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A FRANCIA FORRADALOM – AZ EMBERI ÉS POLGÁRI 
JOGOK NYILATKOZATA

Részletek az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatából

„A francia nép nemzetgyűlésben összeült	 képviselői	 abban	a	meggyőződésben,	hogy	a	köz-
szerencsétlenségek s a kormányok romlásának egyedül való oka az ember jogainak nem isme-
résében,	feledésében	vagy	megvetésében	rejtezik,	elhatározták,	hogy	ünnepélyes	nyilatkozat-
ban	terjesztik	elő	az	ember	természetes,	elidegeníthetetlen és megszentelt jogait avégből,	hogy	
a	társadalom	tagjait	ez	az	állandóan	szemük	előtt	lebegő	nyilatkozat	szüntelenül emlékeztesse 
jogaikra és kötelességeikre […].

I.	Minden	ember	szabadnak	és	jogokban	egyenlőnek	születik	és	marad:	a	társadalmi	kü-
lönbségek csakis	a	közösség	szempontjából	való	hasznosságon	alapulhatnak.

ii. minden politikai társulás célja az ember természetes és elévülhetetlen	jogainak	megőrzé-
se.	E	jogok:	a	szabadság,	a	tulajdon,	a	biztonság	és	az elnyomással szemben való ellenállás.

iii. minden szuverenitás természeténél fogva a nemzetben lakozik;	sem	testület,	sem	egyén	
nem	gyakorolhat	hatalmat,	mely	nem	határozottan	ettől	ered.

IV.	A	szabadság	annyit	jelent,	hogy	mindent	szabad,	ami	másnak	nem	árt.	Az	egyes	ember	
természetes	jogainak	gyakorlása	tehát	más	korlátokba	nem	ütközhetik,	mint	azokba,	amelyek	
a társadalom többi tagja számára ugyanezen jogok élvezetét biztosítják; s e korlátokat csakis a 
törvény	határozhatja	meg.

[…]
Vi. A törvény a közakarat kifejezése; alkotásában minden polgárnak joga van személyesen 

vagy képviselői	révén	közreműködnie.	A	törvény	egyformán	törvény	mindenki	számára,	akár	
védelmez,	akár	büntet;	s	mivelhogy	a	törvény	előtt	minden	polgár	egyenlő,	tehát	minden	polgár	
alkalmazható	minden	közhivatalra,	állásra	és	méltóságra,	erényeik	és	képességeik	különböző-
ségén kívül egyéb különbséget nem ismerve.

VII.	Vád	alá	helyezni,	letartóztatni	s	fogva	tartani	bárkit	is	csak	a	törvény	által	előírt	formák	
között	lehet.	[…]

[…]
IX.	Mindaddig,	míg	bűnössé	nem	nyilvánítják,	minden	ember	ártatlannak	vélelmezen-

dő. […]
X.	Senkit	meggyőződése	s	vallási	nézetei	miatt	háborgatni	nem	szabad,	feltéve,	hogy	a	meg-

győződés	s	a	nézetek	megnyilvánulása	a	törvény	által	megszabott	közrendet	nem	zavarja.
Xi. A gondolatok és a vélemények szabad közlése az embernek egyik legértékesebb joga; en-

nélfogva	minden	polgár	szabadon	szólhat,	írhat	s	nyomtathat	ki	bármit,	felelősséggel	tartozván	
viszont a szabadsággal való visszaélésért	a	törvény	által	meghatározott	esetekben.

[…]
XVII.	Tulajdonától	–	lévén	a	tulajdonjog	szent	és	sérthetetlen	–	senki	meg	nem	fosztható,	

legföljebb csakis oly esetekben,	amikor	ezt	a	közösség	érdekéből	fakadó	nyilvánvaló	és	törvé-
nyes	úton	megállapított	 szükségesség	követeli	meg	 –	 ám	ekkor	 is	 csak	 igazságos	 és	 előzetes	
kártalanítás fejében.”
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1. feladat

A	táblázat	első	oszlopa	a	forrásban	aláhúzott	elemeket	tartalmazza.	A	második	oszlopban	
megadott	két	elem	közül	 legalább	az	egyik	beilleszthető	a	szövegbe	úgy,	hogy	a	mondat	
értelme nem változik. Ismereteid és a szövegkörnyezet alapján határozd meg és karikázd 
be a lehetséges megoldásokat!

FORRÁSBELI	KIFEJEZÉS LEHETSÉGES	CSERE-KIFEJEZÉS

1. nemzetgyűlésben kormányban
parlamentben

2. összeült összegyűlt
összeállított

3. abban	a	meggyőződésben annak tudatában
annak reményében

4. egyedül való oka egyetlen oka
egyedüli oka

5. rejtezik rejlik
adódik

6. elidegeníthetetlen megmagyarázhatatlan
megkérdőjelezhetetlen

7. avégből abból
azért

8. szüntelenül időnként
mindig

9. csakis kizárólag
jórészt

10. politikai társulás politikai rendszer
politikai társaság

11. elévülhetetlen örökké érvényes
emlékezetes

12. az elnyomással szemben való a zsarnoksággal szembeni
a	hatalmi	visszaéléssel	szembeni

13. szuverenitás kormányzati	hatalom
felségjog

14. a nemzetben a	nemzetgyűlés	tagjaiban
a francia állampolgárok összességében



TANULÓI	MUNKAFÜZET	 a francia forradalom...    5

15. lakozik lakik
testesül meg

16. jogok élvezetét jogok gyakorlását
jogok alkotását

17. a törvény […] alkotásában a	törvényhozásban
a törvényadásban

18. polgárnak városi lakosnak
állampolgárnak

19. képviselői	révén képviselőivel	szemben
képviselői	által

20. méltóságra tisztségre
pozícióra

21. erényeik rátermettségük
bátorságuk

22. a	törvény	által	előírt	formák	között a törvényes szabályozás szerint
a törvényben megszabott eljárás alap-
ján

23. vélelmezendő minősítendő
kezelendő

24. háborgatni támogatni
üldözni

25. a szabadsággal való visszaélésért a törvénysértésért
a jogsértésért

26. legföljebb csakis oly esetekben kivéve az olyan eseteket
legfeljebb akkor

27. kártalanítás fejében kártérítés ellenében
kárpótlás esetén

2. feladat

a hiányos mondat kiegészítésével fogalmazd át a IX. pontot! A	ritkán	használatos	„vélel-
mez” helyett	keress	egy	közérthetőbb,	gyakrabban	előforduló	igét!

minden embert  	addig,	amíg	be	

nem	bizonyítják	róla,	hogy	 
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3. feladat

a Iv. pont alapján fogalmazd meg a szabadságjogokhoz kapcsolódó állampolgári köteles-
séget! Válassz	ki	egyet-egyet	a	zárójelben	megadott	igék	közül,	és	egészítsd	ki	a	két	mon-
datot!

a)		Minden	állampolgár	kötelessége,	hogy	 

       

	 					(tiszteletben	tartsa	–	lehetővé	tegye)

b)		Minden	állampolgár	kötelessége,	hogy	 

       

	 				(ne	sértse	–	ne	veszélyeztesse)

4. feladat

Találj ki egy iskolához, diákokhoz kötődő esetet, amely példaként szolgálhat a iV. pont-
ban megfogalmazott elvek alátámasztására. Ügyelj arra,	hogy	a történet

mindennapi,	átlagos	legyen,	amellyel	bárki	találkozhat; •
derüljön ki az összefüggés a szabadság biztosítása és a szabadság korlátozása között. •
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5. feladat – csoportmunka

Az	Emberi	és	Polgári	Jogok	Nyilatkozatát	úgy	is	szokták	emlegetni,	hogy	„az	ancien	régime1 
halotti levele”.

Korábbi tanulmányaitok alapján  • beszéljétek meg,	hogy	melyek az abszolutizmus leg-
fontosabb sajátosságai!
vessétek össze ezeket a forrás tartalmával • !	Húzzátok alá azokat a tartalmi kulcseleme-
ket,	amelyek	ellentétesek az	abszolutizmus	sajátosságaival!
Az	aláhúzott	szövegrészletek	alapján	 • fogalmazzatok meg néhány olyan következtetést,	
amely	alkalmas	az	állítás	bizonyítására!
válasszátok ki  • közülük a legfontosabbakat,	majd	dolgozzátok ki a megoldást összefüg-
gő	szöveg	formájában!

Ügyeljetek	arra,	hogy	az indoklásban szerepeltetett érvek logikusan kapcsolódjanak egy-
máshoz.	Akkor	dolgoztok	jól,	ha	a	válasz	mindenkit	meggyőz	arról,	hogy	a	nyilatkozat	nem	
egyeztethető	össze	az	abszolutizmus	gyakorlatával.

A	dokumentum	„az	ancien	régime	halotti	levele”,	mert	 

 

 

 

 

 

6. feladat – csoportmunka

Olvassátok	el	a	forrás	I.,	II.	és	XVII.	pontját,	majd	vitassátok	meg	az	alábbi	kérdést!

Ha	a	tulajdonhoz	való	jog	az	állampolgárok	alapvető	joga,	és	a	tulajdonától	senkit	sem	 •
lehet	megfosztani,	 akkor	 igaz-e,	hogy	a	 társadalmi	különbségeket	 csak	az	 I.	pontban	
rögzített elv befolyásolja?

A megbeszélés után a csoport legfontosabb észrevételeit rögzítsétek összefüggő, logikus 
szöveg formájában!

 

 

 

 

 

 

1	 		Ancien	 régime	 (francia):	 szó	 szerint:	 régi	 rendszer;	 a	 forradalom	 időszakában	a	XVII–XVIII.	 századi	 francia	
abszolutizmust jelöli.



RENDSZERVÁLTÁS 1848-BAN – AZ ÁPRILISI TÖRVÉNYEK

Részletek az ápRilisi töRvényekből – a csopoRt

iii. törvénycikk – Független magyar felelős ministerium alakításáról

[…]
3.	§.	Ő	Felsége,	s	az	Ő	távollétében	a	nádor	s	királyi	helytartó	a	végrehajtó	hatalmat	a	törvények	
értelmében	független	magyar	ministerium	által	gyakorolják,	s	bármely	rendeleteik,	parancso-
lataik,	határozataik,	kinevezéseik	csak	úgy	érvényesek,	ha	a	Buda-Pesten	székelő	ministerek	
egyike által is aláíratnak.

4.	§.	A	ministeriumnak	mindegyik	tagja	mindennemű	hivatalos	eljárásáért	felelős.
[…]
10.	§.	A	ministerium	áll:	egy	elnökből,	s	ha	maga	tárcát	nem	vállal,	kívüle	még	nyolc	mi-

nisterből.
11.	§.	A	ministerelnököt	Ő	felségének	az	országbóli	távollétében	a	nádor	s	királyi	helytartó,	

Ő	felségének	jóváhagyásával	nevezi	ki.
12.	§.	Ministertársait	legfelsőbb	megerősítés	végett	az	elnök	teszi	javaslatba.
13.	§.	A	ministerek	egyike	folyvást	Ő	felségének	személye	körül	lesz,	s	mindazon	viszonyok-

ba,	melyek	a	hazát	az	örökös	tartományokkal	közösen	érdeklik,	befolyván,	azokban	az	országot	
felelősség	mellett	képviseli.

14.	§.	A	ministeriumnak,	azon	tagján	kívül,	mely	a	felség	személye	körül	a	13.	§-ban	említett	
ügyekre	ügyelend,	következő	osztályai	lesznek:

a)	Belügyek.
b)	Országos	pénzügy.
c)	Közmunka	és	közlekedési	eszközök,	és	hajózás.
d)	Földművelés,	ipar	és	kereskedés.
e)	Vallás	és	közoktatás.
f)	Igazságszolgáltatás	és	kegyelem;	és
g)	Honvédelem	osztályai.
[…]
17.	§.	Az	összes	ministerium	tanácsülésében,	midőn	Ő	felsége	vagy	a	nádor	királyi	helytartó	

abban	jelen	nincs,	a	ministerelnök	elnököl,	ki	e	tanácsot,	midőn	szükségesnek	látja,	mindenkor	
összehívhatja.

[…]
27.	§.	A	törvényes	bíróságok	és	ítélőszékek	törvényes	önállásukban	s	a	törvény	további	ren-

deleteig eddigi szerkezetökben fenntartandók.
28.	§.	A	ministerek	az	országgyűlés	mindegyik	táblájánál	üléssel	bírnak,	s	nyilatkozni	kí-

vánván,	meghallgatandók.
29.	§.	A	ministerek	az	országgyűlés	mindegyik	táblájánál	annak	kívánatára	megjelenni,	s	a	

megkívántató	felvilágosításokat	előadni	tartoznak.
30.	 §.	 A	ministerek	 hivatalos	 irataikat	 az	 országgyűlés	mindegyik	 táblájának	 kívánatára	

magának a táblának vagy a tábla által kinevezett küldöttségnek megvizsgálása alá bocsátani 
köteleztetnek.

[…]
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32.	§.	A	ministerek	feleletre	vonathatnak:
a)	Minden	oly	tettért	vagy	rendeletért,	mely	az	ország	függetlenségét,	az	alkotmány	biztosí-

tékait,	a	fennálló	törvények	rendeletét,	az	egyéni	szabadságot	vagy	a	tulajdon	szentségét	sérti,	s	
általuk	hivatalos	minőségükben	követtetik	el,	vagy	illetőleg	adatik	ki.

b)	A	kezeikre	bízott	pénz	s	egyéb	értékek	elsikkasztásáért	vagy	törvényellenes	alkalmazá-
sáért.

c)	A	törvények	végrehajtásában	vagy	a	közcsend		és	-bátorság	fenntartásában	elkövetett	mu-
lasztásokért,	amennyiben	ezek	a	törvény	által	rendelkezésükre	bízott	végrehajtási	eszközökkel	
elháríthatók	valának.

33.	§.	A	ministereknek	vád	alá	helyeztetését	az	alsótábla	szavazatainak	általános	többségé-
vel rendeli el.

34.	§.	A	bíráskodást	a	felsőtábla	által	saját	tagjai	közül	titkos	szavazással	választandó	bíróság	
nyilvános eljárás mellett gyakorlandja. […]

1. feladat – a csoport

Az alábbi három-három megállapításból minden esetben csak az egyik igaz. a forrás alap-
ján válaszd ki és aláhúzással jelöld a helyes állítást!

a szövegben húzd alá azokat az információkat • ,	amelyek	a helyes állítások kiválasz-
tásához bizonyítékként szolgáltak,	szaggatott vonallal pedig azokat,	amelyek	a hamis 
állítások felismerésében segítettek.	Alkalmazz	kettős	jelölést,	ha	ugyanaz	a	szövegrész	
együttesen	egy	igaz	és	egy	hamis	állítás	azonosításához	is	kapcsolódik!
Mindegyik	állításcsoporthoz	legalább	egy	megfelelést	meg	kell	határoznod.	A	kiemelt	 •
szövegrész	mellé	jegyezd	fel	a	részfeladat	betűjelét!
A	megjelölés	legyen	áttekinthető,	de	kerüld,	hogy	hosszú	mondatokat,	egész	bekezdé- •
seket	aláhúzz,	mert	az	nem	értelmezhető.	törekedj a döntést befolyásoló kulcselemek 
minél pontosabb azonosítására!

a)	 A	„ministerium” kifejezés a szövegben a kormányt is jelöli.
 A „ministerium”	kifejezést	a	szöveg	a	mai	értelemben	használja,	csak	az	írásmód	tér	el.
 A „ministerium”	kifejezés	a	szövegben	az	országgyűlésre	is	vonatkozik.

b)	 A	miniszterek	a	királynak	tartoznak	felelősséggel.
	 A	miniszterek	az	országgyűlésnek	tartoznak	felelősséggel.
	 A	miniszterek	a	nádornak	tartoznak	felelősséggel.

c)	 A	„ministerium”	a	végrehajtással	foglalkozik.
 A „ministerium” a bíráskodással foglalkozik.
 A „ministerium”	nem	kapcsolódik	egyetlen	hatalmi	ághoz	sem.

d)	 A	törvény	nem	szabályozza	a	miniszteri	tárcák	felosztását.
	 A	törvény	megtiltja,	hogy	a	miniszterelnök	tárcát	vállaljon.
 A törvény felsorolja a miniszteri tárcákat.

e)	 A	király	rendeletei	csak	miniszteri	ellenjegyzéssel	érvényesek.
	 A	király	semmiféle	rendeletet	nem	adhat	ki.
 A király rendeletei csak a miniszterelnök ellenjegyzésével érvényesek.
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f)	 A	kormány	székhelye	Buda-Pest.
	 A	király	személye	körüli	miniszter	kivételével	a	kormány	székhelye	Buda-Pest.
	 A	kormány	csak	a	király	jelenlétében	tartózkodik	Buda-Pesten.

g)	 	A	 „közcsend	 és	 -bátorság”	kifejezést a törvény a mai közbiztonság/közrend értelemben 
használja.

  A „közcsend	 és	 -bátorság” kifejezést a törvény a mai közlekedés/közellátás értelemben 
használja.

  A „közcsend	és	-bátorság” kifejezést a törvény a mai köztulajdon/közalkalmazott értelem-
ben	használja.

h)	 A	miniszterek	tanácsát	a	király	hívja	össze.
	 A	miniszterek	tanácsát	a	miniszterelnök	hívja	össze,	ha	erre	a	király	engedélyt	ad.
	 A	miniszterelnök	bármikor	összehívhatja	a	miniszterek	tanácsát.

2. feladat – pármunka – a csoport

Társaddal	vessétek össze a megoldásokat és a munkalapon rögzített bejegyzéseket!	Ahol	
eltérést	tapasztaltok,	ott	tanulmányozzátok újra a szöveget,	s	ennek	alapján	javítsátok az 
esetleges hibákat, pótoljátok a hiányosságokat!	Hasonló módon járjatok el akkor,	 ha	 a	
megoldás	ugyan	egyezik,	de	valamelyik	kijelentés vagy a törvényszöveg értelmezésében 
bizonytalanság adódott.
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Részletek az ápRilisi töRvényekből – b csopoRt

iv. törvénycikk – az országgyűlés évenkénti üléseiről

1.§.	Az	országgyűlés	jövendőben	évenkint,	és	pedig	Pesten	tartandván	üléseit…	[…]
[…]
5.	§.	Ő	Felségének	joga	van	az	összejött	évi	ülést	prorogálni	(elnapolni)	s	berekeszteni,	sőt,	

az	országgyűlést	a	három	év	eltelte	előtt	is	föloszlatni,	s	ekkor	új	képviselőválasztást	elrendelni;	
de	ez	utolsó	esetben	az	újabb	országgyűlés	[…]	az	elébbinek	feloszlatásáról	számítandó	három	
hónap	alatt	összeüljön.

6.	§.	Az	évi	ülés	az	utolsó	évrőli	számadásnak	és	következő	évi	költségvetésnek	a	ministeri-
um	által	leendő	előterjesztése	s	az	irántoki	határozatnak	meghozatala	előtt	be	nem	rekeszthetik,	
s	az	országgyűlés	fel	nem	oszlathatik.

[…]
10. §. Ülései mind a két táblának ezután is nyilvánosak. […]
[…]

v. törvénycikk – az országgyűlés követeinek népképviselet alapján választásáról

[…]
1.	§.	Politikai	jogélvezetet	azoktól,	kik	annak	eddig	gyakorlatában	voltak,	elvenni	a	jelen	ország-
gyűlés	hivatásának	nem	érezhetvén,	mindazok,	kik	[…]	az	országgyűlési	követek	választásában	
eddig	szavazattal	bírtak,	e	jog	gyakorlatában	ezennel	meghagyatnak.

Ezeken	kívül:
2.	§.	Az	országnak	s	kapcsolt	részeknek	mindazon	bennszületett	vagy	honosított,	legalább	

20	éves,	[…]	fenyíték	alatt	nem	lévő	lakosai,	a	nőket	kivéve,	törvényesen	bevett	valláskülönbség	
nélkül2	választók:

a)	Kik	[…]	300	ezüstforint	értékű	házat	vagy	földet,	[…]	úrbéri	értelemben	vett	1/4	telket,	
vagy	ezzel	hasonló	kiterjedésű	birtokot	[…]	tulajdonul	[…]	bírnak.

b)	Kik	mint	kézművesek,	kereskedők,	gyárosok	[…],	ha	tulajdon	műhellyel	vagy	kereskedési	
teleppel	vagy	gyárral	bírnak,	s	ha	kézművesek,	folytonosan	legalább	egy	segéddel	dolgoznak.

c)	Kik,	habár	a	 fentebbi	osztályokba	nem	esnek	 is,	 saját	 földbirtokukból	vagy	 tőkéjükből	
eredő	100	ezüstforint	évenkénti	állandó	s	biztos	jövedelmet	kimutatni	képesek.

d)	Jövedelmükre	való	tekintet	nélkül	a	tudorok,	sebészek,	ügyvédek,	mérnökök,	academiai	
művészek,	tanárok,	a	Magyar	Tudós	Társaság	tagjai,	gyógyszerészek,	lelkészek,	segédlelkészek,	
községi	jegyzők	és	iskolatanítók,	azon	választókerületben,	melyben	állandó	lakásuk	van.

e)	Kik	eddig	városi	polgárok	voltak,	ha	föntebbi	pontokban	leírt	képességekkel	nem	bír-
nak is.

3.	§.	Választható	mindaz,	ki	választó,	ha	életének	24-ik	életévét	betöltötte,	s	a	törvény	azon	
rendeletének,	miszerint	törvényhozási	nyelv	egyedül	a	magyar,	megfelelni	képes.

4.	§	Az	országnak	követküldés	végett	választókerületekre	felosztása	a	megyék,	kerületek	és	
szabad	királyi	városok	törvényhatósági	területére	és	önállására	nézve	semmi	változtatást	nem	
okoz.

[…]

2	 		Az	ún.	bevett	vallások:	az	evangélikus,	a	görög	katolikus,	a	görögkeleti,	a	katolikus,	a	református	és	az	unitárius.
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viii. törvénycikk – a közös teherviselésről

Magyarország	s	a	kapcsolt	részek	minden	lakosai	minden	közterhet	különbség	nélkül	egyenlő-
en s arányosan viselik.

1.	§.	Ő	felsége	felelős	magyar	ministeriuma	által,	[…]	ki	fogja	dolgoztatni	ideiglenesen	az	
adózási kulcsot […].

2.	§.	Az	ideiglenesen	kidolgozandó	kulcs	a	legközelebbi	országgyűlésnek	mindenesetre	be-
mutatandó.

3.	§.	[…]	a	már	kivetett	közterhek	behajtása	elrendeltetik.

1. feladat – B csoport

Az alábbi három-három megállapításból minden esetben csak az egyik igaz. a forrás alap-
ján válaszd ki és aláhúzással jelöld a helyes állítást!

a szövegben húzd alá azokat az információkat • ,	amelyek	a helyes állítások kiválasz-
tásához bizonyítékként szolgáltak,	szaggatott vonallal pedig azokat,	amelyek	a hamis 
állítások felismerésében segítettek.	Alkalmazz	kettős	jelölést,	ha	ugyanaz	a	szövegrész	
együttesen	egy	igaz	és	egy	hamis	állítás	azonosításához	is	kapcsolódik!
Mindegyik	állításcsoporthoz	legalább	egy	megfelelést	meg	kell	határoznod.	A	kiemelt	 •
szövegrész	mellé	jegyezd	fel	a	részfeladat	betűjelét!
A	megjelölés	legyen	áttekinthető,	de	kerüld,	hogy	hosszú	mondatokat,	egész	bekezdé- •
seket	aláhúzz,	mert	az	nem	értelmezhető.	törekedj a döntést befolyásoló kulcselemek 
minél pontosabb azonosítására!

a)	 Az	országgyűlés	évente	Pesten	ülésezik	és	a	mandátuma	három	év.
	 	Az	országgyűlés	mandátumát	nem	szabályozták,	mert	az	uralkodó	bármikor	feloszlat-

hatja.
	 	Ha	az	országgyűlést	a	király	feloszlatja,	akkor	három	év	múlva	kell	megrendezni	a	kö-

vetkező	választást.

b)	 A	választójog	és	a	választhatóság	feltételei	megegyeznek.
	 A	választójog	és	választhatóság	korhatára	eltér.
	 A	választójog	és	választhatóság	feltétele	a	magyar	nyelvtudás.

c)	 A	választójog	esetében	kompromisszum,	hogy	a	kiskorúakat	kizárják.
	 	A	választójog	esetében	kompromisszum,	hogy	a	rendi	kiváltságokból	adódó	választójo-

got	érvényben	hagyják.
	 	A	 választójog	 esetében	 kompromisszum,	 hogy	 a	 nem	nemesek	 is	 választójoghoz	 jut-

nak.

d)	 	A	törvény	a	„bennszületett	vagy	honosított”	kifejezéseket a mai „állampolgár”	 jelentésében 
használja.

  A törvény a „bennszületett	vagy	honosított”	kifejezéseket a mai „bennszülött” jelentésében 
használja.

  A törvény a „bennszületett	vagy	honosított”	kifejezéseket a mai „állandó	lakhellyel	rendelkező”	
jelentésben	használja.
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e)	 	A	választójog	a	nőket	kivéve	általános,	mert	a	felsorolt	feltételeknek	minden	20	év	feletti	
férfi	megfelel.

	 A	választójogot	kizárólag	a	vagyoni	cenzus	határozza	meg.
 Az értelmiség tagjai vagyonuktól függetlenül választójogot nyertek.

f)	 A	választójog	esetében	a	törvény	nem	szabott	vallási	feltételt.
	 	A	választójog	csak	a	magyar	törvények	által	bevett	vallásnak	minősülő	felekezetek	tag-

jaira terjedt ki.
 A törvény a protestánsokat kizárta a választójogból.

g)	 	A	közteherviseléssel	foglalkozó	törvénycikk	a	„mindenesetre” kifejezést a „mindenképpen” 
jelentésben	használja.

	 	A	közteherviseléssel	foglalkozó	törvénycikk	a	„mindenesetre” kifejezést a „mindegy”	jelen-
tésben	használja.

	 	A	közteherviseléssel	foglalkozó	törvénycikk	a	„mindenesetre” kifejezést a „mindaddig”	je-
lentésben	használja.

h)	 A	közteherviselés	azt	jelenti,	hogy	mindenkinek	adóznia	kell.
	 A	közteherviselés	azt	jelenti,	hogy	mindenkinek	ugyanannyit	kell	adóznia.
	 A	közteherviselés	azt	jelenti,	hogy	csak	a	közemberek	adóznak.

2. feladat – pármunka – B csoport

Társaddal	vessétek össze a megoldásokat és a munkalapon rögzített bejegyzéseket!	Ahol	
eltérést	tapasztaltok,	ott	tanulmányozzátok újra a szöveget,	s	ennek	alapján	javítsátok az 
esetleges hibákat, pótoljátok a hiányosságokat!	Hasonló módon járjatok el akkor,	 ha	 a	
megoldás	ugyan	egyezik,	de	valamelyik	kijelentés vagy a törvényszöveg értelmezésében 
bizonytalanság adódott.
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Részletek az ápRilisi töRvényekből – c csopoRt

iX. törvénycikk – az úrbér és az azt pótló szerződések alapján eddig gyakorlatban volt 
szolgáltatások (robot), dézma és pénzbeli fizetések megszüntetéséről

Az	úrbér	és	az	azt	pótló	szerződések	alapján	eddig	gyakorlatban	volt	szolgáltatások	(robot),	déz-
ma	és	pénzbeli	fizetések	e	törvény	kihirdetésétől	fogva	örökösen	megszüntetnek.

1.	§.	A	törvényhozás	a	magán	földesurak	kármentesítését	a	nemzeti	közbecsület	védpajzsa	
alá	helyezi.

2.	§.	Ő	Felsége	a	magánföldesuraknak	akkénti	kármentesítése	iránt,	hogy	az	eddigi	úrbéri	
tartozásokkal	felérő	tőkeérték	részükre	a	közállomány	által	hiány	nélkül	kifizettessék,	a	legkö-
zelebbi	országgyűlésnek	részletesen	kidolgozandó	törvényjavaslatot	fog	magyar	ministeriuma	
által	előterjesztetni.

[…]
4.	§.	Az	úri	törvényhatóság	megszüntetik.	[…]
[…]

Xii. törvénycikk – az úrbéri megszüntetett magánúri javadalmak statusadóssággá leendő 
átváltoztatásáról

[…]
3.	§.	[…]	a	megbecsülendő	évi	haszon	értéke	hússzorozva	teszi	a	kármentesítési	tőkét.

[…]
5.	§.	Az	ekképp	meghatározandó	becsérték	fejében	a	ministerium	az	illető	birtokosoknak	

haladéktalanul	statuskötelezvényeket	ad.	A	kötelezvények	kifizetésére	a	kincstári	fekvő	javak	
köttetnek	le,	s	a	ministerium	felhatalmaztatik	ezek	alapján	kölcsön	eszközlésére	vagy	az	emlí-
tett javaknak részletenkénti eladására. […]

[…]

Xiii. törvénycikk – a papi tized megszüntetéséről

[…]
1.	§.	A	papi	tized,	akár	természetben,	akár	a	természetbeni	kiszolgáltatás	helyett	készpénzben	
teljesíttetett,	[…]	ezennel	örökre	megszüntetik.

[…]

Xv. törvénycikk – az ősiség eltörléséről

[…]
1.	§.	A	ministerium	az	ősiség	teljes	és	tökéletes	eltörlésének	alapján	a	polgári	törvénykönyvet	ki	
fogja	dolgozni,	és	ezen	törvénykönyv	javaslatát	a	legközelebbi	országgyűlés	elibe	terjesztendi.

[…]

Xvi. törvénycikk – a megyei hatóság ideiglenes gyakorlatáról

[…]
1.	§.	A	ministerium	a	megyei	szerkezetnek	népképviselet	alapján	rendezéséről	a	legközelebbi	
országgyűlésnek	törvényjavaslatot	fog	előterjeszteni.
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2.	§.	Addig	is	[…]:
a)	A	jelen	törvényhozás	berekesztése	után	a	lehető	legrövidebb	idő	alatt	minden	megyében	

közgyűlés	fog	tartatni.
b)	Ezen	közgyűlésen	szavazattal	bírandnak	mindazok,	kiket	akár	törvény,	akár	egy	vagy	

más	megyének	eddig	is	hozott	határozatai	szavazati	joggal	felruháztak	[…].
c)	Ezen	közgyűlésen	a	jelen	országgyűlésen	hozott	törvények	kihirdettetvén;	[…]	egy	na-

gyobb	számú	állandó	bizottmány	fog,	minden	születésrei	különbség	nélkül,	a	szokott	módon	
választatni.

d)	Ezen	állandó	bizottmány	a	főispánnak	vagy	annak	távollétében	az	alispánnak	elnöklete	
alatt	[…]	mindazon	hatóságot	fogja	ideiglenesen	gyakorolni,	mely	törvény	s	alkotmány	szerint	
a	megyei	közgyűléseket	minden	tekintetben	illeti.

[…]

Xviii. törvénycikk – sajtótörvény

Az	előző	vizsgálat	(cenzúra)	eltöröltetvén	örökre;	s	a	sajtószabadság	visszaállíttatván,	ennek	biz-
tosítékául	ideiglenesen	rendeltetnek:

1.	§.	Gondolatait	sajtó	útján	mindenki	szabadon	közölheti,	és	szabadon	terjesztheti.
[…]
17.	 §.	A	 sajtóvétségek	 fölött	nyilvánosan	esküdtszék	 ítél.	A	ministerium	 felhatalmaztatik,	

hogy	[…]	az	esküdtbíróságok	alakítását	rendelet	által	eszközölje.
[…]
30	§.	Újság	vagy	időszaki	 lap,	melynek	tartalma	akár	részben,	akár	egészen	politikai	tár-

gyak	körül	forog,	és	havonkint	legalább	kétszer	jelenik	meg,	csak	a	következő	feltételek	teljesí-
tése	mellett	adathatik	ki:

[…]
2-or:	Ha	a	lap	naponkint	jelenik	meg,	biztosítékául	10	000	forint,	ha	ritkábban	jelenik	meg,	

5000	forint	tétetik	le	készpénzben	vagy	fekvő	birtokra	kettős	biztosítékkal	betáblázott	kötelez-
vényben. […]

Az	eddig	megjelent	lapok	[…]	e	törvény	kihirdetése	után	[…]	a	2-dik	pontbelinek	két	hónap	
alatt tartoznak eleget tenni.

3-or:	Sajtóvétségérti	elmarasztalás	esetében	a	pénzbüntetés	a	biztosítékból	vonatik	 le;	ha	
belőle	ki	nem	telnék,	azonkívül,	hogy	a	szerző	együtt-jótállónak	tekintetik,	a	foglalás	a	felelős	
tulajdonos,	kiadó	vagy	szerkesztő	egyéb	javaira	is	kiterjesztetik.

[…]

1. feladat – C csoport

Az alábbi három-három megállapításból minden esetben csak az egyik igaz. a forrás alap-
ján válaszd ki és aláhúzással jelöld a helyes állítást!

a szövegben húzd alá azokat az információkat • ,	amelyek	a helyes állítások kiválasz-
tásához bizonyítékként szolgáltak,	szaggatott vonallal pedig azokat,	amelyek	a hamis 
állítások felismerésében segítettek.	Alkalmazz	kettős	jelölést,	ha	ugyanaz	a	szövegrész	
együttesen	egy	igaz	és	egy	hamis	állítás	azonosításához	is	kapcsolódik!
Mindegyik	állításcsoporthoz	legalább	egy	megfelelést	meg	kell	határoznod.	A	kiemelt	 •
szövegrész	mellé	jegyezd	fel	a	részfeladat	betűjelét!
A	megjelölés	legyen	áttekinthető,	de	kerüld,	hogy	hosszú	mondatokat,	egész	bekezdé- •
seket	aláhúzz,	mert	az	nem	értelmezhető.	törekedj a döntést befolyásoló kulcselemek 
minél pontosabb azonosítására!
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a)	 	Az	úrbéri	szolgáltatások	megszüntetése	azt	jelenti,	hogy	a	jobbágyok	földesúri	szolgálta-
tásai	megszűnnek.

	 	Az	úrbéri	szolgáltatások	megszüntetése	azt	jelenti,	hogy	a	jobbágyok	szabad	költözködé-
si jogot nyernek.

	 	Az	úrbéri	szolgáltatások	megszüntetése	azt	jelenti,	hogy	a	földesurak	kárpótlást	fizetnek	
a jobbágyoknak.

b)	 Az	úri	törvényhatóság	megszüntetése	a	megyei	hatóságok	feloszlatására	vonatkozik.
	 Az	úri	törvényhatóság	megszüntetése	a	párbajok	betiltását	jelenti.
	 Az	úri	törvényhatóság	megszüntetése	az	úriszékre	vonatkozik.

c)	 Az	áprilisi	törvények	az	önkéntes	örökváltságot	rögzítették.
	 Az	áprilisi	törvények	a	kötelező	örökváltságot	rögzítették	kárpótlás	nélkül.
	 Az	áprilisi	törvények	a	kötelező	örökváltságot	rögzítették	állami	kárpótlással.

d)	 A	„status” kifejezést a szöveg „állam” értelemben	használja.
 A „status” kifejezést a szöveg „állapot”	értelemben	használja.
 A „status” kifejezést a szöveg „pozíció”	értelemben	használja.

e)	 A	„nemzeti közbecsület védpajzsa” azt	jelenti,	hogy	a	kárpótlást	állami	feladatnak	tekintik.
  A „nemzeti közbecsület védpajzsa”	azt	 jelenti,	hogy	csak	a	magyar	 földesurakat	kárpótol-

ják.
  A „nemzeti közbecsület védpajzsa”	azt	jelenti,	hogy	a	kárpótlást	közadakozásból	fogják	fi-

zetni.

f)	 A	törvény	az	ősiség	eltörlését	elhalasztotta	a	polgári	törvénykönyv	bevezetéséig.
	 A	papi	tizedet	ezentúl	csak	készpénzben	lehetett	behajtani.
	 A	törvény	megszüntette	a	papi	tized	és	az	ősiség	intézményét.

g)	 A	megyei	állandó	bizottmányok	tagjait	az	országgyűlésen	választották.
	 A	törvény	ideiglenesen	szabályozta	a	megyei	hatóságok	működését.
	 	A	törvény	a	születési	előjogok	figyelembevételével	írta	elő	az	állandó	bizottmányok	tag-

jainak megválasztását.

h)	 A	sajtótörvény	szerint	bárki	bármit	írhat	következmények	nélkül.
	 Lapindítás	esetén	jelentős	összegű	biztosítékot	kellett	letétbe	helyezni.
	 A	sajtótörvény	kibocsátásakor	már	régóta	működtek	esküdtbíróságok.

2. feladat  – pármunka – C csoport

Társaddal	vessétek össze a megoldásokat és a munkalapon rögzített bejegyzéseket!	Ahol	
eltérést	tapasztaltok,	ott	tanulmányozzátok újra a szöveget,	s	ennek	alapján	javítsátok az 
esetleges hibákat, pótoljátok a hiányosságokat!	Hasonló módon járjatok el akkor,	 ha	 a	
megoldás	ugyan	egyezik,	de	valamelyik	kijelentés vagy a törvényszöveg értelmezésében 
bizonytalanság adódott.
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3. feladat – csoportmunka

Beszéljétek meg az elkészült és ellenőrzött megoldásokat!

a csoport minden tagja négy, általa megvizsgált állítást értelmezzen. A jó megoldás köz-
lése	önmagában	nem	elegendő.	Fontos,	hogy	mind	a hamis,	mind	pedig	a helyes állítások 
esetében a forrásból vett érvekkel támasszátok alá döntéseteket! A	bizonyítékul	szolgáló,	
a forrásban megjelölt aktuális szövegrészt mindenki azonosítsa a saját munkalapjában és 
a megadott jelzéssel húzza is alá!

Saját megoldásának bemutatásában mindenki törekedjen a világos, érthető fogalmazásra. 
Vegyétek	figyelembe,	hogy	társaitok	most	találkoznak	először	a	szöveggel	és	a	hozzá	kap-
csolódó	állításokkal!	Hagyjatok	számukra	elegendő	időt	ahhoz,	hogy	megértsék,	értelmez-
zék	a	forrásrészletet!	Ha kérdésük adódik,	akkor	kiegészítésekkel vagy egyes információk 
megismétlésével segítsétek	őket!	Ha egy-egy megoldás helyességét valaki vitatja,	akkor	
tényszerű, a forrásra alapozott magyarázattal indokoljátok választásotokat.

Ezzel a módszerrel tekintsétek át egy-egy csoport valamennyi feladatát!	A	bemutatott	és	
értelmezett megoldásokat a többiek is vezessék át saját munkalapjukra.

Házi feladat

Figyelmesen	olvasd	el	az	áprilisi	törvényekből	a	képviselőválasztás	rendjére	vonatkozó	leírást!	
A	tartalom	alapján	készíts	egy	rövid,	körülbelül	egyoldalas,	jól	tagolt	és	áttekinthető	vázlatot	a	
füzetedbe!	Ügyelj	arra,	hogy	pontosan	rögzítsd	az	előkészítés	és	lebonyolítás	fázisait!	Mutasd	be	
a	szavazás	technikáját	és	a	lehetséges	változatok	hátterét,	okait!

Részletek az áprilisi törvényekből

v. törvénycikk – az országgyűlés követeinek népképviselet alapján választásáról

[…]
24.	§.	Az	országgyűlés	megnyitásának	napja	kihirdettetvén,	az	országos	követválasztás	határ-
napja	iránt	a	középponti	választmányok	akként	intézkednek,	hogy:

a)	bekövetkezése	előtt	15	nappal	az	illető	törvényhatóságban	közhírré	tétethessék,	s
b)	az	országgyűlés	megnyitását	legalább	4	héttel	megelőzze.
[…]
26.	§.	A	középponti	választmány	minden	választókerületre,	a	választás	vezérletére	egy	elnö-

köt	s	jegyzőt	és	a	szükség	esetére	helyetteseket	is	választ.
27.	§.	A	megválasztott	elnök	a	választásra	kitűzött	napon	az	illető	kerület	főhelyén	a	válasz-

tók	gyülekezetét	 a	központi	választmány	által	meghatározandó	 s	előre	 szinte	közhírré	 teen-
dő	órában	megnyitván,	bármely	választónak	joga	van	az	országgyűlési	követségre	egy	egyént	
ajánlani.

28.	§	A	választásnál	szavazati	joggal	csak	azok	bírnak,	kik	a	választóknak	a	fentebbiek	sze-
rint	kerületenkint	készítendő	összeírásában	bennfoglaltatnak,	 s	 csak	azon	kerületben	bírnak	
szavazati	joggal,	amelyben	összeírva	vannak.

[…]
30.	§.	Ha	a	választók	megnyitott	gyülekezetében	az	országgyűlési	követségre	[…]	ajánlottak	

közül	egynek	megválasztásában	a	választók	közakarattal	összpontosulni	látszanak,	az	elnök	az	
összegyűlt	választókhoz	azon	kérdést	intézendi:	vajon	az	általa	megnevezendő	illető	egyénnek	
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megválasztásában	közakarattal	megnyugosznak-e,	vagy	 szavazni	kívánnak;	 s	ha	10	választó	
szavazást	kíván,	azt	azonnal	megrendeli,	különben	a	választást	befejezettnek,	s	az	illető	egyént	
a	kerület	által	megválasztott	országgyűlési	követnek	nyilvánítja.

[…]
32.	§.	A	szavazás	a	szavazó	nevének	a	küldöttség	általi	feljegyzésével,	s	valamint	a	szavaza-

tok összeszámítása is nyilván történik.
33.	§.	A	szavazás	megkezdetvén,	mindaddig,	míg	magát	szavazó	jelenti,	 félbenszakasztás	

nélkül folytatandó.
34. §. Ha a szavazás bevégeztével a szavazóknak általános többsége egy egyén mellett nyi-

latkozik,	az	megválasztott	országgyűlési	követnek	azonnal	kijelentetik.
35.	§	Ha	a	szavazóknak	általános	többségét	azok	közül,	kikre	a	szavazás	történt,	egyik	sem	

nyerné	el,	azon	két	egyén	között,	kik	aránylag	legtöbb	szavazatot	nyertek,	újabb	szavazás	tör-
ténik.

36.	§	Ezen	másodszori	szavazás,	amennyiben	a	szavazók	sokasága	miatt	az	első	szavazással	
egy	napon	nem	végeztethetnék	be,	a	következő	napon	fog	megkezdetni,	s	mindenesetre	egy-
folytában befejeztetni.

37.	§	A	kitűzött	két	egyén	közül	az,	ki	a	másodszori	szavazásnak	alkalmával	az	abban	részt-
vevő	választók	szavazatának	többségét	megnyeri,	megválasztott	országgyűlési	követnek	azon-
nal kijelentetik.

[…]
39.	§.	Ki-ki	csak	személyesen	szavazhat.
40.	§.	A	választóknak	az	összeírásnál	vagy	választásnál	semminemű	fegyverrel	megjelenni	

nem szabad.
[…]
42.	§.	Mind	a	választók	összeírásánál,	mind	a	választásnál	a	jó	rend	fenntartásának	joga	s	

kötelessége	a	kiküldött	elnököt	illeti,	ki	szükség	esetében	e	célra	fegyveres	erővel	is	rendelkez-
hetik.

[…]

4. feladat – csoportmunka

az alábbi feladatban alkalmaznotok kell az áprilisi törvények elemzéséből származó is-
mereteket. A	négy	állítás	mindegyike	igaz,	egymással	összefüggenek,	de	bizonyításuk	egy-
re	nehezebb.	Ezért	a megadott sorrendben kell kidolgoznotok a	válaszokat.	Így	a	bonyo-
lultabb	kifejtést	igénylő	probléma	megfogalmazásában	jól	tudjátok	hasznosítani	a	korábbi	
megoldások	esetében	felvetődött	gondolatokat,	következtetéseket.

Első	 lépésként	 • beszéljétek meg, hogy milyen indokok és érvek jöhetnek számításba 
akkor,	ha	meg	szeretnétek	valakit	győzni,	hogy	az	adott	állítás	igaz.	segédeszközként 
használjátok a törvényszöveget,	illetve	az 1. feladat megoldásait!
Nem	az	a	cél,	hogy	minél	több	indokot	soroljatok	fel.	Sokkal	inkább	az,	hogy	 • találjátok 
meg azt a néhányat, amely lényeges, döntő,	 tehát	 senki	 sem	vitathatja.	Ezért	 fontos,	
hogy	a csoportos megbeszélésen minél több ötlet hangozzék	el.	Ezeket	célszerű	rövi-
den fel is jegyezni.
Ezt kövesse  • az elhangzottak rangsorolása,	s	a	lehetséges	érvrendszer	tényleges	kialakí-
tása.	Ami	a	témához	kapcsolódik,	de	kevésbé	lényeges,	azt	csak	akkor	építsétek	be	a	vá-
laszba,	ha	a	meggyőzés	szempontjából	új	nézőpontot	vagy	információt	jelent.	Ellenkező	
esetben	hagyjátok	ki.
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Ügyeljetek	arra,	hogy	 • a válasz tömör és logikus legyen!	terjedelme ne haladja meg a 
kipontozott sorokat! Ne	szerepeljen	benne	ugyanaz	többször,	csak	más	megfogalma-
zásban,	s	kerüljétek	a	töltelékszavak	használatát.

a)	 	Bizonyítsátok	be,	hogy	az	áprilisi	törvények	korlátozták	az	uralkodó	kormányzati	szere-
pét!

 

 

 

 

b)	 	Bizonyítsátok	be,	hogy	az	áprilisi	 törvényekkel	Magyarországon	alkotmányos	monar-
chia	jött	létre!

 

 

 

 

 

c)	 	Bizonyítsátok	be,	hogy	az	áprilisi	törvények	következtében	Magyarországon	megszűnt	
a	feudális	rendszer!

 

 

 

 

 

 

d)	 	Bizonyítsátok	be,	hogy	az	áprilisi	törvények	a	társadalom	és	állam	polgári	átalakulásá-
nak	alaptörvényei!
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5. feladat – csoportmunka

Az alábbi feladatban az áprilisi törvényekből megismert választási eljárást kell bemutat-
notok. Tíz perc felkészülési idő alatt a három téma egyikét kell dramatikus formában 
kidolgoznotok másfél–két percben. segédeszközként használjátok	a törvény szövegét és a 
füzetben rögzített vázlatot!

•	 vázlatos formában állítsátok össze a jelenet forgatókönyvét,	s	ennek	alapján	tervezzé-
tek meg a bemutatót!

•	 A	jelenethez	kellékeket készíthettek. A felkészülés közben készített jegyzeteit csak a 
narrátor használhatja.	A	törvényszöveget	és	a	vázlatot	azonban	ő	sem.

•	 A	 felsorolt	 szerepkörök	általában	kapcsolódnak	a	választási	 eljáráshoz.	A	pontos sze-
reposztást a jelenet témája szerint kell kialakítanotok. (Például jelöltre a három csoportnak 
eltérő	számban	van	szüksége	stb.)

a jelenet témái:
–	közakarattal	történő,	szavazás	nélküli	választás;
– egyfordulós szavazás;
– kétfordulós szavazás.

az értékelés szempontjai:
–	történeti	hűség;	a	jelenet	összhangban	áll	a	törvényben	foglalt	előírásokkal,	és	nem	tartal-
maz anakronizmust;
– tématartás; a csoport a kiadott jelenet tárgykörét dolgozta fel;
–	a	szereposztás	illeszkedik	a	témához	és	a	megjelenítés	életszerű;
–	a	narrátor	közreműködése;
–	a	rendezés,	az	előadás	ötletessége,	érdekessége,	gördülékenysége;
–	a	megfogalmazás	és	a	szóhasználat	igényessége.

szereplők: elnök,	jegyző,	választók,	jelölők,	jelöltek

a narrátor feladatai:
ismerteti	a	háttérkörülményeket; •
bemutatja	a	szereplőket; •
ha	az	érthetőség	megkívánja,	akkor	a	látottakat	kiegészíti,	magyarázza,	értelmezi; •
biztosítja,	hogy	az	eseménysor	azok	számára	is	követhető	és	világos	legyen,	akik	a	tör- •
vény szövegét nem ismerik. 



A DUALIZMUS KORI MAGYAR GAZDASÁG

i. az inFRastRuktúRa Fejlődése – a csopoRt

A	korszerű	infrastruktúra	kiépítése	Magyarországon	is	egybeesett	az	ipari	forradalom	kibonta-
kozásával.	A	XIX.	század	második	felében	a	fejlesztés	két	legfontosabb	területe	a	vasútépítés	és	
a vízépítés volt.

A kormány Pestet (1873-tól	Budapest)	kívánta	a	vasúthálózat	központjává	tenni.	Az	ország-
gyűlés	által	 jóváhagyott	útvonalakon	magántársaságok	építhettek.	Az	állam	garantálta	a	be-

ruházott	 tőke	5–6%-os	profitját.	Ez	volt	 az	ún.	
kamatbiztosítás,	mely	rengeteg	korrupció	és	visz-
szaélés forrásává vált. A költséges és többségében 
veszteséges magánvasutakat a nyolcvanas évek-
ben	Baross	Gábor	minisztersége	 alatt	 az	 állam	
fokozatosan	kiváltotta,	és	saját	tulajdonba	vette.	
A	viteldíjat	csökkentették	és	távolsági	zónákhoz	
rendelték. A magyar államvasutak nagyszabá-
sú	és	jövedelmező	vállalkozássá	vált.

A	vasúti	forgalom	növekedése	miatt	a	folya-
mi	hajózás	 jelentősége	 csökkent.	 A	 tengeri	 ke-
reskedelem	biztosítására	a	kormány	erőteljesen	
támogatta	a	fiumei	kikötő	fejlesztését.

A	Történelmi	atlasz	72/a	 térképén	 tanulmányozd	a	magyarországi	vasúthálózat	kiépülésének	 szaka-
szait,	a	magyarországi	vasútsűrűségre	vonatkozó	statisztikát,	 továbbá	az	áruszállítás	növekedését	 és	
összetételét	ábrázoló	grafikont!

A	korabeli	közlekedésben	a	közutak	nem	játszottak	jelentős	szerepet.	A	mintegy	6000	km	hosz-
szú	állami	úthálózatból	mindössze	200	km	rendelkezett	szilárd,	aszfaltozott	vagy	kövezett	bur-
kolattal.

A	 kiegyezés	 után	 jelentős	 mértékben	
bővült	 a	 postaszolgálat,	 valamint	 a	 távíró-
vonalak	hálózata.	A	 távbeszélő-szolgáltatás	
a	nyolcvanas	években	indult	meg	Budapes-
ten,	majd	a	nagyobb	vidéki	városokban.

A vízépítési munkálatok a folyómeder 
szabályozására,	 illetve	a	belvizek	lecsapolá-
sára	 irányultak.	A	Tisza	szabályozása	1875-
re	befejeződött.	A	folyót	112	átvágással	mint-
egy 486 km-rel rövidítették meg. Hasonló 
módon jártak el a mellékfolyókkal is.

A	szabályozással	párhuzamosan	haladt	
az ármentesítés és a belvizek lecsapolása. 
Kimélyítették	a	medret,	megemelték	és	meg-
erősítették	a	védőtöltéseket.	A	kiegyezés	után	került	sor	a	Duna	szabályozására.	1895-ben	az	
ármentesített	és	művelés	alá	volt	terület	3,6	millió	hektárra	terjedt.

Fiume	látképe.	Képes	levelezőlap	1910	körül

Folyókanyar-átvágás	a	Hármas-Körösön;	1890-es	évek
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1. feladat – a csoport

a)  olvasd el figyelmesen a szöveget!	Csillaggal	jelöld	meg	azokat	a	szavakat,	kifejezéseket,	
amelyeket	korábban	nem	ismertél,	és	a	szövegkörnyezet	alapján	sem	értetted	meg	a	je-
lentésüket!

b)  A Magyar	értelmező	kéziszótár és az Idegen	szavak	és	kifejezések	szótárának segítségével azo-
nosítsd az ismeretlen szavak és kifejezések jelentését!	A	szótárakban	közölt	meghatá-
rozásokat	vezesd	át	a	füzetedbe!

c)  válaszd ki az olvasott témához kapcsolódó tartalmi kulcselemeket!	Karikázd	be	őket	a	
felsorolásban	és	a	szövegrészletben!	Ha	egy	kulcselem	a	tárgyhoz	kötődik,	de	szó	szerint	
nem	szerepel,	akkor	írd	a	megfelelő	bekezdés	mellé	a	lap	szélére!

  Tartalmi kulcselemek: tengeri	kereskedelem,	államosítás,	filoxéra,	vízépítés,	vasútháló-
zat,	felvevőpiac,	kisüzemek,	hírközlés,	korszerű	infrastruktúra,	fajtaváltás.

d)	 	Tanulmányozd	 át	 még	 egyszer	 a	 szöveget!	 Határozd meg az összes többi tartalmi 
kulcselemet!	Húzd	őket	alá	vagy	a	megadott	módon	jegyezd	fel	őket	a	vonatkozó	be-
kezdés	mellé!	Ne	feledkezz	meg	az	 időbeliség	meghatározásához	szükséges	 legfonto-
sabb	adatokról	sem!

2. feladat – a csoport

készíts vázlatot a füzetbe a szövegrészlet tartalmi kulcselemeinek felhasználásával! A 
vázlat terjedelme fél–háromnegyed oldal legyen. Ügyelj arra, hogy az elemek közötti lo-
gikai kapcsolatokat pontosan ábrázold!	Ennek	megfelelően	alakítsd	ki	a	sorrendet,	a	tago-
lást!	Alkalmazhatsz	sorszámozást	és	matematikai	jelöléseket	is.	Megfelelő	irányú	nyilakkal	
fejezd	ki	az	előzményekre,	okokra,	háttérre,	célokra	és	következményekre	utaló	összefüg-
géseket!	 Egy	 jelenség	 alkotórészeit,	 összetevőit	 kettősponttal	 és	 az	 elemek	 felsorolásával	
tüntesd	fel!

akkor dolgoztál jól, ha
– a vázlat összegzi a témával kapcsolatos információkat;
–		a	vázlat	felépítéséből	kiderül,	hogy	melyek	a	lényeges,	a	kevésbé	lényeges,	illetve	a	kiegé-
szítő	információk;

–	fel	lehet	ismerni	a	szöveg	tartalmi	összefüggéseit.
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ii. az ipaR Fejlődése – b csopoRt

A	magyar	 ipar	és	mezőgazdaság	fejlődését	
alapvetően	meghatározta	a	Monarchián	be-
lüli gazdasági közösség. Kiegészítette és pó-
tolta	az	ipari	forradalom	kibontakozásához	
szükséges	 hazai	 forrásokat	 (tőke,	 szakmun-
kás,	 vállalkozó),	 valamint	 szilárd	 és	 jelentős	
felvevőpiacot	 biztosított	 a	 magyar	 termé-
kek	 számára.	A	 cseh	 és	 osztrák	 ipar	 egyes	
könnyűipari	ágazatokban	(például: textilipar, 
konfekció	ipar,	üveggyártás)	behozhatatlan	ver-
senytársat	jelentett.	A	hátrányt	csak	részben	
ellensúlyozta	a	magyarországi	ipartámoga-
tás,	 melynek	 keretei	 a	 korszak	 egészében	

folyamatos	bővültek.	Alapvető	formái	az	adó-	és	illetékmentesség,	a	vasúti	kedvezmények,	to-
vábbá	az	ún.	közszállítási	rendszer3 voltak.

Az	 iparosítás	 jelentős	 tőkét	 igényelt,	 ezért	 az	új	vállalatokat	 egy-egy	nagyobb	bank	köz-
reműködésével	 részvénytársaságként	 alapították.	 A	 gyáripar	 szinte	 minden	 ágában	 jelentős	
mértékű	volt	a	koncentráció.	Bár	Magyarországon	kevesebb	volt	a	gyárak	száma,	a	nagyvállala-
tok	nemzetgazdasági	súlya	megközelítette	a	fejlett	ipari	országokét.	A	középüzemek	aránya	és	
gazdasági	súlya	azonban	elmaradt	a	nyugati	átlagtól.	Magas	volt	a	kisüzemek	és	különösen	az	
egyedülálló kisiparosok aránya.

Egyoldalú	volt	az	iparosodás	területi	szerkezete	is.	A	modern	nagyipar	a	fővárosban	és	kör-
nyékén összpontosult.

A	Történelmi	atlasz	72/b	térképén	tanulmányozd	a	magyarországi	ipar	területi	megoszlását,	legfonto-
sabb	ágazatait,	továbbá	a	foglalkoztatásra	és	az	iparosodás	fokára	vonatkozó	statisztikákat!

A	gyáripar	legfejlettebb	ága	a	gépgyártás,	ezen	belül	a	közlekedés	igényeit	kiszolgáló	járműipar	
volt.	A	mozdonyok,	vasúti	kocsik,	vagonok,	sínek,	folyami	hajók	stb.	mintegy	hatvan	százaléka	
budapesti	üzemekből	került	ki.	A	korszak	két	legfontosabb	technikai	újítása,	a	koksszal	törté-
nő	vasolvasztás	és	az	acélgyártás	a	kilencvenes	
évektől	 jelent	 meg.	 A	 rugalmasabb	 acélsínek	
következtében	 a	 szállítási	 sebesség	 jelentős	
mértékben növekedett.

A nyolcvanas években a budapesti ganz-
gépgyár	 villamossági	 vállalatot	 hozott	 létre,	
mely a transzformátor feltalálásával és gyakor-
lati	 alkalmazásával	 a	 világ	 vezető	 elektromos	
ipari	cégei	közé	emelkedett.	Az	országos	háló-
zat kiépítése a századforduló után gyorsult fel. 
1914-ig mintegy 300 településen indult meg az 
áramszolgáltatás.

3	 		Minden	közintézményt,	állami	vállalatot	és	állami	támogatásban	részesülő	vállalatot	köteleztek	arra,	hogy	be-
szerzéseiket	hazai	vállalatoktól	eszközöljék.

Az	ózdi	vasgyár
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A dualizmus korában dinami-
kus	 fejlődésnek	 indult	 a	hazai	mező-
gazdasági terményekre szakosodott 
élelmiszeripar.	 A	 csúcstechnológiával	
működő	 cukorgyártás	 biztosan	 állta	
a	világpiaci	versenyt,	a	termelt	meny-
nyiség	 kétharmadát	 exportálták.	 A	
malomipar	nagy	mennyiségű	balkáni	

importgabonát	is	feldolgozott.	A	liszt	kivitelében	Magyarországot	csak	az	USA	előzte	meg,	Bu-
dapest	pedig	a	világ	vezető	malomvárosává	vált.

1. feladat  – B csoport

a)  olvasd el figyelmesen a szöveget!	Csillaggal	jelöld	meg	azokat	a	szavakat,	kifejezéseket,	
amelyeket	korábban	nem	ismertél,	és	a	szövegkörnyezet	alapján	sem	értetted	meg	a	je-
lentésüket!

b)  A Magyar	értelmező	kéziszótár és az Idegen	szavak	és	kifejezések	szótárának segítségével azo-
nosítsd az ismeretlen szavak és kifejezések jelentését!	A	szótárakban	közölt	meghatá-
rozásokat	vezesd	át	a	füzetedbe!

c)  válaszd ki az olvasott témához kapcsolódó tartalmi kulcselemeket!	Karikázd	be	őket	a	
felsorolásban	és	a	szövegrészletben!	Ha	egy	kulcselem	a	tárgyhoz	kötődik,	de	szó	szerint	
nem	szerepel,	akkor	írd	a	megfelelő	bekezdés	mellé	a	lap	szélére!

  Tartalmi kulcselemek: élelmiszeripar,	gőzcséplőgép,	fajtaváltás,	acélgyártás,	elektromos	
ipar,	hírközlés,	gyáripari	koncentráció,	filoxéra,	kisüzemek,	felvevőpiac

d)	 	Tanulmányozd	 át	 még	 egyszer	 a	 szöveget!	 Határozd meg az összes többi tartalmi 
kulcselemet!	Húzd	őket	alá	vagy	a	megadott	módon	jegyezd	fel	őket	a	vonatkozó	be-
kezdés	mellé!	Ne	feledkezz	meg	az	 időbeliség	meghatározásához	szükséges	 legfonto-
sabb	adatokról	sem!

A	Pesti	Hengermalom	1900	körül
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2. feladat – B csoport

készíts vázlatot a füzetbe a szövegrészlet tartalmi kulcselemeinek felhasználásával! A 
vázlat terjedelme fél–háromnegyed oldal legyen. Ügyelj arra, hogy az elemek közötti lo-
gikai kapcsolatokat pontosan ábrázold!	Ennek	megfelelően	alakítsd	ki	a	sorrendet,	a	tago-
lást!	Alkalmazhatsz	sorszámozást	és	matematikai	jelöléseket	is.	Megfelelő	irányú	nyilakkal	
fejezd	ki	az	előzményekre,	okokra,	háttérre,	célokra	és	következményekre	utaló	összefüg-
géseket!	 Egy	 jelenség	 alkotórészeit,	 összetevőit	 kettősponttal	 és	 az	 elemek	 felsorolásával	
tüntesd	fel!

akkor dolgoztál jól, ha
– a vázlat összegzi a témával kapcsolatos információkat;
–		a	vázlat	felépítéséből	kiderül,	hogy	melyek	a	lényeges,	a	kevésbé	lényeges,	illetve	a	kiegé-
szítő	információk;

–	fel	lehet	ismerni	a	szöveg	tartalmi	összefüggéseit.
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iii. a mezőgazdaság Fejlődése – c csopoRt

A	Monarchia	gazdasági	közössége	egyrészt	kedvező	piacot	
biztosított	a	magyar	mezőgazdaság	termékeinek,	másrészt	
konzerválta	a	termelés	elmaradott,	extenzív	sajátosságait:	
a	kevéssé	hatékony	üzemmódot,	az	egyszerű	technológiát	
és	a	gabonatermelés	túlsúlyát.

A nyolcvanas évek elején az észak-amerikai gabona és 
az	ausztráliai	gyapjú	megjelenése	az	európai	piacokon	sú-
lyos	értékesítési	gondokat	okozott.	Egyre	sürgetőbbé	vált	
a	 belterjes	 állattenyésztés	 és	 az	 intenzív	mezőgazdasági	
kultúrák	fejlesztése.

A	szerkezetváltást	a	földművelésügyi	kormányzat	szá-
mos	eszközzel	igyekezett	előmozdítani.	A	részben	állami	
közreműködéssel	 szerveződő	 községi	 hitelszövetkezetek	
biztosították	a	szükséges	tőkét.

Az állami kezdeményezés nagymértékben befolyá-
solta a változatos piaci igények kielégítésére alkalmas 
zöldség-	 és	 gyümölcstermesztő	 kertkultúrák	 létrejöttét.	
A telepítési program keretében kis- és törpebirtokos csa-
ládok	 jutottak	 földparcellához.	 Vállalkozásuk	 elindításá-
hoz	adókedvezményt	és	egyéb	támogatásokat	is	kaptak.	A	
kilencvenes	évekre	Budapest	és	a	nagyobb	városok	körül	

kertgazdaságok	övezete	alakult	ki.	A	vasúti	szállítás	jóvoltából	a	városi	vásárcsarnokok	jelen-
tős	kínálattal	rendelkeztek	friss	zöldség-	és	gyümölcsfélékből.	Kecskemét	híres	kajszibarackja,	
Vecsés	 káposztája,	Makó	hagymája,	Csány	dinnyéje,	Kalocsa	 és	 Szeged	paprikája	 ekkor	vált	
márkanévvé.

A	kilencvenes	években	a	földművelési	kormányzat	nagy	erőfeszítéseket	tett	a	szőlőtermelés	
újjáélesztésére.	Az	Európa-szerte	 rettegett	filoxéra	 (gyökérvész)	a magyar borvidékek mintegy 
50%-át	elpusztította.	

A	kormányzat	immúnis	amerikai	szőlőfajtákat	hozatott	be.	Ezek	nemesítésével	és	honosításával	
ellenállóbbá	tették	az	állományt,	s	így	gátat	szabtak	a	járvány	esetleges	későbbi	kiújulásának.	Az	
újratelepítést	a	keresztezett	szőlőfajták	terjesztésével,	adómentességgel	és	kölcsönökkel	támogat-
ták.	Bár	a	híres	borvidékek	nehezen	regenerálódtak,	a	világháború	kitörésekor	a	szőlőművelés	
összterülete	már	megközelítette	a	filoxéra	
előtti	nagyságot.	Miután	rájöttek,	hogy	a	
kórokozó csak a kötöttebb talajtípusokon 
él	meg,	a	Duna-Tisza	közén,	a	korábban	
értéktelennek	tartott	futóhomokon	virág-
zó	szőlőművelés	bontakozott	ki.

A	szarvasmarha-tenyésztésben	a	hús-
féleségek	 és	 tejtermékek	 iránti	 bővülő	
kereslet	 szempontjából	 a	 hagyományos	
típus (szürke	 marha)	 nem bizonyult jöve-
delmezőnek.	 Kormányzati	 programot	
dolgoztak ki a fajtaváltás lebonyolításá-
ra	és	az	új	 fajta	elterjesztésére.	A	hagyo-
mányos	 szürke	marhát	 keresztezték	 egy	
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megfelelőnek	talált	alpesi	típussal.	Az	így	kitenyésztett	magyar	tarka	(pirostarka)	marha	rövide-
sen	többségbe	került	az	állományban.	Ezzel	párhuzamosan	a	külterjes	állattartást	az	istállózás	
váltotta fel.

A	kormányzat	segítette	a	falusi	tejszövetkezetek	megszervezését	is.	A	tejértékesítés,	tejfel-
dolgozás	egyre	jövedelmezőbb	üzletággá	vált	Budapest	és	a	nagyobb	városok	környékén.

A	sertéstenyésztés	kisüzemi	keretei	az	1895-ben	kezdődött	és	egy	évtizedig	elhúzódó	ser-
tésvész következtében megmaradtak. A táplálkozási szokások módosulása miatt a magyar zsír-
sertések (mangalica)	iránt	csökkent	a	kereslet.	A	világháború	előtt	a	nyugati	megyékben	jelentek	
meg	a	jobb	takarmányozást	igénylő	angol	hússertések.

Az	istállózó	állattenyésztés	fejlődésével	rendszeresebbé	vált	a	termőföld	trágyázása.	A	mű-
trágya	felhasználása	azonban	a	nyugati	országokhoz	képest	szűk	körű	maradt.

A	mezőgazdaság	 fejlődését	 a	 képzetlen,	 olcsó	munkaerő	
jelentős	kínálata	is	hátráltatta.	A	technológiai	modernizá-
ciót	késleltette,	hogy	a	gőzgép	csak	a	cséplésben	bizonyult	
alkalmazhatónak.	Az	első	világháború	küszöbén	a	gabonát	
szinte teljes egészében géppel csépelték. 

A	tömegesen	használt	vetőgépek	népszerűségét	első-
sorban	 az	okozta,	 hogy	 a	mag	ötödét	megtakarították.	A	
kilencvenes	 évektől	 sarló	 helyett	 egyre	 inkább	 kaszával	
arattak.

A	mezőgazdaság	gépesítését	hosszú	távon	a	kilencve-
nes	években	megjelenő	benzinmotoros	traktor	oldotta	meg.	
A	világháború	előtt	azonban	nem	terjedt	el	széles	körben.

Az intenzív termelési eljárások-
ra	való	áttérésben	 jelentős	különb-
ségek alakultak ki az egyes ország-
részek	között.	A	nyugati	 területek,	
valamint	az	Alföld	középső	és	déli	
vidékei jártak az élen. A termésátla-
gok	a	talaj	szempontjából	kedvezőt-
lenebb	 adottságokkal	 rendelkező	
Dunántúlon	 voltak	 a	 legmagasab-
bak.	A	Tiszántúlon	és	a	hegyvidéki	
peremvidékeken a folyamat jóval 
nehézkesebben	haladt,	és	a	hagyo-
mányos gazdálkodás gyakorlata a 
világháborúig	kevéssé	módosult.

Cséplés	Zsombolyán;	1910-es	évek
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1. feladat – C csoport

a)  olvasd el figyelmesen a szöveget!	Csillaggal	jelöld	meg	azokat	a	szavakat,	kifejezéseket,	
amelyeket	korábban	nem	ismertél,	és	a	szövegkörnyezet	alapján	sem	értetted	meg	a	je-
lentésüket!

b)  A Magyar	értelmező	kéziszótár és az Idegen	szavak	és	kifejezések	szótárának segítségével azo-
nosítsd az ismeretlen szavak és kifejezések jelentését!	A	szótárakban	közölt	meghatá-
rozásokat	vezesd	át	a	füzetedbe!

c)  válaszd ki az olvasott témához kapcsolódó tartalmi kulcselemeket!	Karikázd	be	őket	a	
felsorolásban	és	a	szövegrészletben!	Ha	egy	kulcselem	a	tárgyhoz	kötődik,	de	szó	szerint	
nem	szerepel,	akkor	írd	a	megfelelő	bekezdés	mellé	a	lap	szélére!

  Tartalmi kulcselemek: folyószabályozás,	 filoxéra,	 extenzív	mezőgazdaság,	 gőzcséplő-
gép,	államosítás,	tengeri	kereskedelem,	műtrágya,	kisiparosok,	márkanevek,	fajtaváltás

d)	 	Tanulmányozd	 át	 még	 egyszer	 a	 szöveget!	 Határozd meg az összes többi tartalmi 
kulcselemet!	Húzd	őket	alá	vagy	a	megadott	módon	jegyezd	fel	őket	a	vonatkozó	be-
kezdés	mellé!	Ne	feledkezz	meg	az	 időbeliség	meghatározásához	szükséges	 legfonto-
sabb	adatokról	sem!

2. feladat – C csoport

készíts vázlatot a füzetbe a szövegrészlet tartalmi kulcselemeinek felhasználásával! A 
vázlat terjedelme fél–háromnegyed oldal legyen. Ügyelj arra, hogy az elemek közötti lo-
gikai kapcsolatokat pontosan ábrázold!	Ennek	megfelelően	alakítsd	ki	a	sorrendet,	a	tago-
lást!	Alkalmazhatsz	sorszámozást	és	matematikai	jelöléseket	is.	Megfelelő	irányú	nyilakkal	
fejezd	ki	az	előzményekre,	okokra,	háttérre,	célokra	és	következményekre	utaló	összefüg-
géseket!	 Egy	 jelenség	 alkotórészeit,	 összetevőit	 kettősponttal	 és	 az	 elemek	 felsorolásával	
tüntesd	fel!

akkor dolgoztál jól, ha
– a vázlat összegzi a témával kapcsolatos információkat;
–		a	vázlat	felépítéséből	kiderül,	hogy	melyek	a	lényeges,	a	kevésbé	lényeges,	illetve	a	kiegé-
szítő	információk;

–	fel	lehet	ismerni	a	szöveg	tartalmi	összefüggéseit.

Házi feladat

A	következő	 foglalkozáson	két	 társad	 számára	be	 kell	mutatnod	 a	dualizmus	kori	 gazdaság	
általad feldolgozott részét. Az elkészített vázlat alapján szóbeli beszámolót kell tartanod,	majd	
segítséget kell nyújtanod számukra a tartalmi kulcselemek azonosításához és saját vázlatuk 
kidolgozásához.	A	tízperces	összefoglalóra	otthon	kell	felkészülnöd.

tekintsd át a tartalmi kulcselemeket, illetve az elkészített vázlatot!
Ellenőrizd,	hogy	a	kulcselemeket	szabályosan	jelölted-e. •
Tervezd	meg	a	kulcselemek	bemutatását	a	többiek	számára!	Gondold	végig,	hogy	van-e	 •
olyan	elem,	amelyhez	célszerű	rövid	magyarázatot	fűzni.	Ha	találsz	ilyet,	akkor	a	lehet-
séges	kiegészítésről	készíts	rövid	feljegyzést	a	munkalapra.
Ellenőrizd,	hogy	az	elkészített	vázlatban	szerepel-e	valamennyi	kulcselem,	és	kiderül- •
nek-e az elemek közötti logikai kapcsolatok.
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Vizsgáld	meg,	hogy	az	áttekinthetőség,	olvashatóság	szempontjából	megfelelő-e	a	kidol- •
gozás.	Ha	hibát	vagy	hiányosságot	találsz,	akkor	igyekezz	kijavítani,	pótolni!

a sikeres bemutatóhoz nagyon fontos, hogy a téma összefoglalását élőszóban gyakorold! 
Semmiképpen	ne	törekedj	arra,	hogy	szóról	szóra	megtanuld	magát	a	szövegrészletet! •
A	felkészüléshez	a	füzetben	rögzített	vázlatot	használd	segédeszközként! •
Törekedj	 arra,	 hogy	 a	 kulcselemek	 közötti	 kapcsolatokat	 kifejtett	 szöveg	 formájában,	 •
érthetően,	de	saját	szavaiddal	fogalmazd	meg!
Ha gyakorlás közben a kulcselemek közötti pontos viszony a jelölések alapján nem vi- •
lágos,	akkor	vedd	elő	újra	a	szöveget	és	 tanulmányozd	a	problematikus	részt.	Csak	a	
kulcselemek	közötti	logikai	kapcsolat	megértése	után	térj	vissza	a	vázlathoz	és	folytasd	
a	gyakorlást!
Ha	úgy	érzed,	hogy	az	előadás	gördülékeny	és	pontos,	mondd	el	újra,	de	közben	mérd	 •
a	bemutatáshoz	szükséges	időt.	Törekedj	arra,	hogy	ez	ne	haladja	meg	a	három	percet!	
Ha	többnek	bizonyul,	akkor	dolgozd	ki	a	rövidítés	lehetőségét:	melyik	kevésbé	lényeges	
elemet	lehetne	kihagyni	úgy,	hogy	ne	veszélyeztesse	a	megértést.	Ennek	alapján	készülj	
fel	a	véglegesnek	szánt	változattal!

3. feladat – csoportmunka

az egyéni munkák összegzésével tekintsétek át a dualizmus kori gazdaság legfontosabb 
sajátosságait! A témakört a szövegrészletek sorrendje szerint dolgozzátok fel.

hallgassátok meg a szóbeli előadást, • 	és	tanulmányozzátok	a	vonatkozó	térképet!
Beszámoló	társatok	magyarázata	alapján	 • azonosítsátok a szövegrészlet tartalmi kulcse-
lemeit,	és	a	megfelelő	módon	jelöljétek őket a munkalapon!
készítsétek el a füzetbe a • 	szövegrészlethez	kapcsolódó	vázlatot!

Fontos,	hogy	a beszámolóban mindenki törekedjen az érthető, logikus fogalmazásra.	Tár-
saitoknak	hagyjatok	elegendő	 időt	az	új	 információk	befogadására!	Ha	kérdésük	adódik,	
akkor igyekezzetek minél világosabban válaszolni.

4. feladat – csoportmunka

a)  a felsorolt hat állításból három hamis. karikázzátok be a táblázatban az állításokhoz 
tartozó minősítést!

ÁLLÍTÁS igAz HAmiS

1.		Magyarországon	a	dualizmus	korában	a	vasúti	közlekedés	ma-
gánkézben volt.

igaz Hamis

2.		A	magyar	 kormányzat	 nagy	 erőfeszítéseket	 fordított	 a	 filoxéra	
okozta károk felszámolására.

igaz Hamis

3.  A táplálkozási igények megváltozása fajtaváltást tett szükségessé 
a	magyarországi	szarvasmarha-tenyésztésben.

igaz Hamis

4.		Az	elektromos	ipar	fejlődése	az	első	világháború	után	kezdődött	
meg magyarországon.

igaz Hamis

5.	A	mezőgazdaság	gépesítése	először	a	cséplésben	valósult	meg. igaz Hamis

6.		A	magyarországi	 ipari	 forradalom	első	korszakában	a	 legfejlet-
tebb	ágazat	a	textilipar	volt.

igaz Hamis
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b)  a hamisnak jelölt állítások esetében indokoljátok meg döntéseteket! A kipontozott 
vonalon ne felejtsétek el jelölni az állítás sorszámát!

A(z)	                  	számú	állítás	hamis,	mert	 

 

 

A(z)	                  	számú	állítás	hamis,	mert	 

 

 

A(z)	                  	számú	állítás	hamis,	mert	 

 

 

c)  Javítsátok ki a három hamis állítást úgy, hogy igazzá váljanak! a kipontozott vonalra 
ne	csak	a	módosított	elemeket,	hanem	az átfogalmazott teljes mondatot	írjátok	le!

Az	állítás	száma:	                        

A	javított	változat:	 

 

 

Az	állítás	száma:	                        

A	javított	változat:	 

 

 

Az	állítás	száma:	                        

A	javított	változat:	 
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5. feladat – csoportmunka

a megadott tartalmi kulcselemek, a mellékelt statisztikák és a szövegrészletek alapján 
következtetéseket kell megfogalmaznotok a dualizmus kori magyar gazdaságról. Egy-
egy	tartalmi	elemmel	kapcsolatban	több	megoldás	is	 lehetséges. törekedjetek arra, hogy 
mindegyikhez legalább egyet dolgozzatok ki! 

A	válasz	kidolgozásakor	ügyeljetek	arra,	hogy	 • a megoldásban össze kell kapcsolnotok a 
felhasznált statisztikai adatokat a megismert eseményekkel, jelenségekkel.
a statisztikák elemzésénél • 	tartsátok	szem	előtt,	hogy	a	konkrét	számok	önmagukban	
kevés	 információt	hordoznak.	Sokkal	fontosabb szempont,	hogy	az adatok a vizsgált 
időszakban milyen irányban és mértékben módosultak,	s	ez	a folyamat vajon miért így 
alakult.	Bármiféle	következtetést	csak	ebből	kiindulva	tudtok	levonni.
Figyeljetek	arra,	hogy	 • egy jelenséggel kapcsolatban több statisztikában is megjelen-
hetnek információk.
Ha	egy-egy	jelenség	értelmezésében	problémátok	adódik,	akkor	 • segédanyagként tanul-
mányozzátok a vonatkozó szövegrészletet.
Az  • egész mondatban megfogalmazott következtetéseket	 írjátok	a	megfelelő	kulcsszó	
alatti kipontozott vonalra.

tartalmi kulcselemek:

1. ausztráliai gyapjú	(az	európai	piacokon);	2. amerikai gabona	(az	európai	piacokon);	3. ma-
lomipar; 4. cukorgyártás; 5. sertésvész; 6. filoxéra; 7. fajtaváltás; 8. állami ipartámogatás

magyarország és horVáTország fő kiViTeli árucikkei
(évI	áTlAgoK	eZer	TonnáBAn,	IlleTve	eZer	dArABBAn)

ÉV BÚZA LISZT GYAPJÚ BOR CuKoR SERTÉS SzARVASmARHA

1882–1885 521 336 12 94 23 624 91

1886–1890 646 422 12 139 27 722 146

1891–1895 550 556 10 79 55 998 186

1896–1900 446 607 8 72 125 314 271

a szarvasmarHa-állomány százalékos megoszlása faJtánként

SZARVASMARHAFAJTA 1884 1895 1911

Pirostarka 19,26 33,29 70,07

magyar 78,29 64,44 27,81

Bivaly 2,45 2,27 2,12
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AZ	ÁLLATÁLLOMÁNY	SZÁMA	MAGYARORSZÁGON

ÉV SzARVASmARHA LÓ JuH SERTÉS

1884 4 879 038 1 748 859 10 594 831 4 803 639

1895 5 829 018 1 972 448 7 526 686 6 446 573

1911 6 184 420 2 001 431 7 697 720 6 416 246

a szőlőTerüleT és a BorTermelés alakulása magyarországon (évI	áTlAgoK)

ÉV TERÜLET	(HA) TERMÉS	(Hl) TERMÉS	(Hl/HA)

1871–1875 358 072 3 901 593 10,90

1876–1880 361 292 4 453 810 12,33

1881–1885 365 560 4 562 798 12,48

1886–1890 340 786 4 153 801 12,19

1891–1895 230 369 1 256 633 5,45

az államI Ipartámogatás magyarországon

ÉV

iPARi ÜzEmEK
SEgÉlyEzÉSÉRE

iPARi
SZAKOKTATÁSRA

FORDÍTOTT	ÁTLAGOS	ÉVI	ÖSSZEGEK
(eZer	KoronáBAn)

1881–1890 126 366

1891–1899 487 1101

1900–1906 2300 2450

1907–1914 6773 4432

következtetések:

1. ausztráliai gyapjú (az	európai	piacokon)

 

 

 

2. amerikai gabona	(az	európai	piacokon)
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3. malomipar

 

 

 

4. cukorgyártás

 

 

 

5. sertésvész

 

 

 

6. filoxéra

 

 

 

7. fajtaváltás

 

 

 

8. állami ipartámogatás
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6. feladat – csoportmunka

A szövegrészletek alapján foglaljátok össze az állami támogatás és közreműködés formáit 
és eszközeit a gazdaság különböző ágazataiban!	Értékeljétek	az	államnak	a	gazdaság	fejlő-
désében	betöltött	szerepét!

ajánlott munkamódszer:

a)	 	A	 szövegrészletek	alapján	a füzetben rögzítsétek a témához kapcsolódó információ-
kat!

b)	 	Az	összegyűjtött	anyag	segítségével	fogalmazzatok meg néhány alapvető következte-
tést	az	állami	támogatással,	közreműködéssel	kapcsolatban!	emeljétek ki a különböző 
gazdasági ágazatokban tapasztalható hasonlóságokat és eltéréseket. Az észrevételeket 
jegyezzétek	fel	a	füzetbe!

c)	 	Dolgozzátok ki az elemzés vázlatát! Ügyeljetek az időrendi szempontokra és a logikus 
felépítésre!

d)	 készítsétek el a füzetbe az elemzés piszkozatát!

e)	 olvassátok el figyelmesen az elkészített piszkozatot. Vizsgáljátok meg,
 – megfelel-e a feladat elvárásainak;
 – megfelel-e a terjedelmi szempontoknak;
	 –	nyújt-e	összegzést	a	témáról	vagy	csak	részelemeket	sorol	fel;
	 –		közvetlenül	vagy	közvetett	 formában	 tartalmazza-e	az	összegyűjtött	 információkat,	

következtetéseket;
	 –		a	fogalmazásban	összefüggenek-e	a	témához	tartozó	információk,	vagy	csak	egy	felso-

roláshoz	hasonlóan	egymás	után	következnek;
 – világos-e a tárgykörön belül a logikai kapcsolatok kifejtése;
	 –	nyelvtani,	nyelvhelyességi	szempontból	megfelelő-e;
	 –	pontos-e	az	utalószavak,	kötőszavak	használata;
	 –	szerepelnek-e	benne	töltelékszavak,	lényegtelen	részletek;
 – szerepel-e benne ismétlés.

Ha a fogalmazás valamelyik szempont alapján javításra szorul, akkor a vonatkozó része-
ket dolgozzátok át! Ha a munka terjedelme ezután is meghaladja az előírt mértéket,	akkor	
beszéljétek meg a tömörítés lehetséges módját:
–		van-e	olyan	terjengős,	körülményes	mondat,	amely	egyszerűbben	és	érthetőbben	megfo-
galmazható;

–	melyek	azok	a	kevésbé	lényeges	elemek,	amelyek	elhagyhatóak;
–	melyek	azok	a	részletek,	amelyek	helyett	összegző	megállapítás	iktatható	be.
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a felsorolt szempontok figyelembevételével készítsétek el az elemzés végső változatát!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



az első világHáboRú – 
FRontok és HadmŰveletek

a németek a századfordulón kidolgozott ún.	Schlieffen-terv	szerint indították a franciaország 
elleni hadjáratot. Céljuk	az	volt,	hogy	a semleges Belgiumon keresztül mintegy hat hét alatt 
csapást mérjenek a francia fővárosra. Belgium semlegességét a nagyhatalmak – többek között 
Nagy-Britannia	–	garantálták.	Így	a	német	támadás	brit hadüzenetet vont	maga	után.	Néhány	
nappal	később	brit expedíciós hadsereg érkezett franciaországba,	amely	a	francia	hadsereg-
gel közösen igyekezett feltartóztatni a németeket. Augusztus végére a német csapatok mélyen 
behatoltak	Franciaország	területére,	de	Párizst	nem	sikerült	bekeríteniük.	a marne folyónál a 
német támadás elakadt.	Óriási	lövészárok-rendszer alakult	ki,	s	a	szemben	álló	felek	állóhá-
borúra	rendezkedtek	be.	A	kialakuló	frontvonalat	nem	módosította,	hogy	1914–15-ben	mind	a	
brit–francia,	mind	pedig	a	német	erők	több	támadást	kezdeményeztek.	Az	1915.	április–májusi	
ypres-i	csatában	a	németek	alkalmazták	először	a	harci	gázt,	a	világháború	egyik	haditechnikai	újdonságát.

A	német	és	az	osztrák–magyar	vezérkar	együttműködését	a	katonai	erőviszonyok	befolyásol-
ták.	Általában	a	Monarchia	alkalmazkodott	erősebb	szövetségeséhez.	A	soknemzetiségű	oszt-
rák–magyar	hadsereget	a	dualista	állam	határain	kialakuló	frontokon	vetették	be.

A	Szerbia	elleni	1914-es	hadjárat	következtében	a	Monarchia	katonai	és	külpolitikai	tekinté-
lye	megcsappant.	A	szerb	hadsereg	1914	decemberére	az	egész	országot	felszabadította.	Szerbia	

A	nyugati	front,	1914–1918
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csak	egy	évvel	később,	a	németek	be-
avatkozása után kapitulált.

A keleti frontszakaszon a köz-
ponti hatalmakkal szemben a rosz-
szul	 felszerelt,	 de	 létszámfölényben	
lévő	orosz hadsereg sorakozott fel. Az 
oroszok inkább az osztrák–magyar 
erők	 szétzúzására	 összpontosítottak.	
a monarchia kudarcait a német győ-
zelmek ellensúlyozták. Hindenburg 
és	Ludendorff	tábornokok	döntő	győ-
zelmet	arattak	Tannenbergnél,	 illetve	
a mazuri-tavak mellett.

A keleti front stabilizálására az 
osztrák–magyar és német hadveze-
tőség megállapodott abban,	 hogy	 az 
1915-ös évben a háború súlypontját a 
keleti frontra helyezik.	 Az	 1915.	má-
jusi	gorlicei	áttörés	a	Monarchia	kevés	
számú	háborús	sikereinek	egyike	lett.	
Az orosz veszteségeket csak részben 
egyenlítette	 ki	 Bruszilov	 tábornok	
1916-os	sikeres	offenzívája,	az	ún. Bru-
szilov-gőzhenger.

1915-ben	 az	 antant	 új	 hadszíntér	
megnyitásával próbálkozott a Dar-
danellák	 közelében,	 Gallipolinál.	 A	
partra	szálló	brit,	ausztrál	és	új-zélan-
di	 erők	 azonban	 jelentős	 török	 ellen-
állásba	ütköztek,	s	a	kísérlet	kudarcba	
fulladt.

1915 áprilisában olaszország titkos egyezményt kötött az antanttal. Egy	 hónappal	 később	
megtámadta a monarchiát. az isonzó folyónál megkezdődött a rendkívüli véráldozatot köve-
telő	isonzói csaták sorozata. 1915–16-ban	az	olaszok	tízszer	próbálkoztak	az	előrenyomulással,	
de	 csak	hat	 kilométerrel	 kerültek	közelebb	Trieszthez.	1917 októberében az osztrák–magyar 
erők caporettónál sikeres áttörést hajtottak	végre.	az új front a piave folyónál alakult ki,	és	
ez	lényegében	változatlan	maradt	a	világháború	végéig.

Románia	1916	augusztusában	csatlakozott	az	antanthoz,	majd	megtámadta	Magyarorszá-
got.	A	Monarchia	német	 segítséggel	 sikeres	 ellentámadást	 indított.	Decemberben	 elfoglalták	
Bukarestet.	Egy	év	múlva	fegyverszünetet,	1918	májusában	pedig	különbékét	kötöttek	Romá-
niával.

1916-ban a német hadvezetés újra	a nyugati fronton próbált meg döntést kicsikarni. feb-
ruártól Verdun térségében óriási erőkkel támadták	a	francia	vonalakat,	de	áttörniük nem sike-
rült.	A	decemberig	elhúzódó	ún.	„verduni	vérszivattyú”	a	háború	kilátástalanságának	és	értelmet-
lenségének szimbólumává vált. Júliusban	Verdun	 tehermentesítésére	a britek ellentámadást 
indítottak a somme folyónál. Bár	az	elkeseredett	küzdelem	novemberig	tartott,	egyik fél sem 
tudott a másik fölé kerekedni. A verduni és somme-i ütközetekben a halottak és sebesültek száma ösz-
szességében	meghaladta	a	kétmilliót.

A	keleti	front	és	a	Balkán,	1914–1918
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az első világháború egyik jellegzetessége a lövészárok volt. Mindkét	 oldalon	 földbe	 ásott,	
hosszú	kilométereken	át	húzódó,	ember	magasságú	folyosók	bonyolult	rendszerét	hozták	létre.	
A	lövészárkokat	szögesdróttal	erősítették	meg	és	géppuskával	szerelték	fel.	Az	így	kialakított	
területet	sokkal	könnyebb	volt	védeni,	mint	elfoglalni.	A	drótakadályokon	átvergődő	támadók	
könnyű	 célpontul	 szolgáltak	 a	 lövészárokban	 elrejtőző	 géppuskások	 számára,	 akik	 kedvező	
széljárás	esetén	még	harci	gázt	is	bevethettek.

gépfegyverállás	 	 	 	 	 											német	katonák	támadás	előtt	ellenőrzik	a	gázmaszkokat
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kezdetben sem az antant, sem a központi hatalmak tábornokai nem ismerték fel, hogy a 
gépesített tömegháború a	megszokotthoz	képest	új stratégiát követel. Az 1914–16-os években 
a	szemben	álló	felek	nagy	tömegű,	szuronnyal	felszerelt	gyalogságot	vetettek	be	a	lövészárkok	
egy-egy szakasza ellen. ez a katonák korábban elképzelhetetlen mértékű lemészárlását vonta 
maga után. Hónapról	hónapra,	évről	évre	több	százezer	ember	esett	áldozatul,	s	az	eredmény	itt	
is,	ott	is	néhány	négyzetkilométer	sár	meghódítása	volt.

repülőgépek és tankok elsősorban a leginkább gépesített nyugati fronton jelentek meg. 
A	repülőgépek	száma	alacsony	maradt,	főképp	felderítésre	használták	őket.	Ütőképességüket	
hátráltatta,	hogy	a	korabeli	bombákat	kézzel	szórták	az	ellenségre.

Tankokat	 először	 a	 britek	 alkalmaztak	 a	 somme-i	 csatában,	 1916	 szeptemberében.	Az	 új	
harcászati	eszköz	hatásfoka	sok	vitát	gerjesztett.	Sikeressége	akkor	bizonyosodott	be,	amikor	
bevetését	 részletesen	 összehangolták	 a	 többi	 fegyvernem	hadmozdulataival.	 Ekkor	 a	 francia	
hadiipar	is	megkezdte	a	tankok	gyártását.	A	tankok	kifejlesztésében	és	alkalmazásában	a	né-
metek	jelentősen	lemaradtak.	Az	első	német	tanktípust	csak	1918-ra	fejlesztették	ki.	A	világháború	alatt	
nagy-Britanniában	2800,	Franciaországban	5300,	az	egyesült	államokban	1000,	németországban	viszont	
csak	100	darab	tank	készült	el.

nagy-Britannia már 1914 novemberében hadműveleti	területté	nyilvánította	az	Északi-ten-
gert,	és	megkezdte a németország elleni blokád kiépítését. Egyre	jobb	hatásfokkal	foglalták	le	
a	Németországba	tartó	szállítmányokat.	A	blokád	súlyos	nehézségeket	okozott nemcsak	a	hátor-
szág	ellátásában,	hanem	a	kulcsfontosságú	hadiipari	ágazatok	működtetésében	is.

A	német	haditengerészet	ódzkodott	attól,	hogy	a	nyílt	 tengeren	összeütközésbe	kerüljön	
a	 brit	 flottával.	A	 földrajzi	 sajátosságok	 egyébként	 sem	 tették	 lehetővé,	hogy	Nagy-Britannia	
blokádját	a	csatahajókból	és	cirkálókból	álló	flotta	biztosítsa.	Ezért	a német stratégia a tenger-
alattjárókra épült.

olasz	pilóta	zsákmányolt	német	repülőgép	előtt		 									Brit	tank	gyalogsági	támogatással

A	tengeralattjáró	met-
szete: 1. parancsnoki to-
rony,	2.	fedélzeti	nyílás,	
3.	ablak,	4.	vetőcső,	5.	
üzemanyagtartály,	6.	a	
belső	héj,	7.	géptárszellő-
ző,	8.	legénységi	szállás,	
9.	légzsilip,	10.	a	búvár	
helye,	11.	a	búvár	ajtaja,	
12. akkumulátorok, 13. 
leoldható	fenékballaszt,	
14.	kerekek	a	fenéken	
járásra,	15.	merülőtar-
tályok,	16.	vízszintkor-
mány,	17.	periszkóp

A	lake	típusú	búvárnaszád
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A	német	haditengerészet	1914-ben	harminc,	a	háború	végére	körülbelül	száz	tengeralattjáróval	rendelkezett.	
Bár	hatékonyak	voltak,	alkalmazásuk óriási felháborodást keltett.	Előfordult,	hogy	semleges	
hajókat	lőttek	ki,	melyen	tömegesen	utaztak	civilek.	Például	1915-ben	az	amerikai	lusitania	fedél-
zetén. A	nemzetközi	tiltakozás	hatására	a	német	haditengerészet	ideiglenesen	korlátozta	a	ten-
geralattjárók bevetését. 1916 májusában Jütlandnál	került	sor	a	világháború	egyetlen jelentős 
összecsapására a német és a brit flotta között. A kétnapos küzdelem eredménye döntetlenül 
alakult:	bár	a	csata	a	németek	elhajózásával	végződött,	a	britek	nagyobb	veszteségeket	szen-
vedtek.	A	német	haditengerészetet	a	 jütlandi	csata	 tapasztalatai	 további	óvatosságra	 intették. 
A	flottát	ezután	nem	engedték	nyílt	vizekre.	A	stratégia	kulcsa	újra	a	tengeralattjárók	beveté-
se lett. 1917. január 31-én a német kormány bejelentette az ún.	korlátlan	tengeralattjáró-háborút. 
Ennek	 alapján	minden	 hajót	 felszólítás	 nélkül	megtorpedóztak,	 amely	 brit	 kikötőbe	 tartott.	
Néhány	kritikus	hónap	után	a brit haditengerészet ellensúlyozni tudta a német csapást. A ke-
reskedelmi	hajókat	erős	védelemmel	felszerelt	konvojokba	szervezték.	Az	újonnan	kifejlesztett	
úszóakna	pedig	egyre	több	kárt	okozott	a	tengeralattjárókban.

a korlátlan tengeralattjáró-háború végül nem váltotta be a németek reményeit. Sőt,	köz-
rejátszott abban, hogy az Usa 1917. április 6-án az antant oldalán lépett be a	világháborúba.

A	világ	legerősebb	gazdasági	hatalmának	beavatkozása	óriási	pszichológiai	lökést adott az 
antant tagjainak. Az uSA csatlakozása után németország számára a háborús győzelem egyet-
len esélye az maradt, ha a nyugati fronton az amerikai csapatok megérkezése előtt megnyeri a 
háborút. Miután	Oroszországban	1917	novemberében	a	háború	befejezését	sürgető	bolsevikok	
(kommunisták)	kerültek	hatalomra,	Németország	tárgyalásokat	kezdett	a	szovjet-orosz	kormány-
nyal. az 1918 márciusában megkötött breszt-litovszki békeszerződéssel németország megsza-
badult a kétfrontos háború terhétől. Erőit	a	nyugati	frontra	összpontosíthatta,	s	megkezdődött	
a	versenyfutás	az	idővel.	1918 márciusában ludendorff tábornok a frontszakasz öt pontján tá-
madást kezdeményezett. A	németek	áttörték	a	brit	frontot,	elfoglaltak	3100	négyzetkilométert,	
de áprilisban megakadtak.

1918 nyarán már özönlöttek európába az amerikai csapatok. Júniusban	a	francia	hadse-
regben	a	katonák	számára	elviselhetetlen	megpróbáltatások	miatt	hetekig	tartó	lázongások	kez-
dődtek,	de	erről	a	németek	nem	szereztek	tudomást.	Júliusban az antant elsöprő erejű támadást 
indított. augusztus 8-án, amely	a	német	hadsereg	„fekete	napja”	 lett,	a brit–francia–amerikai 
erők átszakították a német frontot.

Szeptember	közepén	Szaloniki	kikötőjéből	szerb	és	görög	egységekkel	megerősített	fran-
cia–brit	hadsereg	nyomult	észak	felé.	Bulgária	szeptember	30-án	kapitulált.	Miután	a	britek	a	
Közel-Keleten	legyőzték,	Törökország	október	30-án	fegyverszünetet	kért.

Októberben	az	antant	támogatásával	a	Monarchia	nemzetiségei	ún. nemzeti tanácsokat hoz-
tak	létre,	s	kinyilvánították	elszakadási	szándékukat. Amikor a monarchia képviselői 1918. no-
vember 3-án padovában aláírták a fegyverszüneti szerződést,	a	dualista	állam	már	csak	papí-
ron létezett.

A	katonai	vereséggel	párhuzamosan	Németországban	erőteljes	baloldali	tömegmozgalom	
bontakozott	ki.	A	berlini	forradalom	kirobbanása	után	a	császár	lemondott,	s	kikiáltották	a	köz-
társaságot.	A	szociáldemokrata	vezetéssel	megalakult	új	kormány	azonnal	fegyverszünetet	kért. 
A	szerződés	aláírásával	1918. november 11-én véget ért az első világháború.

*
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1. feladat – a csoport

A	szöveg,	a	mellékelt	segédanyagok	és	a	történelmi	atlasz	alapján	készítsd el a nyugati front vázla-
tos eseménytörténetét 1914–1918 között! Ennek alapján töltsd ki a táblázat megfelelő oszlopát!

•	 Ügyelj	arra,	hogy	ne	csak	a	legfontosabb	adatokat	szerepeltesd,	hanem	jelöld	a	lényeges	
összefüggéseket	is!

•	 Egy-egy	év	tagolásában	vedd	figyelembe	a	hónapokat	is!	

1. feladat – B csoport

A	szöveg,	a	mellékelt	segédanyagok	és	a	történelmi	atlasz	alapján	készítsd el a keleti front vázla-
tos eseménytörténetét 1914–1918 között!	Ennek	alapján	töltsd ki a táblázat megfelelő oszlopát!

•	 Ügyelj	arra,	hogy	ne	csak	a	legfontosabb	adatokat	szerepeltesd,	hanem	jelöld	a	lényeges	
összefüggéseket	is!

•	 Egy-egy	év	tagolásában	vedd	figyelembe	a	hónapokat	is!	

1. feladat – C csoport

A	szöveg,	a	mellékelt	segédanyagok	és	a	történelmi	atlasz	alapján	készítsd el az olasz fronton, 
a Balkánon, továbbá a tengereken zajló hadműveletek vázlatos eseménytörténetét 1914–1918 
között!	Ennek	alapján	töltsd ki a táblázat megfelelő oszlopait!

•	 Ügyelj	arra,	hogy	ne	csak	a	legfontosabb	adatokat	szerepeltesd,	hanem	jelöld	a	lényeges	
összefüggéseket	is!

•	 Egy-egy	év	tagolásában	vedd	figyelembe	a	hónapokat	is!	

*

2. feladat – a–B–C csoport

Csoporttársaiddal egyeztessétek az elkészült megoldásokat! Ügyeljetek	arra,	hogy	ne	csak	az	
adatok	pontosságát,	hanem	az	oszlop	tagolását	is	vessétek	össze!	(Például	hiba,	ha	egy	decemberre	
vonatkozó	esemény	az	adott	év	rovatában	középen	szerepel.)

•	 Ahol	szükséges,	egészítsd	ki	saját	munkádat!
•	 Javítsd	ki	az	esetleges	hibákat,	pontatlanságokat!

*

3. feladat – csoportmunka

a táblázat segítségével összegezzétek a világháború eseménytörténetét 1914–1918 között!	
Mindegyik	hadszíntérről	két-két	szóbeli	összefoglalót	hallgathattok	meg.

•	 Fontos,	hogy	a	beszámolóban	mindenki	törekedjen	az	érthető,	logikus	fogalmazásra!
•	 Társaitoknak	hagyjatok	elegendő	időt	az	új	információk	befogadására!
•	 Ha	kérdésük	adódik,	akkor	igyekezzetek	minél	világosabban	válaszolni!

a)  az első beszámoló közben azonosítsátok a bemutatott hadműveletek helyszínét, körül-
ményeit a mellékelt térképeken, illetve a történelmi atlaszban!

b)  a második beszámoló közben töltsétek ki a táblázat vonatkozó oszlopát! Ha a magya-
rázat	közben	bárkinek	problémája	adódik	akár	a	megértéssel,	akár	az	írással,	akkor	ezt	
mindenképpen	jelezze!
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c) a munka befejezése után vessétek össze a csoportban elkészült munkákat!

•	 Akkor	dolgoztatok	jól,	ha	mindenki	táblázatára	teljesül,	hogy	a	vízszintesen	egymás	mel-
lett	ábrázolt	események	valóban	párhuzamosan	zajlottak	a	különböző	frontokon.

•	 Szükség	esetén	javítsátok	ki	a	megoldásban	észlelt	kisebb	pontatlanságokat,	hibákat!

*

4. feladat

A	táblázat	alapján	tekintsd	át	évről	évre	a	világháború	eseménytörténetét!	
•	 Gondold	végig,	hogyan	összegeznéd	szóban	az	adott	évre	vonatkozó	információkat!	
•	 Ne	ess	abba	a	hibába,	hogy	időrendi	okokból	sűrűn	váltogatod	a	színtereket,	mert	az	nem	

teszi	lehetővé	a	folyamatok	megértését!
•	 A	beszámoló	felépítésében	vedd	figyelembe	a	különböző	hadszínterek	fontosságát	az	adott	

év	hadieseményei,	illetve	a	világháború	szempontjából!
•	 Mutasd	be,	ha	az	események	alapján	összefüggés	tapasztalható	két	vagy	több	hadszíntér	

között!
•	 Ha	egy	esemény	háttere	vagy	következménye	fontosnak	tűnik,	akkor	építs	be	olyan	uta-

lásokat	is,	amelyek	az	adott	évhez	képest	korábbi	vagy	későbbi	időszakra	vonatkoznak!
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