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1. Az alábbi feladat az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra vonatkozik. (K/5)
Tegye  időrendi  sorrendbe  sorszámozással  a  felsorolt  eseményeket,  (1  pont)  majd  írja  az
esemény betűjelét a térkép megjelölt helyszínéhez! (Elemenként 1 pont)

Az események  Sorszám

a) A Függetlenségi Nyilatkozat kiadása

b) Az utolsó ellenálló erőd (vár)

c) Az első győztes csata

d) Az utolsó rendi országgyűlés

2. A feladat a XIX. századi Magyarországra vonatkozik. (K/4)
Tanulmányozza a táblázatok adatait! Húzza alá a helyes választ az adatsorok alapján! (Elemenként 1
pont.)

Magyarország nemzetiségi megoszlása 1850 és 1910 között
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Nemzetiség Arány (%)

Magyar 33

Szlovák 25

Román 25

Ruszin 4,5

Szerb és horvát 2,6

Német 18

Egyéb 1,9

A kivándorlók etnikai összetétele

a) Mikorra került a magyarság abszolút többségbe Magyarországon?
1850. 1880. 1900. 1910.

b) Hogyan változott a szerb és a horvát nemzetiségűek száma 1850 és 1910 között?
kismértékben nőtt nagymértékben nőtt csökkent

c) Számarányát is tekintve melyik nemzetiséget sújtotta leginkább a XIX–XX. század fordulója
után a kivándorlás?

magyar szlovák román

d) A nemzetiségi arányok változásának fő oka:
asszimiláció emancipáció emigráció

3. A feladat az 1848–49-es polgári forradalommal kapcsolatos. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás felhasználásával!

„4. § 1848-tól kezdve minden harmadik év eltelte után, a következő országgyűlés első évi ülésének
megnyitását megelőző hat hét lefolyása alatt, országszerte új képviselőválasztás történik, midőn azok
is,  kik időközben választattak meg, csak új megválasztás által tarthatják meg képviselőhelyeiket,  és
pedig szintén egy országgyűlés három évi üléseire.
5. § Ő Felségének joga van az összejött évi ülést prolongálni, s berekeszteni, sőt az országgyűlést a
három év eltelése előtt is feloszlatni, és ekkor új képviselőválasztást rendelni; de ez utolsó esetben az
újabb  országgyűlés  összehívásáról  akképpen  rendelkezendik:  hogy  ez  az  elébbinek  feloszlatásától
számítandó három hónap alatt összeüljön.
6. § Az évi ülés az utolsó évrőli számadásnak, és következő évi költségvetésnek a ministerium által
leendő előterjesztése, s az irántoki határozatnak meghozatala előtt be nem rekesztethetnek, sem az
országgyűlés fel nem oszlathatik.
7. § Elnököt és egy másodelnököt a főrendi táblához, a tábla tagjaiból, Ő felsége nevez ki, de jegyzőit,
szinte saját tagjai közül, titkos szavazás útján a tábla maga választja.”

(1848-as törvények)

a) Nevezze meg azt a hatalmi ágat, amelynek működését az idézett részletek szabályozzák!  (1
pont) _____________________________________________________________________________________________________________

b) Válasszon ki a felsorolásból 2 jelzőt, amelyek a leginkább jellemzik az 1848-as törvényekben
szabályozott országgyűlést! Választását aláhúzással jelölje! (Elemenként 0,5 pont.)

népképviseleti rendi kétkamarás főrendi
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c) Állapítsa meg, hogy mely esetben nem oszlathatta föl az országgyűlést az uralkodó! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Határozza meg, mikor fogadták el a fenti törvényeket (hó, nap)! (1 pont)
1848. _____________________________________________________________________

 
4. A feladat az 1848-as áprilisi törvényekkel kapcsolatos. (K/5)
Egészítse  ki  a  törvénycikkek  szövegének  segítségével  a  hiányos  újsághírt,  tudósítást!
(Elemenként 1 pont.)

„III. tc.: Független magyar felelős minisztérium alakításáról
3. § Ő Felsége, s az Ő távollétében a nádor és a királyi helytartó a végrehajtó hatalmat a törvények
értelmében független magyar minisztérium által gyakorolják, s bármely rendeleteik, parancsolataik,
határozataik, kinevezéseik csak úgy érvényesek, ha a Buda-Pesten székelő miniszterek egyike által is
aláíratnak. […]

V. tc.: A választásról
2. § Az országnak, s kapcsolt részeknek, mind azon bennszületett vagy honosított, legalább 20 éves, és
sem atyai, sem gyámi, sem gazdai hatalom, sem pedig elkövetett hűségtelenség, csempészkedés, rablás,
gyilkolás,  és  gyújtogatás  miatt  fenyíték  alatt  lévő  lakosai,  a  nőket  kivéve,  törvényesen  bevett
valláskülönbség nélkül választók:

a) Kik szabad királyi városban, rendezett tanáccsal ellátott községben 300 e. Ft (ezüst forint)
értékű házat vagy földet, egyéb községekben pedig eddigi úrbéri értelemben vett ¼ telket, vagy ezzel
hasonló  kiterjedésű  birtokot,  kizáró  tulajdonul  vagy  hitveseikkel  s  illetőleg  kiskorú  gyermekeikkel
közösen bírnak.

b) Kik mint kézművesek, kereskedők, gyárosok telepedve vannak, ha tulajdon műhellyel vagy
kereskedelmi  teleppel  vagy  gyárral  bírnak,  s  ha  kézművesek,  folytonosan  legalább  egy  segéddel
dolgoznak.
3. § Választható mindaz, ki választó, ha életének 24. évét betöltötte, s a törvény azon rendeletének,
miszerint a törvényhozási nyelv egyedül a magyar, megfelelni képes.”

(1848. április 11.)

„Honfitársaink! A mai naptól semmilyen határozat, törvény és rendelet sem érvényes, csak abban az
esetben, ha azt valamelyik, Buda-Pesten székelő  a)  __________________________ ellenjegyzi. Választójoggal
rendelkezik  bárki,  aki  b)  __________________________ éves,  büntetlen  életű,  neme  szerint  c)
__________________________ és  valamilyen  vagyonnal  bír.  Az  országgyűlés  tagjává  választható  az,  aki  d)
__________________________, és e)__________________________.” (Fiktív szöveg)
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5. A feladat a dualista állam politikai működéséhez/felépítéséhez kapcsolódik. (K/3)
Tanulmányozza  az  ábrát,  majd  ismeretei  felhasználásával  nevezze  meg  a  betűjellel  jelölt
hiányzó elemeket! (Elemenként 1 pont.)

a) ________________________________________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________________________________________

6. A feladat a kiegyezésre vonatkozik. (K/5)
A szöveg alkotója tartalmi hibákat vétett. Keresse meg a hibás szövegelemeket! Írja a táblázatba
a tartalmilag téves szavakat (állításokat) a javítással együtt! (Elemenként 0,5 pont.)

„A kiegyezéssel létrejött államalakulat két egymás mellett létező tagállam szövetsége volt: az Osztrák
Királyságé és a Magyar Királyságé. A két államnak közös az uralkodója, V. Ferdinánd, és vannak közös
ügyei. Mindkét ország kormánya az uralkodónak felelős. A kiegyezés értelmében közös a hadügy, az
oktatásügy,  és az ennek fedezésére szolgáló pénzügy. A közös hadsereg sok nemzetiségű volt,  mint
ahogy a birodalom is. A közös hadseregnek a latin volt a vezényleti nyelve.”
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Sorrend Hiba Javítás

a)

b)

c)

d)

e)

7. A feladat Magyarország reformkori történetére vonatkozik. (K/4)
A  szöveg  alkotója  tartalmi  hibákat  vétett.  Keresse  meg  ismeretei  alapján  a  hibás
szövegelemeket! Írja a táblázatba a téves szavakat (állításokat) a javítással együtt! (Elemenként
0,5 pont.)

„Széchenyi  István  és  Kossuth  Lajos  a  magyarországi  reformkor  két  kiváló  politikusa  volt.  Magát  a
reformkort is Széchenyi 1817-ben megjelent Hitel című művének megjelenésétől szokták számítani.
Széchenyi 1844-ben alapította meg a Védegyletet.  A Védegylet azzal a céllal alakult,  hogy a magyar
honvédség kifejlődését segítse. Kossuth az 1840-es évek elején a Pesti Hírlap című újságban publikálta
nézeteit. 1848-ban mindketten a Deák Ferenc vezette kormány miniszterei voltak.”

Sorrend Hiba Javítás

a)

b)

c)

d)

8. A feladat a dualizmus kori Magyarország történetéhez kapcsolódik. (K/3)
Készítsen jelmagyarázatot az alábbi térképhez! Töltse ki a táblázatot!  Használja a középiskolai
történelmi atlaszt! (Elemenként 0,5 pont.)

A nemzetiségek 1910-ben
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Sorszám Nemzetiség

2)

3)

4)

5)

6)

7)

9. A feladat a XIX. század magyar társadalmára vonatkozik. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével!

„A parasztcsalád.  A  gazdasszony [A gazda felesége].  A  család asszonyainak körében ő  képviselte  a
gazda tekintélyét, közvetítette parancsait. Feladata volt a háztartással kapcsolatos munkák irányítása,
ezek legnagyobb részének elvégzése is. Amennyire irigylésre méltó volt a gazda helyzete és rangja a
családban, annyira nem volt az a gazdasszonyé. Bár parancsolt, mégis a családfő felügyelete, bírálata és
felelősségre vonása kísérte minden lépését. Mindezek mellett ő végezte a legnehezebb házi munkákat.
Hiába volt segítségére a korban utána következő legidősebb menyecske [férjes asszony] vagy az otthon
maradt öreglány, a seregnyi embernek főzni, mindennapi élelmét elkészíteni igen nagy munka volt. […]
A tej feldolgozása, a vaj köpülése, a lekvárfőzés, részben a káposzta savanyítása, mind-mind az ő dolga
volt. A baromfi körül minden munkát ő intézett. Rá várt a ház körüli meszelés, tapasztás is. […] Ha nem
akadt szoptatós anya a menyecskék között,  aki  hazaszaladt délben a mezőről,  akkor ő cipelte  ki  a
kapáló, szénagyűjtő asszonyok után is az ételt.” (Néprajzi gyűjtésből)

a) Határozza meg a gazdasszony helyét, szerepét (Elemenként 0,5 pont.)
- a gazdához viszonyítva:
________________________________________________________________________________________________________
- a család irányításában:
________________________________________________________________________________________________________
- a munkavégzésben:
________________________________________________________________________________________________________

b) Egy jellemző példával világítsa meg, milyen jellegű munkák nem tartoznak a gazdasszonyra!
(0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Aláhúzással jelölje meg a helyesnek tartott megállapítást: (1 pont)
A gazdasszony az európai urbánus társadalmak jellemző alakja.
A gazdasszony az európai agrártársadalmak jellemző alakja.

d) Hasonlítsa össze egy-két mondatban a forrásban meghatározott családtípust a mai/modern
családtípussal! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

10. A feladat a reformkori magyar társadalomhoz és életmódhoz kapcsolódik. (K/4)
Egészítse ki az alábbi táblázatot! Írja a betűjelek mellé a megfelelő társadalmi csoport nevét!
(Elemenként 1 pont.)



Az újkori magyar történelem – Érettségi feladatok gyűjteménye – 7

Rendi tagozódás Társadalmi rétegek

nemesség birtokos nemesség

birtoktalan nemesség

nemességhez  hasonló,  területi  önigazgatással
rendelkező kiváltságos csoportok

A) (Egy ilyen csoportot nevezzen meg!)

B) kereskedők, kézművesek

polgárjog nélküli városlakók céhlegények, munkások, napszámosok

C) D)

házas zsellérek

házatlan zsellérek, cselédek

11. A feladat a gazdasági kiegyezéshez kapcsolódik. (K/3)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

„53.§.  Az  államadósságokat  illetőleg  Magyarországot,  alkotmányos  állásánál  fogva,  oly  adósságok,
melyek az ország törvényszerű beleegyezése nélkül tétettek, szorosan jogilag nem terhelik.
55.§. De kész az ország az államadósság terhének egy részét elvállalni,  s az iránt Őfelségének többi
országaival egyezkedésbe bocsátkozni.
XIV. tc. Azon arányról,  mely szerint a magyar korona országai a pragmatica sanctio folytán közösnek
ismert államügyek terheit ezentúl viselik.
1.§.  Az  arány  a  magyar  korona  országaira  nézve  30  s  Őfelsége  többi  országaira  nézve  70%-ban
állapíttatik meg. 
2.§. Ezen hozzájárulási arány 10 évig marad érvényben. 
XVI.  tc.  A  magyar  korona  országai  és  Őfelsége  többi  országai  közt  kötött  vám-  és  kereskedelemi
szövetségről.
1.§.  Mindkét  fél  államterülete  a  szövetség  idejére  és  annak  értelmében  egy  vám-  és  kereskedelmi
területet képez, melyet közös vámhatár vesz körül.
12.§. Az ausztriai pénz, míg törvényesen meg nem változtatik, közös marad.
13.§. Mindkét fél késznek nyilatkozik [...] egyforma mérték- és súlyrendszert hozni létre a két állam
területén.
18.§. A posta- és távirdaügy a két állam területén külön, de amennyiben a forgalom érdeke kívánja,
egyforma elvek szerint fog rendeztetni és igazgattatni.
22.§. E vám- és kereskedelmi szövetség 10 évi időre lép érvénybe.” 

(Az 1867. évi törvényekből)

a) Milyen pénzügyi terheken osztozik a két állam?
1. _______________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________

b)  Milyen  közös  gazdasági  eszközök  biztosítják,  hogy  a  birodalom  egységes,  közös  piacot
alkosson?

1. _______________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________________

c) Milyen kérdésekben rendelkezhet önállóan a két állam, még ha egyeztetik is lépéseiket?
_____________________________________________________________________________________________________________________
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12. A feladat a reformkorhoz és az 1848-as márciusi forradalomhoz kapcsolódik. (K/5)
Írja be a táblázatba a forrás segítségével a meghatározásoknak megfelelő fogalomnak a nevét,
majd jelölje meg előfordulásának sorszámát a 12 pont szövegében! (Elemenként 0,5 pont.)

Meghatározás A fogalom neve Sorszáma a 
12 pontban

a) Művészeti alkotások, sajtótermékek tartalmát előzetesen
ellenőrző  intézmény,  amely  engedélyezi  vagy  megtiltja
azok közreadását.

b) Adózás,  vámfizetés,  illetékek,  közmunkák,  katonáskodás
kirovása  mindenkire,  társadalmi  hovatartozásra  való
tekintet nélkül.

c) A földesúr  földjén gazdálkodó,  urának  szolgáltatásokkal
tartozó,  személyes  szabadságában  korlátozott  paraszt
terheinek és függő helyzetének
megszüntetése.

d) A végrehajtó hatalom javasolt, új testülete, szervezete.

e) A nyomtatásban való véleménynyilvánítás szabadsága.
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13.  A  feladat  az  életmód  változásához  kapcsolódik  a  XIX–XX.  század  fordulóján
Magyarországon. (K/4) 
Húzza alá a helyes mondatelemet a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„Gondosan  kicsavart  a  két  lópokrócból  egy  sárga  disznóbőr  koffert,  mely  drága  anyagával,  finom
kidolgozásával harsányan elütött a környezet minden darabjától. Kívánkoztak rá a fényűző fürdőhelyek
hotelcímkéi.  […] Idehaza áll  már a Nyugati  pályaudvar Eiffel-féle  indócsarnoka.  Egy nyári  éjszakán
kétszer van éjfél Budapesten:  tizenkettő után tizenhat perccel visszaigazítják az órákat nulla órára:
életbe  lép  országszerte  a  közép-európai  zónaidő.  […]  A  kávézó  teraszán  szívja  szivarját  a  langy
nyárestében, amikor a porköpenyes-porszemüveges automobilista lekanyarodik az Erzsébet körútról
puffogva-zörögve, s begurul egyenesen a törzskávéháza elé. Az úri közönség tapsol-ünnepel s pezsgőt
bontat a pezsgőgyáros sportsman tiszteletére.

[…]  Száz darab vizitkártyát  rendelek vajszín kartonon.  Azután méretet  vétetek Kamarásnál,
Taylor  for  Gentlemen,  a  Papnövelde-utcában,  tiszta  gyapjú  felöltőt,  két  öltözet  ruhát,  szakkót,
sétakabátot,  frakkot,  szmokingot  rendelek,  sürgősségi  felárral.  A  Pompl  fogadójában  ebédelek,  s  a
fennmaradó időt arra használom, hogy néhány apró, de nélkülözhetetlen kelléket beszerezzek: szivart
cédrusdobozban, szárnyasgallért, semmiségeket.” (Lengyel Péter: Macskakő című regényéből)

a) A XIX. század végén az úri férfidivatot már nem annyira Franciaország diktálta, hanem
1. Németország. 2. Anglia. 3. Olaszország.

b) Az automobil-gyártás fellendülése miatt ez a jármű Magyarországon is
1. elterjedt a középosztály körében. 2. olcsó tömegtermékké vált.

3. egyre népszerűbb lett, de még csak az elit körében.

c) Az országszerte érvényes pontos idő bevezetését
1. a vasúthálózat kiépítése és üzemeltetése tette szükségessé.
2. a telefonhálózat országos kiépítése tette szükségessé.
3. az állami közoktatás kiépítése, azaz a nyolcórai iskolakezdés tette szükségessé.

d) A korszakban épült ki Párizs és Bécs mintájára Budapest szerkezete:
1. a körutak és sugárutak. 2. a számmal jelölt utcanevek.

3. a hidak és hajózható csatornák.

14. A feladat az 1848–49-es forradalom és szabadságharc történetéhez kapcsolódik. (K/4)
Milyen szervezet felállításáról vagy milyen intézkedés bevezetéséről rendelkeznek az áprilisi
törvények alábbi törvénycikkei? Írja a szervezet vagy intézkedés nevét a vonalra! (Elemenként 1
pont.)

a) „III. tc. 14.§. A minisztériumnak, azon tagján kívül, mely a Felség személye körül a 13.§-ban említett
ügyekre ügyelend, a következő osztályai lesznek: a) Belügyek, b) Országos pénzügy, c) Közmunka és
közlekedési  eszközök  és  hajózás,  d)  Földművelés,  ipar  és  kereskedés,  e)  Vallás  és  közoktatás,
f) Igazságszolgáltatás és kegyelem és g) Honvédelmi osztályai.” _____________________________________________

b) „XVIII. tc. 1.§. Gondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti, és szabadon terjesztheti.”
__________________________________________________________________________________________

c) „XXII. tc. A személyes és vagyonbátorság, a közcsend és belbéke biztosítása, az ország polgárainak
őrködésére bízatik.” __________________________________________________________________________________________

d)  „IX.  tc.  Az  úrbér  és  azt  pótló  szerződések  alapján  eddig  gyakorlatban  volt  szolgálatok  (robot),
dézsma és pénzbeli fizetések megszüntetéséről.” _____________________________________________
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15. A feladat az osztrák–magyar kiegyezéssel kapcsolatos. (K/5)
Az osztrák–magyar kiegyezési rendszert bemutató ábra és ismeretei segítségével válaszoljon a
kérdésekre!

A dualista államszervezet

a) Karikázza be az alábbi konkrét ügyek közül annak a kettőnek a betűjelét,  amelyik közös
ügynek minősült! (Elemenként 0,5 pont.)

A) szövetségi szerződés megkötése Németországgal
B) a tankötelezettség bevezetése
C) független bírósági szervezet kiépítése
D) hadüzenet küldése Szerbiának
E) a főispánok jogkörének kiszélesítése

b) Hogyan folytatódik a mondat? Karikázza be a megfelelő folytatás betűjelét! (1 pont)
A kiegyezés következtében létrejött államalakulatot dualista monarchiának nevezték, mert …

A) … az uralkodó a rendekkel együtt kormányzott.
B) … érvényesült a törvényhozó és a végrehajtó hatalom szétválasztásának elve.
C) … két, beligazgatását tekintve önálló, jogilag egymással egyenrangú államrész alkotta.

c) Mi lett a hivatalos neve a kiegyezés értelmében létrejött államalakulatnak? (1 pont)
__________________________________________________________________________________________

d) Mettől meddig állt fenn a kiegyezés értelmében létrejött államalakulat?  Két évszámot írjon!
(Elemenként 0,5 pont.)

___________________–___________________

e)  Ki  volt  az  a  „haza bölcsé”-nek is  nevezett  magyar  politikus,  akinek döntő  szerepe volt  a
kiegyezési tárgyalások sikerében? (1 pont)

__________________________________________________________________________________________
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16. A feladat az 1848/49-es forradalomhoz és szabadságharchoz kapcsolódik. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei alapján!

a) Írja a forrásrészletek alá annak a településnek a nevét,  ahol a leírt események zajlottak!
(Elemenként 1 pont.)

1.  „Az  ítéletek  szigorúsága  leírhatatlan  izgatottságot  keltett.  A  tábornokok  feleségei,  gyermekei,
hozzátartozói mind ide gyülekeztek. […] Damjanichné elájult, mikor férje halálos ítéletét közölték vele.
[…]  Ki  volt  tűzve  a  kivégzés  ideje,  […]  Howiger  várparancsnok  ennélfogva  megengedte,  hogy  a
foglyoktól hozzátartozóik elbúcsúzzanak.” (Tolnai Világtörténelme)

__________________________________________________________________________________________

2.  „A szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt a múzeum elé, honnan közhatározat szerint a
városházához  mentünk,  hogy  a  tizenkét  pontot  magokénak  vallják  a  polgárok  is,  és  velünk
egyesüljenek.” (Részlet Petőfi Sándor naplójából)

__________________________________________________________________________________________

3.  „29-én az előőrsök reggeli jelentései […] ellenséges támadást sejtetnek. A hadtest reggel […] száll
fegyverbe, s elfoglalja harci állását. Móga altábornagy jónak látja egy parlamentert [tárgyaló küldöttet]
a horvát táborba küldeni [Jellasicshoz] megtudakolandó, hogy gróf Batthyány Lajos […] elhagyta-e már
a  horvát  tábort,  avagy  ott  fogolyként  kezelik?  […]  A  szélső  jobbszárnyon  vezénylő  […]  nemzetőr
ezredes […] a székesfehérvári szőlők előtt az ellenséges elővédre akadt.” (Hadműveleti naplórészlet)

__________________________________________________________________________________________

b)  Tegye időrendbe az a) feladatrész eseményeit!  A források sorszámát írja a téglalapokba!
Kezdje a legkorábbival! (1 pont)
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17.  A  feladat  az  életmód  változásaihoz  kapcsolódik  a  XIX–XX.  század  fordulójának
Magyarországán. (K/3)
Nevezze meg a képeken ábrázolt jelenségek elterjedéséhez hozzájáruló intézkedést, újdonságot
vagy változást! (Elemenként 1 pont.)

Plakát, 1910 Hirdetés, 1910

a) 1868-ban hozott oktatáspolitikai intézkedés:
____________________________________________________
____________________________________________________

b) Az iparban teret hódító
modern üzemszervezeti forma:

____________________________________________________

Képeslap, 1912

c) A közlekedésben a XIX. század második felében lezajlott folyamat, amely lehetővé tette
a fürdőkultúra tömegessé válását is:

________________________________________________________________________________________________________
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18. A feladat a dualizmus korának gazdaságtörténetéhez kapcsolódik. (K/4)
Döntse el  az  adatok alapján,  hogy az állítások igazak vagy hamisak!  Írjon X jelet  a táblázat
megfelelő helyére!  (Ha az állítás bármelyik eleme helytelen, akkor az állítás hamis.)  (Elemenként 1
pont.)

Megállapítás Igaz Hamis

a) Az élelmiszeriparban foglalkoztatottak aránya és száma a korszakban csökkent,
bár az előállított termékek értéke növekedett.

b) A vegyipar termelésének értéke közel háromszorosára, a foglalkoztatottak száma
pedig több mint kétszeresére nőtt.

c) A végrehajtó hatalom a törvényhozónak volt felelős.

d) A termelési érték alapján önmagához képest a korszakban a textilipar termelése
nőtt a legjobban.
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19. A feladat a reformkori Magyarország történetéhez kapcsolódik. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével!

1. „[…] akarunk monarchiát, tehát respublicáról [köztársaságról] nem ábrándozunk;”
2. „De ha monarchiát akarunk, akarjuk, hogy az legyen constitutionalis [alkotmányos] monarchia […].”
3.  „Akarjuk,  hogy  ezen  alkotmány  magyar  legyen,  tehát  holt  nyelv  zsarnokságát,  vagy  –  legyen  a
magány  élet  [magánélet]  akár  melly  nyelvű  –,  polyglott  [több  nyelvű]  közélet  bábeli  zavarát  nem
akarjuk.”
4.  „Akarjuk,  hogy  jog  uralkodjék,  s  uralkodjék  törvény,  melly  a  nemzet  akaratának  a  király  által
szentesített dictatuma [parancsa].”
5. „És senki igaz tulajdonát sérteni nem akarjuk, mert ez rablás volna, mi pedig jog uralmat akarunk és
nem rablást […].”
6. „Szóval akarjuk, hogy a nép az alkotmánynak részese legyen, s a mint egy istennek teremtményei,
egy uralkodónak alattvalói, egy honnak fiai vagyunk, úgy legyünk osztályos testvérek, kivétel nélkül,
jogban, teherben.”

(Részletek Kossuth Lajosnak a Pest megye közgyűlésén mondott beszédéből, 1844)

a) Hogyan folytatódik a mondat? Karikázza be a helyes folytatás sorszámát! (0,5 pont)
Kossuth Lajos beszédében …

1. … a dualista monarchia megteremtésére tett javaslatot.
2. … a polgári átalakulást sürgette.
3. … a rendi jogok megerősítését követelte.
4. … az uralkodóval való szembeszállásra szólított fel.

b) Melyik nyelvre utal a forrásban a „holt nyelv” kifejezés? (1 pont)
____________________________________________________

 
c) A nyelvkérdésről a beszéd elhangzásának évében törvényt fogadott el a magyar országgyűlés.
Írja le röviden, miről rendelkezett ez a törvény! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

d)  Hogyan  viszonyult  Kossuth  a  fenti  forrásban  a  nemzetiségi  nyelvhasználathoz  az  élet
különböző színterein? Válaszában két színteret említsen! (Elemenként 0,5 pont.)
1. __________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

e) Kossuth beszédének részletei közül melyik írja körül ugyanazt a reformkori célkitűzést, mint
Wesselényi következő szavai? (0,5 pont)

„Ha polgári alkotmányunk malasztját [itt: áldásait] a parasztság is érezni fogja s azokban részesülend,
bizonnyal  szívén fog annak fennmaradása és  öregbedése fekünni  ahelyett,  hogy most,  midőn azon
alkotmánynak csak terheit, de hasznát majd nem is érzi, vagy ellenséges idegenséggel van az iránt.”  

(Wesselényi Miklós: Balítéletekről, 1831)
A részlet sorszáma: ______________
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20. A feladat az 1848/49. évi magyar szabadságharccal kapcsolatos. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a térképvázlat és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont)

a) Nevezze meg a térképen jelölt települések közül azt, amelyikre a leírás vonatkozik!
A település közelében lezajlott csatában a Görgei irányítása alatt egyesülő honvéd hadtestek jelentős
győzelmet arattak az osztrák fősereg felett. A győzelemnek köszönhetően a honvédsereg megkezdhette
előrenyomulását a Duna felé, míg a császári seregeket Pest előterébe vonták vissza.
______________________________________________________________

b) Nevezze meg a térképen jelölt települések közül azt, amelyikre a leírás vonatkozik!
A  vár  ostroma  az  ostromágyúk  kezdeti  hiánya  miatt  hetekig  elhúzódott,  jelentősen  hátráltatva  a
honvédsereg további hadműveleteit. A vár bevétele azonban jelentős siker volt, ami elősegítette a vízi
utánpótlási útvonalak biztosítását.
______________________________________________________________

c) Fogalmazza meg röviden, mi volt a tavaszi hadjárat fő hadműveleti célja, amelyet végül nem
sikerült elérnie a honvédseregnek!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Miért tekintjük mégis 1849 tavaszát a szabadságharc legsikeresebb időszakának? Karikázza
be a helyes válasz sorszámát! Egyetlen sorszámot karikázzon be!

1. Az ország területének legnagyobb része a magyar kormányzat ellenőrzése alá került.
2. A honvédsereg a túlerőben lévő osztrák–orosz seregeket is le tudta győzni.
3.  A győzelmek hatására Ferenc József elismerte Magyarországnak a Habsburg Birodalmon  
belüli önállóságát.
4. A győzelmek hatására az európai nagyhatalmak elismerték a független Magyarországot.
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21. A feladat a reformkori Magyarország történetével kapcsolatos. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„Ő császári és királyi felsége […] a könyvvizsgálat tárgyában […] a hírlapok mikénti vizsgálatára nézve
[…] a következő szabályokat méltóztatott megállapítani: 
[…]
XII. [Vigyázni kell] nehogy a hírlapokban vizsgálati engedély nélkül bármi is közöltessék.
XV. A nyilvános lapokban megengedhető […] cikkek tárgyául szolgálhatnak pedig különösen: […]
b) minden kegyelmes királyi válaszok avagy leiratok;
c) az üzenetek és felterjesztések, nem ugyan kezdeti javaslataikban, hanem melyek iránt már az egyik
vagy másik vagy illetőleg mind két tábla is megegyezett;
d) az egyének által tett nyilvános indítványok és előterjesztések;
e) azon fővédokoknak, melyek valamely tárgy felett mindkét részről felhordattak, kivonatos előadása,
de anélkül,  hogy akár a beszélő személyek,  akár az általok képviselt  törvényhatóságok név szerint
kimutattatnának.” (V. Ferdinánd utasítása a „könyvvizsgálat” tárgyában, 1846)

a) Nevezze meg szakkifejezéssel az utasítás által előírt „könyvvizsgálatot”! 
_____________________________________________________________________________________________________________________

b)  Nevezze  meg  azt  az  alapvető  szabadságjogot,  amelyet  megsértettek  az  utasítás
rendelkezései!
_____________________________________________________________________________________________________________________
 
c) Melyik politikai intézmény működésének nyilvánosságát korlátozta az utasítás XV. pontja?
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Melyik évben került sor a reformkori „könyvvizsgálat” teljes eltörlésére?
_____________________________________________________________________________________________________________________

22. A feladat az osztrák–magyar kiegyezés megszületésének okaihoz kapcsolódik. (K/3)
Fogalmazza meg saját szavaival, mivel indokolják a források szerzői a kiegyezés megkötésének
szükségességét! (Elemenként 1 pont.)

a) „Én helyzetünkben a békés kiegyenlítést üdvösebbnek tartom, mint oly politikát, mely bizonytalan
ígéretek mellett várakozásra, további szenvedésre utalva, […] talán forradalomtól […], külföldi segélytől
függesztené föl [tenné függővé] sorsunk jövendőjét.” (Deák Ferenc nyilatkozata, 1867)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) „A Duna völgyében külön egyik nemzet sem elég erős arra, hogy nagy szomszédainak vagy bilincsét,
vagy legalább pórázát állandóan ne érezze. Minket […] az önfenntartás ösztöne buzdított arra, hogy
egyenlítsük ki viszonyainkat Ausztriával.” (Kemény Zsigmond író, újságíró cikke, 1867)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) „Nem festem azon helyzetet, melyben hazánk 1849-től fogva egész a kiegyenlítésig […] szenvedett.
[…] Csak annyit mondok, hogy az ország […] anyagi fejlődése lehetetlenné volt téve; ipar, kereskedelem
s a polgárok vagyoni állapota naponkint alább szállott.” (Deák Ferenc beszéde, 1869)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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23. A feladat az 1848/49-es forradalom és szabadságharc történetével kapcsolatos. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a térképvázlatok és ismeretei segítségével!

A) 

B) C)

a)  Tegye  időrendbe  a  térképvázlatokat,  a  rajtuk  szereplő  események  alapján!  Írja  a
térképvázlatok betűjelét a táblázatba! Kezdje a legkorábbival! (A helyes sorrend: 1 pont.)

1. 2. 3.

b) Nevezze meg azt a személyt, akire a leírás vonatkozik!  A térképvázlatokon szereplő személyek
közül válasszon! Keresztnevet is írjon! (1 pont)
A több alkalommal is a honvédsereg fővezérévé kinevezett tábornok a főváros elvesztése után észak
felé vonult seregével, jelentős császári erőket vonva ezzel magára. Célja az volt, hogy időt nyerjen a
honvédseregnek a Tisza vidékén történő összpontosításához.
_____________________________________________________________________________________________________________________
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c) Melyik településnél zajlott az a csata, amelyre a leírás vonatkozik? A térképvázlatokon szereplő
települések közül válasszon! (1 pont)
Windischgrӓtz meg akarta akadályozni a Tisza vidékén gyülekező magyar seregek előrenyomulását
Pest  felé,  ezért  megtámadta  a  honvédsereget.  A  honvédsereg  lengyel  származású  fővezére  késve
mozgósította  a  távolabb  állomásozó  csapatokat,  így  a  kétnapos  csatát  követően  a  magyarok  végül
visszavonultak.
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Melyik térképvázlaton látható az az eseménysorozat, amelyre a leírás vonatkozik? (1 pont)
Ellenséges  seregek  nyomultak  előre  Pest-Buda  irányába,  de  a  fővárosig  nem  jutottak  el,  mert  a
honvédsereg megállította és menekülésre kényszerítette őket.

A térképvázlat betűjele: ______________

24. A feladat Magyarország dualizmus kori nemzetiségi viszonyaival kapcsolatos. (K/3)
Nevezze  meg  azt  a  népcsoportot,  amelyikre  az  adott  állítás  vonatkozik!  Írja  a  népcsoport
elnevezése mellé a térképvázlaton négyzettel jelölt területek közül annak a sorszámát, ahol az
adott  népcsoport a többségi  lakosságot alkotta!  Egy helyre egy sorszámot írjon,  három sorszám
kimarad. (Elemenként 0,5 pont.)

a) Egy 1868-ban elfogadott törvény biztosította számukra a területi autonómiát. 
A népcsoport: __________________________________ Sorszám: __________

b)  A jellemzően római  katolikus  és  evangélikus  vallású  népcsoport  körében volt  a  legmagasabb a
kivándorlók  aránya,  mert  az  általuk  lakott  hegyvidéki  területek  kevés  megélhetési  lehetőséget
biztosítottak.

A népcsoport: __________________________________ Sorszám: __________

c) A jellemzően ortodox vallású népcsoport vezetőinek politikai fellépését befolyásolta anyaországuk
feszült viszonya az Osztrák–Magyar Monarchiával, ami 1914-ben háború kirobbanásához vezetett.

A népcsoport: __________________________________ Sorszám: __________
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25. A feladat a reformkori Magyarország kulturális életével kapcsolatos. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„Egyedül  csak  az  van  téve  céljává,  hogy  munkálkodása  által  hazánkban  a  tudományok  és  a
szépművészségek  honi  nyelven  míveltessenek.  […]  Gondja  és  munkálkodása  minden  tudományra
kiterjed, ide nem értve mégis a vallás tudományát.” (Alapszabály, 1831)

„A  [Pesti]  Casino  nemes  magaviseletű  embereknek  kellemes  társalkodás  végett  való  egyesülete,
melyben azok  tudományos,  és  legfőképpen gazdasági  és  kereskedési  tárgyakról  beszélgetnek  vagy
hasznosabb könyveket és újságokat olvasnak. Ezen egyesület tagjává egy esztendőre eső 100 forint*
pengő  pénzből  álló  egész  rész  lefizetése  mellett  Magyar-  és  Erdélyországban  lakó  akárki  lehet.”
(Alapszabály, 1828)

(*Egy  főispán  éves  fizetése  800–1500  forint  volt,  egy  megyei  tisztiorvosé  350  forint,  egy
mészároslegényé 80–240 forint.)

a) Nevezze meg azt az intézményt, amelyről az első forrás szól!
_____________________________________________________________________________________________________________________

b)  Magyarázza  meg  saját  szavaival,  az  első  forrás  alapján,  miként  kötődött  ennek  az
intézménynek a megalapítása a nemzeti eszméhez!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Karikázza be annak az állításnak a betűjelét, amelyik igaz a Pesti Casinóra! Egyetlen betűjelet
karikázzon be!

A) A tagság származáshoz volt kötve.
B) Lehetőséget teremtett a társadalom legvagyonosabb és legszegényebb tagjai közötti 

érintkezésre.
C) Megalapításának az volt a célja, hogy az Ellenzéki Párt gyűléseinek helyszínéül szolgáljon.
D) Elsősorban a vagyonosabb rétegekre támaszkodva igyekezett hozzájárulni a művelődés és a 

gazdaság fellendítéséhez. 

d) Nevezze meg azt a személyt, aki a feladatban szereplő mindkét intézmény megalapításában
főszerepet játszott! Keresztnevet is írjon!
_____________________________________________________________________________________________________________________
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1. A feladat a dualizmus kori Magyarországra vonatkozik. (E/4)
Az ábrához olyan magyarázat készült,  amelyben négy hibás állítás,  illetve kifejezés szerepel.
Keresse meg az ábramagyarázat négy hibáját,  és írja a táblázatba a helyes megoldásokat is!
(Elemenként 0,5 pont)

Ábramagyarázat:
„Az ábra a dualizmus kori magyar társadalom foglalkoztatási viszonyainak százalékos arányát mutatja
be.  Magyarországra  később  érkezett  az  ipari  forradalom,  emiatt  a  hagyományos  társadalom  nem
bomlott  fel,  csak  átalakult,  a  tőkés  társadalom  jellemző  képviselői  (a  nagypolgárság,  a  polgári
középosztály,  az ipari munkások stb.) még inkább erősítették a társadalom rétegződését.  E tényből
levonható a következtetés, hogy a magyar dualizmus kori társadalom ún. »középosztályi« társadalom.
Az ábrán az  is  jól  látható,  hogy a hagyományos,  földbirtokosokból  és  parasztokból  álló  társadalmi
szerkezet túlsúlya ekkor még megmaradt.  A viszonylag kevés munkaerőt igénylő iparosítás a 90-es
évektől fel tudta szívni a mezőgazdasági munkaerőfölösleget. Ez a társadalomszerkezet, ha némileg
változó arányokkal is, de egészen a 20. század elejéig megmaradt Magyarországon.” (fiktív szöveg)

Hiba Helyes megoldás

a)

b)

c)

d)
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2. A feladat a dualizmus gazdasági-társadalmi életével kapcsolatos.
Egészítse ki a táblázat állításait a szöveg és ismeretei felhasználásával úgy, hogy megfeleljenek a
megjelöléseknek! (Elemenként 0,5 pont.)

„A  századfordulóra  az  Osztrák–Magyar  Monarchia  egységesülő  piacába  tagolódott  magyar  korona-
országok relatív elmaradottságú mezőgazdasági területek tarka együtteséből fejlett élelmiszeriparral,
magas kiviteli hányaddal rendelkező agrárországokká fejlődtek. Az agrárország iparosodása nemhogy
a  mezőgazdasági  jelleg  visszaszorulásával  járt  volna  együtt,  sokkal  inkább  az  élelmiszertermelés
előtérbe kerülését eredményezte.
[…] a dualizmus egész időszakában […] miközben a mezőgazdasági termelés éves növekedési tempója
1,7%-ra,  az  iparé  pedig  4,2%-ra  tehető,  addig  a  mezőgazdasági  termelékenység  (az  egy
foglalkoztatottra  jutó  termelés)  növekedési  üteme  évente  1,5%-os,  az  ipari  termelékenység  évi
gyarapodása  2,3%  volt.  Miközben  a  mezőgazdasági  termelékenységet  alapjában  továbbra  is  az
élőmunka-felhasználás  határozta  meg,  az  ipari  termelés  növekedésében  az  extenzív  iparosodás
körülményei között is a döntő szerepet a tőkeigényes ágazatok játszották.  Ennek következtében az
iparosodás  Magyarországon  nemhogy  nem  szívta  el  a  mezőgazdaságból  a  munkaerőt,  de  még  a
paraszti életformából kiszoruló földnélkülieket sem tudta egészében felszívni. Ez lett a századfordulón
felerősödő kivándorlás egyik leglényegesebb ösztönzője.” 

(Kövér György: A piacgazdaság kiteljesedése. XIX. századi magyar történelem)

Állítás Igaz Hamis

a) A dualizmus korában a magyar gazdaság __________________________ jellegű volt. X

b) Az ipari fejlődés __________________________ szakaszban volt. X

c) Az ipar fejlődésének éves üteme __________________________ volt a mezőgazdaságnál. X

d) A  mezőgazdaság  termelékenységét  az  __________________________  felhasználás
határozta meg.

X

e) A  gazdasági  fellendülés  olyan  méretű  volt,  hogy  minden  munkavállalónak
biztosított munkát, és így nem került sor tömeges __________________________.

X

f) A  gazdasági  átalakulás  ellenére  a  magyar  __________________________  szerkezete
lényegesen nem változott meg.

X

3. A feladat a reformkori gazdasági átalakulással kapcsolatos. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források segítségével!

„Múlt héten megtekintők a gőzhajógyárat is […] E gyárban jelenleg öt gőzös van készülőben, s minden
zeg-zugát  izzadó  munkások  özönlik  el.  Szép  és  meglepő  vala  látni,  mint  tódult  ki  a  műhelyek
mindegyikéből a sűrű embertömeg, s mint gomolygott e gyárszigetből Budára át, midőn a reggelizési
időt jelentő harangszó megcsendült.” (Pesti Divatlap, 1845)
„I.  §  Aki  törvény  szerint  kereskedhet,  szabadon  gyárt  is  állíthat  fel,  azaz  oly  intézetet,  melyben
ugyanazon  iparkészítménynek  előállításához  szükséges  minden  részletmunkák  egy  fővezérlet  alatt
készíttetnek.” (A gyárak jogviszonyairól, 1840. 17. tc.) 

A textilipari tőkés vállalkozások százalékos megoszlása települési formánként 1785–87-ben és 1846-ban

Év Szabad királyi város Mezőváros Falu

1785–87 34 26 40

1846 65 20 15
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a) Milyen üzemszervezeti forma jelenik meg a reformkorban a hazai iparban? (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

b) Mely településformában jellemző az ipar átalakulása? (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

c)  Soroljon  fel  két  tényezőt,  melyek  segítették  a  hazai  ipar  fejlődését  a  reformkorban!
(Elemenként 0,5 pont.)
1. ____________________________________________________; 2. _________________________________________________________;

d) Melyik társadalmi szervezet alakult a magyar ipar védelmére? (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

4. A feladat Magyarország XIX. századi történetével kapcsolatos. (E/5)
Válaszoljon a kérdésekre a források segítségével!

„9. § 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  sértetlenül  hagyatván)  tökéletesen  és  örök
időkre  úgy  megválthatják,  hogy  az  olly  szabad  egyezkedésekből  készült  szerződések  bármelly
tekintetbőli felbontásoknak többé helye nem lészen, s a megváltás fejében lefizetett somma törvény
előtt teljesen azon természetű leend, millyen a megváltott úrbéri telek vala.” (1840. VII. törvény)

a) Nevezze meg, hogy a törvény a korszak mely kérdését kívánta rendezni! (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

b) Határozza meg a törvényszöveg alapján a kérdés rendezésének módját! (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

c) Magyarázza meg, miért nem volt eredményes a törvény! (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

„Az úrbéri  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 kármentesítését a nemzeti közbecsület védpaizsa alá helyezi.
2. § Ő Felsége a magán földesurak akénti kármentesítése iránt, hogy az eddigi úrbéri tartozásokkal
felérő tőke részükre a közállomány által  hiány nélkül  kifizettessék,  a  legközelebbi  országgyűlésnek
részletesen kidolgozandó törvényjavaslatot fog magyar ministeriuma által előterjeszteni. 4. § Az úri
törvényhatóság megszüntetik.” (1848. IX. törvény)

d) Nevezze meg a törvény alapján az intézkedést! (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

e)  Nevezzen  meg  egy  alapvető  különbséget  a  két  törvény  (1840.évi,  1848.  évi)  rendelkezései
között! (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

f) Állapítsa meg, hogy az 1848-as törvény alapján mit jelentett a szabadság a jobbágy számára,
és mit nyert vele a földesúr! (Elemenként 0,5 pont)

Jobbágy: ________________________________________________________________________________________________
Földesúr: ________________________________________________________________________________________________
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5. A következő feladat a dualizmus kori társadalomra vonatkozik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a megadott állítások alapján!

1. A XIX. század folyamán több mint tízszeresére nőtt a Magyarországon élő zsidóság lélekszáma: az
1787. évi első népszámlálás 81 000 főt talált (az összlakosság 1,3%-a), az 1910. évi népszámlálás 911
000 főt (az összlakosság 5%-a).

2. A zsidóság erős polgárosultságát mutatja, hogy közöttük a városlakók aránya meghaladta az 50%-ot,
míg az összlakosságon belül csak 20% körül volt (1910. évi adatok).

3. 1880-ban 56%-uk, 1910-ben 77%-uk vallotta magát magyar anyanyelvűnek (Budapesten 60, illetve
90%).

a) Melyek lehettek a zsidóság gyors népességgyarapodásának okai?
Aláhúzással jelölje meg a felsoroltak közül a három legjellemzőbbet! (Elemenként 0,5 pont.)

– bevándorlás
– városfejlődés
– iskolahálózat fejlődése
– egészségügyi-higiéniás viszonyok javulása
– születésszabályozás tilalma
– agrárkonjunktúra

b) Mivel magyarázható a zsidóságnak – az átlagnál nagyobb – polgárosultsága? (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

c) Milyen jelenségről tanúskodnak a 3. állítás adatai? (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

6. A feladat a magyar kiegyezés alternatíváival kapcsolatos. (E/3)
Keresse meg az alábbi szövegben a tartalmilag téves szavakat. Írja a táblázatba a hibás szavakat
a javítással együtt! (Elemenként 0,5 pont.)

A kiegyezés megkötésével nem értett egyet mindenki. A magyarországi nemzetiségek nem elégedtek
meg az  1868-ban  elfogadott  nemzetiségi  törvénnyel,  mely  számukra  a  megyei,  törvényhatósági  és
községi szinteken biztosította a magyar nyelv használatát. 
A románok 1868-ban széleskörű autonómiát kaptak, de ők a Magyarországon belüli függetlenségüket
akarták  elérni.  A  kiegyezés  legfőbb  ellenzője  az  emigrációban  élő  gr.  Andrássy  Gyula  volt,  aki  a
Monarchia  nemzetiségi  problémáit  egy  dunai  konföderációban  látta  leginkább  megoldhatónak.  A
kiegyezés megkötése után nyílt levélben, az ún. „Cassandra-levélben” fordult Deák Ferenchez, melyben
jogfeladással vádolja, s megjósolja a magyar nemzet halálát.

Hiba Javítás

a)

b)

c)
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7. A feladat az 1848-49-es magyar szabadságharccal kapcsolatos. (E/3)
Párosítsa a szövegrészleteket a táblázatban felsorolt helyszínekkel! Töltse ki az üres oszlopot!

1) „1-ör.  Magyarország a vele  törvényesen egyesült  Erdéllyel  és hozzátartozó minden részekkel  és
tartományokkal egyetemben szabad, önálló és független európai statusnak nyilváníttatik s ezen egész
status  területi  egysége  feloszthatatlannak  s  épsége  sérthetetlennek  kijelentetik.  2-or.  A  Habsburg-
Lotharingiai-ház  […]  Magyarország,  s  vele  egyesült  Erdély  és  hozzá  tartozó  minden  részek  és
tartományok feletti uralkodásból ezennel a nemzet nevében örökre kizáratik, kirekesztetik, a magyar
koronához tartozó minden címnek használatától megfosztatik, s az ország területéről s minden polgári
jogok élvezetétől számkivettetik.” (Függetlenségi Nyilatkozat)

2)  „A lázadó csordákat,  melyeket  […]  iszonyú mennyiségben találtam fel,  szétvertem, és nagyrészt
megsemmisítettem.  […]  Remélem,  néhány  nap  alatt  hatalmamba  kerítem  […]  a  pártütés  fészkét.”
(Windischgrätz jelentéséből)

3) „Jellasics ellenállás nélkül vonult előre […] seregével. […] Móga és a seregnél lévő császári tisztek
továbbra  is  vonakodtak  a  nyílt  csatától,  s  folytatták  a  visszavonulást  […]  ha  támadás  éri  őket,
védekeznek.” (Bertényi Iván – Gyapay Gábor)

4)  „Görgey  kezén  mindössze  30  ezer  kimerült,  elégtelenül  felszerelt  ember  maradt.  […]  Kossuth
lemondott és a török határ felé menekült. […] A […] haditanács Görgey vezetése alatt elhatározta, hogy
leteszi a fegyvert, de csakis az oroszok előtt.” (Kosáry Domokos)

a) (Elemenként 0,5 pont.)

Helyszín A szövegrészlet
sorszáma

Világos

Pákozd

Debrecen

Kápolna

b)  Tegye  időrendbe  a  forrásokban  szereplő  eseményeket!  Kezdje  a  legkorábbival!  (Helyes
sorrend 1 pont.)
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8. Az alábbi feladat a XVIII–XIX. századi magyar rendi állammal kapcsolatos. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján!

A magyarországi törvényhozás, kormányzás és igazságszolgáltatás rendszere a XVIII. században

„Magyarországon  szokás  szerint  negyedévenként  valamennyi  megye  nemesei  összegyűltek.  Ilyen
alkalmakkor  a  kormány  valamennyi  rendelkezését  az  egybegyűlt  testület  elé  bocsátották,  hogy
bármilyen törvénytelenség esetén azt gravámenként, sérelemként az országgyűléshez továbbíthassák.
A megyegyűlések alkalmával az országgyűlésre küldött követek utasításait is előkészítették, minthogy
Magyarországon a korábbi reformok értelmében az országgyűlési tagok szó szerint meghatalmazott
követek […] Az alispán minden esetben a megye számszerű adatainak értékelésével nyitotta meg az
ülést,  beszámolt  a  kiadásokról,  bevételekről,  az utak,  a  börtönök,  az  elintézetlen perek állásáról,  a
tervezett intézkedésekről s az élelem áráról stb.” (Pulszky Terézia emlékiratai; 1850, London)

a) Fogalmazza meg, miben tér el a modern országgyűlési képviselő felhatalmazása a reformkori
követétől! (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
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b) Nevezze meg, ki vezette a vármegyei gyűléseket! (0,5 pont) _____________________________________

c) Nevezzen meg két – a magyar országgyűléssel, illetve a törvényalkotás menetével kapcsolatos
– uralkodói jogkört! (Elemenként 0,5 pont.)
1. __________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________

d) Nevezze meg, hogy a kétkamarás országgyűlés melyik táblája játszott fontosabb szerepet a
reformkorban a törvényjavaslatok kidolgozásában! (0,5 pont)
__________________________________________________________________________________________________________________

9. A feladat a dualizmus korának építészetéhez és technikai újdonságaihoz kapcsolódik. (E/4)
(Elemenként 0,5 pont.)

a) Rendelje a dualizmus találmányait, alkotásait ábrázoló képekhez a megfelelő személyt! (Egy
név kimarad.)

Személyek: Kandó Kálmán, Ybl Miklós, Eötvös Lóránd, Bánki Donát, 
Schulek Frigyes, Puskás Tivadar, Steindl Imre

Torziós inga Telefonközpont

név név
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Villanymozdony Operaház

név név

Parlament Halászbástya

név név

b) Nevezze meg, melyik közlekedési beruházáshoz kapcsolódik az alábbi forrás és kép!
„Ily körülmények között az egyedüli helyes megoldás csak az lehetett […], a Gizella tértől az Andrássy
úton át végig a városligetig […] nyitni utat a  közlekedésnek. A viteldíj  egységesen 20 fillérben van
megállapítva és a menetjegyeket a peronokon felállított automaták osztják.” (Budapesti Hírlap)

______________________________________________
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c) Nevezze meg azt az ünnepségsorozatot, amelyhez a beruházás kapcsolódott!
_____________________________________________________________________________________________________________________

10. A feladat a dualizmus korához kapcsolódik. (E/5)
Nevezze meg a forrásokhoz kapcsolódó fogalmat, szakkifejezést! (Elemenként 1 pont)

a)  „Európában  példátlanul  széles  önkormányzatot  biztosított  a  horvátoknak,  de  csak  addig  volt
fenntartható,  amíg  a  dualizmus  rendszere  fennállott.  […]  Lehetővé  tette  a  horvát  nyelv  politikai
érvényesülését, nemzeti kulturális és politikai intézmények létrehozását.” (Kolossa Tibor történész)

Szakkifejezés: ___________________________________________________________

b)  „Kezdetben  elsősorban  a  szomszédos  országokba  irányult:  a  Dunántúl  és  a  Felvidék  nyugati
megyéiből  Ausztriába,  a  Dél-Dunántúlról  és  a  Duna-Tisza  közéről  Horvátországba  és  Szlavóniába,
Erdélyből pedig Romániába. […] Az 1880-as- és 1890-es években öltött nagyobb méreteket, különösen
az Északi- és az Északkeleti- Felvidék megyéiből […] tömegesen keltek át az óceánon.”  (Katus László
történész)

Fogalom: ___________________________________________________________

c)  „A magyarok 1850 és 1890 közötti több mint 2 és fél milliós gyarapodásából hozzávetőlegesen 1
milliót  tulajdoníthatunk  [e  jelenségnek].  Ebből  mintegy  félmillió  esett  a  zsidókra  és  egyéb
bevándorlókra,  félmillió pedig a hazai  nemzetiségekre,  elsősorban a németekre és szlovákokra.  […]
Elsődlegesen spontán társadalmi folyamatnak tekinthetjük, amely a fellendülő tőkés fejlődés […] és a
városiasodás velejárója volt.” (Katus László történész)

Fogalom idegen eredetű szóval: ___________________________________________________________

d)  A  kiegyezési  törvények  megalkotásakor  a  birodalom  két  uralkodó  nemzetének  képviselői
egyetértettek  abban,  hogy  a  keresztény  népességgel  együtt  a  zsidóságot  is  egyenlő  jogokban  kell
részesíteni.  Ausztriának a  Lajtán túli  és  Lajtán inneni  területein  az  egyéni  egyenjogúság 1867-ben
történt  elismerését  1868-ban  követte  a  vallási,  felekezeti  egyenlőség  kimondása.  Magyarországon
viszont az 1867-ben deklarált egyéni jogegyenlőség csak […] 1895-ben egészült ki az [...] egyenjogúság
elismerésével.” (Prepuk Anikó történész)

Fogalom idegen eredetű szóval: ___________________________________________________________

e) „A nők aránya a […] tagságban csekély volt. A tagság több mint fele […] a fővárosban és környékén
tömörült.  […] A kisipari szakmák közül a szabók és a cipészek voltak a legjobban szervezve.  […] A
sztrájkokkal  kapcsolatos szervező és segélyező tevékenységen kívül  más politikai  feladatuk is  volt.
Megszervezték  a  munkanélküliek  tüntetéseit,  állandóan  napirenden  tartották  a  szociálpolitikai
kérdéseket.” (Erényi Tibor történész)

Fogalom: ___________________________________________________________
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11. A feladat a magyar társadalom rétegződésével és életformájával kapcsolatos a XIX. század
elején. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

„Vannak,  hála az égnek, igen lelkes,  nemes érzésű,  mívelt eszű mágnásaink,  de őszintén megvallva,
bizony ritka madarak, ellenben van magyar mágnás, aki (borzadva mondom) még csak magyarul sem
tud […]. Sok uralkodó fejedelemnél nagyobb birtokúak vannak, kik lelketlenül fecsérlik el jobbágyaik
verítékéből gyűlt roppant jövedelmöket […].” (Wesselényi Miklós: Balítéletek)

a) Melyik társadalmi rétegről szól a szöveg? Karikázza be a megfelelő válasz jelét!
A) értelmiség
B) köznemesség
C) arisztokrácia
D) polgárság

b) A nemesség mely rétegeire vonatkoznak az alábbi leírások? Válaszát írja a pontozott vonalra!

A)  Szerepüket  részben  anyagi  helyzetüknek,  óriási  földbirtokaiknak  köszönhették,  részben  a
birodalomban, illetve a hazai állami adminisztrációban betöltött katonai vagy hivatali szereplésüknek.

___________________________________________________________
B) A kisnemességnél is szegényebb, jobbágyteleknyi földdel sem rendelkező, tulajdonképpen zsellér
állapotú, vagyontalan nemesek. Csizma helyett szegényparasztokra jellemző lábbeliben jártak.

___________________________________________________________
C) Ők voltak a megyei közélet mozgatói;  a XVIII.  század végétől a birtokaprózódás miatt e réteg is
kezdett elszegényedni. Többségük szerény, földszintes falusi kúriában lakott.

___________________________________________________________

c) Pótolja a parasztságra vonatkozó alábbi szövegből a hiányzó szavakat!
„Politikai  jogai  a  következőképp  alakulnak.  Az  1791.  évi  törvény  által  visszaállított  szabad
______________________ joggal bírván, többé nincs röghöz kötve. Szerzeményeinek annyira ura, amennyiben
azt gyermekeik ______________________; azok nemlétében végrendelkezhetik, de hagyatékának egyharmada
a földesurat illeti, aki végrendelet hiányában az egészre kezet tehet.” 

(Berzeviczy Gergely: A parasztnak állapotáról és természetéről Magyarországon)

d)  Nevezze  meg  azokat  a  jobbágyi  léthez  kötődő  fogalmakat,  amelyeket  az  alábbi  idézetek
leírnak!

„A saját nevében idegenek, annál kevésbé a földesúr ellen pert nem indíthat. Ügyeiben és vétkei felett a
földesúr még akkor is ítélkezik, ha azok őt magát szintén illetnék. Világos ebből, hogy a parasztnak sem
polgári, sem személyi jogai ténylegesen nincsenek.” 

(Berzeviczy Gergely: A parasztnak állapotáról és természetéről Magyarországon)
A) a földesúri bíróság neve: ______________________

„[…] se bot, se vessző nem hozott még egy országot is virulásra, s csak halvány s rossz illatú virágokat
termeszt a kényszerítve dolgozó kéz…” 

(Szechenyi István: Hitel)
B) a jobbágyi kötelezettség neve: ______________________
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12. A feladat a magyar reformkor történetéhez kapcsolódik.
Állapítsa  meg  a  következő  állításokról  a  forrás  és  ismeretei  segítségével,  igazak-e  vagy
hamisak! Választását X jellel jelölje! (Elemenként 1 pont.)

„Mi  oly  indítványokat,  melyek  az  alkotmányos  biztosítékok  kifejtésére  és  a  nemzet  ellenőrködése
öregbítésére céloznának,  a kormánytól  annál  kevésbé várhatunk,  mivel  hazánkban a kormány nem
parlamenti; annak tagjait nem a nemzet többségének akarata vagy óhajtása jelöli ki,  nem a nemzet
bizodalmától  függ  fennállhatása,  nem  ment  [mentes]  az  idegen  és  épen  nem  nemzeti  s  nem  is
alkotmányos elemek befolyásától. Mind ezeknél fogva feladatunknak ismerve indítványozási jogunkkal
élni, kötelességünknek tartjuk nyilván s világosan kijelölni azon tárgyak főbbjeit, miknek minél előbbi
létrehozását  az  idő  és  helyzetünk  körülményei  szerint,  a  hon  javára  múlhatatlanul  szükségesnek
hisszük.
Ezek a következők:
a) A közterhekbeni osztakozás. Mire nézve az eddig egyedül adózó nép terheinek megkönnyítését főbb
kötelességünknek ismerjük [el].
b)  A  honpolgárok  nem  nemes  osztályainak,  mindenekelőtt  pedig  a  királyi  városoknak  és  szabad
kerületeknek képviselet alapján úgy törvényhozási, mint
c) A törvény előtti egyenlőség.
d) Az úrbéri viszonyoknak kármentesítés mellett, kötelező törvény általi megszüntetése.
e) Az ősiség eltörlésével a hitel és birtokszerzés biztosítása.” 

(Ellenzéki nyilatkozat; 1847)

Állítások Igaz Hamis

a) A nyilatkozatot az országgyűlés alsótáblája adta ki.

b) A nyilatkozat szerint a kormány nem áll nemzeti és alkotmányos alapokon.

c) A nyilatkozatba belefoglalták Kossuth teljes reformkori programját.

d) Követelik a polgári tulajdonviszonyok megteremtését.

e) Célul tűzik ki a kötelező örökváltság törvénybe iktatását.
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13. A feladat a XVIII–XIX. századi magyar társadalommal kapcsolatos. (E/4)
A  magyar  történelem  alábbi  alakjai  mind  a  társadalmi  rangjuknak  megfelelő  környezetben
nevelkedtek.  Határozza  meg  a  forrás  és  ismeretei  alapján,  hogy  kastélyban  vagy  kúriában
nevelkedtek-e! Tegyen X jelet a táblázat megfelelő helyére! (Elemenként 0,5 pont.)

A fertődi Esterházy kastély Kazinczy Ferenc széphalmi kúriája

„Amikor  pedig  a  XVIII.  század  végén,  a  XIX.  század  elején  a  köznemesek  földszintes  lakóházai
stílusukban  is  kiemelkedtek  a  parasztházak  közül,  a  kúria  elnevezést  egy  épülettípusra  kezdték
használni,  éspedig  a  középbirtokos  nemesek  földszintes,  klasszicista  stílusú  (bejáratánál  gyakorta
oszlopsorral-timpanonnal  ellátott)  épületeire,  amelyek  már  bizonyos  fokú  reprezentációs  igényt
jeleztek.” (Gergely András történész)

Kúria Kastély

a) a Himnusz költője

b) a  Magyar  Museum című  folyóirat  elindítója,  széphalmi  háza  az
irodalmi élet központja volt a nyelvújítás korában

c) az első magyar közös külügyminiszter

d) a Balítéletek írója, az „árvízi hajós”

e) az első felelős magyar kormány elnöke

f) a Pesti Hírlap főszerkesztője (1841–44)

g) a kiegyezés létrejöttének legfőbb magyar szorgalmazója

h) a Hitel című mű írója
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14. A feladat a dualizmus kori magyar gazdasági életre vonatkozik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján!

a)  Melyek  voltak  azok  a  legfontosabb  gazdasági  szempontok,  amelyek  miatt  vasútvonalat
építettek ki a térképen jelölt városokhoz? (Elemenként 0,5 pont.)

1. Bécs: ________________________________________________________________________________________
2. Ózd: ________________________________________________________________________________________
3. Debrecen: ________________________________________________________________________________________
4. Fiume: ________________________________________________________________________________________

b)  Fogalmazzon  meg  két  állítást  a  magyar  vasúthálózat  fejlettségéről  –  a  németországi
vasúthálózattal összehasonlítva – a megadott szempontok szerint! (Elemenként 0,5 pont.)

Németország és Magyarország vasútsűrűsége 1894-ben és 1913-ban

1. A magyarországi vasúthálózat sűrűsége a korszak végén az ország területéhez viszonyítva:
________________________________________________________________________________________
2. A magyarországi vasúthálózat sűrűsége a korszak végén a lakosság számához viszonyítva:
________________________________________________________________________________________

c) Ki volt a korszak jelentős közlekedésügyi minisztere, akit a vasútügy fejlesztése terén elért
eredményei miatt „Vasminiszter”-nek is neveztek? (1 pont)
________________________________________________________________________________________
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15. A feladat a dualizmus gazdasági viszonyaival kapcsolatos. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

a) Válassza ki a felsoroltak közül az idézetekhez leginkább tartozó fogalmat!

Fogalmak: infláció, urbanizáció, konjunktúra, tőzsde, asszimiláció, túltermelés, globalizáció,

1. „Hogy épül gyár, malom egetverő
Kémények, új, büszke házsorok;
Hány vállalat kél, hogy nyer a merő,
A pénz nem is cseppen, hanem csorog,
A vérkeringés élő, friss, sebes,
Hogy aki látja, lelke is repes,
Bank, társaság, egylet nő, mint a gomba,
Külföldi tőkék jőnek forgalomba […]” (Arany László)

Fogalom: ________________________________

2.  „Vannak  a  börzének  derült  napjai  és  borult  napjai.  Néha  teli  van  villannyal  a  levegő,  birkák
fickándoznak a mezőn; másszor meg lehajtja valamennyi a fejét a földre, s nem akar hozzáharapni a
szép zöld mezőhöz. Néha bégetve kéri a juhászát, hogy nyírja már meg, nagyon nehéz a gyapja. Máskor
meg összedugja a fejét, kifelé fordítja hátulját, s nem hallgat semmi biztatásra. Egyszer-egyszer meg
anélkül, hogy tudná valaki, miért, nekiiramodik a vezérürü, s uccu, utána valamennyi […]!” (Jókai Mór)

Fogalom: ________________________________

b) Húzza alá a megadott kifejezések közül a mondatba illő kifejezést!

1. Magyarország a századfordulóra _________________ országgá vált.
ipari / fejlett / agrár / elmaradott / agrár-ipari

2. Az átgondolt vasútpolitika _________________ államtitkári, majd miniszteri működéséhez kapcsolódott.
Tisza Kálmán / Eötvös József / Baross Gábor / Wekerle Sándor / Deák Ferenc

3.  A  növénytermesztésben  gyorsan  emelkedtek  a  termésátlagok.  A  háromnyomásos  gazdálkodást
fokozatosan felváltotta a _________________, nőtt a búza, kukorica, burgonya és cukorrépa vetésterülete.

vetésforgó / négynyomásos gazdálkodás / kétnyomásos gazdálkodás / legelőváltó gazdálkodás

4. A magyar gazdaság ágazatai közül legelőnyösebb helyzetben a/az _________________ volt, azon belül is a
malomipar. A malmok nem csak a hazai szükségletet elégítették ki, hanem exportra is dolgoztak.

könnyűipar / textilipar / élelmiszeripar / nehézipar / vegyipar

c) Írja a vonalra a dualizmus időszakának kezdő és befejező évét!
___________________________________________________________________________________________________________________
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16. A feladat a nemzeti eszme magyarországi megjelenéséhez kapcsolódik. (E/4)
A nemzeti eszme megjelenésével párhuzamosan zajlott a „dicső nemzeti múlt” feltárása, illetve
megteremtése: ezt mutatják be az alábbi források. Melyik magyarországi nemzet, nemzetiség
„dicső múltjához”, mítoszaihoz kapcsolhatók a források? Írja a kipontozott helyre a megfelelő
nemzet, nemzetiség nevét! Egy csoportra több forrás is vonatkozhat. Minden forráshoz azt a nemzetet,
nemzetiséget írja, amelyik múltját dicsőíti. (Elemenként 0,5 pont.)

a) „Bodza Tamás készített magának egy saját térképet, melyen az országok a mostaniaktól szokatlanul
eltérő  alakban  voltak  felrajzolva.  Az  országok  határaival  történt  változásokhoz  járult  a  nagyobb
városoknak  csak  az  avatottak  előtt  természetes  elnevezése,  a  klasszikus  ’grad’  végzet  sokszoros
előfordultával;  és  azon  fantasztikus  eltérés,  hogy  az  eltulajdoníthatatlanul  ázsiai  eredetű  városok,
Debrecen,  Kecskemét,  Nagy-Körös  jelentéktelen  falvakká  látszottak  degradálva,  míg  valamennyi
jóravaló falu a Kárpátok alatt tornyos metropoliszok jelvényeit viselte.” (Jókai Mór: Szomorú napok)

__________________________________

b) „Ezután […] jött, de nem mint vendég, hanem mint a föld jogos birtokosa. Szvatopluknak megüzente,
hogy földjét lovon, a füvét kantáron, a vizet nyergen megvette. Amikor a fejedelemnek ezt az üzenetet
átadták, így szólt: A lovat üssék agyon, a kantárt vessék a mezőre, a nyerget hajítsák a Duna vizébe!
Erre a követ így szólt: A lovat a mi kutyáink fogják megenni, a kantárt a gyerekeknek adjuk játéknak, a
nyerget a halászaink viszik haza.” (XIV. századi krónikarészlet)

__________________________________

c)  „A mi hőseink dicső emlékének megújhodására és újra éledésére indulok beszélni Nektek drága
földijeim a legdicsőbb, de fájdalom, egyben utolsó hősünkről – Trencséni Mátéról. […] Vannak, akik már
azt  sem  hiszik,  hogy  a  ’juhászbojtárok,  tutajosok,  drótosok  és  favágók’  e  mostani  népének  talán
magasztosabb szerepe is volt szeretett magyar hazánk történetében.” (Viliam Pauliny-Tóth: Csák Máté)

__________________________________
d)

Székely Bertalan festménye

__________________________________

e)
Illíria térképe (III–V. Század)

__________________________________
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f)
Térkép a Vitéz Mihály / Mihai Viteazul 
uralma alatt álló területekről

__________________________________

g) 
A Morva Birodalom feltételezett 
kiterjedése

__________________________________

h) 
A Romulust és Remust szoptató farkas 
szobra

__________________________________
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17. A feladat a XIX. századi magyar történelemhez kapcsolódik. (E/4)
Döntse  el  az  áprilisi  törvényekre  vonatkozó  állításokról,  hogy  igazak  vagy  hamisak!  Jelölje
válaszát „X” jellel a megfelelő oszlopban! (Elemenként 0,5 pont.)

Megállapítás Igaz Hamis

a) A törvények eltörölték a cenzúrát.

b) Magyarország államformája köztársaság lett.

c) A Birodalmon kívüli  területekhez fűződő kapcsolatok intézését a törvények az
önálló magyar külügyminisztérium hatáskörébe rendelték.

d) A törvények bevezették az egyházi tizedet.

e) Az áprilisi törvényeket Ferenc József szentesítette 1848. április 11-én.

f) Az országgyűlés – a törvények alapján – Pesten tartja üléseit.

g) A törvények bevezették Magyarországon az általános választójogot.

h) A  törvények  kimondták  a  független,  felelős  magyar  végrehajtó  hatalom
létrehozását.

18. A feladat a magyarországi életmód XIX. század végi új jelenségeihez kacsolódik. (E/4)
Döntse el az állításokról a forrás és ismeretei segítségével, hogy igazak vagy hamisak-e! Írjon X 
jelet a táblázat megfelelő mezőjébe! (Elemenként 0,5 pont.)

„[Férje] az irodájában sem alkalmazott ilyen szemtelen, puhakalapos ifjoncokat.  Az ügyvédi hivatás
tekintélyes  dolog,  aminek  meg  kell  adni  a  módját  az  öltözködéssel  is!  Hamarosan  visszament  az
irodába,  ma  nem  volt  tárgyalása,  de  néhány  ügyet  még  át  akart  nézni,  így  csak  később  megy
törzskávéházába barátaival találkozni. 

Hősnőnk,  miután  a  gyerekek  leckéit  ellenőrizte,  és  […]  megbeszélte  az  esti  menüt  a
szakácsnéval, végül felvette pelerinjét, kalapját, kesztyűjét – hiszen kesztyű és kalap nélkül úrinő nem
lép utcára – és korzózni ment.

Ráérősen sétált a Váci utcán, mosolyogva üdvözölte ismerőseit,  el is beszélgetve velük, de a
kirakatokra  is  jutott  ideje.  Ugyan  a  legtöbb  ruháját  és  kalapját  a  megszokott  szabónőnél  és
kalaposnőnél  rendelte meg,  nem is beszélve a házivarrónéről,  aki  minden szezonban rendszeresen
felfrissítette  ruhatárát,  egy-egy  különlegesen  szép  darabbal  mégis  meg  szokta  magát  ajándékozni,
különösen a Kossuth Lajos utcai Holzertől, ahol a legutolsó divatú darabokat árulták! 

Közben  eljutott  a  Gizella  térhez,  a  Gerbeaud-hoz,  benézett,  de  nem  látott  ismerőst,  és  úgy
döntött, hogy most nem ül le. […] 

Végül  felment  a  barátnéjához  is,  B-néhoz,  ahol  meglehetősen  sok  ismerőst  talált.  B-né
fogadónapjai  mindig nagyon keresettek voltak.  […]  Mostanában,  hogymár nem a telt,  dús idomok,
hanem  éppen  ellenkezőleg,  a  vékony  alak  volt  divatos,  egyre  több  helyen  a  „habos  [bécsi]  kávés
kuglófos ozsonna” helyett ilyen öt órai teát adtak, és B-né mindig is tudta, mi az elegáns. […] 

Csak  néhány  perccel  ért  haza  korábban,  mint  a  férje.  […]  Vacsora  után még az  ebédlőben
beszélgettek […]. A héten operabemutató is lesz, amire elmennek, s nagyon kíváncsi volt, hogy milyen
ruhában jelennek meg az ismert társaságbeli hölgyek. Ő maga is Holzernél rendelt ruhát, egy eredeti
párizsi modellt, aminek az árát most vallotta be.” 

(F. Dózsa Katalin: A pesti nő a századfordulón)
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Megállapítás Igaz Hamis

a) Az  előkelő  hölgyek  ruháik  zömét  már  a  divatüzletekben  vásárolták,  ahol
elsősorban párizsi mintájú ruhákat árusítottak.

b) A  délutáni  étkezés  divatja  Magyarországon  már  nem  Ausztria,  hanem  Anglia
gasztronómiáját követte.

c) Az  öltözködés  divatjában  a  századfordulón  már  generációs  különbségek  is
jelentkeztek.

d) A kor szépségideálja még azt sugallta, hogy a bőséges táplálkozás a társadalmi
rang jele.

e) A kortársak  tudatosan kezdték  kerülni  azt,  hogy  ruhadarabjaik  egyértelműen
jelezzék társadalmi helyzetüket.

f) Az előkelő társasági élet továbbra is kizárólag a magánházak szalonjaiban, az ún.
„fogadónapokon” folyt.

g) A városi  életben  a  gyalogos  közlekedés  nem  számított  méltóságon  alulinak  a
magasabb társadalmi státuszúak körében sem.

h) Az olcsó táblaüveg megjelenésével az üzleteket már nem csak a cégérek, hanem a
kirakatok is reklámozták.

19. A feladat a XIX–XX. század fordulójának magyar városi társadalmához kapcsolódik. (E/4)
Döntse el az alábbi személyekről, melyik társadalmi csoportba tartoztak a leírás alapján! Írja a
személyek sorszámát a táblázat megfelelő mezőjébe!  Egy mezőbe csak egy számot írjon! Két személy
kimarad. (Elemenként 0,5 pont.)

Társadalmi réteg Személyek

Nagypolgárság

Középosztály

Kispolgárság

Munkásosztály

1. Peyer Károly: géplakatos, az önkéntes beteg-segélypénztár pénztárnoka
2. Móricz Zsigmond: író, újságíró, szerkesztő
3. gróf Tisza István: földbirtokos, miniszterelnök
4. báró Kornfeld Zsigmond: bankár, a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatója
5. Pőcze Borbála: mosónő
6. Nemecsek András: szabómester, földszinti lakása a műhelye is egyben
7. Szántó Kovács János: napszámos, kubikos
8. Mechwart András: feltaláló, a Ganz-gyár vezérigazgatója,
9. Bergmann Adolf: egy lakatosműhely és egy kétlakásos bérház tulajdonosa
10. Münz Jónásné: egy vegyesbolt tulajdonosa és egyben eladója
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20. A feladat az 1848/49-es magyar szabadságharccal kapcsolatos. (E/4)
Töltse ki a táblázatot a szöveges források, a térképvázlat és ismeretei segítségével!  A b) és c)
betűjelű forrásban leírt esemény időpontját nem kell megadnia.

a)  „[A  csata  előtti  napon]  érkeztek  meg  a  táborba  az  országgyűlésnek  küldöttei,  hogy  Mógát
felszólítsák,  miszerint  Jelačić  további  előrenyomulását  meggátolja.  […]  Én  gyors  léptekkel
előrenyomultam a hegy élére. [Az ellenséges seregek] aránylag csekély ellenállás után hátat fordítottak,
és oly sebesen rohantak lefelé, hogy alig bírtunk néhányat elérni. […] A tüzelés az egész vonalon szűnni
kezdett, és déltájban meg is szűnt.” (Perczel Miklós ezredes visszaemlékezése)

b)  „Véres utcai  harc  után,  melyet  derék ütegeink  támogattak,  elfoglaltuk a  falut.  […]  Az osztrákok
túlnyomó ereje semmivé lett a magyarok lelkesült bátorsága előtt. Rendetlen tömegekben menekülnek
Gödöllő felé, és a csatatért ott hagyják nekünk.” (Klapka György tábornok visszaemlékezése)

c)  „Az utolsó magyar csapatok [is elhagyták a várat]. Szétzüllöttek az ég minden tája felé. […] A sors
ellenünk  döntött,  a  küzdelem  véget  ért.  […]  Kedvezőbb  föltételeket  a  fegyverletétel  fejében  teljes
lehetetlenség  volt  az  ellenségtől  ama  viszonyok  között  kieszközölnünk.”  (Klapka  György  tábornok
visszaemlékezése)

Az idézet betűjele A település, amelyhez 
a forrásban aláhúzott 
helyszín köthető 
(Elemenként 0,5 pont.)

A település sorszáma a
térképen (Elemenként 
0,5 pont.)

Az forrásban leírt 
csata időpontja (év, 
hónap, nap) (1 pont)

a)

b) 1849. április 6.

c) ---------------------------
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21. A feladat a magyarországi cigányság történetéhez kapcsolódik a dualizmus korában. (E/3)
Mindhárom  feladatrészben  a  forrás  egy,  a  cigányságról  a  dualizmus  korában  megszilárdult
előítéletet mutat be, amelyek a forrást követő adatok segítségével megcáfolhatók. Fogalmazza
meg  saját  szavaival  a  három  előítéletes  állítást,  és  az  adatok  alapján  cáfolja  meg  azokat!
(Elemenként 0,5 pont.)

a)

A Borsszem Jankó c. élclap címoldala, 1893.
A kép felirata: „Munkára, szolgálatba! Vége a czigány dicsőségnek!”

A 15 éven felüli cigányok foglalkozási megoszlása (1893)

napszámos 36,7%

iparos 28,9%

háztartásbeli 10,4%

zenész 9,6%

foglalkozás nélküli 7,5%

önálló gazdálkodó 3,3%

kereskedő 2,5%

egyéb  1,1%

Előítéletes állítás: _______________________________________________________________
Cáfolat: ___________________________________________________________________________

b) „Kusicson van a legtöbb cigány. Ebben a községben 97 család él 480 taggal. Szinte hihetetlen, hogy
ez a félezer cigány kifogástalan életmódot folytat.” (ifj. Herrmann Antal: A temesmegyei cigányok, 1913)
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Cigányság aránya az összlakosságon belül (1893-as felmérés) 1,8%

Cigány elítéltek aránya az összes elítéltek közül (1906–14-es évek átlaga) 1,05%

Előítéletes állítás: _______________________________________________________________
Cáfolat: ___________________________________________________________________________

c)  „Összes  hazai  népeink  közül  az  oláhok  állnak  legközelebb  a  cigányokhoz,  némely  jellemző  faji
sajátosságra  nézve.  Az  oláh  is  beszivárgott  nomád  nép;  kevés  és  nem  régi  keletű  sedentarius
[helybenmaradó] hajlammal; nincs nagy kedve a földmíveléshez és inkább állatokkal szeret bánni.”
(Herrmann Antal: A Magyarországban 1893. január 31-én végrehajtott cigányösszeírás eredményei)

Letelepedett és vándorló cigányok száma Magyarországon (1893)

letelepedett huzamosabb ideig egy helyben tartózkodó vándorló

243 432 20 406 8 938

Előítéletes állítás: _______________________________________________________________
Cáfolat: ___________________________________________________________________________

22. A feladat Magyarország reformkori történetével kapcsolatos. (E/4)
Nevezze  meg  azokat  a  XIX.  század  első  felében  Nyugat-Európában  kibontakozó  politikai
eszméket,  amelyek  hatása  leginkább  tükröződik  a  források  szerzőinek  álláspontjában!  Egy
eszme kétszer is szerepelhet. (Elemenként 1 pont.)

a)  „Alkotmányos országban a polgári szabadságnak […] lényeges feltételei a nyilvánosság és a szólás
törvényes szabadsága.” (Az országgyűlés alsótáblájának felirati javaslata, 1839)

_______________________________________________________________

b) „Legtiszteletteljesebben kérjük […] Felségedet, kegyeskedjék iskoláinkat és templomainkat néhány
túlfeszült  hazafi  hevességétől  és  erőszakoskodásától,  akik  mindent  és  minden  lehetséges  módon
magyarosítani akarnak, megvédeni, és legkegyelmesebben elrendelni, hogy gyermekeink emberré és
polgárrá  nevelése,  különösen  pedig  a  vallásoktatás  anyanyelven  történjék.”  (A  szlovák  evangélikus
lelkészek és tanárok beadványa az uralkodóhoz, 1842)

_______________________________________________________________

c)  „Megóvni  [Magyarországot]  minden  jövendőjét  kockáztató  [túlzástól],  […]  leleplezni  a
szenvedélyeket,  izgató  pártok  tacticáját,  kimutatni  eljárásaik  kártékonyságát,  igyekezni  egy  józan
közvélemény [kialakításán], […] ez azon [feladatok összessége], melyet jelen pillanatban egy magyar
politicai lapnak maga elibe tűzni kell.” (A Budapesti Híradó című lap programcikke, 1844)

_______________________________________________________________

d) „Hazánk alkotmányos jövendője iránt mindaddig tökéletesen nyugodtak nem lehetünk, valameddig
felséges királyunkat  minden egyéb uralkodási  viszonyaiban is  alkotmányos  országlási  formák  nem
[veszik  körül].  […]  Tudom  én,  hogy  elvénhedett  rendszernek,  mint  elvénhedett  embernek  nehéz
megválni egy hosszú élet eszméjétől, tudom hogy fáj, darabról darabra összedőlni látni, mit egy hosszú
élet építgetett, de midőn az alap hibás, a dűlés […] kikerülhetetlen. […] A dynastiának tehát választania
kell saját java s egy korhadó rendszer tartogatása között.” (Kossuth felirati javaslata, 1848)

_______________________________________________________________
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23. A feladat a reformkori Magyarország gazdaságával kapcsolatos. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével!

A)  „Véleményem  szerint  a  fő  baj:  vízhiány és  zátonyok,  és  a  fő  szükséglet:  parti  utak  (teherhajók
vontatására a  legnehezebb szakaszon).  […]  A [szorosig]  felfelé,  úgy  tűnik  nincs  nehézség nagyobb
hajók, különösen gőzhajók számára. [...] A [szorostól] lefelé tengeri hajókkal bízvást lehetne a Fekete-
tengerhez leúszni, sőt még Pesttől is, ha a [szorost] szabályoznák.” (Széchenyi István: Napló, 1830)

B) „Tengerhez, magyar, homokod porából s fekete sarad ragadalmából.” (Kossuth Lajos, Hetilap, 1846)

C)  „Az  egyes  kereskedővárosok  és  -vidékek,  vagyis  az  egész  Magyarország  belkereskedése  [itt]
összpontosul. E hirtelen emelkedő [értsd: fejlődő] város csaknem az ország közepén, Európának egyik
majd legnagyobb folyóvize  mellett  feküdvén,  […]  az  ország  belső  kereskedését  igen természetesen
magához vonzza.” (Fényes Elek: Magyarország leírása, 1847)

a)  Az  A)  betűjelű  forrásban  szereplő  megállapítások  egy  konkrét  kezdeményezésre  ösztönözték
Széchenyit. Nevezze meg a forrásban említett szorost! (0,5 pont)

_______________________________________________________________

b)  A  B)  betűjelű forrásban szereplő felszólítással Kossuth egy vasútvonal megépítése  mellett érvelt.
Nevezze meg azt a kikötővárost,  amelyiket a vasútvonal (Magyarország központi területeitől
távolabbi) végpontjának javasolt! (0,5 pont)

_______________________________________________________________

c) Nevezze meg azt a várost, amelyikről a C) betűjelű forrás szól! (0,5 pont)
_______________________________________________________________

d)  Az  A)  és a  B)  betűjelű  forrásokból  a  kereskedelem fejlesztésének egy közös  célja  olvasható  ki.
Fogalmazza meg röviden ezt a törekvést! (1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

e) Az A) és C) betűjelű forrás ugyanannak a kereskedelmi útvonalnak a jelentőségére utal. Melyik volt
ez a kereskedelmi útvonal? (0,5 pont)

_______________________________________________________________
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24. A feladat Magyarország dualizmus kori gazdasági fejlődésével kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a vasúti közlekedésre vonatkozó feladatokat a források és ismeretei segítségével!

„Az  állam  a  vállalkozóknak  […]  évenként  minden  mérföld  után  36  500  [forint]  tiszta  jövedelmet
olyképp biztosít, hogy ha az évi tiszta jövedelem mérföldenként a föntebbi biztosított összeget el nem
érné, a hiányt pótolni tartozik. Az állam által ezen garantia folytán fizetendő összegek azonban mint
évenként négy százalékkal kamatozó előlegek tekintendők, melynek a vasúti társaság által – amint a
pálya  tiszta  jövedelme  a  biztosított  évi  összeget  meghaladja  –,  azoknak  és  kamataiknak  teljes
törlesztéséig visszafizetendők.” (Törvény az alföld-fiumei vasút egyik szakaszának építéséről, 1868)

a) Karikázza be a következő mondat folytatásai közül annak az egynek a sorszámát, amelyik
igaz! (0,5 pont)
Az idézett törvény arra kötelezte az államot, hogy …

1. … hitelt nyújtson a vállalkozóknak a vasútvonal megépítéséhez.
2. … vissza nem térítendő támogatást adjon a vállalkozóknak a vasútvonal megépítéséhez.
3. … csökkentse a vállalkozóknak az üzemeltetés során keletkező veszteségeit.
4. … biztosítsa a vállalkozók számára a vasútvonal nyereséges üzemeltetését.

b) Karikázza be a következő mondat folytatásai közül annak az egynek a sorszámát,
amelyik igaz! (0,5 pont)
A kormányzatnak az idézett törvényben is megjelenő gyakorlata …

1. … visszavetette a vállalkozók vasútépítési kedvét.
2. … visszaélésekhez vezethetett, mert a vállalkozók nem voltak érdekeltek a nyereséges

működésben.
3. … jelentős közvetlen hasznot biztosított a költségvetés számára.
4. … a visszafizetendő kamatok révén növelte a vasútépítés költségeit.

„1876-ban  az  állam  csak  mintegy  1600  km  vasutat  mondhatott  a  magáénak,  s  azon  vasutak
túlnyomólag nagyobb része, melyeknek terheit az állam viselte, magánvasút volt, míg az állam jelenleg
kereken 7500 km vasút fölött föltétlenül rendelkezik. […] [Ez] tette lehetővé, hogy a nép széles rétegei
is a vasutak áldásos hatásaiban részesüljenek.” (Beksics Gusztáv újságíró és politikus, 1898)

c) Melyik intézkedéssorozatra utal a forrás első mondata? (1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________

d) Nevezze meg azt a minisztert, akinek a nevéhez ez az intézkedéssorozat köthető! Keresztnevet
is írjon! (1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________

e) Miként járult hozzá a gazdaság fellendüléséhez a forrás aláhúzott része által leírt változás?
Magyarázza meg röviden! (1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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25. A feladat a reformkori Magyarország történetével kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a forrásrészletek és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„Minél  több  szabad,  jussokkal  bíró  tagokból  áll  egy  nemzet,  annál  hatalmasabb.  Ha  a  polgári
alkotmánynak  malasztját  a  parasztság  is  érezni  fogja  s  azokban  részesülend,  bizonnyal  szívén  fog
annak fennmaradása és öregbedése fekünni ahelyett,  hogy most,  midőn azon alkotmánynak inkább
csak terheit, de hasznát majd nem is érzi, vagy ellenséges idegenséggel van az iránt.”
„Boldog ország,  hol  egy nyelv,  […] egy nemzet […] mindeneket  rokonná tesznek!  Minálunk sokféle
nyelv, […] s hányféle nemzetség! Ez magában is veszedelem. Bajos, szinte lehetetlen ezen hézagokat
kipótolni, csak a haza, polgári alkotmány s törvény iránti egyenlő buzgóság teheti.”

(Részletek Wesselényi Miklós „Balítéletekről” című művéből, 1831)

Miért nem volt alkalmazható a reformkori Magyarországon a korabeli nyugat-európai államok
többségében jellemző nemzetfogalom? Fogalmazzon meg röviden két választ a két forrásrészlet
segítségével!

a) Az első forrásrészlet alapján:
____________________________________________________________________________________________________________________

b) A második forrásrészlet alapján:
____________________________________________________________________________________________________________________

c) Mi válhatna a nemzetet leginkább összetartó tényezővé Wesselényi szerint? Fogalmazza meg
röviden a két forrásrészlet alapján!
____________________________________________________________________________________________________________________

d) A nacionalizmus mellett egy másik, a XIX. század első felében kibontakozó politikai eszme
hatása is tükröződik a forrásrészletekben. Nevezze meg ezt az eszmét!
____________________________________________________________________________________________________________________


