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Európai Szociális
Alap

Ne gondold, hogy a történelem tanulása fárasztó és unalmas lesz számodra! 
Ha szeretsz játszani, akkor szeretni fogod ezt a munkafüzetet is, hiszen 
nagyon sok érdekes feladattal találkozol majd ezeken a lapokon. Ellenőriz

heted velük tudásodat, és átismételheted általuk az órán tanultakat. Javasoljuk, 
hogy először mindig önállóan próbáld megoldani a példákat, és csak akkor fordulj 
a tankönyvhöz segítségül, ha egyáltalán nem boldogulsz a feladatokkal. Akkor tö
kéletes a tudásod, ha magadtól is képes vagy a feladatok megoldására.

A feladatok segítségével kereshetsz kakukktojást, fejthetsz keresztrejtvényt, betű
rejtvényt, titkos üzenetek és hiányos szövegek tartalmát teheted olvashatóvá. Össze
 kevert betűk között kell majd értelmes szavakat és neveket keresned, igaz-hamis 
állításokat megvizsgálnod, egymáshoz illő szavakat, kifejezéseket összekötnöd. Ha 
szeretsz színezni, rajzolni, erre is ad lehetőséget a munkafüzet.

A történelem tanulásához az is hozzátartozik, hogy például a természetismeret-  
vagy a matematikaórák keretein belül elsajátított ismereteket is felhasználd. Fon
tos, hogy ismerd a térképet, és jól eligazodj rajta. A munkafüzetedben néhány üres 
térképet találsz majd. Ezeken kell történelmi események, csaták helyszíneit meg-
keresned, vagy egyes területeket kiszínezned. Ha nem boldogulsz önállóan a fela-
datokkal, ne feledd, hogy segít a történelmi atlaszod! Találkozol majd számolós 
példákkal is a munkafüzetben. Ki kell számolnod, hány év telt el két történelmi  
esemény között, és gyakorolhatod az időszalag használatát is.

Biztosan szereted használni az internetet, és szívesen látogatod a közösségi oldala
kat is. A munkafüzetben összeállítottuk néhány történelmi személyiség adatlapját, 
ezek alapján kell kitalálnod, hogy kikről van szó. Emellett az internet segítségével 
bátran kutathatsz is bármelyik témában.

A feladatok többsége a leckék főszövege alapján megoldható, némelyikhez azon
ban el kell olvasnod a kiegészítő részeket is. Nagyon sok olyan feladat is vár majd 
rád, amelyben korabeli szövegek elemzésével kell feltárnod az események okait, 
menetét vagy következményeit. Ha mégsem sikerül egyegy feladat megoldása, ak
kor se csüggedj, olvasd el még egyszer alaposan a tankönyvet!

Jó tanulást és jó jegyeket kívánnak
a munkafüzeted alkotói

Kedves Hatodikos!
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Év eleji ismétlés 
1. Melyik ókori néphez kapcsolódnak a fényképen látható 

pira misok? Miért és hogyan épültek fel a piramisok?

 

 

 

 

2. Milyen szórakozási lehetőségeik voltak a rómaiaknak? 
 Milyen civilizációs örökséget hagytak az utókorra?

 

 

 

 

3. Meddig terjedt ki a Római Birodalom? Mi lett a sorsa?

 

 

4. Hogy nevezik a Biblia két nagyobb részét? Melyik nép történel-
méről és vallásáról beszél az első rész?

 

5. Hogyan alakult ki a kereszténység? Hogyan vált államvallássá 
a Római Birodalomban?

 

 

 

6. Melyik korszakban uralták a csatatereket a lovagok, és mi jellemezte a fegyverzetüket, illetve a 
harcmodorukat? Mely társadalmi rétegek léteztek még ekkor?

 

 

 

A gízai piramisok

Az ókori Róma rekonstruált képe

Keresztény mozaik Ravennában. 
A mennybolt négy sarkában 
a négy evangélista szimbóluma 
látható
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7. Miért volt jelentős szerepe a katolikus egyháznak a középkorban?

 

 

 

 

8. Milyen kulturális örökséget hagyott hátra a középkor?

 

 

 

9. Milyen híres mondákat és történeteket ismersz a magyarság őstörté-
nelméből?

 

 

 

 

 

10. Mely tettekkel és intézkedésekkel rakta le Szent István a Magyar Királyság 
alapjait?

 

 

 

 

11. Milyen koronázási jelvényeket ismersz? Sorold fel őket!

 

 

12. Az Árpád-ház számos tagját példamutató élete, cselekedetei és tettei miatt a katolikus egyház 
szentté avatta. Sorolj fel közülük néhányat!

 

 

 

 

Egy gótikus katedrális 
építése

A honfoglalás ábrázolása  
a Képes krónikában

István király alakja 
a koronázási paláston
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I. fejezet. Képek és portrék a magyar állam 
virágkorából

1. Magyar királyportrék a 14–15. századból

1. Állítsd időrendi sorrendbe az alábbi történelmi eseményeket! Írj sorszámokat a négyzetekbe!

 A visegrádi királytalálkozó  I. Károly halála

 Hárman szállnak harcba a magyar trónért.  A rozgonyi csata

 I. Károly törvényes magyar uralkodó lesz.  III. András halála

2.  Mely tényezők segítették elő az aranyforint bevezetését? Egészítsd ki az ábrát!

Az aranyforint 
 bevezetése

 

  

3.  Írd be Visegrád és Buda nevét a megfelelő helyre! 
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4.  Írj rövid beszámolót a visegrádi királytalálkozóról! Fogalmazásodban térj ki arra, kik vettek részt az 
eseményen, illetve miről döntöttek! Idézd fel a tavaly tanultakat Visegrádról, és írd le, milyen hely-
színen történtek az események!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Melyik a kakukktojás? Tegyél X-et a megfelelő helyre, és indokold a válaszodat!

a)   aranybányák bevétele  aranyforint  pénzverés joga  tized

Miért?  

b)   Körmöcbánya  Rozgony  Besztercebánya  Selmecbánya

Miért?  

c)   kiskirályok  muhi csata  Csák Máté  rozgonyi csata

Miért?  

6.  Összekevertük a betűket. Állítsd őket helyes sorrendbe, hogy értelmes szavakat kapj! Írd le a füze-
tedbe röviden, mit tanultunk az adott személyről/helyszínről!

K Á C S   Á T É M:  

S G R Á D I V E:  

K R M C Ö Ö N Y A B Á:  

L Y Á O N P:  
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7.  Melyik személyre, helyszínre vagy fogalomra ismersz rá a meghatározásokból? Írd a megfejtést a 
pontozott vonalra!

a)  I. Károly által veretett, jó minőségű, firenzei minta alapján készült fizetőeszköz:

 

b)  Ebből a királyságból érkezett Magyarországra a mindössze 12 éves I. Károly:

 

c)  I. Károly fiának, András hercegnek a felesége:

 

d)  Olyan bárók, akik több vármegyényi területtel rendelkeztek, ahol kisajátították a királyi jogköröket:

 

e)  I. (Nagy) Lajos utóda a magyar trónon:  

f)  Ezen a helyen kötött szövetséget a lengyel, a cseh és a magyar király:  

8.  Írd be Nápoly és Konstantinápoly nevét a megfelelő helyre!

F ö l d k ö z i -  t e n g e r

Adriai  -  tenger

Bal t i
- te

n ger

Északi - t enger
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9.  Emelj ki I. Lajos törvényei közül hármat, és egészítsd ki velük az ábrát!

   

Nagy Lajos király
törvényei

10.  Fejtsd meg a keresztrejtvényt, és írd a megfejtést a pontozott vonalra!

1. A fekete halál.
2. Lajos király testvére.
3. A magyar mellett még e nép felett uralkodott Nagy Lajos.
4. Itáliai város, amely ellen Lajos király háborút vezetett.
5. Így is nevezzük a középkori parasztot.
6. A nemesek jobbágyaik feletti bíráskodási joga.
7. I. Károly utóda a magyar trónon.
8. Ebből az uralkodóházból származott I. Károly és I. Lajos.
9. A korban elsősorban ők harcoltak vértezetben a csatatereken.

1.     

2.       

3.              

4.           

5.         

6.           

7.        

8.         

9.           

Megfejtés:  

Mit jelent ez a kifejezés?  
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11.  Olvasd el Arany János Toldi című elbeszélő költeményének sorait, majd válaszolj a kérdésekre!

„Ez volt ám az ember, ha kellett, a gáton, 
Nem terem ma párja hetedhét országon; 
Ha most feltámadna s eljőne közétek, 
Minden dolgát szemfényvesztésnek hinnétek.

Hárman sem birnátok súlyos buzogányát, 
Parittyaköveit, öklelő kopjáját, 
Elhülnétek, látva rettenetes pajzsát; 
,És, kit a csizmáján viselt, sarkantyúját.’”

a)  Ki volt Toldi Miklós?

 

b)  Milyen fegyverekről van szó a szövegben?

 

c)  Melyik fegyverrel lehetett a távolban lévő ellenséget is megtámadni a fentiek közül?

 

d)  Milyen középkori fegyvereket ismersz még a felsoroltakon kívül?

 

12.  Számítsd ki, hány év telt el az alábbi események között!

a)  Hány év telt el Nagy Lajos trónra lépése és az utolsó Árpád-házi uralkodó halála között?

              –               =   

b)  Hány évvel korábban történt a rozgonyi csata, mint Nagy Lajos király megkoronázása?

              –               =   

c)  Hány év telt el Szent István és Nagy Lajos megkoronázása között?

              –               =   

13.  Tegyél X-et azokhoz az az államokhoz, amelyek fölött Zsigmond uralkodott!

 Oszmán (Török) Birodalom  Francia Királyság  Cseh Királyság

 Magyar Királyság  Angol Királyság  Svéd Királyság

 Német-római Császárság  Bizánci Császárság  Frank Birodalom
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14.  Állítsd sorrendbe a magyar királyokat aszerint, hogy hány évig uralkodtak! Első helyre a legkeve-
sebb ideig trónon ülő uralkodót tedd, míg utolsónak azt, aki a legtovább uralkodott! Írj sorszámo-
kat a négyzetekbe!

 Szent István  Nagy Lajos

 I. Károly  Luxemburgi Zsigmond

15.  Melyik személyre, helyszínre vagy fogalomra ismersz rá a meghatározásokból? Írd a megfejtést a 
pontozott vonalra!

a)  A leghatalmasabb európai uralkodói cím:  

b)  Zsigmond király székhelye:  

c)  Zsigmond király serege itt szenved vereséget a töröktől:  

d)  A török–magyar határon Zsigmond által kiépített, védelmi funkciót ellátó épületek összessége:

 

e)  A janicsárok és szpáhik vallása:  

f)  Az Oszmán (Török) Birodalom élén álló személy:  

16.  Színezd ki a térképen Erdély területét! Szaggatott vonallal jelöld be azt a részt, ahol kiépült a vég-
várvonalrendszer!
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17.  Igaz vagy hamis? Tegyél X-et a megfelelő helyre!

Igaz Hamis

Zsigmond zökkenőmentesen jutott hatalomra.

Zsigmond Szent László mellé temetkezett.

Zsigmond feleségül vette Nagy Lajos király leányát.

Az Oszmán (Török) Birodalom élén a szpáhi állt.

Zsigmond király idejében már használtak puskaport és ágyút.

A végvárak a lengyel–magyar határon tornyosuló erődök voltak.

Zsigmondot uralkodása során cseh királlyá is koronázták.

Zsigmond – Nagy Lajoshoz hasonlóan – elnyerte a lengyel koronát.

18.  Nándorfehérvár egy szerződés értelmében Luxemburgi Zsigmond uralkodása alatt került magyar 
fennhatóság alá. Válaszolj a kérdésekre a kép, az atlaszod, illetve az ismereteid alapján!

Nándorfehérvár középkori ábrázolása

a) Fogalmazd meg, miért volt stratégiailag fontos helyen a vár!

 

b) Mely folyók találkozásánál helyezkedett el a vár? 

 

c) Miért nőtt meg a térségben a várak szerepe Zsigmond idejében?
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2. Hunyadi János, a törökverő

1.  Írd be Nándorfehérvár nevét a megfelelő helyre!

2.  Állítsd időrendi sorrendbe Hunyadi János életének eseményeit! Írj sorszámokat a négyzetekbe!

 A nándorfehérvári diadal

 A hosszú hadjárat

 Hunyadi pestis áldozata lesz.

 Hunyadit Magyarország kormányzójává választják.

 A várnai csata

 Hunyadi Itáliában tapasztalatokat szerez a hadviselésből.

3.  Melyik a kakukktojás? Jelöld X-szel, amelyiknek nincs köze Hunyadi János életéhez!

  nándorfehérvári 
diadal

 erdélyi vajda

 a tatárok legyőzése

  várnai  
csata

 magyar király

 pestisjárvány

  rozgonyi  
csata

 kormányzó

 1456

  hosszú  
hadjárat

 hadvezér

 Nándorfehérvár
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4.  Olvasd el az alábbi forrásrészletet, majd válaszolj kérdésekre a szöveg és az ismereteid alapján!

„A sok fényes viadalnak és híres győzelemnek 
[hosszú hadjárat] az volt a következménye, hogy a 
törökök császára követeket küldött a királyhoz meg 
a vajda úrhoz [Hunyadihoz], és a fegyverszünet 
megkötésén fáradozott. Meg is állapodtak tízévi 
fegyvernyugvásban. A török császár Szendrő várát 
és Rácország [Szerbia] többi erődítményét, ahányat 
csak elvett, visszaadta. A fegyvernyugvást esküvel 
erősítették meg. Bár sohase tették volna meg! Mert 
utóbb a fegyverszünetet a király és a vajda úr – Ju-
lianus bíboros úr [Giuliano Cesarini], a pápai követ 
ösztönzésére – megszegte, és emiatt Ulászló király 
és a vajda úr hadiszerencséje balszerencsére fordult. 
Azt ígérte ugyanis [Julianus bíboros úr], hogy a ke
resztények számos uralkodója siet majd segítségük
re […] de ugyanezt ígérgették az uralkodók és az 
említett országok lakosai is.” 

(Thuróczy János: A magyarok krónikája)

a) Milyen eredménnyel zárult a hosszú hadjárat?

 

b)  Milyen engedményekre kényszerült az Oszmán (Török) Birodalom?

 

c)  Miért lendültek újra támadásba a magyar csapatok?

 

d)  Az újabb támadás 1444 őszén bontakozott ki. Melyik csatával és milyen eredménnyel zárult ez?

 

5.  Tegyél X-et azokhoz a személyekhez, akik nem Hunyadi János idejében éltek!

 I. Ulászló   II. Mohamed   Nagy Lajos   Csák Máté   Anjou Mária

6.  Milyen vallású volt…

a)  Hunyadi János?  

b)  I. Ulászló király?  

c)  II. Mohamed szultán?  

d)  a Nándorfehérvárt ostromló janicsár?  

Hunyadi János a Thuróczy-krónika  
ábrázolásán
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7. Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

Az ambiciózus II. Mohamed szultán 1451-ben lépett az Oszmán (Török) Birodalom trónjára, és 
uralkodása harmadik évében Konstantinápoly elfoglalásával adott tanúbizonyságot hódító 
szándékairól. A Bizánci Császárság egykori központjának, a tengerszorosokat védő több százez
res metropolisznak az elfoglalása után a keresztény Európán félelem lett úrrá, amit nemcsak a 
nyilvánvaló oszmán hadi fölény (szervezett sereg, nagyobb tűzerő) indokolt, hanem a kontinens 
széttagoltsága, gyengesége is. Magyarország a szultán 1454-es szerbiai hadjárata után még nehe
zebb helyzetben volt, ugyanis az Oszmán (Török) Birodalom közvetlen szomszédságában szá
míthatott rá, hogy a törökök következő hadjárata ellene irányul majd. Bizánc meghódítója állító
lag kijelentette, hogy következő háborúja során reggelijét Nándorfehérváron, ebédjét Budán, 
vacsoráját pedig Bécsben kívánja majd elfogyasztani. 1456. július 22-én azonban győzedelmes
kedtek Hunyadi János várvédő vitézei a hatalmas török sereg felett.

a)  Hogyan erősítette meg az Oszmán Birodalom a pozícióját Európában?

 

b)  Miért volt erős és hatékony az Oszmán Birodalom?

 

c)  Hogyan értelmezhető II. Mohamed szultán állítólagos kijelentése? 

 

d)  Miért volt jelentős a nándorfehérvári diadal?

 

8.  Képzeld el, hogy magyar vitéz vagy! Írj beszámolót a nándorfehérvári diadalról!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hunyadi János a Thuróczy-krónika  
ábrázolásán
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9.  Az alábbi forrásrészlet Nándorfehérvár ostromát mutatja be. Válaszolj a kérdésekre a szöveg és az 
ismereteid alapján! 

„Midőn tehát a jeles tornyok orma leomlott, s a falak nagy része is földig roskadva hevert, a sán
cot és várárkokat a földdel egy szintig feltöltötték, úgyhogy már semmi sem akadályozta az el
lenség berohanását – felvirradt az ostrom tizenötödik napja, melyre a császár [szultán] a vár 
bevé telét ígérte. Hajnalpirkadáskor népének egész sokaságát felindította. Dobpergéssel, trombi
taszóval és harsány kiáltozással szilajan támadtak. Megrohanták a várat és kegyetlen öldökléssel 
belsejébe hatoltak. Ámbár a magyarok kevesen voltak ahhoz, hogy megálljanak ekkora ellenség
gel szemben, minden erejükkel védekeztek, sűrűn kiáltozva az Úr Jézus segítségéért, s kemé
nyen megvetették lábukat az omladékok közt, állva az ellenség támadását. Meg-megújult a véres 
harc, a vár utcáiban folyt a küzdelem. Hullottak a hullák, a levegőt zűrzavaros rivalgás töltötte 
be és számtalan fegyver csattogása; gyakran kényszerült hátrálásra hol az egyik, hol a másik fél. 
[...]

A várban több épület kigyulladt, hevesen csaptak föl a lángok. A győzelem jeléül a falakon 
már több császári [szultáni] zászlót tűztek ki. Megszűnt az ellenállás reménye, a magyarok már 
hátrálni kényszerültek – ha lett volna, hova. […] Ismét nagy hangon hívták az Úr Jézus nevét, 
megfogták fegyverüket, felvették pajzsukat, és tőlük telhető bátorsággal támadtak az ellenségre. 
Megújult a halálos küzdelem; mindkét részen sokan vesztették vérüket, lelküket. De nem maradt 
el isten segedelme.

A magyarok vitéz, lelkes támadása hamar megzavarta az összes török csapatot, s hátat adva 
megfutottak. A magyarok pedig az ég segedelmével újra fellélegzettek és új erőre kaptak; kard 
élével üldözték őket, mígnem a vár rombolására hozott összes hadigép és egyéb ágyú védők 
nélkül maradt. A törökök összes erődítésére a magyarok tüzet szórtak; a tűzvető gépek csöveit 
pedig vitézül beszögezték.”

(Thuróczy János: A magyarok krónikája)

a) Milyen ostromeszközöket vetettek be, hogy már „a falak nagy része is földig roskadva hevert”? 
Idézd fel a tavaly tanultak alapján, milyen további ostromeszközöket használtak még a közép
korban!

 

 

b) Hogyan próbálták a törökök elfoglalni a várat?

 

c) Melyik az az utalás a szövegben, hogy a törökök már-már elfoglalták a várat?

 

d) Milyen hosszan tartott a közelharc?

 

e) Hogyan fordult meg a küzdelem menete?
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3. Hunyadi Mátyás, a reneszánsz uralkodó

1.  Kinek az adatlapján jársz? Írd a képek alá!

 

  

Család

 
 Szilágyi Erzsébet
 anya

 Hunyadi János
 apa

 Corvin János 
 fiúgyermek

Alapadatok

Nem férfi

Családi házas
állapot

Vallási keresztény
nézetek

Politikai királyságpárti
nézetek

 Nyelvek megadása

Munkahelyek és tanulmányok

Királyi palota
király

Alapadatok

Nem férfi

Nyelvek latin, olasz, magyar

Vallási keresztény
nézetek

Politikai királyságpárti
nézetek

Munkahelyek és tanulmányok

Királyi palota
Mátyás király történetírója

Alapadatok

Nem férfi

Nyelvek magyar

Vallási keresztény
nézetek

Politikai királyságpárti
nézetek

Munkahelyek és tanulmányok

Magyar Királyság
hadvezér
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2.  Tegyél X-et azokhoz a területekhez, amelyeket Mátyás király meghódított!

 Firenze

 Bécs

 Lengyel Királyság

 a Cseh Királyság keleti részei

 Milánó

 Svéd Királyság 

  Német-római  
Császárság

 München

  a Bizánci Császárság 
nyugati része 

3.  Képzeld el, hogy humanista író vagy Hunyadi Mátyás udvarában! Írj fogalmazást a király reneszánsz 
udva ráról!

 

 

 

 

 

 

4.  Fejtsd meg a keresztrejtvényt, és írd a megfejtést a pontozott vonalra!

1. Az osztrák főváros; Mátyás király elfoglalta.
2. Mátyás király felbecsülhetetlen értékű kódexei.
3. Mátyás hadvezére. 
4. Ilyen színűnek nevezték Mátyás király híres zsoldoshadát.
5. Mátyás Nápolyból érkezett felesége.
6. Mátyás édesapjának keresztneve.
7. A Cseh Királyságnak ezt a részét foglalta el Mátyás.

1.     

2.          

3.             

4.       

5.

 6.           

7.            

Megfejtés:  

OH_TOR06MAB_Tortenelem_6_MF_20210531.indd   18 2021. 05. 31.   15:30



19

5.  Egészítsd ki a hiányos szöveget!

Hunyadi Mátyás    -ban került a magyar trónra. A monda szerint a befagyott   

jegén választották uralkodóvá, valójában az esemény a(z)   történt.  

A jégen csak átkelt a Mátyást támogató tömeg. Mátyás a végvárvonalrendszerre támaszkodva  

a(z)   szemben elsősorban védekezett. 

Gyakran vezetett hadjáratot a   és  

  területére. Mátyás valódi célja  

a   korona megszerzése volt. A király a befolyt  

adókból fizette a  , amelyet a kortársak halála után  

fekete seregnek neveztek el. A hadak élén többek között   állt, aki  

a néphagyomány szerint molnárlegényből lett hadvezér.

6.  Számítsd ki, hogy hány év telt el az alábbi események között!

a)  Hány év telt el a nándorfehérvári diadal és Mátyás trónra lépése között?

              –               =   

b)   Ha Mátyás trónra lépésének évéből levonunk százat, akkor melyik évet kapjuk? Ki uralkodott  
akkor a Magyar Királyságban?

              – 100  =            ;   

c)  Hány év telt el Szent István és Mátyás trónra lépése között?

              –               =   

d)  Hány évvel Mátyás trónra lépése előtt halt ki az Árpád-ház férfiága?

              –               =   

7.  Ki volt Mátyás…

a)  második felesége?  

b)  történetírója?  

c)  édesapja?  

d)  testvére?   

e)  hadvezére?  
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8.  Az alábbi két levélrészlet Mátyás király zsoldosseregét mutatja be. Válaszolj a kérdésekre a források 
és az ismereteid alapján! 

„A katonaság nálunk három rendre oszlik: ezek közül az első rendet a nehézlovasok képezik, 
ezek minden negyed évre 15 aranyat kívánnak. A másik rend a könnyűlovasság, kiket huszárok
nak nevezünk, ezek negyedévenként 10 aranyat akarnak. A harmadik rendet a gyalogság képezi, 
mely évnegyedenkint egy személyre 8 aranyat kíván.”

(Mátyás levele apósának, Ferdinánd nápolyi királynak, 1481)

„A gyalogosok […] különböző rendekre oszlanak, egyesek könnyűgyalogosok, mások vértesek, 
akadnak közöttük pajzsosok. […] Vannak ezenkívül puskások, akik értenek a puskához, vagy 
efajta kisebb lőfegyverrel való lövéshez, de azért nem olyan vitézek és hasznosak puskájukkal, 
mint a többi gyalogos. A csata kezdetén azonban, mielőtt a kézitusára kerülne a sor, a pajzsosok 
mögé állítva, valamint védelmében igen használhatók. Az a szokás nálunk, hogy gyalogosokhoz 
képest egyötödnyi puskást állítunk. […] A vérteseket falnak tekintjük, akik a helyüket soha föl 
nem adják, mégha egy szálig elesnek is azon a helyen, ahol állnak. A könnyűfegyverzetűek az 
alkalomtól függően kitörnek közülük, s ha elfáradnak vagy súlyosabb veszélyt szimatolnak, a 
vértesek mögé vonulnak vissza. Tehát az egész könnyűgyalogságot meg a puskásokat vérteseket 
és pajzsosokat veszik körül, éppen úgy, mintha amazok szinte bástyafalak vagy sáncok mögött 
harcolnának, s csak adott alkalmankint törnek ki onnan.”

(Mátyás király levele Veronai Gáborhoz, 1481)

a) Hányféle önálló fegyvernemet különböztetett meg az uralkodó? 

 

b) Gyűjtsd össze, milyen fegyverzetű gyalogosalakulatok szolgáltak Mátyás zsoldosseregében!

1.                       2.  

3.                       4.  

c) Foglald össze, milyen stratégiát folytattak a gyalogosok a harcban!

 

 

d) Tervezz meg egy hadjáratot! A féléves hadművelet során 150 nehézlovast, 400 könnyűlovast és 
600 gyalogost kívánsz magaddal vinni. Mekkora zsoldot kell kifizetni nekik? 

 

 

 

e) Mátyás királynak nagyjából 550 ezer és 600 ezer aranyforint között volt az éves bevétele. Mennyi 
maradna ebből, ha kifizeti a d) feladatrészben leírt hadsereg zsoldosait?
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9.  Válaszolj a kérdésekre a forrás és az ismereteid segítségével!

„[…] mikor a főurak tanácsát összehívták Budára, de 
még nem járulhattak a király elé, az előkelő származá
sú Báthori Miklós püspök is a főurak között volt. […] 
Itáliában kitanulta a humanista tudományokat, gond
dal és szorgalommal tovább növelte műveltségét, és 
nem riadt vissza sem fáradalmaktól, sem viszontag
ságtól, semmiféle akadálytól, hogy tanulmányait foly
tassa […]. És nehogy a semmittevésnek és a fecsegés
nek hódoljon, míg a királyi tanács összeül, egy könyvet 
hozott magával […]. Sokan nevettek, hogy ez a kiváló 
ifjú könyvet olvas, szokatlan és új dolog ugyanis a ma
gyaroknál, ahol a fecsegés meg a pletykálkodás járja, 
hogy a püspökök könyvet olvasgassanak. Közben be
jött Mátyás király, és meglátta, hogy Miklósnál könyv 
van. Így szólt ekkor: Jól van ez így! Már az Apostol is, 
mikor püspököt szemelt ki, azt mondta többek között, 
hogy tudós ember legyen, hiszen tanítani csak az tud, 
aki tanult; a tudást pedig vagy felülről sugalmazzák, 
vagy buzgalommal és fáradsággal nyerjük el. Miklós 
is helyesen teszi, ha olvas és tanul, lelkét ékesíti, a rest
séget és a tunyaságot pedig messze elkerüli. Ezután a 
főurakhoz fordult Mátyás király, akiknek a nevetgélését észrevette: Ne nevessétek ki azt, amit 
tudatlanságotokban nem vagytok képesek felfogni. Miért csúfoljátok Miklós püspököt? Nem 
hallottatok arról a nagy eszű rómairól, akit Catónak neveztek […]. Ez a kitűnő gondolkodású, 
csodálatra méltó tudású, nagy tekintélyű Cato mindig olvasott mindenki szeme láttára, míg a 
római szenátus össze nem ült, mert a semmittevést tartotta a bűnök melegágyának.” 

(Galeotto Marzio, 1487)

a) Miért volt szokatlan a püspök viselkedése? 

 

b) Hogyan viselkedtek vele szemben a főurak? Miért?

 

c) Hogyan állt ki Mátyás Miklós püspök mellett? Mivel bizonyította az uralkodó a műveltségét?

 

d) Hogyan nevezték a Mátyás király könyvtárában lévő könyveket?

 

e) Miért ezt az elnevezést kapták a kötetek?

 

Mátyás király portréja egy korvina lapján
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II. fejezet. Új látóhatárok

4. A földrajzi felfedezések

1.  A történelmi atlasz segítségével válaszold meg az alábbi kérdéseket!

a)  Melyik térségben érték el pontosan Amerikát Kolumbusz hajói?

 

b)  Melyik ország indított hajókat Indiába?

 

c)  Mely országok kapcsolódtak be a 16. században a felfedezésekbe?

 

b)  Kik érték el elsőnek Kínát?

 

2.  Jelöld az időszalagon a következő eseményeket! Írd a betűket a megfelelő helyre!

a) Amerika felfedezése   b) Mátyás király halála   c)  a Magellán-expedíció 

d) a nándorfehérvári diadal    e) India elérése Afrika megkerülésével

1390        1400       1410        1420      1430        1440       1450       1460        1470       1480       1490       1500       1510        1520       1530      1540        1550

✎

3.  Kinek a nevéhez fűződnek az alábbi felfedezések? Kösd össze a párokat!

 Először nevezte Amerikát új kontinensnek. Kolumbusz Kristóf

 Hajóútjával bebizonyította, hogy a Föld gömb alakú. Vasco da Gama

 1492-ben felfedezte Amerikát. Magellán

 Afrika megkerülésével eljutott Indiába. Amerigo Vespucci

✎
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4.  Töltsd ki az alábbi táblázatot!

Felfedező Felfedezés Évszám

1492

a Föld körülhajózása

Vasco da Gama

5. Igaz vagy hamis? Tegyél X-et a megfelelő helyre!

Igaz Hamis

A portugál tengerészek ugyanazon az útvonalon keresték az Indiába vezető utat,  
mint Kolumbusz.

Kolumbusz vállalkozásának sikerességét valótlan történetek hátráltatták.

Az indiánok India lakói voltak.

Kolumbusz első útján az amerikai kontinenst fedezte fel.

A portugál és spanyol sikerek hatására más európai hatalmak is felfedezőutakat 
indítottak az ismeretlenbe.

6.  A szókeresőben három felfedező neve van elrejtve. Keresd meg a felfedezőket, majd írd a nevük 
mellé, hogy miről híresek!

Q V M J T T D B E E T

O A A N U D P G D W R

P S G M I F O F A F F

Y C E P S G I P D J V

K O L U M B U S Z Z E

X D L D A H C I Ú V W

T A Á T V N W R G N E

Z G N D J Z E C M C T

I A R U F T S J É X Z

J M E G P U K F Z S P

R A W N D A J A T Á I

a)    

  

 

b)    

  

 

c)    
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7.  Összekevertük a szavak betűit. Állítsd őket helyes sorrendbe, hogy értelmes szavakat kapj!

A N E L M Á G L:    N D I I Á N:  

D I A N I:    A K I A M R E:  

L Á G V Ú J I:    R Á N Y Ű T I:  

8.  Színezd ki a térképen pirossal az amerikai földrészt, kékkel Európát, zölddel pedig Afrikát! Rajzold 
be Kolumbusz és Vasco da Gama útját az atlaszod segítségével!

9.  Csoportosítsd az alábbi állításokat aszerint, hogy a hódítások okaira vagy következményeire vonat-
koznak-e! Írd az állítások betűjelét a táblázat megfelelő oszlopába!

a)  A hódítók vasfegyverrel és páncéllal rendelkeznek.
b)  Az őslakók száma nagymértékben csökken.
c)  Dél-Amerikában terjed a kereszténység.
d)  A hódítók kutyái, lovai és tűzfegyverei riadalmat keltenek.
e)  Az őslakókat szolgaságba vetik.
f)  Az őslakók isteneknek hiszik a fehéreket.
g)  A fehérek által terjesztett betegségek megtizedelik az indiánokat.
h)  Felvirágzik a rabszolga-kereskedelem.
i)  Európa lakói új növényeket ismernek meg.
j)  A kontinensek közötti kereskedelem révén létrejön a világgazdaság.

A gyors hódítás okai A hódítások következményei
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10.  Válaszolj az alábbi kérdésekre!

a) Hány millió őslakó élt Közép-Mexikó területén a 
spanyol hódítások kezdetén? 

  

b) Hány év alatt csökkent a felére az őslakók száma? 

  

c) Körülbelül hányad részére csökkent az őslakók szá
ma 1520 és 1580 között?

  

11.  Igaz vagy hamis? Tegyél X-et a megfelelő négyzetbe!

Igaz Hamis

Az európaiak törekedtek arra, hogy a felfedezett területek lakóinak kultúráját megőrizzék.

A rabszolgák Újvilágba szállítása a munkaerőhiánnyal magyarázható.

Az Újvilág lakói nem ismerkedtek meg új növényekkel és állatokkal a felfedezések 
következményeiként.

Kolumbusz első útján az amerikai kontinenst fedezte fel.

A kialakuló világgazdaságban az amerikai kontinensről textilt szállítottak Európába.

12.  Csoportosítsd a felsorolt újdonságokat aszerint, hogy azok az Ó- vagy az Újvilág lakói számára vol-
tak-e ismeretlenek! Írd az állítások betűjelét a táblázat megfelelő oszlopába!

a) vanília b) sertés c) pulyka d) paprika e) szarvasmarha f) dohány
g) tyúk h) ló i) szőlő j) paradicsom k) kukorica l) kakaó

Óvilágból az Újvilágba Újvilágból az Óvilágba

13.  Számítsd ki, hány év telt el az alábbi események között!

a)  Mátyás király elfoglalja Bécset, Kolumbusz felfedezi Amerikát.

              –               =   

b)  Kolumbusz felfedezi Amerikát, Vasco da Gama eljut Indiába.

              –               =   
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5. A korai kapitalizmus

1. Elemezd a kialakuló világkereskedelmet a térkép segítségével! Írd rá a színes nyilakra azoknak 
a termékeknek a sorszámát, amellyel az adott térségben kereskedtek a 16. században!

ATLANTI-ÓCEÁN

INDIAI-ÓCEÁN

CS
EN

DE
S-

ÓC
EÁ

N

Piz
arr

o

Cortez

AFRIKA

ÉSZAK-
AMERIKA

DÉL-

AMERIKA

EURÓPA ÁZSIA

AUSZTRÁLIA

irok ézek

muszk
ogikapacsok

navahók
sziúk

AZTÉK
BIR.

IN K A  B IRODALOM
 

MAJÁK

1  nemesfémek, kávé, dohány    2  rabszolgák    3  fűszer, tea, kávé, selyem

2.  Mely gazdasági kifejezéseket írják körül a rövid meghatározások? Írd le a fogalmakat!

a)  Olyan befektetésre kerülő pénz/érték, amely tulajdonosa számára hasznot termel:  

b)  Ezek az intézmények a középkori pénzváltó asztalokról kapták a nevüket, feladatuk a pénzek 

kezelése és a kölcsönök nyújtása volt:  

c)  A kölcsön „felára”, amelyet a bankár az átadott hitelen túl még beleszámít a visszafizetendő ösz

szegbe:  

d)  Olyan, „piacokra” vagy „vásárokra” emlékeztető intézmény, ahol nincs közvetlen áruforgalom, 

hanem helyette kötvényekkel vagy részvényekkel üzletelnek:  

e)  Olyan értékpapír, amely tulajdonjogot testesít meg, vagyis birtokosa részesedése arányában tu

lajdonosa a vállalkozásnak:  
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3.  Az alábbi két forrásrészlet a 17. századi angol fővárost, Londont mutatja be. Válaszolj a kérdésekre 
a szövegek alapján!

„A londoni polgárházak utcai homlokzata (kivált a fontosabb útvonalakon) roppant keskeny, de 
öt vagy hat emelet magas. Többnyire gerendákból és habarccsal erősített vert agyagból épülnek, 
s belül igen lakályosak és kényelmesek. […] Londonban az a sok-sok pompás palota, amelyet az 
arisztokrácia építtetett a Temze partjára, a vízen érkezőknek valami nagyszerű látványt nyújt, és 
sok-sok kastélyszerű épület áll ugyancsak a város szélén szétszórva az eldugott kis utcákban és 
sikátorokban. […] Amellett a szenátorok és a legtekintélyesebb polgárok házai, bármennyire 
rangosak is, befelé épültek, hogy az utca felől eső rész egészében megmaradjon üzlethelyiség
nek, műhelynek; így hát kifelé nem mutatnak, s London nagyszerű építészete első látásra el van 
rejtve az idegen szeme elől. […]

A londoni hidat joggal számítjuk a világ csodái közé, ha meggondoljuk, hogy mennyi hozzá
értéssel vetették meg alapját a huszonegy kőpilléren az állandóan áradó és apadó víz fölött.”

(Fynes Morison)

„A kocsik és a szekerek úgy dübörögnek minden utcán, mintha maga a világegyetem robogna 
kerekekre szerelve; a férfiak, a nők és gyermekek olyan sűrű rajokban verődnek össze minden 
sarkon, hogy a házakat póznákkal kell megtámogatni, mert különben ledöntenék a tülekedés
ben. Ráadásul itt kalapács döng, ott vödör csörömpöl, emitt fazék kong, amott vizestartályokat 
görgetnek. Hordárok verejtékeznek terhük alatt, kalmár pénzeszsákot cipel. A házalók (akár a 
legyek után kapkodó békák) egyik boltból ki, másikba be. A kereskedőknek (mint valami táncos 
kedvű legényeknek) folyton jár a lábuk, nincs egy pillanatnyi nyugtuk. Úgy sürgölődnek, akár a 
falusi ügyvédek a törvényszéken.”

(Thomas Dekker)

a) Gyűjtsd össze a város régi és új vonásait! Legalább három-négy példát írj!

A város régi vonásai A város új vonásai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Fogalmazd meg, milyen értelemben nevezhető London modern nagyvárosnak!
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4.  Az alábbi versrészlet egy 16. századi manufaktúráról szól. Elemezd a manufaktúra működését  
a kérdések segítségével!

„E háznak van egy tágas terme,
Kétszáz szövőszék áll benne.
Kétszáz férfi, nem kevesebb,
Dolgozik rajta eleget.
Mindegyiknél egy szép gyermek
Vidáman orsót tekerget.
Egy másik helyiségben pedig
Százan a gyapjút fésülik.
Száz asszony, erősek, vígak,

Dallal munkájuk jól halad.
A mellettük lévő kamrában
Kétszáz derék, szorgalmas lány van.
Ez a kétszáz szép ifjú lány – 
Csak gombolyít, de nem sző ám.
Mellettük egy újabb szoba, 
Kisgyermekek hosszú sora.
Mindenik gyapjút szedeget
Választja, tépi a legszebbet. […]”
 (Takácsok balladája, 16. század)

a) Mit jelent a manufaktúra kifejezés? 

 

b) Gyűjts ki a szövegből három olyan utalást, amely a manufaktúrára vonatkozik!

1.  

2.  

3.  

5.  Hasonlítsd össze a céhek és a manufaktúra működését! Írd be a felsorolt fogalmak sorszámát  
a táblázat megfelelő helyére!

Céh Manufaktúra

Ki dolgozik?

Munkafolyamat

Az ott dolgozók képzettsége

A termék minősége

A termék mennyisége

A termék ára

 
1. tömegtermelés
2. a teljes munkafolyamat egyben
3. egyedi termékek
4. magas ár
5. bérmunkások
6. munkafázisok

 7. szakképzetlen/betanított
 8. szakképzett
 9. magas minőség
10. mester/inas/legény
11. alacsony ár
12. közepes minőség
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6. A vallási megújulás

1.  Írd le a város nevét a pontozott vonalra, majd jelöld a térképen a megfelelő betűvel (a, b, c)…

a) azt a várost, ahol Luther először tette közzé gondolatait!  

b)  Kálvin városát!  

c)  a katolikus egyház központját!   

F ö l d k ö z i  -  t e n g e r

Adriai -  tenger

Bal t i 
- te

n ger

Északi - t enger

Fek
ete

 - te
nger

2.  Keresd meg a szóhálóban a vallási változásokhoz kapcsolódó személyeket, fogalmakat, helyszíne-
ket (összesen hatot), és írd őket a táblázat mellé!

R E H T U L Z

A P C C T F S

K Á L V I N I

A P E E R E N

T A M Ó R G A

B I B L I A T
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3.  Állítsd időrendi sorrendbe az alábbi eseményeket! Írj sorszámokat a négyzetekbe!

 A pápa kiközösíti Luthert.

 Róma búcsúcédulák árusítása révén próbál bevételhez jutni.

 Megalakul a jezsuita rend.

 Luther meghirdeti kilencvenöt tételét.

 A német fejedelmek tiltakoznak a birodalmi gyűlés korlátozó intézkedései ellen.

4.  Egészítsd ki a hiányzó szöveget!

Luther hitvallása szerint a mennyországba csak   által kerülhet az ember.  

Ennek alapja kizárólag a          , amelyet mindenki saját    

megismerhet. Az           közvetítése nem szükséges, az emberek    

     Istenhez fordulhatnak. A   a pápa nem, egyedül Isten  

bocsáthatja meg. Az egyháznak vissza kell térnie a             .

5. Igaz vagy hamis? Tegyél X-et a megfelelő helyre!
Igaz Hamis

Luther szerint a Bibliát mindenkinek latin nyelven kell megismernie.

Kálvin a lelki élettel szemben a munkának nem tulajdonított nagy jelentőséget.

A genfi református közösség szigorú szabályok szerint élte életét.

Kálvin tanításában az eleve elrendelés elve is megjelenik.

Kálvin tevékenysége a wittenbergi egyházközösségből indult.

Luther Márton pálos rendi szerzetes volt.

A protestantizmus megújulásra késztette a katolikus egyházat.

6.  Melyik állítás, fogalom, név köthető a katolikusokhoz, és melyik a protestánsokhoz? Írd a sorszámo-
kat a megfelelő helyre!

1  A pápa vezeti. 2  búcsúcédulák árusítása 3  Luther egyháza

4  A hit alapja kizárólag a Biblia. 5  kilencvenöt tétel 6  reformmozgalom

7  Genfben kialakuló egyház 8  jezsuita rend 9  inkvizíció

10 Loyolai Ignác 11 Kálvin János 12 díszes templomok

13 Gyülekezet választja a lelkészt. 14 A bűnt csak Isten bocsáthatja meg.

Katolikus:  Protestáns:  
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7.  Kiről van szó? Írd a nevét a pontozott vonlara!

a)  Katolikus szerzetesrendet alapító spanyol nemes:  

b)  Kilencvenöt pontos vitairatot tett közzé:  

c)  Genf prédikátora, a református egyház megalapítója:  

d)  Pápaként elrendelte Luther kiátkozását:  

e)  A magyar katolikus megújulás fő irányítója:  

8.  Fejtsd meg a keresztrejtvényt! Írd a megfejtést a pontozott vonalra, és oldd meg a feladatot! 

1. A keresztény vallás szent könyve.
2. Loyolai Ignác spanyol nemes alapította meg ezt a rendet.
3. Ennek a német városnak az egyetemén tanított Luther Márton.
4. Egy olyan esemény, amelyen egy katolikus és egy protestáns vitatkozik egymással a vallásról.
5. Ennyi tételből állt Luther vitairata.
6. 16. századi hitújítás a keresztény egyház történetében.

1.       

2.         

3.           

4.        

5.            

6.           

Megfejtés:

 

Mutasd be a megfejtésként kapott személy tevékenységét a saját szavaiddal!
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9.  Igaz vagy hamis? Tegyél X-et a megfelelő helyre!

Igaz Hamis

Luther és Kálvin tanai Magyarországon is gyorsan terjedtek.

A hitviták latin nyelven folytak.

A Bibliát a 17. században fordították először magyarra.

Debrecenben jelentős katolikus főiskola jött létre.

A Habsburgok támogatták a protestáns egyházak terjedését.

A katolikus megújulásban főszerepet kapott az oktatás.

A katolikus vallás megerősödése kizárólag békés módon zajlott.

A jezsuita rend a katolikus megújulás élére állt.

10.  Egészítsd ki a hiányos mondatot!

Az első teljes               nyelvű  -t 1590-ben  

              adta ki              -ban.

11.  Kapcsold össze a meghatározásokat a helynevekkel! Írd a számokat a megfelelő négyzetbe!

 Nagyszombat       Vizsoly       Debrecen       Sárospatak       Gyulafehérvár

1  Jelentős protestáns középiskolával rendelkező település a Bodrog folyó mentén.

2  Protestáns kollégiumáról híres alföldi mezőváros.

3  Itt alapította Pázmány Péter az első magyarországi katolikus egyetemet.

4  Itt adták ki az első teljes magyar bibliafordítást.

5  Az erdélyi fejedelmek központja, jelentős protestáns főiskolával.

12.  Melyik kakukktojás a négy közül? Tegyél X-et a megfelelő helyre, és indokold a választásodat!

a)   Luther  Kálvin  protestáns  pápa

 

b)   katolikus  Habsburg  Kálvin  Pázmány

 

c)  bibliafordítás  Pázmány  Vizsoly  Károli Gáspár
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7. Az új világkép kialakulása

1.  Igaz vagy hamis? Írd az állítások előtti betűt a megfelelő helyre!

Igaz Hamis

G Az újkorban a tudományos gondolkodás átalakult.

O Az újkori tudományos gondolkodás erőteljesen támaszkodott az ókori tudományos 
tekintélyekre.

A Az egyház meghatározó szerepet játszott a középkori tudományos 
gondolkodásban.

T Kopernikusz megalkotta a Föld-központú világképet.

L Az egyház kezdetben üldözte az új tudományos elméletek megfogalmazóit.

I Az újkori tudományos módszerek között központi helyet foglalt el a megfigyelés és 
a kísérletezés.

S A földrajzi felfedezések nem voltak hatással a tudományos gondolkodás 
átalakulására.

L Az újkori tudományos eljárás két lépésből állt.

E Az újkori tudományos gondolkodás két lépése: a gyakorlati megfigyeléseken 
alapuló információgyűjtés és ezekből következtetések levonása.

A Az új tudományos gondolkodás először a társadalomtudományok, később 
a természettudományok területén terjedt el.

I Az újkori kísérletek sok általánosan elfogadott tévhitet cáfoltak meg.

Ha az igaz állításokhoz írt betűket összeolvasod, megtudod, ki mondta: „És mégis mozog [a Föld]!” 
Nézz utána az interneten a történetnek! Melyik híres magyar író írt ilyen címmel regényt? 

 

2.  Állítsd időrendi sorrendbe a polgárság megerősödéséhez vezető okokat és következményeket! Írj 
sorszámokat a négyzetekbe!

 A világkereskedelem is elősegítette a gazdaság kapitalista átalakulását.

 A kapitalizmus főleg a polgárság gazdasági megerősödésével járt együtt.

 Megindultak a nagy földrajzi felfedezések.

 A polgárság politikai jogokat követelt magának.

 A felfedezések hatására felélénkült a kontinensek közötti kereskedelem.
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3.  Döntsd el az alábbi mondatokról, hogy a középkorban (K) vagy a felvilágosodás időszakában (F) élő 
ember mondhatta-e őket! Írd a négyzetekbe a megfelelő kezdőbetűt!

a)  Van, aki nemesnek, van, aki jobbágynak születik; az embereknek különböző jogaik vannak.   

b)  A zsarnokoktól a nép visszaveheti a hatalmukat.  

c)  A véleményét mindenki szabadon kifejezheti.  

d)  A király hatalma Istentől származik, és korlátlan. 

e)  A természettudományos gondolkodás előretörése figyelhető meg.  

f)  A szabadsághoz való alapvető jogától senki nem fosztható meg. 

g)  A bírói és törvényhozói hatalom nem lehet egy kézben. 

h)  Az uralkodó hatalma a néptől származik. 

4.  Egészítsd ki a táblázatot! Hogyan alakult át a gondolkodásmód a felvilágosodás idején?

Középkor Felvilágosodás

Emberi jogok születési előjogok

A hatalom forrása Isten

A hatalomgyakorlás módja korlátlan

A vélemény kifejezése egyházzal ellentétes nézet: eretnekség

Vallásgyakorlás a katolikus egyház meghatározó

5.  Fejtsd meg, melyik nevet, fogalmat írják körül a mondatok! Írd a megfejtést a pontozott vonalra!

a)  Megalkotta a Nap-központú világképet:  

b) Az uralkodó hatalma a néptől származik:  

c) A parlament, a kormány és a független bíróságok összefoglaló neve:  

d) A népfelség elvének megfogalmazója:  

e) A 18. század szellemi mozgalma:  

f) A felvilágosodás ismereteit összegző mű:   

g) A hatalmával visszaélő uralkodó:  

h) A társadalom működését meghatározó alaptörvény:   
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6.  Egészítsd ki a hiányos szöveget!

A Nagy Francia Enciklopédia célja az volt, hogy összefoglalja a   korának  

ismereteit. A kötetek a      század közepétől húsz éven át jelentek meg  -ban.  

A könyvet   nézetei miatt kezdetben betiltották, de az eladott hatalmas  

példányszám azt mutatja, hogy korának közkedvelt és népszerű olvasmánya volt. 

7.  Kösd össze a nevet a hozzá tartozó fogalommal!

 Rousseau a kísérleti fizika „atyja”

 Galilei A Föld kering a Nap körül.

 Kopernikusz népfelség elve

✎

8.  Javítsd ki az alábbi leírásban található hibákat! A szövegben három hiba van.

A felvilágosodás spanyol és portugál gondolkodói a korlátlan királyi hatalmat zsarnokságnak 
tartották. Úgy gondolták, a zsarnokság megszüntetését a hatalmi ágak szétválasztásával lehet 
biztosítani, amelyet törvényben kell rögzíteni. Példaképük az Amerikai Egyesült Államok alkot
mánya volt, ahol a hatalmi ágak szétválasztása a gyakorlatban is megvalósult. A népfelség elve 
azt is kimondta, hogy ha az uralkodó visszaél a néptől kapott hatalmával, akkor a népnek joga 
van az uralkodót megfosztani a hatalmától.

Javítás:
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9.  Olvasd el a felvilágosodás egyik politikai törekvéséhez kapcsolódó forrásrészletet, majd oldd meg 
a feladatokat! 

a) Egészítsd ki a szöveget és az ábrát a három hatalmi ág megfelelő megnevezésével!

„Ha a         hatalom a végrehajtó hatalommal ugyanabban a személyben vagy ugyan

abban a hatósági testületben egyesül, nincsen szabadság, mivel attól lehet tartani, hogy az ilyen 

uralkodó vagy az ilyen testület zsarnoki törvényeket fog hozni, s azokat zsarnoki módon fogja 

végrehajtani. Akkor sincsen szabadság, ha a         hatalom nincsen elválasztva a tör

vényhozó, valamint a végrehajtó hatalomtól. Ha a bírói hatalom a törvényhozói hatalomhoz 

kapcsolódik, az állampolgárok élete és vagyona feletti hatalom önkényes lenne, mert a bíró tör

vényhozó is volna. Ha a bírói hatalom a         hatalomhoz lenne kapcsolva, a bírónak 

elnyomó hatalma lenne.”
(Montesquieu [ejtsd: monteszkjő] A törvények szelleméről című munkájából, 1748)

Kölcsönös ellenőrzés

(igazságszolgáltatás) (országgyűlés) (kormány)

Szavazásra jogosult választópolgárok

Lakosság – nép

1. 2. 3.

b) Miért szükséges a kölcsönös ellenőrzés, milyen politikai célt akarnak ezzel elérni?
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III. fejezet. Portrék és történetek Magyarország 
kora újkori történetéből

8. A török háborúk hősei

1.  Az alábbi két levélrészlet a mohácsi csatát megelőző hónapokból származik. Olvasd el a szövege-
ket, majd válaszolj a kérdésekre! A válaszadáshoz használd az atlaszodat!

„Ezért, legkegyelmesebb fejedelmem, és uram, felséged jó reménységgel lehet, mert Isten segít
ségével le fogja győzni az ellenséget, ha siet, de ha nem, nem tudom, mi mást várhatnánk, mint 
az ország veszedelmét.  (Pétervárad, 1526. június 25.)”

„Nincs kihez könyörögnöm, nincs kit kérlelnem, hogy idejöjjön, mert felséged az egész országot 
Tolnára és Eszékre hívta. Átmehettek volna ettől a gázlótól Eszékre, s itt is megvédhették volna 
ágyúkkal a gázlót, sőt felszabadíthatták vagy legalább megsegíthették volna a várakat is. De itt 
nincs más fegyverforgató, csak az esztergomi úr száz huszárja, ugyanennek a tisztelendő eszter
gomi úrnak száz lovasa és a pécsi úr nyolcvanhét lovasa.  (Pétervárad, 1526. július eleje)” 

(Tomori Pál kalocsai érsek II. Lajosnak írt leveleiből)

a) Milyennek látja Tomori Pál a helyzetet? Mit érzünk ki a leveléből?

 

b) Hol, melyik helyszínen ajánlotta a védekezést a kalocsai érsek? 

 

c) Magyarázd meg az atlaszod segítségével, milyen előnyökkel járt volna ez a helyszín!

 

2.  Válaszolj a kérdésekre a forrás, illetve a képek alapján!

„A napnak legnagyobb részét ezután az ellenségre való várakozásban töltöttük. […] Amint a tá
madásra jelt adtak, az első csatarendben állók hevesen összecsaptak az ellenséggel; elsütötték 
összes ágyúikat. A támadás nem sok kárt okozott az ellenségben, bár sokkal hevesebb volt, mint
sem katonáink számától várni lehetett volna; az ellenség részéről többen estek el, mint a mi ré
szünkről. Végre is az ellenség vitézül küzdő katonáink elől hátrálni kezdett, vagy azért, mert a 
mieink támadása visszaszorította őt, vagy azért, hogy közelebb csaljon bennünket ahhoz a hely
hez, ahol ágyúi voltak felállítva. Ekkor sebes vágtatva érkezett a királyhoz Báthori András, és 
jelentette, hogy az ellenség meghátrált, a mienk a győzelem. Előre kell nyomulni, és támogatni 
kell az ellenséget üldöző csapatokat. Erre árkon-bokron át mi is elősiettünk.”

(Brodarics István krónikája a mohácsi csatáról)
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A mohácsi csata ábrázolása (oszmán miniatúrák). A miniatúra perzsa felirata: „Rohantak... könyörtelenül 
kardot rántottak azokra a hitszegőkre.” (Perzsából fordította: dr. Jeremiás Éva)

a) Hogyan kezdődött az összecsapás?

 

b) Állapítsd meg, milyen jellegű fegyverzettel ábrázolták a magyar hadsereget!

 

c) A bal oldali képen egy török lovasokkal vívott összecsapás látható. Hogyan alakult ez a küzde
lem a forrás szerint?

 

d) Melyik volt az a csatát eldöntő fegyvernem, amelyik látszik az ábrázoláson?

 

e) A jobb oldali képen látható török gyalogos katonák a szultáni hadsereg legütőképesebb alakula
tát alkották. Hogyan nevezték őket, és milyen fegyvereket látunk náluk?
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3.  Sorolj fel az eddig tanultak alapján olyan, az Oszmán (Török) Birodalommal vívott csatákat a ma-
gyar történelemből, ahol a magyar sereg győzött, és ahol vereséget szenvedett!

Magyar győzelmek:  

Magyar vereségek:  

4.  Írd be Nándorfehérvár és Mohács nevét a megfelelő helyre! 

5.  Állítsd időrendi sorrendbe az eseményeket! Írj sorszámokat a négyzetekbe!

 A török végigdúlja az országot. 

 Tomori Pált hadvezérré választják.

 Szulejmán szultán 50-75 ezer fős sereggel megindul Magyarország ellen.

 II. Lajos király a megáradt Csele-patakba fullad. 

 Nándorfehérvárt elfoglalják a törökök.

6.  Ki volt…

a)  Tomori Pál?  

b)  Szulejmán?  

c)  II. Lajos?  

d)  Szapolyai János?  
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7.  Jelöld különböző színekkel a három részre szakadt Magyarország területeit! Írd be a városok nevét 
a megfelelő helyre!

 Bécs           Pozsony           Buda           Gyulafehérvár

8.  Jelöld az időszalagon az alábbi eseményeket!

a) a mohácsi csata   b) Amerika felfedezése   c) Buda török elfoglalása   d) a reformáció kezdete

1460                    1470                        1480                        1490                         1500                        1510                        1520                        1530                         1540

✎

9.  Igaz vagy hamis? Tegyél X-et a megfelelő helyre!

Igaz Hamis

A mohácsi csata után az ország három részre szakadt.

A török szultán vérveszteség nélkül szerezte meg Budát.

A török által megszállt területekből jött létre a Magyar Királyság.

A janicsárok katonáskodásukért cserébe földet kaptak.

Az oszmán tartományok élén a pasa állt.

Pozsony a Habsburg Birodalom központja volt.

Az Erdélyi Fejedelemség a török vazallusállama lett.
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10.  Melyik a kakukktojás a négy közül? Tegyél X-et a megfelelő helyre!

a)   Magyar Királyság   Habsburg Birodalom  Erdély  hódoltság

b)   szpáhi  janicsár  pasa  hajdú

c)   mecset  minaret  fürdő  templom

d)   rabszolgapiac  fogoly  váltságdíj  adó

e)   Debrecen   Bécs   Kecskemét  Tokaj

11. Egészítsd ki a hiányos szöveget!

1541-ben a török szultán   csellel elfoglalta. A török hódítás következtében az  

ország           részre szakadt. Az ország   és déli területeit  

az oszmánok foglalták el. Itt jött létre a             területe.

Az ország nyugati és   fele a Habsburgok birodalmának lett része. A szultán  

Szapolyai gyermekének adományozta az ország   felét. Ezeken a terü 

leteken alakult meg az           Fejedelemség.

12.  Milyen nevet, fogalmat írnak körül a mondatok?  Írd a megfejtést a pontozott vonalra!

a) Magyarország királyává koronázott erdélyi vajda:

 

b) A három részre szakadt ország Habsburgok által ellenőrzött területe:

 

c) Ebben a városban ülésezett a rendi országgyűlés:

 

d) Török lovas katona:

 

e) A muszlimok temploma:

 

f) Fegyveres marhapásztor:
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13.  Írd a pontozott vonalra, melyik társadalmi csoporthoz tartoznak az alábbi üzenetek küldői!

a) „Szolgálatomért bőven termő földeket kaptam.”   

b) „A zsoldomat időben megkaptam.”   

c) „Az állatok biztonságban elérték a bécsi piacot.”   

d) „Parancsomnak megfelelően csellel foglaljátok el Budát!”   

14.  Kösd össze az egymáshoz tartozó neveket, helyszíneket és fogalmakat!

 János Zsigmond Magyar Királyság

 Bécs templom

 szpáhi Habsburg Ferdinánd

 pasa janicsár

 mecset marhakereskedelem

 hajdú tartomány

 Pozsony Erdélyi Fejedelemség

✎

15.  Kikkel rázhatott volna kezet Szapolyai János? Tegyél X-et a megfelelő négyzetbe!

 XIV. Lajos        Rousseau        Kálvin        Szulejmán szultán

16.  Kit ábrázol a kép? Írd a nevet a kép alatti pontozott vonalra, és válaszolj a kérdésekre!

 

a) Mely jelentős, magyar vonatkozású történelmi ese
mények köthetők a nevéhez? Nevezz meg hármat!

 1.  

 2.  

 3.  

b) Ki(k) volt(ak) a magyar király(ok) az egyes esemé
nyek idején?

 1.  

 2.  

 3.  
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17.  Írd a végvárak neve melletti négyzetekbe a térképen látható számokat! Rajzold be az 1552-es török 
hadjárat útvonalát! Segít a történelmi atlasz!

 Kőszeg        Drégely        Temesvár        Eger        Szigetvár

1

2 3

4

55

1

2 3

4

18.  Jelöld az időszalagon a következő eseményeket a meghatározások segítségével!

a) A mohácsi csata
b) Budát elfoglalják a törökök.
b) Kőszeg ostroma, amely Buda bevétele előtt kilenc évvel történt.
c) Eger ostroma, az egri diadal
d) Szigetvár ostroma, amelyre negyedszázaddal Buda bevételét követően került sor.

1420                    1440                        1460                        1480                         1500                        1520                        1540                        1560                         1580

✎

Ismételj! Ábrázold a következő egyetemes történelmi eseményeket is!

e) Amerika felfedezése
f) Luther fellépése, a reformáció kezdete
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19.  Töltsd ki a táblázatot a tankönyvi szöveg segítségével!

Várkapitány Vár Időpont Eredmény

Kőszeg

1552

Szondi György

magyar győzelem

Szigetvár

20.  Igaz vagy hamis? Tegyél X-et a megfelelő helyre!

Igaz Hamis

A török hadjáratok végcélja nem Magyarország területén helyezkedett el.

A végvárak kapitányai nem tanúsítottak jelentős ellenállást.

Eger hadászati szempontból kulcsfontosságú volt.

A végvárakat vizesárok vette körül.

A végvárakat mesterséges módszerekkel nem erősítették.

A magas bástyák nagyobb biztonságot nyújtottak az ostrom idején.

A végvárak katonái a vitézek voltak.

A csatákat néha párviadalokkal váltották ki.

A végvári vitézek rendszeres zsoldban részesültek.

A várháborúk során a törököket sosem sikerült legyőzni.

21.  Állítsd időrendi sorrendbe az ostromokat! Írj sorszámokat a négyzetekbe!

 Eger            Temesvár            Kőszeg            Szigetvár            Drégely

22.  Melyik ostromlott várból küldhették az alábbi titkos üzeneteket?

a)  „A várat átadtuk, de a törököt sikerült feltartóztatnunk.”   

b)  „Apródjaimat az ellenség táborába küldtem.”   

c)  „Nincs más választás: kirohanunk!”   

d)  „Megtámadták az elvonulókat!”   

e)  „A küzdelemből a nők is derekasan kivették részüket.”   
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23.  Egészítsd ki a végvárépítéssel kapcsolatos jó tanácsokat!

a)  Vedd figyelembe a                    adottságokat!

b)  Vedd körül a várat                    árokkal!

c)  Helyezz a várárokba hegyesre faragott                   !

d)  Építs alacsony és zömök                   !

e)  Fogadj fel a vár védelmére                   !

24.  Húzd alá a várháborúk hőseinek nevét! Írd ki a füzetedbe, mely várakat védték!

c n h l j d s c é k d c l k s d k c v d o b ó i s t v á n l a s h a h s k d a g s d a s j d f a j s f d s z o n d i 

g y ö r g y s a x l a s h p p ű j h k a j h s k a j h h l é j s j ű ó ü p ó o o l á h b a l á z s s h d q á 

w e i o w z r í n y i m i k l ó s a k s u d p d q j u r i j u r i s i c s m i k l ó s k a j s h d a s o d o h o h k

25.  Fejtsd meg a keresztrejtvényt, és írd a megfejtést a pontozott vonalra!

1. Jurisics keresztneve.
2. Ágyúba töltötték.
3. A várvédőket hívták így.
4. A várakat vette körül.
5. A vár sarkait megerősítő védmű.
6. Erődítmény.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Megfejtés:  

Minek kapcsán ismerős ez a kifejezés?  
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9. Bocskai, Bethlen és Zrínyi

1.  Oldd meg a következő, Erdéllyel kapcsolatos feladatokat a földrajzi atlaszod segítségével!

a)  Egészítsd ki a megfelelő szavakkal a történeti Erdély határairól szóló hiányos mondatot!

nyugatról     keletről    Bihar    Kárpátok

A történeti Erdélyt három irányból, északról,   és délről  

a              égbe nyúló csúcsai ölelik körül. 

b)  Melyik folyó mentén helyezkednek el az Erdélyi Fejedelemség városai? Nézz utána a történelmi 
atlaszban, és kösd össze a folyót a várossal!

 
Maros

 Kolozsvár

 
Szamos

 Arad

 
Körös

 Gyulafehérvár

  Nagyvárad

✎

2.  Mit tudsz az alábbi erdélyi fejedelmekről? Oldd meg a feladatokat! 

a)  Állítsd időrendi sorrendbe Erdély fejedelmeit! Írj sorszámokat a négyzetekbe!

 János Zsigmond  Bethlen Gábor  Bocskai István

                           

                           

b)   Melyik erdélyi fejedelem hagyhatta a következő képzeletbeli üzeneteket? Írd az üzenet számát 
a fejedelem neve alá! Egy-egy megállapítás akár több fejedelemre is vonatkozhat!

1   „Az udvar gazdagságának alapja 
a kereskedelem!”

2   „Az ország egysége érdekében 
a koronáról lemondok!”

3  „Sokat köszönhetek a hajdúknak.”

4  „Apám önálló királyságot alakított ki.”

5   „Harcoltam a Habsburg Birodalommal.”

6   „A 17. században voltam Erdély 
fejedelme.”

7   „Uralkodásom időszakában virágzott 
a kultúra Erdélyben.”

8   „Csecsemő voltam, amikor Szulejmánnál 
jártunk.”
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3.  Jelöld az időszalagon a felsorolt eseményeket! Írd a betűt a megfelelő helyre!

a) az ország három részre szakadása
b) az Erdélyi Fejedelemség létrejötte

c) a Bocskai István vezette felkelés
d) Bethlen Gábor fejedelemsége

1540                    1550                    1560                    1570                   1580                     1590                    1600                    1610                   1620                    1630

✎

4.  Igaz vagy hamis? Tegyél X-et a megfelelő négyzetbe!

Igaz Hamis

1570-ben Szapolyai János elnyerte az erdélyi fejedelem címet.

A fejedelemség létrejöttében a szultán nem játszott szerepet.

Erdély minden ügyét maga intézhette.

A rendek Erdély kiváltságos rétegéhez tartoztak.

Az Erdélyi Fejedelemséghez nem kapcsolódtak más területek.

Az erdélyi fejedelmek a Habsburg Birodalomtól függtek.

Erdély fejedelmei a katolikus vallást támogatták.

Bethlen Gábor fejedelemsége idején fejlődött a nemesfémbányászat.

A harmincéves háborúban sikereket ért el a fejedelemség.

Erdélyben vallásbéke határozta meg a különböző felekezetek közötti viszonyt.

5.  Melyik a kakukktojás a négy közül? Tegyél X-et a megfelelő helyre, és indokold a válaszodat!

a)   János Zsigmond  Bocskai István  Bethlen Gábor  I. (Habsburg) Ferdinánd

 

b)   a hajdúk  iparfejlesztés  főiskola  a nemesfémbányászat 
   letelepítése    alapítása   fejlesztése

 

c)   Gyulafehérvár  Kolozsvár  Várad  Pozsony
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6.  Melyik nevet, helyszínt, fogalmat írják körül a mondatok? Írd a megfejtést a pontozott vonalra!

a)  A török által elfoglalt területrész elnevezése:

 

b)  Az Erdélyi Fejedelemség központja:

 

c)  Az Erdélyi Fejedelemség alárendelt az Oszmán Birodalomnak:

 

d)  Bocskait katonai szolgálattal segítik a Habsburg-ellenes harcokban:

 

e)  Erdély területén a tordai országgyűlés teremtette meg ennek a lehetőségét:

 

7. Olvasd el az Erdély népeiről szóló szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

A 17. században Erdélyben négy népcsoport alkotta a lakosság többségét. A magyar nemesség, 
a német ajkú szász polgárság és a székelyek tették ki az erdélyi rendeket. A rendek birtokolták 
a jogokat. Részt vettek a fejedelem választásában, és kiváltságokkal rendelkeztek. A nemesség 
és a székelyek adómentességet élveztek katonáskodásukért cserébe. A szász kereskedők egy ösz
szegben fizethették meg adójukat. A 16–17. század időszakában az elnéptelenedett területekre 
nagy számban érkeztek román bevándorlók. Erdély új lakói elsősorban pásztorkodással foglal
koztak. Politikai jogaik nem voltak.

a)  Melyik népcsoport között voltak nemesek?

 

b)  Milyen nyelven beszéltek a szászok?

 

c)  Kik katonáskodtak?

 

d)  Kik nem fizettek adót?

 

e)  Kik fizettek egy összegben adót?

 

f)  Kik nem rendelkeztek politikai jogokkal?
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8.  Mi volt az elnevezésük az egyes országrészeknek? Írd a megfejtést a pontozott vonalra!

a)  A Habsburgok által irányított országrész Pozsony központtal:  

b)  A törökök által elfoglalt középső és déli területek:  

c)  Itt választottak fejedelmet:  

d)  A Thököly Imre által létrehozott országrész az 1680-as években:  

9.  Töltsd ki Zrínyi Miklós adatlapját!

Név: Zrínyi Miklós

Foglalkozása:  

A nevéhez köthető hadtörténeti esemény 1664-ben:  

Híres műve:  

Fontos tisztségei:  

10.  Elemezd a Zrínyi Miklós egyik katonai művéből származó részletet a kérdések segítségével!

„Ihon, magyar katona, ihon hajdú, a te fogyatkozásod. Ha én a katonának azt mondanám: viselj 
fegyverderekat, karabint, tartsd meg a rendet; ha a hajdúnak: viselj muskétát [puskát] és pikát 
[lándzsát], ne hágj ki az te rendedből, mit mondana nekem? Legelőször megnevetne, azután 
meggyűlölne. Hej-hej hun van a magyarnak régi jó híre! A kivel németeket, olaszokat, törököket 
feljülhaladta? […]

Mely nagy vétek penig az, hogy a magyarnak nincs gyalogsága, és nem gyönyörködik benne, 
meg nem mondhatom. Légyen őneki számos lovasa: nem elég az. Mert nem mindenkor kell pré
dikálni avagy csatázni, néha szemben is kell az ellenséggel menni, ahol a te lovadnak futása nem 
használ. S mivel vészesz várat, mivel őrzöd meg aztat, mivel vered ki sáncából az ellenséget? 
Ezeket a te lovad nem viszi végben, hanem a gyalog, akinek nem a lófutás a reménsége, hanem 
a maga embersége […]. A lovas elfut, a gyalog kénytelenül is megáll és megharcol, és a futó lo
vast soha meg nem állíthatod, de a gyalogot meg is rendelheted. Gyalog az erő, lovas a futás.”

(Részlet Zrínyi Miklós Vitéz hadnagy című prózai munkájából, 1650–1653)

a) Miben látta Zrínyi Miklós a korabeli magyar haderő problémáit?

 

b) Melyik alakulat hiányát találta aggasztónak?

 

c) Milyen érvekkel indokolta mindezt?
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11.  Hasonlítsd össze Bocskai István, Bethlen Gábor és Zrínyi Miklós tevékenységét az alábbi állítások 
segítségével! Írd a megfelelő betűjelet a táblázatba!

a) Az Erdélyi Fejedelemség aranykora köthető a nevéhez.
b) Az uralkodó felségsértési pert indított ellene.
c) Sikeresen harcolt a Habsburgok ellen fejedelemségét hét vármegyével bővítve.
d) A török elleni harcokban számos győzelmet ért el.
e) Kimagasló irodalmi tevékenységet is folytatott. 
f) Az általa vezetett harc a bécsi békével zárult.
g) A Habsburg Birodalom magas rangú főtisztjeként is szolgált.
h) A hajdúk katonai szolgálatát a letelepítésükkel jutalmazta.
i) Uralkodásának időszakát gazdasági és kulturális fejlődés jellemezte. 

Bocskai István

Bethlen Gábor

Zrínyi Miklós

12.  Melyik a kakukktojás a négy közül? Tegyél X-et a megfelelő helyre! Indokold meg röviden a válasz-
tásodat!

a)   bécsi béke  a hajdúk csatlakozása  tordai vallásbéke  Bocskai István

 

b)   felségsértési per   a protestánsok szabad vallásgyakorlása

  a rendi jogok betartása   a hajdúk letelepítése

 

c)   az adók megemelése   török szövetség keresése

  zsoldosok a várakban   protestánsüldözés

 

d)   Felső-magyarországi Fejedelemség  Thököly Imre

  kuruc   az eszéki híd felégetése

 

e)   Wesselényi Ferenc  Thököly Imre  Bocskai István  Zrínyi Miklós
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13.  Jelöld az időszalagon a török háborúkkal kapcsolatos eseményeket!

a) Zrínyi Miklós téli hadjárata  b) mohácsi csata  c) Buda török kézre kerülése
d) Buda visszafoglalása a töröktől  e) Bécs ostroma  f) a török kiűzését lezáró béke

1500                  1520                 1540                 1560                 1580                 1600                 1620                 1640                 1660                 1680                 1700

✎

14.  Ok vagy következmény? Írd be az összetartozó eseményeket a megfelelő helyre!

a) előnytelen béke a törökkel b) a török kiűzése c) rendi és vallási sérelmek
d) Bocskai-mozgalom e) a főúri összeesküvés f) a Szent Liga létrejötte
   kibontakozása 

Ok Következmény

15.  Javítsd ki a Buda visszavételéről szóló képzeletbeli követjelentésből származó részletet! A jelentés 
öt tévedést tartalmaz.

1683 júniusában Zrínyi Miklós körülbelül nyolcvanezer katonával zárta körbe a budai várat, 
amelyet Ali budai pasa védett tizenötezer harcosával. Buda falai alatt a császári haderőben több 
nemzet hadereje vonult fel, köztük mintegy tizenötezer magyar katonával. Az ostrom végén a 
kiéheztetés miatt elcsüggedt török védők megadták magukat. Így ért véget a magyarországi tö
rök uralom, mivel az Oszmán Birodalom azonnal kivonta haderejét a hódoltság területéről. 

Javítás:  
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16.  Írd a térképen látható betűjeleket a megfelelő négyzetbe, a pontozott vonalra pedig a hely nevét!

A török felvonulási területének kulcsa, amelyet Zrínyi Miklós felégetett:

  

A török felett aratott győzelem utáni kedvezőtlen békekötés színhelye:

  

A török seregek többször sikertelenül ostromolták:

  

A török közigazgatás központja:

  

D

C

B

A

17.  Összekevertük a betűket. Állítsd őket helyes sorrendbe, hogy értelmes szavakat kapj!

V V S Á A R   

D A B U I  A A S P    

L Ó C R A K I A  É K E B     

V O Y S A A I  Ő J E N    

T E N Z S  A L I G    
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18.  Igaz vagy hamis? Tegyél X-et a megfelelő helyre!

Igaz Hamis

A 17. század végét megelőzően nem történt kísérlet a török kiűzésére.

A Zrínyi család fontos szerepet játszott a török háborúk során.

Buda visszafoglalása csak európai összefogással sikerült.

Buda elfoglalását követően a török hatalom azonnal összeomlott.

A török kor háborúi következtében csökkent a magyarság aránya.

19.  Mely neveket, helyszíneket, fogalmakat írják körül a mondatok? Írd a megfejtést a pontozott vo-
nalra!

a)  A török kiűzése idején a Habsburg Birodalom élén állt:

 

b)  Hadvezér és költő, horvát bánként harcolt a Dél-Dunántúlon:

 

c)  Hadvezér, a császári csapatokat vezette Buda ostrománál:

 

d)  A török seregek sikertelenül ostromolták 1683-ban:

 

e)  Hídjának felégetése megnehezítette a török seregek magyarországi mozgását:

 

f)  Hadseregéből többen részt vettek Buda ostrománál, ő maga továbbra is a törökökkel szövetkezett:

 

g)  Az 1699-es békekötés helyszíne:

 

20.  Egészítsd ki a hiányos szöveget!

Az      -ben aláírt   béke nemzedékek álmát váltotta valóra:  

Magyarország fel szabadult a több mint       évig tartó   uralom alól.  

A török fennhatóság mély sebeket ejtett az országon. Az állandó harcok következtében virágzó  

                    és   tömege tűnt el.  

A magyar lakosság száma jelentősen                  .
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10. II. Rákóczi Ferenc és szabadságharca

1.  Számítsd ki, hány év telt el az alábbi események között!

a)  Az 1683-as, Bécs elleni török hadjárat és Buda visszafoglalása:

              –               =   

b)  Buda visszafoglalása és a török kiűzését megerősítő béke:

              –               =   

c)  A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc kitörése:

              –               =   

d)  A Habsburg-ház trónfosztása és a szatmári béke:

              –               =   

e)  A karlócai béke és a szatmári béke:

              –               =   

2.  Alkoss a szavakból a Rákóczi-szabadságharc kitörésére vonatkozó mondatokat! 

a)  Korlátlan királyi hatalom TÚLKAPÁSAI

 

b)  A szabad királyválasztás jogának KISAJÁTÍTÁSA

 

c)  A visszaszerzett területek BEVEZETÉSE

 

d)  Hadsereg   KÖTELEZETTSÉGE

 

e)  A katonák elszállásolásának, ellátásának MEGSZÜNTETÉSE

 

f)  A hadfelszerelés szállításának ELŐÍRÁSA
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3.  Állítsd időrendi sorrendbe a Rákóczi-szabadságharchoz kapcsolódó eseményeket! Írj sorszámokat 
a négyzetekbe!

 A parasztfelkelés vezetői felkérik Rákóczit a szabadságharc vezetésére.

 A Habsburg-ház trónfosztása

 A török kiűzését lezáró béke aláírása

 A nehézségek hatására Rákóczi megbízottja aláírja a szatmári békét.

 Bottyán seregei elfoglalják a Dunántúlt.

4.  Írd a meghatározások mellé a fogalmakat és a szabadságharchoz kapcsolódó helyszíneket!

a)  Rákóczi híveinek elnevezése:  

b)  A Habsburg császár hívei a Rákóczi-szabadságharcban:  

c)  Rákóczi ebben az országban talált menedéket a szabadságharc megkezdése előtt: 

 

d)  Az uralkodócsalád eltávolítása a hatalomból:  

e)  Rákóczi tisztsége:  

f)  Külföldi hatalom, amely szinte végig szövetségese volt a szabadságharcnak:  

g)  A Magyarország függetlenségét kimondó országgyűlés helyszíne:  

h)  A szabadságharcot lezáró béke helyszíne:  

i)  Rákóczi száműzetésének helyszíne:  

5. Igaz vagy hamis? Tegyél X-et a megfelelő helyre!

Igaz Hamis

A török kiűzését követően a rendek jogai sérelmet szenvedtek.

A jobbágyok kötelesek voltak a Habsburg-sereg hadfelszerelését szállítani.

Rákóczi adókedvezményekkel próbálta növelni hadserege létszámát.

Kezdetben a nemzetközi erőviszonyok segítették a szabadságharcot.

A Rákóczi által veretett pénznek nagy értéke volt.

A Habsburg-ház trónfosztásával Magyarország független állam lett.

A szabadságharc sikertelensége egy okra vezethető vissza.

A nehézségek arra kényszerítették Rákóczit, hogy aláírja a szatmári békét.

A szabadságharc leverését követően véres megtorlás kezdődött.
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6.  Csoportosítsd a Rákóczi-szabadságharc kudarcának okait! Írd az állítások betűjelét a táblázat meg-
felelő oszlopába!

a) A jobbágyok katonáskodása feszültséget teremt a jobbágyok és földesuraik között.
b) Magyarország külföldi szövetségesek nélkül marad.
c)  Rákóczi nem rendelkezik a hadsereg fenntartásához elegendő pénzzel.
d)  Az általános adózás a nemesek ellenállását váltja ki.
e)  Akadozik a hadsereg ellátása és felszerelése.
f)  Rákóczi rézpénze alacsony értéke miatt nem hoz elegendő bevételt.
g)  Az állandó harcok miatt csökken az ország termelőképessége.
h)  A hadsereg tisztjei és katonái képzetlenek. 
i)  A kuruc hadsereg fegyelmezetlen.

Gazdasági okok Társadalmi okok Hadászati okok

 
 

7.  Fejtsd meg a kuruc egységeknek szóló titkos üzenetet, és írd a megfejtést a pontozott vonalra! 

Ó N O D O N E L F N T O G A D

T Á K A H A B S O B Á U R G H

K Á Z T R Ó N D F O S S Z T Á

H Á S Á T J O H Y X Á V N X R

Megfejtés:  

Mikor születhetett az üzenet? Milyen okok vezettek az eseményhez?

 

 

8.  Melyik a kakukktojás a négy közül? Tegyél X-et a megfelelő négyzetbe, és indokold a válaszodat!

a)  1707   Ónod  trónfosztás  a felkelés szervezése

 

b)  Szatmár  Majtény  Rodostó  Ónod

 

c)  Rákóczi  Vak Bottyán  labanc  kuruc

 

OH_TOR06MAB_Tortenelem_6_MF_20210531.indd   56 2021. 05. 31.   15:30



57

9.  Az alábbi forrásrészlet II. Rákóczi Ferenc emlékiratából származik. Elemezd a kuruc hadseregről szó-
ló forrásrészletet a kérdések segítségével!

„Bizony, különösen eleintén, lehetetlen volt megakadályoznunk, hogy a csapatok minden fegy
vertény után szétbomoljanak. Ha sikeres volt, hazavitték a zsákmányt; ha balul végződött, 
ugyancsak hazamentek családjuk megnyugtatására. […] Haditanácsának legbefolyásosabb tiszt
jei guerilla-harcosok voltak, a rendezett csatákat ellenezték. – E tábornok mindig a Thököly alatt 
szolgált tisztek tanácsára hallgatott. Ezek elképzelése szerint, az ellenségtől minél távolabb kell 
tanyázni, őrszemeket nem kell állítani, jól kell inni, aludni s ha ember, ló nagyot pihent, há
rom-négynapos száguldozással rajta kell ütni az ellenségen. Ha megfut: üldözni, ha ellenáll: 
visszavonulni! Az egész nemzetnek ilyen fogalmai voltak a háborúról. 

[…] A gyalog szolgálatot a nemesség mindenkor megvetette, szégyennek tartotta, mert ilyen
féle vállalkozásokra ez a fegyvernem, nézete szerint, alkalmatlan. Azt tartotta a szóbeszéd: Em
ber lovon jár, gyalog csak a kutya. Nem tudták a gyalogságot másképp alkalmazni, csak várak, 
palánkok kapuja őrzésére. – Ez a mesterség pedig sose tetszett a nemesembereknek; becsmérel
ték a gyalogságot, mert nem voltak hadi ismereteik. […] Minthogy a parasztezredesek dolgában 
mindjárt újítást nem kezdhettem, a második évi hadjárat alkalmával brigadérosokat kezdtem 
kinevezni, hogy a nemeseknek magasabb rangot adjak saját jobbágyaiknál, alattvalóiknál. De ez 
a rendelkezés, melynek célja a csapatok fegyelmezése volt, csak napról napra megújuló viszályo
kat, huzakodásokat eredményezett, mert ezek a brigadérosok nem értettek a vezérlethez.”

(Részlet II. Rákóczi Ferenc emlékezései és vallomásaiból, 1704)

a) Mire panaszkodott II. Rákóczi Ferenc a hadsereggel kapcsolatban?

 

b) Állapítsd meg, milyen jellegű volt a kuruc harcmodor a leírás alapján! Mennyire érezte ezt haté
konynak Rákóczi?

 

c) Miért nem volt hatékony gyalogsága a kuruc haderőnek?

 

d) Mennyire volt képzett a kuruc haderő tisztikara II. Rákóczi Ferenc szerint? Írj egy-két példát a 
forrásrészlet alapján!

 

 

e) Lapozz vissza Zrínyi Miklós megállapításaihoz a 49. oldalra! Miben volt igaza Zrínyinek?

 

 

f) Hogyan nevezték általános kifejezéssel a kurucok ellenfelét?
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10.  Olvasd el a szatmári békéből származó alábbi részletet, majd döntsd el az állításokról a szöveg se-
gítségével, hogy igazak-e vagy hamisak! Írj X-et a megfelelő helyre!

„Először. Az említett jeles Rákóczi Ferenc életének […] kegyelmet adunk, […] beleértve az or
szágban való nyugodt megmaradást is, háza népével, szolgáló nemeseivel vagy szolgáival 
együtt; ennek végső határidejéül – ha ő a kegyelmet elfogadja, de a hűségeskü letételét el akarja 
halasztani – három hetet engedélyezünk, az előbb említett megegyezés keltétől számítva. […]

Másodszor. Valamennyi […] Rákóczi-követőnek, magyaroknak s mindhárom erdélyi nemzet
belieknek egyaránt, azoknak is, kik jelenleg az országban vannak, s azoknak is, akik most a jeles 
Rákóczi Ferencnél tartózkodnak […] megbocsátó kegyelmet adunk jóságosan; és bőségesebb ke
gyelmünk és jóságosságunk jeleként azoknak is, kik jelen megegyezést megelőzően visszatértek 
a szent királyi korona iránti köteles hűségre. […]

Harmadszor. A vallás ügyében érvényben hagyjuk az ország elfogadott törvényeit […].
Kilencedszer. Amellett, hogy Magyarország és Erdély jogait, kiváltságait és szabadságjogait 

szentül és sérthetetlenül megtartjuk, semmiképpen sem engedjük meg azt, hogy e megbocsátó 
kegyelem ellenére új viszályokra és civódásokra adódjék ürügy.”

Igaz Hamis

A Habsburg Birodalom a szabadságharc miatt megtorlásra készült.

Az uralkodó elvárta, hogy II. Rákóczi Ferenc behódoljon neki.

A szatmári béke az addigi törvények szerint engedélyezte a protestáns egyházak 
működését.

A Habsburg Birodalom az ország teljes beolvasztására törekedett.

A megkötött béke a kuruc mozgalom vereségét jelentette.

A szatmári béke megalázó volt a kurucok számára.

11.  Válaszolj a kérdésekre a kép és az ismereteid alapján!

a) Melyik országban élte le utolsó éveit II. Rákóczi Ferenc? 
Miért ott?

 

 

b) Miért Kassán tekinthető meg a rodostói házának a re
konstrukciója?

 

II. Rákóczi Ferenc rodostói háza.  
Napjainkban emlékház és múzeum
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11. Mária Terézia

1.  Az alábbi feladat Mária Terézia uralkodásának első éveihez kapcsolódik. Figyeld meg a festményt, 
és válaszolj a kérdésekre a kép és az ismereteid segítségével!

a) Mit sugall a kép Mária Teréziáról és a kisgyermekéről? Hogyan láttatja őt velünk a festő?

 

b) Hogyan jelennek meg a festményen a királynő előtti személyek? Mire utal a mozdulatuk és visel
kedésük?

 

c) Milyen konkrét eseményt ábrázol a festmény?

 

 

d) Milyen történelmi háttere volt az eseménynek?

 

 

Mária Terézia királynő karján gyermekével, 
Józseffel a pozsonyi országgyűlésen

2.  Az alábbi részletek az 1741-es országgyűlés törvényeiből származnak. Elemezd a forrást a kérdések 
segítségével!

„VIII. tc. Ő királyi szent felségének jóságos kijelentése alapján szentesíttetett, hogy Magyarország 
és a hozzá kapcsolt részek karainak és rendjeinek sarkalatos jogai, szabadságai, mentességei és 
kiváltságai […] őket mindenféle adózás alól fölmentik, hogy a telekkel semmiképpen ne járjon 
együtt a közteher […]. 

14. tc. I. §. Aki [Mária Terézia] egyszersmind azt is kegyelmesen elhatározta, hogy az ország 
dolgait és ügyeit, az országon belül és kívül, magyarok által fogja végezni és végeztetni.”

(Mária Terézia 1741. évi törvényeiből)

a) Mely legfőbb nemesi jogot erősítette meg Mária Terézia?

 

b) Milyen további jogokat biztosított a királynő?
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c) Mi állt mindezek hátterében?

 

d) Milyen esemény történt harminc évvel korábban? Idézd fel, hogyan rendezték el akkor az ország 
és a Habsburg Birodalom viszonyrendszerét!

 

3.  Olvasd el a 18. századi huszárokról szóló leírást! Döntsd el a szöveg és a kép alapján a táblázat állí-
tásairól, hogy igazak-e vagy hamisak!

A 18. századi európai hadjáratokban a huszárcsapatok nagy tekintélyt vívtak ki maguknak. 
A könnyűlovas alakulatokat sikeresen alkalmazták a felderítésnél és a portyázásnál, de jól meg
állták a helyüket a közelharcban is. 

A korszak leghíresebb haditette a Hadik András tábornok által vezetett hadművelet volt. 1757 
őszén huszárcsapataival mélyen behatolt Poroszországba, és rövid összecsapás után megadásra 
kényszerítette Berlint. Hadik súlyos hadisarcot vetett ki a porosz fővárosra, majd a portyázó se
reg többnapos erőltetett menetben tért vissza a császári főerőkhöz. 

Magyar katonák huszárként nemcsak 
a Habsburg-csapatoknál szolgáltak, hanem 
a francia és porosz sereg is létrehozott huszár-
ezredeket. Az ottani csapattestek sokszor 
hadi foglyokból vagy átállt katonákból szerve
ződtek, de Franciaországban az első huszár
századok emigráns kurucokból álltak össze. 
XV. Lajos hadseregében Bercsényi László – a 
szabadságharc katonai vezetőjének, Bercsényi 
Miklósnak a fia – a legnagyobb katonai ran
got, a marsalli címet nyerte el.

Bercsényi-huszárok

Igaz Hamis

Magyar huszárok csak a Habsburg Birodalom hadseregében szolgáltak.

A korabeli huszárok még vértezettel rendelkeztek.

Többször előfordult, hogy a Habsburg Birodalommal ellenséges országok haderejét is 
erősítették az alakulatok.

A huszárok a közelharcban főleg szablyával küzdöttek.

Hadik András „huszárcsínye” váratlanul érte a porosz hadvezetést.

Egykori kuruc katonák is szolgáltak a francia hadseregben.

A huszárok a lovagi harcászathoz hasonlóan lándzsát szegezve rontottak az ellenségre.
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4.  Az alábbi részlet Mária Terézia úrbéri rendeletének előzményeit mutatja be. Elemezd a forrást a kér-
dések alapján!

„[Tudják,] mennyire arra irányul állandóan a mi anyai fáradozásunk és királyi gondunk, hogy 
egyrészről a földesurakat szabadon és sértetlenül megőrizzük igaz jogaikban, másrészről pedig 
minél jobban gondoskodjunk a szegény adózó nép megmaradásáról és az egész országnak ezzel 
elválaszthatatlanul összekapcsolt javáról, következésképp az adózó népet megóvjuk a föl
desuraknak minden igaztalan és törvénytelen elnyomásától.”

(Mária Terézia rendelete a Helytartótanácshoz, 1766)

a) Hogyan tekintett az uralkodói feladatára a királynő?

 

b) Mi volt a szándéka a rendelet előkészítésénél? 

 

c) Kiknek a helyzetén kívánt javítani?

 

d) Fogalmazd meg a tanultak alapján, mennyire valósult meg a királynő szándéka!

 

5.  Elemezd a Mária Terézia oktatásügyi rendelkezéséből származó részletet a kérdések segítségével!

„Kívánatos volna ugyan, hogy a falusi fiatalság nyári és téli időben egyaránt mindaddig kötelez
tessék az oktatásban való részvételre, míg a mezei munkák végzésére alkalmas kort el nem érte, 
ezt azonban csak nagyon kevesektől lehet elvárni. A legtöbb szülő ugyanis gyermekeit, alig hogy 
ötödik vagy hatodik életévüket átlépték, földművelésre, házi munkára vagy más foglalkozásra is 
fogja. […] Ennélfogva a dolgot úgy kell majd szabályozni, hogy az ifjak a mezei munkák befeje
zése után, mikor a szülőknek már kevésbé van reájuk szükségük, köteleztessenek az iskola láto
gatására, ahol a tanítást a fent említett tantárgyakból reggel két és délután ugyanannyi órában 
szorgalmasan hallgatni tartozzanak.”

(Részlet a Ratio Educationisból, 1777)

a)  Milyen problémát kívánt orvosolni az oktatásügyi rendeletnek ez a részlete?

 

b)  Melyik társadalmi réteg helyzetét kívánta ezzel javítani a királynő?

 

c)  Fogalmazd meg a részlet alapján, hogyan értelmezhető a kötelező népoktatás kifejezés!
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6.  Mária Terézia mely rendeleteihez köthetők a felsorolt szabályozások? Írd a betűjeleket a táblázat 
megfelelő sorába!

a) Képzett orvosok és szülésznők alkalmazását írják elő.
b) Kötelező az iskoláztatás 6 és 12 éves kor között. 
c) Jobbágyvédelmi rendeletnek is tekinthető.
d) Hosszabb távú következményeként növekedett a népességszám.
e) Meghatározza a jobbágytelek után teljesítendő szolgáltatásokat.
f) Egységes iskolarendszert épített ki.

Úrbéri rendelet

Oktatási rendelet

Közegészségügyi rendelet

7.  Az alábbi feladat az eszterházai (fertődi) kastélyról szól. Válaszolj a kérdésekre a források és a kép 
alapján!

„Talán Versailles-on kívül nincs Franciaországban olyan hely, mely pompájában összehasonlít
ható volna ezzel.”

(Egy francia utazó az eszterházai kastélyról)

„Ha jó opera-előadást akarok hallgatni, Eszterházára megyek.”
(Mária Terézia)

 
A fertődi Esterházy-kastély A kastély egyik terme

a) Hogyan értelmezhető a francia utazó mondata?

 

b) Húzd alá: a nemesség melyik rétege tudta megépíteni és fenntartani a kastélyokat? 
kisnemesség    középbirtokos nemesség    főnemesek/arisztokraták

c) Ki volt az a zeneszerző, aki miatt „megérte” odautaznia Mária Teréziának?

 

d) Melyik építészeti stílusban épült a kastély?
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8.  A képen a váci diadalív látható, amelyet Mária Terézia látogatásának tiszteletére építtetett Migazzi 
Antal váci püspök 1764-ben. Írj egy rövid beszédet a püspök nevében, amelyben üdvözlöd a váro-
sodba látogató királynőt! A beszédben emeld ki azokat a példákat, amelyeket említésre méltónak 
találsz Mária Teréziával kapcsolatban!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A váci diadalív

9.  Végezz kutatómunkát az internet segítségével! Írd a képek mellé, hogyan kapcsolódnak a királynő-
höz, illetve miként javították a Habsburg Birodalom és Magyarország viszonyát!

 

 

 

A bécsi Theresianum épülete Bécsben  
(18. századi rézmetszet)

 

 

 

A Magyar Szent István-rend keresztje és csillaga
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IV. fejezet. Élet a kora újkori Magyarországon

12. Élet a török hódoltság kori Magyarországon

1.  A térkép a három részre szakadt Magyarországot ábrázolja. Válaszolj a kérdésekre az ismereteid 
alapján!

Pozsony

Buda

Gyulafehérvár

Kecskemét

Debrecen

HajdúszoboszlóKaba

a) Melyik országrésznek volt a fővárosa Pozsony?  

b) Melyik országrésznek volt az egyik fő központja Gyulafehérvár?  

c) Melyik országrészhez tartozott Kecskemét?  

d) Állapítsd meg Debrecen helyzetét az országrészek szempontjából!  

2.  Az alábbi forrásrészlet bemutatja, hogyan rendezkedett be a török a hódoltság területén. Válaszolj 
a kérdésekre a szöveg alapján!

„Amikor a felséges padisah [szultán] Allah segítségével a budai vilajetet kegyeskedett meghódí
tani, tervbe vette, hogy az összes ráján [a nem muzulmán alávetettek neve] igazságos ítéletet 
hajtsanak végre. A felséges rendelet és felséges parancs ekképpen jelent meg: a fent említett vila
jetben mindenki maradjon a helyén. A birtokukban levő ingóságuk, a városokban és falvakban 
levő házaik, szőlőjük és kertjük készségei a saját tulajdonuk, és birtokolják úgy, ahogy akarják. 
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Jogukban áll azokat eladni, elajándékozni vagy bármiképpen tulajdonba adni, vagyis fizessék 
meg a szőlőjük (és egyebük) után járó szolgálmányukat, és birtokolják azokat halálukig úgy, 
ahogy akarják. Amikor meghaltak, szálljanak azok örököseikre a tulajdonjog szerint. Őket soha 
senki ne zaklassa és ne háborgassa. Az általuk művelt földek is maradjanak birtokukban, de 
földjeik nem az említett osztályozás szerinti (mint a ház, kert, szőlő) tulajdonbirtokuk, hanem 
ezek mint a többi jól védett tartományban »kincstári föld« néven ismert »az ország földje« a mo
hamedán kincstár földtulajdonaként, kölcsönadás útján vannak a rája birtokában. Gabonanemű
ből és egyéb terményből vessék és arassák azt, amit akarnak. Fizessék meg tized címen a harádzs 
részt és a többi járandóságot, és birtokoljanak úgy, ahogy akarnak.”

(Egykorú török forrás)

a) Hogyan rendelkezett a szultán a birtokviszonyokat illetően?

 

b) Milyen jogokkal bírtak a jobbágyok? Milyen kötelezettségeik voltak?

 

c) Nézz utána, mit jelent a vilajet és a harádzs kifejezés!

 

3.  Elemezd az alábbi, a háborús év adott térségét sújtó támadásról beszámoló szöveget a kérdések 
segítségével!

„Az rabló égető török, tatár, kurtány [havasalföldi román] sok helyeken megelőzvén az házaktúl 
mindenekkel felrakodott s háznépestül szaladó szegény hajdú s egyéb akármi rendbeli keresz
ténységet, az erős férfiakat levágja, feleségeiket, gyermekeiket pedig minden javokkal benyeli és 
rabokká teszi vala. Kaba városát jó reggel porrá s hamuvá tette vala; [Hajdú]Szoboszlót azonkép
pen, de ennek hogy egyháza környül ugyan jó erősséggel való kastélya volna, abban ugyan feles 
számmal sokak háznépestül is szorultak vala, és a míg szegények magokat bírhatták, lövéssel is 
mind magokat, kastélyokat valóban nagy emberséggel oltalmazzák vala. De a vezér a számos 
jancsárokat kastélyoknak neki hajtá, parancsolván azt azonnal elboríták, rájok vívák, vágák.”

(Szalárdi János Siralmas magyar krónikájából – A Tiszántúl pusztulása 1660-ban)

a) Milyen jellegű hadviselést folytatott a támadó sereg?

 

b) Milyen célok vezérelték?

 

c) Hogyan próbálta elkerülni a vészt a lakosság? Mennyire sikerült ez?

 

d) Azonosítsd az 1. feladat térképe alapján, melyik országrészben feküdt az említett két település! 
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4.  A török kor egy időszakában elvileg „békeévek” voltak a Habsburg Birodalom és az Oszmán Biroda-
lom között. Olvasd el az erről szóló forrásrészletet, majd egészítsd ki a táblázatot a forrás segítségé-
vel! Számítsd ki a hiányzó adatokat, és válaszolj a kérdésekre! 

„Kanizsa ellen vetett végbeli és egyéb 
helyeken az törököktűl [végrehajtott 
sérelmek] röviden való [kivonata].

Az 1633. esztendőtől az 1643. esz
tendőig vittenek és vágtanak le Kanizsa 
ellen vetetett végbeliekben 847 sze
mélyt, hajtottak el 3867 marhát, vittek 
méhet kassal 9 darabot, tészen kárval
lások és sarcok 21 280 forintot. Felső
lendvai, muraszombati, dobrai és raki
csányi tartományokban hódítottak 28 
falut, vittek el azokbúl és vágtak le ben
nek 1402 személyt. […]

Mindösszesen az 1633. esztendőtől 
az 1649. esztendőig az végbeliekben és 
egyéb rendbeliekben vittenek és vágta
nak le 4207 személyt, hajtottak el min

denféle marhát, 4760 darabot, vittek el méhet kassal 21 darabot, tészen az kárvallás és az sarc 
28 280 forintot, hódítottak falukat 45-öt, kívántak behódolni 16 falut, égettek meg 66 házat, pincét 
kettőt, ezekben bort 200 akót, vágták avagy vagdalták föl az hídvégi kompot kétszer. Ezeken kí
vül sok előszámlálhatatlan károkat vallottak.”

(Kimutatás a kanizsai a vilajettel átellenben lévő területen történt pusztításról, 17. század)

a)
A törökök 

által megölt és 
fogságba vitt 

végvári vitézek 
száma

A falvak 
elfoglalása 

során megölt 
és elhurcolt 
személyek 

száma

A törökök által 
elfoglalt falvak 

száma

Elrabolt 
szarvasmarhák 

száma

1633–1643

1643–1649

1633 és 1649 
között összesen 

4207 45 4760

b) Állapítsd meg az atlasz segítségével, melyik országrészben található a forrásban említett térség!

 

c) Mit jelentettek a békeévek valójában? 

 

Kanizsa a töröké
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5.  Készíts fogalmazást a forrás felhasználásával arról, hogy korabeli hajdúként milyen nehézségekkel 
kell szembenézned, miközben Bécs felé hajtod az állatokat társaiddal!

a) Először olvasd el figyelmesen a forrást!
b) Gyűjtsd ki azokat a nehézségeket, amelyeket a leírás említ!
c) Az atlaszod segítségével határozd meg, honnan hajtod a szarvasmarhákat Bécs felé! 
d) Készíts pár szóból álló vázlatot, majd írd meg a fogalmazást!

„Azonkívül ugyanez alatt az út alatt, amint az említett marhákkal Szanc mezőváros közlegelői
hez érkeztünk, ahol a mezővárosiak barmaikat nyilvánosan etetni és legeltetni szokták, az emlí
tett Szenc mezőváros jelenlegi Ludwyk nevű gazdatisztje, a mondott közlegelőről említett mar
háink közül egyet ismeretlen okból elhajtott és úgy engedte el, hogy minket pénzbírsággal sújtott. 
Ráadásul a szent császári és királyi felség, kegyelmes urunk katonái, akik nagyságos gimesi For
gách Simon úr, Dunáninneni főkapitány kapitánysága alatt most Diószeg, Dudvágszeg és Ko
solth legelőjén tartózkodnak, amikor marháinkat az ország szabad és közútján hajtottuk, az em
lített közutat annyira megkeskenyítették, lezárták fával és földhányással, továbbá torlaszokkal 
körülsáncolták, hogy ha valamelyik marha a közútnak az általuk önkényesen megjelölt részén 
kívülre ment, azonnal és ténylegesen pénzbüntetéssel sújtották, és nem restellik, hogy minket és 
szolgáinkat halállal, ütlegekkel, csapásokkal és büntetésekkel fenyegessenek meg és ezekben ré
szesítsenek.” 

(Marhakereskedők panasza, 1576)
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6.  Az alábbi forrás az állandó háborúk egy másik következményét mutatja be. Elemezd a szöveget 
a kérdések segítségével! 

„Jelen írásunkkal emlékezetül hagyjuk és tudomására hozzuk mindazoknak, akiket illet, hogy az 
elmúlt és lefolyt években, pontosabban az Úr 1545-ik évében Szent György vértanú ünnepén 
[április 23.] egyes szlávok […] elénk jöttek és a következőket adták elő: ők a törököknek, a keresz
tény név ellenségeinek egymástérő dúlásai miatt, amelyektől szakadatlanul szenvednek, és csak
nem minden órában életveszély és kemény fogság leselkedik rájuk, nem maradhatnak és nem 
lakhatnak tovább Szlavóniában [a korban ez a Dráva–Száva közének nyugati fele], hanem felesé
gükkel és gyermekeikkel kénytelenek máshová, biztonságosabb helyre költözni. Könyörögtek 
tehát nekünk, hogy fogadjuk be őket Németújvár várunkhoz tartozó birtokainkra és jelöljünk ki 
számukra alkalmas letelepedési helyet. Mi érett megfontolás után azzal a szándékkal is, hogy 
birtokainkról gondoskodjunk és azokat sok néppel díszítsük és gazdagítsuk, a nevezett szlávok 
részére Szent Miklós püspök és hitvalló temploma mellett, itt az említett Németújvár várunk 
alatt egy elhagyott egészében erdős és tüskés helyet jelöltünk ki szálláshelyül […].”

(Batthyány Ferenc egyezsége a birtokaira települt horvátokkal, 1558)

a) Mely jelenségről tudósít a szöveg? 

 

b) Miért engedélyezte Batthyány Ferenc a családok letelepedését?

 

7.  Válaszolj a kérdésekre a források alapján!

„Gyakran megtörténik mifelénk az, hogy a törvényes házastársakat a portyázó barbárok erősza
kos keze elszakítja egymástól, úgy, hogy például a férfi megmenekül az ellenség kezétől, de fele
ségét elrabolták, és [a férj] még ha összes javait feláldozza is, akkor sem tudja meg soha már, 
hogy merrefelé hurcolták el hitvestársát, s ki sem tudja váltani őt a rabságból.”

(Huszár Gál óvári prédikátor leveléből, 1557)

a) Milyen közállapotokról tanúskodott ez a levélrészlet?

 

b) Kik voltak a portyázó barbárok?

 

c) Hogyan őrizte meg az alábbi gyermekdal a török kor emlékét? 

„Katalinka, szállj el, jönnek a törökök,
sós kútba tesznek, onnan is kivesznek,
kerék alá tesznek, onnan is kivesznek,
ihol jönnek a törökök, mindjárt agyon vernek.”

(Cegléd környéki gyermekdal, először Kiss Áron gyermekdalgyűjteményében jelent meg 1891-ben.) 
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13. Élet a 18. századi Magyarországon

1.  Melyik nemzetiséget írják körül a meghatározások? Írd a megfejtést a pontozott vonalra!

A

d r i a i - t e n g e r

Duna

Tisz
a

Dráva
Száva

NÉM
ET

-R
ÓMAI  B

IRODALOM
H

A
B

S
B

U
R

G  B I R O D A L O M

M A G Y A R  K I R Á L Y S Á G

GALÍCIA (1772-TŐL)

O S Z M Á N  B I R O D A L O M

HAVASALFÖL D

zsidók zsidókszlovákok

németek

szerbek

románok

románok

cigányok, 
görögök, 
örmények

BU
KOVINA

(1775-TŐL)

M
OLDVA

L E N G Y E L O R S Z ÁG

Jelentősebb népmozgások Magyarországon a 18. században

a) A Felső-Magyarország (Felvidék) területén kialakuló és onnan kisebb arányban az alföldi terüle
tek felé vándorló, nem magyar nyelvű nemzetiség:

 

b) A Habsburgok szervezett betelepítésének eredményeként az országba érkező nemzetiség:

 

c) A keleti, délkeleti szomszédos államokból az erdélyi területekre bevándorolt nemzetiség:

 

d) A déli határvidéken élő, Magyarország területére bevándorolt nemzetiség:

 

e) A cseh és a lengyel területek felől bevándorolt nép:
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2.  Válaszolj a Magyarország kora újkori népesedésére vonatkozó kérdésekre az oszlopdiagram és az 
ismereteid alapján!

A Magyar Királyság 
lakosságának száma

a) Állapítsd meg, hogyan jellemezhető a török uralom alatti népességváltozás! Karikázd be a helyes 
választ!

1. ütemezett növekedés 
2. népességcsökkenés
3. népességrobbanás
4. előbb stagnálás, majd lassú növekedés

b) Milyen okokra vezethető vissza mindez?

 

c) Állapítsd meg, hogyan jellemezhető a 18. századi népességváltozás! Karikázd be a válaszodat!

1. ütemezett növekedés 
2. népességcsökkenés
3. népességrobbanás
4. előbb stagnálás, majd lassú növekedés

d) Milyen okokra vezethető vissza mindez?

 

 

e) Hogyan alakította át jelentősen mindez az ország etnikai összetételét?

 

 

Fő

3,3 millió 3,5 millió
4 millió

9,3 millió

1500 körül 1600 körül 1700 körül 1800 körül
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3.  Az alábbi feladat a magyarok és nem magyarok számarányát mutatja be a 18. században. Válaszolj 
a kérdésekre a táblázat adatai és az ismereteid alapján!

Összlakosság kb. 4,3 millió fő (1720) kb. 9,3 millió fő (1787)

ebből magyar 1,7 millió 3,2 millió

ebből nem magyar 2,6 millió 6,1 millió

egyéb (szlovénok, lengyelek, 
zsidók, cigányok) 

ruszinok

szerbek

németek

horvátokszlovákok

románokmagyarok

35%

17%15%

11%

10%

7%

3%2%

Nemzetiségek aránya 
Magyarországon 
a 18. század végén 
(Horvátországgal 
együtt)

a) Mennyivel nőtt a magyarok aránya a 18. században? 

 

b) Mi állt mindennek a hátterében?

 

c) Döntsd el, hogy nagyobb volt-e arányaiban a nem magyar lakosság számának növekedése az 
időszakban a magyarokéhoz képest!

 

d) Állapítsd meg, mekkora volt körülbelül a magyarok aránya az összlakosságon belül! Karikázd 
be a helyes választ!

1. A népesség közel felét tette ki.
2. A népesség mintegy kétharmadát alkotta.

3. A népesség mintegy harmadát alkotta.
4. A népesség negyedét tette ki.
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4.  Olvasd el a betelepítések hátterét bemutató forrásrészletet, majd elemezd a szöveget a kérdések 
alapján!

„Magas Udvari Haditanács, jóakaratú, kegyes és nagyrabecsült Uraim!
A magas Udvari Haditanács kétségtelenül eléggé ismeri, hogy Magyarország felső részeit isten 
ostorai, a belső zavargások, a vészthozó járvány [pestis], a vizek igen káros áradása, a legyek és 
egerek csodálatos változásai és tömegei látogatták meg és sújtották, annyira, hogy lakosokban és 
mindenfajta barmokban hihetetlen mértékben súlyos veszteségeket szenvedtek és ezzel a közter
hek és kötelezettségek vállalására elégtelenek lettek. A kedvező alkalom kínálkozásával nemcsak 
a magam java, de a közjó érdekében is szorgalmasan és minden erővel azon fáradozom, hogy 
svábokkal [németekkel], akik a jelenlegi helyzetük következtében otthonukat elhagyni és betevő 
falatjukat más vidéken, különösen ebben az erősen elnéptelenedett hazában, keresni kénytele
nek, az üres helységeket népessé tegyem, és így az említett lakossághiányt legalább részben ki
egyenlítsem, egyúttal pedig a közterhek és kötelezettségek ellátásáról gondoskodjam és ami a 
legfőbb dolog, a katolikus vallás is inkább gyarapodhassék.”

(Részlet Károlyi Sándor leveléből, 1712)

a) Milyen okokkal magyarázta Károlyi Sándor a népességcsökkenést? 

 

b) Mivel indokolta a betelepítést?

 

c) Ki volt Károlyi Sándor? Milyen szerepe volt a Rákóczi-szabadságharcban?

 

d) Hogyan utalt a szövegben a Rákóczi-szabadságharcra?

 

5.  Válaszolj a forrás és az ismereteid alapján a kérdésekre!

„E róna oly sík, mintha ki volna kövezve, és ami fő, szerfölött termékeny, azonban nagyobbrészt 
puszta, elhagyott és műveletlen. […] Nincs a világon szomorúbb, mint Magyarországon utazni, 
kivált, ha meggondoljuk, hogy hajdan a lehető legnagyobb virágzásnak örvendett, és ma ily 
nagy területen embert is alig látni. […] A Magyarországon lakó kevés nép elég jól él, pénzük 
ugyan nincs, azonban az erdők és mezők bőségesen szolgáltatják az eleséget. […] Ruházatuk 
igen kezdetleges, csupa birkabőrből készül, még a sapka és a csizma is.”

(Lady Mary Montague, a konstantinápolyi angol követ  
Magyarországon átutazó feleségének leveléből, 1717)

a) Milyen állapotokról tudósított ez a forrás?

 

b) Miért tapasztalhatta mindezt a levél írója?
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6.  Válaszolj a térkép alapján a kérdésekre, majd döntsd el az állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! 
Tegyél X-et a megfelelő helyre!

A Magyar Királyság népei a 18. század végén

a) Állapítsd meg a térkép jelzései alapján, hogy az ország mely területeit érintette leginkább az új
ranépesülés a 18. században! 

 

b) Sorolj fel két-három térséget!

 

c) Vonj le következtetést abból, hogy ez a térség melyik országrészhez, illetve kinek a fennhatósága 
alá tartozott a török uralom idején! Miért volt itt szükség az újranépesítésre?

 

Igaz Hamis

A ruszin népesség az ország északnyugati területén lakott. 

Erdély keleti részén döntő részben magyarok laktak.

A lakatlan területek ábrázolása pontosabb képet ad a nemzetiségek arányáról. 

A németek kizárólag a nyugati határon éltek.

A Temesi Bánság volt az ország leginkább vegyesen lakott területe. 

A magyarok döntő részben a Kárpát-medence középső részében éltek.
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7.  Az alábbi két forrás a 17–18. századi cigányok/romák életmódját tárja fel. Elemezd a szövegeket 
a kérdések segítségével!

„Itt [Pesten] igen sok olyan embert lát
tam, akiket a németek cigányoknak 
(Zigen ner) neveznek, a franciák egyip
tomiaknak (egiptiens) vagy cseheknek 
(bohemiens), […]. Ez a népség, amely 
Erdélyországban és Szerbiában, vala
mint az ezekkel szomszédos tartomá
nyokban él szétszóródva, különleges 
szokásokkal, erkölcsökkel és nyelvvel 
rendelkezik. A cigányok sátrakban lak
nak és a kézműves mesterségeket gya
korolják, s ezekből tartják fenn magu
kat, […].”

(Részlet Jakob Tollius németalföldi  
utazó leírásából, 1687)

„1773. év május 28. A legmagasabb királyi helytartótanács kegyelmes parancsára a városban lé
tező cigányok, illetve újparasztok állapotára, élelmezésére és ruházatára vonatkozólag a követ
kező eredeti felmérés történt.

1. Bindis István, feleséges. 12 esztendős fia. 2 esztendős leánykája. Kováts mester ember, és a 
munka ideje be jövén kézi munkájával él. 5 esztendőn katona volt. […]

5. Ifjú Balog György, feleséges. Egy leánya 15 esztendős, egy fia 2 esztendős. Szántást, vetést 
gyakorol. […] e mellett kovács mesterséget is gyakorol; Leánya az oskolát elvégezte. […]

7. Boldizsár István, feleséges. Paraszti munkát, szántást vetést, kapálást kaszálást gyüttest 
gyakorolni, tapasztaltatott is a Lakosoknak hűséggel szolgálni. Hegedülni is tud és kovácsolni.

8. Bindis György, feleséges. Paraszti munkával élő, kaszálni kapálni, gyűjteni szokott és egyéb 
paraszti munkát gyakorol.”

(Részlet Kiskunhalas összeírás-kiegészítéseiből, 1773)

a) Milyen kétféle életforma jelent meg a forrásokban?

 

 

b) Mi lehetett ennek az oka?

 

c) Melyik társadalmi réteghez tartoztak egyértelműen a cigányok?

 

d) Gyűjtsd ki a részletekben említett foglalkozásokat!

 

 

Sátorozó cigányok (Greguss János 19. századi ábrázolása)
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V. fejezet. Forradalmak kora

14. Ipari forradalom

1.  Töltsd ki a keresztrejtvény sorait, és írd a megfejtést a pontozott vonalra!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 1.  A távíró kifejlesztője.
 2.  Az első gőzhajó készítője.
 3.  Haszon reményében hosszabb időre befektetett pénzösszeg.
 4.  Watt tökéletesítette ezt az eszközt 1769-ben.
 5.  Azonos foglalkozású iparosok középkori eredetű szervezete.
 6.  Angliában a gépek használata forradalmi változást hozott ebben az iparágban.
 7.  A gőzgépek legfontosabb energiaforrása.
 8.  A szárazföldi közlekedést, áruszállítást felgyorsító közlekedési rendszer. 
 9.  A textilipart forradalmasító szerkezet.
10.  Kamatra pénzt kölcsönző intézmény.

Megfejtés:  

2.  Állítsd időrendi sorrendbe az ipari forradalom találmányait megjelenésüknek megfelelően! Írj sor-
számokat a négyzetekbe!

 gőzmozdony      gőzgép      gőzhajó      távíró
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3.  Igaz vagy hamis? Tegyél X-et a megfelelő helyre!

Igaz Hamis

Az ipari forradalom Angliában indult meg.

Akinek pénze volt, a céhekbe fektette.

Nőtt a bankok szerepe.

Anglia a világkereskedelem élére került.

Az ipari forradalom a 18. században kezdődött el.

A gőzgépet George Stephenson tökéletesítette.

Elterjedtek a gépekkel dolgozó nagyüzemek, a manufaktúrák.

Samuel Morse kifejlesztette a telefont.

Thomas Edison nevéhez kapcsolódik a szénszálas izzólámpa feltalálása.

4.  Melyik a kakukktojás a négy közül? Tegyél X-et a megfelelő helyre, és indokold a válaszodat!

a)  bank  ipari szövőszék  fonógép  távíró

 

b)   gőzgép  fonógép  gőzhajó  gőzmozdony

 

c)   bérmunkás  polgár  lovag  tőkés vállalkozó

 

d)   céh  gyár  munkásnegyed  vasút

 

5.  Egészítsd ki a hiányos szöveget!

Angliában a kibontakozó             során egyre többen fektettek be   

  a haszon reményében, és a vállalkozók között üzleti versengés indult.  

Az ipar fejlődésének fontos előfeltétele volt a   átalakulása. Ennek során  

élelmiszerbőség alakult ki, így a csökkenő számú mezőgazdasági népesség növekvő   

  lakosságot tudott eltartani. A mezőgazdaságból felszabaduló munkaerő  

az             egyik fontos feltétele volt.
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6.  Olvasd el a textilipar átalakulásáról beszámoló forrásrészleteket, majd döntsd el az állításokról 
a szövegek segítségével, hogy igazak-e vagy hamisak! Tegyél X-et a megfelelő helyre!

„1784 nyarán […] néhány manchesteri úrral Arkwright fonógépéről beszélgettünk. Egyikük 
megemlítette, hogy amint Arkwright szabadalma lejár, annyi fonoda létesül, és annyi fonal ké
szül majd, hogy nem lesz elég munkaerő, mely leszője. Erre azt feleltem, hogy Arkwrightnak 
fejét kellene törnie egy mechanikus szövőgép tervezésén. A jelenlevők egyértelműen úgy vélték, 
hogy ez a probléma megoldhatatlan. A felsorolt érveket nem értettem, mert az ideig még nem 
láttam senkit szőni. Mindenesetre kétségbe vontam a feladat kivihetetlenségét, megjegyezve, 
hogy nemrég sakkozó automata volt látható Londonban. Nos, uraim, mondottam, csak nem 
akarják azt állítani, hogy nehezebb olyan gépet építeni, amelynek szőnie kell, mint olyat, amely 
azt a sok bonyolult mozdulatot végzi sakkjáték közben. […] 

Röviddel utóbb […] tájékozódtam a szövés tekintetében […]. Végiggondoltam, milyen egy
szerű eszközökkel tudnám mechanikailag pótolni ezeket a mozdulatokat. Gondolataim kivitele
zésére egy asztalost és egy kovácsot szerződtettem.”

(Cartwright, a szövőgép kifejlesztője) 

„A gépesítés addig folytatódott, amíg a legfontosabb fonógépeket sikerült tökéletesíteni. Döbbe
netes látni, hogy egyszerre orsók ezreit tartja mozgásban egyetlen vízikerék. Az orsókat legin
kább gyerekek kezelik, minden kavarodás nélkül, és sokkal kevesebb gyapot megy veszendőbe, 
mint a korábbi módszerekkel. […] Most már szeretném összegezni az eddig elmondottakat, és 
megemlíteni, hogy talán semmi sem volt olyan kedvező hatással a textiliparban történt fejleszté
sekre, mint az, hogy az ipar minden ágában szabadon alkalmazhatták az embereket.” 

(James Ogden 18. századi szerző művéből) 

Igaz Hamis

A textilipar két alapműveletének – a fonásnak és a szövésnek – a gépesítése egyszerre 
történt meg. 

A fonógépet Arkwright alkotta meg.

A mechanikus szövőgép megépítése is Arkwright nevéhez fűződik. 

A korban a sakkjátékot már egy automata mechanikus szerkezettel is lehetett játszani.

A szövés gépesítését Cartwright végezte el. 

A korban már a fonógépeket is gőzgép hajtotta.

Nézz utána az interneten, kinek a nevéhez fűződik a ké
pen látható sakkgép, amelyet a 18. században használ
tak! Milyen nemzetiségű volt a megalkotója? 

 

A Török
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7.  Az alábbi forrás egy 1784-es manchesteri textilgyárat mutat be. Olvasd el a részletet, majd a szöveg 
és az ismereteid alapján válaszolj a kérdésekre!

„A pamutfonodák nagy épületek, de olyképpen vannak építve, hogy a lehető legtöbb embert le
hessen bennük elhelyezni. Hogy ne maradjon kihasználatlanul hely, a gyárakat többemeletesekre 
építik, az emeletek lehetőleg alacsonyak. A helyiségek legnagyobb részét a gépek foglalják el […]. 
Az ipar sajátos jellegének következtében a levegőben állandóan gyapotpor szálldos, amely az 
olajjal keveredve […] különösen kellemetlen szagot ad […]. Az egyik gyárban, amellyel megis
merkedtem, több száz ember dolgozott, a gyárak gyakran éjjel-nappal dolgoznak. Ezért nagy 
mennyiségű gyertyát használnak fel, de szinte semmit sem tesznek a szellőztetés érdekében.”

(Rövid riport a pamutfonodák tulajdonosainál végzett munkáról) 

a) Miben különböztek a 18. századi gyárak a középkori céhektől? Töltsd ki a táblázatot az alábbi 
szempontok alapján!

Céh Gyár

Kik végezték a munkát?
 

Mekkora volt a gépesítés szerepe?
 

Voltak-e szabályai a munkavégzés 
időtartamának?

Ki volt a tulajdonosa, és végzett-e 
kétkezi munkát az üzemében?

b) Miben különbözött a forrásban olvasható gyár a kora újkori manufaktúráktól?

 

c) Milyen folyamatok vezettek a gyárak kialakulásához? Legalább két-három okot említs!

 

 

8.  Egészítsd ki a hiányos szöveget!

A 18. századtól  , majd egész Európa népességének  

száma ugrásszerűen megemelkedett. Mindez a   termelés  

növekedésének, a higiénia javulásának és az   fejlődésének  

köszönhető. Az iparvidékek és a   csomópontok városainak  

lakossága megtöbbszöröződött. Az iparvárosok jellemzői a   ,  

a vasútvonalak és az elkülönült   voltak. A jómódúak  

az elegáns városnegyedekben, a bérmunkások a                  éltek. 
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9.  Írj fogalmazást az alábbi forrásból vett információk felhasználásával a vasút megjelenésének követ-
kezményeiről! A válaszodban térj ki arra, hogy milyen előnyeit használták ki a vasútnak, illetve mi-
lyen gazdasági hatása volt a vasútépítésnek!

„Miután megadták a jelet, a gép roppant kocsisorával együtt megindult. A sebesség oly nagy 
volt, hogy helyenként 19 km-t is kitett óránként.  A teher, mivel az utazó személyek száma elérte 
a 450-et, a kocsikat, szenet és más szállított árukat beleszámítva közel 90 tonnára rúgott. Ezzel a 
terheléssel a gép 65 perc elteltével megérkezett Darlingtonba. Miután újabb víztartalékot, utazók 
tömegét, valamint egy zenekart felvett, a gép ismét megindult, és a 12 mérföld távolságban levő 
Stocktont 3 óra és 7 perc alatt érte el, beleszámítva azt az időt, amelyre az útközbeni megálláshoz 
szüksége volt. A vonat Stocktonba érkezésének pillanatában 600 személyt szállított. Ennyien ül
tek a kocsikban vagy akaszkodtak fel rájuk. Nagy volt tehát a feltűnés és az álmélkodás, melyet 
a vonat érkezése Stocktonban keltett.” 

(Korabeli tudósítás az első angliai – Stockton és Darlington közötti –  
személyforgalmi vasútvonal 1825-ös megnyitásáról)

 

 

 

 

 

 

10. Az alábbi grafikon Anglia lakosságának számát mutatja az újkor második felében. Válaszolj a kérdé-
sekre az ábra alapján!

a) Hány millió volt Anglia lakossága 1600-ban? 

 

b) Hány millió volt Anglia lakossága 1850-ben?

 

c) Hányszoros volt a gyarapodás 1600 és 1850 
között?

 

d) Melyik időszakban volt a legerőteljesebb a né
pességnövekedés?

 

e) Milyen okokra vezethető vissza mindez?
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11.  Az alábbi beszámoló Szemere Bertalan (korabeli magyar politikus és 1849-ben miniszterelnök) úti 
élményei alapján keletkezett. Válaszolj a szöveg alapján a kérdésekre!

„London utcáinak s házfalainak belseje a sokféle csatornákkal mintegy be van szőve. Midőn egy 
utcát fölbontanak, látni benne a sok vas-inat, mely a physicai [itt: anyagi] Londonba életet visz. 
Mint midőn karunkra nézünk, s látjuk rajta a kéklő ereket. Vastag és vékony, fő- és mellékcsator
nák keresztül-kasul szeldelve egymást; ez vizet, az gázt vezet, más rútságot visz ki, s ezeken kí
vül bizonyos távolságra az utcákon, vas szájak s oszlopok vannak, melyekből, ha kinyittatnak, 
víz rohan ki, vele elöntetni az utcát, megoltani a tüzet. A londoni polgár ki se mozduljon házából, 
minden helyébe jön. Ha vize hordójából kifogy, magától kezd folyni, s megtelvén, egy üres vas
lapgömb segedelmével a cső magától záródik be; a gázt este csak meg kell gyújtania, s illetés 
nélkül reggelig ég; a tejárusok napjában háromszor járják körül a házakat; a sütő helybe hozza 
a kenyeret és sültet; a kocsmainas a sört s bort; más árusok a halat, csemegét, zöldséget, kőport 
s azon házi bútorokat […]

Az angol nemcsak a szavat „comfort” bírja, de azt is, mit jelent, s nekünk nemcsak a szó 
hiány zik, de a dolog is. S midőn a comfort megszerzésén dolgozik, felfedezések által tökéletesíti, 
fogyasztás által folyásban tartja az ipar sokféle ágait, a kereskedésnek szárnyakat ad s intézeteket 
hoz létre.” 

(Szemere Bertalan: Utazás külföldön, 1838)

a) Gyűjtsd össze a kor modern nagyvárosának legalább öt jellemzőjét! 

 

 

 

b) Mutasd be a városiasodás és az ipari forradalom közötti kölcsönhatásokat! 

 

 

 

c) Nevezd meg a forrásban említett technikai találmányokat! Melyiket mire használták? 

 

 

 

12.  Kösd össze az egymáshoz illő szavakat, kifejezéseket!

 sztrájk a munkások érdekeit védő szervezet

 szakszervezet vagyonnal rendelkező gyáros, bankár, üzletember

 tőkés munkabeszüntetés

✎
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13.  Állítsd időrendi sorrendbe a bérmunkások helyzetével kapcsolatos állításokat! Írj sorszámokat 
a négyzetekbe!

 Szakszervezetek alakultak a munkások érdekeinek védelmében.

  A mezőgazdaságban feleslegessé váló népesség a városokba költözött, és a gyárakban  
vállalt munkát.

 A munkások leghatásosabb fegyvere a sztrájk volt.

 A bérmunkások munkaideje hosszú, bérük alacsony volt.

 A 19. század második felében csökkent a bérmunkások munkaideje. 

14.  Mutasd be 5-6 mondatban az alábbi fogalmak felhasználásával a bérmunkások helyzetét a 19. szá-
zadban! 

bérmunkás életkörülmény gépromboló mozgalom gyár  

munkabér munkaidő munkakörülmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Géprombolás
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15. Társadalmi-politikai forradalom

1.  Az alábbi forrásrészlet a Bastille ostromának körülményeit mutatja be egy szemtanú leírása alap-
ján. Válaszolj a kérdésekre a szöveg segítségével!

„Az egész reggel a fegyverkezéssel telt. Alighogy fegyverünk volt, mindjárt a Bastille-hoz men
tünk. A parancsnok, aki bizonyára meglepődött, hogy Párizsban egycsapásra százezer szuro
nyos puskát lát, és azt hihette, hogy ezek a fegyverek az égből hullottak, nagy zavarban lehetett. 
Egy vagy két órán keresztül jobbra-balra lövöldöznek; lelövik [a felkelőket], akiket csak a tornyo
kon látnak. A parancsnok, Launay gróf, megadja magát, a felvonóhidat leengedi; az emberek 
odarohannak egymás hegyén-hátán, de ismét felhúzzák a felvonóhidat, és a parancsnok kartács
csal a tömeg közé lövet. Most [a felkelőket támogató] Francia Gárda ágyúja egy rohamrést lő. 
Egy rézmetsző hág fel elsőnek, de ledobják, és lábát töri. […] A Bastille-t egy félórán belül roham
mal elfoglalják. Polgárfiak és vezető nélküli katonák vették be, egyetlenegy tiszt nélkül! Ugyanaz 
a gárdista, aki az ostromnál elsőnek jutott fel, üldözőbe veszi Launay urat, hajánál fogva ragadja 
meg, és fogságba ejti. […] Felhágtam a meghódított Bastille rohamrésébe, és kitűztem rá a Gárda 
és a polgárőrség zászlaját. Ott együtt volt a legtöbb buzgó hazafi. Átöleltük egymást, a gárdisták
nak kezüket csókoltuk, és sírtunk az örömtől és a megittasodottságtól.”

(Camille Desmoulins [ejtsd: kámij demulen] népszónok levele, 1789)

a) Foglald össze lényegre törően az eseményeket!

 

 

 

b) Hogyan viszonyult a szerző az eseményekhez?

 

c) Jellemezd a felkelők magatartását!

 

2.  Húzd alá az alábbi leírásban található hat tévedést, és írd le a javításaikat!

A rendi gyűlés rendkívül feszült hangulatban kezdődött, mégsem akarta senki a király hatalmát 
korlátozni. Mindhárom rend kész lett volna megszavazni az új adókat, csak a város népe lázon
gott. XVI. Lajos jól tudta kezelni a helyzetet, közben katonai alakulatokat vont össze Versailles 
körül. 1789. július 14-én reggel a felfegyverkezett londoni nép a Bastille palotája felé vonult, de a 
katonáknak sikerült megakadályozni a forradalom kirobbanását.

 

 

OH_TOR06MAB_Tortenelem_6_MF_20210531.indd   82 2021. 05. 31.   15:30



83

3.  Összekevertük a betűket. Tedd őket helyes sorrendbe, hogy értelmes szavakat kapj, majd tömören 
foglald össze, hogyan kapcsolódnak a megfejtések a francia forradalomhoz!

LESVSAILER:  

 

LETILBAS:  

 

DINRE GLÉSYŰ:  

 

NKOTALYMÁ:  

 

4.  Mutasd be az alkotmányozó nemzetgyűlés munkáját! Egészítsd ki a hiányos mondatokat!

A rendi kiváltságokat   .

A jobbágyterheket   .

Eltörölték a       tizedet. 

Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata kimondta, hogy minden hatalom a    
származik.

5.  Értelmezd az Emberi és polgári jogok nyilatkozatát! Válaszd ki és húzd alá, milyen jogot biztosít 
az adott cikkely!

a) „I. Minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik és marad; a társadalmi különbsé
gek csakis a közösség szempontjából való hasznosságon alapulnak.”

a magántulajdon szentsége szólásszabadság törvény előtti egyenlőség

b) „IX. Mindaddig, amíg bűnössé nem nyilvánítják, minden ember ártatlannak vélelmezendő.”

az ártatlanság vélelme vallásszabadság szólásszabadság

c) „X. Senkit meggyőződése, vallási s egyéb nézetei miatt háborgatni nem szabad, feltéve, hogy e 
meggyőződés s e nézetek megnyilvánulása a törvényes rendet nem sérti.”

vallásszabadság szólásszabadság sajtószabadság

d) „XI. A gondolatok és vélemények szabad közlése az embernek egyik legértékesebb joga; ennél
fogva minden polgár szabadon szólhat, írhat s nyomtathat ki bármit, felelősséggel tartozván vi
szont e szabadsággal való visszaélésért a törvény által meghatározott esetekben.”

a magántulajdon szentsége szólásszabadság törvény előtti egyenlőség
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6.  Egészítsd ki a hiányos szöveget!

Az alkotmányozó   eltörölte a rendi kiváltságokat, és megszüntették  

a                . A papság lemondott a   . Az állam- 

adósság csökkentésére az egyházi javakat nemzeti tulajdonba vették, majd kiárusították. Fran

ciaországban megszűnt a   rendszer. Az alkotmányozó nemzet- 

gyűlés  elfogadta az Emberi és   nyilatkozatát, amely kimondta,  

hogy minden ember szabad és         , az állam vezetőinek hatalma a   

származik. Ez a nyilatkozat adta a későbbi francia polgári alkotmány alapját, és egyben össze

gezte a polgári              nagy részét.

7.  Kösd össze az egymáshoz illő szavakat, fogalmakat!

 Versailles erődbörtön

 XVI. Lajos a rendi országgyűlés helyszíne

 Bastille király

 Emberi és polgári jogok nyilatkozata nemesség, papság, polgárság

 rendek kimondja: a hatalom forrása a nép

✎

8.  Számítsd ki, hány év telt el az alábbi események között!

a) Mária Terézia halála és a francia forradalom kitörése:

              –               =   

b) A versailles-i rendi gyűlés összehívása és XVI. Lajos francia király lefejezése:

              –               =   

c) A francia forradalom kitörése és Napóleon császárrá koronázása:

              –               =   

d) A Bastille ostroma és Robespierre kivégzése:

              –               =   

e) Napóleon császárrá koronázása és végső száműzetése:

              –               =   
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9.  Tedd időrendi sorrendbe az eseményeket! Írj sorszámokat a négyzetekbe!

 A rendi gyűlés összehívása

 Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának megfogalmazása

 A köztársaság kikiáltása

 A Bastille ostroma

 XVI. Lajos kivégzése

 A jakobinus diktatúra időszaka

10.  Értelmezd az alábbi fogalmakat!

a) forradalom:  

 

b) polgári szabadságjogok:  

 

c) általános hadkötelezettség:  

 

d) jakobinus diktatúra:  

 

11.  Állapítsd meg az alábbi életrajzi események alapján, melyik politikusról van szó! Írd a nevet a pon-
tozott vonalra!

A francia forradalom kitörése után 1789-ben a rendi gyűlés képviselőjévé választották. A jakobi
nus klub tagja volt, 1790-től az elnöke. A jakobinusok vezéralakja megvesztegethetetlen politikus 
hírében állt. Sorra leszámolt politikai vetélytársaival.

A terrort látva a jakobinusok ellenfelei összefogtak ellene. 1794 júliusában elfogták, és társai
val együtt kivé gezték. 

Név:  

A forradalom kitörésekor ügyvédként dolgozott Párizsban. 1789. július 14-én a tömeget a Bas tille 
ostromára buzdította. 1792 szeptemberében végigjárta a párizsi börtönöket, és több ezer embert 
lemészároltatott, hogy a királypártiakat megfélemlítse. Később Belgiumba távozott, és távollété
ben adta le a szavazatát XVI. Lajos kivégzésére.

Politikai tekintélyét fokozatosan elvesztette, annyit még el tudott érni, hogy a kenyér maxi
mált árát megszabja a nemzetgyűlés. 1794. március 31-én elfogták, és néhány nappal később ki
végezték. A vesztőhely felé vezető úton megjósolta Robespierre halálát.

Név:  
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12.  Olvasd el a jakobinus diktatúra időszakában keletkezett két forrásrészletet, majd döntsd el az állí-
tásokról a szövegek segítségével, hogy igazak-e vagy hamisak! Tegyél X-et a megfelelő helyre!

„Nem kell többé kímélni az új rend ellenségeit, a szabadságnak mindenáron győzedelmeskednie 
kell. Nemcsak az árulókat, hanem a közömbösöket is meg kell büntetnetek. Mindenkit meg kell 
büntetni, aki a forradalomban passzív, és semmit sem tesz érte. […] Vaskézzel kell kormányozni 
azokat, akik nem hajlanak az igazság szavára […]!”

(Saint-Just [ejtsd: szen-zsüszt] jakobinus képviselő szavai  
a Konventben, a törvényhozó testületben) 

„1. Közvetlenül a jelen határozat kiadása után a Köztársaság területén valamennyi, még szabad 
gyanús egyént őrizet alá kell helyezni.

2. A következő személyek tekinthetők gyanúsnak: Először azok, akik viselkedésükkel, kap
csolataikkal, beszédükkel vagy írásaikkal a zsarnokság vagy föderalizmus [Gironde támogatói] 
híveinek és a szabadság ellenségeinek mutatkoztak. Másodszor azok, akik nem képesek […] 
igazolni megélhetési módjukat és állampolgári kötelezettségeik teljesítését. Harmadszor azok, 
akiktől megtagadták hazafiságuk igazolását. Negyedszer azok a közhivatalnokok, akiket a Nem
zeti Konvent vagy megbízottai elbocsátottak hivatalukból, […]. Ötödször azok az »egykori« ne
mesek és az emigránsok [külföldre menekült nemesek] azon férjei, feleségei, apjai, anyjai, fiai, 
leányai, fivérei, nővérei és ügynökei, akik nem nyilvánították ki a forradalomhoz való ragaszko
dásukat.”

(A gyanúsakról szóló törvényből, 1793. szeptember)

Igaz Hamis

A jakobinusok az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának szellemiségében 
tevékenykedtek. 

A jakobinusok csak a nemesekkel szemben hirdettek harcot.

A rendelkezések a terror fokozódáshoz vezettek. 

Gyakorlatilag bárki ellenségnek számított.

Saint-Just csak a forradalom ellenzőit tekintette ellenségnek. 

A jakobinusok visszaéltek a „szabadság” jelszavának a használatával.

13.  Állítsd időrendi sorrendbe az alábbi, Napóleonhoz fűződő eseményeket! Írj sorszámokat a négyze-
tekbe!

 Trafalgarnál vereséget szenvedett Nelson admirális flottájától.

 Császárrá koronázta magát.

 Bevonult Moszkvába.

 A lipcsei csatában vereséget szenvedett.

 Sikeres itáliai hadjáratával is óriási hírnevet szerzett.
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14.  Fejtsd meg a keresztrejtvényt, és megtudhatod, hol született Napóleon!

1.

    2.

3.

     4.

5.

6.

7.

1. Napóleon Nelson admirális flottájától elszenvedett vereségének helyszíne.
2. … diktatúra, vezetője Robespierre volt.
3. Itt arattak győzelmet a franciák az orosz és az osztrák seregek felett.
4. A Napóleon által viselt cím 1804 és 1814 között.
5. E nép forradalma során emelkedett ki Napóleon.
6. Franciaország tengeri ellenfele.
7. Itt győzte le Napóleon az orosz hadsereget.

Megfejtés:  

Nézz utána az interneten, hogyan kapcsolódik ez a földrajzi helyszín Napóleon életéhez!

 

15.  Igazak-e vagy hamisak a Napóleonnal kapcsolatban megfogalmazott állítások? Tegyél X-et a meg-
felelő helyre!

Igaz Hamis

Napóleon Szardínia szigetén született.

Kisnemesi családból származott.

1807-ben császárrá koronázta magát.

Austerlitznél vereséget szenvedett.

Elba szigetén halt meg.

Megreformálta az igazságszolgáltatást.

Katonái nem szerették Napóleont.

Támogatta a tehetséges katonák gyors előmenetelét.
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16.  Jelöld a térképen Napóleon életének helyszíneit! Írd a betűket a megfelelő helyre!

a)  Borogyino
b)  Lipcse
c)  Waterloo
d)  Elba szigete

F ö l d k ö z i -  t e n g e r

Adriai -  tenger

Bal t i 
- te

n ger

A
T

L
A

N
T

I  -
 Ó

C E Á N

Északi  - t enger

Fekete - tenger

17.  Nevezd meg Napóleon…

a) 1805-ös győztes tengeri ütközetének helyszínét!   

b) címét 1804-től!  

c) ún. „népek csatájának” évét és helyszínét!   

d)  ellenfelét a borogyinói csatában!   

e)  utódát a francia trónon!   

f)  halálának helyszínét!   

18. Ábrázold időszalagon az alábbi eseményeket! Írd a betűjelüket a megfelelő helyre! 

a) A párizsi nép megrohamozza a Bastille-t.
b) Kivégzik a francia királyt.
c) Napóleon hadjáratot indít Oroszország ellen.
d) Napóleon veresége Waterloonál
e) Napóleon császárrá koronázása

1780 1785 1790 1795 1800 1805 1810 1815 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850

✎
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VI. fejezet. A magyar nemzeti ébredés 
és polgárosodás kora

16. A reformkor

1.  Töltsd ki a keresztrejtvény sorait, és írd a megfejtést a pontozott vonalra!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. A király után a legfontosabb tisztség Magyarországon 1848-ig. 
2. Széchenyi István művének címe, amelyben kifejti az ország megváltoztatására tett javaslatait.
3. Osztrák császár, 1792–1835-ig magyar király.
4. Az országgyűlések helyszíne. 
5. Szent István óta létező közigazgatási egységek Magyarországon. 
6. Széchenyi István apja, Széchényi Ferenc által alapított intézmény: Magyar Nemzeti …
7. Itt nevelkedett Széchenyi István.
8. A jobbágyok ingyenmunkája.
9. Ne csak a jobbágyok adózzanak, hanem a nemesek is; legyen … !

Megfejtés:  

2.  Állítsd időrendi sorrendbe az alábbi eseményeket! Írj sorszámokat a négyzetekbe!

  Széchenyi megjelenteti Hitel című 
művét.

 A magyar lesz a hivatalos államnyelv.

  Széchenyi felajánlást tesz a Magyar 
Tudós Társaság létrehozására.

 Véget érnek a napóleoni háborúk.
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3.  Igaz vagy hamis? Tegyél X-et a megfelelő helyre!

Igaz Hamis

A Habsburg-kormányzat egyértelműen kiállt a reformkori törekvések mellett.

Széchenyi István óvatosabb politikát folytatott, mint Kossuth Lajos.

A fejlesztéseket József nádor, a „legmagyarabb Habsburg” is pártolta.

1844-ben a német helyett a magyar lett az államnyelv.

Széchenyi István köznemesi családból származott.

Széchenyi 1840-ben jelentette meg Hitel című munkáját.

Kossuth Lajos a börtönből szabadulva elvállalta a Pozsonyi Hírlap szerkesztését.

4.  Melyik a kakukktojás a négy közül? Tegyél X-et a megfelelő helyre, és indokold a válaszodat!

a)   Széchényi Ferenc   I. Ferenc  Széchenyi István  Festetics György

 

b)   Magyar Tudós Társaság  Lánchíd  Nemzeti Múzeum  Nemzeti Kaszinó

 

c)   Deák Ferenc  Metternich   Kossuth Lajos  Kölcsey Ferenc

 

d)   Nemzeti Múzeum  Parlament  Lánchíd    esztergomi 
       bazilika

 

5.  Egészítsd ki a hiányos szöveget!

Gróf Széchenyi István első jelentősebb politikai tette  -ben történt, amikor felajánlotta  

birtokainak jövedelmét egy Magyar Tudós Társaság, a későbbi    

megalapítására. 1830-ban megjelentette          című művét, amelyben összefoglalta 

az ország előtt álló feladatokat. Elsősorban              témákról írt, de nyilván

való volt, hogy ezek megvalósításához a               gyökeres átalakulása is 

szükséges. Széchenyi azt vallotta, hogy a magyar földbirtokosok az elavult    

rendszer miatt nem élnek azon a szinten, mint nyugati társaik. A jobbágyok robotmunkáját meg 

kell szüntetni, mert a           sokkal hatékonyabb. A polgári átalakulás érdekében 

adózzanak a nemesek is, legyen                   .
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6.  Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Foglald össze röviden!

a) örökváltság:  .

 

b) közteherviselés:  

 

c) polgári egyenjogúság:  

 

d) jobbágyfelszabadítás:  

 

e) országgyűlés:  

 

7.  Elemezd a forrást a kérdések segítségével!

„1. §. Az országgyűléshez bocsátandó minden kegyelmes királyi leiratok, előadások, válaszok és 
intézvények ezentúl egyedül magyar nyelven adassanak ki.

2. §. A törvénycikkek, valamint már a jelen országgyűlésen is egyedül magyar nyelven alkot
tattak és erősítettek meg: úgy ezentúl is mind alkottatni, mind királyi kegyelmes jóváhagyással 
megerősíttetni egyedül magyar nyelven fognak.

3. §. Országgyűlési nyelv ezentúl kirekesztőleg a magyar lészen, egyedül a kapcsolt Részek 
[Horvátország] követeinek engedtetvén meg: hogy azon esetben, ha a magyar nyelvben jártasok 
nem lennének, a közelebbi 6 évek alatt tartandó országgyűléseken szavazataikat latin nyelven is 
kijelenthessék. […]

8. §. Ő felsége már kegyelmesen elrendelte, hogy a magyar nyelv a kapcsolt Részekbeli fő- és 
minden középiskolában […] mint rendszerinti tudomány taníttassék; – nem különben

9. §. Ő Felsége méltóztatott kegyelmesen rendeléseket tenni már aziránt is, hogy az ország 
határain belőli iskolákban közoktatási nyelv a magyar legyen.”

(1844. évi II. törvénycikk)

a) Az államélet mely részein vált hivatalossá a magyar nyelv?

 

b) Milyen döntés született az iskolákkal kapcsolatban? 

 

c) Hogyan határozott a törvény Horvátországgal kapcsolatban?

 

d) Mi állhatott ennek hátterében?
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8.  Oldd meg a feladatot, és válaszolj a kérdésekre!

a)  A történelmi atlasz segítségével jelöld be az alábbi térképen Pozsonyt, Pest-Budát, Vácot és a 
Vaskapu-szorost!

b)  Milyen reformkori esemény kapcsolódott a felsorolt helyszínekhez?

Pozsony:  

Pest-Buda:  

Vác:  

Vaskapu-szoros:  

9.  Válaszolj a képekhez kapcsolódó kérdésekre!

a)  Melyik fontos reformkori politikushoz köthetők az egyes képek? Indokold a válaszodat!

Barabás Miklós:  
A Lánchíd 
alapkőletétele

Kinek a nevéhez fűződik a festményen megörökített esemény? Miért?

 

OH_TOR06MAB_Tortenelem_6_MF_20210531.indd   92 2021. 05. 31.   15:30



93

John 
Hürlimann:  
A pesti árvíz, 
1838

Kinek a nevéhez fűződik a festményen megörökített esemény? Miért?

 

A Pesti Hírlap  
első száma
(Figyeld meg, 
hogy a hírlap 
szót korabeli 
helyesírással 
rövid i betűvel 
írták!)

Kinek a nevéhez köthető? Miért?

 

b)  A reformkor végére fejeződött be a Nemzeti Múzeum építése. Válaszolj a kérdésekre!

Ludwig 
Rohbock:  
A Magyar 
Nemzeti 
Múzeum 
a reformkorban

Kinek az adományából épült?  

Milyen stílusban épült?  
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10.  Az alábbi képeken a reformkori közlekedés fejlődése látható. Válaszolj a képek alapján a kérdé-
sekre!

 

a) Milyen, a korban korszerű közlekedési eszközök láthatók az ábrázolásokon?

 

b) Idézd fel, kik voltak a feltalálói!

 

c) A közlekedésen kívül milyen további előnyökkel járt ezeknek az eszközöknek a magyarországi 
megjelenése? 

 

11.  Az alábbi részletek a Pesti Hírlap korabeli cikkeiből származnak. Elemezd a forrásokat a kérdések 
segítségével!

„[…] oly időszaki lap, mely a nemzet életének hű tükre legyen, közzé, s nemzetivé tegye öröm 
s bánatnak, hűség s törvényességnek, bajnak és hiánynak minden érzetét, […] megvitassák és 
előkészítsék a napnak nagy kérdéseit, mikben e honnak jövője rejtőzik […].

Ismerni kell tehát a nemzetnek előbb önmagát és ismernie kell szükségeit; aztán megvitatni 
célt és eszközöket, dolgot és módokat minden oldalról, s ha ekkor elkövetkezik a törvényhozás 
ideje, áldásdús leend mindenik törvény, mert egy-egy sociális meggyőződést mondott ki. […] 
annyit mindenesetre nemes önérzettel bátran elmondunk, miképpen szennyes érdekek vezetni 
sohasem fognak, meggyőződésünk nem lesz eladó, s tanulni szeretve is, szükségét is érezve, 
észnek és oknak mindig hódolunk […].”

(Kossuth Lajos beköszöntő cikke a Pesti Hírlapban, 1841)

a) Hogyan értelmezhető Kossuth szerint a Pesti Hírlap küldetése?

 

b) Mi a nyilvánosság feladata?
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„A jogegyenlőség, civilisatio s alkotmányos élet legfőbb factorát, a nemzeti erő valódi megtörhe
tetlen magkövét a középrendben keresendőnek mutatják fel a történetek évkönyvei. Azon kö
zéprendű nemességben, melynek politikai cselekvősége a municipiális [megyei] élet körében 
forog. […] Azonban, midőn a középrendű nemességben ennyi erőt helyezünk, azt korántsem 
osztálykülönbözési, hanem inkább egybeforrasztási szempontból tesszük. […] A bitorlott repu
tatiok [tekintélyek] ideje lejárt, s ész a hatalom, ész a tudomány, mely privilégiumot nem ismer.”

(Kossuth cikke a Pesti Hírlapban)

c) Mely társadalmi rétegre számított Kossuth a polgári átalakulás kibontakoztatásában?

 

d) Mivel indokolta mindezt?

 

e) Miben különbözött ez a felfogás Széchenyi elképzelésétől?

 

12.  Olvasd el a Pesti Hírlap egyik korabeli cikkéből származó, a cigányság/romák eredetével foglalkozó 
részletet! Elemezd a szöveget a kérdések segítségével!

„A magyar tudós társaság […] rendes heti ülésében megjelent a most Indiából haza utaztában itt 
mulató Wilson úr […] az angol ázsiai társaság tagja, s ezen társaság bombay-i ágának elnöke. […] 
Eddigi vele tartott értekezések szerint, a magyar nyelvnek, egyes és mit sem bizonyító szavakat 
kivéve, semmi rokonát sem lelte […]. De van egy más nemzet, melynek származására igen fon
tosak Wilson úr felfedezései, ezen nép az, mely Spanyolországban a táncot, orosz birodalomban 
a női kellemet, s hazánkban a nemzeti zenét képviseli, s mellette vályogot ver […]. Egyszóval ők 
[…] a bút és bajt nem ismerő cigányok. […] Mind Wilson úr, mind a [vele érkező] párszi ifjú be
szélik az Indus partján lakó Budsurádi népfaj nyelvét, […] s ezen, mely egy a hindu nyelv szám
talan dialektusai közül, egész Ázsián, európai Törökországon és hazánkon keresztül, mindenütt 
beszéltek a cigányokkal, értetve általuk, s értve anyanyelvüket. Így tehát fel tökéletesen fel kell 
áldozni cigányainknak a »fáraói rokonságot«, mert csakugyan bizonyos azon állítás, hogy Ke
let-Indiából származtak.”

(A Pesti Hírlap tudósítása, 1843)

a) Nézz utána az interneten, mire utal a „fáraói rokonság” kifejezés!

 

b) Honnan származtatták évszázadokon keresztül a cigányságot?

 

c) Milyen új felfedezésre jutottak az időszakban?

 

OH_TOR06MAB_Tortenelem_6_MF_20210531.indd   95 2021. 05. 31.   15:30



96

13.  Egészítsd ki a hiányos szöveget!

Kossuth 1841-ben az akkor induló   szerkesztője lett. Az újságot Landerer  

nyomdájában nyomták, és Kossuth szerepvállalását a bécsi udvar irányítója,   

is engedélyezte. Úgy gondolta, a bécsi udvar számára veszélyes eszméket könnyebben tudják 

így ellenőrizni. Kossuth azonban kiválóan használta fel a nyilvánosság eszközét, így üzenetei 

eljutottak a reformtáborhoz anélkül, hogy a   ezt meg tudta volna akadályozni.  

Kossuth a Habsburg Birodalmon belüli, de gazdaságilag, politikailag   

nemzeti államot kívánta elérni. A polgárosult   vezetésével képzelte el  

a polgári-nemzeti átalakulást. A reformkövetelések közül a   és  

az               állította a középpontba.

14.  Kinek a pártjára álltál volna a Kossuth–Széchenyi-vitában? Indokold a választásodat a forrásrészle-
tek és az ismereteid segítségével! 

„A képzelet és gerjedelmek fegyverével dolgozik és nem hideg számokkal, vagyis mint a közélet
ben a bevett szójárás szerint mondani szokták: a szívhez szól, ahelyett, hogy az észhez szólna 
[…].”

(Széchenyi István Kossuthról)

„Ujjait a kor ütőerére tevé, és megértette lüktetéseit. És ezért, egyenesen ezért tartom én őt a leg
nagyobb magyarnak, mert (bár megcáfolna valaki) nem ismerek senkit históriánkban, kiről el ne 
mondhatnók, hogy százados hatásra számított lépései sem korán, sem későn nem érkeztek.”

(Kossuth Lajos Széchenyiről)
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15.  Töltsd ki a keresztrejtvény sorait, és írd a megfejtést a pontozott vonalra!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. A Habsburg Birodalom fővárosa.
2. Magyarországon Pest és Vác között épült elsőként.
3. Város Budával szemben.
4. … Sándor Arany Jánossal együtt a nép nyelvét is beemelte az irodalomba.
5. Erkel Ferenc történelmi témájú operájának főhőse: … László.
6. Felajánlásából született a Magyar Tudós Társaság.
7. József főherceg ezt a magas rangot töltötte be Magyarországon.
8. A korszak elterjedt irodalmi stílusirányzata.
9. A Szózat szerzője.

Megfejtés:                        Lajos.

Nézz utána, milyen tisztséget töltött be 1848-ban!  

16.  Napjainkban nagyon sok utca, tér, közintézmény viseli Kossuth Lajos, Széchenyi István vagy Deák 
Ferenc nevét. Emellett sok szobor, illetve emléktábla is emlékeztet rájuk. Végezz kutatómunkát! 
Gyűjts az internet segítségével 15 perc alatt minél több ilyen jellegű adatot! Természetesen először 
a saját lakóhelyeden kutass! A válaszaidat a füzetedben rögzítsd!

„Velünk élő” államférfiak

Szobor, közintézmény, köztér stb. 

Kossuth Lajos

Széchenyi István

Deák Ferenc
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17. A forradalom

1.  Az alábbi forrás Petőfi Sándor naplója segítségével mutatja be az 1848. március 15-i eseményeket. 
A szöveg elolvasása után oldd meg a feladatokat!

„Lelkesedéssel és a sors iránti bizalommal mentünk vissza a kávéházba [Pilvax kávéház], mely 
már tele volt ifjakkal. Jókai a proklamációt [12 pont] olvasta föl, én Nemzeti dalomat szavaltam 
el; mind a kettő riadó tetszéssel fogadtatott. […]

A kávéházban azt határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi ifjúságot, s majd teljes erővel 
kezdjük meg a nagy munkát. Először az orvosokhoz mentünk. Szakadt az eső, amint az utcára 
léptünk, s ez egész késő estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint a görögtűz; a víz nem olthatja el.

Az orvosi egyetem udvarában ismét fölolvasta Jókai a proklamációt és én elmondtam a Nem
zeti dalt. Innen a mérnökökhöz, ezektől a szemináriumba a jogászokhoz vonult a számban és 
lelkesedésben egyaránt percenként növekedő sereg. […] A jogászok rohantak ki az utcára, hogy 
velünk egyesüljenek. […] Jókai ismét fölolvasta a proklamációt s a tizenkét pontot s énvelem el
szavaltatták a Nemzeti dalt. Mind a kettőt fanatikus lelkesedéssel fogadták, s a refrénben előjövő 
»esküszünk«-öt mindannyiszor visszaharsogta az egész sereg, mely a téren állt. […] Landerer 
nyomdája legközelebb volt hozzánk, odamentünk. Jókait, Vasvárit, Vidácsot és engem neveztek 
ki küldötteknek, hogy a sajtót lefoglaljuk. Mi megtettük azt a nép nevében, s a tizenkét pontot és 
a Nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. […] Délfelé elkészültek a nyomtatványok s ezrenként 
osztattak szét a nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután három órára gyűlést 
hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott.

A szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt a múzeum [Nemzeti Múzeum] elé, honnan 
közhatározat szerint a városházához mentünk, hogy a tizenkét pontot magokénak vallják a pol
gárok is, és velünk egyesüljenek. A tanácsterem megnyílt, s megtelt a néppel, először. Rövid ta
nácskozás után a polgárság nevében aláírta a polgármester a tizenkét pontot, s az alant álló so
kaságnak az ablakból lemutatta. Óriási kitörése a lelkesedésnek. […] 

– Budára, Budára! A helytartótanácshoz! nyittassuk meg Stancsics [Táncsics Mihály] börtönét! 
Budára!

Ezek voltak a nép leginkább és legtöbbször hallható kiáltásai. Végre választmány neveztetett 
ki Budára menendő s a helytartótanácsot fölszólítandó, hogy a cenzúrát rögtön eltörölje, Stancsi
csot szabadon bocsássa, s a katonaságnak rendeletet adjon, miszerint ügyeinkbe semmi szín alatt 
be ne avatkozzék. […]

A választmány legalább húszezer ember kíséretében fölment [a hajóhídon át] Budára a hely
tartótanácshoz, és előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartótanács sápadt vala és reszketni 
méltóztatott, és ötpercnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. […] A rab írót diadallal hoz
ta át a töméntelen sokaság Pestre.”

(Petőfi Sándor naplójából, 1848. március 15.) 

a) Állítsd időrendi sorrendbe az egyes helyszínek korabeli ábrázolásait a szöveg alapján! Írd a be
tűjeleket a megfelelő helyre!

1. 2. 3. 4. 5. 6.
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A)  A Landerer és Heckenast 
nyomda előtt 

B)  A Pilvax kávéház  
belső tere

C)  Tüntetés a Nemzeti Múzeum 
előtt

D)  A Helytartótanács épülete 
Budán

E)  A régi pesti  
Városháza

F) A Pestet és Budát összekötő hajóhíd

b) Miben különbözött a pest-budai forradalom az eddig tanult forradalmaktól?

 

c) Milyen politikai követeléseket lehet kiolvasni Petőfi naplórészletéből?
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2.  Elemezd a Tizenkét pontot a táblázatban szereplő szempontok szerint!

Szempontok
A követelés  

sor száma

A társadalmi átalakulást 
elősegítő követelések

A polgári és politikai 
szabadságjogok 
kiterjesztését sürgető 
követelések

Politikai változásokat 
elősegítő követelések

3.  Válaszolj a kérdésekre a képen látható eseménnyel kapcsolatban az ismereteid segítségével! 

Kossuth Lajos és a magyar országgyűlési 
küldöttség fogadása Bécsben 1848. március 
15-én. A képen jobbra felfegyverzett polgárőrt 
látunk és nagy piros-fehér-piros zászlót 
(nem a császári fekete-sárgát). A zászlón 
a „Bécsi Egyetem” felirat olvasható.

a) Milyen események történtek Bécsben két nappal korábban?

 

b) Hogyan fogadták a magyar országgyűlés küldöttségét? Miért?

 

c) Milyen eredményeket ért el a Kossuth vezette küldöttség Bécsben?
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d) Mi segítette elő a politikai változásokat?

 

4.  Fejtsd meg a keresztrejtvényt, és írd a megfejtést a pontozott vonalra!

1. A forradalom költője és vezéralakja.
2. E városból indult el a forradalmi hullám.
3. A bécsi forradalom hatására leváltott osztrák kancellár.
4. Ebben a hónapban került sor a pesti forradalomra 1848-ban.
5. A bécsi küldöttség tagja, a forradalom vezéralakja.
6. Itt gyülekeztek a forradalom reggelén a „márciusi ifjak”.
7. Közlekedés- és közmunkaügyi miniszter; „a legnagyobb magyar”.
8. Itt tört ki forradalom 1848. március 13-án.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

Megfejtés:  

Melyik társadalmi rétegből származott?

 

5.  Egészítsd ki a hiányos szöveget!

A          forradalom hírére Kossuth javaslatára a pozsonyi    

is megszavazta a nemzeti-polgári átalakulást jelentő határozatokat: a    

       megszüntetését, a népképviseletet, a független felelős   

megalakítását és az   eltörlését. Az országgyűlés 74 tagú  

küldöttsége   délelőtt Bécsbe indult, hogy a királlyal is szentesíttesse  

a feliratba foglalt határozatokat.
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6.  Keresd meg a betűsorban elrejtett fogalmakat, amelyek a Tizenkét pont követelései között is sze re-
pel nek! Vigyázz: a fogalmakat esetleg több részletből kell összerakni, melyek nem egymás mellett 
helyezkednek el! Magyarázd meg saját szavaiddal a követeléseket!

sajtófelelősközösországgyűlésközöstörvényelőttinemzetipestenteherviselé 

segyenlőségőrseregministériumszabadság

Fogalom Magyarázat

a)

b)

c)

d)

e)

f )

7.  Egészítsd ki a táblázatot a Battyhány-kormány minisztereinek a nevével és a tisztségeikkel!

A kinevezett miniszter Tisztség

miniszterelnök

Széchenyi István

pénzügyminiszter

Szemere Bertalan

hadügyminiszter

Eötvös József

igazságügyi miniszter

Esterházy Pál

Klauzál Gábor
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8.  Igaz vagy hamis? Tegyél X-et a megfelelő négyzetbe!

Igaz Hamis

A választójog kiterjesztésével népképviseleti országgyűlés jött létre.

Ettől kezdve Kossuth cenzúrázott mindent.

Az áprilisi törvényeket I. Ferenc szentesítette.

Eltörölték az ősiség törvényét, amely1451 óta volt érvényben.

Törvény született Magyarország és Erdély egyesüléséről.

Az átalakulás törvényesen ment végbe.

A király rendeleteihez miniszteri ellenjegyzésre volt szükség.

9.  Melyik a kakukktojás a négy közül? Tegyél X-et a megfelelő helyre, és indokold a választásodat!

 törvény előtti egyenlőség  általános választójog

 sajtószabadság  az ősiség eltörlése

 

 

10.  Válaszolj egy-két mondatban az április törvényekre vonatkozó kérdésekre! 

a) Miért voltak rendkívül jelentősek az áprilisi törvények?

 

 

 

b) Hogyan valósították meg a reformkor során megfogalmazott törekvéseket?

 

 

 

c) Hogyan biztosították Magyarország viszonylagos önállóságát a Habsburg Birodalmon belül? 
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18. Képek a szabadságharc történetéből

1.  Írd a pontozott vonalra, milyen eseményeket látsz a képeken! 

 

 

 

 

2.  Állítsd időrendi sorrendbe az alábbi eseményeket! Írj sorszámokat a négyzetekbe!

 Kossuth híres felszólalása az országgyűlésen

 Jellasics csapataival átlépi a Drávát.

 A pákozdi csata

 Összeül az első népképviseleti országgyűlés.

 V. Ferdinándot I. Ferenc József váltja a Habsburg-trónon.

3.  Válaszolj a kérdésekre az 1. feladat jobb oldali képe és az ismereteid alapján!

a)  Kikből, milyen egységekből szerveződött az új honvédség?

 

b)  Milyen hatást váltott ki Kossuth beszéde? Hogyan érzékelteti ezt a rajzoló?
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c)   A toborzóbeszéd egyik hallgatója be szeretne állni a honvédseregbe, de előbb megkérdezi két 
barátját. Folytasd a megkezdett tanácsokat!

Az egyik barát javaslata: „Állj be honvédnak, mert…”:

 

A másik barát javaslata: „Ne állj be honvédnak, maradj itthon, mert…”:

 

4.  Egészítsd ki a hiányos szöveget!

Az udvar  , a horvát bánt felbiztatta arra, hogy népfelkelői élén fegyveres  

támadást indítson a magyar kormány ellen. A magyar csapatok folyamatosan hátráltak, 

majd            én a magyar honvédsereg    

visszaverte a támadást. A honvédsereg kiállta az első tűzpróbát. A magyar értelmezés szerint  

a harcot az udvar által indított támadás robbantotta ki, így voltaképpen   

  volt szó. A bán háromnapos fegyverszünetet kért, és még ennek letelte előtt seregével  

  kimenekült az országból. A győzelem jelentősége óriási volt,  

a magyar vezetés időt nyert a                  megszervezéséhez.

5.  Az alábbi levélrészlet a téli hadjárat időszakából származik. Elemezd a szöveget a kérdések alapján, 
illetve a tanultak felhasználásával!

„Kérem, azt tegye Ön, amit legjobban talál. Válasszon jó pozíciót, védelmezzen minden lépésnyi 
tért teljes erővel […]. Budapest elvesztésével a hazát nem adjuk ám fel. Elvész Budapest, mint 
elveszett Győr, de azért az Ország meg van, meg kell lennie. Bátran neki, […] mentse ám meg a 
sereget a Tiszához.”

(Kossuth levele Görgeihez, 1848. december 31.)

a) Milyen katonai helyzet olvasható ki a részletből?

 

b) Mire adott utasítást Kossuth?

 

c) Milyen események bontakoztak ki a következő hetekben?

 

d) Foglald össze négy-öt mondatban Görgei Artúr katonai tevékenységét a szabadságharc idején!
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6.  Tanulmányozd a térképet, majd döntsd el a táblázatban szereplő állításokról, hogy igazak-e vagy 
hamisak! Tegyél X-et a megfelelő helyre!

Igaz Hamis

A tavaszi hadjárat a Tiszától indult.

A tavaszi hadjáratban részt vevő haderő Erdély irányába indult meg.

A Habsburg-seregek több vereséget szenvedtek a Duna–Tisza közén.

A támadó haderő egészen Bécsig tört előre.

A tavaszi hadjárat során az ország teljes területe felszabadult. 

A hadjárat alatt az országgyűlés Miskolcon kiadta a Függetlenségi nyilatkozatot.

Bem József hadereje Erdélyből a Bánság felszabadítására indult meg.

Budát két nap alatt felszabadították a honvédseregek.

7.  Állítsd időrendi sorrendbe az alábbi eseményeket! Írj sorszámokat a négyzetekbe!

 Budát elfoglalják Görgei csapatai.

 Magyarország függetlenségének kimondása

 Az országgyűlés átköltözik Debrecenbe.

 Az isaszegi csata
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8.  Az alábbi dokumentum 1849 áprilisában keletkezett. Válaszolj a kérdésekre az ismereteid és a szö-
veg alapján!

„Mi a magyar álladalmat [államot] törvényesen képviselő nemzetgyűlés […]
1-ör. Magyarország a vele törvényesen egyesült Erdéllyel és a hozzátartozó minden részekkel és 
tartományokkal egyetemben szabad, önálló és független európai statusnak [államnak] nyilvánítta
tik s ezen egész status területi egysége feloszthatatlannak s épsége sérthetetlennek kijelen tetik.

2-or. A Habsburg–Lotharingiai-ház a magyar nemzet elleni árulása, hitszegése és fegyverfo
gása által, nemkülönben azon merény által, miszerint az ország területi épségének eldarabolását, 
Erdélynek, Horvátországnak, Szlavóniának, Fiuménak és kerületének, Magyarországtóli elsza
kítását, s az ország önálló státus életének eltörlését fegyveres erőszakkal megkísérteni, evégett 
idegen hatalom fegyveres erejét is a nemzet legyilkolására használni nem iszonyodott, saját ke
zeivel szaggatván szét úgy a Pragmatica Sanctiot, mint általában azon kapcsolatot, mely kétolda
lú kötések alapján közötte s Magyarország között fennállott, ezen hitszegő habsburgi, s utóbb 
Habsburg–Lotharingiai-ház Magyarország, s a vele egyesült Erdély és hozzátartozó minden ré
szek és tartományok feletti uralkodásból ezennel a nemzet nevében örökre kizáratik, kirekeszte
tik, a magyar koronához tartozó minden címnek használatától megfosztatik, s az ország terüle
téről s minden polgári jogok élvezetétől számkivettetik.

Aminthogy ezennel trónvesztettnek, kirekesztettnek és száműzöttnek a nemzet nevében nyil
váníttatik.”

(Részlet a Függetlenségi nyilatkozatból, 1849. április 14.)

a) Mit mondott ki a nyilatkozat első bekezdése?

 

b) Milyen indokokkal igyekeztek alátámasztani a nyilatkozatot?

 

 

c) Milyen katonai események során született meg ez a dokumentum?

 

9.  Egészítsd ki a hiányos szöveget!

A            fegyverletétel után kezdetét vette            rémuralma.   

1849. október 6-án   kivégeztetett tizenhárom honvédtábornokot,  

Pesten pedig                 volt miniszterelnököt. A    

száma ítélet alapján 123 volt, de kb. 1200-an kerültek börtönbe, illetve szökevényként lényegesen 

több embert öltek meg, és sokan hunytak el fogságban is. 

A közkatonákat, altiszteket több évre besorozták a  ,  

és a birodalom távoli  tartományaiba vezényelték őket. Sokan kényszerültek bujdosni vagy  

                , őket távollétükben jelképesen akasztották fel.
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10.  Jelöld be a térképen a segesvári és a temesvári csata helyszínét! Írd be Világost, Aradot és Komáro-
mot a megfelelő helyre!

11. Figyeld meg a temesvári csatát ábrázoló festményt, és válaszolj a kérdésekre!

a) Milyennek ábrázolja a festmény 
készítője a magyar, és milyen
nek a császári hadsereget?

  

b) Hogyan utal a kép a csata kime
netelére?

  

  

c) Ki volt a magyar sereg fővezére? 

  

d) Milyen következményei voltak a csatának? 
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19. A kiegyezés

1.  Válaszolj az ismereteid és a képek alapján a Ferenc József uralkodásának első időszakával kapcsola-
tos kérdésekre! 

Ferenc József kitünteti a forradalom leverésében jeleskedő 
főtiszteket (Anton Strassgschwandtner korabeli festménye)

Ferenc József már megkoronázott  
magyar királyként a Lánchíd pesti 
hídfőjénél, a koronázási dombon

a) Hogyan viszonyult Magyarországhoz Ferenc József az első festményen ábrázolt esemény idején?

 

 

b) Miben változott mindez a második képen megjelenített eseményig? Mi állt ennek hátterében?

 

 

c) Mennyi idő telt el a két esemény között?

 

d) Foglald össze két-három mondatban, hogyan viszonyult az ország lakossága Ferenc Józsefhez az 
első festményen ábrázolt esemény idején!
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2.  Az alábbi, Börtön-dal című verset Medgyes Lajos református lelkész írta, aki 1848–49-ben versei vel, 
prédikációival buzdította a honvédeket. 1850-ben emiatt néhány hónapra börtönbe zárták. Ele-
mezd a verset a kérdések segítségével!

„Nehéz a lánc; a lég vad. 
Elfogytam, mint az árnyék, 
Mégsem panaszlok én! 

Csak testem érzi a kínt 
Lelkem most is szabad: 
Csillagpalástba vonta 
A tiszta öntudat. 
A sorvasztó rabságot 

A börtön éjjelén; 
Mosolyogva hordozom, 
Éretted, szent szabadság! 
Éretted, drága hon! 

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

a) Melyik történelmi korszakban keletkezett a vers?

 

b) Milyen utalások vannak a versben a közelmúlt eseményeire? Emelj ki kettőt!

 

 

c) Hogyan tekintett a fogságra Medgyes Lajos?

 

3.  Elemezd Kossuth Lajos emigrációban írt levelének részletét a kérdések segítségével!

„Megérkezvén haza el fogja Ön minden alkalmas helyütt mondani és terjeszteni, hogy Ameriká
ban nemcsak a nép leírhatatlan lelkesedéssel fogadott, és hazánknak függetlenségébe és szabad
ságába visszaállítására hatalmas segédkezet nyújtani ajánlkozik, hanem a President [az elnök] a 
Congressust [a kongresszust, a törvényhozó testületet] fel is szólította, hogy a nemzet általi elfo
gadtatásomat (üzenetében engem hivatalosan Kormányzónak nevezvén) a Congressus intézke
désének tárgyául jelölte ki: a Congressus pedig elhatározta, hogy engem a nemzet vendégének 
tekint, és mint ilyet üdvezel. 

Ezen congressusi határozatnak következései nagyszerűen fontosak, annyival inkább, mint
hogy ezen határozat akkor történt, miután már New York városának egy nagy fontosságú gyü
lekezetében megmondtam, hogy én politikai célok végett jöttem és az Egyesült Statusoktól 
[Egyesült Államoktól] következőket kívánok: 

1. Hogy az ügyünkbeni orosz intervenció jogtalannak nyilatkoztatván, egy újabb felkelés ese
tére az orosznak intervencióját az Egyesült Statusok meg ne engedjék, és Angliát együtt munká
lásra felszólítsák. 

2. Hogy Amerika revolúcióban [forradalomban] lévő néppel is mindennémű kereskedését 
folytatni, és abban magát senki által akadályoztatni nem engedni, el van határozva, és ennek ol
talma végett Földközi-tengeri Flottáját megerősíti. 

3. Hogy az Egyesült Statusok Magyarország függetlenségi nyilatkozatának törvényességét, és 
azt hazánk egyedüli köz alaptörvényének lenni elismerjék.”

(Kossuth Lajos leveléből, New York, 1851)

OH_TOR06MAB_Tortenelem_6_MF_20210531.indd   110 2021. 05. 31.   15:30



111

a) Milyen fogadtatásban részesült Kossuth Lajos az Amerikai Egyesült Államokban?

 

b) Mire utalt az, hogy hivatalosan kormányzónak nevezték?

 

c) Milyen politikai törekvései voltak Kossuthnak? Mit szeretett volna elérni ezekkel?

 

 

d) Mit akart megvalósítani Kossuth a nagyhatalmi támogatás segítségével?

 

4.  Az alábbi források Deák Ferenc írásaiból származnak. Elemezd a forrásokat a kérdések és az ismere-
teid alapján!

„A szíves felszólítás, amelyet Nagyméltóságod hozzám intézni kegyeskedett, s még inkább e 
felszólítás megtisztelő módja köteleznek engem, hogy ezért Nagyméltóságodnak haladéktalanul 
köszönetet mondjak.

Bármennyire hízelgő is azonban reám e megtisztelő felszólítás, kénytelen vagyok teljes tiszte
lettel bár, de egész határozottan kijelenteni, hogy ez ajánlatot el nem fogadhatom. A közelmúlt 
gyászos eseményei után, oly állapotok között, melyek még jelenleg is uralkodnak, lehetetlenség, 
hogy én nyilvános ügyekben közreműködhessek.

Meg vagyok győződve, hogy Nagyméltóságod nem fog félreérteni. Kicsinyes ürügyet hasz
nálni nem vala szándékom, s úgy hiszem, ez őszinteséggel Önnek ismert jelleme iránt a legna
gyobb tiszteletet tanúsítom.” 

(Deák levele Anton von Schmerling igazságügy-miniszternek, 1850. április)

a) Hogyan viszonyult Deák a kormányzathoz? 

 

b) Mely közelmúltbeli eseményekre utalt a levelében? 

 

c) Milyen magatartásformát követett ekkor?

 

d) Mit jelentett a korszakban a Deák által is vallott kifejezés: „Nem engedünk 48-ból!”? 
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„Egyik cél tehát a birodalom szilárd fennállása, melyet nem kívánunk semmi más tekinteteknek 
alárendelni. Másik cél pedig fenntartása Magyarország alkotmányos fennállásának, jogainak, 
törvényeinek, melyeket a sanctio pragmatica is ünnepélyesen biztosít, s melyekből többet elven
ni, mint amit a birodalom szilárd fennállhatásának biztosítása múlhatatlanul megkíván, sem jo
gos nem volna, sem célszerű. 

Párhuzamosan a magyar alkotmánnyal megfér a közös uralkodó alatt, a közös védelem mel
lett, a lajtántúli országok teljes alkotmányos szabadsága is.”

(Deák Ferenc Húsvéti cikke, Pesti Napló, 1865)

a) Mi mellett érvelt Deák Ferenc? 

 

b) Hogyan nyilvánította ki az együttműködési szándékot?

 

c) Miben változott meg az álláspontja az első forrásban olvashatóhoz képest? Miért?

 

 

5.  Egészítsd ki az ismereteid alapján az ábrát, majd válaszolj a kérdésekre!

Ferenc József

Magyarország Ausztria

Közös ügyek

a) Ki állt a magyar kormány élén?  

b) Ki nevezte ki miniszterelnöknek?  

OH_TOR06MAB_Tortenelem_6_MF_20210531.indd   112 2021. 05. 31.   15:31



113

6.  Írd a pontozott vonalra, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia mely városait, folyóit, országrészeit 
jelölik a térképen a számok!

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  Jelöld a térképen Horvátorszá
got 7es számmal!

3.5.

6.
4.

1.
2.

7.  Az alábbi levelet Kossuth Lajos fogalmazta meg a kiegyezéssel szemben. Elemezd a forrásrészletet 
a kérdések és az ismereteid segítségével!

„Barátom!
Engedd meg e megszólítást azon múlt emlékének nevében, amely a hosszú számkivetés keser
vei, a hazafibánat és családi bú súlya alatt előttem mindig szent maradt. […]

A magyar hadsereg az osztrák birodalmi hadsereg kiegészítő részévé decraláltatik [rendelte
tik], s annak nemcsak szervezete s vezénylete, de még alkalmazása is a magyar miniszteri fele
lősség alul elvonatik, és a magyar országgyűlésnek nem felelős birodalmi kormány rendelkezése 
alá bocsáttatik. […] De én e tényben a nemzet halálát látom; s mert ezt látom, kötelességemnek 
tartom megtörni hallgatásomat; nem a végett, hogy vitatkozzam, hanem hogy Isten, s a haza s az 
utókor nevében esdekelve felszólítsalak. […] Ne vidd azon pontra a nemzetet, amelyről többé a 
jövőnek nem lehet mestere. […] Ne vezesd hazánkat oly áldozatokra, amelyek még a reménytől 
is megfosztják! Tudom, hogy a Cassandrák szerepe hálátlan szerep. De te fontold meg, hogy 
Cassandrának igaza volt!”

(Kossuth nyílt levele Deákhoz – az ún. „Cassandra-levél”, 1867. A trójai királylány,  
Kasszandra a görög mitológiában a meg nem fogadott jóslatok tragikus hősnője.  

Kasszandra hiába látta a végzetes jövőt – például Trója pusztulását –,  
az istenek büntetése miatt szavainak soha senki nem hitt.)

a) Milyen hangvételű a levél? Hogyan próbált vele hatni Kossuth az olvasókra?

 

b) Melyek Kossuth racionális és érzelmi érvei a kiegyezéssel szemben? Sorolj fel két-két érvet! 

 

c) Mikor kapcsolódott be először a két államférfi a közéletbe?

 

d) Milyen tisztséget töltöttek be az első felelős kormányban?
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Év végi összefoglalás 
1. Készítsetek a füzetetekbe időszalagot, és ábrázoljátok rajta az alábbi eseményeket! A magyar ese-

ményeket jelöljétek pirossal, a nemzetközieket pedig kékkel! Dolgozzatok párokban, majd csopor-
tokban!

„A” tanulópár (piros szín)
a) Nagy Lajos törvényei
b)  a nándorfehérvári csata
c) Mátyás uralkodásának kezdete és vége
d) a mohácsi csata
e) Eger ostroma
f) a szatmári béke
g) Mária Terézia uralkodásának kezdete és vége

„B” tanulópár (kék szín)
h) Amerika felfedezése
i) a reformáció kezdete
j) a francia forradalom kezdete
k) Napóleon oroszországi hadjárata
l) „a népek tavasza”

2. Ki volt . . . 

a)  Amerika felfedezője?  

b)  a reformáció elindítója?  

c)  Magyarország első miniszterelnöke?  

d)  a legnagyobb magyar?  

3. Mely szavak betűit kevertük össze? Írd a megfejtést a pontozott vonalra!! Írj a megfejtett szavak 
mellé egy-egy kapcsolódó évszámot is!

a) OOFEMKRRR:  

b) SSVFLLGDOOEÁÁI:  

c) EÁIÓOMRRFC:  

d) JZLFDRAÖI DFKZLSFEEEEÉ:  

e) CRFNIAA RRDFLMOOAA:  
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4. Készítsd el kedvenc magyar és külföldi történelmi személyiséged adatlapját!

a) 

Kép (tankönyv oldalszáma):  

Név:  

Élt:  

Foglalkozás:  

Legjelentősebb tette, műve:  

Híres rokon, ismerős:  

Azért a kedvencem, mert:  

 

 

 

 

 

b)

Kép (tankönyv oldalszáma):  

Név:  

Élt:  

Foglalkozás:  

Legjelentősebb tette, műve:  

Híres rokon, ismerős:  

Azért a kedvencem, mert:  
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5. Miért az egyik legismertebb és legnépszerűbb királyunk Hunyadi Mátyás?

 

 

 

6. Sorold fel Hunyadi Mátyás legalább három-négy konkrét tettét az uralkodá-
si idejéből!

 

 

7. Miért tekinthető világtörténelmi jelentőségű eseménynek 
Amerika felfedezése?

 

 

 

 

8. Milyen változások történtek a gazdaságban a 16–17. században?

 

 

9. Milyen következményekkel jártak a felfedezések az amerikai őslakosok, illetve az egyes afrikai tér-
ségekben élők életében?

 

 

10. Miért volt jelentős Luther fellépése 1517-ben? Milyen következményei voltak a reformációnak?

 

 

11. Mit jelképez a kép? Sorolj fel legalább három-négy olyan vallási jellemzőt, 
amely helytálló a protestáns felekezetekre!

 

 

 

 

Luther egy héber nyelvű Bibliával (id. Lucas Cranach festménye)

Dombormű Hunyadi 
Mátyás portréjáról

Kolumbusz partra szállásának 
ábrázolása egy 18. századi festményen 
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12. Hogyan alakult Magyarország történelme a 16–17. században?

 

 

13. A képen látható, 1867-ben készült festmény az 1552-es várostromnak 
állít emléket. Sorolj fel legalább négy-öt konkrét történelmi eseményt 
az időszakból!

 

 

 

 

 

14. Miért tört ki a II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharc, és milyen 
eredménnyel járt kezdetben? 

 

 

 

15. Hogyan végződött a szabadságharc, és miként hatott ez a 18. századi 
történelmünkre?

 

 

16. Melyik történelmi eseményhez kapcsolódik a képen 
látható festmény? Milyen politikai és társadalmi kö-
vetkezményei voltak ennek az eseménynek? 

 

 

 

 

 

 

17. Hogyan hatottak a kibontakozó események az európai történelemre a következő időszakban?

 

 

Székely Bertalan: Egri nők

II. Rákóczi Ferenc portréja 

A Bastille ostroma 1789-ben 
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18. Melyik történelmi korszakban volt meghatározó szerepe Széchenyi 
Istvánnak? Fogalmazd meg röviden, miért volt ez az időszak jelentős 
a történelmünkben!

 

 

 

 

 

 

19. Melyek voltak Széchenyi legfontosabb gyakorlati tettei? Sorolj fel négy-öt konkrét példát!

 

 

20. Fogalmazd meg röviden, ki volt Kossuth Lajos!

 

 

 

 

21. Milyen történelmi események miatt kellett toborzóbeszédet 
tartani 1848 őszén?

 

 

Széchenyi István portréja 

Kossuth Lajos ceglédi toborzó-
beszéde 1848. szeptember 24-én 
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