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Bevezető

A 10. évfolyam tananyagához kapcsolódó feladatokat tartalmazó feladatgyűjtemény
a Nemzeti alaptanterv (NAT 2020) alapján készült történelemtankönyvek (Történelem 10. – OH-TOR10TA; Történelem 10. – OH-TOR10TB) szemléletéhez, tartalmához
és szerkezetéhez illeszkedik. Elsősorban olyan feladatok találhatók benne, amelyek a
tanórán elsajátítottak átfogó, összegző ismétlését teszik lehetővé. A feladatok összeállításánál fontos szempont volt az is, hogy kiderüljön, mennyire sikerült megérteni
egy-egy adott történelmi korszak fő problémáit.
A feladatok megfogalmazása, hangneme az érettségi feladatokéhoz hasonló, ezzel segítve az írásbeli vizsga jellegének megismerését. A feladatgyűjteményben egyes helyeken
hagyományos helyesírással (például 11. oldal, 8. feladat), máshol modern helyesírással
(például 6. oldal, 1. feladat) jelennek meg az évszázadok. A kétféle jelölést az indokolja,
hogy célszerű megismerni a több száz éves írásmódot is, hiszen régi forrásokban vagy
a régi épületek feliratain a hagyományos írásmóddal találkozunk. A magyar helyesírás
szabályai 12. kiadásának (2015) 294. pontja szerint mindkét írásmód helyes.
A „forrásközpontú” feladatok megoldásával a megszerzett készségek felhasználására helyeződik a hangsúly, aminek később az érettségin is nagy szerepe lesz, amikor
a biztos előismeretek segítségével „ismeretlen” forrást kell elemezni.
A feladatok egy része – társadalom-, kultúrtörténet stb. – a tanórán vagy a tankönyvből megszerzett ismeretek kiegészítését szolgálja, oly módon, hogy az ott csak
nagy vonalakban említett mozzanatok részleteinek felfedezésére, továbbgondolására,
esetleg a téma önálló feldolgozására mozgósít.
A feladatok gyakorlásra, nem pedig dolgozat céljából készültek, éppen ezért megoldásuknál sokszor egyéb segédeszközt – térképet, internetet – is igénybe lehet venni.
Nem a számonkérésre törekedtünk, hanem arra, hogy a történelem eredményes tanulása élményszerűvé váljon. Hisszük, hogy a dolgozattól egészen az érettségire való
felkészülésig a siker záloga nem a magányos, elkeseredett „magolás”, hanem jelentős
mértékben a történelemmel való egyéni vagy csoportos felfedező, vitatkozó, szellemi
élményt adó foglalkozás.

A feladatok jelöléséről
A differenciálás megkönnyítéséhez a munkafüzetben a feladatok nehézségét egy háromfokú skálán jeleztük. Mindezek mellett a nehézségi fok csak tájékoztató jellegű
lehet, miután minden helyi tanterv, tanári tanmenet, osztálytermi gyakorlat az adott
tanulócsoporthoz igazodik. A következő szempontok szerint soroltuk be a feladatokat:
Ezzel a jelzéssel általában azokat a feladatokat jelöltük, amelyek tartalmilag a törzs
anyagra vonatkoznak, és megkívánt kompetenciáikban egyszerűbbek. Nem nyílt végű,
hanem eldöntendő kérdéseket tartalmaznak, vagy egy szűkebb listából kell kiválasztani
a helyes megoldást. Ide tartoznak még az egyszerű forráselemző feladatok is.
Közepes nehézségi fokkal a feladatoknak azt a bő csoportját jelöltük, amelyek vagy
tartalmilag a törzsanyaghoz tartozó forrásokat több/magasabb szintű kompetenciát
mozgósítva elemeznek.
A harmadik jelzéstípus azok mellett a feladatok mellett található, amelyek megoldása során magasabb szintű kompetenciák mozgósítására van szükség. Ezeknél a feladatoknál a megoldások néha tartalmi elemeikben túlnyúlnak a kerettantervi lexikán,
de a feladattípusok összetettsége miatt kiválóan alkalmasak a gyakoroltatásra.
A tanuláshoz sok sikert kívánnak:
a tankönyv alkotói
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1. Fogalmazza meg a képi források segítségével, hogy milyen körülmények és lehetőségek tették szükségessé és lehetségessé a földrajzi felfedezéseket! A forrásokból meghatározott információkkal egészítse
ki a hiányos szöveget, illetve válaszoljon a kérdésre!
1. A terjeszkedő Oszmán Birodalom elzárta a            .
2. Az Ázsiából érkező fogyasztási javakért Európa zömmel            fizetett.
3. Ezek bányái                        -ban a 15. századra 
4. A Földközi-tengeren bevált, lapos fenekű                   és az északon használt, nehézkes
           egyaránt alkalmatlanok voltak az óceáni hajózásra. Európa számára a megoldást egy új hajótípus,
a            kifejlesztése hozta el.
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vonalak jöttek létre
eskedelmi közponabb, tengeren száltérségekben indult
llhatott ennek hát-

an fellendült a távolt nagy tengeri útvoldául Hamburg, Lüok (például Velence,
alakult ki. Az Észavárosok az orosz tetottak, onnan pedig

a Hanza-kereskedelem
Gálya, a levantei kereskedők
Karavella
AKogge,
Hanza fő
hajótípusa a kogge volt.
főbb
hajótípusa
hajótípusa
Az
evezők
nélküli, egyárbocos, a hajófarra szerelt kormánylapátos hajó viszonylag
terhek szállítására
alkalmas
5. nagy
Mennyiben
voltakvoltalkalmasabbak
a 16. század vitorlásai az óceáni utazásra a kormányzás terén a korábbi századok levan(kb. 100-200 t). A kereskedelmi hajót nétei
hajóihoz
képest?
ha tengeri csatákban is bevetették, ilyenkor
 az első részen és a tatfedélzeten lévő
építményekbe dárda- és nyílvető eszközö helyeztek el
ket
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2. Egészítse ki a szöveget az alábbi fogalmakkal! Nézzen utána az interneten a korabeli tájékozódást segítő eszközöknek!
Az európai hajósoknak rengeteg ismerettel kellett rendelkezniük ahhoz,

Fogalmak

hogy a biztonságot nyújtó partokat elhagyják. Mindezen tapasztalatok tu-

iránytű
yy
karakk
yy
karavella
yy
kormánylapát
yy
navigáció
yy
óra
yy
portugál
yy
szextáns
yy
szög
yy
térkép
yy
vitorla
yy

datos összegyűjtése miatt mondhatjuk, hogy Tengerész Henrik (1394–1460)
            herceg Sagresben működő hajózási iskolája a felfedezések előszobája volt. A hajók terén az újítást az jelentette, hogy átvették a Hanza-városok által is alkalmazott középső            -ot, amely a hajó
dőlésekor is tartani tudja az irányt. A mediterrán hajózásban megjelenő többfajta            -t kombinálták, hogy hát- és oldalszélben nagy
sebességgel tudjanak haladni, de szembeszélben is lehetővé váljon az előrejutás.
Az így kifejlesztett kisebb méretű hajókat            -nak, a nagyobbakat            -nak nevezték.

A             kifejezés, amely ma általános értelemben tájékozódást jelent, a latin ’hajózás’ jelentésű szóból
származik. A hajó helyének meghatározásához szükség van            -re, amely síkban tudja ábrázolni Földünk felszínét. A Toscanelli művén látható szélességi és hosszúsági fokok már segítik a tájékozódást. Ahhoz, hogy a kapitány
meg tudja határozni a hajó helyzetét a szélességi skálán, a Sarkcsillag és a horizont közötti            ‑et kell
tudnia megmérni. Ennek az eszköze volt kezdetben a kvadráns, majd a            . A hosszúsági fokok skálájának megmérésére „elegendő” egy pontos             , amely az ismert hosszúságon elhelyezkedő induló
város valós idejéhez van igazítva. A nap deleléséből ki lehet számolni, mennyivel jár a tengerész a kiindulási ponttól keletre
vagy nyugatra. A haladási irány meghatározásában az arab közvetítéssel Kínából átvett             segített.

3. Párosítsa a vaktérképen megjelenő betűjeleket a térkép mellett felsorolt felfedezők vagy konkvisztádorok nevével! (Kettő kimarad!)
James Cook, Jacques Cartier, Hernán Cortez,
Bartolomeo Diaz, Pedro Álvares Cabral, Vasco
da Gama, Ferdinánd Magellán, Cristoforo Colombo (Kolumbusz Kristóf), Francisco Pizarro
Betűjel

A

Név

A

B

B

F

C

C

D

E
D
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4. Az alábbi térkép a felfedezések után kialakuló „kereskedelmi atlanti háromszög” működését mutatja

be. Nevezze meg a két fontos részt vevő térséget, majd párosítsa a számokat a hozzájuk tartozó kereskedelmi cikkekkel!
A)

Számok



Kereskedelmi cikkek
rum, vas, puskapor, szerszámok



arany, elefántcsont, fűszerek, keményfa

B)

bálnazsír, fűrészáru, rizs, prémek, indigó, dohány



luxusáru, kézműipari termékek



cukor, melasz, fa
rabszolga
fegyverek, ruházat, vas, alkohol (főként sör)

B
1
2
6

7
3

A
5

4

5. Fogalmazza meg röviden a képi ábrázolások és a szöveges források alapján, hogyan kerültek kapcsolatba egymással az indián őslakók és az európaiak!
A)

tort_10.indb 8
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C)

D) […] 70 napig tartott, az egész várost sújtotta és rengetegen haltak meg. Sebek jelentek meg az emberek arcán, mellén és hasán, fejtől lábig fájdalmas
sebek borították őket. A betegség olyan borzalmas volt, hogy senki sem tudott felkelni vagy akár megmozdulni. A betegek magatehetetlenül feküdtek
ágyukon, mint a halottak […] nem tudtak felkelni, hogy ételhez jussanak, és
mivel a többiek is betegen feküdtek, sokan éhen haltak a saját ágyukban.
(Egy azték származású szerzetes leírásából)
E) Azt tapasztaltuk, hogy rengeteg könyvük volt tele hasonló betűkkel, és
egyikük sem volt mentes a babonáktól és az ördögi káprázattól. Elégettük
valamennyit.
(Diego de Landa, Yucatán püspöke; 1561)

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

6. A források elolvasása után mutassa be a kérdések alapján az indiánokkal való bánásmód elméletét
és gyakorlatát!
A) Senki azok közül, aki rendelkezésünk folytán a nevezett szigeteken és szárazföldön él, ne merészeljen […] nekik az indiánoknak veszteséget, kárt okozni testükön és jószágukon
[…].
(Kasztíliai Izabella 1503. évi rendeletéből)
B) Valahányszor [a misszionárius] új városba kerül, törekedjen
már az első naptól fogva arra, hogy megtudja: milyen üzleteket kötnek ott, mivel foglalkoznak, milyenek az erkölcsök
és szokások abban az országban, a városban és környékén.
[…] A bűnösökkel mindig négyszemközt, mindig mosolygós
arccal, békés és barátságos hangon beszéljen. Az illető személyiségéhez képest kell majd eldöntenie, hogy átölelje-e
őt, vagy térdre boruljon előtte.
(Xavéri Szent Ferenc missziós tanácsai; 1552)
C) Arisztotelész azt tartja, hogy a zsarnokuralom akkor jogos,
ha szolgák és barbárok, azaz olyan emberek feletti, akiknek
nincs önálló ítéletük és belátásuk. […] ilyenek az indiánok,
akik általános vélemény szerint beszélő állatokhoz hasonlatosak. Minthogy az indiánok lusta, jóra nem hajló népség,
jogosan szolgaságba vethetők. A teljes szabadság ártalmas

lehet számukra; ráadásul a felettük való rendelkezés a legjobb eszköz arra, hogy elfogadják a keresztény hitet.
(1512. évi jelentés az indiánok helyzetéről)
D) A hódítók egymás közt arra fogadtak, hogy ki tud ügyesebben egy kardcsapással egy embert kettévágni, vagy ki tudja
elegánsabban a fejet a nyaktól elválasztani […]. Magam voltam a tanúja, hogy három vagy négy hónap alatt hétezernél
több gyermek halt meg, mert szüleiket bányába hurcolták,
és a magukra maradt kicsinyeket az éhség elpusztította.
(Bartolomé de las Casas spanyol domonkos szerzetes: Historia general de las Indias [Az Indiák általános története]; 1553)
E) Milyen jogon és milyen igazságosság alapján tartjátok ezeket az indiókat ilyen szörnyű és borzasztó szolgaságban?
[…] Elnyomjátok és gyötritek őket, nem adtok nekik enni,
és nem gyógyítjátok a betegségeiket, melyek az általatok
rájuk kényszerített mértéktelen munka miatt folyton sújtják
őket, és okozzák halálukat. Pontosabban: ti ölitek meg őket,
hogy meglegyen a mindennapi aranyatok. […] Nem vagytok
kötelesek úgy szeretni őket, mint saját magatokat?
(Antionio de Montesinos domonkos szerzetes; 1511)

a) Milyen bánásmódot írt elő az indiánok számára a spanyol királynő?


b) Mennyiben esett ez egybe az egyház álláspontjával?
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c) Hogyan bántak a hatóságok az indiánokkal? Mivel indokolták viselkedésüket?


d) Nézzen utána, miként próbált az egyház az indián közösségeken segíteni!


e) Milyen gazdasági oka volt annak, hogy kizsákmányolták az őslakosság munkaerejét?



7. A diagramok tanulmányozása után ismeretei segítségével döntse el, hogy igazak vagy hamisak-e a
táblázat állításai!
A rabszolgaimportból való részesedés

40
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(közép- és nyugatindiai gyarmatok)
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Portugália
Portugália

Állítás

Igaz

Hamis

1. A rabszolga-kereskedelem növekedése nem függött össze az európai politikai viszonyokkal.
2. A rabszolgákat a legnagyobb arányban Brazíliában foglalkoztatták.
3. Az Újvilágba behozott rabszolgák száma a 19. századig növekedett.
4. A transzatlanti rabszolga-kereskedelemből nem részesült Spanyolország.
5. A rabszolga-kereskedelem volumenének növekedése összefügg Európa mezőgazdasági termékek iránt
megnövekedett igényével.
6. Az amerikai gyarmati területeken a rabszolga-munkaerő többségét a bányákban dolgoztatták.
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8. A térkép a világkereskedelem XVI. századi viszonyait mutatja be. Döntse el a táblázatban megfogalmazott állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak!

Állítás

Igaz

Hamis

1. A XVI. századi világkereskedelem elindította a levantei kereskedelem hanyatlását.
2. Európa és Ázsia kereskedelmében az árucsere tekintetében nem, csak a mennyiségben és az útvonalban
történt változás.
3. A Hanza-kereskedelmi útvonal is hanyatlásnak indult a XVI. század folyamán.
4. Európa kézműipara számára a gazdasági fellendülés forrásává a XVI. században alapvetően az Amerikával
kibontakozó kapcsolat vált.
5. Az európai gazdasági behatolást Ázsiában az erős államhatalmak és a fejlett kézműipar lassították.

9. Az ábra a XVI. század közepén kialakuló spanyol uralmi rendszert mutatja be. Az ábra és az ismeretei

alapján válaszoljon a kérdésekre!

a) Hányadik Károlyként uralkodott Habsburg Ká
roly Spanyolországban (1.) és a Német-római Biro
dalomban (2.)?
1.        

2.        

b) Mely országában maradt érintetlen a rendi dua
lizmus (1.), és melyikben kezdődött meg az abszolutizmus kiépítése (2.)?
1. 
2. 
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c) Mely ügyköröket vonta el Károly a rendektől (1.), és milyen szinten helyezte azokat központi irányítás alá (2.)?
1. 
2. 
d) Az államigazgatás mely szintjei maradtak egész birodalmában a rendek kezében?

e) Mi biztosította Károly számára a rendekkel szemben az erőfölényét (1.), és mi tette lehetővé ennek létrehozását (2.)?
1. 
2. 

10. Válaszoljon a kérdésekre a kora újkor francia történelmét bemutató források elolvasása után!
Milyen típusú politikai rendszer megszilárdítására utalt ez a bejelentés?




Hogyan nevezik a Colbert által folytatott gazdaságpolitikát?



Melyik protestáns felekezetre vonatkozott a rendelet? Hogyan nevezték őket
Franciaországban?




Hol épült ki XIV. Lajos fényűző udvartartása?



A) Uraim, azért hívattam önöket, hogy elmondjam: eddig az államügyeket saját
akaratomból a néhai Mazarin bíboros úr irányította. Most elérkezett az ideje,
hogy magam kormányozzak. Önök segíteni fognak tanácsaikkal, amikor én kérem
önöktől. Elrendelem, kancellár úr, hogy semmit se pecsételjen le az én parancsom
nélkül, és Önök, államtitkár urak, a rendelkezésem nélkül semmit sem írhatnak
alá, még egy útlevelet sem.
(XIV. Lajos; 1661)
B) Colbert minden más országnál gazdagabbá akarja tenni Franciaországot […],
s egyetlen lehetőséget sem szalaszt el, hogy Franciaországban meghonosítsa
a más országbeli iparágakat […]. Hogy elkerüljék a pénzváltással járó kellemetlenségeket, Franciaországba kell küldeni a pénzt, Colbert teljes megelégedésére,
aki csak arra törekszik, hogy Franciaországot gazdagítsa ezáltal.
(A velencei követ jelentése Colbert politikájáról)
C) Jelenleg úgy látjuk, hogy – nem feledkezve meg Isten iránti méltó és köteles
hálánkról – fáradozásainkkal elértük a magunk elé kitűzött célt, mivel úgymond
a reformált vallást követő alattvalóink jobb és nagyobb része katolikus hitre tért.
S mivel ennek következtében a nantes-i edictumnak és mindannak teljesítése,
ami úgymond a reformált vallásúak előnyére rendeltetett, feleslegessé vált, úgy
ítéljük meg, hogy királyságunkban e hamis vallás terjedése által okozott zűrzavarok, felfordulás és bajok emlékének teljes eltörlése érdekében semmi jobbat
nem tehetünk, mint […] a nantes-i edictum teljes visszavonását.
(XIV. Lajos 1685. évi rendelete)
D) Szerette mindenben a pompát, a nagyszerűséget, a pazar bőséget. Ízlését kiszámítottan és szándékosan terjesztette el egész udvarában. […] Gőgjét és becsvágyát kielégítette ez a ragyogó, tündöklő udvar.
(Saint-Simon herceg emlékirataiból)

Melyik háború kirobbanásakor hangzott el ez a mondat? Milyen céljaik voltak
a franciáknak, és mi valósult meg ebből?

E) Nincsenek többé Pireneusok!
(XIV. Lajos)
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11. Az alábbi szöveges és képi források XIV. Lajos uralkodói reprezentációjához kapcsolódnak. A források tanulmányozása után ismeretei segítségével válaszoljon a kérdésekre!
A) Mikor Felséged elhatározta, hogy meghív a királyi tanácsba
és hogy bizalmával megajándékoz ügyei intézésében, bátran mondhatom, […] a nagy urak úgy viselkedtek, mintha
nem is alattvalók lettek volna, a leghatalmasabb tartománykormányzók pedig mint valami szuverének a hivatalukban.
(Richelieu politikai végrendelete XIII. Lajoshoz)
B) Az arisztokrácia meghódolt a királynak (XIV. Lajosnak), és
be van zárva aranyozott kalitkájába. Íme, néhány ezer udvaronc, akik számára Versailles-nál véget ér a világ […].
(Robert Mandrou francia történész; 1958)
D)

C) Ragyognia kellett, és ragyogott is: hölgyeinket figyelmes
bókokkal, az udvart és a népet ünnepségeivel, fényűzően
berendezett palotájával és gyönyörű kertjével kápráztatta
el. Mivel mindenben a nagyságra tört, nem ismert semmiféle
mértéket, és még a természeten is úrrá akart lenni, tévedései
is impozánsak és páratlanok: […] Szándéka szerint mindig a
lehető legtöbbet és a lehető legjobbat akarta megvalósítani.
(Részlet Saint-Simon herceg emlékiratából)

E)

Versailles építése

XIV. Lajos balett-táncosként

a) Mi volt XIV. Lajos társadalmi célja a palotakomplexum megépíttetésével?

b) Mi volt az oka annak, hogy ilyen grandiózus épületegyüttest emeltek?

c) Milyen tevékenységeket biztosított a Versailles-ban lakóknak?

d) Mi lehetett ezzel a célja?

e) A király maga is részt vett az udvari előadásokban. Milyen szerepben léphetett fel? Miként függ ez össze melléknevével?

f) Melyik építészeti stílus szellemében épült a palota?

g) Hol épültek Versailles-t másoló uralkodói központok vagy főúri kastélyok?
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12. Az ábra a mezőgazdaság kapitalizálódásának egyik fontos folyamatát mutatja. Az ábra és az ismeretei alapján egészítse ki az alábbi szöveget!

Az árak növekedése és a piac bővülése a termelés felé irányította a(z)             (a befektethető pénzeket), hiszen nagyobb nyereséget lehetett remélni a termelésből, mint a kölcsönüzletekből. Az átalakulás
a(z)             indult meg, mivel megnőtt az igény az élelmiszerek és a textiliparnak nyersanyagot
adó gyapjú iránt. A(z)             – melynek kedvezett az óceáni klíma – Angliában régi hagyomány
volt, már a XIII. században szállítottak gyapjút Flandriába. A nagyobb haszon reményében a földbirtokosok egyre több helyen vették saját kezelésbe a közös földeket, valamint a(z)             parcelláinak egyre
nagyobb részét, és azokon juhlegelőket létesítettek. A folyamatot                 nevezzük.
A folyamat azért indulhatott meg, mert Angliában a jobbágyi kötöttségek már korábban             viszonnyá
alakultak (a jobbágyot nem lehet elűzni földjéről), valamint a nemesség is                   . Így
az államot nem érte kár, ezért nem is állította le a folyamatot. A folyamat nem máról holnapra zajlott le. A XVI. században
kezdődött a fejlettebb délkelet-angliai területeken, onnan terjedt el, és még a       században is tartott.
A saját kezelésbe vett földeken             gazdálkodást folytattak. A vállalkozó földbirtokosok (gentry) és
a jómódú parasztok (yeoman) is                alkalmaztak, és a               
termeltek, vagyis tőkés vállalkozókká váltak, polgárosodtak.

13. Az ábra a manufaktúra kialakulását és jellemzőit mutatja be. Az ábra és az ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!
a)	Mennyiben játszott szerepet a manufaktúrák létrejöttében
a bekerítések folyamata?


b)	Mi tette lehetővé a képzetlen munkaerő alkalmazását az
iparban?


c)	Milyen kölcsönhatás figyelhető meg a manufaktúra termékeinek ára és a gyarmatosítás folyamata között?


d) Mennyiben járult hozzá, illetve mennyiben feltételezte a manufaktúra létrejötte a feudális kötöttségek bomlását?
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14. Tanulmányozza a céhek és a manufaktúrák jellemzőit összevető táblázatot, majd a segítségével és az
ismeretei alapján döntse el az állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak!
Céh

Manufaktúra

a tulajdonos végzi a munkát

bérmunkások végzik a munkát

egy ember az egész munkafolyamatot végzi

egy ember a folyamatnak egy részét végzi

magas szakmai színvonalú munkaerő

szakképzetlen munkaerő

egyedi termékek

tömegtermelés

magas színvonalú termékek

közepes színvonalú termékek

magas árak

alacsony árak
Állítás

Igaz

Hamis

1. A céhekkel szemben a manufaktúrákban munkamegosztást alakítottak ki, ami növelte az áruk minőségét.
2. A céhekben komoly, többéves szakmai képzés működött.
3. A manufaktúra nagy mennyiségben állított elő olcsó árukat, ezért növelni tudta piacait.
4. A manufaktúra esetében a kétkezi munka és a tulajdon elvált egymástól.
5. A manufaktúrában bérmunkások végezték a munkát, akik idővel mestermunkát is elő tudtak állítani.

15. Az ábra a banki tevékenység alapvető jellemzőit mutatja be. Az ábra és az ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!

a) Mely tényezők járultak hozzá a bankszektor kibontakozásához?
1. 
2. 
3. 
b) Soroljon fel négy olyan lehetőséget, amikor a korszakban
az ügyfelek igénybe vették a bankok szolgáltatásait!
1. 
2. 
3. 
4. 
c) Soroljon fel a bankok nyereségfajtái közül hármat!
1.

2. 

3. 
d) Hogyan viszonyult a katolikus egyház a kamatszedéshez a középkorban (1.)? Milyen hatást gyakorolt ez a szektor fejlődésére (2.)?
1. 
2. 
e) Hogyan befolyásolta a gazdaság helyzetét a bankszektor kibontakozása?
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16. Az ábra a tőzsdei tevékenységet modellezi. A források és az ismeretei alapján döntse el a táblázat
állításairól, hogy igazak-e vagy hamisak!

Állítás

Igaz

Hamis

1. A magyar tőzsde kifejezés a nyelv
újításnak köszönhető, és alapja az alföldi
marhakereskedők elnevezése volt.
2. Az árutőzsde egy minták alapján
határidőre kötött üzleteket biztosító
piac.
3. A vállalkozások részvénykibocsátással
tőkét tudnak bevonni.
4. A részvények egy vállalkozás bizonyos
részének tulajdonjogát jelentik, s a
részvényesnek közvetlen beleszólása
van a vállalkozás irányításába.
5. A részvények vásárlása a tőzsdén egy
biztos hasznot jelentő befektetés.

17. Az ábra az európai munkamegosztás alakulását, a következő oldalon látható térkép pedig a Hanza
XV–XVII. századi kereskedelmét mutatja be. A források és az ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!
A)

a) Mikor alakult ki Nyugat- és Közép-Európa között a kézműipari és mezőgazdasági termékek esetében a munkamegosztás?

b) Hogyan hatottak az európai munkamegosztás helyzetére a nagy földrajzi felfedezések?
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c)	Milyen társadalmi modellváltás indult el Nyugat-Európában a XVI–XVII. században?

B)




d)	Hogyan hatott az európai munkamegosztás
alakulása Közép-Európa társadalmi rendszerére?




e)	Milyen hatást gyakoroltak a földrajzi felfedezések a Hanza-útvonal kereskedelmére?



18. Az ábra a lengyel jobbágyság helyzetének változásait mutatja be. Az ábra és az ismeretei alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre!

a) Hogyan alakultak a XV. századig a
közép-európai és a nyugat-európai
jobbágyság szolgáltatásai, illetve a
függőségi helyzetük?




b) Hogyan változtak a XV. századig a
lengyel jobbágyok szolgáltatásai és
földviszonyai?





c) Mi volt a lengyel jobbágyság függőségi helyzetének legfőbb biztosítéka a XV. századig?

d) Hogyan változtak a XVI. századtól a lengyel jobbágyság szolgáltatásai és földviszonyai?


e) Hogyan nevezzük a jobbágyoknak a röghöz kötéssel kialakult függőségi viszonyát?
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19. Olvassa el a kora kapitalizmus időszakát bemutató forrásokat, majd egészítse ki a hiányos szöveget
a felsorolt fogalmakkal!

A) Az említett kereskedők reggel és este megállapított órában
az [úgynevezett] angol börzére mennek, és ott egy óránál
valamivel tovább, alkuszok útján, akik ott nagy számban vannak, a legkülönbözőbb nyelveken üzleteket kötnek, főképpen a különböző árucikkek adása és vétele dolgában. Ezt
követően, valamivel később az „új börzére” mennek, ahol
hasonlóképp alkuszokkal, egy óra hosszat főként váltókkal
és zálogokkal kereskednek.
(Lodovico Guicciardini kereskedő beszámolója
Antwerpenben; 1567)
B) A fent megnevezett személyek az általuk jegyzett és saját
kezűleg aláírt pénzösszegeknek megfelelően vállalják, hogy
a jelen esztendőben hajót indítanak Kelet-Indiába és más

hozzá közel fekvő szigetekre és országokba, és ott kereskednek olyan árukkal, amelyekre ezekben az országokban
szükség van, illetve olyan árukat vásárolnak, amelyekben
ezek az országok bővelkednek […]. A jelen gyűlés 15 személyt választ meg és nevez ki az utazás felelős vezetőinek és
igazgatóinak, akik forduljanak Őfelségéhez azzal a kéréssel,
hogy az említett vállalkozás résztvevőit ruházza fel privilégiumokkal [kiváltságokkal], olyan jogokkal és vámkedvezményekkel, amilyeneket csak kapni lehet, továbbá szerezzenek
be megfelelő hajókat […]. A jelen gyűlés megerősíti és jóváhagyja azokat az intézkedéseket, amelyeket ők elfogadnak,
azzal a feltétellel, hogy tisztviselők alkalmazásához az összes
részestársak közös gyűlése szükséges.
(Az angol Kelet-indiai Társaság jegyzőkönyvéből; 1601)

Az angol Kelet-indiai Társaság egyike volt azoknak a kereskedelmi vállalkozásoknak, ame-

Fogalmak

lyeket befektetők hoztak létre. A magánszemélyek társulásában a pénzt közösen fektették

részvény
yy
árutőzsde
yy
értéktőzsde
yy
osztalék
yy
tőke
yy
kockázat
yy
nyereség
yy
monopólium
yy

be, így alakítva ki a társaság             -jét. A társasági forma előnye
volt, hogy a tagok közösen viselték a(z)             ‑ot, ugyanis a tengeri kereskedelem ebben az időben egyáltalán nem volt veszélytelen. A sikeres kereskedelmi út végén a tagok dönthettek arról, mit tesznek a(z)            -gel.
Amennyiben visszaforgatták a társaság által kezelt alapba, a befizetéseik arányában birtokolt             -eik értéke is emelkedett. Dönthettek úgy, hogy a tagoknak a sikeres periódus lezárása után             -ot fizetnek. A B) jelű
forrás szerint a társaság úgy próbálta nyereségesebbé tenni vállalkozását, hogy az uralkodóhoz fordult védelemért. A leggyakrabban adományozott kiváltság egy-egy árura vagy
területre vonatkozó kizárólagos jog, a(z)               volt. A kereskedelmi vállalkozás által megszerzett javakat a(z)               -én
értékesíthették, amelyet az A) forrás angol börzének nevez. Amennyiben a tagok közül
valaki meg akart válni a cégbeli érdekeltségétől, a(z)               -én
értékesíthette azt; ezt a forrás „új börzének” nevezi.

20. A táblázat a katolikus egyház válságait és megoldási kísérleteit mutatja be. A táblázat és az ismeretei
alapján egészítse ki a hiányos szöveget!
Idő
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Megoldási kísérletek

XI. század

szimónia,
laza erkölcsök

XII. század

eretnekmozgalmak

XIII. század

eretnekmozgalmak,
elvilágiasodó egyház

kolduló rendek,
inkvizíció

XIV. század

nagy nyugati egyházszakadás,
elvilágiasodó egyház

elbukó reformerek (Wycliff )

XV. század

eretnekmozgalmak (Husz),
reneszánsz életvitel és erkölcsök

konstanzi zsinat – a pápai hatalom megszilárdítása,
a reformok elmaradása

clunyi reform
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A római katolikus egyház története során számos válságot élt át. Többször megrendült a hívek hite az egyház erkölcseiben és
a hitélet tisztaságában. Azonban az egyháziak rendre megújulást hirdettek, reformokat vezettek be. Így volt ez a XI. században a(z)             reform idején, majd a XIII. században a(z)             rendek hoztak
megújulást.
A XV. század elejére ismét problémák halmozódtak fel mind az egyházi hierarchiában, mind a hitéletben. A XIV. században a katolikus egyházban több             működött egyszerre, akik kölcsönösen nem ismerték el
egymást. Ezt a kérdést ügyes diplomáciai érzékkel             Zsigmond német-római császár és egyben
            király oldotta meg a(z)             zsinaton (1414–1418), elismertetve a katolikus világ egészével az általa támogatott egyházfőt.
A hitélet és az egyház belső reformjában azonban nem sikerült megoldást találni a zsinaton, ahol a cseh reformátort,
            mint eretneket megégették. A XV. századi Itáliában kibontakozó            
életszemlélet nem kedvezett a reformok ügyének. A római pápák úgy éltek, mint a világi fejedelmek, udvaruk a fényűzés, a
pompa egyik központja volt, ahol nem vetették meg a testi élvezeteket.

21. Rendelje a Luthertől származó idézeteket a röviden megfogalmazott hittételekhez!
A) Dr. Usingen, egy ágostonos barát, aki nekem tanárom volt
az erfurti kolostorban, amikor látta, hogy a Bibliát mennyire szeretem, és milyen szívesen olvasom Isten szent igéjét,
egyszer így szólt hozzám: „Ejnye, ejnye, Márton testvér, hát
mi a csuda az a Biblia? A régi egyházi tudósokat kell olvasni; azok már kiszívták a Szentírás velejét és igazságait. Mert
minden lázadást a Biblia idéz elő!”
B) […] zarándoklatokat rendeztek a szentekhez, hogy levezekeljék a bűnöket. […] mi nem a szentek városait, hanem gondolataikat és szívüket járjuk be.
C) Később természetesen, amikor azt olvastam, hogy az igaz
ember hitből él (Róm. 1, 17), […] egyszerre megörvendeztem. Amikor felismertem, hogy Isten igazsága nem más,

mint a könyörületesség, mellyel minket igazaknak számít,
ebben kaptam meg a segítséget.
D) Ahol hit van, nem maradhat rejtve, megmutatkozik, napfényre tör a jó cselekedetekben. Az ilyen ember vallást tesz
mások előtt az evangéliumról, s egész életét ennek szolgálatában tölti. Amit csak átél, avagy cselekszik, felebarátja javára fordítja, használ neki, és így követi Krisztus példáját. Ahol
nem tör elő a jócselekedet és szeretet, ott a hit nem igazi,
hanem vagy kialudt, vagy a puszta észre támaszkodó ön
ámítás. Jó cselekedetekkel azonban nem lehet kiérdemelni
az örök életet, kegyelmet és üdvösséget; ez következik abból, hogy a jó cselekedetek nem azonosak a lelki újjászületéssel, hanem ennek gyümölcsei.
(Virág Jenő [szerk.]: Dr. Luther Márton önmagáról)

Hittétel

A forrás betűjele

1. Egyedül a hit üdvözít.
2. Egyedül Isten adhat kegyelmet.
3. Egyedül a Szentírás tartalmazza az üdvösség elnyeréséhez szükséges tanításokat.
4. A bűnöket egyedül Isten bocsáthatja meg.

22. Olvassa el az eleve elrendelés kérdéséről szóló részleteket, majd döntse el az állításokról és a bibliai
idézetről, mely forrásra vagy forrásokra vonatkoznak!
A) Ha az eleve elrendelés tanítása felől gondolkodom, amely
szerint Isten egyeseket eleve a kárhozatra, másokat az üdvösségre rendelt, mindent elfelejtek Krisztusról és Istenről, és
bizony odáig jutok, hogy Isten gonosztevő […]. Ha az eleve
elrendelésről gondolkodunk, elfelejtkezünk Istenről. […] Az
egészséges emberi észnek és a természetes értelemnek az
a legnagyobb botránykő, hogy Isten saját önkényes akaratából az embert cserbenhagyja, megátalkodottá teszi, kár-
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hozatba taszítja, mintha örömét lelné a nyomorultul elkárhozottaknak ily nagy bűneiben és örök gyötrelmében. Méghozzá az az Isten tenne így, akinek nagy irgalmát és jóságát
stb. mindenütt hirdetik. Igazságtalannak, kegyetlennek, elviselhetetlennek tűnik fel, hogy így gondolkozzék valaki Isten felől. Ezen már sok nagy ember megütközött a hosszú
századok folyamán.
(Luther Márton: Asztali beszélgetések; 1531–1546)

2021. 05. 31. 16:04

20

I. A KORA ÚJKOR

B) Eleve elrendelésnek nevezzük Isten örök és megmásíthatatlan elhatározását arról, hogy mi legyen az egyes ember sorsa.
Mert nem teremtette az embereket egyformáknak, hanem
egyeseket örök életre rendelt, másokat örök kárhozatra […].
Választottait elhívással és megigazulással jelöli meg az Úr
[…].
(Kálvin János: Institutio, III. könyv; 1559)
C) Bármennyire is megigazult legyen valaki, nem tekintheti
mentesnek magát a parancsok megtartásának kötelezettsége alól, senki se éljen azzal az alaptalan és az Atyák által
kiközösítés terhe alatt megtiltott tétellel, hogy a megigazult
ember számára Istentől előírt dolgokat megtartani lehetetlen. „Mert Isten nem parancsol lehetetlent, hanem paran-

csolván arra figyelmeztet, hogy tedd meg, amire képes vagy,
és kérd, amire nem vagy képes” [Szent Ágoston: De natura
et gratia, 43,50], és segít is, hogy képes légy. Mert akik Isten
fiai, szeretik Krisztust, akik pedig szeretik Őt (amint Ő maga
tanúsítja), megtartják az Ő szavait, amit mindenképpen csak
isteni segítséggel képesek megtenni.
Ennélfogva senki se hízelegjen magának a „csak a hit által”
elvét hangoztatva, azt gondolva, hogy egyedül a hit által lett
örökös és az örökség várományosa, miközben a Krisztussal
együtt való szenvedés nélkül akar megdicsőülni. Ezért bizonyos, hogy az igazhitű vallási tanításnak ellenségei azok, akik
szerint az igaz ember minden jó cselekedetében legalábbis
bocsánatos bűnt követ el.
(A tridenti zsinat 6. ülésének határozata; 1545–1563)

Állítás/idézet

A)

B)

C)

1. „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket,
hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy
akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek.” (Ján.15,16)
2. Isten irgalmasságából kiindulva elveti az eleve elkárhozást.
3. A Biblián kívül az egyházatyák írásaira is hivatkozik.
4. Az állítás indoklásaként nem bibliai idézetre hivatkozik, hanem a Bibliából kibontakozó
istenképre.
5. Luthert az igazhitű vallás ellenségének nevezi.
6. Isten szuverenitását hangsúlyozza, mely szerint nem lehet az elhatározását befolyásolni.

23. Az alábbi idézet Kálvin alapvető művéből származik. A forrás és az ismeretei alapján döntse el a

táblázat állításairól, hogy igazak-e vagy hamisak!

A királyságból könnyű a zsarnokságba átsiklani, de nem sokkal nehezebb az előkelők uralmából a kevesek párturalmába,
s még ennél is könnyebb a népuralomból a lázongásba jutni.
[…] Az emberek bűne és hibája idézi elő […] azt, hogy biztosabb és tűrhetőbb, ha a kormányzatot többen tartják kezükben, hogy egyik a másiknak kölcsönösen támogatója legyen,
hogy egymást tanítsák és intsék, és ha valamelyik a kelleténél
tovább megy, többen legyenek bírák és mesterek szenvedélyének megfékezésére. […]
Ámde – bármiként ítéltessenek is meg az emberek cselekedetei
– az Úr mégis azok által egyformán saját művét hajtotta végre,
akik a fennhéjázó királyok véres kormánypálcáját összetörték,
és tűrhetetlen uralmukat megsemmisítették. Hallják meg ezt a

fejedelmek és rettegjenek! Nekünk pedig a legnagyobb mértékben óvakodnunk kell attól, hogy a felsőség tiszteletes méltóságának azt a teljes tekintélyét, amelyet az Úr a legszigorúbb
parancsokkal szentesített, még ha méltatlanabbaknál látjuk is,
[…] megsértsük […]. Mert ha vannak most a néptől szerezve
bizonyos felsőbbségek, amelyek a királyok önkényének korlátozására vannak felállítva (aminők hajdan a lakedaimoniaknál a
királyok ellenőrzésére rendelt ephoroszok voltak, […] és aminő
hatalommal talán a mostani viszonyok közt működik az egyes
országokban a három rend, mikor országgyűlést tartanak), an�nyira nem vagyok az ellen, hogy ezek kötelességszerűleg közbelépjenek a királyok dühöngő önkényével szemben.
(Kálvin János: A keresztény vallás rendszere; 1536)

Állítás

Igaz

Hamis

1. Kálvin három uralmi formát említ, melyek közül véleménye szerint a népuralomból lesz
a legkönnyebben zsarnokság.
2. Kálvin a nép választott vezetői számára tartja fenn a jogot a zsarnokság elleni fellépésre.
3. Kálvin Isten művének tartja a zsarnoki uralmak megdöntését.
4. Kálvin támogatja, ha a tömeg szembefordul a zsarnokivá vált hatalommal.
5. Kálvin arra int, hogy ismerjük el a hatalom tekintélyét.
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24. Rendelje az egyes felekezeteket a forrásrészletekhez!
E) Eleve elrendelésnek nevezzük Isten örök és megmásíthatatlan elhatározását arról, hogy mi legyen az egyes ember sorsa.
Mert nem teremtette az embereket egyformáknak, hanem
egyeseket örök életre rendelt, másokat örök kárhozatra. […]
Választottait elhívással és megigazulással jelöli meg az Úr.

A)	Hiszem, vallom: egy az Isten,
Más és több nem volt és nincsen.
Hatalmában véghetetlen,
Elmével fölérhetetlen.
Vallom: Jézus volt a Mester,
Szóval, tettel, szeretettel.
Istenhez ki eljuttatott,
Benne bízni megtanított.
B) A pápa nem engedhet el semmiféle büntetést, csak azt, amit
vagy a maga vagy a kánonok rendelkezése alapján szabott
ki. A pápa nem bocsáthat meg egy vétket sem, legfeljebb
kihirdeti és megerősíti Isten bocsánatát. […] Minden keresztény – ha őszinte bánata van – búcsúlevél nélkül is elnyeri
büntetései és bűnei elengedését.
C) Ahogy Pál apostol írja a korinthusbelieknek: mindannyian
egy test vagyunk: e test minden tagjának saját feladata van
a többiek szolgálatában. Hiszen egy a hitünk, egy a keresztségünk, egy az evangéliumunk, egyformán keresztények
vagyunk. Ebből következik, hogy nincsen alapvető különbség papok és világiak, fejedelmek és püspökök között. Az
egyetlen különbséget a végzett munka és feladat, nem pedig a rang teszi.
D) Szembefordultam a búcsúcédulákkal és a pápistákkal, de sohasem erővel. Egyszerűen tanítottam, prédikáltam és írtam
Isten igéit, egyebet nem tettem. És mialatt aludtam, vagy
a barátaimmal ittam a wittenbergi sört, az Ige annyira meg
gyengítette a pápaságot, ahogy addig egyetlen császár vagy
fejedelem sem. Én semmit sem tettem, mindent az Ige tett.

Felekezetek
anglikán
yy
evangélikus
yy
református
yy
római katolikus
yy
unitárius
yy
(antitrinitárius)

F) Ha valaki azt állítaná, hogy a bűnös egyedül a hit által igazul
meg, s ezt úgy érti, hogy semmi mással sem kell hozzájárulnia a megigazulás kegyelmének az elnyeréséhez, s hogy az
embernek egyáltalán nem kötelessége, hogy akarati tevékenységgel előkészüljön és felkészüljön a megigazulásra:
legyen kiközösítve.
G) A presbitereknek vigyázniuk kell minden ember életére,
testvéri módon figyelmeztetniük kell azokat, akiket az eltévelyedés vagy a rendetlen élet veszélye fenyeget, és – ahol
ez fennáll – jelentést kell tenniük az Egyháztanácsnak […],
a kerület elöljáróinak legyen kötelességük őket a családokba
bevezetni, hogy senki se vonhassa ki magát a vizsgálat alól.
Még a rendőrbiztosok is összegyűlnek hetenként egyszer,
hogy megfontolják, vajon nincs-e valamelyik családban valami baj, és hogy közösen megbeszéljék a szükséges orvoslást.
H) […] lelkiismeretemmel végképp tanúsítom és kijelentem,
hogy a Királynő Őfelsége az egyetlen felső kormányzója ennek a birodalomnak, és Őfelsége összes országának és területének, úgy lelkiekben és a gyülekezeti ügyekben, mint
a világiakban, és semmilyen külföldi fejedelemnek, személynek, főpapnak, államnak vagy hatalomnak nincs és nem lesz
joghatósága, hatalma, felsőbbsége, elsőbbsége vagy hatásköre egyházi vagy szellemi ebben a királyságban.

Forrás

Felekezet

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

25. Kösse össze a felsorolt országokat a rájuk leginkább jellemző felekezettel!
Lengyelország

református

Dánia

Hollandia

evangélikus

Skócia

Svédország

katolikus

Írország
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26. A térkép a XVI–XVII. századi Európa felekezeti viszonyait mutatja be. A térkép és az ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!

a) Mely országokban került többségbe a kálvinizmus?
1.

2. 

3.

4. 

b) Mely etnikumhoz köthető leginkább az evangélikus felekezet?

c) Mi segítette a skandináv területeken a lutheri reformáció terjedését?


d) Mely országokban figyelhető meg a XVI. század folyamán a vallási türelem megjelenése?
1.

2. 

e) Mely országokban jelent meg jelentősebb mértékben az unitárius felekezet?
1.

2. 

3.

tort_10.indb 22

2021. 05. 31. 16:04

23

I. A KORA ÚJKOR

27. A forrás a XVI. század második felének magyarországi felekezeti viszonyaiba enged betekintést.
Válaszoljon a kérdésekre a forrás segítségével!
A római Antikrisztus is annyira dühöng a tiszta evangéliumi tanítás és az isteni Ige hűséges szolgái ellen, különösen azokon a
területeken, amelyeket az ádáz török még nem foglalt el, hogy
az összes városokat, mezővárosokat és falvakat megfosztotta
ezeknek az egyházaknak szolgáitól és pásztoraitól. Az egyház
szolgái közül senki sehol el nem kerülheti e kegyetlen üldöztetést, hacsak menedéket nem kap a töröktől megszállott területen. A török ugyanis azok között, akiket már alattvalóiként
birtokol, annyiban kedvez az evangélium becsületes szolgáinak, és annyi emberséggel van irántuk (s ez minden bizonnyal
isteni rendelés), hogy nem zaklatja őket gáncsoskodással, […].
A dolog természete megköveteli, hogy a mi szétszórtan műkö-

dő egyházaink szertartásaira is felhívjam a figyelmedet. […] az
egyházi szolgálatban mindenki úgy cselekszik, ahogyan éppen
neki tetszik. És ámbár az igazság megvallása azonos és a tanítás
is egybehangzó, Magyarországon csaknem minden gyülekezetben, amerre csak elhamvadt már ama római szolgaság, mégis
a szentségek kiszolgáltatásában, s az egyházi szertartásokban
meghonosodott különböző gyakorlat a nép szemében nagyon
is csökkenti az egyházi szolgálat tekintélyét, és a járatlanoknál
igen nagy visszatetszés támad emiatt.
(Huszár Gál óvári prédikátor levele
Heinrich Bullinger zürichi prédikátorhoz; 1557)

a) Hol könnyebb a protestáns lelkészek munkája a két összehasonlított terület közül? Miért?

b) Mit ért a szerző a zárójeles megjegyzésén?

c) Milyen szerepet adtak a korai protestáns prédikátorok Mohács után a törököknek az isteni gondviselésben?

d) Mit kárhoztat a szerző a második bekezdésben?

e) Milyen tényezők akadályozták az egységes istentiszteleti formák kialakulását a korszakban?


28. A képeken egy katolikus és egy református templombelsőt látunk. Társítsa a képeket a felekezetekhez, és írja le a stílus két jellemző vonását!
A)

B)

Felekezet

A kép
betűjele

A stílus
jellemzői

Református

Katolikus

A győri Loyolai Szent Ignác-templom
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29. A térkép a XVI–XVII. századi magyarországi felekezeti viszonyokat mutatja be. A térkép és az ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!

a) A reformáció mely irányzatai szerveződtek egyházzá Magyarországon a XVI. században?
1.                 2.                 3. 
b) Mely térségekben maradt meg jelentős mértékben a katolikus egyház a XVI. században?
1.                 2.                 3. 
c) Mely magyarországi nemzetiségek körében jelent meg jelentős mértékben a reformáció?
1.

2. 

d) Mely nemzetiségek tartoztak a görögkeleti egyházhoz?
1.

2. 

e) Határozza meg a térkép és a tankönyvi szöveg segítségével a peregrináció fogalmát (1.) és jelentőségét (2.)!
1. 
2. 

30. Mutassa be a képi források alapján a 17. században bekövetkező hadügyi reformok legfontosabb
összetevőit és hatásait!
A)
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C)

D)

ezer fő

400
350
300
250
200
150
100
50
0

1470 k. 1550 k. 1600 k. 1630 k. 1670 k. 1700 k.

A francia hadsereg létszámának alakulása

A) 

B) 

C) 

D) 


31. Az alábbi forrás a harmincéves háború időszakának egyik fontos dokumentuma. Döntse el az isme-

retei és a forrás segítségével a táblázatban megfogalmazott állításokról, hogy mennyiben igazak!
VII.2. [A birodalom fejedelmei] a birodalom ügyeit érintő minden tanácskozáson elvitathatatlan szavazati joggal rendelkeznek, különösen, ha törvényeket hoznak vagy értelmeznek, háborút üzennek, adót vetnek ki, katonaállítást vagy beszállásolást rendelnek el. Továbbá, ha közérdekből a rendek birtokain
várakat építtetnek, vagy a már meglevők őrségének megerősítéséről tárgyalnak. Ha béke vagy szövetség kötéséről, vagy más
ezekhez hasonló ügyről van szó. Ilyen és más ezekhez hasonló
ügyek tárgyalásra és döntésre ne kerüljenek a birodalom ös�szes rendjei szabad gyűlésének hozzájárulása és véleményének

meghallgatása nélkül. Mindenekfelett pedig a birodalom összes
rendjeinek szabadon és mindörökké jogában álljon egymás
között és az idegenekkel védelmük és biztonságuk érdekében
szövetségeket kötni, feltéve, ha ezek a szövetségek nem irányulnak sem a császár, sem a birodalom ellen, sem a közbéke,
sem pedig főként ezen megállapodás ellen, valamint ha nincs
bennük olyan dolog, ami azon esküvel ellentétben állana, amely
mindegyiküket a császárhoz és a birodalomhoz fűzi.
(A vesztfáliai békeszerződés szövegéből; 1648)

Az állítás
Állítás

első része

második része

mindkét része

igaz
1. A harmincéves háborúban a francia haderő a katolikusok oldalán
avatkozott be, mivel az országot gyakorlatilag Richelieu bíboros vezette.
2. A háborúban már érvényesültek a „hadügyi forradalom” fejlesztései,
de az egyes csatákban a lovagi hadviselés még nélkülözhetetlennek
bizonyult.
3. Az erdélyi csapatok beavatkozása a Habsburgok ellen irányult, és
elősegítette a cseh felkelés győzelmét.
4. A vesztfáliai békeszerződés tovább gyengítette a német-római császár
hatalmát, és mindez a francia külpolitika érdekét szolgálta.
5. A békeszerződés engedélyezte a fejedelmek önálló külpolitikáját,
sőt katonailag is felléphettek a császárral szemben.
6. Az erdélyi beavatkozás a háborúba az Erdélyi Fejedelemség érdekeit
szolgálta, és biztosította a magyarországi rendek jogait is.
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32. Az alábbiakban a reneszánsz és a barokk stílusra jellemző stílusjegyeket soroltunk fel. Nevezze meg
a táblázatban a stílust, az időszakot, és írja a jellemzők sorszámát a megfelelő oszlopba! A feladat megoldásához használjon művészettörténeti könyveket, vagy nézzen utána az interneten!

1. nyugodt egyensúly, 2. látványosság, 3. mozgalmasság, 4. monumentalizmus, 5. tiszta felépítés, 6. szimmetria, 7. concetto
(meglepetés), 8. zárt forma, 9. nyitott forma, 10. talányosság, 11. világosság, 12. nyers kővel díszített homlokzat, 13. heroizmus, 14. pátosz, 15. illúzió keltése, 16. síkszerűség, 17. mélység, 18. erőteljes részletformálás, 19. harmónia, 20. diszharmónia,
21. a szerkezet leplezése, 22. anyagszerűtlenség

Stílus
Időszak
Jellemzők
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1. Igazolja a Jagelló-korra vonatkozó állításokat a forrásszemelvényekkel! Írja a források betűjelét a táblázat megfelelő sorába, majd válaszoljon a kérdésekre!
A) Ennyi és ilyen súlyos bajoknak, mindnyájunk nagy kárának
valahára véget óhajtunk vetni. Meg akarjuk akadályozni azt,
hogy még nagyobb veszedelembe süllyedjünk azon esetre,
ha kegyelmes urunk, Ulászló király (ki nemcsak kegyelme
sen, nagylelkűen kormányoz s fönntart minket, hanem több
szabadságunkat megújította) férfiörökös nélkül találna el
hunyni, és idegen fejedelem hazánkat erőszakosan elfoglal
ván, minket örökös szolgaságra juttatna. Mivel nincs a föld
kerekségén nemzet, mely nem önvéréből, önnemzetségéből
választja királyát, urát: mi sem engedhetjük, hogy országunk,
mely a kereszténységet, várfoka és vértje gyanánt, minden
kor a maga és övéi bő vérehullásával védelmezte, másoknál
alábbvaló és boldogtalanabb legyen.
(A rákosi végzés szövegéből; 1505)
B) Ezt az egész diétát Szalkai, Szapolyai János vajda, a király és
a királyné már előre kicsinálták [megszervezték] Budán a ná
dor, Sárkány kincstartó és az egri püspök megbuktatására.
Az egész országgyűlés rendezője a vajda volt. […] A királyi
tanácsban nyolc emberük mind a nemesség képviselője,
akik mind a vajda szolgálatában állnak, vagy legalábbis az
ő hívei, akiket a király nem is igen lát, s alig ismer.
(Antonio Burgio pápai nuncius levele a pápának; 1525)
C) E kevéske hadinép pedig odáig jutott a portyázásban és őr
állásban, hogy épp akkor nem tudnak majd szolgálni, amikor
leginkább kellene. Semmi más hadinépe nincs ugyanis itt,
csak az esztergomié, a pécsié, az esztergomi káptalané és
a szekszárdi apáté; sem a nemesség, sem a nép ötöd- vagy
tizedrésze. Én pedig fizetni nem tudok. Ha a nádor úr nem
jön gyorsan, nem tudom, mi lesz.
(Tomori Pál alsó-magyarországi főkapitány,
kalocsai érsek levele a királynak; 1526. június 25.)

D) Lajos Isten kegyelméből Magyarország és Csehország kirá
lya stb. Nagyméltóságú Andrea Gritti úrnak, Velence feje
delmének […]. Maga a török császár már csak három- vagy
négynapi járásra van Nándorfehérvártól; jön ellenünk és ez
országunk ellen egész hatalmával, amellyel mi, mint nagy
méltóságú uraságod már régebben értesült leveleinkből és
követeinktől, nagyon megcsappant erőink miatt nem érünk
fel. Minden reményünk nagyméltóságú uraságod és más
keresztény fejedelmek segítségében van, de leginkább ura
ságodéban. Ha nem érkezik a leggyorsabban, úgy véljük,
levernek minket és ez országunkat.
(Buda; 1526. június 24.)
E) Nem tudok katonákat állítani, ahogy ígértem, még azok a pa
rasztok is megszöktek mind, akik a Duna mellett voltak, ami
kor látták a haderő csekély voltát és az urak távolmaradását.
Talán még mindig azoknak hisz felséged, akik fejüket tették
rá, hogy a császár [szultán] nem támad? Döntse el szent fel
séged, hogy így, asszonymód akarja-e elveszteni az országot.
Azt sem helyeslem, sem felséged, sem az ország szempont
jából, hogy felséged mindig hosszan tanácskozik, s előbb az
összes peres ügyeket akarja elintézni.
(Tomori Pál levele a királynak; 1526. július eleje)
F) Az országban bárhol lakó parasztok, hűtlenségük vétke miatt
veszítsék el arra való szabadságukat, hogy egy helyről másra
költözzenek, legyenek uraiknak feltétlen és örök szolgaság
ra vetve, kivéve a szabad és fallal kerített városokat, melyek
a királyi felséghez hívek maradtak, és kivéve azokat is, ame
lyek uraik és az ország szent koronája mellett hűségükben
kitartottak.
(Az 1514. évi törvényekből)

A mohácsi csatában szerepet játszó tényezők

A forrás betűjele

1. A nemzetközi segítség a törökkel szemben elenyésző volt.
2. II. Lajos határozatlan és gyenge uralkodó volt.
3. A parasztfelkelés után már alig volt lehetőség egy újabb népi keresztes mozgalom meghirdetésére.
4. A királyi kincstár üres volt.
5. A bárói ligák egymással szembeni küzdelme gátolta a felkészülést a törökkel szembeni háborúkra.
6. A bárók egy része a királyi címet is megcélozhatta a korábbi rendelkezések alapján.

Válaszoljon az alábbi forrással kapcsolatos kérdésekre!
A Száva átkelői a törökök kezén vannak, s ezután már nem
marad más, mint a Dráva, mely a Szávánál kisebb folyó, s ame
lyen gyerekség hidat verni. Ezen túl aztán nincs több akadály
Budáig és Bécsig […].
(Antonio Burgio nuncius jelentése a pápához)
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2. Egészítse ki az Oszmán Birodalom berendezkedését bemutató szöveget a felsorolt fogalmakkal! Határozza meg a képek által jelölt fogalmakat, majd azokat is írja a megfelelő helyekre! Nézzen utána az
interneten, ha egy-egy fogalmat nem ismer!
A török sereg állandó,            magja a 16. század elején százezer
körülire becsülhető, háború esetén több tízezer főnyi irreguláris csapat is csatlako-

Fogalmak
defterdár
yy
díván
yy
gyermekadó
yy
hászbirtok
yy
javadalombirtok
yy
kalifa
yy
mufti
yy
nagyvezír
yy
pasa
yy
Porta
yy
rája
yy
reguláris
yy
szandzsák
yy
szandzsákbég
yy
szeráj
yy
szultán
yy
tüzérség
yy
vilajet
yy
janicsár
yy
szpáhi
yy

zott hozzájuk. A hadsereg egyik pillérét a lovas            -k jelentették, akik katonai szolgálatuk fejében tímárt,            -ot kaptak
a szultántól. A hadsereg másik fő alkotóeleme a(z)            ‑ok
állandó zsoldosserege volt. A birodalomban általánossá vált a zsoldosutánpótlás
egyedülálló török módszere: a meghódított keresztényeket sújtó török devsirme,
a(z) „            ”. A fiatalok laktanyákba költöztek, itt kaptak katonai kiképzést, és egész életüket kaszárnyákban élték le. E két nagy fegyvernemet
jól ellátott és képzett            (topcsik), valamint erős flotta támogatta.
A központi hatalom rendkívüli ereje abban állt, hogy az Oszmán Birodalomban minden meghódított föld a(z)            -é lett, akinek saját kezelésében
tartott birtokait            -nak nevezték. A török uralkodó elitet az
adófizető termelők sokmilliós tömege tartotta el. A(z)           
(’nyáj’) nemcsak a keresztény alattvalókat jelentette, hanem vallási különbség nélkül mindenkit, aki földet művelt, állatot tenyésztett, ipart űzött, és adót fizetett.
Az Oszmán Birodalom igazgatása rendkívül erősen központosított volt. A szultánok magukat a szunnita iszlám világ vezetőjének,           -nak
tekintették. A szultáni család isztambuli rezidenciáját            ‑nak
(’császári palota’) nevezték. Az uralkodót teendőinek ellátásában egy tanácsadó
testület, a(z)            segítette. A szultán teljhatalmú helyettese
a(z)            volt, rendszerint ő volt a hadsereg főparancsnoka
is. Emellett saját tanácsot tartott, hivatala a forrásokban sokat emlegetett „magas vagy fényes            ” volt. A(z)           
a központi pénzügyigazgatást vezette, az ő hivatala kezelte a kincstári adókat,
a szultáni birtokokat, nyilvántartotta a javadalombirtokokat. A(z)            -k az iszlám
jog tudósai voltak, akik elméleti jogi véleményt adtak
a törvényszékeknek.
A birodalom legnagyobb közigazgatási egységei a(z)
             -ek voltak, élükön a(z)
            ‑kal vagy beglerbégekkel, és alattuk sorakoztak a(z)          
     ‑ok a(z)             ‑ek
vezetésével. A török kormányzati elveknek megfelelően sűrűn váltogatták őket.
Janicsár
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3. Olvassa el a 16. századi, egymásnak ellentmondó történeti forrásokat, majd az ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!
A) Bár a király serege, mint mondottuk, erősen megzavarodott
s futásnak eredt, még azután is tovább folyt a harc, de már
nem azon a széles síkságon, hanem közvetlenül az ágyúk
előtt; ezek már annyira közel voltak hozzánk, hogy alig tízlé
pésnyi távolság választott el bennünket tőlük. Ekkor azután
nemcsak a rémület, hanem az ágyúk füstje következtében
is, amely mindent betöltött, s a látást is akadályozta, a sereg
nagy része kénytelen volt az említett mocsarak mellett el
terülő völgybe ereszkedni, míg a többiek vitézül küzdöttek
tovább az ágyúk előtt.
(Brodarics István leírása)

B) A pokolra való feslett erkölcsűek mint sötét felhő vagy villa
mos fellegek rohantak, és a térség közepéig jöttek előre. […]
a hadsereg centruma, kb. 60 000 vastestű s lovastól együtt
acélba bújt átkozott – kik a csatasorban úgy voltak elrendez
ve, hogy minden lovas mellett jobbról és balról két puskás
gyalog állott – az iszlámnak győzedelmes hadseregére ro
hant. Minden feslett erkölcsű gyaur lándzsáját egyenesen
magasra tartotta volt, mikor azonban felénk rohantak, le
bocsátották, s a ló nyakára hajolva vágtattak.
(Dzselálzáde Musztafa török történetíró művéből)

a) Melyik ütközet leírását olvashatjuk? (Évszámot is írjon!)

b) Melyik magyar fegyvernem küzdelméről beszél a magyar, és melyikről a török forrás?


c) Miért hangsúlyozza a török szöveg a keresztény haderő létszámát?

C) Valóban a nevezett erősség egy nehezen járható hegy lá
bánál épült nagy vár, amelynek fala terjedelmes, mint az
egész világ, a levegőbe nyúló bástyái magasabbak az égi Hal
csillagzatnál, és olyan erősek, hogy nem lehet leírni. Árká
nak mélységét és szélességét az okosak éles esze sem bírná
megmérni.
(Dzselálzáde Musztafa török történetíró művéből)

D) […] egy mázsánál nincsen több puskaporom, pedig a saját
pénzemen szereztem 300 forinton puskaport, és ezt a város
ban kellett szétosztanom, ha a várost meg akartam tartani.
A vár ugyanis a városban fekszik, és csak addig tartható, amíg
ez, a vár ugyanis semmivel sem biztonságosabb.
(Jurisics Miklós levele I. Ferdinándhoz)

d) Melyik vár ostromáról van szó a forrásokban? (Évszámot is írjon!)

e)	Melyik szerző várról alkotott véleménye áll közelebb a valósághoz? Igazolja állítását a rekonstrukciós rajz segítségével!
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4. A térkép az 1526 és 1540 közötti időszak eseményeit mutatja be. Válaszoljon a térkép és az ismeretei
alapján a kérdésekre!

a) Hány szultáni hadjárat indult a magyar harcterekre 1526 és 1540 között (1.)? Mikor voltak ezek a hadjáratok (2.), és mi
volt a végső állomásuk (3.)?
1.

2. 

3. 
b) Hol (1.) és mikor (2.) csaptak össze I. Ferdinánd és János király hadai? Mi volt a csata eredménye és következménye (3.)?
1.

2. 

3. 
c) Mikor (1.) és hol (2.) kötöttek békét I. Ferdinánd és János király diplomatái? Mi volt a megegyezés lényege (3.)? Mely katonai esemény szorította a feleket erre a lépésre (4.)? Miért (5.)?
1.

2. 

3. 
4. 
5. 
d) Mikor kötött békét I. Ferdinánd és Szulejmán a korszakban?

e) Hol (1.) és kit koronáztak meg magyar királlyá 1526-ban (2.) és 1527-ben (3.)?
1. 
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5. A táblázat és a források a török magyarországi hódításainak háromféle felfogását mutatják be. Döntse el az állításokról, hogy a három forrás melyikéből állapíthatók meg! Töltse ki a táblázatot, majd válaszoljon a kérdésre!
A) Az elmúlt években Allah kegyelmével és
győzedelmes kardom segítségével meg
hódítottam Magyarországot és fővárosát,
Budát. Akkor Magyarország királyságát
János királyra ruháztam, aki adófizetésre
kötelezte magát érte. Halála után pedig
országát fiának ajándékoztam. A szomszé
dos Ferdinánd is szeretett volna azonban
király lenni, ezért testvérének, Károlynak
szövetségével óriási hadat gyűjtött össze.
Ezekkel bejött, és hatalmat szerzett ma
gának Magyarországon, s ostrom alá vet
te Buda városát. Én ekkor hős vezéremet,
Mehmed pasát Buda felé küldtem. Célom
tulajdonképpen az volt, hogy Budát az isz
lám egyik házává tegyem, és Magyaror
szágot birtokomba vegyem. János király
fiát, ki Budában volt, megajándékoztam
Erdély bánságával, Magyarországot pedig
az Oszmán Birodalomhoz csatoltam.
(Szulejmán győzelmi jelentéséből; 1541)

B)

Szulejmáni
ajánlat

A magyarországi
oszmán előretörés

A hódítás általános
menete

1395 és 1520 között
folytonos támadások
és betörések

portyázásokkal és
támadásokkal gyengítik
az ellenséget

elfoglalja Budát, de
kivonul

1526
Mohács

döntő csapás mérése

1528 és 1540 között
Szapolyait támogatja,
mert olcsóbb
fenntartania egy hűbéres
királyságot, mint
megszállni

1528 és 1540 között
Szapolyai mellett
hadjáratokat indít
a Habsburgok ellen

Szapolyai halála után
megszállja Budát, mert
nem bízik abban, hogy a
csecsemő király gyámjai
meg tudják tartani a
hűbéres királyságot a
Habsburgokkal szemben

1541
Buda elfoglalása

C) Ami Magyarország állapotát és kormányzatát illeti, meg
egyeztünk és elhatároztuk, hogy mindenik közülünk az or
szág s a neki alávetett tartományok azon részét, amelyet
most tényleg bír, szabadon, a királyi hatalom teljességével
bírja és birtokolja. […] Szlavónia Horvátországgal és Dalmá
ciával a mi kezünkben marad, Erdély pedig életfogytiglan a
felséges János király hatalmában.
Minthogy pedig felséges János királynak most sem felesége,
sem gyermekei nincsenek, ha Isten kiszólítaná ez árnyékvi
lágból, még ha volna is akkor fia, az ország és a keresztény
világ üdvére való tekintetből, amelyet ebből a békéből és
szövetségből Isten segítségével bizton remélünk, […] be
leegyezett abba, hogy halála után, még ha volna is fia, az

beavatkoznak a megvert
ország belső viszályaiba

közvetlen birtokbavétel

egész magyar birodalom összes országaival, tartományai
val s alávetett részeivel s a királyi jog egész teljességével mi
reánk, vagy ha mi időközben meghalnánk, fiunkra szálljon és
maradjon, akit az ország köteles lesz közös megegyezéssel
királlyá választani, és ha az is elhalna, az ő törvényes s a fiaitól
vagy azoknak törvényes örököseitől leszármazó örökösökre
és utódokra, és ha azok is kihalnának, a császár ő felségére s
az ő fiaira és törvényes örököseire szálljon. […]
Ha pedig az említett örökösödésre kerül a sor, mi vagy fiunk
[…] kötelesek a magyar királyok szokása szerint ünnepélye
sen megesküdni, hogy szabadságait, törvényeit, szokásait
megtartják.
(A váradi békéből; 1538)

Állítás

A)

B)

C)

Egyik
sem

1. Szulejmán 1541-ben elfoglalta Budát, nehogy I. Ferdinánd megszerezze
Magyarországot.
2. Szulejmán az ország keleti felét a csecsemő János Zsigmondnak adományozta.
3. Szulejmán azért nem tartotta meg Budát 1526-ban és 1529-ben, mert kisebb
költséggel járt számára a hűbéres magyar király támogatása.
4. Szulejmán nem akarta elfoglalni Magyarországot, megelégedett volna egy hűbéres
Magyar Királysággal.
5. A Habsburgok ígéretet tettek a magyar rendek jogainak megtartására.

Augusztus 29-e a török kor gyászos és ránk nézve tragikus napja volt. Ismeretei és az internet segítségével nevezze meg azokat az eseményeket, amelyek ezen a napon történtek!
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6. Az alábbi forrásokban Buda török kézre kerüléséről olvashat. Töltse ki a táblázatot a források segítségével!
A) […] Azonban a Budun várában lakó hitetlenek, nem bízván
várukban, és a szent harccal foglalkozó hadsereg támadásá
nak ellentállni nem levén erejük: kényszerűségből megszök
tek, a várat üresen hagyták, s legnagyobb részük csak életé
ért remegve javaival és ingóságaival sem törődött, úgyhogy
a feslett erkölcsű hitetlenekből a szegényeken és zsidókon
kívül senki sem maradt benne.
(Szulejmán szultán naplójából; 1526)
B) Nádasdy, akit ez a váratlan esemény felizgatott, haragjában
és fájdalmában tombolva, szigorú arccal, fenyegetően ipar
kodik őket a megadás feltételeitől eltéríteni, egyszersmind
szemükre veti gyávaságukat és árulásukat, s parancsot ad,
hogy az ágyúkat az ellenségre irányítsák. Ők azonban a hara
gosan kiáltozó Nádasdyt megragadják, egy közeli boltozatos
szobába dobják, s a törökökkel a vár feladására nézve meg
egyeznek, s páratlan gyalázattal, az ellenség nagy örömére
és ujjongásával a várba bebocsátják őket.
(Istvánffy Miklós az 1529-es eseményekről
A magyarok történetének 34 könyve című művében)

Évszám

C) A hitetlenek kimerülvén kegyelmet kértek, s a várat feladták,
ők pedig szabadon bocsáttattak.
(Szulejmán szultán naplójából, 1529. szeptember 8.
Az elvonuló budai védőket végül lemészárolták,
a lakosokat eladták rabszolgának.)
D) Az elmúlt években Allah kegyelmével és győzedelmes kar
dom segítségével meghódítottam Magyarországot és fővá
rosát, Budát. Akkor Magyarország királyságát János királyra
ruháztam, aki adófizetésre kötelezte magát érte. Halála után
pedig országát fiának ajándékoztam. A szomszédos Ferdi
nánd is szeretett volna azonban király lenni és testvérének,
Károlynak szövetségével óriási hadat gyűjtött össze. Ezek
kel bejött, és hatalmat szerzett magának Magyarországon,
s ostrom alá vette Buda városát. Én ekkor hős vezéremet
Mehmed pasát Buda felé küldtem. Célom tulajdonképpen az
volt, hogy Budát az iszlám egyik házává tegyem, és Magyar
országot birtokomba vegyem. János király fiát, ki Budában
volt, megajándékoztam Erdély bánságával, Magyarországot
pedig az Oszmán Birodalomhoz csatoltam.
(Szulejmán győzelmi jelentéséből; 1541)

„Buda ura” Szulejmán seregeinek megjelenése előtt

Buda török általi elfoglalásának háttere

1526
1529
1541

7. Válaszoljon a forrás és az ismeretei alapján a speyeri szerződéshez kapcsolódó kérdésekre!
Először is, […] ő legszentebb császári és királyi felsége s a fen
séges fejedelem […] abban egyeztek meg, hogy a fenséges fe
jedelem lemond „Magyarország stb. választott királya” címéről
és ezzel kapcsolatos minden igényéről, s azzal a címmel, mely
alább következik, ő is, leszármazottai és utódai is megelégsze
nek: […] „Fenséges fejedelem, János úr, a néhai felséges János
királynak, Magyarország, Dalmácia, Horvátország stb. királyának
fia, Isten kegyelméből Erdély és a magyarországi Részek fejedel
me”. E címet ő legszentebb császári és királyi felsége, valamint
utódai mindvégig meg fogják őrizni a fenséges fejedelem és utó

dai számára. Ettől függetlenül – különböző veszélyek elhárítása
céljából – ama levelekben azonban, melyeket esetleg a törökök
császárához kellene írnia, ő szent császári és királyi felségének
kára nélkül, szabadon használhatja a „választott király” címét.
Továbbá, ugyanazon fenséges fejedelem, valamint gyermekei,
utódai, fiági leszármazottai az egész Erdélyt és az általa ez idő
szerint birtokolt magyarországi Részeket békésen bírhatják és
birtokolhatják mint szabad fejedelmek, a javak adományozásá
nak és átruházásának szabad és teljes jogával […].
(A speyeri szerződésből; 1570)

a) Értelmezze a forrásban szereplő magyarországi Részek jelentését!

b) Kik között jött létre a szerződés?
1.

2. 

c) Mikor (1.) és milyen körülmények között (2.) szerezte János úr a „választott királyi címet”?
1.
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d) Milyen érdeke fűződött ő császári felségének ahhoz, hogy János úr lemondjon a választott királyi címről?

e) Miért volt kedvező János úrnak fejedelmi méltóságának elismerése?

f) Mi mutatja a szövegben Erdély függő helyzetét?


8. Az alábbi forrás Magyarország három részre szakadásával foglalkozik. Válaszoljon a kérdésekre a
forrás és ismeretei segítségével!
Erdély korábban Magyarország tartománya volt. De ez a virágzó,
szép keresztény királyság széthullott az osztrák ház hatalombi
torlása miatt; miattuk kényszerült az utolsó magyar király anyja
török segítségért folyamodni. A török nem is késlekedett, de
tudomására hozták, hogy mivel ilyen nagy országot Ausztria
ellenében sem fia, a gyermekkirály nem tud megvédeni, sem
akkor, sem a későbbiek során, csak egy tartományt hagy meg

a kezén az ország közepén, azt, amelyik legtávolabb fekszik
Ausztriától. Ez a tartomány az erdélyi fejedelemség, mely kez
detben teljes szabadságnak örvendett, de az utolsó király halála
óta – akinek egyébként meghagyták királyi címét – a török évi
adó címén hetvenezer dukátot követel.
(Pierre Lescalopier utazása Erdélybe; 1574)

a) Kit hibáztat a francia szerző Magyarország elvesztéséért?

b) Milyen okból foglalta el az országot I. Szulejmán a szerző szerint?

c) Ki volt az, akire „utolsó magyar királyként” hivatkozik a szöveg?

d) Miért Erdélyt ajándékozta Szulejmán a magyar királynak?

e) Mikor történt ez az eset? Hány éves volt akkor a király?

f) Milyen címe volt annak a Báthory Istvánnak, akihez a követ Franciaországból érkezett?


9. Mely várakról szólnak az alábbi források? Mikor zajlottak a bennük leírt ostromok és események?
A) A vár ostroma idején a világhódító uralkodónak drága egész
sége gyönge lévén, ágyba feküdt. Mivel eközben a vár el
foglalása ideig-óráig késett, a páratlan szultán egészsége
rosszabbra fordult.
(Katib Mohammed Zaim török történetíró beszámolója)
B) Sok foglya őnéki, kettőt ő hívata,
Két énökös apródgyát előállatá,
Azok előtt ily testamentomot szóla:
Az Ali basának két apródgyát ajánlá.
(Tinódi Sebestyén)
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C) Az jó Losonczi arra mégsem hajla,
Spaniol, némöt, magyar néki szóla,
Az várasból es béizentek vala,
Nagy szép szavokkal azon kérik vala:
„Siess megadni ez megromlott várat.” […]
(Tinódi Sebestyén)
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D) A menetben mozgolódás és zúgás támadt. Értelmetlen
kiáltások, paripák hánykolódása. A nyakak mintha meg
merevedtek volna: mindenki a Várra bámult.
Akkor nézett fel Gergely is.
Hát lám, ott leng a […] kapun három nagy lófarkas zászló.
A templomban, tornyokon is.
A kapuban pedig alabárdos török őrség turbánozik a ma
gyar helyén. […] A fakezű Cecey üvöltött.
Senki se felel. Az arcok sápadtak. És a némaságot még in
kább átdermeszti egy müezzin éneke, aki a Boldogasszony
temploma tornyáról messze szálló hangon énekli:
Allahu akbár… Ashadu anna la iláha ill Allah…
(Gárdonyi Géza: Egri csillagok)
Évszám

E)

Vár

A)
B)
C)
D)
E)

10. Az alábbi források a „két nagy császár” birodalma között helyét kereső magyar politika dilemmáit mu-

tatják be. A táblázat kitöltésével mutassa be a két birodalom közti választásban felhasznált érvrendszert!
A) Jól tudjátok, hogy a török országunk egyes részeit ugyan
elfoglalta, de inkább csak háta mögött hagyta, mint meg
hódította. Hiszen saját hivatalait, saját törvényeit behozni
nem bírta, s kénytelen eltűrni, hogy azok a részek a maguk
szervezetében maradjanak, s hogy a maguk statútumaival
éljenek.
(Balassa János zólyomi főkapitány; 1555)
B) A nagyvezír: „Te magyar vagy, ti magyarok miért nem nyu
godtok meg, a német disznóktól térjetek át végre a hatalmas
császárhoz [a szultánhoz]. Királyotok úgysem törődik veletek,
a németek jobban gyűlölnek benneteket, mint minket.” Zay:
„Nem helyes ez a beszéd, mert igaz ugyan, hogy a nyelvnek
varietása [különbsége] megkülönbözteti a németet, spa
nyolt, olaszt, franciát, csehet, lengyelt, magyart, de egy és
ugyanazon vallás köt össze bennünket, mert mindnyájan
ugyanazon Istent hisszük.”
(Zay Ferenc későbbi kassai főkapitány és a nagyvezír
beszélgetése, Konstantinápoly; 1555)
C) A török ellenségünk lévén, az ő álnoksága szerint ugyan nem
kételkedünk abban, hogy valamit ne igyekeznék – a magya
rok ellen cselekedni. Éppen ezért ha a török megpróbálkoz
na bárhol hódításokkal – „mint természet szerint való ellen
ségnek is ellene álljanak és tehetségek szerint mind vízen,
szárazon egyaránt ártsanak nekiek”.
(Bethlen Gábor szavai Thurzó Szaniszló
bányavidéki főkapitányhoz; 1619)
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D) Nekem fejemben nem fér: ha ma kivönné az császár kezét
Magyarországból, mint köllene az tótországi [szlavóniai], Du
nán túl és innen való végházakat eltartani.
(Illésházy István főispán szavai Bocskai Istvánhoz; 1605)
E) Kedves volt minékünk keresztény fejedelem alá menni, de
Isten nem akarta, hogy állandó legyen, az ellenség közelsé
ge, sokasága, hatalma és az attól való félelem miatt, ki ázsiai
gondjától megszabadulván egész erejével minket fenyeget.
Mert megüzente, hogy hazánkat tűzzel-vassal emészti meg,
minket, nőinket, gyermekeinket, családunkat kiirt. Kettő kö
zül tehát egyet kérünk: vagy akkora erővel segít minket Fel
séged, ami Szulejmánnak ellenállhat, vagy eskünk alól fel
oldozni kegyeskedik.
(Az erdélyi rendek levele I. Ferdinándhoz; 1555)
F) Az említett Pázmány mondja vala egykor nála létemben.
Átkozott ember volna, ki titeket, erdélyieket arra kisztet
ne, hogy töröktől elszakadjatok, ellene rugoldozzatok, míg
Isten a kereszténységen másképp nem könyörül, mert ti
azok torkában laktok. Oda annak okáért adjátok meg, az
mivel tartoztok, ide tartsatok csak jó correspondentiát [kap
csolatot], mert itt keresztény fejedelemmel van dolgotok
[…], adományotok nem kell, az törököt töltsétek adomány
tokkal.
(Pázmány Péter levele Kemény János
későbbi erdélyi fejedelemnek; 1629)
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Forrás

Érvek a Habsburg-dinasztia mellett

Érvek az Oszmán Birodalom mellett

A)
B)
C)
D)
E)
F)

11. A képen Szigetvár védelmi rendszere látható, az ábra pedig a régi és az új bástyarendszert veti össze.
A források és az ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!
A)

B)

C) Az ország karai és rendei azonfelül elhatározták, hogy a vég
helyeknek a megerősítésére (a mi kiválóan szükséges) az
összes urak, nemesek és más birtokosok a jobbágyaikat, a
mondott adóra nézve tett összeírás szerént hat napi ingyen
munkára (csak is az aratás és a szüret idejét véve ki) kibo
csássák és kiküldjék, a kik is a közelebbi országgyűlésen, erre
nézve meghozott végzés szerént, azokon a napokon át, foly
tonosan dolgozni tartoznak. […]

7. § Az alispánok pedig, vagy ezeknek elégtelensége esetén az
ispánok, minden vármegyében hivatalvesztés alatt tartozza
nak […], hogy minden […] birtokos, erre a köteles munkára és
az előre bocsátott módon kijelölt helyekre a maga jobbágyait,
teljes számban bocsássa ki […].
(Az 1557-es pozsonyi országgyűlés törvényeiből)

a) Miért váltotta fel a kör alakú külső bástyákat az óolasz bástyarendszer?


b) Az alaprajzon kívül mi változott a bástyák építése során?
1.

2. 

c) Miben állt az újolasz bástyák újdonsága (1.)? Mennyiben jelentettek hathatósabb védelmet (2.)?
1. 
2. 
d) Honnan származott a várak átépítéséhez a pénz (1.) és az olcsó munkaerő (2.)?
1.
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12. Az ábra a XVI. századi Magyar Királyság államrendszerét mutatja be. Az ábra és az ismeretei alapján döntse el a táblázat állításairól, hogy igazak-e vagy hamisak!

Állítás

Igaz

Hamis

1. A Magyar Királyság elvileg a Habsburgok többi országától független rendi királyság volt.
2. A magyar államszervezet semmit sem változott a Mohács előtti időkhöz képest.
3. A magyar végvári vonalat nem lehetett volna fenntartani az uralkodó egyéb országaiból érkező támogatás
nélkül.
4. A magyar rendek a Mohács előtti időkhöz hasonlóan fölényben voltak a királyi hatalommal szemben.
5. A királyi felségjogok lehetővé tették az uralkodó számára, hogy a birodalmi szervek befolyását, illetve
a birodalmi érdekeket érvényesítse Magyarországon.

13. Tanulmányozza az Erdélyi Fejedelemség államszervezetét bemutató ábrát, majd döntse el az állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak!
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Állítás

Igaz

Hamis

1. Erdély ugyan függő helyzetben volt az Oszmán Birodalomtól, de a fejedelmeket a rendek választották.
2. Az erdélyi országgyűlés a magyarországihoz hasonlóan erős ellenlábasa volt az uralkodónak.
3. Az erdélyi országgyűlés követte a fejedelemség rendi területi tagolódását.
4. Az erdélyi országgyűlésnek nem volt állandó színtere.
5. A fejedelem lehetőségeit növelte a rendi gyűléssel szemben, hogy az egyes rendi nemzetek érdekei
eltérhettek egymástól.

14. Az ábra a XVI–XVII. századi Erdélyi Fejedelemség politikai lehetőségeit modellezi. Az ábra és az
ismeretei alapján döntse el a táblázatban megfogalmazott állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak!

Állítás

Igaz

Hamis

1. Az Erdélyi Fejedelemség számára a török függés bolygatása háromszor is a fejedelemség pusztulását okozta.
2. A fejedelemség a Habsburgokkal szemben nem talált keresztény szövetségesekre.
3. Az Erdélyi Fejedelemség nyugati hadjáratai jelentős mértékben hozzájárultak a magyarországi rendi jogok
fenntartásához, így az ország viszonylagos függetlenségéhez.
4. A fejedelemség számára a törökkel való szakítás növelte a külpolitikai mozgásteret.
5. Az Erdélyi Fejedelemség létét a két nagyhatalom magyarországi hatalmi egyensúlya biztosította.
6. Magyarországon a korszakban fennmaradt a rendi dualizmus.
7. Az Erdélyi Fejedelemség keresztény szövetségeseit csak protestáns országok alkották.
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15. Az ábra a magyar rendi jogok és Magyarországnak a Habsburg Birodalomhoz való XVII. századi
viszonyát mutatja be. Az ábra és az ismeretei alapján egészítse ki az alábbi szöveget!

A Bocskai-szabadságharc alapvetően         
mozgalom volt, bár tömegesen csatlakoztak hozzá a hajdúk.
Emiatt a történetírás már többször felvetette a kérdést, jogos-e a szabadságharc elnevezés.
A rendek követelései valóban szemben álltak a király
                 törekvéseiv el.
Ugyanakkor a főbb célok között szerepelt a(z)     
          kérdése, mely az ország népességének
nagyobb részét érintette. Ezenfelül a király központosító törekvései nem pusztán a hagyományos rendi törekvések vis�szaszorítását, de a(z)              és abszolutista érdekeket képviselték, s ezzel szemben nyilvánvalóan
csak a magyar                léphettek
fel. Így Magyarország egészének     

       

védte Bocskai mozgalma.

16. Az alábbi feladat a Magyar Királyság vallási kérdéseivel foglalkozik. Válaszoljon a forrásokkal kapcsolatos kérdésekre!

A) 8. § Ezért Ő szent felsége önkéntes elhatározásából és királyi teljes hatalmánál fogva, ugy Szent István királynak, a
magyar nemzet apostolának, valamint a többi összes néhai
felséges magyar királyoknak, az Ő felsége elődeinek az em
litett szent római katholikus hitre és vallásra vonatkozólag,
bármely időben dicsőségesen és kegyesen kiadott és kihir
detett decretumait, végzéseit és czikkelyeit, […] kegyelme
sen helybenhagyja és megerősiti:
9. § És hogy ezutánra, főképpen az ország közönséges gyü
lésein és ennek fontos tárgyalásain, senki a vallásügyet […]

bármely szin és ürügy alatt büntetlenül napirendre ne hoz
hassa, kegyelmesen megállapitotta és komolyan elhatározta,
hogy az ilyen nyugtalankodók és uj dolgok után kapkodók
ellenében, a felséges néhai magyar királyoknak decrétumai
ban és czikkelyeiben megszabott büntetés szerint azonnal
eljárjanak és azokat másoknak való példaadás végett mul
hatatlanul megbüntessék.
(Az 1604-es országgyűlés jóváhagyása nélkül
kiadott törvény részletei)

a) Miért volt sérelmes a magyar rendek számára a törvény (az első mondatban kiemelten szereplő) kiadási módja?

b) Milyen kormányzati berendezkedés nyílt elismerése volt az említett részlet?

c) Melyik vallást kívánta kedvezőbb helyzetbe hozni az uralkodó?

d) Miért volt sérelmes a törvény egyes katolikus rendeknek?

e) Hozza párhuzamba az itt szereplő törvényt más országok uralkodóinak hasonló intézkedéseivel!
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B) A mi tehát a bécsi végzésnek az első czikkelyét illeti, arra néz
ve nemes Magyarországnak a karai és rendei elhatározták:
1. § Hogy a vallás gyakorlata, ugy a báróknak, mágnásoknak
és nemeseknek, mint a szabad városoknak és az ország ös�
szes karainak és rendeinek, […] maguk […] fekvő jószágai
ban; valamint a magyar katonáknak is, az ország véghelyein
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kinek-kinek a maga vallása és hite szerint; nem különben a
mezővárosoknak és faluknak is, ha azt önkéntesen és kény
szerités nélkül elfogadni akarják, mindenütt szabad legyen;
és annak szabad élvezetében és gyakorlatában senki senkit
meg ne akadályozzon.
(Részletek az 1608. évi I. törvénycikkből)

f) Hogyan rendelkezik a törvényszöveg a vallásgyakorlatról?

g) Melyik dokumentumra utal a forrás bevezetőjében a „bécsi végzés”? Milyen körülmények között keletkezett az?

h) Milyen kormányzati berendezkedést állít vissza a törvény az 1604-es sérelmes cikkelyek megváltoztatásával?


17. A feladat a Bocskai-felkelés/szabadságharc okairól, céljairól és társadalmi hátteréről szól. Az első

forrásban Bocskai István 1605-ben, egy erdélyi nemesnek küldött levelének részleteit olvashatja, a második forrás egy mai történész, Pálffy Géza tanulmányából származik. Írja a táblázatban szereplő egyes
társadalmi csoportok mellé, hogy milyen okok miatt vettek részt a mozgalomban Bocskai saját megítélése és a történész szerint!
A) Ezért, amint akarta kegyelmed tőllönk kérdezni: mi lött lé
gyen ennek az indulatnak főbb oka? ha religió-é [vallás-e],
pénz-é, jószág-é? Egy szóval felelünk kegyelmednek. Ma
gunk és az egész magyar nemzetségnek életének és az
mellett religiójának, szabadságának és javainak megtartá
sa; mert mi is, mint egy ember, hütünket meg tudjuk bö
csülni, soha az defectióra [elpártolásra] okot sem adtunk
volna: de erővel, az ő Felsége [II. Rudolf ] álgyuival és éles
kardjával kergettenek el az ő Felsége hűsége mellől; nem
lött mit tennünk halál előtt, amint tudtuk, oltalmazni kellett
magunkot, […] Rajtam sok okokért akarták elkezdeni […], és
az magyarsággal, főrendekkel conspiratiójoktól [összeeskü
vésüktől] féltenek: az magunk nemzete, ugyan az hajdúság
által akarták véghezvinni; […]. De azok az dolgot eszekbe
vevék; magok nemzetinek hóhéri nem akarván lenni, úgy
megháborodtanak volt rajta, hogy ha szinte oly ember akkor
közikben nem találkozott volna: magoktól is ugyanígy reá
támadtanak volna az németre. […] Azután magunk oltalmá
ban mit cselekedtünk, s cselekedik most is az egész magyar
nemzetség, nem szükség számlálnunk;[…] Isten segétsé
géből, hogy nemcsak Kővár, Szakmár, Kassa, Fülek vagyon
kezünkben, hanem ott fenn Zólyomot álgyuinkkal rontatjuk,
az bányavárosok szinte meghódoltak, sőt az Dunán túl is jó
csoport hadunk szállott ki táborban, hamar való nap meg
többül mind törökkel, tatárral; itt azokban sincsen semmi
szűkünk, mert az tatár khán fia nem messze tőlünk.
(Bocskai István levele egy ismeretlen
erdélyi birtokosnak; 1605)
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B) Az Erdély korábbi oszmán vazallusságát visszaállítani törek
vő, így természetesen Habsburg-ellenes mozgalom 1604.
október közepén ekként egyesült a tiszántúli hajdúk kezdő
dő felkelésével. Ám az utóbbiak sem Erdély vagy a királyság
függetlenségéért küzdöttek, hanem elsősorban elmaradt
zsoldjukért és társadalmi-gazdasági problémáik kiváltságok
segítségével történő orvoslásáért. […] Október 30-án már
Felső-Magyarország központja, Kassa városa is megnyitotta
kapuit Bocskai hadai előtt, elsősorban a kálvinista polgár
ság nyomására. […] Az erőszakos ellenreformáció a gyakran
egészen eltérő érdekekkel bíró szabad királyi városokat és a
köznemességet fokozatosan egy táborba sodorta. A felső-
magyarországi protestáns rendek számára az országrészükre
átterjedő hajdúfelkelés 1604. október végén […] lehetőséget
kínált vallásuk fegyveres védelmére. […] Az oszmán-török
csapatok Bocskai melletti gyors megjelenése egy gyakran
elfeledett körülménnyel volt magyarázható. A Budán tartóz
kodó és a magyarországi viszonyokban járatos Lala Mehmed
nagyvezír (1604–1606) […] felismerte, hogy Bocskai váratlan
sikereket elért mozgalma óriási haszonnal szolgálhat az osz
mánok számára is. […] Erdély visszaszerzése mellett a török
hadvezetésben azonnal felmerült a Magyar Királyság egy ré
szének a vazallus fejedelemséggel való egyesítése. […] 1604
novemberének végére tehát az Erdély vazallusi állapotának
visszaállításáért indult mozgalom és a tiszántúli hajdúfel
kelés Bocskai vezetésével a magyar rendek egy részének (a
felső-magyarországi kerület rendjeinek) a vallásszabadságért
és sérelmeik orvoslásáért folytatott Habsburg-ellenes fegy
veres küzdelmévé, valamint az oszmánok által saját magyar
országi pozícióik megerősítésére felhasznált háborúvá is vált.
(Pálffy Géza: Szabadságharc volt-e
Bocskai István mozgalma?)
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Résztvevők

Bocskai István levele

Pálffy Géza tanulmánya

hajdúk
felső-magyarországi
városok polgárai
protestáns rendek
Erdély törökpárti
politikusai
Bocskai István
török hadak

18. Rendelje a török kérdéssel foglalkozó forrásrészleteket a hozzájuk köthető politikusokhoz! Választását indokolja!

A) Ha én magamat megkoronáztattam volna, soha énnálam
nyomorultabb fejedelem nem lött volna, mert [a török]
mindjárt az országnak végházait én tőlem megadatni kí
vánta volna, amelyet ha nem cselekedném, azontúl avval
fenyegetne, hogy ellenem támada a német mellé.
B) A törökhöz nem fűz és nem is fog fűzni semmiféle szál; csak
tettetett barátsággal tárgyalok vele, hogy ezt az ellenséggel
körülvett országot minden módon sértetlenül megőrizhes
sem, amíg felséged fegyverei, Isten segítségével, ki nem ra
gadnak bennünket a szolgaságból.
C) Mi lenne, ha mindnyájan egybefognánk? Ha a lengyel egy
felől, olasz másfelől, mi innen. A perzsák túlsó részről rázni
kezdenék az otthoman fajnak fundamentumait, és az mind
egy volna, mert mindenik kényszeríttetik a török kárára. Ve
lencések saját céljaikért, pápa hitük terjesztéséért, német
azért, hogy idő és alkalmatosság vagyon rá, és ha ezt elmu
latja, elrepül az a jó óra.
Szerző

A forrás betűjele

D) […] aki hatalmas császár [a szultán] fia vagy, tudjad, hogy va
lakinek ezt [a szultántól kapott kardot] ódalára kötik, annak
soha sem pénze, sem hada el nem fogy. Ha is végre kötöd
fel, boldog lész, győzelmes lész. Ha penig olyan orcát akarsz
előtte viselni, mint az előbbi [törökellenest], távol nézzed, kit
az hatalmas császár nem remél felőled. Ne lássad se tema
gadnak, se nemzetségednek utolsó veszedelmét.
E) Keresztény királyok alkalmatosságával vékonyan remélhetni
szabadulásunkat! Ily módon egyedül a török fegyver viheti
haza a bujdosókat győzelmesen. […] Én is hazámnak csen
dességét és boldogulását kívánó és abban fáradozó fia és
tagja vagyok. Én is hazámnak tartom Magyarországot, és
szívesen is kívánom a nyugodalmasabb életet.
F) […] megtőnek münket fejedelemnek. […] ez nagyságot
sohase kívántuk, és azért soha nem is kerestük, […]. Intjük
tehát tekegyelmedet, mint jóakaró kedves atyánkfiát, ne el
lenkezzék többet az országgal és a hatalmas császárral.
Indoklás

Fráter György
Bocskai István
Bethlen Gábor
Zrínyi Miklós
Thököly Imre
Apafi Mihály
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19. Csoportosítsa a Bocskai István és Bethlen Gábor nevéhez köthető forrásrészleteket a táblázatban!
Választását indokolja!

A) […] őket [9254 hajdút] egyenként és összességükben a pa
raszti és nem nemesi állapotból kegyelmesen kiemeljük, és
elrendeljük, hogy […] a mi Magyar- és Erdélyországunk igazi
nemesei sorába és számába számlálják és beírják […].
B) Sokat bujdosott emberek vagyunk, én Törökországra soha
többször nem megyek, inkább akarok meghalnom hazám
ban.

E) Valameddig pedig a Magyar Korona ott fenn nálunknál erő
sebb nemzetségnél, a németnél lészen, és a magyar királyság
is a németeken forog, mindenkor szükséges és hasznos egy
magyar fejedelmet Erdélyben fenntartani, mert nekik [a Ma
gyar Királyság rendjeinek] is oltalmukra, javukra lészen.

C) Ez az erdélyi fejedelem […] elhiggye felőle kegyelmed, hogy
ha előremehet dolgában, hitemre mondom, rabbá teszi az
embereket […] összeadván a pogánysággal magát, az szent
egyház helyett az Machiavellus scholájába [iskolájába] viszen
bennünket, s végre [végül] megtagadtatja az istent az em
berekkel.
(Esterházy Miklós nádor leveléből)

F) Mi Ferdinánd kedvéért az méltóságos magyar nemzetet
semmiképpen meg nem vetjük […]. Ha pedig magatoknak
királyt akartok választani, aminthogy szükséges is, az az ten
nen magatok ti szabadságtok törvénye és rendtartása sze
rint, válasszatok olyat, ki nektek igazsággal és az mi fényes
portánkhoz igaz jóakarattal legyen, és mi azzal a szent bé
kességet megtartjuk, és Magyarországot az ő királyságával
együtt erős becsületben tartjuk.
(IV. Murád oszmán szultán levele
a besztercei országgyűléshez)

D) Ezért, amint akarta kegyelmed tőllönk kérdezni: mi lött lé
gyen ennek az indulatnak főbb oka? ha religió-é [vallás-e],
pénz-é, jószág-é? Egy szóval felelünk kegyelmednek. Ma
gunk és az egész magyar nemzetségnek életének és az mel
lett religiójának, szabadságának és javainak megtartása;
mert mi is, mint egy ember, hütünket meg tudjuk böcsülni,
soha az defectióra [elpártolásra] okot sem adtunk volna: de
erővel, az ő Felsége [II. Rudolf ] álgyuival és éles kardjával
kergettenek el az ő Felsége hűsége mellől; […].

G) Az békesség dolgáról való tractatusban [tárgyalásban] is
az két császár között az mi fölmenetelünk nélkül elégséges
módot nem látunk, melyet minthogy mindenik felé meg
ígértönk, hogy szüvünk szerént munkálkodunk benne, hogy
véghez menjen, szónknak igazat akarunk tenni. […] minden
rendeknek fölmenetelünket megírtuk, és mellénk mindene
ket az szavára hivattunk. Sőt immár azt mind a két császárnak
megírtuk ahhoz képöst, és megírtuk, azmint kegyelmetek
szorgalmazott bennünket.

Forrás

Bocskai

Bethlen

Indoklás

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)
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20. Az ábra Bethlen Gábor erdélyi fejedelem jövedelmeit mutatja be. Az ábra és az ismeretei alapján
egészítse ki a hiányos szöveget!

Bethlen Gábor szilárd kormányzata biztosította a belső nyugalmat. A fejedelmi hatalom erősítése érdekében növelte
a(z)             , s visszavette a(z)               egy részét. Hasonló okokból igyekezett
segíteni a gazdaság fejlődését:                hívott be a Felvidékről,               
(csehországi német anabaptisták) mestereket fogadott be,                védte a hazai termelést. A legjelentősebb termékek (szarvasmarha, méz stb.) kivitelére állami egyedárusítási jogot,               
vezetett be. Így Bethlen jövedelmeinek nagyobbik része nem függött a(z)                . Sőt a királyi jogon szerzett, úgynevezett                jövedelmeknél nagyobb arányt képviseltek
a(z)                jellegű bevételek.

21. Olvassa el a linzi béke szövegéből származó részletet, majd a forrás és az ismeretei segítségével válaszoljon a kérdésekre!

Először: A mi a vallás ügyét illeti, […] kijelentettük és határoz
tuk: hogy az ország összes karai és rendei és a szabad városok,
nemkülönben a kiváltságolt mezővárosok és az ország határszé
lein levő magyar katonák vallásukat, a templomok, harangok és
temető szabad használata mellett, mindenütt szabadon gyako
rolják, és senkinek sem szabad bárkit is az ő vallásának szabad
gyakorlásában bármely módon vagy bármely ürügy alatt zavarni
és akadályozni.
Másodszor: Arra nézve, hogy a parasztok az ő vallásukban nem
gátlandók és nem háborítandók, kijelentjük és határoztuk, hogy
az ország jó békéje és nyugalma kedvéért, az előbb érintett cik
kely és föltétel erejénél fogva, őket sem szabad vallásuknak a
fentebbihez hasonló szabad gyakorlásában, használatában és
követésében, […] ne kényszerítsék.
(A linzi békéből; 1645. december)
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a) Mely hatalmak között köttetett meg a linzi béke?


b)	Mi az újdonság a bécsi békéhez képest felekezeti szempontból? 


c) Mely terület alattvalóira érvényesek a rendelkezések?
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22. Döntse el a források és az ismeretei alapján, hogy melyik erdélyi „nemzetre” igazak a táblázatban
megfogalmazott állítások!

Abrudbánya

Torda
vallásbéke 1568

LD

ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG
Szászváros
Brassó
Nagyszeben

ZM

Temesvár

VA

OS

RV

ÁT O R S Z Á G

Debrecen
Várad
Kolozsvár

MO

OS Z

HA

Gyöngyös
Sopron
Óvár
Pannonhalma
Németkeresztúr
Pápa
Csepreg
Ráckeve Cegléd
Németújvár Sárvár
Alsólendva
Kecskemét
Nedelice
Varasd

HO

Főleg katolikusok
Főleg evangélikusok
Főleg reformátusok
Főleg görögkeletiek
Unitárius közösségek

ÁG

BS
B
T R Á URG
KÖ
RÖ B I R O
KÖ
DA
L

LENGYE
L KI
Késmárk Bártfa
RÁ
LY
K
O
S
Lőcse
Y
K
IR
Y A R Igló
ÁN
G
A
M
Á
M
Eperjes
O
LY
T
Körmöcbánya
Besztercebánya Kassa
AR
SÁ
ST
G
Vizsoly
Detrekő
Sárospatak
Nagyszombat Selmecbánya
Sempte
Szántó
Pozsony

OM

ÁN

B

IR

A nemesek, szászok és székelyek oly
testvéri szövetséget rendelnek, hogy
[…] ellenállnak mind az országot meg
támadóknak, bárminő állapotúak is le
gyenek az ellensége: esküsznek, ettől
fogva elválaszthatatlanok lesznek az
ország védelmében.
(A kápolnai unió szövegéből; 1437)

O

DA

LO

A Habsburg Birodalom határa 1606-ban
Az Erdélyi Fejedelemség határa 1606-ban

M

Magyar–székely

Román

Partium

170 000

110 000

7 magyarországi
vármegye

240 000

200 000

20 000

15 000

65 000

325 000

85 000

Szász székek
Székelyföld

150 000

Összesen

560 000

Állítás

Székelyek

Szászok

Magyarok

Szász

Románok

1. Magyar nyelven beszélnek.
2. Középkori eredetű kollektív kiváltsággal rendelkeznek.
3. Az evangélikus vallást követik.
4. Leginkább városi társadalmat alkotnak.
5. Az unitárius vallás hívei jórészt közülük kerülnek ki.
6. Nagy többségük nem bevett vallást követ.
7. Nincs képviseletük a rendi országgyűlésben.
8. Ezen a „nemzeten” belül jellemző a vallási megosztottság.
9. Teljes társadalmat alkotnak.
10. Egyetlen közigazgatási területen sem alkotnak többséget.
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23. A forrás a magyar jobbágyok mindennapjait mutatja be a 16–17. században. Válaszoljon a kérdésekre a forrás és az ismeretei segítségével!

a) Milyen kimenetele lehetett a portyázó csapatokkal való találkozásnak a forrás szerint?

b) Melyik területen lehetett jellemző a forrásban olvasható gyakorlat? Miért?

c) Mit jelentettek a 16–17. századi „tatárdúlások”?

d) Milyen egyházjogi/polgári jogi problémát vethet fel Huszár Gál az idézett forrás
folytatásában?


Gyakran megtörténik mifelénk az,
hogy a törvényes házastársakat a
portyázó barbárok erőszakos keze
elszakítja egymástól, úgy, hogy
például a férfi megmenekül az el
lenség kezétől, de feleségét elra
bolták, és [a férj] még ha összes
javait feláldozza is, akkor sem tud
ja meg soha már, hogy merrefelé
hurcolták el hitvestársát, s ki sem
tudja váltani őt a rabságból.
(Huszár Gál óvári prédikátor
leveléből; 1557)

24. A kördiagram a Magyar Királyság éves bevételeinek megoszlását mutatja az 1570-es évek közepén,
rajnai aranyban számolva. Válaszoljon a kérdésekre a diagram és az ismeretei segítségével!
Harmincadok (38%)

170 000

75 000

22 000
23 000

181 000

Uradalmak bevételei (24%)
Bányajövedelmek (22%)
Hadiadó (dica, 10%)

294 000

Szabad királyi városok adói (3%)
Egyéb (3%)

a) Miből származott a királyság legnagyobb bevétele?

b) Milyen típusú bevétel a harmincadvám?

c) Mi volt hazánk legfőbb külkereskedelmi cikke?

d) Hogyan segítette elő a Magyar Királyság földrajzi elhelyezkedése, hogy a Hódoltságban és Erdélyben megtermelt javakból
is bevételre tehessen szert?

e) Milyen természetbeni juttatás segítette a végvárak fenntartását?

f) Melyik fém bányászata vált a legfontosabb bányakinccsé a Felvidéken a nagy földrajzi felfedezések és a bányák kimerülése
miatt?
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25. A térkép a Hódoltság viszonyait mutatja be. A térkép és az ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!
a)	Állítsa időrendi sorba a Hódoltság területén létrejött vilajeteket!
1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

b)	Soroljon fel városokat, ahol ma is láthatók török építészeti
emlékek (dzsámik, minaretek, fürdők)!
1.           

2.           

3.           

4.           

5.           
c)	Mi bizonyítja a térképen, hogy a török–magyar határvonal
átjárható volt?

d)	Milyen természetföldrajzi képződményekre támaszkodott
a XVI. század közepén kiépített magyar végvári vonal?


26. A térkép Magyarország XVI–XVII. századi gazdasági helyzetét, az ábra az ország kivitelének és be-

hozatalának az értékét mutatja. A források és az ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!
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a) Melyik áru volt Magyarország legfontosabb exportcikke (1.), és melyik a legjelentősebb importáruja (2.)?
1. 
2. 
b) Mely árukat szállítottuk Lengyelországba (1.), és mi képezte ezen termékek magyarországi bázisát (2.)?
1. 
2. 
c) Mely természetföldrajzi (1.) és mely történeti (2.) tényezők segítették az
alföldi marhatartást?
1. 
2. 
d) Hogyan alakult a korszakban Magyarország külkereskedelmi mérlege?

e) Hogyan alakult az ország gazdasági egysége a három részre szakadást
követően?


27. A feladat Zrínyi Miklós hadtudományi elképzeléseivel és a török kiűzése során megvalósuló kato-

napolitikai eredményekkel foglalkozik. Rendelje az egyes szövegrészletek betűjelét a táblázat állításai
mellé, és a következő oszlopba írja le, hogy mennyiben valósultak meg a felszabadító háborúk alatt a
Zrínyi által támasztott feltételek!
A) Mi lenne, ha mindnyájan egybefognánk? Ha a lengyel egy
felől, olasz másfelől, mi innen. A perzsák túlsó részről rázni
kezdenék az otthoman fajnak fundamentumait, és az mind
egy volna, mert mindenik kénszeríttetik a török kárára. Ve
lencések saját céljaikért, pápa hitük terjesztéséért, német
azért, hogy idő és alkalmatosság vagyon rá, és ha ezt elmu
latja, elrepül az a jó óra.
(Zrínyi Miklós: Az török áfium ellen való orvosság; 1663)

E) Szükséges azért, hogy a magyar nemzet, ha ettül a fennforgó
vésztül meg akar szabadulni, ha magának, prosperitásának
[utódjainak] megmaradást kíván, tartson fegyvert kezében;
de nem úgy, mint eddig, hanem […] hogy az ország tartson
egy ármádát [hadsereget] lábon készen, aki mindenféle, min
den órában, minden szempillantásban, télen, nyáron, oda
mehessen, ahová szükség kévánja.
(Zrínyi Miklós: Vitéz hadnagy; 1650–1653)

B) Én más vallású vagyok, de a kegyelmetek szabadsága az én
szabadságom, a kegyelmeteken ejtett sérelem az én sérel
mem. Volna bár százezer pápista mellett százezer lutheránus
és százezer kálvinista vitéze a fejedelemnek: ők együtt meg
mentenék a hazát.
(Zrínyi Miklós: Az török áfium ellen való orvosság; 1663)

F) Mely nagy vétek penig az, hogy a magyarnak nincs gyalog
sága, és nem gyönyörködik benne, meg nem mondhatom.
Légyen őneki számos lovasa: nem elég az. […] S mivel vé
szesz várat, mivel őrzöd meg aztat, mivel vered ki sáncával
az ellenséget?
(Zrínyi Miklós: Vitéz hadnagy; 1650–1653)

C) Ehhez, amint mondám, az egész nemzetünket fegyverezve
vegyük rendben, legyen elegendő ágyunk és mindenféle
hadiszerszámunk.
(Zrínyi Miklós: Az török áfium ellen való orvosság; 1663)

G) Ha a mi urunknak [III. Ferdinánd] az alatta való magyar nem
zethez való differenciáit nem nevelnék … ha el nem hitetnék
véle, hogy nem bir másképpen a magyarral, hanem mikor
nyomorult: ha viszont nemzetünket […] régi jó állapotra fel
igyekeznénk emelni: kész volna a dolog, örülhetne a keresz
ténység, nem telnék tovább az ottomán hold.
(Zrínyi Miklós: Mátyás király életéről való
elmélkedések; 1655–1657)

D) Ha én a katonának azt mondanám: viselj fegyverderekat,
karabínt, tartsd meg a rendet, ha a hajdúnak: viselj muské
tát és pikát, ne hágj ki a te rendedből, mit mondana nekem?
Legelőször megnevetne, azután meggyűlölne.
(Zrínyi Miklós: Vitéz hadnagy; 1650–1653)
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A forrás
betűjele

Feltétel Zrínyi Miklós szerint

Megvalósulása a török kiűzése idején

1. A király és a rendek közötti kapcsolat helyreállítása
2. Állandó nemzeti hadsereg
3. Fegyelmezett haderő
4. Felekezetek feletti összefogás
5. Megfelelő hadianyag
6. Modern fegyvernemek
7. Nemzetközi összefogás

28. Döntse el a térkép és az ismeretei segítségével, hogy igazak-e a táblázatban megfogalmazott állítások!

Pozsony

Érsekújvár

K

Komárom

Szécsény
Párkány
Esztergom
Buda
Pest

Csáktornya

Vasvár
1664 (béke)

Földvár

Kanizsa

i

T

Y A

M A
G

Szentgotthárd
1664

s za

R

OD

BIR
HABSBURG

G
Á
S
Y
Nyitra Léva

I

R

M

Á

Bécs

AL

O

Duna

L

Habsburg Birodalom országrésze
A vasvári béke jóváhagyta török
területfoglalások
Török hadműveletek 1663-ban
Zrínyi téli hadjárata
Török támadás 1664-ben

Pécs

ÚjZrínyivár

Dráva
Száva

Dárda
Eszék

OSZMÁN BIRODALOM
Állítás

Igaz

Hamis

1. A Zrínyi Miklós által épített Új-Zrínyivár a török végvárvonalat fenyegette.
2. Az 1663. évi török előrenyomulás a magyar országgyűlés helyszínét fenyegette.
3. A császáriak ellentámadását erdélyi erők is támogatták.
4. A téli hadjárat a török utánpótlási vonalát veszélyeztette Eszéknél.
5. Zrínyi támadásával felszabadította a Dunántúlt.
6. A törökök a mohácsi csata után újra nyílt mezei ütközetet nyertek Szentgotthárd alatt.
7. A vasvári béke előnytelen volt a Habsburg Birodalomnak.
8. A vasvári béke újabb magyar területeket adott az Oszmán Birodalomnak.

tort_10.indb 48

2021. 05. 31. 16:05

II. A TÖRÖK HÓDOLTSÁG KORA MAGYARORSZÁGON

49

29. A korabeli ábrázolás Buda 1686-os ostromát mutatja. Válaszoljon a forrással kapcsolatos kérdésekre!

a) Vesse össze a képet a következő feladatban található térképvázlattal! Melyik magaslatról készülhetett a rajz?

b) Honnan származtak azok a csapatok, amelyek az ostromzárnak ezen az oldalán helyezkedtek el?

c) Milyen célt szolgáltak a Várhegyről a folyópart felé futó falak?


30. Válaszoljon a kérdésekre a Buda visszafoglalását bemutató vázlat és az ismeretei alapján!
a) Kik vettek részt a vár visszafoglalásában?

b) Melyik fegyvernem fejlődése segítette az ostromlókat?

c) Milyen eredményt ért el a török felmentő sereg?

d) Milyen szerepet játszottak a vázlaton látható, az ostromlók körkörös árkait bemutató vonalak között cikcakkvonalban futó árkok?
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31. Döntse el az állításokról a térkép és az ismeretei segítségével, hogy igazak-e vagy hamisak!
LENGYEL K
A törököktől visszafoglalt területek:
IR.
1684–1686
1687–1691
1692–1697
Kassa Munkács
A törökök által 1690 után
Á L Y S Á (1685–88)
R
I
visszafoglalt terület
G
K
Duna
Érsekújvár
sza
Bécs
1685
Eger ál lása Ti
y
l la
Buda
ökö fog
1686 Pest h el
(visszafoglalás)
Szolnok
Várad
Fehérvár
T

Y

G

A
M

Kolozsvár

Erdély megszállása

Simontornya
Kanizsa Pécs

Száva

A

HABSBU

RG

A

BI

R

lam

R.

án a

k

Főbb császári hadmozdulatok
a felszabadító háború első éveiben
A török hódítás határa 1683-ban
A Magyar Királyság határa a
karlócai béke után (1699)
Az Oszmán Birodalom határa a
karlócai béke után (1699)
M
O
LD
V
E R D É LY I

Szeged

Szigetvár Nagyharsány Zenta
1697
Dráva 1687

OSZMÁN BIR.

FEJEDELEMSÉG
Lippa
Temesvár
Lugos
Karánsebes

Karlóca
Nándorfehérvár
1688

Gyulafehérvár

Orsova

Állítás

L
H AVAS A L F Ö

Igaz

D

Hamis

1. Buda visszafoglalása 145 évvel az elfoglalását követően történt.
2. Thököly Imre vazallusállama a karlócai békéig ellenállt a Habsburgoknak.
3. Az Erdélyi Fejedelemség területére is beérkeztek a Habsburg-csapatok.
4. A hadműveletek első szakaszában az ország nagy részét felszabadították a keresztény haderők.
5. A keresztény erők felszabadították a két román fejedelemséget is.
6. Nándorfehérvár tartósan a keresztény erők kezében maradt.
7. Az Oszmán Birodalom ellentámadásai kisebb sikerekkel jártak.
8. A karlócai béke az ország teljes felszabadulását jelentette a török uralom alól.
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1. Az ábra az angol felvilágosodás jelentős gondolkodója, John Locke államelméleti elképzelését mutatja
be. Az ábra és az ismeretei alapján egészítse ki a Locke művéből származó részletet a megfelelő kifejezésekkel, és válaszoljon a kérdésre!

a) Egészítse ki a szöveget!
1. 
2. 
3. 
4. 
b) Hogy nevezzük Locke szerint a polgárok és az állam között létrejövő kapcsolatot?


Az ember teljesen egyenlőnek és szabadnak született. Megvan a joga,
hogy békésen és zavartalanul éljen azokkal a jogokkal, melyeket a
_____ (1) törvény neki nyújt. A természet nemcsak hogy arra ad jogot,
hogy megvédje javait: azaz életét, szabadságát és vagyonát a mások
jogtalansága vagy merénylete ellen, hanem arra is, hogy ítéljen és
meg is büntesse azokat, akik a […] törvényt megsértik. […] Ámde az
államban ez nem lehetséges. […] E jog az _____ (2) van átruházva,
mellyel ez a szükséghez képest intézkedik, de az intézkedések [törvények] úgy tekinthetők, mintha a polgárok maguk hozták volna.
A magánbíráskodás megszűnésével a szuverenitás [főhatalom] az
államra száll. Törvényeket fognak hozni. Másrészt a közösség megbíz
egyeseket a törvények _____ (3). Ezek az emberek megszüntetik a
polgárok közt fölmerülhető ellentéteket, és a törvényben megszabott
büntetéssel sújtják azokat, akik a társadalom egésze vagy annak egyes
tagjai ellen vétenek. A következőkből azonban ki fog derülni, hogy a
korlátlan uralom, melyeket némelyek úgy szeretnek feltüntetni, mint
az egyetlen lehetséges kormányformát, valójában összeférhetetlen a
polgári társadalommal, és általában nem polgári kormányforma. […]
S mivel a hatalom kihasználására amúgy is hajlamos emberi gyarlóság túl nagy kísértésnek van kitéve, ha ugyanazok az emberek tartják
kezükben a _____ (4) hatalmat, mind a törvények végrehajtásának
hatalmát, megfelelően rendezett államokban, ahol úgy veszik figyelembe az egész érdekét, ahogy kell, a törvényhozó hatalom külön
személyek kezébe van letéve, akiknek, ha megfelelő módon összegyűlnek, hatalmuk van arra, magukban vagy másokkal együtt, hogy
törvényeket alkossanak, de miután megalkották, ezeket elkülönítik
tőlük, és ők maguk is alá lesznek vetve az általuk hozott törvényeknek.
(John Locke: Értekezés az emberi értelemről; 1683)

2. Válaszoljon az ismeretei és az ábra alapján a kérdésekre!
a)	Mit állított a felvilágosodás végső magyarázatként az
isteni törvények helyére?


b)	Mennyiben járultak hozzá a természettudományok a
társadalomtudományok fejlődéséhez?


c)	Mely társadalmi csoportokhoz köthető a felvilágosodás
követése?
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3. A feladatban a 17–18. századi felvilágosodás során megfogalmazott gondolatokat olvashat. Párosítsa
az idézeteket a felvilágosodásban megjelenő fogalmakhoz! Egy fogalomhoz több idézet is rendelhető!
A) Elhatároztam, hogy felteszem: mindazon dolgok, amelyek
valaha is bejutottak elmémbe, nem igazabbak, mint álmaim
csaló képei. De csakhamar beláttam, hogy mialatt így mindent hamisnak akarok felfogni, szükségképpen kell, hogy
én, aki ezt gondoltam, legyek valami.
(René Descartes: Értekezés a módszerről; 1637)
B) […] kihirdetett, érvényes törvények útján kell kormányozni,
amelyeket nem szabad egyes esetekben megváltoztatni,
hanem ugyanazt a szabályt kell alkalmazni a gazdagra és
szegényre, a kegyencre a királyi udvarban és a falusi emberre
az eke szarva mellett.
(John Locke: Értekezés a polgári kormányzatról; 1690)
C) Az igazi és törvényes hatalom tehát szükségképpen korlátozott […] a kormányzás, ha mégoly örökletes is, ha mégannyira egyetlen ember kezébe tétetett is le, nem magán jószág,
hanem közvagyon, következésképpen sosem vehető el a
néptől, akinek lényegében egyedüli és kizárólagos birtoka.
(A Nagy Francia Enciklopédia Politikai hatalom szócikke)
Fogalom

D)	Tartozzék kizárólag a hatóságokra minden, ami a házasságkötéssel kapcsolatos; a papok szorítkozzanak a frigy megáldásának magasztos szerepére […].
(Voltaire: Filozófiai ábécé; 1764)
E) Magunk okozta ez a kiskorúság, ha oka nem értelmünk fogyatékosságában, hanem az abbeli elhatározás és bátorság
hiányában van, hogy mások vezetése nélkül éljünk. Sapere
aude! Merj a magad értelmére támaszkodni! – ez tehát a
felvilágosodás jelmondata.
(Immanuel Kant: Válasz a kérdésre:
Mi a felvilágosodás?; 1784)
F) […] én igazán nem tudom, ki a hasznosabb az államnak: az
agyonpúderezett előkelő, aki tudja, hány órakor kel és fekszik a király, s a miniszter előszobájában a szolgát játssza,
vagy a kereskedő, aki irodájából Elő-Indiába vagy Kairóba
küld megrendeléseket, s ezzel a világ javát szolgálja.
(Voltaire: Filozófiai levelek; 1734)

A forrás(ok) betűjele

Fogalom

a társadalmi hasznosság elve

népszuverenitás/népfelség

az ész mindenhatósága

szekularizáció / állam és egyház
szétválasztása

törvény előtti egyenlőség

A forrás(ok) betűjele

4. Az alábbi idézet a 18. század egyik fontos művéből származik. Válaszoljon a forrást elemző kérdésekre!
Minden államban háromféle hatalom van: a _____ (1) hatalom,
a nemzetközi jog alá tartozó dolgokra vonatkozó végrehajtó
hatalom, végül az a végrehajtó hatalom, amely a polgári jog alá
tartozó dolgokra vonatkozik. […] Ha a _____ (1) hatalom a végrehajtó hatalommal ugyanabban a személyben vagy ugyanabban 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 _____ (2) hatalom
nincsen elválasztva a törvényhozó, valamint a _____ (3) hatalomtól. Ha a _____ (2) hatalom a törvényhozói hatalomhoz
kapcsolódik, az állampolgárok élete és vagyona feletti hatalom
önkényes lenne […].

Minthogy szabad államban minden szabad lelkű ember maga
kell hogy kormányozza magát, következésképpen a nép egészét kell hogy illesse a törvényhozó hatalom. Minthogy azonban
ez nagy államokban keresztülvihetetlen, és kis államokban is
sok hátránnyal jár, a népnek a maga képviselői útján kell megtennie mindazt, amit maga nem tud megtenni. […] az a helyes,
ha minden fontosabb helyen a lakosok maguk választanak maguk számára képviselőt […]. Nem szükséges, hogy a képviselők,
akik választóiktól általános utasítást kaptak, minden egyes ügyre nézve külön utasítást kapjanak […], minden állampolgárt
meg kell, hogy illessen az a jog, hogy szavazhasson a képviselő-választáson […].
(_____: (4) A törvények szelleméről; 1748)

a) Egészítse ki a szöveget!

1.              

3. 

		

2.              

4. 

b) Milyen típusú képviseleti elvet fogalmaz meg a szerző? Mivel indokolja ezt?

c) Miért szükséges a hatalmi ágak elválasztása?
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5. Az ábra Montesquieu államelméletét mutatja be. Ismeretei alapján nevezze meg az ábráról hiányzó,
számokkal jelölt fogalmakat!
1. Az egyik hatalmi ág: 

2. Az egyik hatalmi ág: 

3. Az egyik hatalmi ág: 

4. A hatalmi ágak egymáshoz való viszonya:

5. A hatalmi ágak egymáshoz való viszonya:

6. Az állam és a lakosság közötti kapcsolat elnevezése:

7. Az ellenőrzés módja: 


6. Az alábbi forrás Rousseau művéből való. Válaszoljon a forrás és az ismeretei alapján a forráshoz kapcsolódó kérdésekre!
Ha tehát elhagyunk a társadalmi szerződésből mindent, ami
nem tartozik a lényeghez, azt találjuk, hogy a szerződés a következőkben áll. Minden személy, valamennyi képességével
együtt, az általános akarat legfőbb irányítása alatt egyesül, és
mindenkit testületileg az összesség elkülöníthetetlen részévé
fogadunk. A népképviselők tehát nem a nép képviselői és nem
is lehetnek azok, csupán megbízottai a népnek: soha nem dönthetnek végérvényesen. Minden törvény semmis, ha a nép személyesen nem hagyja jóvá, az ilyen törvény nem törvény. […]
A polgár minden törvényhez beleegyezését adja, még azokhoz is, amelyek büntetéssel sújtják, ha megszegni merészelné

valamelyiket. Az állam valamennyi tagjának állandó akarata
az általános akarat; ez teszi polgárrá és szabad emberré őket.
Amikor valamilyen törvényt terjesztenek a népgyűlés elé, voltaképpen nem azt kérdezik, hogy helyeslik-e vagy elvetik a javaslatot, hanem azt, hogy a javaslat megfelel-e vagy sem az
általános akaratnak, vagyis a nép akaratának. […]
Aki nem hajlandó követni az általános akaratot, azt az egész
testület fogja engedelmességre kényszeríteni; más szóval kényszeríteni kell őt, hogy szabad legyen.
(Jean-Jacques Rousseau:
A társadalmi szerződésről; 1762)

a) Hogyan képzeli el Rousseau a törvények megszületését?


b) Hogyan viszonyul ez Montesquieu rendszeréhez?

c) Hogyan nevezzük a Montesquieu (1.), és hogyan Rousseau rendszerét (2.)?
1.

2. 

d) Mire hatalmazza fel Rousseau a közösséget az általános akarat nevében?

e) Milyen veszélyeket rejt Rousseau felfogása?
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7. A térkép a felvilágosodás térbeli terjedését mutatja. A térkép és az ismeretei alapján döntse el a táblázatban megfogalmazott állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak!

Állítás

Igaz

Hamis

1. A felvilágosodás a XVIII. században döntő mértékben a nyugati kereszténységhez tartozó területeken
bontakozott ki.
2. A felvilágosodás terjedésében Közép- és Kelet-Európában az uralkodói központok jelentős szerepet
játszottak.
3. A felvilágosodás Franciaországban bontakozott ki, és onnan terjedt szét a világban.
4. A felvilágosodás eszméi a XVIII. században megjelentek a spanyol és az angol gyarmatokon is.
5. Az abszolutista uralkodók megakadályozták a felvilágosodás eszméinek terjedését.
6. Oroszországban is megtörtént a felvilágosodás néhány elemének az átvétele.
7. Az iszlám világba is eljutott a XVIII. században a felvilágosodás gondolata.
8. A felvilágosodás eszméinek átvétele az uralkodói hatalom korlátozásához vezetett.
9. A felvilágosult abszolutizmus kormányzati módszerét egymással szemben álló hatalmak is alkalmazták.
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8. Az ábra a korszak új közgazdasági elméleteinek néhány vonását mutatja be. Az ábra és az ismeretei
alapján egészítse ki az alábbi szöveget!
A XVII. és XVIII. század gazdasági elméletei, mint a(z)
              , a gazdaság fejlődése
érdekében az állami beavatkozást hirdették. A XVIII. században jelentkező               elképzelés megalkotói, François Quesnay (1694–1774), valamint Anne-Robert-Jacques Turgot (1727–1781) a(z)
                 szemléletét ültették át a gazdaságra: a természetes, az állam által nem
               , vagyis a szabad gazdasági fejlődést tekintették követendőnek.
Felfogásuk szerint az állam feladata csak a tulajdon és a vállalkozás               biztosítása. Úgy vélték, hogy a legjobb szervező a(z)               . (Jelmondatuk: Laissez faire, laissez passer [ejtsd: leszé
fer, leszé paszé] – Hagyjátok, hogy a dolgok menjenek a maguk rendje szerint!) Koruk franciaországi viszonyaiból kiindulva
úgy vélték, hogy a társadalom számára a(z)               termel új értéket (innen az elnevezésük). Így
ennek fejlődését tekintették döntőnek.
Az iparosodottabb               élő Adam Smith (1723–1790) az ipar és a kereskedelem jelentőségét
is felismerte. A nemzetek gazdagsága című műve (1776) óriási hatással volt korára és a XIX. század gondolkodóira. Smith
szerint kizárólag a munka teremt értéket. A                  körülményei között az egyéni érdek a
gazdasági fejlődés motorja.

9. Párosítsa az angol alkotmányos monarchia létrejöttével kapcsolatos forrásokat a megnevezéseikkel,
majd állítsa őket időrendbe!
A)

B) […] őfelségeik jelenlétében […] egy írásbeli nyilatkozatot adtak ki,
melyet a felső- és az alsóháznak összes tagjai fogalmaztak, amint
az itt következik:
4. Hogy a korona céljaira való pénzfelvétel bármily ürügy vagy kiváltságok alapján a parlament hozzájárulása nélkül, hosszabb időre
és más módon, mint ahogyan a megajánlás megszabta vagy meg
fogja szabni, törvénytelen.

I. Károly kivégzése

C) S minthogy a tapasztalat azt tanúsította, hogy a királyi tisztség, valamint a hozzá tartozó egyszemélyi hatalom ebben az országban
és Írországban szükségtelen, terhes és veszélyes a nép szabadságára, biztonságára és általános érdekeire nézve, és hogy a királyi
hatalmat és felségjogokat a legtöbbször az alattvalók elnyomására, kifosztására és leigázására használták fel […]; iktattassék ezért
törvénybe és rendeltessék el a jelen parlament által, hogy a királyi
tisztséget ebben az országban nem viselheti és nem gyakorolhatja
egyetlen ember sem […].
D) […] minden szeretett alattvalónk, bármennyire vétkes is, bízhat
a király nyilatkozatban ünnepélyesen közzétett szavában, mely
szerint az ellenünk és királyi atyánk ellen, ezen nyilatkozat előtt elkövetett vétségek felett soha nem ítélkezünk, és azokat soha nem
hánytorgatjuk ellenük úgy, hogy ez akár a legkisebb mértékben is
csorbítaná akár életüket, akár szabadságjogaikat vagy birtokukat.
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E) Ha nem állítjuk a királyt törvény elé, semmivé lesz a háború minden gyümölcse és nagyon valószínű, hogy minden
visszafordul oda, ahol volt, vagy rosszabbra. […] Kötelességünk volt, hogy Stuart Károlyt, e véres kezű embert felelősségre vonjuk a kiontott vér és azon gonosztettek miatt,
amelyeket Isten ügye és e szegény ország népe ellen elkövetett.

F) Tegnap a király utána nyomultunk, aki előttünk ment Daventryből Harboroughba; és letáboroztunk körülbelül hat
mérföldnyire tőle. Ma feléje meneteltünk. Ő kivonult, hogy
szembeforduljon velünk. A két sereg összecsapott. Három
órai igen kétséges küzdelem után végül szétszórtuk seregét;
megöltünk és elfogtunk mintegy 5000-et, igen sok tisztet,
de hogy milyen rangúakat még nem tudjuk. […] Három
mérfölddel Harborough előtt kezdtük üldözni az ellenséget
s követtük azon túl kilenc mérföldön át, egészen addig, míg
meg nem pillantottuk Leicestert, ahová a király bemenekült.

A forrás megnevezése

Betűjele

1. Cromwell beszéde a parlament előtt
2. II. Károly Angliába történő visszatérése előtt kiadott, ún. „bredai nyilatkozata”
3. A monarchia eltörléséről szóló parlamenti határozat
4. Oliver Cromwell jelentése a Naseby melletti csata után
5. Jognyilatkozat
6. A király kivégzése

Sorrend betűjellel: 

10. Az ábra az angol alkotmányos monarchia felépítését mutatja be. Az ábra és az ismeretei alapján
döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak!

Állítás

Igaz

Hamis

1. A királyi felségjogok alá tartozik a hadügy, a külügy és a pénzügy.
2. Az alkotmányos monarchiában a lakosság jelentős része részt vesz a képviselők megválasztásában.
3. A miniszterelnök, amíg bírja az alsóház többségének bizalmát, a végrehajtó hatalmat ténylegesen irányítja.
4. Az alkotmányos monarchiában a kormány felelőssége a szavazók felé a törvényhozásnak való felelősség
révén valósul meg.
5. A miniszterelnököt a király nevezi ki, de csak az lesz miniszterelnök, aki az alsóház többségének bizalmát
élvezi.
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11. A feladat a 17. századi Anglia egyik gyarmatának kormányzati berendezkedésével foglalkozik. Igazolja az állításokat a forrásszöveg egyes részleteivel, majd válaszoljon a kérdésekre!
Mivel a Mindenható Istennek úgy tetszett, hogy gondviselése
bölcs parancsával úgy rendezze és rendelje el a dolgokat, hogy
mi, Windsor, Hartford és Wethersfield lakosai együtt éljünk és
lakjunk a Connecticut folyó mentén és a vele szomszédos területeken; és jól tudjuk, hogy ahol valamely emberi gyülekezet
együtt él, ott ezen emberek békéjének és egyesülésének érdekében Isten igéje megköveteli, hogy az Ő tetszésének megfelelő módon alapítsanak rendezett és tisztességes kormányzatot,
melynek a szükség kívánalmai szerint mindenkor rendelkeznie
és intézkednie kell az emberek ügyeiben. Ezért tehát mi egyetlen államban avagy közösségben szövetkezünk és egyesülünk
egymással, […] hogy fenntartsuk és megőrizzük az Úr Jézus általunk vallott evangéliumának szabadságát és tisztaságát, […]
hogy polgári ügyeinkben az alábbiakban kimondott, elrendelt
és elhatározott törvények, szabályok, rendeletek és határozatok
irányítsanak és kormányozzanak minket:
1. Elrendeljük, […] hogy ezután évente két általános gyűlést
vagy törvényszéket kell tartani […]. Az első választógyűlés

legyen, amelynek feladata, hogy időről időre annyi elöljárót
és más köztisztviselőt válasszon, amennyit szükségesnek ítél:
ezek közül válasszanak kormányzót egy évre, […] válasszanak
hat elöljárót, akik […] az itt meghozott törvények, illetve azok
hiányában Isten igéjének rendelkezése szerint gyakorolhatják majd az igazságszolgáltatás hatalmát.
2. Elrendeljük, […] hogy mihelyt a mondott általános gyűlésre
szóló meghívót megkapják, a városi felügyelő vagy felügyelők közös gyűlésen vagy házról házra járva haladéktalanul és
világosan értesítsék a mondott város lakosait, hogy valamely
általa vagy általuk megjelölt helyen és időpontban gyűljenek
össze és válasszák meg és jelöljék ki saját küldötteiket a következő általános gyűlésre, ahol majd megvitatják a közösség ügyeit. A mondott küldöttek választásában a mondott
városok minden olyan bevett lakosa jogosult részt venni, aki
letette a hűségesküt, feltéve ha nem olyan küldöttet választanak az általános gyűlésre, aki nem e közösség szabad lakosa.
(Connecticut alaptörvénye; 1639)

a) A szöveg a kálvini predesztináció / eleve elrendelés szellemében íródott.

b) A szöveg szerint az egyesülés célja részben vallási.

c) A forrás alkotmánynak tekinthető.

d) Nem választja szét az államot és az egyházat.

e) Az alaptörvény nem különíti el a három hatalmi ágat.

f) A forrás képviseleti rendszert hoz létre.

g) Connecticut lakossága a választójogot demokratikusan határozta meg.

h) Nem érvényesül a polgári jogegyenlőség elve.

Válaszoljon a kérdésekre az ismeretei alapján!
i) Melyik vallási közösséghez tartoztak Connecticut alapítói?

j) Miért kényszerülhettek Anglia elhagyására?
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12. A térkép a 13 angol gyarmat gazdasági helyzetét, a grafikon pedig a gyarmatok lélekszámának alakulását mutatja be. Az ábrák és az ismeretei alapján egészítse ki a hiányos szöveget!

Az északi gyarmatokon         
       bontakozott ki. A kikötővárosokban (például New York, Boston) a(z)
            is virágzásnak indult
(például hajóépítés, textilipar). Egyre jelentősebbé vált a tengeri               
(rum és rabszolga). A déli gyarmatokon a farmok
mellett                hoztak létre, melyeken             ,
cukornádat, dohányt termesztettek. Az ültetvényeken               dolgoztattak. Dél terményeit főleg                szállították, de
az északi kereskedők szerepe egyre nőtt.
Mivel a britek nem avatkoztak a gyarmatok belső ügyeibe – sőt védelmet jelentettek a Szent Lőrinc-folyam mentén
élő                szemben –, a gyarmatok és Nagy-Britannia hosszú ideig nem került összeütközésbe. A gyarmati háborúban mindkét oldalon a(z)                is részt vettek. A britek a harcokba az
amerikai                is bevonták, mint azt a korszakot bemutató,               
által írt ifjúsági regényekben is olvashatjuk.
A hétéves háborúban (1756–1763) Európában a franciák alulmaradtak a(z)                szemben,
s átadták a háborút lezáró békében                az angoloknak. Így megszűnt a védelem szükségessége. Az észak-amerikai                helyzetének rendezésekor a britek igyekeztek kezükbe
venni a gyarmati közigazgatást, és új adókat vetettek ki. Ugyanakkor élesedett a(z)                és
a(z)                kereskedők konkurenciaharca.
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13. Az Amerikai Egyesült Államok XVIII. század végi alkotmányos rendszerét bemutató ábra és az ismeretei alapján döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak!

Állítás

Igaz

Hamis

1. Az állam alkotmányában érvényesülnek a felvilágosodás államelméleti gondolatai, így a hatalmi ágak
megosztásának elve.
2. Az Amerikai Egyesült Államokban minden férfi részt vehetett a szavazásokon.
3. Az Amerikai Egyesült Államokban elnöki rendszert hoztak létre.
4. A szövetségi államban az államok arányos képviseletét a törvényhozásban a kétkamarás felépítés eltérő
választási rendszerével biztosították.
5. Az állam elnökének jóval nagyobb hatalma volt hivatali idejében, mint egy alkotmányos uralkodónak.

14. Olvassa el az Amerikai Egyesült Államok alkotmányából idézett részletet! Döntse el a forrás alapján
a táblázatban megfogalmazott esetekről, lehetővé teszi-e az alkotmány az esetleges megvalósulásukat!
I. A Kongresszus hatáskörrel bír adók, vámok, illetékek és járulékok kivetésére, valamint behajtására, adósságok kifizetésére,
az Egyesült Államok közös védelmére és általános jólétére vonatkozó rendelkezések meghozatalára, de a vámok, illetékek
és járulékok az Egyesült Államok egészében egységesek;
1. az idegen nemzetekkel folytatott; az egyes tagállamok közötti és az indián törzsekkel folytatott kereskedelem szabályozására;
2. pénzérmék kibocsátására, azok, valamint idegen pénz
érmék értékének megállapítására, továbbá a szabvány
súlyok és mértékek rögzítésére;
3. hadüzenetre, valamint a szárazföldi és tengeri zsákmányolás szabályozására;
4. hadseregek szervezésére és fenntartására; hajóhad felállítására és fenntartására;
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5. a milícia igénybevételével kapcsolatos rendelkezésekre,
az Unió törvényeinek végrehajtására, felkelések elfojtása
és ellenséges támadások visszaverése céljából;
6. kizárólagos törvényalkotásra olyan területek tekintetében, amelyek az egyes államok által történt átengedés és
a Kongresszus hozzájárulása alapján az Egyesült Államok
kormánya székhelyéül szolgálnak.
7. Az egyes tagállamokból kivitelre került árukra nem lehet
adót vagy vámot kivetni.
8. Az egyes tagállamok nem lehetnek szerződés, külföldi szövetség vagy konföderáció részesei; nem verhetnek pénzérméket; nem bocsáthatnak ki hitelleveleket; a tagállamok
nem fogadhatnak el visszaható hatályú, valamint olyan
kivételes törvényt, amely az elítélést bírói eljárás nélkül lehetővé tenné, és nem adományozhatnak nemesi címeket.
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9. A tagállamok a Kongresszus hozzájárulása nélkül, békeidőben nem tarthatnak fenn csapatokat és hadihajókat,
nem létesíthetnek megállapodást vagy szerződést idegen
állammal, nem folytathatnak háborút, kivéve a tényleges
megtámadtatás esetét vagy olyan fenyegető veszélyt, mely
a késlekedést nem teszi lehetővé.

II. Az elnök az Egyesült Államok szárazföldi haderejének és hajóhadának és az egyes államok milíciájának főparancsnoka,
amikor az utóbbiakat az Egyesült Államok tényleges szolgálatában alkalmazzák.
(Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányából; 1787)

Lehetséges (L)
Nem lehetséges (N)

Állítás

Hivatkozás

1. Virginia állam új pénznemet vezet be saját területén.
2. Alaszka kilép a NATO-ból.
3. Hawaii egyesül Japánnal.
4. Maryland új állategészségügyi törvényt vezet be Washington D. C.-ben.
5. Texas az elnök felhatalmazása nélkül beveti fegyveres erejét az őt lerohanó
Mexikóval szemben.
6. A Kongresszus Tennessee állam milíciáját vezényli az alabamai felkelés leverésére.
7. Kalifornia állam grófi címet adományoz volt kormányzójának.
8. A Kongresszus megtiltja az apacs törzzsel folytatott kereskedelmet.
9. Nevada állam szerencsejáték-illetéket vet ki a kaszinók forgalmára.

15. Töltse ki az Amerikai Egyesült Államok kormányzati rendszerét elemző táblázatot az ismeretei,

illetve a tankönyv szövege és a feladatgyűjtemény előző oldalain található ábra és a források segítségével,
majd oldja meg a feladatokat!
Intézmény

Hatalmi ág

A legitimitás alapja

Jogköre más hatalmi ágban
(fékek, ellensúlyok)

a) Hasonlítsa össze az elnök és egy alkotmányos uralkodó hatalmát!


b) Hogyan történik az elnökválasztás? Hozzon példákat a közelmúltból az internet segítségével!
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16. Foglalja össze az alábbi képi és szöveges forrásokhoz kapcsolódó kérdések alapján, hogy milyen szerepet játszott a harmadik rend 1789 nyarának eseményeiben!
A)

B)

C)

E) Végezetül pedig ez az egyenlő képviselet teljesen illuzórikussá
válna, ha valamennyi kamarának külön szavazata lenne. A harmadik rend tehát azt követeli, hogy a szavazatokat fejenként
és ne rendenként vegyék számba. Íme, így lehet összefoglalni
mindazon követeléseket, amelyek riadalmat keltettek a kiváltságosok körében […]
(Emanuel Joseph Sieyès: Mi a harmadik rend?; 1789)
F) Tegyetek nemzetgyűlési képviselőtökké, és mindörökre
mentesültök azon terhektől, miket ez idáig rátok vetettek,
mondván, az állam szükséglete így kívánja. De nem ez lesz az
egyetlen előnyötök, ha sikerül képviselőtökké válnom. Már

D)

túl régóta a gazdagok a boldogság egyedüli birtokosai, itt az
ideje, hogy vagyonuk mások kezébe kerüljön. A kastélyokat
el fogjuk foglalni és földjeiket egyenlően szét fogjuk osztani
közöttetek.
(Robespierre választási beszédének részlete)
G) Tehát a harmadik rend magában foglalja mindazt, ami a
nemzethez tartozik; és mindaz, ami nem a harmadik rend,
nem tekintheti magát a nemzetnek. Mi a harmadik rend?
MINDEN.
(Emanuel Joseph Sieyès: Mi a harmadik rend?; 1789)

a) Milyen kapcsolatban áll egymással az A és az F jelű forrás?

b) Mely társadalmi csoportokat értett bele Sieyès a G szövegben szereplő harmadik rend fogalomba?

c) Mennyire felelt meg valóságnak a harmadik rendet ábrázoló karikatúraalak?

d) Milyen kapcsolatban áll egymással a B és a D jelű forrás?

e) Milyen összefüggésben áll egymással a C és az E jelű forrás?
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17. Az alábbi kép az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának egy 18. század végi megjelenítése. Hozza

összefüggésbe a képen található szimbólumokat a tankönyvben olvasható Emberi és polgári jogok nyilatkozatának szövegével! Írja le, melyik részlet illik a leíráshoz!

a) Kis vörös posztósapka, amelyet a rómaiak frígiai sapkának hívtak,
és a felszabadított rabszolgák jelképe volt.

b) A megkoronázott nemzet, amely a francia trikolór színeiben jelenik
meg.

c) A felvilágosodás, az isteni lény és a szabadkőművesek szimbóluma,
amely többek között a tökéletességet, a Szentháromságot és a világosságot fejezi ki.

d) A szabadság szimbóluma, amely a rabság végetértét jelenti.

e) Az isteni eredetű és időtálló törvények ószövetségi szimbóluma.

f) Római hatalmi szimbólum, amely az egységbe forrt nép törhetetlenségét és fenyítő hatalmát jeleníti meg.


18. Az alábbi forráspárok a jakobinusok és a girondiak vitájának fontosabb mozzanatait mutatják be.
Fogalmazza meg, milyen kérdéskört érintenek, és mi a vita lényege!
A/1. Persze nekem is örömet okozna, akárcsak Brissot úrnak az
olyan háború, amely a szabadság birodalmának kiterjesztését tűzné ki célul. Szívesen átadnám magam annak az élvezetnek, hogy előre kiszínezhetném e csodálatos háború
részleteit. […] Országunk jelenlegi helyzetében azonban
aggódva tekintek körül, és azt kérdem magamtól: vajon ez
a háború, ha kirobbantanók, valóban olyan eredményekhez vezetne-e, mint aminőket lelkesedésünk ígér?
(Robespierre; 1791. december)

A/2. A franciák a világmindenség élenjáró népévé váltak, úgy
kell tehát viselkedniük, ahogy ezt végzetük megköveteli!
[…] Igaz, hogy a hiúság megrontja és degradálja a magánszemélyeket, egész népek esetében azonban a nemzeti
hiúság az, amely naggyá teszi őket, amely felemeli őket!
(Ismard girondi képviselő a Törvényhozó
Nemzetgyűlésben; 1792. január)

B/1. Általánosságban szólva, a nők kevésbé alkalmasak magasrendű koncepciók kialakítására és komoly elmélyülésre.
(Jean-Pierre Amar jakobinus képviselő
törvényjavaslatából; 1793)

B/2. [Az alkotmányozók] megszegték a jogok egyenlőségének
elvét, amikor az emberi nem felét nyugodtan megfosztották attól a jogtól, hogy hozzájáruljon a törvények megalkotásához.
(Condorcet, a Gironde köréhez tartozó filozófus; 1789)
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C/1. Óriási tévedés azt hinni, hogy a közérdek ellentétbe kerülhet az individuumok jogainak tiszteletben tartásával, hogy
a köz haszna valaha is jogtalanságot követelhet. Ezen elv
mindenütt a zsarnokságok ürügye, az önkényuralmi rendszerek megalapozásának eszköze.
(Condorcet XVI. Lajos ítéletéről; 1793)

C/2. Az alkotmányos kormány elsősorban az egyén szabadságával törődik, ezzel szemben a forradalmi kormány a közszabadság biztosításával.
(Robespierre; 1793)

D/1. A társadalmi ember számára az egyenlőség nem egyéb,
mint a jogok egyenlősége. […] Ugyanúgy nem jelenti a vagyonok egyenlőségét, mint a termetét, az erőét, a szellemét, a foglalkozásét, a szorgalomét és a munkáét.
(Vergniaud girondi képviselő szavai a Konventben
1793. március 13-án)

D/2. Önök [a Gironde] számos cikkelyt hoztak annak érdekében,
hogy a lehető legnagyobb szabadságot biztosítsák a tulajdon gyakorlásának, azonban egyetlen szót sem szóltak arról, hogy meg kell határozni annak törvényes jellegét. Úgy
tűnik, olyan módon cselekedték meg ezt, hogy az önök
Nyilatkozata nem az emberek, hanem a gazdagok, a harácsolók, az üzérkedők és a zsarnokok számára készült […].
(Robespierre a Konventben 1793. április 24-én
elhangzott beszédéből)









19. A térkép a forradalmi kormányzat / jakobinus diktatúra helyzete felől mutatja be a Franciaországra
leselkedő veszélyeket/ellenfeleket. Egészítse ki a térkép magyarázatait a hiányzó információkkal, majd
nézzen utána, hogyan múltak el ezek a veszélyek!
A) 

A) Az első
koalíció tagja
OS



ZT

BRET
AGNE

N

M
OR

AN

DIA

B) Az első
RÁ
Wattignies KN koalíció tagja
ÉM
ETA
LFÖL
Amiens
D
Valmy

Párizs

jna
Sza

Weissenburg
(Wissembourg)
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Rhône

EÁN

ÓC

IAN

nne

L
AT



Lyon
E) „Föderalista lázadók”

Bordeaux

Marseille

D) 



Avignon
Földkö

Toulon

zi - tenger

C) Flottája partraszállást
kísérelt meg
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20. Az alábbi két forrás a forradalmi kormányzat (jakobinus diktatúra) időszakából származik. Válaszoljon a kérdésekre a részletek és az ismeretei segítségével!

azok, akiktől megtagadták hazafiságuk igazolását. Negyedszer azok a közhivatalnokok, akiket a Nemzeti Konvent vagy
megbízottai elbocsátottak hivatalukból, […]. Ötödször azok
az „egykori” nemesek és az emigránsok azon férjei, feleségei,
apjai, anyjai, fiai, leányai, fivérei, nővérei és ügynökei, akik
nem nyilvánították ki a forradalomhoz való ragaszkodásukat.
(A gyanúsakról szóló törvényből; 1793 szeptember)

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, kapcsolataikkal, 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

a) Hogyan illeszkedik ez a törvény a négy évvel korábban megfogalmazott Emberi és polgári jogok nyilatkozatához? Indokolja az állítását!


b) Ki nem számít gyanúsnak a törvény szerint?

c) Milyen célból keletkezhetett ez a törvény?

7. A Forradalmi Törvényszék fennhatósága alá tartozó valamen�nyi bűn büntetése halál.
8. A nép ellenségeinek elítéléséhez szükséges bizonyíték bármilyen lehet […] az ítéleteket a haza szeretete által felvilágosított bírák lelkiismerete szabályozza; céljuk a Köztársaság
győzelme és ellenségeinek romlása […].
9. Minden állampolgárnak joga van elfogni az összeesküvőket
vagy ellenforradalmárokat és a hatóságok elé állítani őket.
Köteles azonnal bevádolni őket, amint tudomást szerez róluk. […]

13. Ha a bemutatott bizonyítékon kívül létezik anyagi vagy erkölcsi bizonyíték, nem kerül sor több tanú kihallgatására
[…].
16. A törvény megbízható hazafiakat tesz a megrágalmazott
hazafiak jogi tanácsadóivá; de nem biztosítja ugyanezt az
összeesküvőknek.
17. A perbeszédek végeztével az esküdtek kialakíthatják ítéletüket, a bírák pedig meghatározhatják a büntetést a törvény
által meghatározott módon.
(Az ún. priariali törvény; 1794. június)

d) Mi utal a terror fokozódására a szövegben?

e) Gyűjtse ki a szövegből, mely jogok nem illetik meg a vádlottat!



f) Vonjon le következtetést: milyen következményekkel járt e törvény életbelépése?

g) Fogalmazza meg, mennyiben illeszkedik a forradalmi kormányzat (jakobinus diktatúra) időszaka a francia forradalom
eredeti eszmeiségéhez!


h) Milyen fordulat következett be a francia forradalom történelmében szűk két hónappal később?
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21. Az alábbiakban Napóleon karrierjét, személyiségének változását dokumentáló, egy kivételével tőle

származó idézeteket olvashat. Állítsa őket időrendbe, majd mutassa be, milyen okokból és miként változott Napóleon személyisége!
A) A forradalom én vagyok.
A forradalom befejeződött.
B) Vagy a minket körülvevő államformáknak kell a miénkre hasonlítaniuk, vagy pedig a mi politikai intézményrendszerünknek kell egy kicsit jobban harmonizálnia az övékével. A régi
monarchiák és egy teljesen új köztársaság közt mindig erős
lesz a háborús feszültség. Ez az európai viszálykodás oka.
C) Egy jó kormányzat segítségével mindenki elfelejti majd a különböző politikai klikkeket, amelyekhez eddig csatlakoznia
kellett, hogy francia lehessen.
D) Bebizonyítottam, hogy szeretném kizárni bármiféle forradalom kirobbanásának lehetőségét. Az uralkodók nekem
köszönhetik, hogy gátat vetettek a trónjaikat fenyegető forradalmi eszmék áramlatainak. Fiam trónjának ledöntése az
összes többi trón összeomlását vonná maga után […].
E) Ha a lelke mélyére hatolunk, láthatjuk, az egyszerű embert
találjuk ott, aki családja körében szívesen dobja le válláról
a nagyság terhét; szellemét magvas gondolatok foglalkoz-

tatják, melyek az étkezés és a pihenés óráiban sem hagyják
nyugodni; nemes egyszerűséggel csak annyit mond azoknak, akiket erre méltónak talál:
„Láttam királyokat a lábaim elé borulni, pénzesládámban
ötvenmilliónyi arany lehetett volna, s bármi mást is megszerezhettem volna; de én egyszerű francia állampolgár vagyok,
a Nagy Nemzet első tábornoka; s tudom, az utókor engem
igazol majd.”
(A La France vue de l’armée d’Italie című lapból)
F) Az Ön uralkodói, akik a trónra születtek, megengedhetik maguknak, hogy hússzor megverjék őket, mégis mindig visszatérhetnek: én, aki a szerencse fia vagyok, ezt nem tehetem.
Uralmam nem éli túl azt a napot, amelyen nem vagyok többé
erős, és nem félnek tőlem […].
G) A párizsi ügyvédek, akiket beültettek a Direktóriumba, egyáltalán nem értenek a kormányzáshoz. Kicsinyes gondolkodásúak. Nem hinném, hogy hosszú ideig egyetértésben
tudnánk dolgozni. Féltékenyek rám […], én pedig már nem
tudok engedelmeskedni. Belekóstoltam a parancsnokságba,
és már nem tudok lemondani róla.

Indoklás:








22. Töltse ki a napóleoni hadjáratok ütközeteire vonatkozó táblázatot, majd válaszoljon a kérdésekre!
F
D
E

C

B

A
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Betűjel

Helyszín

Időpont

Ellenfelek (országok)

a) Milyen közkeletű megnevezéssel illették a B és a C ütközetet?
B)

C) 

b) Melyik hadjárathoz köthető a képi ábrázolás?

c) Nézzen utána, hogy Tolsztoj melyik híres a regényében szerepel a B és a D ütközet leírása!


23. Állítsa a Napóleont ábrázoló képeket pályafutásának időrendjébe, és párosítsa hozzájuk a korabeli
és későbbi szövegeket!

a)

b)

e)
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A) Katonák! […] Mindent nélkülöztetek, mindent megszereztetek magatoknak. Ágyúk nélkül nyertetek csatákat, hidak
nélküli folyókon keltetek át, erőltetett meneteket vállaltatok
lábbeli nélkül, nem kaptatok pálinkát, gyakran kenyeret sem.
Csak a köztársasági seregek, csak a szabadság katonái képesek annyi szenvedés elviselésére, mint amennyit ti szenvedtetek […] Hála nektek, katonák!
(Napóleon kiáltványa az itáliai hadsereghez; 1796)
B) Azt kívánom – szól a végrendelet második pontja –, hogy
hamvaim ott pihenjenek a Szajna partján, a francia nép körében, amelyet annyira szerettem.
(Napóleon végrendeletének részlete; 1821)
C) A kormányzat három, 10 évre kinevezett és bármikor újraválasztható konzulra van bízva. […] Az alkotmány Bonaparte
polgártársat […] nyilvánítja első konzulnak, […].
(Részlet az 1799. évi alkotmányból)
D) Beköszöntött a borzalmas tél. Esténként a mezőkön, ahol
éppen éjjeli pihenőre megállnak […] fenyőfák, fehér nyírfák
tövénél vagy a szekerek alatt, a lovasok kezükben tartják a
kantárt, a gyalogosok hátukon hagyják a borjút, és magukhoz
szorítják fegyverüket; éppen mint a nyáj, szorosan egymásSorszám

Képek

hoz szorulnak, és átölelik egymást, hogy felmelegedjenek.
Hányszor találnak a felébredéskor az egymást átölelők közt
már kihűlt tetemet; ott hagyják, egy tekintetet sem vetve rá.
(C. Logier naplójából; 1812)
E) Esküszöm, hogy megvédem a köztársaság területi integritását, tiszteletben tartom és tartatom a konkordátum törvényeit és a szabad vallásgyakorlást, a törvény előtti egyenlőséget, a politikai és polgári szabadságjogokat, a nemzeti
javak eladásának visszavonhatatlanságát, adókat és vámokat
csak a törvényesség betartásával vetek ki, fenntartom a Becsületrend intézményét, kormányzásom idején pedig semmi mást nem tartok szem előtt, mint a francia nép érdekeit,
boldogságát és dicsőségét.
(Napóleon koronázási esküje; 1804)
F) A hazámat megosztó csoportosulásoktól, valamint az európai hatalmak ellenségességétől üldözve, befejezem politikai
pályafutásomat és, mint egy Themisztoklész jövök, hogy a
brit nép tűzhelye mellett foglaljak helyet. Azoknak a törvényeknek a védelme alá helyezem magam, amelyeket Fenségedtől, leghatalmasabb, kitartó és nagylelkű ellenségemtől
joggal igényelhetek.
(Napóleon üzenete a brit régenshercegnek; 1815)

Szövegek

1.
2.
3.
4.
5.
6.

24. Válaszoljon az ismeretei és az ábra alapján a kérdésekre!
a)	Melyek a korszakban modernnek számító elemei a
napóleoni hadviselésnek?
1. 
2. 
3. 
b)	Hogyan oldotta meg Napóleon, hogy nem terhelte
anyagilag háborúival Franciaországot?

c) Honnan örökölte tömeghadseregét?

d) Melyik hadviseléssel szemben volt tehetetlen Napóleon hadserege?
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25. Nevezze meg az Európában 1815-ben bekövetkezett legfontosabb területi változásokat! A feladat
megoldásához használja az atlaszát!

A) 


B) 

B




D

A

C) 


D) 

E



C


E) 



Mi volt az A–D–E részben jelzett változtatások stratégiai célja?






26. A képi és szöveges források a Szent Szövetség létrehozóiról és rendszeréről szólnak. Elemezze őket,
és az ismeretei segítségével válaszoljon a kérdésekre!
A)

B) A Szentírás azon pontjainak megfelelően, melyek minden embernek megparancsolják, hogy egymást testvéreknek tekintsék, a három szerződő uralkodó egy igaz és feloldhatatlan testvériség köteléke által egyesítve, magukat
honfitársnak tekintvén, egymásnak minden alkalommal és minden helyen
segítséget és támogatást fognak nyújtani: alattvalóikkal és hadseregeikkel
szemben családapáknak tekintik magukat; és őket ugyanannak a testvériségnek a szellemében fogják kormányozni, melyek a vallás, a béke és igazság védelmére lelkesítik.
(A Szent Szövetség alapokmányából; 1815)
C) I. Mindazon államok, amelyek az európai szövetség részét alkotván, forradalmi
állapotban vannak, és más államokra nézve veszedelmet képeznek, megszűnnek a szövetség tagjai lenni, amíg a rend helyreállítva nem lesz.
II. A hatalmak törvénytelen kormánytól eszközölt semmilyen változást nem
fognak elismerni.
III. Ha bármely állam bármilyen más állam közelségét veszedelmesnek fogja
tartani, először rábeszéléssel, ha szükséges, fegyverrel fog fellépni.
(Az 1820. évi troppaui
kongresszus határozatából)
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D) A nagyhatalmak jelenlegi közössége az egyedüli tökéletes
biztosíték a forradalom parazsával szemben […] A nagyhatalmak szövetségét sohasem szánták a világkormány egyesülésének vagy más államok belügyeinek irányítására.
(Castlereagh brit külügyminiszter)
E) A forradalom Oroszország küszöbén áll, de esküszöm, amíg
élek, be nem lép.
(I. Miklós cár; 1825)

F) Semmiféle elvre nem támaszkodva, sem a trónöröklési jogra,
sem a nemzeti érdekre, sem a nép akaratára, figyelmen kívül
hagyva úgy a földrajzi körülményeket, mint az általános érdekeket ez a tiszteletre méltó gyűlés [a bécsi kongresszus]
csupán az erősebb jogán cselekedett, és politikai intézményt
emelt mindennemű erkölcsi alap nélkül.
(Cavour, későbbi piemonti miniszterelnök)

a) A képen a Szent Szövetség létrehozóit láthatjuk. Mely államok uralkodóiról van szó?






b) Melyik győztes hiányzik a képről? Miért? (Segít a B szöveg.)

c) Mennyiben érthetett egyet a brit diplomácia a troppaui kongresszus határozatával? (C és D szöveg)

d) A szent szövetségi rendezés melyik elvét kritizálja Cavour akkor, amikor a „földrajzi körülményekről” beszél? (E szöveg)

e) Milyen politikai célt akadályozott a Szent Szövetség rendszere Itáliában?

f) Mi volt az a „forradalom”, melynek oroszországi belépését megakadályozta a cár? (F szöveg)


27. Az alábbi forrás a kialakuló Napóleon-kultusz időszakában keletkezett. Válaszoljon a kérdésekre
a szövegrészlet és az ismeretei alapján!

Mennyit hazudtak össze Napóleonról! […] Hogyan védekezzen
majd 1860 történésze a hamis visszaemlékezések ellen, amelyek
1837-ben havonta cifrázzák a Revue-ket? Némi előnye van hát
az írónak, aki 1806. október 27-én látta Napóleon berlini bevonulását, látta Wagramnál, látta, amint visszavonul Oroszországból, bottal a kezében, látta az államtanács ülésén – ha elég
bátor mindenről megmondani az igazat, még hőse kárára is.
Ha szerencsétlenségemre olyan nézetet kell majd kifejtenem,
amely nem vág egybe 1837 közönségének irodalmi vagy politikai credójával, nem fogom bölcsen véka alá rejteni, hanem
a legvilágosabban, legnyersebben ki fogom mondani. Tudom,
a nyerseség stílushiba, de a képmutatás napjainkban annyira
eluralkodó erkölcsi hiba, hogy óvatosságból minden erőforrást
igénybe kell vennünk, nehogy beleessünk. […] aki látta Napó-

leont a csatatéren, nem szerethet más hadvezért. Mindig meglát a többiek kijelentéseiben valami képmutatást, némi túlzást,
ami megöli a születő rokonszenvet. Bennem már csak egyetlen
szenvedély él: szeretem Napóleont, de azért látom szelleme hibáit és a szemére hányható nyomorúságos gyengeségeket. […]
Reméltem, hogy valaki azok közül, akik látták Napóleont, vállalja életének elmondását. Húsz évig vártam. Látva azonban,
hogy e nagy férfiút egyre kevésbé ismerik, nem akartam úgy
meghalni, hogy előbb ne mondjam el, miképpen vélekedett
róla egyik-másik fegyvertársa, mert a jól ismert lapos szellemek
körében is élt szabadon gondolkodó férfiú a Tuileriák palotájában, az akkori világ középpontjában.
(Stendhal Napóleon élete című művéből; 1837)

a) Mi késztette az írót az életrajz megírására? 

b) Milyen véleménnyel volt Napóleonról? 
c) Párizsban 1836-ban állították fel a fejezet nyitóoldalán is látható Diadalívet. Nézzen utána, miről nevezetes, és hogyan
kapcsolódik a Napóleon-kultuszhoz!
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1. Az ábra a Rákóczi-szabadságharc kitörésének okait mutatja be. Az ábra és az ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!
a)	Mi teremtette meg a külpolitika területén a Rákócziszabadságharc kitörésének a lehetőségét?


b)	Melyik sérelem fogta össze az országon belül a legtöbb
társadalmi csoportot?


c)	Mi állította leginkább a dinasztiával szembe a jobbágyságot?


d) Hogyan nevezhetjük összefoglalóan a nemesség sérelmeit (1.)? Soroljon fel ezek közül kettőt (2.)!
1.

2. 

e) Mi volt a legfőbb sérelem az egykori végvári vitézek számára?


2. A térkép a Rákóczi-szabadságharc katonai eseményeit mutatja be a kezdetektől 1709-ig. A térkép és
az ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!
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a) Mely tényezők tették lehetővé a kuruc hadsereg térnyerését 1703-tól 1705-ig?
Külpolitikai tényezők: 

Belpolitikai tényezők: 

b) Mire utal az a tény, hogy jelentős tájegységek, mint Erdély is, többször gazdát cseréltek?


c) Egyes területek mindvégig császári ellenőrzés alatt maradtak. Tárja fel ennek okait az alábbi helyszínek esetében!
Dél-Erdély: 
Horvátország: 
Buda: 
Várad: 

3. Az ábrák a kuruc és a császári hadsereg jellemzőit mutatják be. Az ábrák és az ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!
A)

B)

a) Mi idézte elő a császári hadsereg létszámának jelentős változását 1709 után?

b) Hogyan alakult a kuruc hadseregnél a gyalogság és a lovasság aránya (1.)? Milyen okokra vezethető vissza ez az arány (2.)?
Korszerűnek vagy elavultnak számított-e ez az arány a korszakban (3.)? Miben tűnt ki a kuruc hadsereg a fenti okok miatt
(4.)?
1. 
2. 
3. 
4. 
c) Miért győzedelmeskedett a császári haderő a nagyobb csatákban (1.), és miért birtokolta mégis az ország jelentős részét
a kuruc hadsereg 1708-ig (2.)?
1. 
2. 
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4. A források tanulmányozása után döntse el, igazak vagy hamisak-e a Rákóczi-szabadságharchoz kap-

csolódó állítások! Állítását a forrás betűjelével indokolja! (Egy betűjel több helyre is kerülhet.)
A) Őfelsége távol áll attól, hogy ezt a fejedelmet a császár elleni
rebellisnek tekintse. Őt nagyapja, Erdély szuverén fejedelme,
Ragotzi [Rákóczi] fejedelem törvényes utódjának tekinti, aki
hajdanában Franciaország és Svédország szövetségese volt.
Joggal hiszi, hogy ezt a fejedelemséget a császár bitorolja,
Ragotzi fejedelem pedig a jogaiért harcol […].
(XIV. Lajos üzenete; 1704)
B) […] és ekképpen régi dicső szabadságunkat, s legfelső, törvényes jussunknak erejével és authoritásával [tekintélyével],
mely minden isteni és emberi törvények szerint reánk szállott
és származott, senki arra bennünket nem kényszerítvén, sem
abban ellent nem tartván, hanem teljes jó kedvünkből és szabad akaratunkból hazánkban interregnumot lenni vallunk,
tudniillik országunkat király nélkül lenni jelentjük és hirdetjük.
(Az ónodi országgyűlés határozatából; 1707)
C) Mivel mi sem avégre fogtunk fegyvert, hogy a földesurak
jussát, s szabadságát bontogassuk, sőt valamint mások, úgy
a földesurak jussát is helyreállítsuk, melly okra nizve, hogy
tellyességgel urok szolgálattyául felszabadícsuk mind a Nemes Ország törvényének, mind pedig a földesurak jussának
ellenére vagyon, mindazonáltal a még hadban szolgának,
kiadott patensünk tartalma szerint az olly hadban mentek
családjok urok szolgálattyára nem hajtatnak.
(II. Rákóczi Ferenc válasza kérvényező katonáinak; 1704)

D) Az oly sok nagy mozgalom legfőbb oka most és mindig –
az ősi törvények szégyenletes eltörlése. […] kierőszakolták
a beleegyezést, s az országnak a szabad királyválasztásban
fennálló szabadságát szolgai átváltoztatással örökletes királyság képére alakították át.
(II. Rákóczi Ferenc kiáltványából; 1704)
E) A höchstädti csatavesztés megfosztott még a reményétől is
annak, hogy egyesülhessek a bajor választófejedelemmel
[…]. Pedig ez volt az egyetlen alap, amelyre támaszkodva
a háborút elkezdtem, mert igen jól láttam előre a nehézségeket […].
(II. Rákóczi Ferenc emlékirataiból)
F) Először. Az említett jeles Rákóczi Ferenc életének és összes
ingó és ingatlan javainak kegyelmet adunk, […] beleértve
az országban való nyugodt megmaradást is, háza népével,
szolgáló nemesivel vagy szolgáival együtt; ennek végső határidejéül három hetet engedélyezünk, az előbb említett
megegyezés keltétől számítva. […] 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.
(A szatmári béke szövegéből; 1711)

Állítás

Igaz

Hamis

A forrás betűjele

1. A Rákóczi-szabadságharc alatt Magyarországon megszüntették a királyságot.
2. Rákóczi nem hirdetett jogi és társadalmi egyenlőséget.
3. XIV. Lajos szövetséget kötött Rákóczival, bár lázadónak tekintette.
4. A Rákóczi-szabadságharc sikerét a spanyol örökösödési háború számára kedvező
kimeneteléhez kötötte.
5. A kuruc mozgalmat legyőző császári haderő az országból való menekülésre kényszerítette
Rákóczit.
6. Rákóczi a szabadságharc fő okaként az Aranybulla teljes eltörlését nevezte meg.
7. A kuruc haderő a korábbi hagyományoknak megfelelően a vitézlőkből és a kisnemességből
állt.
8. Rákóczinak két fejedelmi címe is volt.
9. A szatmári békében a Habsburg-uralkodó biztosította a rendi jogok megőrzését.
10. A
 szatmári békében a Habsburgok belenyugodtak Erdély és Magyarország politikai
egyesítésébe.
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5. A feladat a Rákóczi-szabadságharc nemzetközi kapcsolataival foglalkozik.Válaszoljon a kérdésekre
a források elolvasása után!
A) Anglia és Hollandia nekünk erdélyi
reformátusoknak második anyánk
és hazánk.
(Bethlen Miklós I. Lipóthoz írt
kegyelmi kérvényéből; 1704)

B) A magyarok azt állítják, hogy királyságuk ugyanolyan viszonyban van az Ausztriai
Házzal, mint Skócia az angol koronával, ti. hogy nekik saját törvényeiken alapuló
független kormányzatuk van, tisztviselőik, hadseregük, kincstáruk stb., míg a bécsi udvar önkényesen Írország helyzetébe akarja juttatni őket, és úgy bánik velük,
mint meghódított néppel, ami nem felel meg eddigi állapotuknak.
(Lord Stepney Magyarország jogállásáról; 1704)

a) Mi alapján nevezi a fenti két államot Bethlen Miklós hazájának?


b) Melyik háborút vívta Anglia és Hollandia ebben az időben?

c) Miért tekint(h)ette Bécs meghódított tartománynak Magyarországot?

d) A lord a különállás néhány bizonyítékát sorolja fel. Melyek jellemezték ezek közül valóban a magyar különállást?

e) Milyen vallású volt az Anglia által meghódított Írország?

f) Kinek a szövetségese volt a fent említett két állam?

C) Magyarországon nyilvánvaló lett, hogy zavargások történnek. Császári Felséged protestáns felekezetű alattvalói
Magyarországon és másutt, már régóta panaszolták, hogy
őket mind testükben, mind javaikban saját lelkiismeretük
miatt üldözik. Hirdetik: csak azért fogtak fegyvert, hogy
saját jogukat és vallásukat követhessék.
(Anna angol királynő levele I. Lipótnak; 1703)

D) Nem szűnünk meg gyakorolni erőfeszítéseinket, hogy
gyorsan és kedvező és boldog végeredményhez jussunk,
amely egyaránt szükséges az Ön hazája és a közérdek
szempontjából.
(Anna angol királynő levele II. Rákóczi Ferenchez;
1706)

g) Miért aggasztotta Anna királynőt a magyarországi felkelés?

h) Melyik dokumentum szabályozta az angol társadalom és az uralkodó viszonyát ebben az időszakban?

i) Mit jelenthet Anna királynő levelében a közérdek szó?

j) Milyen katonai helyzet jellemezte ebben az időszakban a magyar frontot?


tort_10.indb 75

2021. 05. 31. 16:05

76

IV. MAGYARORSZÁG A 18. SZÁZADBAN

6. Az alábbi feladatban a szatmári béke szövegéből olvashat egy részletet. A forrás és az ismeretei alapján egészítse ki a hiányos szöveget!
Először. Az említett jeles Rákóczi Ferenc életének és összes, Magyarországon s a hozzá csatolt részeken, valamint bárhol egyebütt található ingó és ingatlan javainak […] kegyelmet adunk.
Másodszor. Valamennyi – mind felsőbb, mind alsóbb rendű és
rangú, akár polgári, akár katonai rendben levő – Rákóczi-követőnek, magyaroknak s mindhárom erdélyi nemzetbelinek
egyaránt, […] ugyancsak megbocsátó kegyelmet adunk jóságosan; […]
Harmadszor. A vallás ügyében érvényben hagyjuk az ország
elfogadott törvényeit, ugyanúgy a vallás gyakorlását is ugyanazon törvények, valamint az ország határozatai és törvénycikkei
szerint kegyesen engedélyezzük, az ezzel járó törvényes kedvezményekkel együtt, mind Magyarországon, mind Erdélyben;

senki elől sem zárjuk el az útját annak, hogy nálunk és a királyi
felségnél, avagy az országgyűlés színe előtt sérelmeinek elő
adása céljából megjelenhessék. […]
Kilencedszer. Amellett, hogy Magyarország és Erdély jogait, kiváltságait és szabadságjogait szentül és sértetlenül megtartjuk, […]
Tizedszer. Sértetlenül megmarad a lehetőség nemcsak arra,
hogy az elkövetkező országgyűlésen az egyéb sérelmeket
előadhassák, hanem annak a lehetősége is, hogy mindarra, ami
ténylegesen a nemzet üdvét és becsületét szolgálja, szabad kívánság formájában, kellő tisztelettel és törvényes úton, a királyi
kegyes jóváhagyását is megkérhessék. […]
(A szatmári békéből; 1711)

1710 végére a kuruc hadsereg katonailag már              szenvedett. Az ország kimerült, pestisjárvány
tört ki, egyre kevesebben kívánták a háború folytatását. Rákóczi még a(z)              támogatásban bízott. Rákóczi távolléte a fejedelem helyettese,              számára lehetőséget teremtett, hogy kezébe
vegye a császáriakkal folyó tárgyalások irányítását, és megegyezésre törekedjen.              király és
Savoyai Jenő a tartós rendezés érdekében engedményekre is hajlandónak mutatkozott. Ezért             
személyében egy császárhű, labanc főurat neveztek ki a császári haderő élére és a tárgyalások újbóli megindítására. Hos�szú tárgyalássorozat következett, melynek során az egyéni kegyelemtől eljutottak a(z)              és
a(z)              jogok jelentős részének visszaállításáig.

7. Egészítse ki a hiányos szöveget a felsorolt fogalmakkal az ábra és az ismeretei alapján!
Fogalmak
Erdély
yy
főispán
yy
Határőrvidék
yy
közgyűlés
yy
Magyar Kamara
yy
Magyar Udvari Kancellária
yy
rendi dualizmus
yy
szabad királyi városok
yy
szentesítés
yy
törvényhozó
yy
vármegyei ítélőszék
yy
Udvari Haditanács
yy

A Rákóczi-szabadságharc lezárásával az ország és az uralkodó viszonyát továbbra
is a(z)              jellemezte. A Jagelló-korhoz képest azonban ezt már kisebb országterületen kellett érteni, hiszen a Diploma Leopoldinum
értelmében nem állt helyre Magyarország és              egysége, valamint a török veszély miatt nem a magyar kormányszervek ellenőrizték
a(z)              -et sem. Az ország kormányzatának az alapegységét továbbra is a királyi vármegyék jelentették, amelyek nemesei részt vehettek
annak munkájában. A vármegye              -e választotta meg
a tisztségviselőket – a király által kinevezett              kivételével –, hozott megyei rendeleteket, látta el a végrehajtás minden feladatát, és bíráskodott. Az Árpád-korra visszanyúló vármegyei autonómia részét képezte, hogy az
alkotmányba ütközőnek vélt rendeleteket, törvényeket nem hajtotta végre. A vármegye bíráskodási szervként is szolgált, szerve, a(z)             
             első és másodfokon járt el peres ügyekben.
A(z)              hatalom megoszlott a király és az országgyűlés
két háza között. Az uralkodó által összehívott országgyűlések előtt a vármegyei
követek négy kerületben összehangolták álláspontjukat. Ezt a szokásjog alakította
ki, a magyar törvényekben nem találkozunk az intézménnyel. A királyi előterjesz-
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téseket és a saját indítványokat tárgyaló diétának az alsóházában képviseltették magukat a(z)             
követei, akik mindösszesen egy szavazattal rendelkeztek. Az alsó- és felsőtábla megegyezése után került a királyhoz              -re a törvényjavaslat, aki ezt csak az országgyűlés feloszlatása után tette meg.
A végrehajtó hatalmat a kormányszervek gyakorolták, de ezek gyakorlati okokból kötődtek az udvari (örökös tartományokat igazgató) társaikhoz, minden magyar törvényi tiltás ellenére. Az ország szuverenitását csorbította, hogy a katonai
kérdésekbe csak az adó- és újonclétszám megajánlása kapcsán volt beleszólása az országgyűlésnek. A katonai kérdéseket
a(z)              központosított szerve intézte, de a magyar rendek a korszakban még fenyegető török
közelsége miatt ezt nem gyakran sérelmezték. A legfőbb hivatal a(z)              volt, de megszervezése
után a Helytartótanács végezte a legtöbb ügyet az országban.
A pénzügyigazgatás szerve, a(z)             Pozsonyban székelt, középkori funkcióit továbbra is tartotta.

központi hivatalok
Magyar Udvari
Kancellária
(Bécs)

Udvari
Haditanács
(Bécs)

Udvari
Kamara
(Bécs)

pénzverő házak
bánya- és sókamrák

rendiség

Titkos
Tanács

nádor

Magyar
Tanács

Magyar
Kamara
(Pozsony)
harmincadhivatalok

király

adó- és
tizedszedők
postamesterek

elnöke

országgyűlés

főméltóságok

vármegyék
(főispán, alispán,
közgyűlés)

HelytartóTanács
(Pozsony)
vármegyei önállóság
(például adószedés, újonckiállítás, útépítés, közegészségügy)

szabad királyi városok

8. Az ábra a Pragmatica Sanctio mögött meghúzódó érdekeket elemzi. Az ábra és az ismeretei alapján

egészítse ki a hiányos szöveget!

A(z)              megegyezést követően trónra kerülő             
Károlynak nem volt fiú utóda, ezért a Habsburg-ház
a(z)              szélére jutott. Az
uralkodó az európai hatalmakkal és országai rendjei
vel jelentős engedményeket téve elfogadtatta a(z)
             örökösödés szabályát, a
Pragmatica Sanctiót.
A(z)              -as országgyűlésen
a magyar rendek is így tettek. Ugyanakkor a nőági örökösödés elismerése fejében ismételten megerősítették              jogaikat, és Magyarország              a birodalmon
belül. Az esetleg bekövetkező török támadásra való tekintettel bevették az okmányba a közös              kötelezettségét, valamint hogy a két birodalomfél,              és              csak együttesen öröklődik.
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9. A térkép a XV. századi Magyarország etnikai összetételét és a XVIII. században bekövetkező népmozgásokat mutatja. A térkép és az ismeretei alapján egészítse ki a hiányos szöveget!

A török kor háborúi hatalmas területeket néptelenítettek el. E vidékeken döntő mértékben a(z)             
élt. A XVIII. század folyamán az elpusztult területekre a kevésbé érintett peremterületekről az ország belseje felé indult meg népmozgás, amit              nevezünk. E folyamat következtében az ország belső területei
megmaradtak              , míg az etnikai határ              húzódott. A peremterületekre a határ túlsó oldaláról jelentős tömegek érkeztek, ezt a folyamatot              nevezzük.
Ezt a népmozgást a gazdag földterületek szívóereje mellett növelték a kibocsátó területek rossz életkörülményei, mint
a(z)              esetében a nagyon magas adóztatás. A Habsburg-kormányzat is támogatta a betelepülést,
elsősorban a(z)              növelése érdekében. De szerepet játszott a(z)             
esetében a katolikus vallásúak arányának növelése is. A folyamat révén Magyarországon a magyarság elvesztette              többségét. Az ország              jellege fokozódott, az etnikumok
keverten helyezkedtek el az országban.

10. A feladat a magyarországi németség betelepítésének körülményeivel foglalkozik. A szöveg tanulmányozása után ismeretei segítségével töltse ki a táblázatot!
[…] a németeknek pedig – annak érdekében, hogy jobban odacsalogathatók legyenek, de a nagyobb költségeikre is tekintettel – öt ilyen [adómentes] esztendőt, annak érdekében, hogy
ez idő alatt lakóházaikat tető alá hozhassák, a telkeket pedig
ismét termővé tehessék és meg is művelhessék; […]
[…] a többiekkel való egyenlőség esetén a németeket a többiek előtt kell figyelembe venni mind a közembereknek, mind
a magas rangú személyeknek; közülük is elsősorban és külön
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[…] Annak érdekében azonban, hogy a külföldiek, különösképpen pedig a németek minél jobban idecsalogathatók legyenek,
a három szabad esztendőhöz hozzá kell még fűzni azt a nyilatkozatot is, hogy ezek a szolgáló rendűek és parasztok nem
lesznek röghöz kötöttek – egy részük ugyanis ezt gondolja –
még kevésbé örökös jobbágyok, hanem szabad szolgáltató
rendű lakosok, azzal a szabad költözködési joggal, amelyet
bizonyos honi törvényeik határoznak meg, és ez is marad a
jogállásuk a jövőben is.
[…] a különböző vallásokat […] el kellene tűrni; ugyanolyan
megfontolások alapján, amelyek miatt Magyarországon de

facto úgyis meg kell őket tűrni; nem is beszélve arról, hogy e
megtűrés nélkül a benépesítést csak igen hosszadalmasan,
avagy egyáltalán nem is lehetne elérni. Ám e türelmet csakis
a vidékre kellene kiterjeszteni és semmiképpen sem az „erődített városokra”; ezeket ugyanis kizárólag katolikus németekkel – s közülük is annyival, ahánnyal csak lehetséges – kellene
megszállatni.
(Részlet Kollonich Lipót érsek Einrichtungswerk des
Königreichs Ungarn című tervezetének Politicum
[Belpolitika] című fejezetéből; 1689)

A németek betelepítéséből származó előnyök

A németeknek nyújtott kedvezmények

11. A források és ismeretei alapján válaszoljon a hazai németség betelepülésével kapcsolatos kérdésekre!
A) […] új colonisták [telepesek] a külső munkában oly tudatlanok, hogy a mi ususunk [szokásunk, módszerünk] szerint az
magok gazdaságát folytatván hasonló termését is a földnek
tapasztolyák, mert nem jól és nem is idején szántnak, az terméseket nem rendével bétakarítják, kerteléssel ahol szükséges semmit sem gondolnak, sőt az élelmekre valót és szénát
amint némely, városbéliek bizonyítják eladtak, egyszóval az
magok gazdaságát rosszul folytatják.
(Ungvár város főbírájának és tanácsának a helyi lakosság
nevében tett panasza a királyi kamaránál; 1788)
B) Ő legsz. felsége kegyelmesen rendelkezni fog, hogy különféle nemű kézműveseket hívjanak az országba, a közterhektől
való és tizenöt éven át tartó teljes mentesség biztosításával.

a) Milyen foglalkozási csoportba tartozott a német bevándorlók többsége?

1. § Különben a királyi helytartótanács gondoskodni fog,
hogy ily kézműveseknek azokon a helyeken, hol lakásukat
tartják, telkeik ne legyenek (nehogy ezeknek művelése őket
a kézművességtől elvonja).
(1723. évi CXVII. törvénycikk)
C) A németek csinosabban építkeznek, mint a magyarok. Nem
kedvelik a sövényfalat: a gerenda-, kő- vagy téglafalat szeretik. S akár kő-, akár faházat építenek, arra törekednek, hogy
ne csupán használható, hanem egyúttal a legkényelmesebb
legyen a lakásuk.
(Bél Mátyás [1684–1749] korából fennmaradt leírás)

D)

0,19%

0,83%
szabadfoglalkozás, egyéb


b) Bár II. József alatt már statisztika készült, mégis mi
okozhatott bizonytalanságot a betelepülők szakmáját
illetően?

kereskedő
bányász, iparos

24,57%
52,22%
0,95%



egyéb mezőgazdasági foglalkozású
földműves és egyéb foglalkozású

18,24%

földműves


c) Milyen ok-okozati összefüggést láthatunk az A és a B forrás között?
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d) Alapvetően mire panaszkodnak a helyiek a mezőgazdasági munkákkal kapcsolatban?

e) Mi lehet az oka az A és a C forrás közti ellentmondásnak?


12. Az alábbi források a Magyarországra települt szerbekkel kapcsolatosak. Ismeretei és a források segítségével válaszoljon a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre!
A) Leopold, sat. Csernovics Arzénnek, a keleti egyház görög
szertartását követő ráczok érsekének, s a mondott görög
szertartás és rácz nemzet püspökeinek, úgy valamennyi más
egyházi és világi státusainak, kapitányainak, alkapitányainak,
[…] hogy a mi birodalmunk és uralmunk szelídségét és édességét mindjárt a küszöbnél érezzétek, kérelmeiteknek velünk született kegyeletből engedve, legkegyelmesebben
elhatároztuk, hogy a keleti egyházbeli görög szertartású
ráczok szokásához képest, magatokat az ó naptárhoz szabadon tarthassátok, és hogy benneteket, valamint eddig
úgy ezentúl is az egyházi és világi rendek egyiránt semmiféle alkalmatlansággal ne illessenek. Szabadjon továbbá
magatok között és magatoktól rácz nemzetbeli és nyelvű
érsekül azt tennetek, kik az egyházi és világi rend egymás
közt választand; […] s az elődeink, Magyarország dicsőült
néhai királyai által nektek engedményezett kiváltságok, erejénél fogva egész Görögországban, Rácz-, Bolgár-, Dalmát-,
Bosnyákországokban, Jenopoliában és Herczegovinában,
nemkülönben Magyar és Horvátországokban, Moesiában és
Illirországban, hol jelenleg léteznek, s a mennyire és a med-

dig nekünk öszvesen és egyenkint hívek és engedelmesek
lesznek, – intézkedési hatalommal bírjon. […]
(I. Lipót levele a befogadást kérő szerbekhez; 1690)
B) Azon is leszünk a lehetőségig mindenképen, hogy diadalmas fegyvereinkkel a többször mondott rácz népet az általuk előbb birtokolt földterületekbe vagy lakhelyekbe minél
hamarább újból beiktathassuk; és akarjuk, hogy saját magistrátusának felügyelete alatt ezen rácz nemzet megmaradhasson, és a felségünktől neki kegyelmesen adományozott
kiváltságoknak és szokásainak bolygatás nélkül örvendhessen. Ezenfelűl hozzájárulunk ahhoz is, hogy azon esetre, ha
a görög szertartásuak közül valaki gyermekek és rokonok
hátrahagyása nélkül hal meg, öszves vagyona az érsekre
és az egyházra, – nemkülönben, ha az érsek és valamelyik
püspök halálozik meg, akkor ezeknek összes hagyatékuk az
érsekségre szálljon. Végre, hogy valamennyien érseköktől,
mint egyházi fejöktől, mind vallási mind világi ügyekben
függjenek, legkegyelmesebben akarjuk és parancsoljuk.
(I. Lipót kiváltságlevele a szerbek számára; 1691)

a) Milyen típusú kiváltságot ígért Lipót a betelepülő szerbségnek?


C)

b) Miként alakította a görögkeleti egyház befolyását a társadalomra Lipót kiváltságlevele?


c) Hogyan befolyásolta ezt az a tény, hogy a szerbség csonka társadalmat alkotott?


d) Hogyan illeszkedett a korabeli felekezeti viszonyok közé a szerb ortodoxia?


e) A képi forrás alapján mivel foglalkozott a szerb lakosság jelentős része?


f) Milyen történelmi/politikai okból került sor 1690-ben a szerbség első hullámának tömeges betelepítésére?
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13. Olvassa el az erdélyi románság betelepülésével kapcsolatos korabeli vélekedéseket bemutató forrásokat, majd a szövegek és az ismeretei segítségével válaszoljon a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre!
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d) Relatív vagy abszolút többséget képviselt a románság Erdélyben a 18. század végén?
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c) Milyen felekezetet ért a szöveg szerzője az „unitus”-on?

507 400

500 000

Ör

b) Miként befolyásolta a földek tulajdonlását a román egyház
megjelenése a B szöveg szerint?

788 000

800 000

gá



D)

Ci

a) Milyen történelmi és egyéb okokkal magyarázták a románság erdélyi megtelepedését a 18. század elején?

C) Ez a jövevény és idegen nép annyira elszaporodott, ugyanannyira elárasztotta szinte egész Erdélyt, hogy úgy látszik,
három bevett nemzete közül kettőt, ha nem is múl felül, de
már felér vele. Csodálatos ennek a népnek a szaporodása:
látjuk ugyanis, hogy számos falu, melyet ötven évvel ezelőtt
részben oláhok, részben magyarok vagy szászok vegyesen
laktak, ma pedig kihalva a régi lakosok, minden helyüket
az idegen oláhok termékeny sarjadéka tartja megszállva.
Azonkívül számos falu látható, amelynek csak templomai
és az őket körülvevő falak és tornyok árulják el, hogy valamikor magyarok és szászok birtokában voltak: mai lakosaik
valamennyien idegen oláhok, […].
(A magyar nemesség 1744-ben kelt memorandumából)

án

B) Mivelhogy [a faluból] a szászok elpusztulván, a magyar ülte
volt meg, a magyar is ennek utánna elpusztulván, Musnai
Bán Pál templomhelyet adván az oláhságnak, az oláhság
megszaporodván, oláh papot hoztanak, magyar pap nem
lévén, ők [ti. az oláhok] azóta papjuknak mind rétet, mind
szántóföldet adtának a falu közönséges [közös] földéből, a
miénknek [ti. a reformátusnak] pedig nem adtának mind
e mai napig […] a szentandrási fordulóban […] az oláhok

adtának a magok papjoknak, a magyarok itt is föld nélkül
maradtanak, sőt még a magyar eklézsiának is elvették felét
a Rósás nevezetű helyben, amelyet ma is bír az unitus oláh
pap.
(Szász- vagy Kisfülöpösre vonatkozó
1772-es vallatási jegyzőkönyvből)

Ro
m

A) Vannak románok is, akik közül legtöbben a legutóbbi háborúk után vándoroltak be ezekre a tájakra (e háborúk mag
vait a jelenlegi évszázad kezdetén Rákóczi Ferenc vetette el),
valamint a leírhatatlan pestis után, amely az 1718. és 1719.
esztendőben a székelyek földjén szerfelett letarolta az embereket; azelőtt ugyanis a székelyek szapora népe saját földjét
szinte egészen megtöltötte. A románok közül vannak zsellérek is, vagy szabad költözködés jogával bíró földművesek,
akiknek szabadságukban áll egyik urat elhagyva másikat
keresni maguknak.
(Benkő József: Transsilvania specialis; 1770 után)

Erdély lakossága 1786-ban


e) Milyen politikai okból tartja veszélyesnek a C szöveg az erdélyi románság számának növekedését?

f) Hol helyezkedtek el a románok Erdély rendi felépítésében?

g) Mennyiben változtatott a görögkatolikus egyház megjelenése Erdélyben a korábbi rendi felépítésen?
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14. Az alábbi források Erdély felekezeti viszonyainak egy kérdéskörét mutatják be. A források tanulmányozása után az ismeretei segítségével döntse el, hogy igazak vagy hamisak-e a táblázat állításai!
A) A szász urak, a […] szász székeken, egyedüli örökösök akarnak lenni és a többi – bár katolikus – nemzeteket a nevezett
földről vagy teljesen kizárva, vagy alárendeltségbe juttatva,
a birtokjogot, amellyel sohasem bírtak, valósággal a magukévá akarják tenni. Ebből kifolyólag, habár kétségtelen, hogy
mi Erdélynek tudvalevően legrégebbi, Traianus császár kora
óta lakói vagyunk és hogy a kegyes emlékezetű Lipót császárnak az unió idejében a klérus és a nemzet számára adott
két privilégiuma által, mi nyilvánvalóan inkorporáltakká [befogadottá] és a többiekhez hasonlókká lettünk, mégis […]
igyekeznek bennünket az örökségből kiforgatni és kizárni
és arra törekszenek, hogy számunkra mind a vásárlás, mind
pedig bármilyen módon való birtokszerzésnek lehetőségét
megtagadják.
(Micu-Klein Ince görögkatolikus püspök kérvénye
az erdélyi országgyűléshez; 1736)
B) A valach nemzet esdőn és alázatosan járul Felséged trónusa
elé, és a következőket kéri és esdekli illendő hódolattal és
alattvalói engedelmességgel:
[…] 4. A megyékben, székekben, kerületekben és polgári
községekben a tisztviselők és az országgyűlési követek megválasztásánál, az udvari és a tartományi kormányszékeknél
az adódó tisztújítások és előléptetések során gondoskodjanak arról, hogy ez a nemzet számarányának megfelelően
képviselve legyen.

D)

5. Azoknak a vármegyéknek, székeknek, kerületeknek, polgári községeknek, amelyekben a valachok számban felülmúlják
a többi nemzeteket, a megnevezése is a valachoktól vétessék, […] és mondassék ki, hogy a fejedelemség valamennyi
lakosa – nemzetiségre és vallásra való tekintet nélkül – rendjéhez és állapotjához képest egyazon szabadságokkal és jótéteményekkel él és azoknak örvend, és valamennyiüknek
ugyanazokat az erejükhöz mért terheket kell hordozniok.
(Az „erdélyi valach nemzet papsága, nemessége,
katonai és polgári rendje” felségfolyamodványa
[Supplex libellus Valachorum]; 1790)
C) Mi alulírottak […] Istentől kapott sugalmazott buzdításra, saját szabad akaratunkból uniálunk a római katolikus egyházzal, és ezáltal a római katolikus anyaszentegyház tagjainak
valljuk magunkat, elfogadva, vallván és hívén mindazt, amit
elfogad, vall és hisz a római katolikus egyház, különösen azt
a négy pontot, amelyek eddig elválasztottak bennünket […]
Amidőn ezeket elfogadjuk, azt akarjuk, hogy a jövőben mi is,
mint a római katolikus egyház tagjai, azokkal a jogokkal és
kiváltságokkal ruháztassunk fel, amelyeket a római katolikus
anyaszentegyház klérusa élvez.
(Részlet a gyulafehérvári román
zsinat határozatából; 1700)

2000
Zsidó

93 135
140 043

Görögkeleti ortodox
Görögkatolikus

28 647

444 219

130 884

Lutheránus
Unitárius
Református

116 958
Római katolikus

Erdély lakosságának felekezeti
megoszlása 1766-ban

Állítás

Igaz

Hamis

1. A 18. század elején az erdélyi jogi viszonyok nem akadályozták a románság tulajdonszerzését.
2. A románság erdélyi tulajdonszerzésének jogi alapját az képezi, hogy vallását bevettnek tartja.
3. A románság privilégiumát arra hivatkozva kéri, hogy a legrégebbi erdélyi népelem.
4. A 18. század végén a románság még nem fogalmazta meg azt a kívánságát, hogy Erdélyben politikai
nemzetté váljon.
5. Az erdélyi románság a gyulafehérvári zsinat határozatának megfelelően egyöntetűen görögkatolikussá lett.
6. A görögkatolikus egyház létrehozása része volt az erdélyi román papság politikai ambícióinak.
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15. Az alábbi korabeli szövegek a magyarországi szlovákság bevándorlásához és életmódjához kapcsolódnak. A források tanulmányozása után az ismeretei segítségével válaszoljon a kérdésekre!
A) Szvatopluk leszármazottai nemcsak Trencsénben élnek,
nemcsak Nagyszombatban, Modorban, Bazinban, Szakolcán laknak, hanem végig a Kárpátok mentén, amelynek hos�szú vonulata egészen Erdélyig húzódik. A szlovák nyelvet
használja Pozsony és Nyitra megye, ezeknek a hegyeknek
mindkét oldalán, de ugyanúgy Trencsén és Árva, Liptó, Szepes és a többi Lengyelországtól a Kárpátok által elválasztott
vármegye is.
(Ján Baltazár Magin vitairatából; 1728)
B) A rosszabb, hidegebb, hegyes vidékeken a szlovákok, rutének, németek, oláhok, vendek és részben a horvátok laknak.
– A magyar egyenlítői teremtménynek tűnik, hiszen csak a
síkságot, a meleg éghajlatot és a termékeny földet szereti;
a birodalom legáldottabb részét lakja, és ezért talál alig az
ember közülük bárkit is bárhol körben a hegyekben, mint
Heves megyében a Mátra-hegységben.
(Csaplovics János: Croaten und Wenden in Ungern.
Ethnographisch geschildert. Pressburg, 1829)
C) […] adom tudtára mindeneknek az kiknek illik ezen pátensemnek rendében, hogy Nemes Szabolcs vármegyében vagyon Nyíregyháza és Cserkesz nevű két pusztám, mellyeknek
impopulációján (benépesítésén) igyekezve szándékoznám
azért az kiknek fog tetszeni, ezen írásomra bízvást jöhetnek;
[…] három esztendőbéli szabadságuk lészen […] templomot
építhetnek magoknak a micsodásat tetszik s papot is tarthatnak mennyivel be érik. Házaknak való fákat /mivel ottan nincsen/ fogok […] adminisztráltatni. Hírül adtam saját kezem
írásával, s szokott pecsétemmel meg erősített levelemet.
(Gr. Károlyi Ferenc felhívása; 1735)

D) Igy hevert Endrőd düledékeiben egészen 1718. esztendeig.
Ekkor kezdett épülni romjain a második, a mostani falu.
Ugyanis a nemeskerekiek, mint hogy falujok folytonos árvizeknek volt kitéve, felszedkőzvén, tömegesen átköltöztek
Endrődre. Nemsokára hozzájok csatlakoztak Detváról, Zsaluzsánból, Csabáról és Nógrádnak némely vidékeiről számos
tót családok, úgy hogy a mostani Endrőd eredetileg magyar–tót rkath. [római katolikus] község volt, az iskolában
vegyesen taníttatott a magyar és tót nyelv, a templomban
is az isteni tisztelet magyarul és tótul felváltva tartatott. […]
Az utolsó tótul szolgált pap volt Bikályi Péter.
(Haan Lajos: Békés vármegye hajdana, I. köt. Pest, 1870)
E) Ad 1 mum [az elsőhöz] tudgya bizonyossan, hogy N. [Nemes]
Nógrád Vármegyébül Balassa Gyarmath névő mező városbul Méltóságos Gróff Gyarmathy Balassa Pál Ur eő Excellentiaja jobbágyi, ugy mint Hrusko Mártony, Raksa Mátyás és
Motyovszky Sámuel cir. [kb.] 10 vagy 11 esztendőnek előtte, harmadik penigh ugy mint Motyovszky Sámuel három
esztendőnek előtte Tekintetes Nemes Békés vármegyében
Szarvas névő helységekben [felügyelete] alá szöktenek és
most is ott laknak. Ad 2 dum [a másodikhoz], hogy Titulált
[nevezett] Méltóságos házat az fatens [tanú] emlékezetitül
fogvást mindenkor jobbágyul szolgálták […]
(Részlet a Nógrád megyei Balassa-birtokról
Szarvasra szökött jobbágyokkal kapcsolatos
vizsgálati jegyzőkönyvből; 1741)
F) […] nem tagadom, hogy születésemre nézve szláv vagyok,
de tudd meg, hogy neveltetésemre nézve német, nemességemre pedig magyar, jelenlegi lelkipásztori munkámra
nézve illír.
(Juraj Papánek katolikus pap [1738–1802] kijelentése)

a) Honnan, melyik tájegységről kiindulva telepedtek a szlovákok az elpusztított területekre?

b) Milyen természeti okok kényszerítették ki vándorlásukat a források alapján?

c) Milyen kedvezményekkel kecsegtették a szlovák telepeseket az üresen álló területek birtokosai?

d) Melyik forrás/források és miként bizonyítja/bizonyítják, hogy a szlovák–magyar együttélés a szlovákság asszimilációjához
vezethetett?

e) Melyik társadalmi csoport esetében mutatható ez jobban ki? Miért?

f) Talál-e még a forrásokban ilyen migrációs oko(ka)t a birtokos által szervezett betelepítésen túl? Sorolja fel őket!
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16. Az alábbiakban a betelepítésekkel kapcsolatos korabeli vélekedéseket olvashat. Ismeretei segítségével
döntse el, hogy igazak vagy hamisak-e a táblázat ezekről szóló állításai!
A) Bajorország, a sváb és a frank föld, meg a Rajna mente legcédább népsége megy csak ebbe az országba. Megérkezésükkor megisszák azt a csekély pénzt, amit eladott házuk,
földjük és cókmókjuk után kaptak, s mivel a kormány nem
viseli eléggé a gondjukat, meghalnak bánatukban, vagy
olyan betegségben, mely inkább cédaságuknak, semmint
az éghajlatnak a következménye. Egy részük megindul és
végigkoldulja útját vissza Németországba, s ürügyül az időjárást emlegeti, melyet a valóságnál tízszer ártalmasabbnak
ír le. Így minden kivándorlót, akinek még módjában van,
hogy máshová is menjen, visszariaszt Magyarországtól. Akinek tehát van elegendő pénze az amerikai útra, inkább oda
vándorol […]. Csak a legszegényebbek, akiknek alig van néhány dukátjuk a dunai úthoz, néznek Magyarország, utolsó
mentsváruk felé.
(Karl Riesbeck: Egy Németországon
átutazó francia levelei; 1783)
B) Ez a békességet tűrő úr [Harruckern János György báró] tudott utat és módot találni, hogy Magyarországnak tartományibul is, úgymint Sváb-Frank és Rajna kerületibül is ide
embereket hívott […] mindenféle nemzet, magyar, német,
tót, rác és oláh barátságosan bevétetett […]. Ez az úr igen
kevés adót és robotot kívánt tőlük […]. Ott, hol azelőtt 50-60
esztendőkkel egy füstös gulyás gunyhó, valami török ferdő,
örmények szállása s majorja állott, ott mostanság 500, 600,
800 és 1 000 házakbul álló helységek vagynak […].
(Tessedik Sámuel: 14 parasztember Magyarországban
micsoda és mi lehetne; egy jó rendbe szedett
falunak rajzolatjával egyetemben; 1716)

C) A németek csinosabban építkeznek, mint a magyarok. Nem
kedvelik a sövényfalat: a gerenda-, kő- vagy téglafalat szeretik. S akár kő-, akár faházat építenek, arra törekednek, hogy
ne csupán használható, hanem egyúttal a legkényelmesebb
legyen a lakásuk.
(Bél Mátyás [1684–1749] korából fennmaradt leírás)
D) A Duna a tengerbe folyik
nappal meg éjszaka.
Hullám hullámot csalogat,
egyet se látsz már soha.
A fecske tavasszal visszatér,
gólya száll valahova,
de aki Magyarországra ment,
nem jön már vissza soha.
Magyarország a leggazdagabb,
búzája, szőleje jó,
Günzburgban ez megmondatott,
készen áll mind a hajó,
sok ott a barom, a hal,
a vad, szép legelő, laktató,
aki most Magyarországba megy,
annak lesz világa jó.
Szerencsét próbált
a kedvesem,
nem unalom vitte el,
mielőtt a bodza hármat virít,
elviszlek, párom leszel,
s eltelt hét hosszú, hosszú év,
aki megélte, tudja jól,
most keresném a kedvesemet,
de sírja sincs sehol.
(Korabeli német dal, Kalász Márton fordítása)

Állítás

Igaz

Hamis

1. A 18. századi szerzők kiemelik a betelepülőket befogadó környezet gyakori
ellenségességét.
2. A német telepesek a források tanúsága szerint döntően gyalog vagy szekéren érkeztek
az országba.
3. A Magyarországon letelepült németség lakáskörülményeit a források általában
pozitívan ítélik meg.
4. A források egyöntetűen arról tanúskodnak, hogy a magyarországi természeti környezet
nem tette nehézzé a megérkezők tartós megtelepedését.
5. A betelepülők saját kultúrájukat, a gazdasági tevékenységhez való hozzáállásukat
sokkal jobbnak ítélték meg, mint Magyarország őslakosainak hasonló vonásait.
6. Ezek a források arról is tanúskodnak, hogy a Magyarországra irányuló német migráció
nem jelentette az anyaországgal való kapcsolatok teljes megszakítását.
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17. Az 1723. évi országgyűlés több törvényt is hozott az ország újjáépítésével kapcsolatban. Ismeretei segítségével csoportosítsa a szövegeket a táblázat szempontjai alapján, majd válaszoljon a kérdésre!
(A táblázat egy helyére több betűjel is kerülhet!)
3. § S a behozandó áruk helyett a kereskedők termékeket is
elfogadjanak.
(1723. évi CXVI. törvénycikk)

A) Ő legsz. felsége kegyelmesen rendelkezni fog, hogy különféle nemű kézműveseket hívjanak az országba, a közterhektől
való és tizenöt éven át tartó teljes mentesség biztosításával.
(1723. évi CXVII. törvénycikk)

C) Mihelyest az országlakók elegendő és jó hazai vassal el lesznek látva: a külföldi vas behozatala azonnal megszorítás alá
kerül.
(1723. évi CXXI. törvénycikk)

B) […] a királyi felség ezt az annyi háború nyomorúságaival
megrongált országot a közjó előmozdítására való intézkedésben kegyelmes segélyével és kegyével megvigasztalni
méltóztassék és hogy az országban kereskedéseket kell állítani.
Ő legszents. felsége kegyelmesen beleegyezett, hogy a királyi helytartótanács […] az országban való kereskedés megállapításáról is tanácskozzék a kereskedéshez értő emberekkel.
1. § S e czélra valamely tőke előlegezéséről is (de a közönségnek vagy magánosoknak sérelme nélkül) módozatot dolgozhasson ki, […].
2. § S a helytartótanács gondoskodni fog, hogy a közönségre nézve káros vagy haszontalan árukat az országba be ne
hozzanak.

D) A királyi helytartótanács, a mikép az ország közjava előmozdítására s benépesítésére szolgáló egyéb módokról, úgy arról is gondoskodni fog, hogy a hajózható folyóvizeket különféle csatornákkal és árkokkal, a kereskedés könnyebbítése
végett, az ország különféle részeibe elvezessék és ez iránt
tanácskozni és tárgyalni fog az efféle vízelvezetéshez értő
férfiakkal s a végzendőket alázatosan Ő legszents. felsége
elé terjesztendi jóváhagyás vagy módosítás végett, s az országgyűlésen is elő fogja adni majd.
(1723. évi CXXII. törvénycikk)

Állítás

A forrás betűjele

1. Az iparral kapcsolatos merkantilista intézkedést tartalmaz az adott törvényrészlet.
2. Az infrastrukturális viszonyok javítását olyan állami feladatként irányozza elő, amelyről törvény is fog születni.
3. A törvényekben megfogalmazott javaslatok végrehajtása egy magyar kormányszerv hatáskörébe tartozott.
4. A szövegből egyértelműen látható, hogy az adott időszakban az ország szűkölködött
a fizetőeszközökben.
5. A törvény jelentős mértékben összefügg az ország demográfiai viszonyainak megváltozásával.
6. A fejlesztéseknél az érintettek véleményét, szakmai tanácsait is figyelembe vették.

Milyen egyéb, politikai jellegű törvényalkotásra került sor az adott esztendőben?


18. Az alábbiakban a 18. századi magyar külkereskedelemről és a társadalom szerkezetéről láthat
 iagramokat. Tanulmányozásuk után az ismeretei segítségével döntse el, hogy igazak vagy hamisak-e
d
a táblázat állításai!
A)

B)

1%
3%
14%

Egyéb

60

Kiváltságos népcsoportok

50

Mezővárosi lakosok

40

6%
Szabad királyi városok lakói

5%
71%

Nemesség
Jobbágyság
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A kereskedelmi mérleg alakulása a 18. században
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Igaz
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1. Az országban folytatott kereskedelmi – és általában a gazdasági – tevékenység összefügg
20
a társadalom struktúrájával.
2. A kereskedelmi tevékenység mérlege jelentősen 15
megváltozott a 16. századi arányokhoz képest.
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4. A kivitel és a behozatal struktúrája arról árulkodik,0hogy a paraszti társadalom igényeit még
jelentős mértékben a háziipar elégítette ki.

ru

10forradalom versenyképesebbé tette a magyar
3. A Nyugat-Európában kibontakozó mezőgazdasági
mezőgazdasági cikkeket.
5

Sz

5. A C diagramon látható textilimport jótékony hatással volt a magyar manufaktúrák fejlődésére.
6. A behozatal tételei arról tanúskodnak, hogy Magyarország kereskedelmi kapcsolatokat tartott
fenn a balkáni területekkel.
7. A kivitel tételei arról tanúskodnak, hogy a magyar mezőgazdaság megindult az intenzív
gazdálkodás útján.
8. A vizsgált korszakban végig pozitív volt a külkereskedelmi mérleg.

19. Az alábbi források Magyarország iparáról és kereskedelméről szólnak. A források és az ismeretei
segítségével válaszoljon a kérdésekre!

A) Mégis akarjuk és egyidejűleg kifejezetten elrendeljük, hogy
a szóban forgó jegyzék alá ezek az országok és tartományok
különösképpen bevonassanak, amelyek valóban helyzetüknél és szomszédságuknál fogva kereskedés céljából többszörös kapcsolatban állnak egymással. Annak megakadályozására azonban, hogy ezáltal a külföldi termékek és áruk
netalán a mi örökös királyságainkból és országainkból származó árukkal összetévesztessenek, vagy velük azonosnak
tartassanak, határozzuk, elrendeljük és akarjuk, hogy minden efféle javak és áruk azoknak a helyeknek a hatósága által, ahol feldolgozzák vagy előállítják őket, hiteles bélyeggel
megerősíttessenek […].
(Mária Terézia vámrendeletéből; 1754)
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B) Magyarország túlnyomólag osztrák tartományok által van
körülvéve. Ez a körülmény a magyar kereskedelem rendszeres megszorításának végrehajtását könnyűvé tette.
A selyem-, a bőr-, szőrmeáruk Ausztriában, a gyapjúgyárak
Morvaországban, a lenárugyárak Sziléziában nagyobbára
felvirágzottak. Ezen tartományokban a gyárak megfelelő
szükségletét képező nyersanyagok többnyire kizárólag Magyarországból vitetnek ki, és viszont a megfelelő gyártmányok onnan hozatnak Magyarországba.
(Berzeviczy Gergely: Magyarország
kereskedelméről és iparáról; 1797)
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a) Milyen elsődleges célt szolgált a vámrendeletben leírt módszer („bélyegzés”)?



30%

30%

b) Milyen gazdaságpolitikai elmélethez kapcsolódik a vámrendelet?

3%



30%

c) Milyen bizonyítékát látja ennek a térképen?


d) Milyen okoknak tulajdonítja Berzeviczy Gergely a magyar
ipar fejletlenségét?

%

3%

alkalmazott
vámtétel
Habsburg Birodalom
örökös tartományai

iparcikk

a „szűk” Magyarország
területe

élelmiszer, nyersanyagok

A kettős vámrendszer


e) A szerző az ausztriai ipar felvirágozásáról beszél. Miben tér el elbeszélése a korszak angliai iparának lehetséges leírásától?

f) Írásában nem említi a legfontosabb társadalmi okot. Fogalmazza meg egy mondatban, hogy miként akadályozták a magyar iparosodást a társadalmi viszonyok!


g) Mennyiben szolgálta a kettős vámrendelet a magyar gazdaság fejlődését (1.), és mennyiben erősítette különállását a birodalmon belül (2.)?
1. 
2. 
h) Hogyan értékeli a történettudomány a kettős vámrendszer kialakítását?


20. Az alábbi szöveges és képi források Mária Terézia és a magyar rendek viszonyáról szólnak. A források és az ismeretei alapján döntse el a táblázat állításairól, hogy igazak-e vagy hamisak!
A) Továbbá Magyarországon talán még hasznosabb és szükségesebb, mint más örökös tartományban, hogy a királyi adományokat és az előléptetéseket az udvar érdeke és szándéka
iránt mutatott buzgalom szerint osztogassák. Amíg azonban
egyéb utak is nyitva vannak, a magyar rendi gondolkodás
mindig előtérbe fog nyomulni, […].
3. Azokkal a mágnásokkal és nemesekkel, akik az udvarral
szembehelyezkednek, idejében meg kell értetni, hogy számukra és gyermekeik számára a királyi kegyhez vezető út
örökre bezárul, és az udvar tettüket sohasem fogja elfelejteni. […]
4. A tapasztalat bizonyítja, hogy az országgyűlések az uralkodóra mindig hátrányosak, ezért nem kell a rendeket ös�szehívni.
5. Viszont a körülmények természete szerint az egyes megyékhez kell fordulni, és azon kell lenni, hogy Őfelsége ott
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az alispánok és a kisnemesség útján minél erősebb befolyást
nyerjen […].
6. Az országgyűlési végzésekhez és a hazai törvényekhez
sohasem szabad hozzányúlni vagy azok ellen cselekedni.
A legkevésbé szabad azonban elárulni, hogy szándékunkban áll a nemesség teljes adómentességének korlátozása.
Ez óriási vihart keltene és egyszerre minden jó elgondolást
tönkretenne. […]
10. Elsősorban arra kell gondot viselni, hogy a jobbágy Magyarországon kedvezőbb helyzetbe jusson és az adóterhet
elbírja. Ezért a nemességnek a jobbágyok fölötti uralmában
mutatkozó minden visszaélését a lehetőség szerint meg kell
szüntetni vagy korlátozni. Így idővel a népet meg lehet nyerni az udvar számára. […]
(Franz Wenzel Kaunitz államkancellár előterjesztése
a magyarországi politika alapelveiről; 1761)
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B)

C)

Mária Terézia a királydombon,
Pozsonyban 1741. június 25-én

Mária Terézia a pozsonyi országgyűlésen
Állítás

Igaz

Hamis

1. Mária Terézia magyarországi belpolitikáját a megyei közép- és kisnemességre építette.
2. A magyar rendek és Mária Terézia viszonya a királynő uralkodásának többségében kiegyensúlyozott,
sőt kifejezetten jó volt.
3. Mária Terézia Kaunitz instrukcióinak szellemében elzárkózott a magyar országgyűlés összehívásától.
4. Kaunitz tanácsára a királynő nemcsak a jobbágyokat védte meg, hanem a nemességet is megadóztatta.
5. Mária Terézia időszakában a magyar rendi alkotmányt képező „alaptörvényeket” nem változtatták meg.
6. A magyar nemesség Mária Terézia uralkodása idején végig támogatta a királynő külpolitikai erőfeszítéseit.

21. A források és az ismeretei alapján válaszoljon a Mária Terézia Urbáriumára vonatkozó kérdésekre!
A) Valóban lelkiismeretem furdal, ha látom, hogyan bánnak el szegény emberekkel. Nem akarok elkárhozni egypár mágnás és nemes miatt. Sok hónapon át iparkodtam,
hogy elveimet egyeztessem az ország alaptörvényeivel,
de munkám kárba veszett, és árát a szegények fizetik meg.
Nem akarok mást, mint a közjót, melyet nem szabad, hogy
magánérdek gátoljon.
(Mária Terézia levele
gróf Pálffy Miklós országbírónak; 1766)
B) Mert Nagyságodnak majorság földei fölöttébb szaporodtak,
és így sokkal többet s tovább kell aratnunk, mint annak előtte. Szent Iván naptul kezdvén Szent István napig akár aratásra, akár kaszálásra vagy gyűjtésre s hordásra naponként vagy
szekeret, vagy embert kell állítanunk, úgy hogy azon nyolc
hét alatt, mely az esztendőnek a legszorgosabb része, nincs
csak egy napunk, melyen az uraságnak nem robotolnánk.
(Sennyey Antal báró parasztjainak panaszlevele)
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C) Mivel a parasztok mostanáig is tartó mozgolódásai és nyugtalankodásai, meg folytonos panaszai teljesen elhatározott
és gyors orvosszert követelnek, és addig nem lehet egykön�nyen a nyugalom visszatérését remélni, amíg azokon a részeken, ahol ezek a mozgalmak kitörtek, azok között az adózók
között, akik sorsuk könnyítésének reményében és ürügyén
láthatóan zabolátlankodnak, mindenütt egyenlő és egyforma szabályozást nem vezetünk be, ez pedig az úrbéri perek
folyamatos felülvizsgálása és eldöntése útján (ami eddig volt)
a kelleténél későbben, a köz s főként a földesurak jelentős
kárával történnék meg; ezért, hogy előbb említett kegyes
szándékunk, amely az egész ország és a magánszemélyek
hasznára irányul, minél gyorsabban […] akarjuk bevezetni.
Az úrbérszabályozási példányokba kifejezetten és határozottan írassék be mind a telki állomány […] Minden egésztelkes
jobbágy köteles lesz az úrbérszabályozás elrendeli, hogy a
szántás, aratás és kaszálás, aratás és kaszálás idején a robotot
kettőzve – de beszámítással – lehet behajtani, […].
(Részlet az Urbáriumból; 1767)
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a) Milyen politikai oka volt annak, hogy a királynő az urbáriumról nem törvényt alkottatott, hanem rendeleti formában hozott róla intézkedést? (A és C szöveg)

b) Milyen, a szolgáltatásokkal kapcsolatos visszaélés tette sürgetővé a földesúr-jobbágy viszony újraszabályozását? (B szöveg)

c) Mi az Urbáriumban megjelent szabályozás két alapelve? (C szöveg)

d) Milyen gyakorlati munkálkodásnak kellett követnie az Urbárium kiadását? (C szöveg)

e) Mi tette ezt országos szinten bonyolulttá?

f) Melyik jobbágyteher szabályozásáról beszél a C szöveg?


22. A Ratio Educationis az oktatás keretei mellett a tartalmakat is szabályozta. Az alábbi rész a történelemoktatásról szól. Ismeretei és a források segítségével válaszoljon a kérdésekre!

d, röviden fölsorolja az általa hozott törvényeket és rendeleteket és ezeknek folyományait;
e, a követségeket, szerződéseket, országgyűléseket, a megvívott háborúkat;
f, végül megrajzolja röviden és őszintén minden egyes király
élet- és jellemképét.
3. Röviden megemlékezik azokról a kiváló férfiakról, kik bármely király uralkodása alatt kitűntek a király, a vallás és a
haza iránt tanúsított hűségben, vagy akik bölcs belátásukkal,
tudományosságukkal, a közgazdaság előmozdításával vagy
más egyébbel a többiek közül kiemelkedtek, akár bennszülöttek, akár idegenek voltak.
(Ratio Educationis; 1777)

A) Maga a magyar történelem tanítása a történelem általános
fogalmáról szóló bevezetés előrebocsátása után Szent István
első királlyal veszi kezdetét. Mégpedig felöleli
1. az ország állapotát, tekintettel a vallásra, az alkotmányra,
belső erőforrásaira és kifejtésüknek akadályaira, éppúgy a
nemzeti jellemre, a közműveltségre, az ország határaira, az
idegen népekkel való viszonyára a magyar királyság bölcsőjétől kezdve,
2. az uralkodó élettörténetét, mégpedig:
a, egész nemzetségét, ti. szüleit, nagyszüleit, dédszüleit, vérrokonait, feleségét, gyermekeit,
b, jellemezni fogja őt mint családfőt,
c, mint népének atyját, s ezzel kapcsolatban

a) Miben tért el a magyar történelem tanításának akkori és
mai kronologikus megközelítése?

B)


b) Az „országismeret” mellett kik álltak a tanítás központjában? 
c) Mit (kit) ért a szöveg „az uralkodó élettörténete” kifejezésen? 
d) Mi alapján választottak az egyéb, megtanítandó történelmi
személyiségek közül?

e) A Ratio mely pontjához kapcsolható a képi forrás, és miért?
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A magyar nemesség hűségének és áldozatkészségének allegorikus
ábrázolása egy korabeli földrajzi atlasz alapján
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23. Rendezze táblázatba az alábbi rendeleteket, majd oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat!
A) […] nem lehet egykönnyen a nyugalom visszatérését remélni, amíg azokon a részeken, ahol ezek a mozgalmak kitörtek,
azok között az adózók között, akik sorsuk könnyítésének reményében és ürügyén láthatóan zabolátlankodnak, mindenütt egyenlő és egyforma szabályozást nem vezetünk be, ez
pedig az úrbéri perek folyamatos felülvizsgálása és eldöntése útján (ami eddig volt) a kelleténél későbben, a köz s főként
a földesurak jelentős kárával történnék meg; ezért, hogy
előbb említett kegyes szándékunk, amely az egész ország
és a magánszemélyek hasznára irányul, minél gyorsabban
[…] akarjuk bevezetni.
B) A Jobbágyság állapottyát annyiban, mennyiben a Parasztok ennél fogva eddig elé örökös kötelesség alá vettetve és
a földhöz köttetve voltanak, jövendőre tellyességgel eltörölyük, és azt akarjuk, hogy ebben az értelemben a Jobbágy
nevezettel tovább ne éllyenek: következésképpen minden
Parasztokat, akár mely nevezet- és vallásbeliek légyenek, jövendőre maguk személlyekre nézve lakásokat szabadosan
változtatható emberekké tészük, […].
C) Annak megakadályozására azonban, hogy ezáltal a külföldi termékek és áruk netalán a mi örökös királyságainkból
és országainkból származó árukkal összetévesztessenek,
vagy velük azonosnak tartassanak, határozzuk, elrendeljük
és akarjuk, hogy minden efféle javak és áruk azoknak a heA forrás
betűjele

lyeknek a hatósága által, ahol feldolgozzák vagy előállítják
őket, hiteles bélyeggel megerősíttessenek […].
D) Minthogy ő legszentebb felsége meg van győződve arról,
hogy minden kényszer, amely az emberek lelkiismeretére
erőszakkal hat, mindennél ártalmasabb, ezzel szemben az
oly helyes türelem, amilyet a keresztényi szeretet javall, mind
a vallásra, mind az államra igen nagy haszon forrása, elhatározta, hogy e türelmet valamennyi császári és királyi tartományában bizonyos törvényekkel erősíti meg.
E) Az ifjúság helyes nevelését és az egész közoktatásügynek
intézését a józan erkölcsű népek mindenkoron oly nagy fontosságúnak tekintették, […]. Mert ha az állam egész boldogsága az isteni lény feltétlen tiszteletéből, a hit szentségéből, a fejedelemhez való hűségből, a haza és a polgártársak
szeretetéből, mint megannyi kútforrásból fakad: bizonyára
érthető, mily nagy buzgósággal kell munkálkodnunk. […]
F) Nincsen tehát más nyelv a német nyelven kívül, amelyet
a deák helyett az ország dolgainak folytatására lehessen választani, amellyel tudniillik az egész monarchia, mind a hadi,
mind pedig a polgári dolgokban él: minémű nagy hasznára
szolgáljon az a közjónak, ha az egész monarchiában csak
egy nyelv uralkodjék, […].

A rendelet kiadója

A rendelet címe/tárgya

Kiadásának
időpontja

A)
B)
C)
D)
E)
F)

24. Nevezze meg azokat a felvilágosult alapelveket/fogalmakat, amelyeket visszatükröznek e szövegek!
A) Semmi olyat nem kívánok, ami a legkevesebb kiadást is
okozhatná, mivel így tenni botorság és jogtalanság lenne,
mert az a jövedelmüket csökkentené.
(József főherceg, a későbbi II. József emlékiratából; 1763)

B) Elsősorban arra kell gondot viselni, hogy a jobbágy Magyarországon kedvezőbb helyzetbe jusson, és az adóterhet elbírja. Ezért a nemességnek a jobbágyok fölötti uralmában mutatkozó minden visszaélését lehetőség szerint
meg kell szüntetni vagy korlátozni. Így idővel a népet meg
lehet nyerni az udvar számára.
(Franz Wenzel Kaunitz államkancellár előterjesztése
a magyarországi politika alapelveiről; 1761)
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C) A bíróságokon beszéljenek a törvények, az uralkodó hallgasson. Ez a hallgatás azonban nem akadályozott meg abban, hogy nyitva tartsam a szemem, és őrködjem a bírák
fölött. […] Akik kötelességeiket elmulasztják, azokon megkönyörülni nem szabad: […].
(II. Frigyes porosz király politikai végrendelete; 1752)






25. Az ábra II. József rendszerét és annak fogadtatását mutatja be. Az ábra és az ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!

a) Mely célok vezették elsősorban II. József intézkedéseit?
1. 
2. 
3. 
b) Milyen okok vezettek ahhoz, hogy II. József rendkívüli tempót diktált programja végrehajtása során (1–2.)?
Keressen olyan okot, amely az ábrán nem található (3.)!
1. 
2. 
3. 
c) II. József melyik rendelete találkozott a legnagyobb társadalmi támogatottsággal?

d) Mely típusú rendeleteivel szemben volt a legjelentősebb az elutasítottság?

e) Hogyan nevezzük II. József szűk magyarországi támogatói táborát (1.)? Mely társadalmi rétegekből verbuválódott e csoport (2.)?
1.

2. 

26. Olvassa el a felvilágosult abszolutizmus nyelvi törekvéseiről szóló forrásokat, majd az ismeretei se-

gítségével döntse el, hogy igazak vagy hamisak-e a táblázat állításai! Választását indokolja a szöveg betűjelével! A táblázat kitöltése után válaszoljon a forrásokhoz kapcsolódó kérdésekre!
A) A német nyelv kitűnő segítséget jelent a mindennapi ügyek
intézésében, valamint a belföldi és külföldi kereskedelemben: a német nyelv amiatt is hasznos, hogy az ausztriaiakkal
közös uralkodó fennhatósága alatt élve különböző ismeretkörökben kívánatos a német nyelvű könyvek ismerete.
(Tanügyi Kódex; 1777)
B) Egyszerre hír terjede el, hogy II. József Patakon fog ebédelni. Megérkezének a szekerek, a császár kiszállván, szó nélkül
idvezlé a látásáért megjelenteket s deák nyelven tudakozá,
mely helyeken fogna lovakat váltani Munkács felé. A feleleteket feljegyzé, ismét meghajtá magát s elzárkózott, hogy
ebédig dolgozhassék. Ebéd alatt meg vala engedve a bemenet uraságoknak s asszonyságoknak. […] Amint felkele a

tort_10.indb 91

nem hosszú ebéd mellől, asszonyainkhoz fordula s enyelegve
szóla hozzájok. De azok közt egy sem volt, aki nyelvét értse.
(Kazinczy Ferenc leírása)
C) A zsidóságot minden tartományban arra kell rábírni, hogy
minden egyes családapa a családja számára, a gyám az árvái
számára, és minden egyedülálló, nem atyai hatalom vagy
gyámság, illetve gondnokság alatt álló férfiszemély 1788.
január 1-től egy meghatározott családnevet viseljen, az as�szonyi nemből való egyedülálló személyek az apjuk családnevét, a házasok pedig a férjük nevét vegyék fel, minden
személy azonban kivétel nélkül egy német családnevet vegyen fel, amelyet egész élete folyamán nem módosíthat.
(II. József rendelete a zsidók nevéről; 1787)
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D) Nincsen tehát más nyelv a német nyelven kívül, amelyet a
deák helyett az ország dolgainak folytatására lehessen választani, amellyel tudniillik az egész monarchia, mind a hadi,
mind pedig a polgári dolgokban él: minémű nagy hasznára
szolgáljon az a közjónak, ha az egész monarchiában csak egy
nyelv uralkodjék, azon folyjanak a törvényes dolgok, és ezáltal a monarchiának minden nemű részei minémű szorosan
köttessenek öszve, lakosai pedig közelebb való atyafisággal egyesüljenek? Akárki is átalláthatja, és Franciaországnak,
Angliának és Muszkaországnak példái elég meggyőzhetik.
(Részlet II. József nyelvrendeletéből; 1784)
E) Édes magyarim! Ezen kegyelmes parancsolatnak, amint itt
őfelsége is mondja, az oka az, hogy született magyar nyelvünk elhagyatott, ki nem palléroztatott és országainkban
közönségessé nem tétetett. Régi eleink, magyar vérből szár-

mazó királyaink, bár követték volna más országok példáját,
és […] a deák helyett a magok nyelvét közönségessé tették
volna […] e’ sem volna akármely legszebb európai nyelvnél is
alábbvaló […] azért reménykedhetünk mégis, hogy nétalán
kedves maradékaink elhagyatott édes nyelvünket virágzóvá
s közönségessé tehetik.
(Magyar Hírmondó; 1784. július 5. 42. sz.
Baróti Szabó Dávid tudósítása)
F) Nékünk sokba lesz a megvilágosodás, ha az által Nemzeti
nyelvünk s béllyegünk (character) eltöröltetik […] Ha az Oskolákban mindent németül tanulnak gyermekeink, és semmit se magyarul, úgy három nemzetség [nemzedék] alatt el
fog töröltetni a mi Magyar nyelvünk és Nemzetünk.
(Mindenes Gyűjtemény; 1790)

Állítás

Igaz

Hamis

Betűjel

1. A magyar nemesi társadalom a német nyelvvel szemben a társalkodásra, de a tudományos
életre is a latint tartotta megfelelőbbnek.
2. II. Józsefnek a német nyelv használatával összefüggésben nem voltak asszimilációs
szándékai.
3. Mária Terézia, fiával ellentétben, a német nyelv használatának kibővítése ellen volt.
4. A magyar felvilágosodás hívei a nyugati eszmék beáramlását elősegítő, pozitív tényezőnek
tekintették II. József nyelvrendeletét.
5. II. József nyelvrendeletét a hasznossággal, az egységes birodalom mindenkire kiterjedő
előnyeivel indokolta.
6. A magyar értelmiség szerint a magyar nyelv alkalmassá tehető arra, hogy a modern kor
követelményeinek megfeleljen.

a) Mi bizonyítja azt, hogy a magyar nemesség „bírta” a latin nyelvet?

b) Milyen nyelvi/kulturális folyamat előhírnökének tekinthető Baróti Szabó Dávid javaslata a nyelv „pallérozásáról” (E szöveg)?

c) Melyik eszmerendszer összetevője jelenik meg az F szövegnek abban a megállapításában, hogy a nyelv és a nemzet léte
szoros összefüggésben áll?


27. Vesse össze Mária Terézia és II. József nézeteit a források és az ismeretei alapján úgy, hogy azok hasonló és eltérő vonásait is megvilágítja!
A) Oktatás
Mert ha az állam egész boldogsága az isteni lény feltétlen tiszteletéből, a hit szentségéből, a fejedelemhez való hűségből,
a haza és a polgártársak szeretetéből, mint megannyi kútforrásból fakad: bizonyára érthető, mily nagy buzgósággal kell
munkálkodnunk.
(Ratio Educationis; 1777)
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[A] tanulókat arra az érzületre kell nevelni, hogy az ember lelki
ismeretében kötelezve van minden szellemi erejét lehetőség
szerint kiképezni, ahogy a tanulás mely által ez történik […] kötelesség; minden polgárnak ugyanezen kötelező erővel magát
az állam szolgálatára alkalmassá kell tennie, a hasznos ismeretek
és tudományok által.
(Oktatásügyi fegyelmi szabályzat; 1781)

2021. 05. 31. 16:05

IV. MAGYARORSZÁG A 18. SZÁZADBAN

93

Hasonlóság: 
Eltérés: 
B) Rendi alkotmány
Az országgyűlési végzésekhez és a hazai törvényekhez sohasem
szabad hozzányúlni vagy azok ellen cselekedni. A legkevésbé
szabad azonban elárulni, hogy szándékunkban áll a nemesség
teljes adómentességének korlátozása.
(Kaunitz előterjesztése a magyarországi
politika alapelveiről; 1761)

Ezért úgy tervezném, hogy egyezséget köthetnénk az országokkal, és 10 évre teljhatalmat kérnék tőlük, hogy megkérdezésük
nélkül cselekedhessem meg mindazt, ami jólétüket szolgálja.
(József főherceg, a későbbi II. József
emlékiratából; 1763)

Hasonlóság: 
Eltérés: 
C) Felekezetek
Nem az üldözés, de még kevésbé a közömbösség vagy a tolerantizmus szelleme az, amit éltem végéig követni óhajtok.
(Mária Terézia leveléből)

Érvényesüljön a hit szabadsága, és csak egy vallás marad, az,
amely az alattvalókat arra kalauzolja, hogy egyformán az állam
javára fordítsák erejüket.
(II. József leveléből)

Hasonlóság: 
Eltérés: 
D) Német nyelv
A német nyelv kitűnő segítséget jelent a mindennapi ügyek
intézésében, valamint a belföldi és külföldi kereskedelemben:
a német nyelv amiatt is hasznos, hogy az ausztriaiakkal közös
uralkodó fennhatósága alatt élve különböző ismeretkörökben
kívánatos a német nyelvű könyvek ismerete.
(Tanügyi Kódex; 1777)

Nékünk sokba lesz a megvilágosodás, ha az által Nemzeti nyelvünk s béllyegünk (character) eltöröltetik […]. Ha az Oskolákban
mindent németül tanulnak gyermekeink, és semmit se magyarul, úgy három nemzetség alatt el fog töröltetni a mi Magyar
nyelvünk és Nemzetünk.
(Mindenes Gyűjtemény; 1790)

Hasonlóság: 
Eltérés: 
E) Gazdaságpolitika
Annak megakadályozására azonban, hogy ezáltal a külföldi termékek és áruk netalán a mi örökös királyságainkból és orszá
gainkból származó árukkal összetévesztessenek, vagy velük
azonosnak tartassanak, határozzuk, elrendeljük és akarjuk, hogy
minden efféle javak és áruk azoknak a helyeknek a hatósága
által, ahol feldolgozzák vagy előállítják őket, hiteles bélyeggel
megerősíttessenek […].
(Mária Terézia vámrendeletéből; 1754)

[…] csak a föld lehet állandó alapja az adónak, ebből pedig
következik, hogy az úri s jobbágyi, kamarai és papi föld között
teljes egyenlőség legyen, s azokat nagyságuk, termékenységük
és a termények vidéki ára szerint kell megadóztatni.
(II. József leveléből)

Hasonlóság: 
Eltérés: 
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F) Koronázás

Hasonlóság: 
Eltérés: 

28. Az alábbiakban II. József uralkodásának megítéléséről olvashat két történészi értékelést. A források tanulmányozása után döntse el, melyik történész nevéhez köthetők a táblázatban megfogalmazott
állítások!
A) Korának történetírása ugyan szigorú volt a császárral, de
az utókor elnézőbben tekintett erre a férfira, akit – minden
gyöngédségtől, és minden életörömtől megfosztva – egyetlen szenvedély hajtott: az állam szeretete. József erős, tiszteletet érdemlő, jól szervezett államról álmodott; misszionárius-lelkületű hivatalnokokról, akik irodájuk szentélyében
a közjó ügyének szentelik magukat. Minket, a forradalmi
20. század gyermekeit lenyűgöz ez a józsefi eszme, amelyet
vallásos jellege különböztet meg II. Frigyes száraz, racionalista felfogásától. József számára a közhivatal viselése hivatást
jelentett; az állam letéteményese volt minden magasabb
rendű tevékenységnek, amely egységbe foglalja a közösséget, és segíti fejlődését, az állam a társadalmi igazságosság
őrzője és a kisemberek védelmezője. […]
József az alkotmánynak még a gondolatától is irtózott, és ellenséges érzülete annál is érthetőbb, mivel országaiban nem
a politikai szerepléshez akkor még gyenge, túlságosan az állam oltalmától függő polgárság kapott az alkotmányosság
nyugati eszméin, hanem a kis- és középnemesség, amely ősi
kiváltságait akarta ily módon haladóbb köntösbe öltöztetni. II. József uralkodásának tragikus kimenetele logikusnak
tűnik, ha arra gondolunk: önkényes eszközökkel igyekezett
olyan társadalmat kifejleszteni, amely még nem érett meg
azokra a változásokra, amelyeket ő be kívánt vezetni […].
(Fejtő Ferenc: II. József.
Atlantisz, Budapest, 1997)
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B) […] már harminckét évvel trónra lépése előtt megjelent
Montesquieu fő műve, A törvények szelleméről, amely a hatalom megosztásának szükségességéről győzte meg kortársait. Nem is nagyon kellett meggyőzni őket erről: Európa
legtöbb államában az uralkodó különféle tartományi vagy
rendi gyűlésekkel együttműködve kormányzott. A 18. században egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy úgy lehet a leghatékonyabban kiaknázni egy társadalom erőforrásait, ha legalább a társadalom felső rétegének képviselőivel megosztják
a hatalmat. „Nincs adózás képviselet nélkül!” – fogalmazták
meg II. József korában a hatékony kormányzás alapelvét az
Egyesült Államokban. […]
Vajon nevezhetjük-e a haladás képviselőjének azt az uralkodót, aki ennyire szembehelyezkedett „a politika modern
rendszerével”? Aki nem értette meg, hogy a fejlődés egyszerre mutat a központi hatalom megerősítése és megosztása felé? Erős államot akart, amely képes megvédelmezni az állampolgárok életét, tulajdonát és nyugalmát – azt
viszont nem ismerte fel, hogy ez az állam veszélyeztetheti
szabadságjogaikat is. Politikája rendi ellenzékében kizárólag
az elavult kiváltságok védelmezőit látta, s nem volt hajlandó
felismerni, hogy privilégiumaikkal együtt azt az alapelvet is
védelmezték vele szemben, hogy a központi hatalom ne tehessen meg mindent a kormányzottak hozzájárulása nélkül.
(Hahner Péter: 100 történelmi tévhit.
Animus, Budapest, 2010)
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Állítás

Fejtő Ferenc értékelése

Hahner Péter értékelése

1. A részlet kedvezőbb összképet ad II. Józsefről.
2. Véleménye szerint II. József gondolkodásával és tetteivel megelőzte korát.
3. A hatalommegosztás elvetésével II. József elutasította a korszerű,
felvilágosult elveket.
4. Bírálja II. Józsefet, amiért vakon szembeszállt a rendi ellenzékkel.
5. Támogatja II. Józsefet, mert a rendi kiváltságok felszámolására törekedett.
6. Az értékelés elnézőbb II. József önkényes cselekedeteivel szemben.
7. Megállapítása szerint II. József cselekedeteivel egy erős állam kiépítésére
törekedett.

29. Ismeretei és a források alapján hasonlítsa össze II. József és II. Lipót kormányzását a táblázat állításai szerint!
A) Önállóan uralkodni, ez volt József császár kedves gondolata. Tevékeny és soha nem fáradó szelleme minden állami
ügyet, a legfontosabbtól a legjelentéktelenebbig át akart
látni, irányítani akarta azokat, és dönteni akart bennük. […]
mindenben, még a lényegtelen dolgokban való közvetlen
részvétel és a nagy uralkodó méltóságán aluli, napi ügyek
annyira túlterhelték és lekötötték, hogy a hozzáértő államférfiak azt kívánták, hogy kevésbé uralkodjon önállóan, és
csak a fontosabb, hozzá méltó kérdéseknek szenteljen figyelmet. […] Tagadhatatlan, hogy József hajlott az önkényre, a
korlátlan uralkodásra, de soha nem mutatta ki nyilvánosan.
Rendeleteiben soha nem állt ott, mint néhány más fejedelem rendeleteiben: ez a mi akaratunk, az uralkodó akarja stb.
Nem, József nyelvezete más volt: a közjó, országunk atyjaként kötelességünk megkövetelni stb.
(Johann Pezzl: II. József jellemzése; röpirat, 1790)
B) […] abszolút hatalom nélkül, amelyről fenn szóltam, s amely
lehetővé teszi, hogy olyan szabályok, statútumok, eskük ellenében cselekedjünk, amelyeket az országok szoborként
tisztelnek, és amelyek, ha észszerűen megvizsgáljuk, csak
kárukra vannak – nem lehetséges, hogy egy állam boldog
legyen, sem pedig az, hogy egy uralkodó nagy dolgokat vigyen véghez. […] Ezért úgy tervezném, hogy egyezséget
köthetnénk az országokkal, és 10 évre teljhatalmat kérnék
tőlük, hogy megkérdezésük nélkül cselekedhessem meg
mindazt, ami jólétüket szolgálja.
(József főherceg, a későbbi II. József emlékirata; 1763)

C) Az egyszerűség elfogadásával és saját példájával a nagyherceg két csodálatos törvényt hozott a fényűzés ellen. […]
E fejedelem már kormányoz, amikor a felkelő Nap fénye beragyogja tartományait. Reggel hat óra, s már letörölte a kön�nyeket. Államtitkárai az alkalmazottai.
A nemesség úgy érzi, nem kap elég megkülönböztetett figyelmet a fejedelemtől. A papok úgy érzik, a fejedelem nem
féli őket eléggé. A szerzetesek úgy vélik, a fejedelem nem
teszi őket elég gazdaggá. Mindenki úgy érzi, a fejedelem túlzottan szemmel tartja. E fejedelem államában a magisztrátusok ítélkeznek, a katonaság szolgál, a főpapok székhelyükön
tartózkodnak, mindenki teszi a dolgát: íme, így kormányoz
a fejedelem. […]
„Nem ismerek, csak kétféle embert államomban”, mondta
egy nap a nagyherceg, „a jó embereket és a rosszakat”.
(Jean-Baptiste Mercier Dupaty: Péter Lipót
toszkánai nagyherceg kormányzata; 1789)
D) Az ország karainak és rendeinek alázatos előterjesztésére,
Ő szent felsége is kegyesen elismerni méltóztatott, […] Magyarország, a hozzá kapcsolt részekkel együtt, szabad és
kormányzatának egész törvényes módját illetőleg (bele értve mindenféle kormányszékeit) független, azaz semmi más
országnak vagy résznek alá nem vetett, hanem saját állami léttel és alkotmánynyal bíró, s ennél fogva […] tulajdon
törvényei és szokásai szerint, nem pedig más tartományok
módjára igazgatandó és kormányozandó ország.
(1790/91. évi X. törvénycikk: Magyarország és
a hozzákapcsolt részek függetlenségéről)
II. József

II. Lipót

Mindkettő

Egyik sem

1. Az uralkodó által létrehozott kormányzati forma
abszolutisztikus.
2. Az uralkodó a rendek nélkül, rendeletekkel kormányoz.
3. Az uralkodást Isten kegyelméből valónak tekintik.
4. Az alattvalóikat a törvény előtti egyenlőségük miatt szabad
polgárnak tekintik.
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II. József

II. Lipót

Mindkettő

Egyik sem

5. Az uralkodó, engedve a történelmi kényszernek,
együttműködik a rendekkel.
6. Az uralkodó célja a „rossz hagyományok” elleni radikális
fellépés.
7. Az uralkodó nemzetközi tekintélyének megtartása végett
nagy súlyt helyez a reprezentációra.
8. Az uralkodó az államban élők megítélésekor a hasznosság
szempontján túl mást nem vett figyelembe.
9. Az uralkodó elsődleges feladatának az állam szolgálatát tartja.
10. Az uralkodó az intézkedései alkalmával kompromisszumra
törekszik.

30. Az alábbi forrásrészlet Kaunitz titkárától, Johann Pezzltől származik. Válaszoljon a kérdésekre a
forrás és az ismeretei alapján!

Önállóan uralkodni, ez volt József császár kedves gondolata.
Tevékeny és soha nem fáradó szelleme minden állami ügyet, a
legfontosabbtól a legjelentéktelenebbig át akart látni, irányítani akarta azokat, és dönteni akart bennük. […] A mindenben,
még a lényegtelen dolgokban való közvetlen részvétel és a
nagy uralkodó méltóságán aluli, napi ügyek annyira túlterhelték és lekötötték, hogy a hozzáértő államférfiak azt kívánták,
hogy kevésbé uralkodjon önállóan, és csak a fontosabb, hozzá
méltó kérdéseknek szenteljen figyelmet. […] Tagadhatatlan,

hogy József hajlott az önkényre, a korlátlan uralkodásra, de soha
nem mutatta ki nyilvánosan. Rendeleteiben soha nem állt ott,
mint néhány más fejedelem rendeleteiben: ez a mi akaratunk,
az uralkodó akarja stb. Nem, József nyelvezete más volt: a közjó, országunk atyjaként kötelességünk megkövetelni stb. Fent,
egyik kéziratában olvasható volt: botorság lenne, ha egy uralkodó azt képzelné, hogy az ország, sok millió ember van érte,
s nem ő van az államért és az alattvalókért.
(Johann Pezzl: II. József jellemzése, röpirat; 1790)

a) Milyennek látta a szerző az uralkodót?



b) Milyen ellentmondások jelentek meg a szövegében? Hogyan próbálta ezeket feloldani?



c) Az előző feladat melyik forrásrészletéhez hasonlít Pezzl leírása? Miért?
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1. Az ábra a liberalizmus jellemzőit mutatja be. Az ábra és az ismeretei alapján döntse el a táblázatban
megfogalmazott állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak!
Állítás

Igaz

Hamis

1. A liberalizmus a korlátok nélküli szabadság
híve.
2. A liberalizmus úgy véli, hogy a jónak
tekintett ügyekben kényszeríteni lehet
másokat meggyőződésük
megváltoztatására.
3. A liberális gondolat több területen a
felvilágosodásból fejlődött ki.
4. A liberalizmus elvileg toleráns a
másképpen gondolkodókkal szemben.
5. A liberalizmus a XIX. század első felében
forradalmi gondolat volt.

2. Olvassa el Edmund Burke Töprengések a francia forradalomról című írásának részletét, majd válaszoljon a forráshoz kapcsolódó kérdésekre!
Megtartani s egyszerre javítani – ez más jellegű feladat. Ha a
régi alkotmány használható részeit meg akarjuk tartani, s ha az
újat hozzá akarjuk illeszteni ahhoz, ami a régiből megmaradt,
akkor a termékeny elme minden erejét, csüggetlen és megfeszí
tett figyelmét, sokrétű összehasonlító és összekötő képességét,
minden alkotó talentumát [tehetségét] mozgásba kell hozni;
egymással vetélkedő emberi rossz tulajdonságok egyesített
ereje ellen kell felvennie a harcot; a konokság ellen, amely el
vet minden reformot, és a könnyelműség ellen, amely mindent
tönkretesz. „De az ilyen eljárás – vetik a szememre – túl lassú.
Nem olyan gyülekezet számára való, amely minden dicsőségét

arra tette fel, hogy évszázadokra szóló művet alkosson hóna
pok alatt. A javításnak ez a módja hónapokat venne igénybe.”
Ez valóban így van, és úgy is kell lennie, ebben áll a módszer
remek volta, hogy az idő munkatársul szegődik, így lassan és
némelykor észrevétlen hat. Ha nélkülözhetetlen az óvatosság
és elővigyázatosság ott, ahol élettelen anyaggal van dolgunk,
sokkal nélkülözhetetlenebbé, szent kötelességgé válik akkor,
amikor rombolásunk és alkotásunk tárgya nem is kő, hanem
érző lények, akiket nyomorba dönthetünk gyors és meggon
dolatlan döntésünkkel.
(Edmund Burke: Töprengések a francia forradalomról; 1790)

a) Hogyan viszonyul a szerző a fejlődéshez?

b) Milyen politikai magatartást tart követendőnek?

c) Mely történelmi eseménysor hatása mutatható ki Burke nézeteiben?

d) Fogalmazza meg röviden a szöveg alapján a konzervatív gondolkodás alapvető vonásait!


e) Mennyiben hathatott Burke elképzeléseire hazájának, Angliának a fejlődése?
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3. Az ábra a konzervativizmus jellemzőit mutatja be. Az ábra és az ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!
a) Mely politikai eseményre való válaszként bontakozott ki a
konzervatív eszmeáramlat (1.), és melyek a reakció konkrét elemei (2.)?
1. 
2/1. 
2/2. 
2/3. 
2/4. 
b) Hogyan viszonyul a konzervativizmus a fejlődéshez (1.)?
Mi ennek a viszonyulásnak az oka (2.)?
1. 

2. 

c) Soroljon fel négy olyan értéket, amelyet a konzervativizmus fontosnak tart megóvni!
1.

3. 

2.

4. 

4. Olvassa el a 18–19. századi cenzúrára vonatkozó szövegeket, majd a források és az ismeretei segítségével válaszoljon a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre!
A) A sajtószabadság a szabad államnak lényeges alkatrésze,
de csak abban áll, hogy a közlés nincs előzetes korlátokhoz
kötve, nem pedig abban, hogy a sajtó útján elkövetett bűn
cselekmény mentes a megtorlástól.
(William Blackstone: Kommentárok; 1766)
B) A kormányaink által kitűzött feladat, hogy népeink mostani
és jövőbeni jólétét jó alkotmányokra alapíthassuk, nem va
lósítható meg a vélemények vad összecsapása, egy naponta
ismétlődő, minden elvet felforgató, minden igazságot két
ségbe vonó harc közepette. […] az államszövetség kormá
nyai felelősséggel tartoznak a felügyeletük alatt megjelenő,
különösen veszélyes kiadványok tartalmáért.
(Szövetségi sajtótörvény a karlsbadi konferencia után; 1819)
C) A brosúrák, az ifjúsági, a népies, a lektür és az ismeretterjesz
tő irodalom termékei viszont a hatályos cenzúrarendelkezé
sek teljes szigorával kezelendők. Ezek közül nemcsak azokat
kell eltüntetni, amelyek nyíltan vagy burkoltan a vallás, az
erkölcs, az uralkodóház, a fennálló kormányforma és hason
lók ellen irányulnak, hanem mindenféle olyan írásművet is,

melyeknek hatása se az értelemre, se a szívre nem előnyös, s
melyeknek egyetlen célja az érzékiség felkeltése. Ezért min
den erővel oda kell hatni, hogy az ilyen hátrányos regények
olvasásának véget vessünk […]. Az állam fejét és a dinasztiát,
a más államok vezetőit támadó, a keresztény és különösen a
katolikus vallást aláásó írások […], a szocializmust, deizmust,
materializmust prédikáló könyvek és a gúnyiratok […] csak
annyi kíméletre számíthatnak, mint az orgyilkosok.
(Császári rendelet az örökös tartományokban; 1803)
D) Valamennyi német kormány kötelezettséget vállal, hogy az
„Ifjú Németország” vagy „a fiatal irodalom” néven ismert iro
dalmi irányzat – Heinrich Heine és (név szerint megneve
zett) társai – szerzői, kiadói, nyomdászai és terjesztői ellen
országaik büntető és rendőrhatósági törvényeit, valamint
a sajtóval való visszaélés ellen hozott rendelkezéseit teljes
szigorral fogják alkalmazni, és műveik terjesztését a könyv
kereskedelemben, a kölcsönkönyvtárakban vagy bármely
más módon minden rendelkezésre álló törvényes eszközzel
meg fogják akadályozni.
(A Német Szövetségi Gyűlés határozata; 1835)

a) Melyik polgári jogot kívánja korlátozni a B szöveg? 
b) Mely eszmerendszerekhez kapcsolódik az ausztriai rendelet C? (Minek a nevében és mi ellenében lép fel?)
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c) Melyik irodalmi műfajt véli károsnak a rendelet, és miért?

d) Milyen kormányzati forma ideológiai alapjának tekinthető a szöveg?

e) Miért tarthatta veszélyesnek a modern német irodalmat és az „ifjú Németország” mozgalmát a szövetségi gyűlés? (Magyarországon Heine nagy tisztelője volt Petőfi.)

f) A Blackstone-részlet (A) ugyanúgy elítéli a „veszélyes” nyomtatott termékeket, mint a többi szöveg. Miben tér el mégis
a két megközelítés?

g) Milyen lehetőséget kaphat a sajtó közlését sérelmesnek találó érintett az elégtételre, ha nincs cenzúra?


5. Csoportosítsa a tanult eszméket a táblázat szempontjai alapján!
A) A gondviselés minden egyes egyénnek, bárki legyen is,
megadta a szükséges észt ahhoz, hogy a kizárólag őt érintő
ügyekben ő maga tudja kormányozni magát. Ez a fő alapelv,
amelyen a polgári és a politikai társadalom nyugszik […].
S ez az elv, a nemzet egészére kiterjedve, a népszuverenitás
alaptételévé válik.
(Alexis de Tocqueville francia filozófus; 1835)
B) Minden reform, amelyet mi csináltunk, a régiség tisztele
tének elvén alapult, és remélem, hogy mindama reform,
mellyel ezután próbálkoztunk, gondosan a régi példákhoz
és precedensekhez [mintákhoz] tartja magát, a tekintély és
a tradíció tiszteletén nyugodva.
(Edmund Burke: Töprengések a francia forradalomról; 1790)
C) Ne legyen többé katolikus és protestáns, ne legyen többé
porosz és osztrák, szász és bajor, sziléziai és hannoveri, ne
legyen többé hitbéli különbség, gondolkodásbeli és akarat
beli különbség köztetek – legyetek végre németek, legye
tek végre egységesek, akarjatok végre egyet, szeretettel és
hűséggel egymás iránt, s nincs az az ördög, aki legyőzhetne
benneteket.
(Ernst Moritz Arndt német író, költő, a frankfurti
nemzetgyűlés tagja; 1813)
D) „Világhatalom vagy bukás” – ez az a jelszó, amelyet a tör
ténelmi fejlődés ránk kényszerít. Harmadik megoldás nem
lehet. […] Az a feladatunk, hogy világuralomra törekedjünk,
hogy megszerezzük a német nép számára a szükséges élet
teret, és biztosítsuk a németségnek és a német szellemnek
az őt megillető befolyást a világban.
(Theodor von Bernhardi német tábornok)
E) Az egyénnek a saját helyzete javítására irányuló törekvé
se, ha ez szabadság és biztonság mellett történik, olyan ha
talmas erő, amely egyedül, minden segítség nélkül képes
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nemcsak arra, hogy előbbre vigye a társadalmat a jólét és
a boldogulás útján, hanem arra is, hogy legyőzzön száz elébe
tornyosuló akadályt, amellyel az emberi törvény ostobasága
oly gyakran veszélyezteti igyekezetét […].
(Adam Smith: A nemzetek gazdagsága; 1776)
F) Azon nemzetek voltak nagyok és bírtak az emberi méltó
ság igaz fogalmával, melyek csak Isten parancsainak és azok
közvetítőinek engedelmeskedtek; szemben azon emberi
agglomerációkkal, melyek csak az embernek akarnak en
gedelmeskedni, s szabadnak nevezik magukat, mikor más
egyenlő emberek adnak nekik törvényeket, s egyenlőnek,
midőn ezen törvények való engedelmességre kényszerítik
őket.
(Louis de Bonald francia politikus, író; 1796)
G) A szlávok mindenütt, mint hatalmas áradás fogják kiterjesz
teni határaikat; nyelvük, melyet a németek tévesen hisznek
pusztán szolgák nyelvének, mindenütt felzeng majd, még
ellenfeleik szájából is. A tudományok szláv mederben fognak
folyni, öltözékük, modoruk és dalaik a Szajnától az Elbáig
lesznek majd divatban.
(Jan Kollár; 1827)
H) A Szentírás azon pontjainak megfelelően, melyek minden
embernek megparancsolják, hogy egymást testvéreknek
tekintsék, a három szerződő uralkodó egy igaz és feloldha
tatlan testvériség köteléke által egyesítve, magukat honfi
társnak tekintvén, egymásnak minden alkalommal és min
den helyen segítséget és támogatást fognak nyújtani: alatt
valóikkal és hadseregeikkel szemben családapáknak tekintik
magukat; és őket ugyanannak a testvériségnek a szellemé
ben fogják kormányozni, melyek a vallás, a béke és igazság
védelmére lelkesítik.
(A bécsi kongresszuson megfogalmazott
egyezmény; 1815)
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Új eszmék a 19. század első felében

A forrás betűjele

Liberalizmus
B), F)
Nacionalizmus

Melyik forrás nem illik az új eszmék közé? Miért?





6. Olvassa el a 18. századi Anglia infrastruktúrájának fejlődéséről tudósító forrásokat, majd válaszoljon
a kérdésekre!
A) A csatornaépítés mellett igen nyomós érv, hogy az ország egyetlen más
területén sem lett volna a vízi utak nyújtotta közlekedési lehetőség ilyen
előnyös, mivel itt a csatorna mentén sok hatalmas és nem egy iparral
foglalkozó város fekszik. Az olcsó szállítás kifizetődőbbé teszi majd az
élelmiszer-ellátást, különösen a gabona ára lesz alacsonyabb és egyen
letesebb. A csatorna újabb lökést ad majd a gazdálkodás fejlesztéséhez
azáltal, […] hogy a legtávolabbi piacok könnyen megközelíthetőek lesz
nek. Így a gabona ára sem fog az égbe szökni, mivel rendelkezésre áll a
gyors és olcsó utánpótlás […].
(John Campbell: A hajózható csatornahálózat
fejlődése Angliában; 1774)

B) Miután megadták a jelt, a gép roppant ko
csisorával 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 is beleszámítva közel
90 tonnára rúgott.
(Korabeli tudósítás az első angliai
személyforgalmi vasútvonal
megnyitásáról; 1825)

C) 35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5000
0

1663 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1820 1837

Az angliai fizetős úthálózat bővülése kilométerben.
A fizetős utak jó minőségben készültek, a nehéz
rakománnyal megrakott szekerek sem ragadtak
bele a sárba. Állomások biztosítottak felfrissülést
az állatoknak és az embernek.

a) Mi volt az infrastruktúra fejlesztésének fő oka?

b) Milyen előnyökkel járt a csatornahálózat bővítése az úthálózat bővítésével szemben?

c) Milyen társadalmi hatása volt az A jelű szöveg szerint a csatornahálózat kiépülésének?

d) Melyik hálózat bővítése volt a legnehezebb a földrajzi viszonyok miatt?

e) Milyen előnyei voltak a közúti közlekedésnek a vízivel szemben?

f) Milyen előnyei voltak a vasútnak a másik kettővel szemben?


tort_10.indb 101

2021. 05. 31. 16:05

102

V. AZ ÚJ ESZMÉK ÉS AZ IPAROSODÁS KORA

7. A feladat a mezőgazdasági kultúra változásával foglalkozik. Tanulmányozza az egyszerű modern vetésforgóban művelt terület gazdálkodását bemutató ábrát, majd válaszoljon a kérdésekre!
Tél

Tavasz

Nyár

1. év

réti lóhere

kukorica

2. év

parlag

szója

3. év

őszi búza

4. év
(ismétlés)

őszi búza lóhere-felülvetéssel

réti lóhere

Ősz
parlag
őszi búza
réti lóhere

kukorica

parlag

a) Hasonlítsa össze a vetésforgót a háromnyomásos gazdálkodással! Mennyivel kevesebb ideig pihentetik a földet egy hároméves ciklusban?

b) Milyen növény nem szerepelhetett egy klasszikus, 18. századi vetésforgóban?

c) Milyen növény jelentett újdonságot a kora újkorban?

d) Milyen célra használták a lóherét a gazdálkodásban?

e) Milyen változást jelentett az állattartásban a vetésforgó bevezetése a földművelésben?

f) Milyen hatással volt a mezőgazdaság megújulása a lakosság élelmezésére?


8. A feladat a textiliparban kibontakozó kora újkori változásokat mutatja be. Az első forrás az első gőzgép textilipari hasznosítása előtt íródott, míg a második évszázadokkal korábban keletkezett. A táblázat
kitöltésével hasonlítsa össze a középkori textilipar kereteit a kora újkor végiekkel!
A) [A] külkereskedelemben tapasztalható nagy exportigény
olyan mértékű megrendelést adott a nagytőkének, hogy az
a hazai piacokat nagymértékben feladta a közepes méretű
gyártóknak és piti házalóknak, de a gyártók és munkások
minden erőfeszítése is kevés lett volna, hogy a kereskedelem
igényeit kielégítse a fonógép bevezetése nélkül. […] A gé
pesítés addig folytatódott, amíg a legfontosabb fonógépe
ket sikerült tökéletesíteni. Döbbenetes látni, hogy egyszerre
orsók ezreit tartja mozgásban egyetlen vízikerék. Az orsókat
leginkább gyerekek kezelik, minden kavarodás nélkül, és
sokkal kevesebb gyapot megy veszendőbe, mint a korábbi
módszerekkel.
Amikor az első nagyobb gépeket felállították a folyók mel
lett, ezek olyan kiváló láncfonalat termeltek, hogy hamaro
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san túltettek a hagyományos fonógépeken előállított lánc
fonal minőségén. A hagyományos fonógépek korábban na
gyon jövedelmezőek voltak, egy-egy vállalkozó több gépet
is dolgoztatott egyszerre, és ebből nagy hasznot húzott. […]
semmi sem volt olyan kedvező hatással a textiliparban tör
téntekre, mint az, hogy az ipar minden ágában szabadon
alkalmazhatták az embereket. Így az ipar nyitott volt min
denféle idegenek számára is, akik nagy találékonyságukkal
hozzájárultak a fejlődéshez. Manchester például csak egy
mezőváros, amelyet királyi kapitány kormányoz, és nem tar
tozik a testületi szabályok hatálya alá, amelyek előnyt biz
tosítanak a polgároknak az idegenekkel szemben. Pedig
semmise sérti jobban egy iparos érdekeit, mint ha a város
testületi jogokkal és parlamenti képviselettel rendelkezik.
(James Ogden: Manchester leírása; 1783)
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B) Olyanoknak, akik nincsenek benne céhünkben és nem élnek
városunkban, tilos posztóra alkalmazott pecsétünket hasz
nálni.
Ha valahol szegéllyel ellátott vagy helyenként bevágott posz
tót találnak, vagy pedig olyat, amelyről kiderül, hogy hulladék
ból vagy gyapjúcafatokból készült, vagy melyet világos fonal
lal javítottak meg, az ilyen posztót el kell kobozni a mestertől.

A) szöveg

Ugyanilyen büntetést fizet az is, aki kettőnél több szövőszé
ken dolgozik.
Az a szövő, aki mestertársainktól a megállapítottnál többet
kér, négy hétre elveszti a jogot, hogy mesterségét folytassa,
ő maga és a felesége is.
Minden takács házában tarthatja egy testvérét és egy uno
kaöccsét.
(Részletek középkori városi szabályzatokból)
B) szöveg

piac
üzemszervezeti keret
alapanyag
erőforrás
a termelés mennyisége
tulajdonos
munkaerő
hatás az árakra
innováció

9. Válaszoljon az iparosodás időszakának találmányait bemutató képekre vonatkozó kérdésekre!
A)

B)

a) Mi a közös és mi az eltérő a két gép meghajtásában?


b) Milyen találmány tette lehetővé az izomerő kiváltását?

c) Milyen más iparágakra volt hatással a textilipar gépesítése?
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C)

D)

d) Kiknek a nevéhez köthetők a találmányok?

e) Milyen korábbi találmány volt mindkettejük innovációjának az alapja?

f) Milyen nehézséggel kellett megküzdeni a szárazföldi alkalmazást illetően? Hogyan oldotta ezt meg a feltaláló?


g) Milyen iparágakra volt hatásuk a találmányoknak?


10. Az ábra az angliai vasútvonalak hosszát és a vasúton való utazás idejének alakulását mutatja be. Az
ábra és az ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!

a) Hogyan hatott a vasút megjelenése az utazási idő alakulására?



b) Mit jelentett a munkavállalók szempontjából az utazási idő változása?



c) Mit jelentett a vállalkozók szempontjából az utazási idő változása?


d)	Milyen lehetőségeket jelentett a vállalkozások számára az utazási idő változása mellett a vasút terjedése?
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11. Az ábra az ipari forradalom fogalmát modellezi. Döntse el az ábra és az ismeretei alapján, hogy a
táblázatban megfogalmazott állítások igazak-e vagy hamisak!

Állítás

Igaz

Hamis

1. Az ipari forradalom lezárulását követően a fejlődés lelassult.
2. Az ipari forradalom legfontosabb erőgépe a gőzgép volt.
3. Az ipari forradalom korában a céheket és a manufaktúrákat felváltották a gépeket alkalmazó gyárak.
4. Az ipari forradalom lezárulását a gépek gépek általi készítéséhez szoktuk kötni.
5. Az ipari forradalom találmányait magasan képzett tudósok tudósgárdák élén fejlesztették ki.

12. A források a második ipari forradalomhoz kapcsolódnak. Döntse el a táblázat állításairól, hogy me-

lyik forrás támasztja alá őket!

A) Manapság jóval kevesebbszer hallunk a „tömegtermelés
ről”, mint az „automatizálásról”. Pedig ugyanazon az elven
épül fel mindegyik: gépek által előállított cserélhető ré
szeket állítanak össze először egyszerűbb szerkezetekké,
majd ezekből összeállítják a végterméket, az egészet. A fő
különbség az, hogy a mechanikusan mozgatott futószalag
esetében sokkal teljesebb az automatizálás; ahol az em
berek valamikor munkagépeket irányítottak, azt a munkát
most elektronikusan vezérlik, sokkal kevesebb emberrel,
akik az elektronikára ügyelnek. A cserélhető (elemi) alkat
részek 1913-ban sem voltak már újak. […] Amit Fordnál
bevezettek, lényegében nem volt más, mint az, hogy a
munkadarab egyik munkástól a másikig vándorolt, míg
nem összeállt egy egységnyi szerkezet. Azután ezeknek a
szerkezeteknek a folyamát a megfelelő helyen és a meg
felelő időben a mozgó végső futószalaghoz irányították,
amelyről lekerült a kész termék.
(Charles Sorensen visszaemlékezése; 1913)
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Állítás

A) forrás

B) forrás

Mindkettő

Egyik sem

1. A második ipari forradalomban elterjedt a szalagrendszer.
2. A szalagrendszerben részekre osztották a munkafolyamatot.
3. A szalagrendszer sokkal hatékonyabb termelést tett lehetővé.
4. A szalagrendszer működését az elektronika fejlődése tette
lehetővé.
5. A szalagrendszer esetében már kész elemeket szerelnek össze
a szalagon.

13. Válaszoljon az ismeretei és az ábra segítségével a kérdésekre!

a) Melyek voltak az új erőgépek és energiaforrások a második ipari forradalom időszakában?


b) Hogyan változott meg az újítások szellemi és gazdasági háttere a második ipari forradalom idején?



c) Mi jellemzi a piaci viszonyok változását a két szakasz között?
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1. Egészítse ki a reformkori országgyűlés ábráját a megfelelő fogalmakkal!
A)

A) ________ ORSZÁGGYŰLÉS
elnöke: B) ________
helyszíne: C) ________
D) ________
elnöke: a személynök
tagjai:
G) _______ 2-2 követe,
szabad kerületek,
szabad királyi városok
és káptalanok követei


B)

FELSŐTÁBLA
elnöke: a nádor
tagjai:
E) __________
F) _______________
főispánok
(személyes királyi
meghívóval)

megvitatja a királyi leiratokat,
„sérelmei és kívánatai” szerint
kezdeményezhet is




C)




D)




E)




megvitatja

határozata üzenet
megvitatja



határozata üzenet

(amíg nem jön létre megegyezés)
együttes ülésen elfogadott törvényjavaslat
4 kerületi ülés

F)




G)




H)





vármegyei közgyűlések
vezetői: H) __________

nemesség

2. Az ábra a magyar rendi országgyűlés és a vármegye felépítését mutatja. Az ábra és az ismeretei alapján egészítse ki a hiányos szöveget!
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A nemesi vármegye élén elvben a király által kinevezett            állt, azonban a megye tényleges vezetője a(z)            által választott            volt. A megye legfőbb szerve
a(z)            volt, melyen minden vármegyei            részt vehetett. Ők választották az 1232es kehidai oklevél óta létrejött tisztségviselőket, a(z)            is. Szintén a(z)            választotta az országgyűlési követeket is, akiket            láttak el. Ha a vármegye megváltoztatta álláspontját egy kérdésben, a követnek ennek szellemében kellett szavaznia vagy lemondania a követségről, mint azt tette               
az 1832–      -os országgyűlés idején. A vármegyei élet a(z)                zajlott. Ezen épületek egy része a reformkorban épült, s a korszak szinte nemzetinek nevezhető,                stílusában
emelték őket. Az országgyűlés            a rendi, nemesi érdekek erős bástyájává vált. A vármegye végezte
a hadsereg számára a(z)            , s szedte be a(z)            . A vármegyei bíróság volt
a(z)            fellebviteli bírósága. A peres felek innen a(z)            élhettek fellebbviteli
jogukkal.

3. Az alábbi idézetek a vármegye reformkori megítélését mutatják be. Húzza alá az egyes források mellett felsorolt állítások közül azokat, amelyek igazak!
A) Törvényhatósági gyűléseink a megyékben évenként négyszer pontosan megtartatnak. […] Másfél év óta nem folyt le Erdélyben egy olyan közgyűlés, melynek színe, kifejezése, jelentékenysége, jelleme lett volna. Az ülésezés rövid idejét sem tudjuk elégséges tárgyakkal ellátni. […] Üléseink mindig néptelenek,
padjaink gyérek, zöld asztalunk üres […].
(Kemény Zsigmond; 1844)
B) […] az elvvitákra kortesek jelennek meg, az ellenzék szava megcáfolás helyett
lerivalltatik, a korszerű indítványok metszőkéssel irtatnak ki, és ultima ratiová
[végső érvvé] az ólmos bot vált.
(Kemény Zsigmond; 1841)
C) A követek megválasztása […] sokhelyt lármásan menének véghez. Uralkodónk
[…] megtiltá a kiáltozások által esni szokott voksolást, s golyóbisokat hoza be
[…] Vásárolják a voksokat, és itatják az alacsony sorsú nemességet.
(Kazinczy Ferenc; 1825)
D) Jó névnél nincs fontosabb dolog a világon, legalább vannak, kik ezt hiszik,
s olvasóim természetesnek fogják találni, ha most, midőn Taksony megye fővárosának nevet keresek, nem kis aggodalmak közt járok fel s alá a szobámban. – Nevezzük Pórvárnak, mi legalább nyári napokon a fogalmat tökéletesen kifejezi. Ha estve a csorda a városba visszahajtatik, a por egy jól készült
várerősség minden kellékének megfelel, tökéletesen eltakarva az épületeket,
s visszaijesztve a bemenni akarókat.
(Eötvös József: A falu jegyzője; 1841)
E) […] kormányzat, igazán véve, az ötvenkét vármegyének kezében létezik […]
nem létezik lehetőség, hogy a kormány az alsótáblánál magának az országgyűlésen többséget biztosítson, és egy képviseleti alkotmánnyal bíró álladalom
fenn nem állhat, hanem szükségképp elvész, ha kormánya mellett többség
nincsen. […] szükséges, hogy a megyék más vezérlet alá jussanak, mint minő
alatt eddig voltak.
(Metternich levele József nádornak; 1844)
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A
 z uralkodó ellehetetlenítette az erdélyi
megyék működését.
 A megyegyűléseket érdektelenség övezte.
 A megyegyűléseken sosem volt telt ház,
mert hiányoztak a parasztság képviselői.

A
 z országgyűlési követek megválasztása
sokszor erőszakkal és korrupcióval történt.
 A főnemesek az országgyűlés alatt mulatságokat szerveztek a kisnemességnek.
 A követeket sorsolták, ami felháborította
a nemességet.

 A megye Eötvösnél a reformtevékenység
lehetséges színtere.
 A megye Eötvösnél a nyugalmas vidéki
élet színtere.
 A megye Eötvösnél az elmaradottság
szimbóluma.

 A kormányzat a megyék irányításának
átvételével próbálta az országgyűlési reformellenzék szerepét csökkenteni.
 A kormányzat a megye helyett maga
akarta az országot irányítani.
 A kormányzat le akarta cserélni az alispánokat.
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F) A cél, melyet ezen úgynevezett új rendszernél a kormány nyilván kitűzött, melyet a kormány emberei hirdetnek, s mely azon levelekben is, mik által a más
hivatalokat is viselő főispánok fel valának szólítva, hogy az egyik vagy másik
hivatalról mondjanak le, világosan kijelentetett: a megyei beligazgatásnak
jobb karba hozása. […] De, […] kik a kormány érdekében s a kormánypártnak megerősítésére nem válogatják meg az eszközöket, s ahol szükségesnek
hiszik, vesztegetéshez is nyúlnak.
(Deák Ferenc beszéde Zala megye közgyűlésén; 1845)

G) […] kétségtelen, hogy oly ország, melynek adminisztrációjában semmi egység
nincs, s hol minden törvénynek mikénti végrehajtása 52 szabadon tanácskozó
testülettől függ, rendre nem számolhat.
(Eötvös József: Reform; 1846)

H) A jogegyenlőség, civilisatio s alkotmányos élet legfőbb factorát [tényezőjét]
a nemzeti erő valódi megtörhetetlen magkövét a középrendben keresendőnek
mutatják fel a történetek évkönyvei. Azon középrendű nemességben, melynek
politikai cselekvősége a municipiális [megyei] élet körében forog.
(Kossuth Lajos; 1844)

 Deák a reformkorban elkezdődött megyei
modernizációról beszél.
 Deák az „adminisztrátori rendszerről”
beszél.
 Deák attól tart, hogy a kormány reform
intézkedéseit a megyékben nem hajtják
végre.

 Eötvös szerint a megyei bürokrácia zűrzavarában végre rendet kell tenni.
E
 ötvös „centralizálná” a megyéket.
 Eötvös azt kívánja, hogy végre minden
megye tartsa be a törvényeket.
 Kossuth a megyét a főnemesi ellenállás
bázisaként nevezi meg.
 Kossuth a megyét a jogi fejlettsége miatt az átlagember számára is követendő
példának tartja.
 Kossuth a megyét a köznemesi reform
ellenzék politikai bázisának tekinti.

4. Az ábra Széchenyi István és Wesselényi Miklós eszmerendszerét mutatja be. Döntse el az ábra és az

ismeretei alapján a táblázat állításairól, hogy igazak-e vagy hamisak!

Állítás

Igaz

Hamis

1. Mind Széchenyi István, mind Wesselényi Miklós a magyar arisztokráciához tartozott.
2. Széchenyi és Wesselényi egyaránt el akarta kerülni az udvarral történő szembenállást.
3. Mindketten építeni kívántak a rendi sérelmeket ápoló magyar nemességre.
4. Wesselényi a jobbágyság megnyerése érdekében az érdekegyesítés politikáját képviselte.
5. Mindkét politikust a nemzet felemelése és az ezzel összefüggő polgári átalakulás elérése vezette.
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5. Az alábbiakban Széchenyi István két portréját láthatja. A képek megtekintése után az ismeretei segítségével válaszoljon a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre!
a) Mi a közös földrajzi elem a két kép hátterében?

A)

B)




b) A képek alapján nevezzen meg két ehhez kapcsolódó Széchenyi-alkotást/reformtevékenységet!



c) Akkori szemmel nézve milyen divatú, mit reprezentál a második képen a gróf ruházata?

d) Milyen üzenettel bírhatott a kortársak számára, hogy a grófot lovon láthatták?

e) Az első képen Széchenyit a Jelenkor című folyóiratával láthatjuk. Miért tartotta fontosnak a festő, hogy közírói tevékenységének egyik darabját elhelyezze a képen?


6. Az alábbi idézetek a jobbágyi gazdasági és jogállapot megváltoztatása mellett, illetve ellene foglalnak állást. A táblázat kitöltésével döntse el, mely fogalmakhoz kapcsolódnak az egyes részletek!
(Egy fogalomhoz több betűjel is kerülhet!)
A) Az úrbér és azt pótló szerződések alapján eddig gyakorlatban volt szolgálatok
[robot], dézma és pénzbeli fizetések, e törvény kihirdetésétől fogva örökösen
megszüntetnek.
(1848. évi IX. törvénycikk)
B) S ki nem tapasztalta, hogy azon munkát, melyet egy egész házhelyes jobbágy
rossz ekéjével, filigrán szekerével, gyenge marhájával 52 nap, vagy ügyetlen cselédje s gyenge korú gyermekei által 104 nap tud végezni, maga béreseivel, jó
szerszámmal, erős marhával a mondott idő egyharmad része alatt végbe vihette!
(Széchenyi: Hitel; 1830)
C) Olykor perpatvar támad a parasztok között, vagy megszegi valaki a parancsot,
amitől az úr szörnyű haragra gerjed, s azonnal felölti bírói szerepét, ítél és büntet,
még akkor is, ha maga is érdekelt fél az ügyben.
(John Paget útikönyvéből; 1839)
D) A magyar jobbágy már születése óta arra látszik kárhoztatva lenni, hogy törvényes
értelemben független soha ne lehessen. […] ismételten kérem, hogy a bírhatási
jusst hazánk nemtelen lakosaira is egész mértékben terjesszék ki.
(Deák felszólalása az 1832–36. évi országgyűlésen)
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A jobbágysággal
kapcsolatos fogalmak

A forrás
betűjele

robot
jobbágyfelszabadítás
önkéntes örökváltság
jogkiterjesztés
úriszék
földosztás
kötelező örökváltság
birtokbírhatás
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E) A hajdú ezt észrevette, hogy tovább időztem mint kellett
volna, tehát hozzám jött, s botjával kíméletlenül agyba-főbe vert. Az szokásban volt, tehát fel sem tűnt, ha egyikre és
másikra néhányat jól ráhúzott, de úgy verni, mint engem
vert, az már sok volt.
(Táncsics Mihály: Életpályám; 1851)
F) Megengedtetik: hogy a földesúr és jobbágy közti szabad
egyesség által meghatározandó bizonyos általános somma fizetésével akár egyes jobbágyok, akár egész községek
földesúri tartozásaikat, szolgálataikat és adózásaikat (az úri
hatóság azonban sértetlen hagyatván) tökéletesen és örök
időkre úgy megválthatják, […].
(1840. évi VII. törvénycikk)
G) A földbirtoktulajdonnak a legfőbb és egyetlen bizonysága
a mívelés: ki azt míveli, az mondhatja csak igazán övének.
A föld tehát mienk, kik míveljük, következésképpen érte
megváltási díjjal igazságosan nem tartoztunk.
(Táncsics Mihály: Nép szava Isten szava; 1847)

H) Igen csekély számtudás kell érteni azt, hogy minden tekintetben nagyobb, szinte tízmillió, mint alig nyolcszázezer szabad polgárból álló nemzet, s azt is könnyű átlátni, hogy soha
nemzetet naggyá, hatalmassá s boldoggá a közte lakó akármely nagyszámú, de elnyomott nép nem tett –, csak szabad
ember, akinek van mit köszönjön a polgári alkotmányának –,
az kész annak védelmére.
(Wesselényi Miklós: Balítéletek; 1833)
I) Alkottassék törvény, mely a földesurat kötelezze, hogyha
jobbágya magát örökösön megváltani akarja, azt ellenezni
ne legyen hatalmában […].
(Kossuth Lajos sorai a Hetilapban; 1846)
J) Azt mondják nem szűnünk meg szabadnak lenni, bár a népet
részesítjük a szabadságban. De mit ér nekem a szabadság,
ha minden ember szabad.
(De la Motte Károly gróf; 1836)

7. A 18–19. századi jobbágyi termelés és szolgáltatások rendszerét bemutató táblázatok és a forrás ta-

nulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!
A jobbágyok által megművelt
földterületek aránya

Tűzre való fa
(öl)

Fonás
(font)

Kifőzött vaj
(icce)

Kakas

Csirke

Tojás

Szántóföld

80%

1 telkes jobbágy

1

6

1

2

2

12

Rét, legelő

17%

½ telkes jobbágy

½

3

½

1

1

6

3%

¼ telkes jobbágy

¼

1½

½

½

½

3

Belső házhely

Azon változó zsellérek, kiknek házok
nincsen, hanem hol egy, hol más helyen tartózkodnak, ezen urbariális
contractusban [szerződésben] nem
értetődnek, hanem az uraság rendelése alatt maradnak. Mivel bizonytalan
lakosok, azért állandó terhet a közönséges lakosokra nem hozhatnak.
(Egy 1796. évi urbáriumból)

a)	Az első táblázat alapján mi volt a jobbágy által termelt fő mezőgazdasági termék?


b)	Milyen jellegű szolgáltatásról árulkodik a második táblázat? Mi határozhatta
meg a nagyságrendjét?

c) Miért jelentett ez problémát a 19. század első felében?



d) Milyen úrbéri szolgáltatásokkal tartozott a zsellér a forrás alapján?



Magyar paraszt.
Rézmetszet a 18. század végéről
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8. Az alábbiakban az úrbérrendezéssel kapcsolatos szövegeket olvashat. Mely szövegekre igazak a táblázat állításai? Írja a betűjelüket a megfelelő helyre! (Egy helyre több szöveg is kerülhet!)
A) Ha az örökös kötések, vagy az ideigleniek is, időközben lehetetlenekké vált feltételeket foglalnának magokban, egyedűl
azon ok miatt az említett kötések megerőtlenítésének vagy
felbontásának helye nem leend, hanem mind két esetben
a hasonló feltételek helyett urbéri úton mások tétessenek,
s a feltételi helyettezés után az örökös kötések ugyan a szerződés szerinti bánásmódja örökös voltát továbbá is megtartják, […].
(Az 1836. évi VIII. törvénycikk)
B) Megengedtetik: hogy a földesur és jobbágy közti szabad
egyesség által meghatározandó bizonyos általános somma fizetésével akár egyes jobbágyok, akár egész községek
földesuri tartozásaikat, szolgálataikat és adózásaikat (az úri
hatóság azonban sértetlen hagyatván) tökéletesen és örök
időkre úgy megválthatják, […].
(Az1840. évi VII. törvénycikk)
C) Az úrbéri viszonyoknak kármentesítés mellett, kötelező törvény általi megszüntetése; mire nézve legkívánatosabbnak
véljük, hogy előlépések történjenek, miszerint az örökváltság a status [állam] közbejöttével országos eszközlésbe vétethessék.
(Az Ellenzéki nyilatkozat részlete; 1847)

D) Az úrbéri viszonyokbóli békés kibontakozást illetőleg midőn annak szükségét részükről határozottan elösmerik […]
a megváltási ügy […] általjánosan és egyszerre, teljes jogos
kárpótlással teendő megváltást viszonyainkban jelenleg
gyakorlatilag kivihetőnek nem látják, […], miért is föladatul
tűzik magoknak a jelenlevők.
[…] c.) oly intézkedések létrehozását, melyek által a magokat megváltani kívánók számára jutányos pénzszerzésnek
lehetősége biztosíttassék, […]
(A Konzervatív Párt határozataiból; 1847)
E) Az urbér és azt pótló szerződések alapján eddig gyakorlatban volt szolgálatok (robot), dézma és pénzbeli fizetések,
e törvény kihirdetésétől fogva örökösen megszüntetnek.
1. § A törvényhozás a magán földesurak kármentesitését,
a nemzeti közbecsület véd-paizsa alá helyezi.
(Az 1848. évi IX. törvénycikk)
F) A földbirtok tulajdonnak a legfőbb és egyetlen bizonysága
a mívelés: ki azt míveli, az mondhatja csak igazán övének.
A föld tehát mienk, kik míveljük, következésképpen érte
megváltási díjjal igazságosan nem tartoztunk.
(Táncsics Mihály: Nép szava Isten szava; 1847)

Állítás

Betűjel

1. Az állami kárpótlással járó kötelező örökváltság mellett érvel.
2. A forrás az önkéntes örökváltságot látja lehetőségnek, így emellett érvel, illetve ezt fogadja el.
3. Úgy véli, nincs szükség a földesurak kárpótlására, tehát a jobbágytelket lényegében korábbi „bérlőinek” adja át.
4. Törvénnyel megszünteti az úrbéri viszonyokat, a kárpótlást pedig kimondja, de elhalasztja.
5. Az örökváltság egyik formáját sem engedélyezi.

Válaszoljon a kérdésekre a diagram alapján!

33
56

60
zsellér (%)
telkes jobbágy (%)

67

1775

44

40

1828

1848

a) Milyen folyamat erősödött fel a jobbágyság körében az időszakban?

b) Milyen reformkori jogi törekvést nehezített meg a jobbágyság helyzetének ilyen változása?
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9. Hasonlítsa össze Széchenyi István és Kossuth Lajos reformprogramját az ábra hiányzó részeinek kitöltésével!

Kossuth Lajos

Széchenyi István
katolikus, dunántúli arisztokrata

származás, kötődések
programjuk formája, megjelenési módja

országgyűlés

a vita színtere
a reformok társadalmi bázisa
a birodalom és a reformok

fokozatosan, az „evolúció” útján

alulról kezdeményezett reformok,
az önrendelkezés kiszélesítése

kötelező örökváltság,
állami kárpótlással

kormányzás
nemzetiségi kérdés

a Pragmatica Sanctio alapján
nem bolygatja

elsősorban a megyei nemesség,
köznemesség

a végrehajtás módja
jobbágykérdés

a Helytartótanács által

elsősorban folyóiratokban,
például vezércikkek

egy politikai nemzet,
magyarosítás

közjogi viszony Ausztriával

10. Vesse össze ismeretei, a szöveg és a kérdések alapján II. József és utódainak elképzelését a cenzúráról, illetve annak alkalmazásáról!

A) Ami az egyes tartományokban nyomtatásra szánt dolgozatok kiadatását illeti, minden valamirevaló munka, mely a
tudományra, tanulásra és vallásra lényeges befolyással van,
jóváhagyás végett a bécsi cenzúra elé terjesztendő, oly formán azonban, hogy az illető dolgozat ama tartományból,
amelyben azt írták, valamely, a tárgy körül szakavatott tudós, tanár, világi vagy egyházi felsőség bizonyítványával és
névaláírásával látandó el, hogy semmi olyast nem tartalmaz,
ami a vallással, a jó erkölccsel és az országos törvényekkel
ellenkeznék, s ehhez képest az országos törvényeknek megfelel. […]
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Bírálatok, hacsak nem gúnyiratok, bárkit érjenek is az ország fejedelmétől az utolsóig, különösen akkor, ha a szerző
a maga nevét kinyomatja s ez által a dolog valódisága felől
jótállást vállal magára, – nem tilthatók el, mert minden igazságszerető embernek örülnie kell, ha az igazság ezen az úton
tudomására jut […]
Ami a hirdetéseket, újságokat, imádságokat stb. illeti, ezek az
egyes országos hatóságok mellett fennálló, cenzúrai ügyekben referáló tanács által csak rövid úton vizsgálandók meg.
[…]
(II. József cenzúrarendelete; 1781)
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B) VII. §. Országlati s közigazgatási kérdéseket vagy valamely
országos közóhajtást s kívánatot fejtegető értekezések tárgyául soha nem szolgálhatnak:
a) a királyi hatalom jogai s tartozékai;
b) szoros értelemben vett hittani s vallási dolgok;
c)	az ausztriai birodalom politikai viszonyai a többi uralkodó házakkal;
d)	a felséges uralkodóház tagjainak magándolgai (kivévén
azokat, melyek a bécsi lapokban közöltettek);
e)	az ország politikai szintúgy mint törvénykezési s kamarai
főkormányszékeinek eljárása és végzései;
f )	a császári-királyi hadsereget érdeklő hirdetmények;
g)	az országos küldöttségek végzeteinek élesebb feszegetése vagy gúnyolása se engedtessék meg.
(A könyvvizsgálat tárgyában kibocsátott
1836. évi általános utasítás pótléka; 1846)

C)

Az Országgyűlési Tudósítások egy lapja

a) Mi az eltérés a két rendelkezés szellemében, szabályozási módszerében?

b) Miként vélekedik a két szöveg az uralkodó megítéléséről?


c) Mi lehet az oka a változásnak?


d) Mennyiben köthetők a rendelkezések a korábbi időszak szabályozásához?

e) Milyen aktuális oka volt, hogy az 1846-ban kiadott rendelkezés tiltja „az országos küldöttségek végzeteinek élesebb feszegetését”?

f) Milyen intézmény végezte a szövegek szerint a cenzori tevékenységét? Miért nem került cenzor elé a C képen is látható
dokumentum?


11. Válaszoljon a forráshoz kapcsolódó kérdésekre!
Szeretni az emberiséget: ez minden nemes szívnek elengedhetetlen feltétele. Az emberiség egésze nem egyéb számtalan
háznépekre oszlott nagy nemzetségnél, melynek mindegyik
tagja rokonunk, s szeretetünkre és szolgálatainkra egyformán
számot tart. Azonban jól megértsd! Az ember véges állat, hatása csak bizonyos meghatározott körben munkálhat. Azért
ne hidd, mintha Isten bennünket arra alkotott volna, hogy a
föld minden gyermekeinek egyforma testvérök s a föld minden tartományának egyforma polgáruk legyünk. A nap temérdek égitestet bevilágít, de a világegyetem minden részeire mégsem hat ki: így az ember, ha nagy erőt nyert örökül, s
erejének megfelelő állást vőn a sorstól, ezrek, sőt milliomok
előtt jótékony napként világíthat; de az egész emberi nemre
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jóltevő behatást gyakorolni, az a nagyok legnagyobbikának
sem adaték. Sohasem tudtam megérteni, kik azok, kik magokat
világpolgároknak nevezik? Az emberi tehetség parányi lámpa,
mely egyszerre keskeny kört tölthet fényével; s ha egy helyről
másra hurcoltatik, setétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással
állandóul boldogíthassuk. Minden, ami szerfeletti sok részre
osztatik, önkicsinységében enyészik el. Így a szeretet. Hol az
ember, ki magát a föld minden országainak szentelni akarván,
forró szenvedelmet hordozhatna irántuk kebelében? Leonidász
csak egy Spártáért, Regulus csak egy Rómáért, Zrínyi csak egy
Magyarországért halhatott meg.
(Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz; 1837)
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a) Mi a véleménye Kölcseynek a világpolgárokról?

b) Miért nem lát ellentétet Kölcsey a hazafiság és az emberiség szeretete között?


c) Melyik eszmeáramlathoz sorolhatjuk a Kölcsey Parainesisében megfogalmazott gondolatokat?

d) Hogyan viszonyult egymáshoz a korszakban a liberalizmus és a nemzeti érzés?

e) Miért számított forradalmi áramlatnak a korszakban a liberalizmus és a nacionalizmus?



12. Az ábra a nemzeteszme magyarországi kialakulását és jellemzőit mutatja be. Az ábra és az ismeretei
alapján válaszoljon a kérdésekre!

a)	Mire törekedett a saját nemzeti egysége
megteremtése érdekében a magyar és a
nemzetiségi vezetőréteg is?


b)	Mely előzményekre tudott építkezni a
magyar polgári nemzettudat?


c)	Milyen előzményekre próbáltak építkezni a nemzetiségi vezetőrétegek?




d) Hogyan kívánta megnyerni a magyar vezetőréteg a nemzetiségi tömegeket?

e) Hogyan viszonyult a Habsburg-kormányzathoz a magyar, és hogyan a nemzetiségi nemzeti mozgalom (1.)? Mi az eltérés
oka (2.)?
1. 

2. 
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13. Az ábra a nemzeti érzés jellemzőit mutatja be. Az ábra és az ismeretei alapján egészítse ki a hiányos
szöveget!

A kiváltságokon alapuló társadalmat elutasító liberalizmussal együtt jelentkezett – s részben képviselőiben is azonos volt – a korszak másik meghatározó eszméje, a(z)              .
Az új áramlat, a(z)             
összetartozást hangsúlyozta, és azt fontosabbnak
tartotta a(z)                és
a(z)                különb
ségeknél. A nemzeti közösség a(z)      
           alapul, ezért elutasította
a(z)              kiváltságokat.
A XIX. század első felében forradalmi eszmének tekinthető.
A polgári (tehát jogegyenlőségen alapuló) nemzeti közösség eszméje, mint láttuk, a(z)    
          forradalomban született
meg, és a XIX. század első felében egész Európára
kiterjedt. Felértékelődtek a közösségi azonosságtudatot kifejező és erősítő tényezők, mint
a(z)              , a nemzeti hagyományok és a nemzeti              . A múltban a
nemzeti nagyságot keresték, ezért azt romantikus módon,              mutatták be. A nemzettel való teljes érzelmi azonosulást segítették a nemzeti jelképek, amelyek a korszakban születtek meg, vagy ekkor váltak korábban más
jelentésű jelképekből a nemzeti hovatartozás kifejezőivé. Közülük legismertebbek a nemzeti              ,
a címer, a kokárda és a nemzeti himnusz. A nemzeti eszme fő célja a nemzet felemelése volt. Ezt a célt leginkább
a(z)               valósíthatja meg, melynek létrehozására törekedtek.

14. Az alábbi szövegek a magyar nyelv ügyének reformkori alakulásáról szólnak. A források tanulmányozása után ismeretei segítségével döntse el, hogy igazak vagy hamisak-e a táblázat állításai!
A) 1. § [A] Karok és Rendek Ő Felsége […] kinyilatkoztatni méltóztatott: hogy a Törvények magyar Szerkezet eredeti, és a
két Szerkezet között támadható kétséges értelem eseteiben
elhatározó legyen. Egyébiránt a nemzeti nyelv előhaladási
gyarapodásának eszközlésére meghatároztatik: hogy
2. § A jelen Törvény kihirdetésétől a perlekedők a királyi Itélő
Tábla előtt pereiket magyar nyelven kezdhetik, folytathatják, – a Királyi Udvari Fő-Törvényszék pedig azokban Itéletet
ugyan magyar nyelven hozzon.
3. § Minden hiteles kiadásoknak szokott bévezetése és befejezése hazai nyelven készíttethetik.
(1836. évi III. törvénycikk)
B) A magyar nyelv közönségessé tételében, mi a legújabb
törvények és országgyűlések akaratánál és szelleménél
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fogva kötelesség lön, legfontosabb, ítéletem szerint, Budapest magyarosítása. […] Itt van a legtöbb míveltség,
itt legnagyobb értelmi súly; ezen két városra függesztvék
egész ország szemei. […] Azért, ha czélt valódilag és komolyan akarunk, Pest-Budának magyarosítása legyen jelszavunk. Mellőzve az erőszakos eszközöket, melyek sem
hazánkban, sem külföldön nem példa nélküliek, de általam csak rendkívüli esetekben javalhatandók, azt tartom,
hogy iskola, templom és színház azon leghatalmasabb rugók, melyek általában, különösen pedig a budapesti magyarodás erőművét legsikeresben mozgathatnák előre.
[…] Mi haladást fogna tenni a nyelv és nemzetiség csak
egy évtized alatt is, minmagunk el fognánk rajta bámulni!
(Részlet Bajza József Szózat a pesti magyar
színház ügyében című művéből; 1839)
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C) […] minden némű tiszti s hivatalos tudósítások mai naptól
fogva hasonlóképen tsak magyar nyelven tétessenek, 3szor
hogy e Hatoságnak Jegyző könyvei mostanátúl kezdve a
nemzeti nyelven folytattassanak, és 4szer az örök bevallásokról kiadandó hiteles levelek kezdő és befejező szakaszai
magyar nyelven Írassanak, vagy is nyomtattassanak ki. Többnyire hogy az hivatalbeli utasítások, és hitformák részint magyarra forditássanak, részint pedig, nevezetesen az utóbbiak

jobb formába szerkesztessenek, e végre […] Tölgessy János
Úr Polgármester és a nemzeti oskolák Igazgatója olly rendeléseket teend: hogy a városi kis oskolákban, nevezetesen
pedig a második esztendei osztályban a tanítási tárgyak magyar nyelven adassanak elő.
(A pesti tanács határozata a magyar nyelv
bevezetéséről; 1840)

Állítás

Igaz

Hamis

1. 1836-tól kezdve Magyarországon nem lett hivatalos nyelv a magyar.
2. Budapest magyarosítását azért tartották fontosnak a korban, mert az ország lakosságának jelentős része itt
koncentrálódott.
3. Bajza József olyan békés asszimiláció híve volt, mely a kultúra intézményein keresztül zajlott volna.
4. Ha Bajza József javaslatát megfontolták volna, akkor sem a Magyar Színház lett volna Budapest első
kőszínháza.
5. Pest városának határozata szorosan és csak az 1836-os törvényben leírtakat követi.
6. Az országos törvényeknek és a pesti határozatnak megfelelően, 1840 után minden hivatalos irat
magyar nyelvű lett.

15. A képen Bihari János (1764–1827) cigány származású muzsikusnak, a verbunkos egyik legjelentősebb alakjának portréját látja, illetve a kitűnő zenészről írt kortársi szövegeket olvashatja. A források és
az ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!
A) A mi komoly toborzónk nem csupa szomor, annyival inkább nem siralom; hanem
a legszebb hős érzelmek pompás vegyülete, valamint a mi víg tánczdalunk is nem
csupa víg, hanem a szerelem vegyes érzelmeinek mosolygó ölelkezete […] És a
magyar muzsikának ezen igen ideális charakteréből jött az, hogy Biharinak még
halotti nótájából is kimosolyog a tánczütés.
(Berzsenyi Dániel: Poétai Harmonistika; 1833)
B) […] verbunkos nóták [hallatára] magukon kívül ragadtatva tánczolának számos
ifjak és mindenféle német ruhában lappangó férfiak. Egyszerre mozgásban vala
minden, és kezdé érezni előbbi álmodozása után a’ Magyarság, hogy ő e’ hazában
az uralkodó nemzet.
(Horvát István: Mindennapi; 1806)

Bihari János (Donáth János festménye, 1820)

a) Mi volt az államhatalom fő törekvése a XVIII. században a cigányság életmódjával kapcsolatban?

b) A gazdaság és a kultúra mely területein kapcsolódott be a cigányság a magyar társadalom vérkeringésébe?

c) A magyar kultúra melyik területén kapcsolódott leginkább szervesen egybe a magyarság és a cigányság kultúrája?
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16. Az alábbi források a magyar gőzhajózás történetéhez kapcsolódnak. A források tanulmányozása
után az ismeretei segítségével válaszoljon a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre!
A) 1830, a dunai s fekete-tengeri gőzhajózás keletkezésének
éve, új korszaka kereskedésünknek, eredményeiben még
ugyan ki nem számítható, de miként a keletnek politicai
alakulása gyaníttatja, jövőben minden reményeket felülhaladandó. […] e szép és következmény dús eszmét, korunknak dicsőségére számos lelkes hazafi külföldiekkel egyesülve, „Gőzhajózási társaságot” alkotván, íme valóságba tette!
A pár hajóval tett próba, igazolá a reményeket; a kezdet sikere bizodalmat öntött az eddigi vállalatok példája után még
kétkedőkbe; a társaság számában, az intézet terjedelmében
naponként gyarapult. 1836ban már nyolc gőzös úszott Dunánkon, Bécstől Galacig s innen a Fekete tengeren Konstantinápolyig, […] A kereskedésnek ez útja azonban mind
a Dunán mind a tengeren naponként annyira élénkül, hogy
a társaság évenkint szükségesnek látja hajóinak szaporítását. […] A tengeri hajózás, azonkívül, hogy magában is nagy
következésű, a dunai hajózásnak függetlenségét is biztosítja. […] A folyó évi télutó havi ülés határozata szerint pedig
ismét szaporítandja hajóit a társaság, Pestről Orsováig mindennapi közlekedést eszközlendő.
(Horváth Mihály történész írása
a gőzhajózás jelentőségéről; 1840)

B) E hajógyár s az ezzel összekötött gépműhely a múlt évben
inkább mint valaha el volt foglalva, s dolgozatinak részint
mennyisége, részint jeles minőségével tanúsította, hogy a
gyárigazgató Masjon úr s a hajó-építőmester Pretious úr feladataik megoldására tökéletesen képesek, s magokat buzgalom és sikerteljesen szentelék a társaság szolgálatának. Építetett ez évben, azaz 1846-ki apr. hónaptul egész 1847-diki
martius végéig (1845-ben 6 gőzös 800 lóerővel), öszvesen
1050 lóerővel tíz gőzös u.m.: az utazó és árugőzös Széchenyi 80 lóerőre, Nádor 150, Ferdinánd 150, Zrínyi 80, Minerva
60, a személyszállító Neptun 42, Hunyad 50, a vontató hajó
Magyar 200, Sámson 200, az utazó és árugőzös Kisfaludy 40
[…].
Kisfaludy gőzös a balatontavi gőzhajózás számára épült, aztán szélyelszedve Füredre vitetett s ott újabban összeillesztetett.
Elkészült továbbá 23 vas áruhajó, t.i. a 40–60 számú hajók,
mindenike 1200–4000 mázsányi hordásképességgel, […].
(Tudósítás az Óbudai Hajógyár 1846–47. évi
termeléséről. Hetilap; 1847)

C)

A hajóhíd pesti
hídfője a Vigadónál
1837-ben

a) Milyen folyamszabályozási munkának kellett elkészülnie, hogy a Duna–fekete-tengeri hajózás biztosított legyen?

b) Milyen iparág háttértevékenységére volt szükség a hajógyár munkájához?

c) A széles közönség mellett kit érdekelt „igazán” a gyár termelése? Örültek-e a híreknek?

d) Miért kellett „szétszedni” a Kisfaludy gőzöst?

e) Mire szolgáltak a B szövegben említett vontatóhajók? Mi igazolja ezt?

f) Milyen célra gyártottak még hajókat a képi forrás tanúsága szerint?
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17. Ismeretei és a források alapján válaszoljon a magyarországi iparosodásra vonatkozó kérdésekre!
A) Az ipar és közhaszon előmozdítása, különösen pedig az élet
fentartására legszükségesebb czikk a kenyérnek való liszt
nagy mennyiségbeni szépítésével a BudaPesti molnárok által
a lisztre nézve több ízben gyakorlott egyedárulás megakadályoztatása végett alázatosan alólirottak részvényes társaságba állván, miután czélba vett szándékunk felsőbb helyről
nyert engedelem által is pártóltatott, az általunk Pesten felállított henger malom működését ez évi őszelő havában el is
kezdette. – Azomban ezen üdvös s legújabb törvényeinken
alapított vállalatunk, már létele első perczeiben többféle
akadályokra talált; […]
Ugyan is Sz. K. Pest városa, – rendeleteiben már eleve meghagyta, hogy csak saját termésünket őrölhessük, s magánosoktól e végre életet át ne vehessünk s be ne cserélhessünk, s a nagy mennyiségben készített liszt árulását csak
liszt kereskedőkre, kik különben is közhasznú intézetünk
megesküdt ellenségei, – bizhassuk. […] Buda fő városa […]
nyitott boltjaink bezáratását rendeli. – Nem taglalván itt azt,
mennyire ellenkezzenek az emlitett rendeletek korunk s legújabb törvényeinknek az ipar s szorgalmi minden vállalatokat hon pártoló s az egyedárulás megszüntetésére munkáló
szellemével: csupán azért bátorkodunk […] mély alázattal
esedezni, hogy mivel az 1840 és 17-ik törv. czikk 9 szakasza
nyilván rendeli, hogy a gyárt gyármüveit mind gyárában
mind külön boltban, a hol akarja, nagyban és részletesen el-

adhatja s raktárt szabadon nyithat, és így a gyárosnak müvei
kezelését szabad akaratjára bízza, s több helyekeni eladhatására is világosan felhatalmazza. Sz. K. Buda és Pest varosak
tanátsainál olly hathatós rendeléseket tenni méltóztassék,
hogy üdvös és közhasznú vállalatunk czélra vezérletében a
törvények ellenére ne akadályoztathassunk […]
(A Pesti Hengermalom Részvénytársaság
igazgatóságának folyamodványa működésük
akadályainak elhárítása tárgyában; 1841)
B) Miután gyárak felállítását semmi nem mozdítja annyira elő,
mint ingatlan tulajdonnak teljes szabadságu birhatása, […] a
most keletkezett pesti czukorgyárnak minélelőbbi létrehozását nem csak bármi által is hátráltatni nem akarom, de éppen
ellenkezőleg, minden módon elősegítni kötelességemben járónak tartom, s ehezképest abban pontosul össze az érdemes
pesti választó-polgárság e tekintetbeni többségétül eltérő,
legalázatosb külön véleményem: […] bármilly egyéb feltétel
nélküli polgári tulajdon, minélelőbb átirassék azon buzgó
hazafiakbul álló társaság nevére, kik ezen uton is sóvárognak
előmozdítni a köz haza javát, s kik ehezképest, midőn olly
szép példával járnak elé, nem hogy akadály tételt, de lehető
leghathatósb pártolást érdemlenek e nemes város részérül.
(Széchenyi István különvéleménye a pesti cukorgyár
létesítéséről; 1845)

a) Milyen gazdasági kényszer ellen tiltakozott a Hengermalom Rt.?

b) Melyik törvényre és miért hivatkozhatott folyamodványában?

c) Mit árul el a szöveg a céhes és manufakturális ipar korabeli viszonyáról?

d) Mit ért a szöveg „életen”?

e) Milyen, az iparosítással összefüggő problémát kíván orvosolni Széchenyi a javaslatával?

f) Miként árulkodik a magyar ipar szerkezetéről/fejlődési lehetőségeiről a két szöveg?


g) Vajon miért József nádorról nevezték el az első pesti
üzemet?


A József nádorról elnevezett első pesti hengermalom

tort_10.indb 120

2021. 05. 31. 16:06

121

VI. A REFORMKOR

18. Az alábbi forrás egy kortársi tudósítás a Védegyletről. A forrás és az ismeretei alapján válaszoljon
a kérdésekre!

[…] A fordulatokban gazdag társalgások egyik aktív résztvevőjétől érdeklődtem: Mi ez a Védegylet? „Nevetséges demonstráció Ausztria ellen” – hangzott a válasz. „A magyarok a maguk
készítette ruhákat kívánják viselni, s mivel a kék pamutholmikon
kívül mást nem állítanak elő, a hölgyek mind ilyen színű ruhákba préselve jelennek meg a díszes összejöveteleken, meglehet

a korábbi időkben mindenkor bécsi bársonyban és selyemben
pompáztak.”
Ez különös szeszélynek tűnt nekem; de azt sem tudtam megérteni, miért beszélnek erről ilyen szenvedélyes gyűlölettel Bécsben, miért tekintik ezt szinte bűnnek. […] Legjobban azon csodálkoztam, hogy Magyarországon léteznek manufaktúrák.
(Pulszky Terézia: Egy magyar hölgy emlékirataiból; 1850)

a) Hogyan viszonyul a klasszikus liberalizmus a vámokhoz?

b) Hol találkozhatunk a vámok követelésével a liberális Európában?

c) Mikor született a Védegylet (1.), és mire volt válasz (2.)?
1.

2. 

d) Mit vállaltak a Védegylethez csatlakozók?

e) Mi volt a Védegylet célja?

f) Miben szolgálta leginkább a Védegylet a reformok ügyét?



19. Az alábbi források a magyar infrastrukturális fejlődést mutatják be. Ismeretei és a források alapján
döntse el, hogy igazak vagy hamisak-e a táblázat állításai!
A) Miután a nagyméltóságú magyar kir. helytartótanács által
megrendelt törvényes vizsgálat a Pest és Vácz közti vaspálya-vonalt minden részben bevégzettnek találta, és a vonal
s gépek biztos használatát hivatalosan helybenhagyta, van
szerencséje az alolírt igazgatóságnak ezennel a t. cz. közönséggel tudatni: miszerint ezen vasútvonal folyó július hó 15én a köz közlekedésnek át fog adatni.
Ez úttal nem mulasztja el az igazgatóság azon t. cz. részvényes urakat, kik a megnyitásban részt kívánnak venni, azon
megjegyzéssel alázatosan meghívni: miszerint az ingyen
indulási-jegyeket a társaság hivatalában Pesten átvehetik.
(Pesti Hírlap; 1846)
B) 1. §. Minden olly magányos személyek, vagy társasági egyesületek, mellyek 1-ször Pestről Bécs felé Austria határszéléig – 2-szor Pestről a magyar tengeri rév partokig – 3-szor
Pestről Zimonyig – 4-szer Pestről Morva és Szilézia széléig
– 5-ször Pestről Galiczia határszéléig – 6-szor Pestről Erdé-
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lyig, Kolosvár felé – 7-szer Pestről Erdélyig, Nagy-Szeben felé
– 8-szor Bécsből, s illyetőleg Ausztriának határszéleitől egy
részről a magyar tengeri révpartig, más részről Eszékig, s
igy tovább Török Országig – 9-szer Bécstől, s illetőleg Auszt
riának határszéleitől Magyar Országon keresztül Krakóig 10szer Nagy-Szombattól Kassáig – 11-szer Kassától Krakóig
– 12-szer Miskolcztól Galiczia s Orosz Ország felé – 13-szor
Sziszektől a magyar tengeri révpartokig, az Ország kereskedésének előmenetelét eszközlő víz-csatornák, vas-utak,
ezekhez szükséges hidaknak, még pedig akár a feljebb kijelelt két végpontok közötti vonalnak egész kiterjedésében
általánosan, akár pedig csak bizonyos részben, saját költségeiken leendő megkészitését vállalják magokra, a jelen Törvény által engedett kedvezéseket használhatják, és ennek
oltalma alatt egyedül ezek állandanak.
(Az 1836. évi XXV. törvénycikk
a vasút- és csatornaépítésről)
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C)

Állítás

Igaz

Hamis

1. A korban a vasútvonalak mellé még nem
készültek állandó kiszolgálólétesítmények.
2. A tervezett vasúthálózat szerkezete a
törvény szövege értelmében sugarassá vált
volna.
3. Az első magyar vasútvonal részvénytársaság
formájában működött.
4. A második magyar vasútvonal – hogy
ellensúlyozza a váci vonalat – a Duna jobb
partján épült.

A pesti indítóház. A Pest–Vác-vasútvonal megnyitója

5. A fontos infrastrukturális beruházásokat
a magyar állam közpénzből finanszírozta.

20. Az alábbi szöveges források és diagramok Buda és Pest lakosságáról szólnak. Tanulmányozásuk után
az ismeretei segítségével döntse el, hogy igazak vagy hamisak-e a rájuk vonatkozó állítások!
A) Magyarország két testvérvárosa, Pest és Buda, melyeket csak
a Duna hatalmas hullámai választanak el egymástól, Pest
vármegye területén fekszik és az ország központját képezi.
Buda azonban, noha az ország fővárosa és a legmagasabb
hatóságok székhelye, nagyságát, szépségét, kereskedelmi
iparát és lakossága számát tekintve messze elmarad Pesttől. Miközben az utóbbi város a kereskedelmi forgalom és a
különféle iparágak hatalmas emeltyűje révén 20 év óta hihetetlen dolgokat valósított meg, amaz már több évtizede
csaknem változatlan maradt. A polgárság alkotmánya, erkölcsei, szokásai, kultúrája, életmódja stb. egyébként mindkét
városban azonos.
Pesttel a természet mostohán bánt, és környéke festői szépségekben éppenséggel nem bővelkedik; ha az ember itt a
tiszta romantikus természetet akarja élvezni, akkor át kell
mennie a szomszédos Budára. Amit viszont a természet Pesttől megtagadott, azt a művészet és az ipar nagy mértékben
pótolják.
(Részlet József nádor orvosának, Jankovich Antalnak
a leírásából Pestről és Budáról; 1837)
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B) A lakosság magyarokból, szlovákokból, erdélyiekből, tiroliakból, olaszokból, franciákból, bajorokból, svábokból, szászokból, rajnamentiekből, svájciakból, lotharingiaiakból stb. áll.
A nemesség társalgási nyelve jog szerint legnagyobbrészt
magyar, bár közben sokat és gyakran beszélik a németet is.
Emellett a latin is divatozik. Az egyéb népek többnyire németül beszélnek, és minden idegen csodálkozni fog, amikor
az ország legnagyobb városában német szót hall a kereskedelmi forgalomban, a kávéházakban és vendéglőkben, a
színházban és minden nyilvános szórakozóhelyen, valamint
a polgárházak legnagyobb részében is.
A Józsefvárosban ezzel szemben nagyrészt szlovákul beszélnek. A görögök és rácok nemcsak vallásukhoz maradtak
hűek, hanem anyanyelvükhöz is. A különféle nyelvek legzajosabb keveredését a hetipiacokon és a vásárokban lehet hallani, és mint a közmondás tartja, ördöngösnek kellene lenni
annak, aki minden jelenlevővel meg tudná értetni magát.
(Csaplovics János leírása Buda és Pest
lakóiról; 1829)
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A lakosság száma pesti városnegyedenként, 1845
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Állítás

Igaz

Hamis

1. A korabeli szerzők Budát és Pestet még különálló egységként, két városként kezelték.
2. A két város lakossága a reformkorban azonos mértékben növekedett.
3. Pest alapvetően multikulturális város volt, ahol a nyelvi sokszínűség mellett eltérő kultúrájú közösségek
éltek együtt.
4. A német eredetű lakosság mellett élő többi etnikum is alapvetően német nyelven érintkezett.
5. A reformkorban az ipar és kereskedelem főleg Pestre, míg a kulturális élet a nagy hagyományokkal
rendelkező Budára koncentrálódott.
6. A reformkorban az ország fővárosa és politikai központja a források tanúsága alapján Buda volt.
7. A városok etnikai sokszínűsége nem párosult az eltérő népcsoportok jogállapotának eltérésével.

21. Az alábbi források a magyarországi zsidóság helyzetének reformkori változásáról tanúskodnak.
A források és az ismeretei alapján döntse el, hogy hozzájutott-e a táblázatban felsorolt jogokhoz és lehetőségekhez a zsidóság az 1790 és 1848 közötti időszakban!
A) Addig is, míg a zsidók állapotjáról a törvény bővebben rendelkezik, ez úttal határoztatik:
1. §. Mindazon zsidók, kik az Országban vagy kapcsolt
Részekben születtek, valamint szinte azok is, kik az itteni
lakásra törvényes úton engedelmet nyertek, ha ellenük
erkölcsi magaviseletük tekintetéből bebizonyított alapos
kifogás nincsen, az egész Országban és kapcsolt Részekben akárhol szabadon lakhatnak, – kivévén […] említett
bánya-városokat […].
2. §. A fennálló feltételek mellett gyárakat a zsidók is állíthatnak, kereskedést és mesterségeket akár maguk kezükre,
akár vallásukbeli legények segítségével is űzhetnek, s ifjaikat ezekben taníthatják, – azon tudományokat pedig és
szép mesterségeket, miknek gyakorlatában eddig is voltak,
ezután is gyakorolhatják. […].
(Az 1840. évi XXIX. törvénycikk részlete)

C) Sveiczi születésű Ganz Ábrám mind törvény szeres magaviseletét, mind műipari képességét a számosabb csatolványok
erejével bebizonyítván, – a kért vasöntési és gyártási intézetnek e város körében leendő felállítására ezennel hatóságilag
feljogosittatik – az üzlet folytatására szükséges személyzetnek tarthatása magában értetődvén, – Miután pedig fennevezett Ganz Ábrám birtoklás utján e városközség tagjává
avattatván, annak terheiben is köteles osztozni, ennél fogva
a közpénztárba Négy pengő – a kórháziba két – a nyugdíjazásiba két – a fegyháziba két pengő forintnak fizetésére
utasittatik, – miről az illető pénztárok tisztviselői értesitendők, – a számvevői hivatal pedig a másolatnak kézbesítése
mellett figyeltetendő, hogy a telepedettet az adózók sorába
iktassa.
(A budai tanács engedélye Ganz Ábrahámnak
vasöntöde üzemeltetésére;1845)
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D) […] felmerülvén azon kérdés, valljon az izraeliták benfoglaltatnak e azon honlakosok között, kiket az idézett t.cz. 1. §-a
a nemzeti őrseregbe besoroztatni rendel […] jelentő bizottmány tekintve azt, hogy minden jognak van megfelelő kötelessége és viszont, ílloyalítást s méltatlanságot látna
abban, ha az izraelitákra, kik eddigelő semmi polgári és polítícai jogokban nem részesítettek, s kik íllyenekkel mindaddig üdvösen fel sem ruháztathatnak, mig ekkorig makacsul
követett separatisticus elveikről s életmódjukról le mondva
olly lépéseket nem teendnek, mellyek folytán a nemzetbe
teljesen bele olvadnak, – jelen állásukban terhek rovatnának:
ennél fogva jelentő bizottmány az izraelitákat a nemzetőrseregí, habár nemes, de mégis terhes kötelességeket magában
foglaló szolgálatokra kötelezetteknek nem véli, […].
(A törvények végrehajtása iránt közgyűlésileg
kiküldött választmány állásfoglalása a zsidók
nemzetőrségbe való felvételéről; 1848. április)
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VI. A REFORMKOR
Állítás

Igaz

Hamis

1. Létrehozhatott egy textilkészítő manufaktúrát.
2. Megválaszthatta helyi önkormányzati képviselőjét a Székesfőváros tanácsába.
3. Házszámmal rendelkező ingatlant vehetett Pesten.
4. Keresztény alkalmazottat foglalkoztathatott kiskereskedésében.
5. Besorozhatták a karhatalom bizonyos egységeibe.
6. Saját imaházat építhetett, amelynek létrehozását az állam támogatta.
7. Magyarországra költözhetett függetlenül attól, hogy melyik zsidó közösség tagja volt.
8. Letelepedése után a közterhekben való részvétel miatt, ha a cenzusnak megfelelt, választójogot kapott.
9. Az egyetemen elvégezhette az orvosi kart.

22. Az ábra a reformkori magyar politikai irányzatok jellemzőit mutatja be. Döntse el az ábra és ismeretei alapján az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak!

Állítás

Igaz

Hamis

1. A magyar politikai irányzatok a reformkorban egyetlen kérdésben sem jutottak közös nevezőre.
2. A centralisták és a fontolva haladók álláspontjai minden kérdésben szemben álltak egymással.
3. A nemzetiségekkel szemben a fontolva haladók mérsékelt álláspontot képviseltek.
4. A jobbágykérdés rendezésének szükségességében minden irányzat egyetértett.
5. Minden irányzat szükségesnek látta az alkotmányos monarchia bevezetését.

tort_10.indb 124

2021. 05. 31. 16:06

VII. A FORRADALOM
ÉS A SZABADSÁGHARC

tort_10.indb 125

2021. 05. 31. 16:06

126

VII. A FORRADALOM ÉS A SZABADSÁGHARC

1. A térkép az 1848-as forradalmi hullámot mutatja be. Válaszoljon a térkép és az ismeretei alapján a
kérdésekre!

a) Hol voltak az első forradalmak 1848-ban (1.)? Melyik forradalom indította el az európai hullámot (2.)?
1.

2. 

b) Melyik országban tört ki forradalom az alkotmányos monarchia keretei között?

c) Melyik országban nem vezetett fegyveres összecsapásokhoz a megmozdulás?

d) Állítsa időrendi sorrendbe az alábbi városok 1848-as forradalmait!
Pest, Palermo, Bécs, Berlin, Párizs, München, Krakkó, Prága
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

e) Mely országokban jelent meg a polgárságtól már leválva a munkásmozgalom?
1. 

2. 

3. 

f) Miért tudott Oroszország Európa csendőreként fellépni (1.)? Mely országokban (tartományokban) jelent meg az orosz
fegyveres intervenció (2–4.)?
1. 

2. 

3. 

4. 

g) Melyik, az Oszmán Birodalom fennhatósága alatt álló városban volt hatása a forradalmi hullámnak?
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2. Az alábbiakban az 1848-as „népek tavaszának” dokumentumaiból talál válogatást. A források és az
ismeretei alapján fogalmazza meg az egyes mozgalmak legfontosabb célkitűzéseit, majd válaszoljon a
kérdésekre!
A) Remélem, beveszem a várost [Milánót], anélkül, hogy bombáznám, ezért a tüzérséget nem is használtam, csak az ágyúkat irányoztattam a barikádok és a város legfontosabb pontjai ellen; mégis attól tartok, nem marad más utam, minthogy
a bombázáshoz folyamodjam. […] A piemonti határon e
pillanatig még nyugalom uralkodik; helyzetem válságosra
fordul, ha a már régóta jelentett önkéntes csapatok kihasználják a mai alkalmat, hogy megtámadjanak.
(Radetzky tábornok naplófeljegyzései)
B) Franciák! Adjatok a világnak olyan példát, amilyent Párizs
adott Franciaországnak; készüljetek fel a rend és az önmagatokba vetett bizalom útján azokra az erős intézményekre,
amelyeknek a megszavazására majd felszólítunk benneteket.
Az ideiglenes kormány a nép jóváhagyásától függően a köztársaságot akarja, erről a népet haladéktalanul megkérdezi.
[…] A Francia Köztársaság kormánya megfogadja, hogy garantálja a munkásoknak a munkából való megélhetést […].
(A Francia Köztársaság első rendelkezéseiből)
C) Mi, alulírottak, a brit szigetek lakói és a Brit Korona alattvalói,
ezúton élünk azon alkotmányos előjoggal, hogy politikai jogainkat és sérelmeinket fontolóra vétel végett az Önök tiszteletre méltó Háza, a nép polgári, szociális és vallási jogainak
őre elé terjesszük.
Jelen petíció benyújtói a reformtörvényt nem tartják igazságosnak, minthogy az a polgárjogot a felnőtt férfinépesség
A forrás betűjele

hetedrészére korlátozza, a többi hatodrészére pedig a politikai alsóbbrendűség szégyenbélyegét süti […].
(Chartista petíció)
D) A régi politikai élet talpkövei megrendültek, és az egész német nép ujjongásától és bizalmától üdvözölve, új nagyság
emelkedik fel: a német parlament. A német kormányok és
közös szervük, a Szövetségi Gyűlés, a német néppel nagy
hazánk iránti egyazon szeretetben egyesülten, és a kor szelleme előtt őszintén hódolva, üdvözlésre nyújtják kezüket a
nemzet képviselőinek, szerencsét és áldást kívánnak nekik.
(A frankfurti parlament elnökének
megnyitóbeszédéből)
E) A bécsi lázasztók az István torony tetejéről szemmel tartott
közeledtével a magyar elámított cinkosoknak, új reményeket
táplálván, a megállapított kapitulációt hitszegőleg feltörték.
A nemzetőr sereg főparancsnoka Messenhauser, a torony
tetőről két felszólítást bocsájtott, melyekben a császári királyi seregeknek a magyaroktóli megverettetését jelenti, s a
népet viszont fegyverre szólítja. […] Ezen hitszegést némely
ellenséges indulatjokról esméretes külvárosoknak újabbi
ágyúztatásával kellett megbüntetni, mely október 30-án estvig folytattatott, mire a város feladásrai készséget másodszor
jelenté, s ez október 31-én vala megtörténendő.
(Alfred Windischgrätz herceg hivatalos jelentése a bécsi
októberi felkelésről – korabeli, magyar nyelvű változat)

A megfogalmazott célkitűzés

A)
B)
C)
D)
E)

a) Melyik elképzeléshez köthető a képi ábrázolás?


b) Mi jelképezi ezt a képen?



Az 1848-as berlini forradalom; barikád az Alexanderplatzon
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3. Metternich a szent szövetségi rendszer emblematikus politikusa volt. Politikai végrendelete és a kép

tanulmányozása után az ismeretei segítségével döntse el, hogy igazak vagy hamisak-e az állítások!
Nem a társadalomnak a haladásért való harcában, hanem az
igazi értékek irányában való haladásban: a szabadságban, mint
a rend elmaradhatatlan eredményében, az egyenlőségben az
egyetlen lehetséges törvény előtti egyenlőségben, a jólétben,
ami elképzelhetetlen az erkölcsi és anyagi nyugalom alapjai nélkül, a hitelben, ami csak a bizalomból fakadhat; – mindezekben
ismertem föl a kormányzat kötelességét és a kormányzottak
igazi javát.
Az alkotmány igazi értékeinek kialakítása, csak magukban az
egyes államokban mehet végbe. A kiáltványok még nem alkotmányok, értékük nem több mint az államháztartás rendbe
hozására irányuló törekvéseké.
Meg kell még említenünk, amit a liberális szellem legtöbbször
figyelmen kívül hagy, de ami következményeiben a legfontosabbakhoz tartozik; s ez az államok és az egyének életében egyformán jelentkező különbség a dolgok természetes ugrásszerű
előrehaladása között. Az első esetben a feltételek természetes, logikus egymásutánban fejlődnek, az utóbbi esetben ez

az összefüggés megszűnik.
A természetben minden a
fejlődés, az egymásutániság útját járja, e rend szerint
csak a rossz kiválasztása és
a jó továbbélése elképzelhető. Ugrásszerű változások
mindig újabb teremtéseket
feltételeznek, az ember pedig nem képes a teremtésre.
[…] sem az erőszakos forradalmak, amelyek a haladás
álarca mögé rejtőznek, sem
a reformok, amelyek csak forradalom útján megvalósíthatók,
előmozdítója nem tudtam, vagy nem akartam lenni. Ezt a bizonyítványt maga a forradalom állította ki rólam, minden rendelkezésére álló módon.
(Metternich politikai végrendeletéből; 1849–1855)

Állítás

Igaz

Hamis

1. Metternich a francia forradalom eszméi közül egyedül az egyenlőségét fogadta el.
2. Politikai nézeteinek középpontjában a forradalmi mozgalmak és változások elutasítása állt.
3. A szerző konzervatív gondolkodásának egyik jele, hogy a változásoknak kizárólag a szerves,
„evolúciós” módját volt képes elfogadni.
4. Metternich elutasította a politikai rendszerek exportálását, amelyet a francia forradalom idején
megtapasztalt.
5. A politikai végrendeletben kifejti, hogy a jövő formálása a társadalom és a kormányzat közös
felelőssége.
6. Metternich a kor tipikus, polgári származású, a hatalomnak elkötelezett hivatalnoka volt.

4. Petőfi Sándor naplójának segítségével írja be a térképen elhelyezett körökbe az események időrendi
sorszámát, majd válaszoljon az ismeretei alapján a kérdésekre!
Lelkesedéssel és a sors iránti bizalommal mentünk vissza a kávéházba [1], 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 [2]. 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 felolvasta Jókai a proklamációt és én elmondtam a nemzeti dalt. Innen a mérnökökhöz,
ezektől a szemináriumba a jogászokhoz vonult a számban és
lelkesedésben egyaránt percenként növekedő sereg. A szeminárium csarnokában elénk állott egy professzor, és azt mondta
nagy pátosszal: „Urak, a törvény nevében…” Többi szavait el-
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nyelte a sokaság mennydörgő kiáltása s a tisztelt tanár többé
nem juthatván többé szóhoz, szépen elkotródott. A jogászok
rohantak ki az utcára, hogy velünk egyesüljenek. […]
– Most menjünk egy cenzorhoz, és vele írassuk alá a proklamációt és a nemzeti dalt! – kiáltott valaki.
– Cenzorhoz nem megyünk – feleltem –; nem ismerünk többé
semmi cenzort, el egyenesen a nyomdába.
Mindnyájan beleegyeztek és követtek.
Landerer nyomdája [3] legközelebb volt hozzánk, odamentünk.
Jókait, Vasvárit, Vidácsot és engem neveztek kiküldötteknek,
hogy a sajtót lefoglaljuk. Mi megtettük azt a nép nevében, s a
tizenkét pontot és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Ezalatt kinn lelkesítő beszédeket tartottak Egresi Gábor, Degré,
Vasvári, Jókai stb.
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Délfelé elkészültek a nyomtatványok s ezrenként osztattak szét
a nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután
három órára gyűlést hirdettünk a múzeumterére [4], s a sokaság eloszlott.
A szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt a múzeum
elé, honnan a közhatározat szerint a városházához [5] mentünk, hogy a tizenkét pontot magokénak vallják a polgárok is,
és velünk egyesüljenek. Rövid tanácskozás után a polgárság
nevében aláírta a polgármester a tizenkét pontot, s az alant
álló sokaságnak az ablakból lemutatta. Óriási kitörése a lelkesedésnek!… Egyszerre az a hír szárnyal, hogy katonaság jön…
körülnéztem, hogy az arcokat vizsgáljam, egyetlenegy ijedt arcot sem láttam … minden ajkon e kiáltás: fegyvert! fegyvert!
Ezen, különben alaptalan, hír oly fölindulást okozott, hogy Nyáry Pál és Klauzál tovább beszéltek egy óránál, anélkül, hogy

beszédeikből egy-egy töredék mondatnál többet hallottunk
volna.
– Budára, Budára!… a helytartótanácshoz!… nyittassuk meg
Stancsics börtönét!… Budára! …
Ezek voltak a nép leginkább és legtöbbször hallható kiáltásai.
Végre választmány neveztetett ki Budára menendő s a helytartótanácsot [6] felszólítandó, hogy a cenzúrát rögtön eltörölje, Stancsicsot [7] szabadon bocsássa, s a katonaságnak rendeletet adjon, miszerint ügyinkbe semmi szín alatt be ne avatkozzék. […]
A választmány legalább húszezer ember kíséretében fölment
Budára a helytartótanácshoz, és előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartótanács sápadt vala és reszketni méltóztatott és
öt percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett.
(1848. március 15-e eseményeinek leírása
Petőfi Sándor naplójában; 1848. március 17.)

a) Melyik művet adták elő aznap este a Nemzeti Színházban?

b) Hogyan kapcsolódott ez a napközbeni eseményekhez?

c) Kivel ismerkedett meg aznap este Jókai Mór a Nemzeti Színházban, és miért volt ez fontos esemény az író életében?

d) Ki volt a szövegben említett Stancsics? Miért ítélték börtönbüntetésre?

e) Miben különbözött a pesti forradalom a párizsi forradalomtól?
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5. A képen a 12 pont korabeli plakátját láthatja. A dokumentum és az ismeretei alapján egészítse ki a
hiányos szöveget!
1848. március 15-én az ifjú forradalmárok a(z)     
      által formába öntött 12 pontban foglalták
össze követeléseiket. A kiáltvány tartalma összhangban
állt a(z)            nemesség elképzelései
vel, amit jól mutat az is, hogy a forradalmi ifjak együtt
vettek részt az eseményekben Pest vármegye alispánjával,           -lal. A kiáltvány pontjai jórészt meg is valósultak a(z)           
törvényekben vagy az elkövetkezendő hónapok eseményei során. Az ifjak pontjai már rövidségük miatt is radikálisabbnak hatnak. De az ifjak a jobbágykérdésben is
merészebbek voltak, a jobbágyság megszüntetését követelve nem szóltak a nemesség           .
A(z)            követelése is csak a nyár
folyamán, a szerb lázadást követően, Kossuth Lajos követelésére valósult meg.

A 12 pont

6. A képen az első felelős magyar minisztérium tablóját látja. A kép és az ismeretei segítségével töltse

ki a táblázatot!

Személyek

A minisztériumban betöltött pozíció

Szemere Bertalan
Batthyány Lajos
Esterházy Pál

királyi személye körüli miniszter

Klauzál Gábor

földművelés- és iparügyi miniszter

Kossuth Lajos
Mészáros Lázár
Széchenyi István
Eötvös József
Deák Ferenc

tort_10.indb 130

2021. 05. 31. 16:06

131

VII. A FORRADALOM ÉS A SZABADSÁGHARC

7. Válaszoljon a Kossuth Lajos 1848. április 16-i követi beszámolójára vonatkozó kérdésekre!
Alig kezdetett meg a harc Italia classicus földein, egy lakoma
demonstratiojának fuvallatától öszvedőlt Frankhonban a júliusi
trón, mert a szabadság helyett a corruptiót vette alapul. Ekkor
az alsótábla, áthatva az események hatalmától, kötelesnek érzé
magát a trón, a monarchia és az ország irányában kimondani:
hogy nincs menedék, nincs biztosíték jövendőre nézve az alkotmányos szabadságon kívül. […] Bécsi polgártársaink, különösen
a bécsi egyetemnek lehet köszönni, […] hogy azon szolgaság
rendszere megdőlt; nemzetünké volt az ösztönző, a tájékozó

szó, mely a bécsiek lelkét keresztülrezgé, a bécsieké volt az első
tett, mely mozgalmainknak lökést adott; ők vért ontottak a szabadságért, és azon küldöttség, mely a felírást Ő felségének felvitte, Magyarország részére meghozta a független felelős ministeriumot. Bécsbeni megjelenése pedig Austria számára az
alkotmány megadásának perce volt.
(Kossuth Lajos követi beszámolója
Pest megyének; 1848. április 16.)

a) Hogyan értékelte Kossuth a március 15-i pesti eseményeket a felelős kormány kinevezésének szempontjából? Miért érdekes ez?


b) Melyik konkrét eseményt emelte ki, amely szerinte fontos volt az említett sikerben?


c) Ki terjesztette az országgyűlés elé az 1848. március 3-i felirati javaslatot, amelyre a forrásban is van utalás?

d) Milyen szerepe volt ennek az eseménynek a forrásban taglalt logika szerint?


e) Mely konkrét európai eseményekre utalt Kossuth a beszámolójában?


8. Az ábra az áprilisi törvények által megfogalmazott jobbágyfelszabadítást mutatja be. Az ábra és az
ismeretei alapján döntse el a táblázatban megfogalmazott állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak!
Állítás

Igaz

Hamis

1. Az áprilisi törvényekben a majorsági
földeken telepített szőlők után nem
törölték el a szolgáltatásokat.
2. A volt jobbágyok úrbéres földjeik polgári
tulajdonosaivá váltak.
3. A földbirtokosok majorsági földjeik
polgári tulajdonosaivá váltak.
4. A volt jobbágyok megválthatták
szolgáltatásaikat.
5. A
 telkes jobbágyok telkük arányában
részesedtek a közös legelők földjéből is.
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9. Az ábrán a jobbágyság helyzetének alakulása látható 1700-tól egészen 1849-ig. Az ábra és az ismeretei
alapján egészítse ki az alábbi szöveget!

A Rákóczi-szabadságharc a jobbágyság egy része számára felcsillantotta a(z)             reményét. A szabadságharc bukása azonban ezt meghiúsította.
A XVIII. század elején a jobbágyok helyzetét kedvezőbbé
tették a szabad             , így a birtokosok kedvezményeket adtak számukra. A század második felére azonban a(z)              következtében elfogytak a(z)             ,
így a(z)              jobbágyi terhek növekedtek. A dinasztia a(z)             
védelmében kiadta a(z)              
rendeletet. Ez korlátozta              
mennyiségét, és tiltotta a(z)             
földek elvételét. II. József jobbágyrendelete megszüntette
a(z)             . Az 1839–40. évi ország
gyűlés elfogadta a(z)              örökváltságot. Ez azonban nem hozott átütő eredményt. Ezért
a reformtábor a(z)              örökváltságot tűzte zászlajára. Ennek következtében az 1848-as áprilisi törvényekben a jobbágyfelszabadítás így valósult meg.
A megváltást a(z)             vállalta magára. A szabadságharc alatt, 1848 szeptemberében eltörölték
a(z)             , 1849-ben pedig felszabadították a(z)              jobbágyokat is.

10. Az ábra Magyarország, Ausztria és az uralkodó közjogi viszonyát mutatja be. Döntse el a táblázat
állításairól, hogy igazak-e vagy hamisak!
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Állítás

Igaz

Hamis

1. Az áprilisi törvények értelmében a korábban szavazati joggal bíró, de a vagyoni cenzust el nem érő nemesek
elvesztették szavazati jogukat.
2. Az áprilisi törvények értelmében Ausztria és Magyarország között tisztán perszonáluniós kapcsolatok jöttek
létre.
3. Az áprilisi törvények nem változtatták meg a korábban érvényben lévő vámrendszert.
4. A rendi gyűléssel szemben a képviselők a népképviseleti országgyűlésen díjazásban részesültek.
5. Az áprilisi törvényekben Magyarország minden jövedelme felett a magyar kormány rendelkezett.

11. Egészítse ki az 1848. évi „áprilisi törvények” szövegét a hiányzó fogalmakkal!
III.	3. § Ő Felsége, s az Ő távollétében a nádor s királyi helytartó a(z)       

          hatalmat a törvények értelmében        
      magyar ministerium által gyakorolják […].
	4. § A ministeriumnak mindegyik tagja mindennemű hivatalos eljárásáért

            .
5. § A ministerium székhelye             .
IV.	1. § Az országgyülés jövendőben              , és pedig Pesten
tartandván üléseit […].
	3. § Választható mindaz, ki választó, ha életének 24-ik évét betöltötte, s a törvény azon rendeletének, miszerint törvényhozási nyelv egyedül a(z)             
megfelelni képes.
VIII.	Magyarország s a kapcsolt részek minden lakosai, minden         

       különbség nélkül egyenlően és aránylagosan viselik.

12. Választhattak volna-e 1848-ban a táblázatban megnevezett létező vagy fiktív személyek? Jelölje a
megfelelő oszlopban, majd indokoljon!

1. § Politikai jogélvezetet azoktól, kik annak eddig gyakorlatában voltak, elvenni, a jelen országgyülés hivatásának nem érezhetvén, mindazok, kik a megyékben és szabad kerületekben az
országgyülési követek választásában eddig szavazattal birtak,
e jog gyakorlatában ezennel meghagyatnak.
Ezeken kivül:
2. § Az országnak s kapcsolat részeknek mindazon benszületett, vagy honositott, legalább 20 éves, és sem atyai, sem gyámi, sem gazdai hatalom, sem pedig elkövetett hűségtelenség,
csempészkedés, rablás, gyilkolás és gyujtogatás miatt fenyiték
alatt nem levő lakosai, a nőket kivéve, törvényesen bevett valláskülönbség nélkül, választók:
a) Kik szabad királyi városokban, vagy rendezett tanácscsal ellátott községekben 300 e. ft. értékü házat vagy földet, egyéb
községekben pedig eddigi urbéri értelemben vett 1/4 telket,
vagy ezzel hasonló kiterjedésü birtokot, kizáró tulajdonul, vagy
hitveseikkel, s illetőleg kiskorú gyermekeikkel közösen birnak.
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b) Kik mint kézművesek, kereskedők, gyárosok telepedve vannak, ha tulajdon műhelylyel vagy kereskedési teleppel, vagy
gyárral bírnak, s ha kézművesek, folytonosan legalább egy segéddel dolgoznak.
c) Kik, habár a fentebbi osztályokba nem esnek is, saját földbirtokukból vagy tőkéjükből eredő 100 ezüst forint évenkénti
állandó s biztos jövedelmet kimutatni képesek.
d) Jövedelmükre való tekintet nélkül a tudorok, sebészek, ügyvédek, mérnökök, academiai művészek, tanárok, a magyar tudós társaság tagjai, gyógyszerészek, lelkészek, segédlelkészek,
községi jegyzők és iskolatanítók, azon választó kerületben,
mellyben állandó lakásuk van.
e) Kik eddig városi polgárok voltak, ha a fentebbi pontokban
leirt képességgel nem bírnak is.
(Részlet az 1848. évi V. törvénycikkből)
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Igen

Nem

Indoklás

Pató Pál úr
Kossuth Lajosné
Arany Laci
Vörösmarty Mihály
Löw Lipót rabbi
Nagy Géza kereskedősegéd
Rózsa Sándor
Kasza János 30 holdas gazda
Sárközi Ferenc cigányzenész,
„Kossuth hadnagya”

13. Az alábbi források az 1848–49-es forradalom és szabadságharc pénzügyi problémáihoz kapcsolódnak. A források és az ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!

B) Nehogy tehát […] saját pénzjegyeink ezüst alapja rosszakaratúlag csökkentessék, közhírré tétetik, hogy az ezennel forgalomba tett kétforintos magyar pénzjegyek a Pesti Magyar
Kereskedelmi Banknál ezüstpénzre akármikor felváltatnak
[…] Ameddig azonban a bécsi bankjegyek beváltása iránti
megszorítás tart, a beváltás itt is egy-egy személynél egyszerre csak egy kétforintos pénzjegyre szoríttassék.
(Részlet Kossuth Lajos 1848. augusztus 5-én
kiadott hirdetményéből)

A) De amennyiben a hadi erő kiállítására, mely a körülmények
szerint szükséges leend, a kivetendett adók elegendők nem
lennének; felhatalmazást fogok kérni arra, hogy hitel nyittassék a kormány számára azon határig, melyet a képviselők
kiszabandnak; s azon határig vagy kölcsön, vagy papírpénz
kibocsátása, vagy más financiális munkálat által segítsen az
ország szükségein.
(Kossuth beszéde a képviselőházban;
Budapest, 1848. július 11.)

C)

a)	Mi tette indokolttá a papírpénz forgalomba hozását az
A szöveg szerint?

b)	Mi garantálta a bankjegyen, hogy a papírpénz nem fog elértéktelenedni?


c)	Hogyan viszonyult az önálló pénzügy kérdéséhez az osztrák
kormány? (Indoklást is fogalmazzon meg!)


Kossuth-bankó




d) Ki volt a bankjegykibocsátó az adott korban? (B szöveg)

e) Milyen intézménynek kellett volna a bankjegykibocsátást „hivatalosan” megtennie? (A válaszban segít a mai állapotok
ismerete!)
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14. Az alábbiakban az 1848. évi nemzetiségi gyűlések határozatainak részleteit olvashatja. A források
és az ismeretei alapján oldja meg a feleletválasztós feladatokat!
A) A román nemzet a szabadság, az egyenlőség és testvériség
elveire támaszkodva nemzeti függetlenségét követeli politikai tekintetben, hogy a maga nevében szerepeljen, hogy
a román nemzetnek legyenek tulajdon képviselői az ország
gyűlésen számához képest aránylagosan, tulajdon hivatalnokai legyenek a közigazgatás, a törvénykezés minden fokán
és a katonaságnál ugyanebben az arányban, használhassa
a maga nyelvét minden dolgokban, melyek őt illetik, a törvényhozásban éppen úgy, mint a közigazgatásban. Követeli
az évenkénti általános nemzeti gyűlést. […] A román nemzet
kéri az együttlakó nemzeteket, hogy mindaddig ne tárgyaljanak a Magyarországgal való unió kérdésről, amíg a román
nemzet nem válik alkotmányos és szervezett, a törvényhozás
házában tanácskozó és határozati-szavazati joggal felruházott nemzetté.
(A balázsfalvi román gyűlés határozataiból; 1848. május)
B) 3. [A horvát nemzet kívánja a] A történet s törvények által
minden tekintetben hozzánk tartozó Dalmát-országnak
Horvát- és Tótországokkal leendő szilárd s új egyesítését,
valamint a katonai határszéleknek politikai igazgatás tekintetébeni bekebelezését és visszacsatolását hazánk minden
egyéb részeinek, melyek az idők folytán elszakasztva, a magyar megyékkel vagy osztrák tartományokkal egyesíttettek.
4. Nemzeti függetlenséget.
5. Saját független s ezen országok országgyűlésének felelős
minisztériumot, melynek tagjai népszerű s az újabb szabadsági és haladási irányt pártoló férfiak legyenek.
(A Horvát Nemzeti Párt gyűlésének felirata;
1848. március)

C) A szerb nemzet az osztrák ház alatt a magyar korona kötelékében politikailag szabad és független nemzet, […]. A Szerémség a Határőrvidékkel, Baranya, a Bácska a becsei kerülettel és a sajkás zászlóaljjal, a Bánság a Határőrvidékkel és
a kikindai kerülettel szerb vajdasággá nyilváníttassék. […]
A szerb vajdaságnak a horvát–szlavón és a dalmát Háromegy Királyságokkal való politikai szövetsége a szabadság és
a teljes jogegyenlőség alapján azzal ismertetik el, hogy ezen
szövetség föltételei ugyanazon alapon kidolgoztassanak és
életbe léptessenek.
(A karlócai szerb gyűlés határozataiból; 1848. május)
D) Hogy a magyarországi nemzetek egyenlőségének az alapján
alakuljon meg a magyarországi korona alatt élő testvéri nemzetek általános országgyűlése, amelyen valamennyi nemzet
mint nemzet lesz képviselve – és valamennyi képviselő köteles nemzetét saját nemzeti anyanyelvén képviselni és az országgyűlésen törvényesen képviselt nemzetek nyelvét tudni.
A nemzeteknek ezen az országos általános országgyűlésén
kívül követelünk. […]
Külön nemzeti gyűléseket, amelyeken nemzeti tanácskozásokat folytatnak, mégpedig mind a nemzet, mind általában
az ország javát illetőleg; ebből a célból néprajzi határokat
kell kijelölni, hogy minden nemzet erősen vonzódhassék és
jogosult legyen vonzódni nemzeti központjához, és hogy se
a magyar kisebbség ne legyen kénytelen a szlovák többségnek, se a szlovák kisebbség a magyar többségnek szolgálni
és magát alávetni; […].
(A szlovák nemzet kívánalmai,
Liptószentmiklós; 1848. május)

1. Hányadik nemzete lett volna Erdélynek a románság, ha követelései megvalósulnak?
☐ második  ☐ harmadik  ☐ negyedik
2. Milyen történeti indokra hivatkozva kért a horvát gyűlés „nemzeti függetlenséget”?
☐ Horvátország történelmi állam, önálló királyság volt.
☐ A magyarok korábban több horvát területet elvettek.
☐ A Habsburg-dinasztiához akartak hűségesek maradni.
3. Milyen közjogi tartalmat hordozott a szerb követelés?
☐ nemzeti függetlenséget   ☐ a magyar koronán belüli autonómiát   ☐ nagyszerb vezetésű föderációt
4. Hány országgyűlés igénye merült fel a szlovák programban?
☐ egy  ☐ kettő  ☐ három
5. Melyik pontját utasította el a 12 pontnak a román program?
☐ a sajtószabadságot   ☐ a közteherviselést   ☐ az Uniót
6. Melyik dinasztia uralma alá kívánt tartozni a szerb nemzetiség?
☐ Habsburg   ☐ Romanov   ☐ Karagyorgyević (A korszakban Szerbiában uralkodó dinasztia.)
7. Melyik politikai nézetnek felelt meg a horvátok egyesítő törekvése?
☐ ausztroszláv  ☐ pánszláv  ☐ illirizmus
8. Milyen határokat kívánt a szlovák politika kijelölni?
☐ történelmi  ☐ etnikai  ☐ stratégiai
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15. Az ábra a nemzetiségi mozgalmak és a magyar kormány viszonyát elemzi. Az ábra és az ismeretei
alapján döntse el a táblázat állításairól, hogy igazak-e vagy hamisak!

Állítás

Igaz

Hamis

1. A magyarok és a nemzetiségek vezetőrétegei
egyaránt a jobbágyfelszabadítással kívánták
megszerezni a paraszti tömegek támogatását.
2. A nemzetiségi vezetőrétegek más-más
követeléseket fogalmaztak meg, de
mindegyik a korábbi helyzeténél nagyobb
önállóságot kívánt.
3. A nemzetiségi vezetőrétegek mindenütt
maguk mögé tudták állítani a nem magyar
lakosságot.
4. A magyar kormány a polgári szabadságjogok
és tulajdon biztosításával kívánta megnyerni
a nem magyar ajkú lakosságot.
5. A bécsi udvar a nemzetiségi mozgalmakat a
számára legveszélyesebb magyar
mozgalommal szemben kívánta felhasználni.

16. A térkép az erdélyi hadszíntér eseményeit mutatja be. A térkép és az ismeretei alapján válaszoljon
a kérdésekre!

a) Mi volt a döntő jelentőségük a magyar szabadságharc szempontjából az erdélyi harcoknak 1848 decembere és 1849 tavasza között?
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b) Miért volt döntő jelentőségű a székelység felkelése, amellyel 1848 októberében kinyilvánította hűségét a magyar kormánynak, és a megtámadott erdélyi magyarság védelmében fegyverbe szállt?

c) Ki vezette a császári haderőt a magyar honvédség ellen, amely egyben felfegyverezte a védtelen magyar településekre törő
román paraszti tömegeket?

d) Állítsa időrendi sorba az alábbi, Bem tábornok csatáit, foglalásait jelző települések, földrajzi helyek neveit!
Település, földrajzi hely

Sorszám

Település, földrajzi hely

Gálfalva

Borgói-hágó

Kolozsvár

Nagyszeben

Sorszám

Piski

17. Válassza ki a forrásokra vonatkozó igaz állításokat!
A) Görgei vezérli az egész hadjáratot, s annyi tapasztalattal,
ügyességgel és rettenthetetlen bátorsággal, hogy látván
vezéri bölcsességét és elszántságát, lehetetlen múltját nem
felednünk, és ki nem engesztelődnünk iránta.
(Kossuth Lajos)

B) Görgeit felemelém a porból, hogy magának örök dicsőséget, hazájának szabadságot szerezzen. És ő a hazának
hóhérává lőn.
(Kossuth Lajos)

C) Ne járuljunk a magyar szabadság asztalához, mert azon
minden falat mérgezett.

D) Egy bűnös párt, melyet lelkiismeretlen felforgatók vezetnek, miután gonoszságot gonoszságra halmozott, és a hazugság és ámítás minden eszközeit kimerítette, hogy titeket felségsértő hitszegésre csábítson, és azon kötelékeket,
mely oly hosszú évek során át tartá népeinket békés egyetértésben összekapcsolva, elszaggassa.
E) Ha esetleg Bécset is elveszítenék, te majd helyrehozod
a dolgot.

F) A lázadó vezéreket fel fogom köttetni, és minden cs. kir.
tisztet, aki a forradalmárok szolgálatába állt, agyon fogok
lövetni. Gyökerestől irtom ki a gazt, és egész Európának
példát fogok mutatni, hogyan kell bánni a lázadókkal, és
hogyan kell rendet, nyugalmat és békességet egy évszázadra biztosítani.
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☐ Kossuth 1848 novemberében
☐ Kossuth 1848 áprilisában
☐ Kossuth 1849. augusztus 12-én

☐ Kossuth 1849. május 22-én
☐ Kossuth 1849. január 1-jén
☐ Kossuth 1849. augusztus 13-a után

☐ Alexander Bach bécsi liberális politikus szavai
☐ Simion Bărnuţiu román nemzetiségi politikus szavai
☐ Henryk Dembiński lengyel forradalmár szavai
☐ Avram Iancu szavai az erdélyi román népfelkelőknek
☐ Ferenc József császár szavai Magyarország népeihez
☐ Petőfi Sándor szavai az erdélyi hadsereghez

☐ Lord Russel brit miniszterelnök szavai Palmerston
külügyminiszternek
☐ IV. Frigyes Vilmos porosz király szavai a porosz
hadsereg főparancsnokának
☐ I. Miklós orosz cár szavai Ivan Paszkevics hercegnek
☐ Ivan Paszkevics szavai
☐ Julius von Haynau szavai
☐ V. Ferdinánd szavai
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G) Ausztria az európai egyensúly legfontosabb eleme […], védőbástya az idegen beavatkozás ellen […]. Európa politikai
függetlensége és szabadsága véleményem szerint Ausztriának mint európai nagyhatalomnak a fennmaradásához
és területi épségéhez van kötve.
(Lord Palmerston brit külügyminiszter)

☐	Lord Palmerston a magyar szabadságharc külső segítséggel történő vérbe fojtását azzal indokolja, hogy Oroszországgal
szemben csak Ausztria nyújt biztosítékot Európa más népeinek.
☐	Lord Palmerston a szlovák, román és szerb nemzetiségi mozgalommal szemben foglal állást, biztatva a magyar kormányt
a polgárháború letörésére a Magyar Királyságon belül.
☐	Lord Palmerston az Ausztrián belüli liberális nacionalista eszmék terjedésétől tart, fél, hogy Ausztria szétesésével egész
Európában forradalmakra kerülhet sor.
H) Hasonló határozottsággal fog a fel-dunai hadtest fellépni
mindazok ellenében is, kik az országon belül netán idétlen republikánus izgatásokkal az alkotmányos királyságot
felforgatni megkísérelnék.

☐	Görgei szavai a magyar tisztikar megszilárdítására 1849 januárjában
☐	Petőfi Sándor szavai a magyar politikai élet megosztottságáról 1849 tavaszán
☐	Windischgrätz herceg szavai Pest lakosságának megfélemlítésére 1849 januárjában

18. Az alábbi szövegek a magyar kormány 1848–49-es külpolitikai mozgásteréréről tanúskodnak. A források és az ismeretei alapján döntse el, hogy igazak vagy hamisak-e a táblázat állításai!
A) Őfelségéik, az osztrák császár, a porosz király, és Összoroszország császára megtárgyalván azokat a veszélyeket, amelyek
továbbra is fenyegetik Európának a közjog és a szerződések,
nevezetesen az 1815. évi traktátumok által megállapított
rendjét, egyhangúlag elhatározták, hogy megerősítik a konzervatív rendszert, amely politikájuk vitathatatlan alapját
képezi. […] az osztrák, a porosz és az oroszországi udvar
elismeri, hogy minden független uralkodónak joga van belső zavargások esetén ugyanúgy, mint külső veszély esetén,
bármelyik más független uralkodót segítségül hívnia.
(Részlet a münchengrätzi egyezményből; 1833)
B) Ausztria Európa hatalmi egyensúlyának legfontosabb eleme
[...] Európa politikai függetlensége és szabadsága szorosan
összefügg Ausztria integritásával és nagy európai hatalomként való fenntartásával, és ezért bármi, ami közvetve vagy
közvetlenül arra irányul, hogy gyöngítse vagy megnyomorítsa Ausztriát vagy méginkább, hogy elsőrangú hatalomból
másodrangú állammá tegyen, nagy szerencsétlenséget jelentene Európa számára.
(Részlet egy felszólalásból, mely a brit
alsóházban hangzott el; 1849. július 21.)

D) Nincs még egy állam, amelynek a befolyása olyan lényeges
lenne a hatalmak egyensúlyának szempontjából, s következtetésképpen az angol érdekek védelmének szempontjából a
kontinensen, sőt szigetünknek a biztonsága szempontjából,
mint az osztrák birodalom.
(Részlet a Times írásából; 1849)
E) A jelenlegi körülmények között Oroszországot veszély fenyegeti, főleg a magyar forradalmi párt részéről [...] Ennek az
az oka, hogy szerintük egyedül Kossuth tudja tűzbe hozni a
magyarokat, szavai és írásai varázsával egészen a fanatizmusig […] Főleg nem szabad alábecsülni a magyarok erkölcsét,
politikai és katonai erejét, valamint hihetetlen energiájukat.
(Korabeli ügynöki jelentés az Orosz Központi
Levéltár anyagából)
F) Ha nem történik gondoskodás a baj meggátlásáról, úgy a
magyarizmus az elhasznált polonizmus helyébe fog lépni.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy az utóbbival három hatalom áll szemben, míg az előbbivel Ausztriának egyedül kell
majd megbirkóznia.
(Metternich kijelentése Hübner bárónak,
Ausztria párizsi megbízottjának; 1848)

C) […] Frankhon csak azon esetben tenne erélyes lépéseket, ha
arra Angolhon is el lenne határozva [...] mindenesetre Európa
sorsa most Palmerstontól függ.
(Teleki László levele Pulszky Ferencnek; 1849 májusa)
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Állítás

Igaz

Hamis

1. Ausztria hatalmi állásának fenntartása a hagyományos brit külpolitikával szemben újonnan megjelenő
gondolat volt.
2. Nagy-Britannia és Franciaország együttműködött Ausztria megvédelmezésében
az 1848-as forradalmak időszakában.
3. A Szent Szövetség konzervatív hatalmai az intervenciós politikát 1849-ben is megpróbálták érvényesíteni.
4. A volt osztrák kancellár 1848-ban Ausztriára nézve a legnagyobb veszélynek a nacionalizmust, illetve a
nemzetállami gondolatot tartotta.
5. A független Magyarország egyetlen külpolitikai partnere Nagy-Britannia volt 1849 nyarán.
6. A brit külpolitika azért kötelezte el magát Ausztria mellett, mert félt, hogy annak bukásával egy új
nagyhatalom tölti ki a keletkezett űrt.
7. Az orosz nagyhatalom számára Ausztria megsegítése pusztán presztízskérdés volt, a magyar forradalom
eszméinek továbbterjedése miatt nem aggódott.

19. A térkép a szabadságharc végjátékát mutatja be. A térkép és az ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!

a) Mi jellemezte a katonai erőviszonyokat 1849 júniusában?

b) Milyen stratégiai terv született az osztrák és az orosz intervenció visszaverésére (1.)? Melyek voltak a kijelölt területek
(2–3.)?
1. 
2.
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c) Milyen manőverrel sikerült Görgei hadseregének Világos térségébe jutnia?

d) Mekkora erőkkel érkezett Bem (1.), illetve Görgei (2.) a kijelölt térségbe?
1.

2. 

e) Melyik csata hatására határozta el Görgei a fegyverletételt?

f) Sorolja fel időrendben azon településeket, ahol a magyar országgyűlés 1849 januárjától ülésezett!
1. 

2. 

3. 

20. Tegye időrendbe az eseményeket, és rendelje őket a vaktérképen számmal jelölt helyszínekhez!

2

10

12
16

3 6

5

7

4

9

8
15

14

13
11

1

Események
A) A délvidéki szerb felkelés kezdete
B) Áttörés a Branyiszkói-hágón – magyar siker
C) Buda újra magyar kézre kerül
D) Debrecen – a Habsburg-ház trónfosztása
E) Hatvan – magyar győzelem
F) Isaszeg – magyar győzelem
G) Kápolna – Dembiński veresége
H) Kolozsvár magyar elfoglalása
I) Pákozd – magyar győzelem Jelačić felett
J) Paszkevics az ország területére lép
K) Puchner hadseregét Bem Havasalföldre szorítja
L) Schwechat – magyar vereség
M) Segesvár – orosz győzelem az erdélyi csapatok felett
N) Szeged – a nemzetiségi törvény elfogadása
O) Világos – fegyverletétel
P) Windischgrätz átkel a Dunán, és Bécs felé indul
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