôdést. […] A munkála-
tok nem készültek el a vértanúk halálának 40.
évfordulójára, így a fölavatásra csak 1890. októ-
ber 6-án került sor. A szobrot a kevésbé kiépült
Szabadság térre helyezték, a 19. század végéig
ezen a helyen állt a régi aradi városháza, ahol
az 1849. augusztus 11-i utolsó országgyûlésen
Kossuth teljhatalommal ruházta fel Görgeyt.”

(Murádin Jenô: Az aradi Golgota, részletek – www.historia.hu)

Gáspár András honvéd tábornok visszaemlékezése

„Olyan büszkén fogadták a halálos ítéletet,
mintha csupa dicséretet olvastak volna fel elôt-
tük. A kihallgatásoknál, amikor még remélték,
hogy javítanak sorsukon, talán szelídeknek mu-
tatkozának, de most: mindegyik egyszerre úgy
megkeményedett, mint a gránitszikla.

Akik látták ôket az utolsó útjukon, azt mon-
dották, hogy a kísérô katonaság lógatá a fejét
szomorkodván; de a hôs hadfiak mindannyian

büszke daccal menének. Úgy mesélik, hogy
Damjanich még élcelôde is folyvást. Isten nyu-
gosztalja, mert a magyar hazának nem vala több
ily nemes bajnoka, mikor e tizenhárom nemes
lángoló mécsese kialuva.

Én napokig úgy éreztem magamat, mintha
valami mocsok esett volna rajtam, hogy nem va-
lék közöttük.”

(Az aradi vértanúk, részlet – www.mek.niif.hu)
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X. Tabló 

Készítsetek tablót a megtorlás áldozatairól! A tabló elkészítéséhez felhasználhatjátok a témanap so-
rán megoldott feladatokat. Segítségetekre lehetnek a lexikonok vagy az internet. Szükségetek lesz
hozzá nagyméretû kartonlapra, színes ceruzára, ollóra és ragasztóra.

XI. Mozgás!

XII. Hamarabb végeztünk. Mit tegyünk? 

1. Válaszoljatok a képekhez kapcsolódó kérdésekre!

a) Mit ábrázolnak a képek?

b) Az „a” rajzon látható számokat írjátok a „b” ábra megfelelô helyeire!

2. a) Kitôl származhat az alábbi idézet? 

„A magyarok háromszáz év óta mindig lázadók, csaknem valamennyi Habsburg király idején törtek
ki forradalmak. Én vagyok az az ember, aki rendet fog tenni. Nyugodt lelkiismerettel lövetek agyon
százakat, mert meggyôzôdésem, hogy ez az egyetlen mód intô példát szolgáltatni minden jövendô
forradalomnak.”

b) Beváltotta-e az ígéretét? Indokoljátok a válaszotokat négy-öt mondattal!

a)

b)



29

I. Mit kell tudnom?

1. Magyarázd meg a következô szavak jelentését egy-egy mondattal: portya, felbérel, kelepce!

2. Számold ki!

(–2) · (35 + 29) + 13 · (–35 – 17) = 1435 : (–5) + (733 · 467,79) · 3 =

II. Csoportalkotás, szereposztás

III. Kirakó      (Lásd a www.ntk.hu oldalon!)

IV. Merre jártak ôseink a honfoglalás elôtt?

1. A cím elolvasása után fogalmazzátok meg elôzetes feltevéseiteket egy-két mondatban a szövegrôl!

2. Lássátok el jelölésekkel a szöveget a táblázat alapján!

A magyar kalandozások

„Az elsô idôkben a magyarok még levédiai, majd etelközi szállásterületükrôl indultak hadba.___
A honfoglalás elôtti évtizedekbôl azonban alig néhány hadjárat konkrét emlékét ôrizték meg a kútfôk.
A most említett 836–838. évi esemény után több mint húsz évvel késôbb szólnak ismét írott források
magyarokról.___ Amikor 861-ben a szláv írás egyik megalkotójára, Konstantin-Cirillre a Krím-félszi-
geten »rátámadtak az ugrok, farkasmódra üvöltve meg akarták ôt ölni«, talán éppen portyázó magya-
rokkal találkozott a szláv apostol.___ Biztosabb nyom az a 862-bôl való adat, miszerint a magyarok
a mai Ausztria területén beavatkoztak a frank belviszályokba.___ 881-ben Szvatopluk morva fejede-
lem felkérésére a hozzájuk csatlakozott kabarokkal együtt a mai Bécs vidékén harcoltak a keleti fran-
kok ellen.___ 892-ben viszont a keleti frankok bérelték fel a magyarokat, hogy Szvatopluk ellen tá-
madjanak.___ 894-ben ismét fordítva: Szvatopluk oldalán vonultak hadba a keleti frankokkal szem-
ben.___ 894 végén vagy 895 elején a bizánciak fordultak segélykéréssel a magyarokhoz, hogy meg-
nyerjék ôket a bolgárok ellen.___ A Levédiában, majd Etelközben élô magyarság tehát 836–895 kö-
zött szállásterületétôl olykor igen nagy távolságra vezetett hadjáratokat.___ A nyugati, illetve délnyu-

√ az olvasottak megegyeznek elôzetes ismereteimmel vagy feltételezéseimmel

–
az olvasottak ellentmondanak elôzetes ismereteimnek vagy feltételezéseimnek, illetve 
eltérnek azoktól

+ az olvasottak új információt tartalmaznak számomra 

? az olvasottak további kutatásokra vagy kérdésekre ösztönöznek

* az olvasottakról kiegészítô információ jutott eszembe

7. Kalandozások



gati irány mellett a honfoglalás elôtt fontos volt a magyarok északra irányuló katonai akciósorozata
is. Egy 880 körüli viszonyokat tükrözô arab forrásban arról olvashatunk, hogy a magyarok »állandó-
an legyôzik azokat a szlávokat, akik közel laknak hozzájuk«, továbbá hogy »meg-megrohanják a szlá-
vokat« (egy más szöveghagyomány szerint: az oroszokat), vagy hogy állandóan portyára mennek a
szlávok ellen.___ Ezek az adatok arról vallanak, hogy a 836–895 közti hat évtizedben szinte élette-
vékenységükké vált a szomszédos, gazdagabb népek kirablása.”

(Kristó Gyula: A magyar kalandozások – részlet; www.tankonyvtar.hu)

3. Mennyiben felelt meg a szöveg tartalma az elôzetes elvárásaitoknak? Fogalmazzátok meg válaszai-
tokat összefüggô mondatokban! 

4. Gyûjtsétek ki a szövegbôl a tulajdonneveket, majd csoportosítsátok ôket! Fogalmazzátok meg a
csoportosítás szempontjait!

5. Készítsetek a szövegbôl tételmondatos vázlatot!

V. A zsákmány

Négy magyar vitéz osztozik a megszerzett zsákmányon. 20 lovat, 63 birkát, 100 db ezüstpénzt és tíz
rabot szereztek. Az ezüstpénzek három különbözô értéket képviselnek. A legértékesebbôl 30 db van,
kétszer annyi, mint a legértéktelenebbôl. Apor tartozik Botondnak 5 lóval, mivel évekkel ezelôtt ennyit
raboltak el az ô hibájából Botondtól. Bulcsúnak szintén van tartozása a sámán felé, mivel a sámántól
kért kölcsön 22 ezüstpénzt a legértékesebbôl, hogy felszerelést vásároljon a hadakozásra. Mivel en-
nek már két esztendeje, a sámán a kölcsön összegének a háromszorosát akarja visszakapni.

1. Adjátok meg a zsákmányolt ezüstpénzek számát érték szerinti bontásban!

2. Mekkora volt Bulcsú vagyona az osztozkodás elôtt, ha csak adóssággal rendelkezett? Az eredményt
a negatív számok halmazán belül adjátok meg! 

3. El lehet-e osztani igazságosan négyfelé a zsákmányolt ezüstöt, ha tudjuk, hogy a legértékesebb bi-
zánci ezüst háromszor annyit ér, mint a legértéktelenebb frank, amely éppen a felét éri a középsô ér-
tékû arab ezüstpénznek? Válaszotokat matematikai úton indokoljátok meg!

4. Egy ló értéke 10 bizánci ezüstpénz, és két birkát adnak érte a vásárban. Egy rab értéke két ló. Pró-
báljátok négy, egyenlô értékû részre felosztani az egész zsákmányt!

5. Mekkora vagyona lesz a három, nevesített harcosnak az osztozkodás után, ha mindenki kifizeti a
tartozásait? Az eredményt arab ezüstpénzben adjátok meg!

6. Soroljátok föl, mik számítottak kedvelt zsákmánynak a kalandozó magyarok körében! Válaszotok-
hoz segítséget nyújt a történelemkönyv vagy az internet.

VI. Mozgás!

VII. Térkép

A feladat megoldásához segítséget nyújt a IV. feladatcsoport szövege, a történelemkönyv, az internet
és a történelmi atlasz.
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1. Rajzoljátok be a térképre Etelközt és a
Kárpát-medencét!

2. Jelöljétek nyilakkal a magyar kalandozó
hadjáratok irányait!

3. Írjátok be a térkép megfelelô helyére Po-
zsony, Sankt Gallen, Merseburg, Augsburg
és Konstantinápoly városokat!

4. Színezzétek más színûre azokat a nyila-
kat, amelyek Etelközbôl indulnak!

5. Készítsétek el a jelmagyarázatot! A 3.
feladatban szereplô városnevek mellé is te-
gyetek valamilyen jelet aszerint, hogy mi
történt ott!

6. Készítsetek interjút az egyik kalandozó
sereg vezérével! A vezér most indul seregé-
vel Magyarországról. A kérdéseitek térjenek ki a támadás okaira, a seregének összetételére, fegyver-
zetére, a támadás célját jelentô területre, a várható nehézségekre és az ellenségre! Az interjú elkészí-
téséhez a történelemkönyvetek mellett segítséget nyújtanak a következô szövegek is. Az egyikre azon-
ban ráfolyt a krónikás tintája, így ki kell javítanotok ahhoz, hogy használni tudjátok!

IX. Mozgás!

X. Krónika és regös ének

Készítsétek el az egyik kalandozó hadjárat részletes leírását egy német krónikaíró és egy magyar re-
gös szemszögébôl is! Hívjátok segítségül a fantáziátokat, hiszen az apró-cseprô napi események rész-
letes leírását nem fogjátok megtalálni semelyik forrásban sem. Fontos, hogy a kor viszonyait hitelesen

A X. századi magyar hadviselésrôl Bölcs Leó
904 után készült, Taktika címû mûvébôl szerez-
hetünk képet. E szerint a magyarok fegyverzete
kard (helyesen szablya), páncél, íj és kopja. Az
elôkelôk lovainak szügyét vas vagy nemez fedi.
„Követi ôket nagy csapat ló […] részint táplálé-
kul és tejivás végett, részint pedig sokaság látsza-
tának keltése végett. […] ellenségeiket nem
annyira karjukkal és haderejükkel igyekszenek
leverni, mint inkább csel és rajtaütés […] útján.”
Bölcs Leó szerint a magyarok mesterien bánnak

az íjjal, de a közelharc elôl kitérnek. Szokásos
taktikájuk az, hogy egy kis csapattal menekülést
színlelve az ellenséges haderôt kelepcébe csal-
ják.

A katonacsászár felsorolja a magyarok gyen-
géit is. „Türk ellenfeleinknek hátrányos a legelô
hiánya […] gyalogosan nem képesek helytállni,
minthogy lóháton nôttek fel. Hátrányos nekik
[…] a lovasság sûrû csatasora, mely szakadatla-
nul a nyomukban van.”

(A tortenelem.ektf.hu alapján)



32

jelenítsétek meg mindkét esetben! Ábrákkal, rajzokkal (iniciálékkal, azaz díszes kezdôbetûkkel) is dí-
szíthetitek a leírásokat. Szükségetek lesz hozzá papírra, írószerekre, színes ceruzákra vagy filctollakra,
a történelemkönyvetekre vagy az internetre és az atlaszotokra.

XI. Mozgás! 

XII. Hamarabb végeztünk. Mit tegyünk?

1. Írjatok rövid levelet Taksony fejedelemnek a rovásírás-ábécé felhasználásával a sikeres balkáni
zsákmányszerzô hadjáratotokról! Figyeljetek arra, hogy jobbról balra (tehát fordítva, mint ahogyan ma
írunk) írjátok a szöveget!

(A www.rovasirasforrai.hu alapján)

2. Egészítsétek ki a megkopott iniciálét, amely a Képes Krónikából való! Melyik híres mondai jelenet
látható a képen? Színezzétek is ki a képet! Segítségetekre lehet a feladat megoldásában a történelem-
könyv vagy az internet.
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I. Mit kell tudnom?

1. Számold ki!

(137 + 79) : 18 = 5 · (1735 – 948) + (37 · 492) =

2. Gyûjts ki minél több értelmes szót a betûfolyamból!
verftankosrátokalkarhuhteraztjuhzerkatonapospártfgolkárslétjgahkivégzéstáhgarsez

II. Csoportalkotás, szereposztás

III. Az elôzmények

1. Olvassátok el az alábbi szöveget, majd oldjátok meg a feladatokat!

2. Nézzétek meg a történelmi atlaszotokban, hogy mely mai országok területét foglalta magában az
egykori Szovjetunió! Írjátok le ezeket!

3. Keressétek ki a szövegbôl a válaszokat az alábbi kérdésekre!
a) Minek a rövidítése az ÁVH?
b) Melyik pártnak volt a vezetôje (pártfôtitkára) Rákosi Mátyás?
c) Mitôl féltek vagy félhettek az emberek 1945–1956 között Magyarországon?
d) Emlékezzetek vissza tavalyi történelmi tanulmányaitokra, vagy nézzétek meg az ötödik évfolya-

mon használt történelemkönyveteket! Miben hasonlít a római császárokhoz Rákosi és Sztálin?

8. 1956. október 23.

Magyarországot a II. világháború végén meg-
szállták a szovjet csapatok. Hatalomra juttattak
egy olyan pártot, amely a szovjet érdekeknek
megfelelôen irányította hazánkat. A Szovjetunió
vezérének, Sztálinnak a parancsára több száze-
zer embert vittek kényszermunkára a Szovjet-
unió távoli területeire. Közülük rengetegen soha
többé nem térhettek vissza. Itthon azokat, akiket
a kommunista rendszer veszélyesnek tartott, ki-
végezték, eltüntették, börtönbe zárták vagy elül-
dözték. Az emberek rettegtek, hiszen sosem le-
hetett tudni, hogy kit, miért és mikor visznek el
a hírhedt Államvédelmi Hatóság emberei az
Andrássy út 60.-ban lévô központjukba. Itt
többszöri kínzással különféle vallomásokat csi-
kartak ki az elfogottakból, azután megölték vagy
bíróság elé állították ôket. Besúgók, kémek fi-

gyelték az emberek minden lépését. A hivatalos
állásfoglalás szerint persze ez volt a legszebb és
legboldogabb hely a világon, amely mögött el-
bújhatott az ókori athéni demokrácia is. A ma-
gyar kommunisták vezetôjét (1948-tól a Magyar
Dolgozók Pártja), Rákosi Mátyást (és Sztálint)
csak isteníteni lehetett. Képeikkel, szobraikkal
találkozott a járókelô az ország minden pontján.
Élelmiszert csak jegyre, kis adagokban lehetett
vásárolni – feltéve, hogy volt mit. Dolgozni vi-
szont kötelezô volt a munkaidôn túl is, ha a
munkás nem akarta, hogy megbüntessék. Ért-
hetô, ha az emberek többsége ezt a rendszert, és
csak egy szikrára volt szükség ahhoz, hogy az
elégedetlenség 1956-ban tömeges méreteket
öltsön, és forradalom formájában elsöpörje a
fennálló rendszert.



4. Állapítsátok meg a történelmi ismereteitek alapján, hogy a szövegben említett athéni demokrácia
és a kommunista rendszer között volt-e valamilyen hasonlóság! Indokoljátok is az állításotokat! A vá-
laszhoz segítséget nyújt az ötödikes történelemkönyvetek vagy az internet.

5. Olvassátok el a szöveget, és válaszoljatok a hozzá tartozó kérdésekre!

a) Hány megfigyelt emberre jutott egy ÁVH-s?

b) Évente átlagosan hány bírósági ítélet született 1950 és 1953 között?

c) Hány táborra lett volna szükség a Hortobágyon, ha azt akarták volna, hogy mindegyikben
ugyanannyian raboskodjanak, de egyikben se legyenek kevesebben 1100 fônél, és többen 1800
fônél?

d) Hány megfigyelt személy úszta meg büntetés nélkül 1953-ig, ha feltételezzük, hogy a megbün-
tetettek mindegyike megfigyelt személy is volt egyben?

e) Az 1. feladatban szereplô szöveg alapján melyik büntetési tétel vagy tételek számáról nem tud-
tatok meg semmit az 5. feladatban?

IV. A forradalom eseményei

Az alábbiakban az egyetemisták 1956. október 22–23-án összeállított követeléseit olvashatjátok. Ol-
vassátok el ôket, és válaszoljatok a kérdésekre! 
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1953-ig összesen 850 000 embert büntetett
meg a rendszer valamilyen formában. Közülük
1950–1953 között 387 177 fôt bíróságon ítéltek
el politikai ügyekben, 13 000 fôt hortobágyi láge-
rekbe (kényszermunkatábor) zártak. Internálótá-
borokban 40-50 000 ember raboskodott. (Inter-
nálótáborokba a bírósági ítélet nélkül fogvatartot-

takat zárták.) A leghírhedtebb a recski volt, ahol
1330 embert tartottak fogva. 1 200 000 embert
állt megfigyelés alatt, akiket veszélyesnek ítéltek
a kommunista rendszer szempontjából. Magyar-
ország belsô „rendjére” 66 000 fô vigyázott, kö-
zülük körülbelül 50 000 ember az ÁVH köteléké-
be tartozott.

1. Vonják ki a szovjet csapatokat! [Ezt kiáltozták hozzá: „Ruszkik haza!”]
2. Új, alulról kiinduló választások legyenek az MDP-ben [Magyar Dolgozók Pártja]! Válasszanak

új KV-t [Központi Vezetôséget], hívják össze a pártkongresszust!
3. Nagy Imre alakítson kormányt, a sztálinista-rákosista bûnösöket váltsák le!
4. Nyilvános tárgyalást Farkas Mihály és társai ügyében! Vonják felelôsségre Rákosit!
5. Általános, egyenlô, titkos választásokat, több pártot, új nemzetgyûlést, sztrájkjogot!
6. Vizsgálják fölül a magyar–szovjet, illetve a magyar–jugoszláv kapcsolatokat a kölcsönös be nem

avatkozás jegyében!
7. Szakemberek bevonásával szervezzék át a gazdasági életet a hazai adottságok és a nép létérde-

kei alapján!
8. Hozzák nyilvánosságra a külkereskedelmi szerzôdéseket (a magyar közvélemény nem tud sem-

mirôl), a jóvátétel tényleges adatait, adjanak tájékoztatást a magyar uránról! [Az 1947. április
10-ei párizsi békében foglalt jóvátétel tízszeresét rabolták el.]

9. Vegyék teljes revízió alá az ipari normákat, vizsgálják ki a bérköveteléseket, állapítsák meg a
munkás létminimumot!

10. Fektessék új alapokra a beszolgáltatás rendszerét, az egyénileg vállalkozók kapjanak a TSZCS-kkel
[termelôszövetkezeti csoport] egyenrangú támogatást!

11. Független bíróság vizsgálja felül az összes politikai gazdasági pert, bocsássák szabadon az ár-
tatlanul elítélteket, szállítsák haza a SZU-ba [Szovjetunió] hurcolt foglyokat!
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1. Válasszátok ki a pontok közül azokat, amelyek a kommunista rendszer elnyomó és igazságtalan
voltát támasztják alá! Választásotokat indokoljátok is!

2. Gyûjtsétek ki a 16 pont szövegébôl azokat a szavakat és kifejezéseket, amelyek számotokra isme-
retlenek, és készítsetek belôlük fogalomtárat az értelmezô szótár vagy az internet segítségével!

3. Adjatok címeket a következô képeknek!

12. Teljes vélemény- és szólásszabadságot, szabad rádiót, MEFESZ [Magyar Egyetemisták és Fôis-
kolások Szövetsége] újságot! Ismerhesse meg mindenki saját káderadatát!

13. Távolítsák el a Sztálin-szobrot! Helyére 1848–49-es emlékmû kerüljön!
14. Új, nemzeti jellegû címert! A katonáknak új, a magyar hagyományoknak megfelelô egyenru-

hát! Március 15. legyen nemzeti ünnep, október 6. nemzeti gyászünnep és tanítási szünet!
15. Szolidaritást a lengyel néppel!
16. Október 27-én üljön össze egy országos diákkonferencia, ahol megvitatják a követeléseket!

4. Állítsátok idôrendbe a fenti képeket, majd indokoljátok is meg a sorrendet! A feladat megoldásá-
hoz segítséget nyújt az internet és a következô szöveg.
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5. Melyik kép jelképezi leginkább a forradalmat? Indokoljátok is a választásotokat!

V. Mozgás!

VI. Életkép október végén

Olvassátok el a következô szöveget, és oldjátok meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

1. Hány ládában voltak sütemények?

2. Hány kg terhet cipelt egy-egy teherautó?

3. Mennyi élelmiszert szállítottak a teherautók összesen? Az eredményt tonnában adjátok meg!

4. Hány kg élelmiszer jutott egy fôre, ha 250 harcossal számolunk?

5. A teherautókat a faluban úgy pakolták meg, hogy ha egyiket-másikat esetleg baleset vagy támadás
éri, akkor is jusson mindenféle élelem a harcolóknak. Ezért ügyeltek arra, hogy ne csak egyféle áru
legyen egy tehergépkocsin. Mindegyiken legalább négyféle áru volt. Állítsátok össze a teherautók ra-
kományát ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével!

VII. Plakátok és sajtótermékek      (Lásd a www.ntk.hu oldalon!)

1956. október 23-án délutánra az egyetemis-
ták tüntetést szerveztek Budapesten, amely ha-
marosan több tízezer fôs tömegmegmozdulássá
vált. Este nekiláttak lebontani a Sztálin-szobrot,
amely a Városliget szélén állt, ám csak másnap-
ra sikerült teljesen feldarabolni a kommunista
diktatúra eme jelképét. Éjjel a felkelôk megost-
romolták a Magyar Rádió székházát. 

Másnap a forradalmárok, akik fiatal fiúk és
lányok voltak, a Budapestre támadó szovjet ka-
tonákkal több helyen is összecsaptak. Fegyvere-
ket szereztek, és felvették a harcot a sokkal job-
ban felszerelt szovjet katonai egységekkel. Ok-
tóber 25-én az ÁVH tagjainak egy csoportja tü-
zet nyitott a békés tüntetôkre a Földmûvelésügyi
Minisztérium tetejérôl. A hadsereg egyes alaku-
latai átálltak a forradalmárok oldalára, és októ-

ber végére a kormány is beszüntette a harcot, és
elismerte a forradalom követeléseit. Nagy Imre
volt ekkor a miniszterelnök. Kijelentette, hogy
Magyarország kilép a Varsói Szer-zôdésbôl,
amely a Szovjetunió által vezetett katonai szer-
vezet volt. A miniszterelnök tárgyalásokat kez-
dett a szovjet csapatok kivonásáról, de a magyar
küldöttséget a szovjetek letartóztatták. Kivonu-
lás helyett november 4-én hatalmas erôkkel
megtámadták Magyarországot. Többnapos harc
után elfoglalták Budapestet, valamint az ország
nagyobb városait, és tankokkal járôröztek az ut-
cán. Az egykori ÁVH-s tisztekbôl a forradalmá-
rok ellen harcoló, fegyveres testületet hoztak
létre, akik kegyetlenkedésükkel az egész világ
megbotránkozását váltották ki. Jellegzetes ka-
bátjukról pufajkásoknak nevezték ôket.

A Corvin-közben harcoló forradalmárok élel-
mezésének elôsegítésére élelmiszer-szállítmány
érkezett az egyik faluból. Tíz Csepel típusú te-
herautó hozta az ennivalót. Mindegyik platóján
8 láda volt. 8 ládában alma, 2-ben liszt, 1-ben

cukor, 25-ben kenyér, 9-ben szalonna, 10-ben
egyéb húsféleségek voltak. 15 ládába burgonyát
csomagoltak, 4-be pedig hagymát. A maradék
ládákba süteményeket pakoltak. Minden ládát
egységesen 400 kg élelmiszerrel töltöttek meg.



VIII. Mozgás!

IX. A megtorlás      (Lásd a www.ntk.hu oldalon!)

X. Tabló

Készítsetek képes beszámolót az 1956-os forradalomról és a megtorlásokról egy korabeli külföldi
újság számára! A feladat megoldásához felhasználhatjátok a már elkészült feladatokat is. Szükségetek
lesz hozzá papírra, színes ceruzára, filctollra, esetleg ollóra és ragasztóra is.

XI. Mozgás!

XII. Hamarabb végeztünk. Mit tegyünk?

1. Gyûjtsétek ki a térkép alapján, hogy melyik megyeszékhelyeket érintette a novemberi szovjet
támadás!

2. Készítsetek rövid fogalomtárat az 1956-os forradalomhoz! Használjátok az internetet vagy az
értelmezô szótárt!
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I. Mit kell tudnom? 

1. Végezd el az alábbi mûveleteket!

2. Egészítsd ki az alábbi szavakat a megfelelô betûvel vagy betûkkel!

toro_____al, széke____, st___lus, sa____átos, szimb____lizál, épí____etek, fára____tság, erek____e,
ví____intes 

3. Húzd alá a hibásan írt szavakat, szókapcsolatokat, majd írd le ôket helyesen!

Esztergomi vár, jáki templom, Szepes vára, boldogkôváralja, Észak-Magarországi Várak, tihanyi ben-
cés apátság 

II. Csoportalkotás, szereposztás

III. Kirakó      (Lásd a www.ntk.hu oldalon!)

IV. „Építészrágta” szöveg      (Lásd a www.ntk.hu oldalon!)

V. Építsünk templomot!

1. Olvassátok el a szöveget, majd oldjátok meg a
feladatokat!

Egy gazdag földesúr elhatározta, hogy a bencé-
seknek templomot építtet a birtokán, és földet is
adományoz nekik. A baj csak az, hogy ebbôl még
csak annyi készült el, amennyit a kép ábrázol. Az
építést vezetô mester ugyanis elszökött a rábízott
pénzzel és a tervekkel. A ti feladatotok az, hogy
segítsetek a földesúrnak és a bencés szerzetesek
apátjának abban, hogy kiszámítsák a hátralévô
munka idejét és költségeit!

Eddig a templom     része épült meg. A földes-
úr a megvásárolandó építôanyagok költségeire
20 000 ezüstöt adott a mesternek, ebbôl kijött vol-

9. A román kor
Magyarországon
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na az egész templomhoz elegendô kô, réz és ólomüveg ára. A gerendákat pedig a birtokán lévô
erdôbôl szerezték be. A be nem épített gerendákat az építész a szomszéd birtokosnak, aki rossz vi-
szonyban van történetünk fôhôsével, eladta. 

Az egész épületre elegendô gerendák elôállításához (kivágás, méretre vágás, kifaragás, szállítás)
140 jobbágy kétheti munkájára volt szükség. Abban az idôben hat napot dolgoztak az emberek egy
héten. Az építômester üldözésére küldött katonák csak 4000 ezüstöt és a terveket tudták visszasze-
rezni, mivel a mester a többit már elvesztette kockajátékon. 

A földesúr birtokainak éves pénzbeli jövedelme a legrosszabb években is eléri a 15 000 ezüst-
pénzt. A jó termést hozó esztendôkben ennek az összegnek a     részét is eléri a bevétel. A katonái-
nak évente a természetbeni járandóságuk mellett 9000 ezüstöt fizet. Vásárokon és kereskedôknél el-
költ további 1300 ezüstdénárt, mulatozásra 1700-at fordít. Átlagos esztendôben a jó termésû év be-
vételének     része folyik be pénz formájában a földesúrhoz. 

Az építkezésen egyszerre 200 jobbágy, 15 kômûves és 10 ács dolgozott. Az eddig elkészült rész
felépítéséhez 4 év kellett. Egy ács heti munkabére az ellátáson kívül      ezüstpénz. A kômûvesek fe-
jenként 2 ezüstöt kapnak négy hétre. A jobbágyok a robot keretében dolgoznak a templom felépíté-
sén. A bencések birtokaik jövedelmébôl évi 150 ezüstöt fordítanak a templom építésére.

a) Ha ugyanilyen ütemben halad tovább a munka, akkor hány hét kell a munka befejezéséhez?
b) Mennyibe került a földesúrnak az eddig elkészült rész összesen? 
c) Mennyibe fog kerülni az építkezés összesen?
d) Mennyi idô kell az összes költség elôteremtésére a templom befejezéséhez, ha négyévente a

terméseredmények a következôk: egy jó, két átlagos és egy gyenge termésû esztendô? A meg-
oldást évben kell megadni. 

e) A végösszeg mekkora részét fizetik a bencések?
f) Mennyibe fog kerülni a földesúrnak az egész építkezés?

2. Egészítsétek ki a rajzot úgy, hogy a templom     része már elkészült, és láthatóak legyenek az épít-
kezésen dolgozó emberek is! Segítséget nyújt ehhez az alábbi szöveg is.

3. Írjatok levelet a szomszéd földesúrnak, amelyben lovagi elégtételt kértek tôle a lopott gerendák
megvásárlása miatt! A levél tükrözze a felháborodásotokat, ugyanakkor ügyeljetek a lovagi élet és be-
szédstílus szabályaira is!

VI. Mozgás!
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A román kori mûvészetben az építészet
játszotta a legfontosabb szerepet. Elsôsorban
templomok, kolostorok épültek, de lényegesek
voltak a lakóházak és a várak is. Mind az egyhá-
zi, mind a világi építészet jellemzô vonásai: az
épületek tömör formája, a vaskos falak, a víz-
szintes vagy félköríves térlefedés (dongaboltozat),
a kisméretû, félköríves nyílások, a kocka, trapéz,
bimbós, kosár vagy figurális fejezetû oszlopok,
az alkalmazott plasztika stilizáltsága, a tornyok
hangsúlya. A templom az ókeresztény bazilika

továbbfejlesztésével alakult ki, jellemzôje a ke-
reszthajó, a szentélykörüljáró és a hozzá kapcso-
lódó kápolnakoszorú, valamint a torony vagy to-
ronypár. A templombelsôt mozaikképek vagy
freskók díszítették. A tágas szentélykörüljáró a tö-
megek mozgatására, a szentélyben elhelyezett
csodatévô ereklye bemutatására szolgált. A fon-
tos ereklyék birtoklása növelte a zarándokok ro-
hamát, következésképpen a bevételeket is. Külö-
nösen a bencés apátságok tûntek ki hatalmas mé-
retükkel, gazdagságukkal.



VII. A jáki templom és kolostor története

1. Olvassátok el az alábbi részleteket a jáki templom történetérôl! Válaszoljatok a kérdésekre, és old-
játok meg a feladatokat!

2. Fogalmazzátok meg négy-öt mondatban, hogy a feladatcím alapján szerintetek mirôl fog szólni a
szöveg!

3. Mennyiben igazolta az elsô szövegrészlet a várakozásaitokat?

4. Gyûjtsétek ki azokat a szavakat és kifejezéseket, amelyek értelmét nem ismeritek! Nézzetek utána
a jelentésüknek a lexikonokban vagy az interneten! Ha sikerült összegyûjteni mindegyik szó és kife-
jezés jelentését, készítsetek a részletekhez lábjegyzetet!

5. Fogalmazzatok meg lehetséges okokat, amelyek a szerzetesi élet megszûnéséhez vezettek, és a
templom felújítását tették szükségessé!

6. Milyen utalás található a szövegben a szombathelyi püspökség megalakulásának idôpontjáról?

7. Válaszoljátok meg két-három összefüggô mondatban, hogy miért rongálhatta meg egy villámcsa-
pás a templomot!
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A jáki templom alapítója a Ják nemzetségbôl
származó Jáki Nagy Márton nemes, a környék
gazdag földbirtokosa. A Ják nemzetség alapítója
az a Wasserburgi [vásszerburgi] Vencellin nevû
bajor lovag, aki Gizella királynônek, Szent István
feleségének a kíséretében jött be Magyarország-
ra. Itt a királyi testôrség parancsnoka lett, és
nagybirtokot kapott. A templom és a bencés
kolostor alapításának ideje: 1214. Az építés
1256-ig tartott, három szakaszban.

Stílusa alapvetôen román, de már megjelen-
nek rajta a gótikus elemek is. A gyönyörû díszíté-
sekben fellelhetô az észak-francia, a normann,

valamint a burgundi, a bambergi dóm kôfaragói-
nak hatása is. 

Talán az alapító halála vagy a tatárjárás
(1241–1242) miatt az építkezés félbeszakadt. A be-
fejezést a harmadik, úgynevezett provinciális isko-
la végezte. Munkáik: az északi hajó lefedése (bor-
dás keresztboltozat), a fô és déli hajók fakazettás
lefedése és a Jakab kápolna felépítése. A felszente-
lést Omodé gyôri püspök és Favus [fávusz] pan-
nonhalmi fôapát végezték 1256-ban. (A szentelést
az alapító nem érhette meg.) Ezt örökíti meg a dé-
li torony alatt látható egyik freskótöredék. A jáki
templom elôtt temetési jelenet látható.

1562 után megszûnt a szerzetesi élet, a kolos-
tornak ma már nyoma sincs. 1626-ban Erdôdy
Bálint és Zsigmond megegyeztek, hogy a templo-
mot felújítják. Valószínûleg ennek a restaurálás-
nak az emlékét ôrzi egy szívben látható név és

évszám (Theodosius Duchon – teodóziusz duk-
hon – 1637) a fôhajó egyik északi ívében. Egyéb
barokk kori festésmaradvány is fellelhetô a temp-
lomban.

A XVII. század közepén az épületet villám-
csapás érte, és erôsen megrongálta a templom
déli részét. Három déli pillért és a fôhajófal na-
gyobb részét újjá kellett építeni. Ez a hatalmas
munka Folnay Ferenc apát nevéhez fûzôdik
(1643–1666). A templom déli kertjébe vezetô
úgynevezett Folnay-kapu is ekkor épült. A XVIII.
században Erdôdy Gábor gróf, apát, aki ké-

sôbb egri püspök lett, a tornyokat restauráltatta
(1733–1735). Az 1756-os egyházlátogatási jegy-
zôkönyv gazdagon tagolt hagymasisakról ír; va-
lamint azt is megemlíti, hogy a fôhajó cserép-, a
mellékhajó fazsindelyes. 1780-ban Szily János
Szombathely elsô püspöke, egyházlátogatásá-
nak alkalmával a fôhajó tetôzetét és a tornyokat
igen elhanyagolt állapotban találta.



8. Miért nem az egyház foglalkozott a felújítással?

9. Összesen hány év történetét öleli fel a négy szövegrészlet?

10. Indokoljátok meg néhány mondattal, hogy miért fontos a mai kor embere számára a régi temp-
lomok, épületek helyreállítása és megôrzése!

VIII. Vaktérkép      (Lásd a www.ntk.hu oldalon!)

IX. Mozgás!

X. Tabló 

Készítsetek tablót Magyarország román kori emlékeirôl! Felhasználhatjátok a már elkészített feladato-
kat is. Árpád-kori szövegeket is kereshettek hozzá. Szükségetek lesz hozzá nagyméretû papírra, olló-
ra, ragasztóra, színes ceruzára, filctollra és vonalzóra.

XI. Hamarabb végeztünk. Mit tegyünk?

1. Állítsátok helyre az összekevert sorokat! Nézzetek utána, hogy melyik mûbôl származnak! Ha nem
megy, kérjetek bátran segítséget a tanárotoktól. 

a) b)
Anyát édes fiával eggyen-igy fiodum,
Kegyelmezzetek fiamnak, buabeleül kinyuhhad!
Egyetemben öljétek! Ó én ézes urodum,
Ne legyen kegyelem magamnak, sírou anyát teküncsed,
Avagy halál kínjával,

2. Az ócsai román kori templomba látogattok az osztállyal. Ti lesztek a túravezetôk. Soroljatok fel
olyan jellegzetességeket a templom építésmódjáról, amelyeket meg fogtok mutatni kívülrôl és be-
lülrôl! 
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1846-ban a szombathelyi püspöki hatóság
sürgeti, hogy a templomot mûvészettörténeti
szempontok szerint kell helyreállítani. Ettôl
kezdve a templom felújítása nem csak egyházi,
hanem nemzeti ügy lett. 1892-ben a Mûemlé-
kek Országos Bizottsága Môller Istvánt bízta
meg a munkálatok irányításával. 1896-tól
1904-ig tartott a templom történetében a máso-
dik legjelentôsebb helyreállítási munka (Ma-
gyarország ezeréves fennállásának emlékére).
A munkálatokat Schulek Frigyes és Gyalus Lász-
ló vezette. Lebontották a déli hajó fölé emelt,

Folnay idejében épített emeleti részt. Felfalaz-
ták a barokk korban nyitott ablakokat. A barokk
oltárok helyett neoromán oltárokat emeltek.
Megújították az áldoztató rácsot, a szószéket és
az egykori kegyúri karzat mellvédjét. A szen-
télytôl kiindulva a kórusig új boltozatot készí-
tettek a fôszentély mintájára. Ugyanígy a déli
hajóban is. A tornyokat is visszabontották a kó-
rusmagasságig. Nagyon sok eredeti kôfarag-
ványt múzeumi megôrzés végett kivettek. Ez a
restaurálás az egész templomot érintette. 

(A www.jak.hu alapján)


