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7. évfolam – történelem

1. Az ipari forradalom
– Élet az iparvárosokban – Munkalap

Nyugat-európai város 1440-ben és 1840-ben

1. Hasonlítsd össze a két városképet! Ha alaposan megfigyeltél mindent, akkor válaszolj az alábbi
kérdésekre!
a) Melyek azok a középkori városra jellemző sajátosságok, amelyek megváltoztak vagy eltűntek
a 19. századra? Nevezz meg egyet!

b) Melyek azok a sajátosságok, amelyek új vonások a középkorhoz képest? Nevezz meg közülük
kettőt! Törekedj arra, hogy a leginkább látható jelenségeket gyűjtsd össze!

c) A kép segítségével magyarázd meg, hogyan függ össze a gyáripar fejlődése és a városok növekedése! Fejezd be az alábbi mondatot!
A gyáripar fejlődése azért vezetett a városok növekedéséhez, mert
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Élet az iparvárosokban
2. Figyelmesen olvasd el az alábbi szöveget!
a) Húzd alá azokat a szavakat, amelyeket korábban nem ismertél, de a szövegkörnyezet alapján
meg tudod magyarázni a jelentésüket!
b) Karikázd be azokat a szavakat, amelyeket korábban nem ismertél, és a szövegkörnyezet alapján sem tudod megmagyarázni a jelentésüket!
*
liak foglalkoztatását, a nagyobb gyerekek munkaidejét
pedig heti 69 órára korlátozta. Országos felügyeletet
hoztak létre, hogy ellenőrizzék az előírás betartását.
1847-ben megtiltották, hogy nőket és gyermekeket alkalmazzanak a bányákban, és bevezették a tízórás munkanapot. A munkaidő csökkentésére és a munkakörülmények javítására a későbbiekben is számos
törvény született.
A korai iparvárosokban a munkáslakásokat
a gyárak közelébe építették. A házak általában
zsúfoltak és rossz minőségűek voltak, mert tömegesen, gyorsan és olcsón építették őket.
A tiszta ivóvíz, a burkolt utak, a szemétszállítás
és az orvosi ellátás sokáig hiányzott. A levegő
füstös, szennyezett volt, a környezet pedig elhanyagolt és piszkos. A XIX. század közepén
kolera- és tífuszjárvány pusztított Európában.
Elsősorban a zsúfoltabb városokban szedte áldozatait.
A század második felében az orvostudomány
számos fertőző betegségről bebizonyította, hogy
összefüggésben áll a piszokkal és a szennyeződésekkel. Ezért a század hetvenes éveitől az európai országok törvényhozásában egyre többet
foglalkoztak a közegészségügy kérdésével. Számos törvény született, amelyek kötelezővé tették
a megfelelő vízellátást, a hulladékgyűjtést és eltakarítást; az élelmiszerek minőségének ellenőrzését. Nagyobb gondot fordítottak kórházak és
orvosi rendelők építésére.

Az ipari munkások rossz körülmények között éltek és dolgoztak. A munkaidő hihetetlenül
hosszú volt. A brit pamutipar munkásai a XIX. század elején naponta tizennégy órát, hetente pedig hat
napot dolgoztak. Széles körben elterjedt a női- és
a gyermekmunka. Szívesen alkalmazták őket,
mert jóval kevesebb bért kaptak, és könnyebben
lehetett őket fegyelmezni. A zajos gyárak szenynyezett levegője légúti megbetegedéseket, a kezdetleges gépek pedig számos balesetet okoztak.
Folyamatos veszélyt jelentett a munkanélküliség.
Az összlakosság növekedett, a mezőgazdaság
pedig egyre kevesebb munkaerőt igényelt. A vidékiek jelentős hányada a városokba áramlott.
Nem mindenkinek jutott munka. A XIX. századi gazdasági válságok idején ugrásszerűen nőtt
a munkanélküliek létszáma. A reménytelenség
több tízmillió kivándorlót indított útnak, leginkább az USA felé.
A munkások először a gépekben látták problémáik forrását. A géprombolókkal szemben
a hatóságok erőszakos eszközökkel léptek fel.
Hatékonyabbnak bizonyult a szakszervezetek
megalakítása. Az egyes országok kormányai
a társadalmi feszültségek csökkentésére törekedtek. Ezért figyelembe vették a szakszervezetek
javaslatait. Először Nagy-Britanniában, majd
a későbbiekben a többi európai országban is ún.
gyári törvényeket hoztak. Nagy-Britanniában 1833ban az első gyári törvény megtiltotta a kilenc éven alu*

Az alábbi felsorolás a szöveg kulcsszavait, lényeges információit tartalmazza. Az elemek sorrendje
a szöveghez illeszkedik.
c) Olvasd el a szöveg első bekezdését!
d) Határozd meg, hogy a felsorolt elemek között hol van az első bekezdés határa! Vízszintes vonallal különítsd el az első bekezdéshez tartozó elemeket!
e) Ugyanezt külön-külön végezd el a második, a harmadik, majd a negyedik bekezdéssel!
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ipari munkások  
rossz élet- és munkakörülmények
munkaidő
női- és gyermekmunka
egészségi ártalmak  
balesetveszély  
munkanélküliség
növekvő népesség
csökkenő mezőgazdasági munkaerő
gazdasági válságok  
kivándorlás  
géprombolás  
szakszervezetek  
gyári törvények
a munkaidő csökkentése
a munkakörülmények javítása
munkáslakások  
zsúfoltság
légszennyezés  
piszok  
járványok
orvostudomány  
a fertőző betegségek eredetének kutatása
közegészségügyi törvények
f) Haladj végig az első bekezdéshez tartozó kulcsszavakon! Mindegyik esetében próbáld meghatározni, hogy a tartalom alapján kapcsolódik-e a bekezdéshez tartozó valamelyik másik elemhez! Ha bizonytalan vagy a kapcsolat meghatározásában, akkor tekints bele újra a szövegbe!
Ha találtál egy kapcsolatot, akkor a párokat mindkét elem esetében írd rá a kipontozott részre!
Mindegyik elemhez határozz meg egy tartalmi kapcsolatot!
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g) Ha befejezted az első bekezdést, akkor ugyanezt végezd el a második, a harmadik és a negyedik bekezdéssel!
h) A megjelölt párok logikai összefüggése többféle lehet. Az alábbiakban három esetet soroltunk
fel. Mindegyikhez keress egy-egy példát, s ennek alapján töltsd ki a táblázatot! Az első elem
mindig a felsorolásban szereplő kulcsszó, a második elem pedig az, amelyet az előző feladatban a kipontozott vonalra írtál. A példákat bármelyik bekezdésből választhatod. Ha bizonytalan vagy a logikai kapcsolat eldöntésében, akkor nyugodtan olvasd el újra a szövegben a megfelelő bekezdést! Törekedj arra, hogy a megoldás érthető, egyértelmű legyen, ahol a logikai
kapcsolatot a szöveg alapján tartalmi érvekkel is alá tudod támasztani!

A logikai kapcsolat megnevezése

Példák
első elem

második elem

A második elem az első elem tartalmát részletezi,
leírja vagy megmagyarázza.
A második elem az első elem előzménye, oka vagy
háttere.
A második elem az első elem célja vagy következménye.

3. Tekintsd át újra az iparvárosokról szóló szöveget! A felsorolt kulcsszavak segítségével készíts vázlatot a szövegről! Törekedj a jól tagolt, áttekinthető ábrázolásra! Akkor dolgozol jól, ha
– a vázlat felépítéséből kiderül, hogy melyek a témával kapcsolatos legfontosabb információk;
– fel lehet ismerni a szöveg tartalmi összefüggéseit.
Az ok-okozati összefüggéseket nyilakkal jelöld! Ahol szükségesnek látod, a kulcselemeket kiegészítheted további rövid megjegyzésekkel. (Például ezen a módon utalhatsz az időbeliségre vagy más,
fontosnak tartott körülményre.)
Vázlat:
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4. Olvasd el az alábbi forrásrészletet!
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Hol dolgozol?
Walden Moorban, egy New Engline nevű helyen.
Mi a munkátok?
Szén elvitele egy embertől.
Mondd el közelebbről.
Övek és láncok vannak a testünk köré csavarva és hozzájuk való csöbrök.
Ilyenformán a csöbrök hozzátok vannak erősítve?
Vannak horgaink a láncok végén, ezekre a csöbör ráerősíthető, mi pedig ide-oda húzzuk, kétrét
hajolva (a gyermek megmutatja a mozdulatot).
Mikor mentek le a bányába?
Többnyire fél hatkor megyünk le vagy fél hat és hat között.
Mikor jöttök föl?
Ez nálunk nem egyforma; néha tizenkettőkor, néha előbb: van úgy, hogy hat után, és van úgy,
hogy tizennégy órán át vagyunk lent.
Mikor esztek?
Többnyire tíz vagy tizenkettő körül eszünk, nincs időnk hozzá.
Megálltok a munkában, amikor esztek?
Igen, megállunk egy percre vagy ilyenforma időre, olykor pedig egyszerre dolgozunk és eszünk.
Ha a kosarak tele vannak, több időnk van.

AZ IPARI FORRADALOM



a) Képzeld magad a szövegben szereplő gyermek helyébe! Készíts egy tíz-tizenkét soros naplórészletet, amelyben bemutatod egy munkanapodat! A leírásban jelenjenek meg az interjúból
kiderülő információk!

b) Képzeld el, hogy az interjút készítő parlamenti bizottság tagja vagy! Feladatod az, hogy a többi képviselő számára egy tíz-tizenkét soros összefoglaló feljegyzést készíts a tanulmányozott
esetről. Ennek megfelelően dolgozd át a párbeszédet leírássá!

10
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5. Tanulmányozd az alábbi, gyermekmunkát ábrázoló képet! Hasonlítsd össze a párbeszédben
olvasható leírást, valamint a képen látható jelenetet! Keress olyan sajátosságot, amely a párbeszédben is megjelenik, valamint a képen is látható. Keress olyan sajátosságot, amely a párbeszéd
alapján eltér attól, ami a képen látható! Ha mindezt végiggondoltad, akkor egészítsd ki a kép
alatti hiányos mondatokat! Az észrevételeidet igyekezz pontosan, egyértelműen megfogalmazni!

a) A párbeszéd és a kép megegyezik abban, hogy  

b) A párbeszéd és a kép különbözik abban, hogy a képen
,
a párbeszédben pedig  

6. Egészítsd ki az alábbi szöveg kipontozott részeit a felsorolt elemekkel! A feladat megoldásához tanulmányozd a Történelmi atlasz 26. oldalán található térképeket! Mindegyik elem csak egy helyre
illeszthető be.
A szövegből hiányzó elemek:
vaskohászatra

textiliparra

manufaktúrákat

nyugatról keletre

népessége

aránya

félmilliót

gőz

Londonon kívül

vasútvonalak

gőzgép

szén

Nagy-Britanniában

gőzmozdony

vas

szállítást

gyáripari körzetek

AZ IPARI FORRADALOM
Az ipari forradalom korszakában a
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a gyárak váltották fel. A gé-

pesítés lehetőségét a

energiájának hasznosítása teremtette meg.

Az ipari forradalom legfontosabb találmánya a James Watt nevéhez fűződő
. A gőzgép alkalmazására épült Stevenson találmánya, a
A kiépülő

.

gyorsabbá tették a közlekedést és a
. Az ipari forradalom

bontakozott ki először.

Európában fokozatosan terjedt

. Az 1870-es években már jelentős
alakultak ki Nyugat-Európában is. Az ipari fejlődéssel párhuzamo-

san növekedett a városban lakók
sok

az összlakosságon belül. A várois növekedett. A leggyorsabban a gyáripari körzetekben. 1870

körül Nagy-Britanniában

már több olyan város volt – például Liver-

pool, Manchester és Leeds –, amelyeknek a lakossága meghaladta a
Az ipari forradalom kibontakozásának idejében a két legfontosabb ásványkincs a
és a
valamint a

volt. A gyáripari körzetek elsősorban a
épültek.

,
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2. A szabadságharc – Hadműveletek
1848–49-ben – Munkalap
1. feladat
a) Tanulmányozd a Történelmi atlasz 27. oldalán található térképet! Időrendben sorold fel, hogy
hol és mikor törtek ki forradalmak a Habsburg Birodalomban 1848-ban!

b) Melyik városban tört ki kétszer forradalom? Mi lehet ennek az oka? (Keress egy lehetséges magyarázatot, majd egészítsd ki az alábbi mondat kipontozott részeit!)
azért tört ki kétszer a forradalom, mert

c) Az alábbi három állításból csak az egyik helyes. Döntsd el, hogy melyik, és karikázd be a megfelelő betűjelet!
Állítás

Betűjel

1848-ban a Magyar Királyság már nem volt a Habsburg Birodalom része. Ezért semmi
kapcsolata nem volt a Habsburg Birodalomban kitört forradalmi mozgalmakkal.

A

V. Ferdinánd magyar király és osztrák császár volt. Ezért a magyar forradalom számára
nagyon fontos volt a Habsburg Birodalom más területein kitört forradalmak sikere.

B

A Habsburg Birodalomban 1848-ban csak Magyarországon tört ki forradalom. Ezért
a magyar forradalomnak a birodalmon belül nem lehettek szövetségesei.

C

A SZABADSÁGHARC
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2. Tanulmányozd a szabadságharc történetével kapcsolatos kronológiát! Ezzel párhuzamosan kísérd
végig a Történelmi atlasz 28. oldalán található térképeken a szabadságharc hadműveleteit!
– Azonosítsd a kronológiában olvasható és a térképen ábrázolt információkat!
– Húzd alá azokat az eseményeket, amelyekhez nem találsz térképről leolvasható adatot!
Időpont/időszak

Események

1848. szeptember 11.

Jellasics horvát bán csapatai átkelnek a Dráván. Batthyány Lajos miniszterelnök bejelenti a kormány lemondását.

1848. szeptember 15.

Kossuth Lajos vezetésével megalakul az Országos Honvédelmi Bizottmány.

1848. szeptember 29.

A pákozdi csatában a honvédsereg megállítja Jellasics előrenyomulását.

1848. október 3.

Móga János altábornagy megkezdi a menekülő Jellasics csapatainak üldözését.

1848. október 6.

Bécsben újabb forradalom tör ki. A császári udvar elmenekül.

1848. október 12.

Az osztrák birodalmi gyűlés katonai segítséget kér a magyar országgyűléstől.
Megjegyzés: közvetett információ: a magyar csapatok hadmozdulatai

1848. október 16.

V. Ferdinánd a császári hadsereg főparancsnokává Windischgrätz herceget nevezi ki. Utasítja a bécsi és a magyar forradalom leverésére.
Megjegyzés: közvetett információ: a következő hadművelet irányítója
Windischgrätz herceg.

1848. október 30.

A schwechati ütközetben a honvédsereg vereséget szenved Windischgrätz
csapataitól.

1848. november 29.

Kossuth a lengyel Józef Bem tábornokot nevezi ki az erdélyi hadsereg főparancsnokává.
Megjegyzés: közvetett információ: az erdélyi hadműveleteket Bem irányítja.

1848. december 2.

V. Ferdinánd osztrák császár és magyar király lemond. Utóda unokaöccse,
I. Ferenc József.

1848. december 13.

Windischgrätz csapatai átlépik a magyar határt.

1849. január 1.

Az Országos Honvédelmi Bizottmány és az országgyűlés Pestről Debrecenbe költözik.
Megjegyzés: közvetett információ: a Függetlenségi Nyilatkozatot Debrecenben fogadják el 1849. április 14-én.

1849. január-február

Görgey Artúr tábornok felvidéki hadjárata.

1849. február 26-27.

A kápolnai ütközetben a Dembinski altábornagy vezette honvédsereg vereséget szenved Windischgrätz tábornagytól, s a Tisza mögé vonul vissza.
Megjegyzés: közvetett információ: a tavaszi hadjárat a Tisza vonala mögül
indul.

1849. március 3.

A honvédsereg főparancsnoka Görgey Artúr tábornok lesz.

1849. március-június

A tavaszi hadjárat.

1849. április 14.

Az országgyűlés a debreceni Nagytemplomban kimondja a Habsburg-ház
trónfosztását és Magyarország függetlenségét. Kossuth Lajost kormányzóelnökké választják.

1849. április 24.

A császári haderő kivonul Pestről.

14

szövegértés-szövegalkotás

7. évfolam – történelem

1849. május 4.

A honvédsereg Görgey vezetésével megkezdi Buda ostromát.
Megjegyzés: közvetett információ: Budát május 21-én foglalták el Görgey
csapatai. A térkép magyar győzelemmel végződő csatát jelöl.

1849. május 9.

I. Miklós orosz cár ünnepélyes nyilatkozatban bejelenti, hogy segítséget
nyújt I. Ferenc József császárnak a magyar szabadságharc leverésére.
Megjegyzés: közvetett információ: a rövidesen meginduló orosz támadás.

1849. május 30.

I. Ferenc József Haynau táborszernagyot nevezi ki a magyarországi császári csapatok főparancsnokává.
Megjegyzés: közvetett információ: az osztrák támadó erőket Haynau vezeti.

1849. június 5.

A kormány Pestre költözik.

1849. június 15.

Paszkievics herceg vezetésével az orosz haderő átlépi a magyar határokat.

1849. június 26.

A kormány Komáromnál jelöli meg a honvédcsapatok összevonásának helyét.

1849. június 29.

A kormány Szegedet jelöli meg a honvédsereg összevonására.

1849. augusztus 1.

A kormány és az országgyűlés Aradra költözik.

1849. augusztus 11.

Kossuth Lajos lemond. A kormányzati teljhatalmat Görgey Artúrra ruházza.

1849. augusztus 13.

Görgey tábornok a honvéd fősereggel Világosnál feltétel nélkül leteszi a
fegyvert az orosz Rüdiger tábornok előtt.

1849. augusztus 17.

Kossuth Lajos és kísérete Orsovánál elhagyja Magyarországot.

3. A térkép és a kronológia alapján válaszolj a következő kérdésekre!
a) Melyik ütközetben aratott jelentős győzelmet a honvédsereg a felvidéki hadjáratban? Hol és
mikor zajlott le az összecsapás?

b) Hol és mikor aratott döntő győzelmet Bem az erdélyi császári haderő felett?

c) Kísérd végig a dicsőséges tavaszi hadjárat útvonalát! Időrendben sorold fel a honvédsereg legjelentősebb csatáinak helyét és időpontját!

d) Állapítsd meg, hogy pontosan mettől-meddig tartott Buda ostroma!

A SZABADSÁGHARC
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e) Kísérd végig Haynau csapatainak mozgását! Sorold fel a császári haderő útvonalának legfontosabb állomásait!

f) Kísérd végig az orosz fősereg mozgását Magyarország területén! Sorold fel a cári haderő útvonalának legfontosabb állomásait!

g) Melyik két katonai vereség befolyásolta közvetlenül a szabadságharc bukását? Hol és mikor
zajlottak le ezek az ütközetek?

h) Keresd meg a Duna-menti Orsovát! (Megtalálod a Történelmi atlasz 16. oldalán található térképen!) Azonosítsd a település helyét a Történelmi atlasz 28. oldalán található térképen is! Állapítsd meg, hogy
melyik országba emigrált Kossuth Lajos 1849-ben!

4. A táblázat megfelelő oszlopába beírt sorszámmal állítsd időrendbe a megadott eseményeket!
A feladathoz használd a kronológiát és a Történelmi atlasz 28. oldalán található térképeket!
Események
Windischgrätz herceg leveri a második bécsi forradalmat.
Debrecenben kimondják a Habsburg-ház trónfosztását.
A honvédsereg győzelme Pákozdnál.
A kormány Pestről Debrecenbe költözik.
Jellasics horvát bán támadása a magyar forradalom ellen.
A világosi fegyverletétel.
Bem tábornok vereséget szenved Segesvárnál.
V. Ferdinánd lemond, az utóda I. Ferenc József.
A honvédsereg Görgey vezetésével elfoglalja Budát.
A honvédsereg győzelme Isaszegnél.

Sorszám
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5. a) Az alábbi gúnyrajzok az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeihez kötődnek.
A rajzok értelmezéséhez szükséges magyarázatokat a táblázatban olvashatod. A megfelelő sorszám megadásával párosítsd a gúnyrajzokat és a magyarázatokat!

1. kép

2. kép

3. kép

4. kép

A SZABADSÁGHARC

5. kép

6. kép

8. kép

7. kép
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Magyarázatok

A gúnyrajz sorszáma

A cár új fogsort adományoz a császár kitörött fogainak pótlására.
Így érte el végre célját az orosz medve jóvoltából a vérszomjas kétfejű sas.
Gúnyrajz a miniszterekről, akik nem látják a fejük felett lebegő Habsburgveszélyt.
Ferdinánd: Ez a korona túlságosan nagy az én öcsémnek… Itália és
Magyarország: Mi majd gondoskodunk arról, hogy kisebb legyen!!!
Még mindig nem látni a magyarokat. Gúnyrajz a magyar seregre hiába
váró bécsi felkelőkről.
Kossuth és tábornokai megkopasztják a kétfejű sast. Gúnyrajz a tavaszi
hadjáratról.
Kossuth kalapja többet nyom a latban, mint az európai uralkodók koronái
együttvéve.
Windischgrätz felfalja a bécsi szabadsághősöket.
b) Korábbi tanulmányaid, a kronológia és a térkép segítségével azonosítsd a gúnyrajzokban ábrázolt történelmi eseményeket! Állítsd időrendbe a gúnyrajzokat a megfelelő sorszámok jelölésével!

c) Keress két olyan gúnyrajzot, amelyek az ábrázolt események alapján összetartoznak! Írj egy
öt-hat mondatos fogalmazást, amelyben:
– összefoglalod a gúnyrajzokban megjelenített történelmi eseményeket;
– kifejted, hogy amit konkrétan látunk, az hogyan, milyen eszközökkel idézi fel az eseményeket (hangulat, cselekmény, arckifejezés, ruházat, méretek, jelképek stb.);
– értelmezed a szerző véleményét az eseményről (kivel ért egyet, kit utasít el, kit és mit ábrázol
pozitív vagy negatív módon).
Mielőtt kidolgoznád a fogalmazást, készíts vázlatot! Ebben jelenjenek meg a legfontosabb gondolatok és összefüggések!
Vázlat:
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1. változat

3. A dualizmus kora – Egy világváros
a századfordulón – Munkalap
1. Gyűjtsd össze a „világváros” kifejezés tartalmának sajátosságait!

2. Figyelmesen olvasd el az alábbi szöveget!
a) Húzd alá azokat a szavakat, amelyeket korábban nem ismertél, de a szövegkörnyezet alapján
meg tudod magyarázni a jelentésüket!
b) Karikázd be azokat a szavakat, amelyeket korábban nem ismertél, és a szövegkörnyezet alapján sem tudod megmagyarázni a jelentésüket!
Budapest Pest, Buda és Óbuda egyesítéséből jött létre 1873-ban. A főváros a dualizmus
korában látványos fejlődésen ment keresztül.
A magyar kormányok tudatosan törekedtek
arra, hogy Budapest Béccsel egyenrangú nagyvárossá váljék. A főváros lett a magyarországi
vasúthálózat központja. A legfontosabb állami,
gazdasági és kulturális intézményeknek Budapest adott otthont. A modern városi urbanizáció sajátosságai először itt jelentek meg.
A 19. század második felében a városok területének és népességének növekedése igényt
teremtett a tömegközlekedés megszervezésére. Az első pesti lóvasutat egy magántársaság alapította 1866-ban. A vállalkozás olyan
sikeresnek bizonyult, hogy a vonalakat gyors
ütemben bővítették. 1887-ben a Nagykörúton
kísérleti jelleggel bevezették a villamos közlekedést. Két évvel később üzembe helyezték
az első állandó járatot. A századfordulóra a
Margitsziget kivételével a villamos lépett a lóvasút helyébe. 1896-ban, a millennium évében
kezdte meg működését a kontinens első föld
alatti villamos vasútja az Andrássy úton.
A kiegyezés után a fontosabb közutakat szilárd burkolóanyaggal látták el. A különböző
burkolatok közül a két legsikeresebb, az aszfalt
1906-ban, a „macskakő” néven ismert kiskockakő 1907-ben jelent meg.
A közúti közlekedésben a gőzgéppel folytatott kísérletek nem sok eredményt hoztak. Az
igazi változás a belső égésű motorok kifejlesztésével valósult meg. Az első gépkocsi 1895-ben

jelent meg Budapesten. Az automobil csak a leggazdagabbak számára volt megfizethető. A tehetős magánemberek mellett a posta is vásárolt
automobilokat. A taxik 1913-ban jelentek meg,
az első autóbuszjárat pedig 1915-ben indult.
A modern tömegközlekedés ellenére a városban
még sokáig közlekedtek a lófogatú bérkocsik:
az egylovas konflisok és a kétlovas fiákerek.
A lóvontatású társaskocsik, az ún. omnibuszok egészen 1929-ig forgalomban maradtak.
A lakosság növekedésével párhuzamosan
a budapesti kutak vize egyre inkább elszenynyeződött. Ezért a vízvezetékek, valamint a
csatornahálózat létrehozását közegészségügyi
megfontolások is befolyásolták. A kilencvenes
évekre Budapest vízellátását a Duna mellé telepített, parti szűrésű kutakkal felszerelt vízművekkel biztosították. A csővezetékek hossza
jelentős mértékben növekedett. A kilencvenes
években megkezdődött a fővárosi csatornahálózat kiépítése.
A gáz először a közvilágításban jelent meg
1856-ban. Budapest létrejöttekor már 50 000
gázlámpa világított esténként. A szolgáltatás
rövidesen a magánfogyasztókra is kiterjedt.
A kilencvenes években megjelentek az első
gáztűzhelyek. 1914-re a gázlámpa és a gáztűzhely használata a budapesti lakosság mindennapjaiban megszokottá vált.
Az új energia, az elektromosság első felhasználója a villamos közlekedés volt. Az
áramszolgáltatás 1893-ban indult meg. A közvilágításban 1909-től kezdték felszerelni az
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elektromos árammal működő ívlámpákat, amelyek fokozatosan átvették a gyengébb fényerejű gázlámpák szerepét.
Az első távíróvonal Pesten 1850-ben nyílt
meg. Eleinte csak hivatalos táviratokat továbbítottak, de hamarosan magánemberek is
igénybe vehették a vonalat. A távírdákban főleg Morse-gépeket alkalmaztak. Bár 1881-ben
Budapesten létrejött az első telefonközpont, a

7. évfolam – történelem
távíróhálózat még sokáig fennmaradt. Sőt, a
nemzetközi forgalom lebonyolításában további vonalakat építettek ki. 1899-től azonban már
telefonon is továbbítottak táviratokat. Budapesti hírszolgálati különlegesség volt a Puskás
Tivadar által megszervezett telefonhírmondó.
Az előfizetőket egy központtal kötötték össze,
ahonnan híreket, kulturális műsorokat közvetítettek a számukra.

3. Készíts vázlatot a szövegről! A munkában az alábbi vázlatpontokra térj ki:
– A fejlődés háttere
– A tömegközlekedés fejlődése
– Vízvezeték és csatornahálózat
– A budapesti gáz- és áramszolgáltatás
– A hírközlés fejlődése
Törekedj a jól tagolt, áttekinthető ábrázolásra! Akkor dolgozol jól, ha
– a vázlat felépítéséből kiderül, hogy melyek a témával kapcsolatos legfontosabb információk;
– fel lehet ismerni a szöveg tartalmi összefüggéseit.
Az ok – okozati összefüggéseket nyilakkal jelöld!
Vázlat:
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4. Ebben a feladatban a tanulmányozott szöveg, valamint további segédanyagok alapján Budapestről
szóló kiselőadást kell összeállítanod.
A mellékletben megtalálod az alapszöveget, továbbá számos, a témához kapcsolódó képet, táblázatot és szövegrészletet.
Ajánlott munkamódszer:
– Tekintsd át a különböző segédanyagokat!
– Vágd ki egyenként a mellékelt képeket, táblázatokat, szövegrészleteket!
– Határozd meg, hogy adott segédanyag melyik résztémához kapcsolódik a szövegben! Ennek
alapján csoportosítsd a kivágott segédanyagokat! Ha félsz, hogy munka közben összekevered
őket, akkor a hátlapjukra jegyezd fel ceruzával, hogy hova kapcsolódnak!
– Próbáld meg az összes segédanyagot elhelyezni a szövegben!
– Állapítsd meg, hogy adott segédanyag pontosan hova illeszthető a résztémán belül! Ennek
alapján határozd meg az azonos résztémához tartozó segédanyagok sorrendjét! A sorszámot
szintén feljegyezheted ceruzával a hátlapjukra. Az alapszövegben egyértelműen jelöld be valamennyi segédanyag kapcsolódási helyét! Az alapszöveg margójára a segédanyagok melletti
sorszámok alapján jegyezd fel, hogy melyik szövegrészletről, képről, illetve táblázatról van
szó!
– Vágd szét az alapszöveget azokon a helyeken, ahova egy-egy segédanyag beilleszthető! Ügyelj
arra, hogy a szétvágással ne sértsd meg a mondathatárokat!
– A szövegdarabokat és a segédanyagokat helyezd el úgy egy tiszta papírra, hogy új, illusztrációkkal és szövegrészletekkel kiegészített, logikusan felépített kiselőadás jöjjön létre!
– Az anyagok áttanulmányozásával ellenőrizd, hogy a tartalom szempontjából logikus-e a kiselőadás szerkesztése!
– Ha úgy döntöttél, hogy a kiselőadás érthető, akkor a szövegdarabokat és a segédanyagokat a
megfelelő sorrendben ragaszd fel egymás után papírokra!
– Találj ki egy érdekes címet a kiselőadásnak, s ezt írd rá az első lap tetejére!
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Melléklet
Alapszöveg
Budapest Pest, Buda és Óbuda egyesítéséből jött létre 1873-ban. A főváros a dualizmus korában látványos fejlődésen ment keresztül. A magyar kormányok tudatosan törekedtek arra, hogy Budapest
Béccsel egyenrangú nagyvárossá váljék. A főváros lett a magyarországi vasúthálózat központja. A legfontosabb állami, gazdasági és kulturális intézményeknek Budapest adott otthont. A modern városi
urbanizáció sajátosságai először itt jelentek meg.
A 19. század második felében a városok területének és népességének növekedése igényt teremtett a tömegközlekedés megszervezésére. Az első pesti lóvasutat egy magántársaság alapította
1866-ban. A vállalkozás olyan sikeresnek bizonyult, hogy a vonalakat gyors ütemben bővítették.
1887-ben a Nagykörúton kísérleti jelleggel bevezették a villamos közlekedést. Két évvel később
üzembe helyezték az első állandó járatot. A századfordulóra a Margitsziget kivételével a villamos
lépett a lóvasút helyébe. 1896-ban, a millennium évében kezdte meg működését a kontinens első
föld alatti villamos vasútja az Andrássy úton.
A kiegyezés után a fontosabb közutakat szilárd burkolóanyaggal látták el. A különböző burkolatok közül a két legsikeresebb, az aszfalt 1906-ban, a „macskakő” néven ismert kiskockakő 1907ben jelent meg.
A közúti közlekedésben a gőzgéppel folytatott kísérletek nem sok eredményt hoztak. Az igazi
változás a belső égésű motorok kifejlesztésével valósult meg. Az első gépkocsi 1895-ben jelent
meg Budapesten. Az automobil csak a leggazdagabbak számára volt megfizethető. A tehetős magánemberek mellett a posta is vásárolt automobilokat. A taxik 1913-ban jelentek meg, az első
autóbuszjárat pedig 1915-ben indult. A modern tömegközlekedés ellenére a városban még sokáig
közlekedtek a lófogatú bérkocsik: az egylovas konflisok és a kétlovas fiákerek. A lóvontatású társaskocsik, az ún. omnibuszok egészen 1929-ig forgalomban maradtak.
A lakosság növekedésével párhuzamosan a budapesti kutak vize egyre inkább elszennyeződött. Ezért a vízvezetékek, valamint a csatornahálózat létrehozását közegészségügyi megfontolások is befolyásolták. A kilencvenes évekre Budapest vízellátását a Duna mellé telepített, parti
szűrésű kutakkal felszerelt vízművekkel biztosították. A csővezetékek hossza jelentős mértékben növekedett. A kilencvenes években megkezdődött a fővárosi csatornahálózat kiépítése.
A gáz először a közvilágításban jelent meg 1856-ban. Budapest létrejöttekor már 50 000 gázlámpa világított esténként. A szolgáltatás rövidesen a magánfogyasztókra is kiterjedt. A kilencvenes években megjelentek az első gáztűzhelyek. 1914-re a gázlámpa és a gáztűzhely használata
a budapesti lakosság mindennapjaiban megszokottá vált.
Az új energia, az elektromosság első felhasználója a villamos közlekedés volt. Az áramszolgáltatás 1893-ban indult meg. A közvilágításban 1909-től kezdték felszerelni az elektromos árammal
működő ívlámpákat, amelyek fokozatosan átvették a gyengébb fényerejű gázlámpák szerepét.
Az első távíróvonal Pesten 1850-ben nyílt meg. Eleinte csak hivatalos táviratokat továbbítottak,
de hamarosan magánemberek is igénybe vehették a vonalat. A távírdákban főleg Morse-gépeket
alkalmaztak. Bár 1881-ben Budapesten létrejött az első telefonközpont, a távíróhálózat még sokáig fennmaradt. Sőt, a nemzetközi forgalom lebonyolításában további vonalakat építettek ki. 1899től azonban már telefonon is továbbítottak táviratokat. Budapesti hírszolgálati különlegesség volt
a Puskás Tivadar által megszervezett telefonhírmondó. Az előfizetőket egy központtal kötötték
össze, ahonnan híreket, kulturális műsorokat közvetítettek a számukra.
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1. szöveg
Az Andrássy úton a hatóságok a városkép miatt nem engedélyeztek felszíni villamos vonalat. Féltek
azonban attól, hogy a millenniumi kiállítás forgalmát az omnibuszok képtelenek lesznek lebonyolítani. A megoldást a földalatti jelentette. A terveket a Városi Villamosvasút Rt. mögött álló Siemens és
Halske cég dolgozta ki. Az óriási költségek miatt a megvalósításba a budapesti villamosokat üzemeltető másik társaságot is bevonták. A városvezetés csak ahhoz ragaszkodott, hogy a létesítmény a millenniumi rendezvényekre készüljön el. Az építkezés 1894 augusztusában kezdődött. Nem egészen két
év alatt, a millenniumi ünnepségsorozat megnyitására befejeződött.

2. szöveg
A nagyvárosi lakosság növekedése megkívánta a budapesti élelmiszerellátás korszerűsítését. A kiegyezés utáni sajtó egyre többet cikkezett az elavult, zajos és piszkos utcai piacok felszámolásának
szükségességéről. Ezért a városvezetés vásárcsarnokok építését határozta el. A Vámház körúti központi vásárcsarnokot és a négy kerületi (a Rákóczi téri, Klauzál téri, Hunyadi téri és Hold utcai) csarnokot
1897-ben adták át. A pesti belső kerületekben megszűntek a korábbi köztéri piacok. A házaló kereskedelmet betiltották.
A vásárcsarnokok működését szigorú közegészségügyi előírásokkal szabályozták. Például
cukorféleségeket és lekvárt csak üvegszekrényben vagy üvegbúra alatt, dinnyét és egyéb gyümölcsöt szeletelés nélkül lehetett kirakni. A savanyúságokat e célra használt fakanállal, favillával lehetett kiszedni a hordóból. Tejet és tejterméket tiszta ruhával lefedve kínálhattak. Csomagolásra csakis tiszta, használatlan papírt engedélyeztek. Kutyát, macskát még pórázon sem
lehetett a vásárcsarnok területére vinni. A csarnokok működését fővárosi bizottság felügyelte.

3. szöveg
A dualizmus évtizedeiben látványos fejlődésnek indult az elektromosság. Az áram felhasználása forradalmasította a technikát, megváltoztatta a városi világítást és közlekedést. A villanyvilágítást 1878ban az elektrotechnikai részleggel bővített Ganz-gyár próbálta ki először. A városligeti korcsolyapályát villanylámpákkal szerelték fel. Hasonló világítást alkalmaztak az 1885-ös országos kiállítás
pavilonjaiban. A kiállítás egyik szenzációja volt a Zipernovszky Károly, Déry Miksa és Bláthy Ottó
által kifejlesztett áramelosztó rendszer, a transzformátor.
Az áramszolgáltatás 1893-ban magánvállalkozásként indult meg. Az áramszolgáltatásban részesülő háztartásokban megjelent a villannyal működő vasaló, vízforraló, kávéfőző, tűzhely és
fűtőtest. A közvilágításban a villanylámpák csak a századforduló után kezdték felváltani a korábbi gázlámpákat.
A villanyvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódott egy másik budapesti gyár, az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. (a mai Tungsram Rt. elődje) találmánya, az 1905-ben piacra bocsátott
volframszálas izzólámpa. A korábban használt szénszálas izzólámpák jól világítottak, de jóval
nagyobb energiát használtak. Az Egyesült Izzó által gyártott termékek hatásfoka négyszer jobb
volt, mint a korábbi gyártmányoké.
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4. szöveg
Budapesten a nagykörúti kísérleti villamosvasút sikere után 1889-ben nyílt meg az első, véglegesnek
szánt vonal. A századfordulóra a Margitsziget kivételével a fővárosban megszűnt a lóvasút. Budapesten a villamosokat két társaság üzemeltette, a Városi Villamosvasút Rt. és a Közúti Vaspálya Társaság.
A társaságok eltérő színű, sárga, illetve barna kocsikat üzemeltettek. A villamos a kalauz jelzésére indult. A kocsikat télen nem fűtötték, belső világításuk pedig minimális volt. Ahogy a forgalom növekedett, a belvárosi főutak a macskaköveken csattogó bérkocsik, a tülkölő automobilok és a villamosok
csengetése miatt egyre zajosabbá váltak. A közlekedésben a lóvontatású járművek előnyt élveztek.
Ha egy ló megriadt vagy megbokrosodott, akkor a villamos vezetőjének abba kellett hagynia a csengetést, és meg kellett kísérelnie megállítani a járművet.

5. szöveg
A telefonhírmondó feltalálója és népszerűsítője Puskás Tivadar volt. Találmányával a lehető leggyorsabb hírszolgáltatást igyekezett megvalósítani. A telefonhírmondó negyven újságírót foglalkoztatott,
akik tizenkét hírsorozatot készítettek naponta. A telefonhírmondó reggel fél kilenctől este nyolcig
óránként frissített összeállítással jelentkezett. Tizenkét bemondót alkalmaztak, akik párosával, egymást váltva olvasták be a híreket. Időnként zenei műsorokat is közvetítettek. Maga a készülék egy
fejhallgatóból állt. A közvetítés kezdetére a hallgatókat erőteljes, több méterre hangzó búgás figyelmeztette.

6. szöveg
A Nyugati pályaudvar az első magyarországi vasút pesti végállomására épült. Az eredeti épület keresztezte a mai Nagykörút vonalát. Ezért az 1872-ben meginduló városrendezéssel összhangban elrendelték a lebontását. Az új pályaudvart a régi csarnok fölé építették úgy, hogy közben a forgalom
zavartalanul működött. Az építkezés kivitelezői elsősorban francia cégek voltak. A fővállalkozó a párizsi Eiffel-iroda volt. A szerkezeti elemek gyártásában a budapesti Ganz gépgyár is közreműködött.
Az építkezés 1877-ben fejeződött be. A forgalmi igényeket a pályaudvar hamarosan kinőtte. Ezért
1884-ben a főépületet külső vágányokkal egészítették ki.

7. szöveg
1880-ban Puskás Ferenc, Puskás Tivadar öccse, az Európai Edison Telefontársaság képviselője engedélyt
kapott, hogy Budapesten és Újpesten távbeszélő hálózatot létesítsen. Az első budapesti telefonközpont 50 előfizetővel 1881-ben kezdte meg működését. A telefonhálózatot 1887-ben államosították.
Fenntartója a Magyar Királyi Posta lett. 1889 végén megvalósult a Bécs – Budapest telefonösszeköttetés, de csak a főpostáról és a tőzsdéről lehetett Bécsbe telefonálni. Tárcsázás még nem létezett. Némi
kurblizás után bejelentkezett a központ. A hívott nevének bemondása után a kapcsolást a telefonközpontban dolgozó „kisasszonyok” intézték. Bár 1901-ben bevezették a telefonszámokat, a kézi kapcsolás
a húszas évekig fennmaradt.
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1. táblázat
A főváros lakosságának növekedése a dualizmus korában
Pest, Buda és Óbuda

1869

271 000

Budapest

1880

361 000

Budapest

1890

506 000

Budapest

1900

732 000

Budapest

1910

880 000

2. táblázat
Budapesti hidak a dualizmus korában
A híd neve

Az átadás éve

Lánchíd

1849

Margit híd

1873

Összekötő vasúti híd

1877

Újpesti összekötő vasúti híd

1896

Ferenc József híd

1896

Erzsébet híd

1903
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1. kép: telefonkészülék

2. kép: autóbuszjárat az Andrássy úton 1915-ben

3. kép: a Nyugati pályaudvar 1900 körül

4. kép: a telefonhírmondó; plakát
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5. kép: Peugeot-modell a kilencvenes évekből

6. kép: földalatti állomás az Andrássy úton

4. kép: a Teréz telefonközpont a Nagymező utcában

7. kép: elektromos ívlámpa a Köröndön
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MID-KIEGÉSZÍTÉS:
ELSŐ VÁLTOZAT
1. Olvasd el a „világváros” szó értelmezését! Húzd alá azokat a kifejezéseket,
amelyek szerinted a „világváros”-t jellemzik!
világváros = Fejlett gazdasági és kulturális életű, általában egy milliónál több lakosú
		
város.

London=világváros		

Szeged=nagyváros, de nem világváros

1.

több millió lakos

2.

nemzetközi pénzügyi intézetek

3.

nincs repülőtér,
helyi autóbuszjáratok

4.

filmfesztiválok
színház
opera
múzeumok

5.

városi focibajnokság

6.

fejlett médiaszolgáltatások:
− BBC
− The New York Times
− nyomdák

7.

általános iskolák, középiskolák
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2.a) Húzd alá a szövegben a kulcsszavakat, a legfontosabb szavakat!
A szöveg után található szavak segítenek neked a szövegértésben.
2.b) Húzd alá a szövegben a közlekedési eszközöket!
Budapest Pest, Buda és Óbuda egyesítéséből jött létre 1873-ban. A főváros a
dualizmus korában látványos fejlődésen ment keresztül. A magyar kormányok
tudatosan törekedtek arra, hogy Budapest Béccsel egyenrangú nagyvárossá
váljék. A főváros lett a magyarországi vasúthálózat központja. A legfontosabb
állami, gazdasági és kulturális intézményeknek Budapest adott otthont. A
modern városi urbanizáció sajátosságai először itt jelentek meg.
A 19. század második felében a városok területének és népességének
növekedése igényt teremtett a tömegközlekedés megszervezésére. Az első
pesti lóvasutat egy magántársaság alapította 1866-ban. A vállalkozás olyan
sikeresnek bizonyult, hogy a vonalakat gyors ütemben bővítették. 1887-ben a
Nagykörúton kísérleti jelleggel bevezették a villamos közlekedést. Két évvel
később üzembe helyezték az első állandó járatot. A századfordulóra − a
Margitsziget kivételével − a villamos lépett a lóvasút helyébe. 1896-ban, a
millennium évében kezdte meg működését a kontinens első föld alatti villamos
vasútja az Andrássy úton.
A kiegyezés után a fontosabb közutakat szilárd burkolóanyaggal látták el. A
különböző burkolatok közül a két legsikeresebb, az aszfalt 1906-ban, a „macskakő”
néven ismert kiskockakő 1907-ben jelent meg.
A közúti közlekedésben a gőzgéppel folytatott kísérletek nem sok eredményt
hoztak. Az igazi változás a belső égésű motorok kifejlesztésével valósult
meg. Az első gépkocsi 1895-ben jelent meg Budapesten. Az automobil csak a
leggazdagabbak számára volt megfizethető. A tehetős magánemberek mellett
a posta is vásárolt automobilokat. A taxik 1913-ban jelentek meg, az első
autóbuszjárat pedig 1915-ben indult. A modern tömegközlekedés ellenére a
városban még sokáig közlekedtek a lófogatú bérkocsik: az egylovas konflisok
és a kétlovas fiákerek. A lóvontatású társaskocsik, az ún. omnibuszok egészen
1929-ig forgalomban maradtak.
A lakosság növekedésével párhuzamosan a budapesti kutak vize egyre
inkább elszennyeződött. Ezért a vízvezetékek, valamint a csatornahálózat
létrehozását közegészségügyi megfontolások is befolyásolták. A kilencvenes
évekre Budapest vízellátását a Duna mellé telepített, parti szűrésű kutakkal
felszerelt vízművekkel biztosították. A csővezetékek hossza jelentős mértékben
növekedett. A kilencvenes években megkezdődött a fővárosi csatornahálózat
kiépítése.
A gáz először a közvilágításban jelent meg 1856-ban. Budapest létrejöttekor
már 50 000 gázlámpa világított esténként. A szolgáltatás rövidesen a
magánfogyasztókra is kiterjedt. A kilencvenes években megjelentek az első
gáztűzhelyek. 1914-re a gázlámpa és a gáztűzhely használata a budapesti
lakosság mindennapjaiban megszokottá vált.
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Az új energia, az elektromosság első felhasználója a villamos közlekedés volt.
Az áramszolgáltatás 1893-ban indult meg. A közvilágításban 1909-től kezdték
felszerelni az elektromos árammal működő ívlámpákat, amelyek fokozatosan
átvették a gyengébb fényerejű gázlámpák szerepét.
Az első távíróvonal Pesten 1850-ben nyílt meg. Eleinte csak hivatalos táviratokat
továbbítottak, de hamarosan magánemberek is igénybe vehették a vonalat.
A távírdákban főleg Morse-gépeket alkalmaztak. Bár 1881-ben Budapesten
létrejött az első telefonközpont, a távíróhálózat még sokáig fennmaradt. Sőt, a
nemzetközi forgalom lebonyolításában további vonalakat építettek ki. 1899től azonban már telefonon is továbbítottak táviratokat. Budapesti hírszolgálati
különlegesség volt a Puskás Tivadar által megszervezett telefonhírmondó.
Az előfizetőket egy központtal kötötték össze, ahonnan híreket, kulturális
műsorokat közvetítettek a számukra.
Fogalommeghatározások
dualizmus
1867 és 1918 között Magyarország és Ausztria társultak egymással. A két
országnak egy államfője volt, aki mindkét országot kormányozta.
urbanizáció
A lakosság a városokba költözik, városlakóvá válik.
népesség
Egy helyen élő emberek összessége.
tömegközlekedés /tömegközlekedési eszközök
Olyan járművek, amelyeken egyszerre sok ember tud utazni. Pl.: villamos, busz,
metró.
magántársaság
Nem az állam a tulajdonos, hanem egy/több személy.
kísérleti jelleggel
Megpróbálták, hátha sikerül.
állandó járat
A tömegközlekedési eszköz mindennap rendszeresen jár.
szilárd burkolóanyag
aszfalt
kiskockakő=„macskakő”
automobil
Az autó (kocsi) régies neve.
lófogatú bérkocsi
Ezt a kocsit bérelni lehetett. Még nem motorral működött, hanem ló húzta.
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omnibusz
Olyan, mint a busz (tömegközlekedési eszköz), de még ló húzta.
a kutak vize elszennyeződött
A kutak vize „piszkos” lett. A piszkos vizet nem szabad meginni.

Vízvezeték-, csatornahálózat

közegészségügyi megfontolás
Az egészség védelmével foglalkozik. Ha piszkos vizet iszunk, betegek leszünk,
ezért kell a vízvezeték-hálózat, ahonnan tiszta, ellenőrzött vizet kapunk. Ha a
házból a piszkos víz (WC, mosogatás, mosás) nem megy el, illetve nem zárt
rendszeren távozik, az is betegséget okozhat.
vízmű/vek
Olyan épület vagy berendezés, ahol/amivel tisztítják a vizet.
közvilágítás
Az utcákon álló lámpák összessége.
áramszolgáltatás
Villamos energiát (elektromosságot) ad az embereknek, például hogy a lakásban
ne gyertya világítson, hanem lámpa.
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ívlámpa
Ívfénnyel (villamos „ívkisüléssel”), árammal világító lámpa.

távíróvonal
Vezetékkel („dróttal”) történő villamos összeköttetés két távoli pont között. A
Morse-ábécé segítségével lehetett üzenetet, táviratot küldeni a távíróvonalon
keresztül.
telefonhírmondó

millennium
1000. évforduló
1896-ban a magyar honfoglalás 1000. évfordulóját ünnepelték.
3. Jelöld be, hol van szó a szövegben a következő témákról!
a) A fejlődés háttere
b) A tömegközlekedés fejlődése
c) Vízvezeték- és csatornahálózat
d) A budapesti gáz- és áramszolgáltatás
e) A hírközlés fejlődése

A DUALIZMUS KORA

4. Évszámok és események csoportosítása
Keresd meg az évszámhoz tartozó eseményt!
1.

1873

Az első földalatti villamosvasút.

A)

2.

1866

Az első gépkocsi Budapesten.

B)

3.

1887

Az áramszolgáltatás kezdete.

C)

4.

1896

A taxik megjelenése Budapesten.

D)

5.

1895

Pest, Buda és Óbuda egyesítése.

E)

6.

1856

Az első távíróvonal Pesten.

F)

7.

1893

Az első pesti lóvasút.

G)

8.

1913

Az első telefonközpont Budapesten.

H)

9.

1850

Közvilágítás gázzal.

I)

10.

1881

Villamos közlekedés kísérleti jelleggel.

J)

Írd be a megfelelő betűt!
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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5. Milyen témákhoz kapcsolódnak a képek? Csoportosítsd őket!

A) – közlekedés:		

___________________________________

B) – közvilágítás:		

___________________________________

C) – telefonszolgáltatás: ___________________________________
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6. Készíts vázlatot a következő témáról az általad a második feladatban kikeresett
kulcsszavak segítségével!
A tömegközlekedés fejlődése!
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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2. változat

3. A dualizmus kora – Egy világváros
a századfordulón – Munkalap
1. Gyűjtsd össze a „világváros” kifejezés tartalmának sajátosságait!

2. Figyelmesen olvasd el az alábbi szöveget!
a) Húzd alá azokat a szavakat, amelyeket korábban nem ismertél, de a szövegkörnyezet alapján
meg tudod magyarázni a jelentésüket!
b) Karikázd be azokat a szavakat, amelyeket korábban nem ismertél, és a szövegkörnyezet alapján sem tudod megmagyarázni a jelentésüket!
Budapest Pest, Buda és Óbuda egyesítéséből jött létre 1873-ban. A főváros a dualizmus
korában látványos fejlődésen ment keresztül.
A magyar kormányok tudatosan törekedtek
arra, hogy Budapest Béccsel egyenrangú nagyvárossá váljék. A főváros lett a magyarországi
vasúthálózat központja. A legfontosabb állami,
gazdasági és kulturális intézményeknek Budapest adott otthont. A modern városi urbanizáció sajátosságai először itt jelentek meg.
A 19. század második felében a városok területének és népességének növekedése igényt
teremtett a tömegközlekedés megszervezésére. Az első pesti lóvasutat egy magántársaság alapította 1866-ban. A vállalkozás olyan
sikeresnek bizonyult, hogy a vonalakat gyors
ütemben bővítették. 1887-ben a Nagykörúton
kísérleti jelleggel bevezették a villamos közlekedést. Két évvel később üzembe helyezték
az első állandó járatot. A századfordulóra a
Margitsziget kivételével a villamos lépett a lóvasút helyébe. 1896-ban, a millennium évében
kezdte meg működését a kontinens első föld
alatti villamos vasútja az Andrássy úton.
A kiegyezés után a fontosabb közutakat szilárd burkolóanyaggal látták el. A különböző
burkolatok közül a két legsikeresebb, az aszfalt
1906-ban, a „macskakő” néven ismert kiskockakő 1907-ben jelent meg.
A közúti közlekedésben a gőzgéppel folytatott kísérletek nem sok eredményt hoztak. Az
igazi változás a belső égésű motorok kifejlesztésével valósult meg. Az első gépkocsi 1895-ben

jelent meg Budapesten. Az automobil csak a leggazdagabbak számára volt megfizethető. A tehetős magánemberek mellett a posta is vásárolt
automobilokat. A taxik 1913-ban jelentek meg,
az első autóbuszjárat pedig 1915-ben indult.
A modern tömegközlekedés ellenére a városban
még sokáig közlekedtek a lófogatú bérkocsik:
az egylovas konflisok és a kétlovas fiákerek.
A lóvontatású társaskocsik, az ún. omnibuszok egészen 1929-ig forgalomban maradtak.
A lakosság növekedésével párhuzamosan
a budapesti kutak vize egyre inkább elszenynyeződött. Ezért a vízvezetékek, valamint a
csatornahálózat létrehozását közegészségügyi
megfontolások is befolyásolták. A kilencvenes
évekre Budapest vízellátását a Duna mellé telepített, parti szűrésű kutakkal felszerelt vízművekkel biztosították. A csővezetékek hossza
jelentős mértékben növekedett. A kilencvenes
években megkezdődött a fővárosi csatornahálózat kiépítése.
A gáz először a közvilágításban jelent meg
1856-ban. Budapest létrejöttekor már 50 000
gázlámpa világított esténként. A szolgáltatás
rövidesen a magánfogyasztókra is kiterjedt.
A kilencvenes években megjelentek az első
gáztűzhelyek. 1914-re a gázlámpa és a gáztűzhely használata a budapesti lakosság mindennapjaiban megszokottá vált.
Az új energia, az elektromosság első felhasználója a villamos közlekedés volt. Az
áramszolgáltatás 1893-ban indult meg. A közvilágításban 1909-től kezdték felszerelni az
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elektromos árammal működő ívlámpákat, amelyek fokozatosan átvették a gyengébb fényerejű gázlámpák szerepét.
Az első távíróvonal Pesten 1850-ben nyílt
meg. Eleinte csak hivatalos táviratokat továbbítottak, de hamarosan magánemberek is
igénybe vehették a vonalat. A távírdákban főleg Morse-gépeket alkalmaztak. Bár 1881-ben
Budapesten létrejött az első telefonközpont, a

távíróhálózat még sokáig fennmaradt. Sőt, a
nemzetközi forgalom lebonyolításában további vonalakat építettek ki. 1899-től azonban már
telefonon is továbbítottak táviratokat. Budapesti hírszolgálati különlegesség volt a Puskás
Tivadar által megszervezett telefonhírmondó.
Az előfizetőket egy központtal kötötték össze,
ahonnan híreket, kulturális műsorokat közvetítettek a számukra.

3. Készíts vázlatot a szövegről! A munkában az alábbi vázlatpontokra térj ki:
– A fejlődés háttere
– A tömegközlekedés fejlődése
– Vízvezeték és csatornahálózat
– A budapesti gáz- és áramszolgáltatás
– A hírközlés fejlődése
Törekedj a jól tagolt, áttekinthető ábrázolásra! Akkor dolgozol jól, ha
– a vázlat felépítéséből kiderül, hogy melyek a témával kapcsolatos legfontosabb információk;
– fel lehet ismerni a szöveg tartalmi összefüggéseit.
Az ok – okozati összefüggéseket nyilakkal jelöld!
Vázlat:
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4. Ebben a feladatban a tanulmányozott szöveg, valamint további segédanyagok alapján Budapestről
szóló kiselőadást kell összeállítanod.
A mellékletben megtalálod az alapszöveget, továbbá számos, a témához kapcsolódó képet, táblázatot és szövegrészletet.
Ajánlott munkamódszer:
– Tekintsd át a különböző segédanyagokat!
– Vágd ki egyenként a mellékelt képeket, táblázatokat, szövegrészleteket!
– Határozd meg, hogy adott segédanyag melyik résztémához kapcsolódik a szövegben! Ennek
alapján csoportosítsd a kivágott segédanyagokat! Ha félsz, hogy munka közben összekevered
őket, akkor a hátlapjukra jegyezd fel ceruzával, hogy hova kapcsolódnak!
– Próbáld meg az összes segédanyagot elhelyezni a szövegben!
– Állapítsd meg, hogy adott segédanyag pontosan hova illeszthető a résztémán belül! Ennek
alapján határozd meg az azonos résztémához tartozó segédanyagok sorrendjét! A sorszámot
szintén feljegyezheted ceruzával a hátlapjukra. Az alapszövegben egyértelműen jelöld be valamennyi segédanyag kapcsolódási helyét! Az alapszöveg margójára a segédanyagok melletti
sorszámok alapján jegyezd fel, hogy melyik szövegrészletről, képről, illetve táblázatról van
szó!
– Vágd szét az alapszöveget azokon a helyeken, ahova egy-egy segédanyag beilleszthető! Ügyelj
arra, hogy a szétvágással ne sértsd meg a mondathatárokat!
– A szövegdarabokat és a segédanyagokat helyezd el úgy egy tiszta papírra, hogy új, illusztrációkkal és szövegrészletekkel kiegészített, logikusan felépített kiselőadás jöjjön létre!
– Az anyagok áttanulmányozásával ellenőrizd, hogy a tartalom szempontjából logikus-e a kiselőadás szerkesztése!
– Ha úgy döntöttél, hogy a kiselőadás érthető, akkor a szövegdarabokat és a segédanyagokat a
megfelelő sorrendben ragaszd fel egymás után papírokra!
– Találj ki egy érdekes címet a kiselőadásnak, s ezt írd rá az első lap tetejére!
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Melléklet
Alapszöveg
Budapest Pest, Buda és Óbuda egyesítéséből jött létre 1873-ban. A főváros a dualizmus korában látványos fejlődésen ment keresztül. A magyar kormányok tudatosan törekedtek arra, hogy Budapest
Béccsel egyenrangú nagyvárossá váljék. A főváros lett a magyarországi vasúthálózat központja. A legfontosabb állami, gazdasági és kulturális intézményeknek Budapest adott otthont. A modern városi
urbanizáció sajátosságai először itt jelentek meg.
A 19. század második felében a városok területének és népességének növekedése igényt teremtett a tömegközlekedés megszervezésére. Az első pesti lóvasutat egy magántársaság alapította
1866-ban. A vállalkozás olyan sikeresnek bizonyult, hogy a vonalakat gyors ütemben bővítették.
1887-ben a Nagykörúton kísérleti jelleggel bevezették a villamos közlekedést. Két évvel később
üzembe helyezték az első állandó járatot. A századfordulóra a Margitsziget kivételével a villamos
lépett a lóvasút helyébe. 1896-ban, a millennium évében kezdte meg működését a kontinens első
föld alatti villamos vasútja az Andrássy úton.
A kiegyezés után a fontosabb közutakat szilárd burkolóanyaggal látták el. A különböző burkolatok közül a két legsikeresebb, az aszfalt 1906-ban, a „macskakő” néven ismert kiskockakő 1907ben jelent meg.
A közúti közlekedésben a gőzgéppel folytatott kísérletek nem sok eredményt hoztak. Az igazi
változás a belső égésű motorok kifejlesztésével valósult meg. Az első gépkocsi 1895-ben jelent
meg Budapesten. Az automobil csak a leggazdagabbak számára volt megfizethető. A tehetős magánemberek mellett a posta is vásárolt automobilokat. A taxik 1913-ban jelentek meg, az első
autóbuszjárat pedig 1915-ben indult. A modern tömegközlekedés ellenére a városban még sokáig
közlekedtek a lófogatú bérkocsik: az egylovas konflisok és a kétlovas fiákerek. A lóvontatású társaskocsik, az ún. omnibuszok egészen 1929-ig forgalomban maradtak.
A lakosság növekedésével párhuzamosan a budapesti kutak vize egyre inkább elszennyeződött. Ezért a vízvezetékek, valamint a csatornahálózat létrehozását közegészségügyi megfontolások is befolyásolták. A kilencvenes évekre Budapest vízellátását a Duna mellé telepített, parti
szűrésű kutakkal felszerelt vízművekkel biztosították. A csővezetékek hossza jelentős mértékben növekedett. A kilencvenes években megkezdődött a fővárosi csatornahálózat kiépítése.
A gáz először a közvilágításban jelent meg 1856-ban. Budapest létrejöttekor már 50 000 gázlámpa világított esténként. A szolgáltatás rövidesen a magánfogyasztókra is kiterjedt. A kilencvenes években megjelentek az első gáztűzhelyek. 1914-re a gázlámpa és a gáztűzhely használata
a budapesti lakosság mindennapjaiban megszokottá vált.
Az új energia, az elektromosság első felhasználója a villamos közlekedés volt. Az áramszolgáltatás 1893-ban indult meg. A közvilágításban 1909-től kezdték felszerelni az elektromos árammal
működő ívlámpákat, amelyek fokozatosan átvették a gyengébb fényerejű gázlámpák szerepét.
Az első távíróvonal Pesten 1850-ben nyílt meg. Eleinte csak hivatalos táviratokat továbbítottak,
de hamarosan magánemberek is igénybe vehették a vonalat. A távírdákban főleg Morse-gépeket
alkalmaztak. Bár 1881-ben Budapesten létrejött az első telefonközpont, a távíróhálózat még sokáig fennmaradt. Sőt, a nemzetközi forgalom lebonyolításában további vonalakat építettek ki. 1899től azonban már telefonon is továbbítottak táviratokat. Budapesti hírszolgálati különlegesség volt
a Puskás Tivadar által megszervezett telefonhírmondó. Az előfizetőket egy központtal kötötték
össze, ahonnan híreket, kulturális műsorokat közvetítettek a számukra.
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1. szöveg
Az Andrássy úton a hatóságok a városkép miatt nem engedélyeztek felszíni villamos vonalat. Féltek
azonban attól, hogy a millenniumi kiállítás forgalmát az omnibuszok képtelenek lesznek lebonyolítani. A megoldást a földalatti jelentette. A terveket a Városi Villamosvasút Rt. mögött álló Siemens és
Halske cég dolgozta ki. Az óriási költségek miatt a megvalósításba a budapesti villamosokat üzemeltető másik társaságot is bevonták. A városvezetés csak ahhoz ragaszkodott, hogy a létesítmény a millenniumi rendezvényekre készüljön el. Az építkezés 1894 augusztusában kezdődött. Nem egészen két
év alatt, a millenniumi ünnepségsorozat megnyitására befejeződött.

2. szöveg
A nagyvárosi lakosság növekedése megkívánta a budapesti élelmiszerellátás korszerűsítését. A kiegyezés utáni sajtó egyre többet cikkezett az elavult, zajos és piszkos utcai piacok felszámolásának
szükségességéről. Ezért a városvezetés vásárcsarnokok építését határozta el. A Vámház körúti központi vásárcsarnokot és a négy kerületi (a Rákóczi téri, Klauzál téri, Hunyadi téri és Hold utcai) csarnokot
1897-ben adták át. A pesti belső kerületekben megszűntek a korábbi köztéri piacok. A házaló kereskedelmet betiltották.
A vásárcsarnokok működését szigorú közegészségügyi előírásokkal szabályozták. Például
cukorféleségeket és lekvárt csak üvegszekrényben vagy üvegbúra alatt, dinnyét és egyéb gyümölcsöt szeletelés nélkül lehetett kirakni. A savanyúságokat e célra használt fakanállal, favillával lehetett kiszedni a hordóból. Tejet és tejterméket tiszta ruhával lefedve kínálhattak. Csomagolásra csakis tiszta, használatlan papírt engedélyeztek. Kutyát, macskát még pórázon sem
lehetett a vásárcsarnok területére vinni. A csarnokok működését fővárosi bizottság felügyelte.

3. szöveg
A dualizmus évtizedeiben látványos fejlődésnek indult az elektromosság. Az áram felhasználása forradalmasította a technikát, megváltoztatta a városi világítást és közlekedést. A villanyvilágítást 1878ban az elektrotechnikai részleggel bővített Ganz-gyár próbálta ki először. A városligeti korcsolyapályát villanylámpákkal szerelték fel. Hasonló világítást alkalmaztak az 1885-ös országos kiállítás
pavilonjaiban. A kiállítás egyik szenzációja volt a Zipernovszky Károly, Déry Miksa és Bláthy Ottó
által kifejlesztett áramelosztó rendszer, a transzformátor.
Az áramszolgáltatás 1893-ban magánvállalkozásként indult meg. Az áramszolgáltatásban részesülő háztartásokban megjelent a villannyal működő vasaló, vízforraló, kávéfőző, tűzhely és
fűtőtest. A közvilágításban a villanylámpák csak a századforduló után kezdték felváltani a korábbi gázlámpákat.
A villanyvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódott egy másik budapesti gyár, az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. (a mai Tungsram Rt. elődje) találmánya, az 1905-ben piacra bocsátott
volframszálas izzólámpa. A korábban használt szénszálas izzólámpák jól világítottak, de jóval
nagyobb energiát használtak. Az Egyesült Izzó által gyártott termékek hatásfoka négyszer jobb
volt, mint a korábbi gyártmányoké.
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4. szöveg
Budapesten a nagykörúti kísérleti villamosvasút sikere után 1889-ben nyílt meg az első, véglegesnek
szánt vonal. A századfordulóra a Margitsziget kivételével a fővárosban megszűnt a lóvasút. Budapesten a villamosokat két társaság üzemeltette, a Városi Villamosvasút Rt. és a Közúti Vaspálya Társaság.
A társaságok eltérő színű, sárga, illetve barna kocsikat üzemeltettek. A villamos a kalauz jelzésére indult. A kocsikat télen nem fűtötték, belső világításuk pedig minimális volt. Ahogy a forgalom növekedett, a belvárosi főutak a macskaköveken csattogó bérkocsik, a tülkölő automobilok és a villamosok
csengetése miatt egyre zajosabbá váltak. A közlekedésben a lóvontatású járművek előnyt élveztek.
Ha egy ló megriadt vagy megbokrosodott, akkor a villamos vezetőjének abba kellett hagynia a csengetést, és meg kellett kísérelnie megállítani a járművet.

5. szöveg
A telefonhírmondó feltalálója és népszerűsítője Puskás Tivadar volt. Találmányával a lehető leggyorsabb hírszolgáltatást igyekezett megvalósítani. A telefonhírmondó negyven újságírót foglalkoztatott,
akik tizenkét hírsorozatot készítettek naponta. A telefonhírmondó reggel fél kilenctől este nyolcig
óránként frissített összeállítással jelentkezett. Tizenkét bemondót alkalmaztak, akik párosával, egymást váltva olvasták be a híreket. Időnként zenei műsorokat is közvetítettek. Maga a készülék egy
fejhallgatóból állt. A közvetítés kezdetére a hallgatókat erőteljes, több méterre hangzó búgás figyelmeztette.

6. szöveg
A Nyugati pályaudvar az első magyarországi vasút pesti végállomására épült. Az eredeti épület keresztezte a mai Nagykörút vonalát. Ezért az 1872-ben meginduló városrendezéssel összhangban elrendelték a lebontását. Az új pályaudvart a régi csarnok fölé építették úgy, hogy közben a forgalom
zavartalanul működött. Az építkezés kivitelezői elsősorban francia cégek voltak. A fővállalkozó a párizsi Eiffel-iroda volt. A szerkezeti elemek gyártásában a budapesti Ganz gépgyár is közreműködött.
Az építkezés 1877-ben fejeződött be. A forgalmi igényeket a pályaudvar hamarosan kinőtte. Ezért
1884-ben a főépületet külső vágányokkal egészítették ki.

7. szöveg
1880-ban Puskás Ferenc, Puskás Tivadar öccse, az Európai Edison Telefontársaság képviselője engedélyt
kapott, hogy Budapesten és Újpesten távbeszélő hálózatot létesítsen. Az első budapesti telefonközpont 50 előfizetővel 1881-ben kezdte meg működését. A telefonhálózatot 1887-ben államosították.
Fenntartója a Magyar Királyi Posta lett. 1889 végén megvalósult a Bécs – Budapest telefonösszeköttetés, de csak a főpostáról és a tőzsdéről lehetett Bécsbe telefonálni. Tárcsázás még nem létezett. Némi
kurblizás után bejelentkezett a központ. A hívott nevének bemondása után a kapcsolást a telefonközpontban dolgozó „kisasszonyok” intézték. Bár 1901-ben bevezették a telefonszámokat, a kézi kapcsolás
a húszas évekig fennmaradt.
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1. táblázat
A főváros lakosságának növekedése a dualizmus korában
Pest, Buda és Óbuda

1869

271 000

Budapest

1880

361 000

Budapest

1890

506 000

Budapest

1900

732 000

Budapest

1910

880 000

2. táblázat
Budapesti hidak a dualizmus korában
A híd neve

Az átadás éve

Lánchíd

1849

Margit híd

1873

Összekötő vasúti híd

1877

Újpesti összekötő vasúti híd

1896

Ferenc József híd

1896

Erzsébet híd

1903
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1. kép: telefonkészülék

2. kép: autóbuszjárat az Andrássy úton 1915-ben

3. kép: a Nyugati pályaudvar 1900 körül

4. kép: a telefonhírmondó; plakát
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5. kép: Peugeot-modell a kilencvenes évekből

6. kép: földalatti állomás az Andrássy úton

4. kép: a Teréz telefonközpont a Nagymező utcában

7. kép: elektromos ívlámpa a Köröndön
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MID-KIEGÉSZÍTÉS:
MÁSODIK VÁLTOZAT
1. Olvasd el a „világváros” szó értelmezését! Írjál 3-4 dolgot, amelyek szerinted
egy világvárost jellemeznek!
világváros = Fejlett gazdasági és kulturális életű, általában egy milliónál több
		
lakosú város.
Pl.: filmfesztiválok
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________
2. A címben szereplő „dualizmus kora” kifejezés arra utal, hogy Magyarország egy
másik országgal társult. Melyik volt ez az ország? Húzd alá a helyes választ!
a) Ausztria
b) Csehország
c) Románia
3.a) Húzd alá a szövegben a kulcsszavakat, a legfontosabb szavakat!
A szöveg után található szavak segítenek neked a szövegértésben.
3.b) Karikázd be a szövegben a közlekedési eszközöket!
Budapest Pest, Buda és Óbuda egyesítéséből jött létre 1873-ban. A főváros a
dualizmus korában látványos fejlődésen ment keresztül. A magyar kormányok
tudatosan törekedtek arra, hogy Budapest Béccsel egyenrangú nagyvárossá váljék.
A főváros lett a magyarországi vasúthálózat központja. A legfontosabb állami,
gazdasági és kulturális intézményeknek Budapest adott otthont. A modern városi
urbanizáció sajátosságai először itt jelentek meg.
A 19. század második felében a városok területének és népességének
növekedése igényt teremtett a tömegközlekedés megszervezésére. Az első pesti
lóvasutat egy magántársaság alapította 1866-ban. A vállalkozás olyan sikeresnek
bizonyult, hogy a vonalakat gyors ütemben bővítették. 1887-ben a Nagykörúton
kísérleti jelleggel bevezették a villamos közlekedést. Két évvel később üzembe
helyezték az első állandó járatot. A századfordulóra − a Margitsziget kivételével
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− a villamos lépett a lóvasút helyébe. 1896-ban, a millennium évében kezdte
meg működését a kontinens első földalatti villamos vasútja az Andrássy úton.
A kiegyezés után a fontosabb közutakat szilárd burkolóanyaggal látták el. A
különböző burkolatok közül a két legsikeresebb, az aszfalt 1906-ban, a „macskakő”
néven ismert kiskockakő 1907-ben jelent meg.
Aközúti közlekedésben a gőzgéppel folytatott kísérletek nem sok eredményt hoztak.
Az igazi változás a belső égésű motorok kifejlesztésével valósult meg. Az első
gépkocsi 1895-ben jelent meg Budapesten. Az automobil csak a leggazdagabbak
számára volt megfizethető. A tehetős magánemberek mellett a posta is vásárolt
automobilokat. A taxik 1913-ban jelentek meg, az első autóbuszjárat pedig 1915ben indult. A modern tömegközlekedés ellenére a városban még sokáig közlekedtek
a lófogatú bérkocsik: az egylovas konflisok és a kétlovas fiákerek. A lóvontatású
társaskocsik, az ún. omnibuszok egészen 1929-ig forgalomban maradtak.
A lakosság növekedésével párhuzamosan a budapesti kutak vize egyre inkább
elszennyeződött. Ezért a vízvezetékek, valamint a csatornahálózat létrehozását
közegészségügyi megfontolások is befolyásolták. A kilencvenes évekre Budapest
vízellátását a Duna mellé telepített, parti szűrésű kutakkal felszerelt vízművekkel
biztosították. A csővezetékek hossza jelentős mértékben növekedett. A kilencvenes
években megkezdődött a fővárosi csatornahálózat kiépítése.
A gáz először a közvilágításban jelent meg 1856-ban. Budapest létrejöttekor már
50 000 gázlámpa világított esténként. A szolgáltatás rövidesen a magánfogyasztókra
is kiterjedt. A kilencvenes években megjelentek az első gáztűzhelyek. 1914re a gázlámpa és a gáztűzhely használata a budapesti lakosság mindennapjaiban
megszokottá vált.
Az új energia, az elektromosság első felhasználója a villamos közlekedés
volt. Az áramszolgáltatás 1893-ban indult meg. A közvilágításban 1909-től kezdték
felszerelni az elektromos árammal működő ívlámpákat, amelyek fokozatosan átvették
a gyengébb fényerejű gázlámpák szerepét.
Az első távíróvonal Pesten 1850-ben nyílt meg. Eleinte csak hivatalos táviratokat
továbbítottak, de hamarosan magánemberek is igénybe vehették a vonalat. A
távírdákban főleg Morse-gépeket alkalmaztak. Bár 1881-ben Budapesten létrejött az
első telefonközpont, a távíróhálózat még sokáig fennmaradt. Sőt, a nemzetközi
forgalom lebonyolításában további vonalakat építettek ki. 1899-től azonban már
telefonon is továbbítottak táviratokat. Budapesti hírszolgálati különlegesség volt a
Puskás Tivadar által megszervezett telefonhírmondó. Az előfizetőket egy központtal
kötötték össze, ahonnan híreket, kulturális műsorokat közvetítettek a számukra.
Fogalommeghatározások
dualizmus
1867 és 1918 között Magyarország és Ausztria társultak egymással. A két
országnak egy államfője volt, aki mindkét országot kormányozta.
urbanizáció
A lakosság a városokba költözik, városlakóvá válik.
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népesség
Egy helyen élő emberek összessége.
tömegközlekedés /tömegközlekedési eszközök
Olyan járművek, amelyeken egyszerre sok ember tud utazni. Pl.: villamos, busz,
metró.
magántársaság
Nem az állam a tulajdonos, hanem egy/több személy.
kísérleti jelleggel
Megpróbálták, hátha sikerül.
állandó járat
A tömegközlekedési eszköz mindennap rendszeresen jár.
szilárd burkolóanyag
aszfalt
kiskockakő=„macskakő”
automobil
Az autó (kocsi) régies neve.
lófogatú bérkocsi
Ezt a kocsit bérelni lehetett. Még nem motorral működött, hanem ló húzta.

omnibusz
Olyan, mint a busz (tömegközlekedési eszköz), de még ló húzta.
a kutak vize elszennyeződött
A kutak vize „piszkos” lett. A piszkos vizet nem szabad meginni.
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Vízvezeték-, csatornahálózat

közegészségügyi megfontolás
Az egészség védelmével foglalkozik. Ha piszkos vizet iszunk, betegek leszünk,
ezért kell a vízvezeték-hálózat, ahonnan tiszta, ellenőrzött vizet kapunk. Ha a
házból a piszkos víz (WC, mosogatás, mosás) nem megy el, illetve nem zárt
rendszeren távozik, az is betegséget okozhat.
vízmű/vek
Olyan épület vagy berendezés, ahol/amivel tisztítják a vizet.
közvilágítás
Az utcákon álló lámpák összessége.
áramszolgáltatás
Villamos energiát (elektromosságot) ad az embereknek, például hogy a lakásban
ne gyertya világítson, hanem lámpa.
ívlámpa
Ívfénnyel (villamos „ívkisüléssel”), árammal világító lámpa.

távíróvonal
Vezetékkel („dróttal”) történő villamos összeköttetés két távoli pont között. A
Morse-ábécé segítségével lehetett üzenetet, táviratot küldeni a távíróvonalon
keresztül.
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telefonhírmondó

millennium
1000. évforduló
1896-ban a magyar honfoglalás 1000. évfordulóját ünnepelték.
4. Rakd sorrendbe a következő vázlatpontokat annak megfelelően, amilyen
sorrendben a szövegben következnek!
a) A budapesti gáz- és áramszolgáltatás
b) A fejlődés háttere
c) A hírközlés fejlődése
d) A tömegközlekedés fejlődése
e) Vízvezeték- és csatornahálózat
5. Évszámok és események csoportosítása
Keresd meg az évszámhoz tartozó eseményt!
1.

1873

Az első földalatti villamosvasút.

A)

2.

1866

Az első gépkocsi Budapesten.

B)

3.

1887

Az áramszolgáltatás kezdete.

C)

4.

1896

A taxik megjelenése Budapesten.

D)

5.

1895

Pest, Buda és Óbuda egyesítése.

E)

6.

1856

Az első távíróvonal Pesten.

F)

7.

1893

Az első pesti lóvasút.

G)

8.

1913

Az első telefonközpont Budapesten.

H)

9.

1850

Közvilágítás gázzal.

I)

10.

1881

Villamos közlekedés kísérleti jelleggel.

J)

59

szövegértés-szövegalkotás

60

7. évfolam – történelem

11.

1889

Millennium éve.

K)

12.

1896

Első állandó villamosjárat.

L)

Írd be a megfelelő betűt!
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

6. Igazak vagy hamisak a következő állítások?
1. Budapest, Pest és Óbuda egyesítésével jött létre.
2. Az első állandó villamosjárat 1888-ban indult.
3. Az első autó 1895-ben jelent meg Budapesten.
4. 1873-ban már 50 000 gázlámpa világított esténként.
5. Az 1890-es években már gáztűzhelyen főztek az emberek.
6. A távíróvonalon táviratokat továbbítottak.
7. A telefonhírmondót Morse szervezte meg.
8. Az első autóbusz 1874-ben indult.
9. Az omnibuszok 1929-ig jártak.
10. A millennium éve 1894-ben volt.
7. Készíts vázlatot a következő témáról:
A tömegközlekedés fejlődése
Segítenek a második feladatban bekarikázott közlekedési eszközök. Használd fel
a mellékletben található szövegeket és képeket is!
8. Házi feladat:
Készíts vázlatot szülővárosod mai tömegközlekedéséről!
Ha tudsz, hozzál képeket is!
− Milyen közlekedési eszközök találhatók szülővárosodban?
− Jegy, bérlet vásárlása.
− Milyen gyakran járnak a közlekedési eszközök?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Melléklet a 7. feladathoz
1. szöveg
Az Andrássy úton a hatóságok a városkép miatt nem engedélyeztek felszíni
villamos vonalat. Féltek azonban attól, hogy a millenniumi kiállítás forgalmát az
omnibuszok képtelenek lesznek lebonyolítani. A megoldást a földalatti jelentette.
A terveket a Városi Villamosvasút Rt. mögött álló Siemens és Halske cég dolgozta
ki. Az óriási költségek miatt a megvalósításba a budapesti villamosokat üzemeltető
másik társaságot is bevonták. A városvezetés csak ahhoz ragaszkodott, hogy
a létesítmény a millenniumi rendezvényekre készüljön el. Az építkezés 1894
augusztusában kezdődött. Nem egészen két év alatt, a millenniumi ünnepségsorozat
megnyitására befejeződött.
4. szöveg
Budapesten a nagykörúti kísérleti villamosvasút sikere után 1889-ben nyílt meg
az első, véglegesnek szánt vonal. A századfordulóra a Margitsziget kivételével a
fővárosban megszűnt a lóvasút. Budapesten a villamosokat két társaság üzemeltette,
a Városi Villamosvasút Rt. és a Közúti Vaspálya Társaság. A társaságok eltérő
színű, sárga, illetve barna kocsikat üzemeltettek. A villamos a kalauz jelzésére
indult. A kocsikat télen nem fűtötték, belső világításuk pedig minimális volt. Ahogy
a forgalom növekedett, a belvárosi főutak a macskaköveken csattogó bérkocsik,
a tülkölő automobilok és a villamosok csengetése miatt egyre zajosabbá váltak. A
közlekedésben a lóvontatású járművek előnyt élveztek. Ha egy ló megriadt vagy
megbokrosodott, akkor a villamos vezetőjének abba kellett hagynia a csengetést,
és meg kellett kísérelnie megállítani a járművet.
6. szöveg
A Nyugati pályaudvar az első magyarországi vasút pesti végállomására épült. Az
eredeti épület keresztezte a mai Nagykörút vonalát. Ezért az 1872-ben meginduló
városrendezéssel összhangban elrendelték a lebontását. Az új pályaudvart a
régi csarnok fölé építették úgy, hogy közben a forgalom zavartalanul működött.
Az építkezés kivitelezői elsősorban francia cégek voltak. A fővállalkozó a párizsi
Eiffel-iroda volt. A szerkezeti elemek gyártásában a budapesti Ganz gépgyár
is közreműködött. Az építkezés 1877-ben fejeződött be. A forgalmi igényeket a
pályaudvar hamarosan kinőtte. Ezért 1884-ben a főépületet külső vágányokkal
egészítették ki.
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1. változat

4. Az első világháború
– Térkép és emlékezet – Munkalap
1. Az alábbi táblázatban a jelentősebb hadviselő országok háborúba lépésével kapcsolatos információk szerepelnek. A Történelmi atlasz 33. oldalán található térkép segítségével egészítsd ki az
üresen hagyott mezőket! Ügyelj az időrendre és arra, hogy a két szövetségi rendszer résztvevői
külön oszlopban szerepelnek!
A háborúba lépés időpontja

Antanthatalmak

1914. július 28.

Szerbia

1914. augusztus 1.

Központi hatalmak
Németország

Franciaország
1914. augusztus 4.

–
–

–
1915. május 23.

Törökország
–

–
1916. augusztus 27.

Bulgária
–

Amerikai Egyesült Államok

–

2. A térkép és a táblázat segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre!
a) Melyik évben nyílt meg a nyugati front?
b) Melyik évben nyílt meg a keleti front?
c) Melyik évben nyílt meg az olasz front?
d) Foglald össze, milyen információk alapján tudtad eldönteni, hogy az egyes frontokon mikor
kezdődtek a hadműveletek!

e) A térkép alapján sorolj fel három semleges országot!
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f) Értelmezd az országokat jelölő térképjeleket! Mi a különbség a semleges országok és a nem
semleges országok között? Egy mondatban fogalmazd meg a különbséget!

g) Képzeld el, hogy a Magyar Értelmező Kéziszótárba neked kell megírnod a „semleges” kifejezés
magyarázatát! Hogyan fogalmaznád meg a kifejezés általános jelentését? (Olyan jelentést, amely
nemcsak az első világháborúra érvényes.)

h) Az alábbi mondatok a „semleges” kifejezés mindennapi használatával kapcsolatosak. Egészítsd ki
a két mondatot úgy, hogy logikus, értelmes közléssé váljanak!
Sohasem maradok semleges, ha az osztálytársaim vitatkoznak, mert

Mindig semleges maradok, ha az osztálytársaim vitatkoznak, mert

3. Az alábbiakban egy első világháborúban harcolt katona naplójából közlünk részleteket. A szöveg az eredeti változatban szerepel.
– Először figyelmesen olvasd végig, és próbáld megérteni a tartalmát!
– Ha ez sikerült, akkor olvasd el újra és húzd alá azokat az információkat, amelyeket a legfontosabbnak tartasz!
Segédanyag – gránát: tüzérségi robbanó lövedék; tífusz: két változata ismeretes: 1. hastífusz: hasmenéssel járó súlyos fertőző betegség; 2. kiütéses tífusz: tetű által terjesztett, kiütéssel, magas lázzal járó
súlyos fertőző betegség
„...Aki nem látott harcz terett igazán el sem hiszi hogy millen egy ronda utállatos fészek az a harcztér Többek közül csak olasz frontrul mondok el egy kiss tájékozást […] 14 hetes harcztér volt akkor már
a Doberdo amikor engem is oda vittek […] 1915 augusztus 14 én értünk az utolso álomásra Doberdo
közelébe ahol szép csendesen le raktak bennünket és könyes szemekkel néztünk a vonat után amel
még füttyenteni sem mert csak szép csendesen el indult visza felé […] azt montták a tisztek hogy majd
csak be alkonyottakor induljunk utnak nehogy még valami olasz repülő észre vegyen bennünket […]
Tehátt a fel váltások ezek mindég éjjel történtek […] mink is éppen a 17 dik honvéd zászlo aljat vál-
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tottuk fel mert már 3 hét otta bent voltak a lövész árokban Három hétig éppen elég ez egy katonának
abban a piszkos sáros lövész árokban ekkor már van elég tetüjje amitt meg sem bir öldösni azalatt a
pár napp alatt amig kicsit kiviszik hátrább pár napi pihenőre […]
[…] hála isten mondottunk meg értünk az első reggelt Doberdoban Ahogy a nap melegített azonnal jobban érzett a büdösség átnéztem az olaszok felé a front között a hulla a hullát érte […] nem
meszsze hozzám fekütt egy rakás lo dögülvel és darabokra szagatta a gránát ökett […] 5 holnapot
töltöttem Doberdoban és 1916 január 8 dikán tifusszal ugyan de hálátt attam az Istennek hogy el jöhettem Doberdorul…”
A) A szöveg alapján egész mondatokban válaszolj az alábbi kérdésekre!
a) Melyik fronton harcolt a naplórészlet írója?

b) Véleményed szerint a szerző szolgált már másutt a világháborúban, vagy most vonult be először? Válaszodat próbáld megindokolni!

c) Mikor kezdődtek meg az összecsapások Doberdónál?

d) Hogyan szállították a katonákat a front közelébe?

e) Tisztként vagy közlegényként szolgált a szerző?

f) Miért tartotta a szerző elviselhetetlennek a lövészárkot?
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g) Mennyire voltak messze egymástól az ellenséges csapatok?

h) Mennyi időt töltött a szerző az olasz fronton?

i) Miért kellett hazajönnie?

j) Mi lehet az oka, hogy a szöveg rengeteg nyelvtani hibát tartalmaz? Próbálj erre egy ésszerű
magyarázatot keresni!

k) Az alábbiakban négy képet láthatsz. Mindegyik az első világháborúban használt fegyverekhez,
valamint a hadviselés sajátosságaihoz kötődik. Válaszd ki, és karikázd be azoknak a képeknek
a sorszámát, amelyek a naplórészlethez is kapcsolódnak!

2. kép

1. kép
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4. kép

B) A szerző a mai olvasó számára nehézkesen, furcsán fogalmaz. Bár a szöveg tartalma nem bonyolult,
mégsem könnyű megérteni. Dolgozd át úgy, hogy egy mai olvasó számára is egyszerű, közérthető
leírás váljék belőle! Ha valamelyik kifejezés nem világos, akkor próbáld meg kitalálni a szövegkörnyezet segítségével! Bátran alakítsd át a nehézkes mondatokat, módosítsd a mai nyelvhasználattól
eltérő szavakat és kifejezéseket! Ügyelj azonban arra, hogy a szöveg tartalma ne változzék meg!
Törekedj arra, hogy az átdolgozott változatban szerepeljenek írásjelek, és ne maradjon helyesírási
hiba!
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C) Az alábbiakban egy képzeletbeli interjú részletét olvashatod, amely a kórházban készült a naplóíróval.
a) A naplórészlet alapján egészítsd ki az interjút a hiányzó kérdésekkel, illetve válaszokkal! A tájékozódás megkönnyítésére a kérdéseket „K”, a válaszokat „V” betűvel jelöltük.
K: Melyik fronton és hol harcolt?
V:
K:
V: Nem, csak három hónappal később, augusztusban.
K:
V: Egyáltalán nem igaz. Ha nem lennének repülőik, sokkal könnyebben mozoghattunk volna.
K:
V: Sajnos, egyáltalán nem. Már a megérkezéskor azt tapasztaltam, hogy nagyon sokan elestek,
és a lovaink közül is sok elpusztult.
K:
V: A halottakat nagyon nehéz eltemetni, mert az olaszok minden mozgásra tüzelnek.
K: Mennyi ideig harcolt a fronton?
V:
K:
V: Hát az ellátás még csak-csak, de a lövészárokban igen nehéz az élet.
K:
V: Ez igaz, de az a néhány nap nem elegendő ahhoz, hogy rendbe hozzuk magunkat. A tetvektől például lehetetlen megszabadulni.
K: Érte valamilyen sebesülés az összecsapásokban?
V:
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K:
V: Tífuszjárvány tört ki közöttünk, és én is megkaptam.
b) Mi az, ami fontos lehet egy interjúban, de a naplórészletben nem szerepel róla információ?
Te mit kérdeznél még meg, ha Te készítenéd az interjút? Írj legalább két ilyen kérdést!
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MID-KIEGÉSZÍTÉS:
ELSŐ VÁLTOZAT
1. Mi volt az I. világháború valódi és hamis oka? Kösd össze!
A)

1.

fegyverkezési verseny

2.

szarajevói merénylet

3.

a világot fel akarták újra osztani

hamis ok = ürügy

B)
valódi, igazi ok

2. A következő országok kezdték a háborút. Ki kit támadott meg?
Jelöld nyilakkal!
		
Szerbia			
Oroszország
										
		
		

Osztrák-Magyar		
Monarchia

Németország

Franciaország

3. A Történelmi atlasz segítségével írd le, mely országok tartoztak az antanthatalmakhoz, melyek a központi hatalmakhoz!
Antanthatalmak
pl.: Szerbia

Központi hatalmak
pl.: Németország
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4. A térkép alapján írjál három semleges országot!
semleges = egyik szövetségi rendszerhez, csoporthoz sem tartozott, nem vett
részt a háborúban
pl.: Svájc
_________________________
_________________________
_________________________
5. Egészítsd ki a következő mondatokat a semleges vagy nem semleges
szavakkal!
a) Ha az osztálytársaim vitatkoznak, mindig __________ maradok, mert nem
szeretek vitatkozni.
b) Az, aki beleszól mások vitájába, az ______________.
6. Olvasd el az első világháborúban harcolt katona naplórészleteit, és döntsd el,
hogy igazak vagy hamisak az állítások!
A fogalommeghatározások segítenek
EREDETI
„...Aki nem látott harcz terett igazán el sem hiszi hogy millen egy ronda utállatos
fészek az a harcztér Többek közül csak olasz frontrul mondok el egy kiss tájékozást
[…] 14 hetes harcztér volt akkor már a Doberdo amikor engem is oda vittek […] 1915
augusztus 14 én értünk az utolso álomásra Doberdo közelébe ahol szép csendesen
le raktak bennünket és könyes szemekkel néztünk a vonat után amel még füttyenteni
sem mert csak szép csendesen el indult visza felé […] azt montták a tisztek hogy
majd csak be alkonyottakor induljunk utnak nehogy még valami olasz repülő észre
vegyen bennünket […] Tehátt a fel váltások ezek mindég éjjel történtek […] mink
is éppen a 17 dik honvéd zászlo aljat váltottuk fel mert már 3 hét otta bent voltak a
lövész árokban Három hétig éppen elég ez egy katonának abban a piszkos sáros
lövész árokban ekkor már van elég tetüjje amitt meg sem bir öldösni azalatt a pár
napp alatt amig kicsit kiviszik hátrább pár napi pihenőre […]
[…] hála isten mondottunk meg értünk az első reggelt Doberdoban Ahogy a nap
melegített azonnal jobban érzett a büdösség átnéztem az olaszok felé a front között a
hulla a hullát érte […] nem meszsze hozzám fekütt egy rakás lo dögülvel és darabokra
szagatta a gránát ökett […] 5 holnapot töltöttem Doberdoban és 1916 január 8 dikán
tifusszal ugyan de hálátt attam az Istennek hogy el jöhettem Doberdorul…”
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ÁTÍRT
„...Aki nem látott harcteret, igazán el sem hiszi, hogy milyen egy ronda utálatos fészek
az a harctér. Többek között csak olasz frontról mondok el egy kis tájékoztatást […]
14 hete harctér volt akkor már Doberdó, amikor engem is odavittek. 1915. augusztus
14-én értünk az utolsó állomásra Doberdó közelébe, ahol szép csendesen leraktak
bennünket, és könnyes szemekkel néztünk a vonat után, amely még füttyenteni
sem mert, csak szép csendesen elindult visszafelé […] azt mondták a tisztek,
hogy majd csak be alkonyatkor induljunk útnak, nehogy még valami olasz repülő
észre vegyen bennünket […] Tehát a felváltások, ezek mindig éjjel történtek […]
mi is éppen a 17. honvéd zászlóaljat váltottuk fel, mert már 3 hete bent voltak a
lövészárokban. Három hétig éppen elég ez egy katonának abban a piszkos, sáros
lövészárokban. Ekkor már van elég tetűje, amit meg sem bír ölni azalatt a pár
nap alatt, amíg kicsit kiviszik hátrább, pár napi pihenőre […] hála isten, mondták,
megértük az első reggelt Doberdóban. Ahogy a nap melegített, azonnal jobban
érződött a büdösség, átnéztem az olaszok felé a front között a hulla a hullát érte
[…] nem messze tőlem feküdt egy rakás ló dögölve, és darabokra szaggatta a
gránát őket […] 5 hónapot töltöttem Doberdóban, és 1916. január 8-án tífusszal
ugyan, de hálát adtam az Istennek, hogy eljöhettem Doberdóból…”
Fogalommeghatározások
harctér = front
A háborúban ezen a területen harcolnak a katonák.
fészek
Madarak lakóhelye. Itt a szövegben hely jelentésben szerepel.
tiszt
Katonaságnál magasabb képzettségű parancsnok. Ő irányítja a katonákat, ő a
főnökük.
lövészárok

tetű
Apró, szárnyatlan rovar, amely emberen, állaton élősködhet. Emberen leggyakrabban a hajban.
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gránát
Robbanó lövedék.

tífusz
Az egyik változatát a tetű terjeszti. Magas lázzal járó, súlyos fertőző betegség.
Igazak vagy hamisak a következő állítások?
1. A katonának tetszett a harctér.
2. Megtámadták őket az olasz repülők.
3. A katona 10 hónapot töltött Doberdóban.
4. 1916. január 8-án jött el Doberdóból.
5. Döglött lovakat is látott.
6. Teherautóval vitték őket a harctérre.
7. Doberdó az olasz fronton volt.
8. A lövészárokban tisztaság volt.
9. 17 katonát váltottak fel.
10. A katona megbetegedett, és eljöhetett Doberdóból.
7. A négy kép közül válaszd ki, és karikázd be azokat a képeket, amelyek a
naplórészlethez is kapcsolódnak!

2. kép

1. kép

3. kép

4. kép
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8. Milyen sorrendben szerepelnek az információk a szövegben? Állítsd sorrendbe!
A) A katona örül, hogy az első reggelt megérte.
B) A gránát szétszaggatta a lovakat.
C) A katonát Doberdóba vitték harcolni.
D) A 17. zászlóaljat váltották fel.
E) A fronton nagyon büdös volt a sok hulla miatt.
F) Tífuszban megbetegedett.
G) 1915. augusztus 14-én ért Doberdóba.
H) Könnyezve nézett a távozó vonat után.
I) A katona 5 hónapot volt Doberdóban.
J) A 17. zászlóalj már 3 hete a lövészárokban harcolt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9. A szótérkép segítségével jellemezd a harcteret 3-4 mondatban!
büdös			

tífusz		

halottak		

HARCTÉR			

				

ló/gránát

LÖVÉSZÁROK		

tetű				

sáros

piszkos

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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2. változat

4. Az első világháború
– Térkép és emlékezet – Munkalap
1. Az alábbi táblázatban a jelentősebb hadviselő országok háborúba lépésével kapcsolatos információk szerepelnek. A Történelmi atlasz 33. oldalán található térkép segítségével egészítsd ki az
üresen hagyott mezőket! Ügyelj az időrendre és arra, hogy a két szövetségi rendszer résztvevői
külön oszlopban szerepelnek!
A háborúba lépés időpontja

Antanthatalmak

1914. július 28.

Szerbia

1914. augusztus 1.

Központi hatalmak
Németország

Franciaország
1914. augusztus 4.

–
–

–
1915. május 23.

Törökország
–

–
1916. augusztus 27.

Bulgária
–

Amerikai Egyesült Államok

–

2. A térkép és a táblázat segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre!
a) Melyik évben nyílt meg a nyugati front?
b) Melyik évben nyílt meg a keleti front?
c) Melyik évben nyílt meg az olasz front?
d) Foglald össze, milyen információk alapján tudtad eldönteni, hogy az egyes frontokon mikor
kezdődtek a hadműveletek!

e) A térkép alapján sorolj fel három semleges országot!
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f) Értelmezd az országokat jelölő térképjeleket! Mi a különbség a semleges országok és a nem
semleges országok között? Egy mondatban fogalmazd meg a különbséget!

g) Képzeld el, hogy a Magyar Értelmező Kéziszótárba neked kell megírnod a „semleges” kifejezés
magyarázatát! Hogyan fogalmaznád meg a kifejezés általános jelentését? (Olyan jelentést, amely
nemcsak az első világháborúra érvényes.)

h) Az alábbi mondatok a „semleges” kifejezés mindennapi használatával kapcsolatosak. Egészítsd ki
a két mondatot úgy, hogy logikus, értelmes közléssé váljanak!
Sohasem maradok semleges, ha az osztálytársaim vitatkoznak, mert

Mindig semleges maradok, ha az osztálytársaim vitatkoznak, mert

3. Az alábbiakban egy első világháborúban harcolt katona naplójából közlünk részleteket. A szöveg az eredeti változatban szerepel.
– Először figyelmesen olvasd végig, és próbáld megérteni a tartalmát!
– Ha ez sikerült, akkor olvasd el újra és húzd alá azokat az információkat, amelyeket a legfontosabbnak tartasz!
Segédanyag – gránát: tüzérségi robbanó lövedék; tífusz: két változata ismeretes: 1. hastífusz: hasmenéssel járó súlyos fertőző betegség; 2. kiütéses tífusz: tetű által terjesztett, kiütéssel, magas lázzal járó
súlyos fertőző betegség
„...Aki nem látott harcz terett igazán el sem hiszi hogy millen egy ronda utállatos fészek az a harcztér Többek közül csak olasz frontrul mondok el egy kiss tájékozást […] 14 hetes harcztér volt akkor már
a Doberdo amikor engem is oda vittek […] 1915 augusztus 14 én értünk az utolso álomásra Doberdo
közelébe ahol szép csendesen le raktak bennünket és könyes szemekkel néztünk a vonat után amel
még füttyenteni sem mert csak szép csendesen el indult visza felé […] azt montták a tisztek hogy majd
csak be alkonyottakor induljunk utnak nehogy még valami olasz repülő észre vegyen bennünket […]
Tehátt a fel váltások ezek mindég éjjel történtek […] mink is éppen a 17 dik honvéd zászlo aljat vál-
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tottuk fel mert már 3 hét otta bent voltak a lövész árokban Három hétig éppen elég ez egy katonának
abban a piszkos sáros lövész árokban ekkor már van elég tetüjje amitt meg sem bir öldösni azalatt a
pár napp alatt amig kicsit kiviszik hátrább pár napi pihenőre […]
[…] hála isten mondottunk meg értünk az első reggelt Doberdoban Ahogy a nap melegített azonnal jobban érzett a büdösség átnéztem az olaszok felé a front között a hulla a hullát érte […] nem
meszsze hozzám fekütt egy rakás lo dögülvel és darabokra szagatta a gránát ökett […] 5 holnapot
töltöttem Doberdoban és 1916 január 8 dikán tifusszal ugyan de hálátt attam az Istennek hogy el jöhettem Doberdorul…”
A) A szöveg alapján egész mondatokban válaszolj az alábbi kérdésekre!
a) Melyik fronton harcolt a naplórészlet írója?

b) Véleményed szerint a szerző szolgált már másutt a világháborúban, vagy most vonult be először? Válaszodat próbáld megindokolni!

c) Mikor kezdődtek meg az összecsapások Doberdónál?

d) Hogyan szállították a katonákat a front közelébe?

e) Tisztként vagy közlegényként szolgált a szerző?

f) Miért tartotta a szerző elviselhetetlennek a lövészárkot?
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g) Mennyire voltak messze egymástól az ellenséges csapatok?

h) Mennyi időt töltött a szerző az olasz fronton?

i) Miért kellett hazajönnie?

j) Mi lehet az oka, hogy a szöveg rengeteg nyelvtani hibát tartalmaz? Próbálj erre egy ésszerű
magyarázatot keresni!

k) Az alábbiakban négy képet láthatsz. Mindegyik az első világháborúban használt fegyverekhez,
valamint a hadviselés sajátosságaihoz kötődik. Válaszd ki, és karikázd be azoknak a képeknek
a sorszámát, amelyek a naplórészlethez is kapcsolódnak!

2. kép

1. kép
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4. kép

B) A szerző a mai olvasó számára nehézkesen, furcsán fogalmaz. Bár a szöveg tartalma nem bonyolult,
mégsem könnyű megérteni. Dolgozd át úgy, hogy egy mai olvasó számára is egyszerű, közérthető
leírás váljék belőle! Ha valamelyik kifejezés nem világos, akkor próbáld meg kitalálni a szövegkörnyezet segítségével! Bátran alakítsd át a nehézkes mondatokat, módosítsd a mai nyelvhasználattól
eltérő szavakat és kifejezéseket! Ügyelj azonban arra, hogy a szöveg tartalma ne változzék meg!
Törekedj arra, hogy az átdolgozott változatban szerepeljenek írásjelek, és ne maradjon helyesírási
hiba!
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C) Az alábbiakban egy képzeletbeli interjú részletét olvashatod, amely a kórházban készült a naplóíróval.
a) A naplórészlet alapján egészítsd ki az interjút a hiányzó kérdésekkel, illetve válaszokkal! A tájékozódás megkönnyítésére a kérdéseket „K”, a válaszokat „V” betűvel jelöltük.
K: Melyik fronton és hol harcolt?
V:
K:
V: Nem, csak három hónappal később, augusztusban.
K:
V: Egyáltalán nem igaz. Ha nem lennének repülőik, sokkal könnyebben mozoghattunk volna.
K:
V: Sajnos, egyáltalán nem. Már a megérkezéskor azt tapasztaltam, hogy nagyon sokan elestek,
és a lovaink közül is sok elpusztult.
K:
V: A halottakat nagyon nehéz eltemetni, mert az olaszok minden mozgásra tüzelnek.
K: Mennyi ideig harcolt a fronton?
V:
K:
V: Hát az ellátás még csak-csak, de a lövészárokban igen nehéz az élet.
K:
V: Ez igaz, de az a néhány nap nem elegendő ahhoz, hogy rendbe hozzuk magunkat. A tetvektől például lehetetlen megszabadulni.
K: Érte valamilyen sebesülés az összecsapásokban?
V:
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K:
V: Tífuszjárvány tört ki közöttünk, és én is megkaptam.
b) Mi az, ami fontos lehet egy interjúban, de a naplórészletben nem szerepel róla információ?
Te mit kérdeznél még meg, ha Te készítenéd az interjút? Írj legalább két ilyen kérdést!
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MID-KIEGÉSZÍTÉS:
MÁSODIK VÁLTOZAT
1. Mi volt az I. világháború valódi és hamis oka? Kösd össze!
A)

1.

fegyverkezési verseny

2.

szarajevói merénylet

3.

a világot fel akarták újra osztani

hamis ok = ürügy

B)
valódi, igazi ok

2. A következő országok kezdték a háborút. Ki kit támadott meg?
Jelöld nyilakkal!
		
Szerbia			
Oroszország
										
		
		

Osztrák-Magyar		
Monarchia

Németország

Franciaország

3. A Történelmi atlasz 33. oldalán található térkép segítségével egészítsd ki a
táblázatot!
A háborúba lépés
időpontja
1914. július 28.

Antanthatalmak

Központi hatalmak

Szerbia

1914. augusztus 1.

Németország
Franciaország

1914. augusztus 4.

–
–

–
1915. május 23.

Törökország
–

–
1916. augusztus 27.

Bulgária
–

Amerikai Egyesült
Államok

–
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4. A térkép alapján írjál három semleges országot!
semleges = egyik szövetségi rendszerhez, csoporthoz sem tartozott, nem vett
részt
_______________________
_______________________
_______________________
5. Egészítsd ki a következő mondatokat a semleges vagy nem semleges
szavakkal!
a) Ha az osztálytársaim vitatkoznak, mindig ___________ maradok, mert
nem szeretek vitatkozni.
b) Az, aki beleszól mások vitájába, az _____________ .
6. Olvasd el az első világháborúban harcolt katona naplórészleteit, majd állapítsd
meg milyen sorrendben szerepelnek az információk a szövegben!
A fogalommeghatározások segítenek a megértésben.
EREDETI
„...Aki nem látott harcz terett igazán el sem hiszi hogy millen egy ronda utállatos
fészek az a harcztér Többek közül csak olasz frontrul mondok el egy kiss tájékozást
[…] 14 hetes harcztér volt akkor már a Doberdo amikor engem is oda vittek […]
1915 augusztus 14 én értünk az utolso álomásra Doberdo közelébe ahol szép
csendesen le raktak bennünket és könyes szemekkel néztünk a vonat után amel
még füttyenteni sem mert csak szép csendesen el indult visza felé […] azt montták
a tisztek hogy majd csak be alkonyottakor induljunk utnak nehogy még valami
olasz repülő észre vegyen bennünket […] Tehátt a fel váltások ezek mindég éjjel
történtek […] mink is éppen a 17 dik honvéd zászlo aljat váltottuk fel mert már 3
hét otta bent voltak a lövész árokban Három hétig éppen elég ez egy katonának
abban a piszkos sáros lövész árokban ekkor már van elég tetüjje amitt meg sem
bir öldösni azalatt a pár napp alatt amig kicsit kiviszik hátrább pár napi pihenőre
[…]
[…] hála isten mondottunk meg értünk az első reggelt Doberdoban Ahogy a nap
melegített azonnal jobban érzett a büdösség átnéztem az olaszok felé a front
között a hulla a hullát érte […] nem meszsze hozzám fekütt egy rakás lo dögülvel
és darabokra szagatta a gránát ökett […] 5 holnapot töltöttem Doberdoban és
1916 január 8 dikán tifusszal ugyan de hálátt attam az Istennek hogy el jöhettem
Doberdorul…”
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ÁTÍRT
„...Aki nem látott harcteret, igazán el sem hiszi, hogy milyen egy ronda utálatos fészek
az a harctér. Többek között csak olasz frontról mondok el egy kis tájékoztatást […]
14 hete harctér volt akkor már Doberdó, amikor engem is odavittek. 1915. augusztus
14-én értünk az utolsó állomásra Doberdó közelébe, ahol szép csendesen leraktak
bennünket, és könnyes szemekkel néztünk a vonat után, amely még füttyenteni
sem mert, csak szép csendesen elindult visszafelé […] azt mondták a tisztek,
hogy majd csak alkonyatkor induljunk útnak, nehogy még valami olasz repülő
észre vegyen bennünket […] Tehát a felváltások, ezek mindig éjjel történtek […]
mi is éppen a 17. honvéd zászlóaljat váltottuk fel, mert már 3 hete bent voltak a
lövészárokban. Három hétig éppen elég ez egy katonának abban a piszkos, sáros
lövészárokban. Ekkor már van elég tetűje, amit meg sem bír ölni azalatt a pár
nap alatt, amíg kicsit kiviszik hátrább, pár napi pihenőre […] hála isten, mondták,
megértük az első reggelt Doberdóban. Ahogy a nap melegített, azonnal jobban
érződött a büdösség, átnéztem az olaszok felé a front között a hulla a hullát érte
[…] nem messze tőlem feküdt egy rakás ló dögölve, és darabokra szaggatta a
gránát őket […] 5 hónapot töltöttem Doberdóban, és 1916. január 8-án tífusszal
ugyan, de hálát adtam az Istennek, hogy eljöhettem Doberdóból…”
Fogalommeghatározások
harctér = front
A háborúban ezen a területen harcolnak a katonák.
fészek
Madarak lakóhelye. Itt a szövegben hely jelentésben szerepel.
tiszt
Katonaságnál magasabb képzettségű parancsnok. Ő irányítja a katonákat, ő a
főnökük.
lövészárok

tetű
Apró, szárnyatlan rovar, amely emberen, állaton élősködhet. Emberen leggyakrabban a hajban.

szövegértés-szövegalkotás

86

7. évfolam – történelem

gránát
Robbanó lövedék.

tífusz
Az egyik változatát a tetű terjeszti. Magas lázzal járó súlyos fertőző betegség.
A) A katona örül, hogy az első reggelt megérte.
B) A gránát szétszaggatta a lovakat.
C) A katonát Doberdóba vitték harcolni.
D) A 17. zászlóaljat váltották fel.
E) A fronton nagyon büdös volt a sok hulla miatt.
F) Tífuszban megbetegedett.
G) 1915. augusztus 14-én ért Doberdóba.
H) Könnyezve nézett a távozó vonat után.
I) A katona 5 hónapot volt Doberdóban.
J) A 17. zászlóalj már 3 hete a lövészárokban harcolt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7. A négy kép közül válaszd ki, és karikázd be azokat a képeket, amelyek a
naplórészlethez is kapcsolódnak!

2. kép

1. kép

3. kép

4. kép
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8. Képzeld el, hogy Te vagy az a katona, aki a naplórészletet írta! Válaszolj a
riporter kérdéseire!
1. Melyik fronton és hol harcolt?
2. Mikor érkezett a frontra?
3. Mivel utaztak?
4. Mennyi ideig harcolt a fronton?
5. Miért jött el Doberdóból?
9. Készíts szótérképet a doberdói harctérről, majd ennek segítségével jellemezd
3-4 mondatban!
							

			

HARCTÉR			

LÖVÉSZÁROK		

								
10. Egészítsd ki a szöveg hiányzó részeit!
„...Aki nem látott harcteret, igazán el sem hiszi, hogy milyen egy ronda utálatos
fészek az a __________ . Többek között csak olasz frontról mondok el egy _____
_____ tájékoztatást […] 14 hete harctér volt akkor már Doberdó, amikor engem is
odavittek. 1915. augusztus 14-én értünk az utolsó __________ Doberdó közelébe,
ahol szép csendesen __________ bennünket, és könnyes szemekkel néztünk a
vonat után, __________ még füttyenteni sem mert, csak szép csendesen _______
___ visszafelé […] azt __________ a tisztek, hogy majd csak alkonyatkor induljunk
útnak, nehogy még valami olasz repülő észre vegyen bennünket […] __________ a
felváltások, ezek __________ éjjel történtek […] mi is éppen a __________ honvéd
zászlóaljat váltottuk fel, mert már 3 hete bent voltak a lövészárokban. Három hétig
éppen elég ez egy katonának abban a piszkos, sáros lövészárokban. Ekkor már
van elég tetűje, __________ meg sem bír ölni azalatt a pár __________ alatt,
amíg kicsit kiviszik hátrább, pár napi pihenőre […] hála isten, mondták, megértük
az első reggelt Doberdóban. Ahogy a nap melegített, azonnal jobban érződött a
büdösség, átnéztem az olaszok felé a front között a hulla a hullát érte […] nem
__________ tőlem __________ egy rakás ló dögölve, és darabokra szaggatta a
gránát őket […] 5 hónapot töltöttem Doberdóban, és 1916. január __________
tífusszal ugyan, de hálát adtam az Istennek, hogy eljöhettem Doberdóból…”

