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1848/49-es forradalom és szabadságharc 

Összpontszám: 50 pont  

 

I. 1848. március 15-i forradalom  

1. Petőfi naplója  

a, A napló alapján rajzold be az 1848. március 15-i események útvonalát a térképen, 

számozd be a helyszíneket is! (10 pont)  

„Lelkesedéssel és a sors iránti bizalommal mentünk vissza a kávéházba, mely már tele volt 

ifjakkal. Jókai a proclamatiót olvasta föl, én nemzeti dalomat szavaltam el; mind a kettő riadó 

tetszéssel fogadtatott. 

  

A kávéházban azt határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi ifjúságot, s majd teljes erővel 

kezdjük meg a nagy munkát. Először az orvosokhoz mentünk. Szakadt az eső, amint az utcára 

léptünk, s ez egész késő estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint a görögtűz: a víz nem olthatja 

el. 

  

Az orvosi egyetem udvarában ismét fölolvasta Jókai a proclamatiót és én elmondtam a nemzeti 

dalt. Innen a mérnökökhöz, ezektől a seminariumba a jogászokhoz vonult a számban és 

lelkesedésben egyaránt percenként növekedő sereg.  

  

A jogászok rohantak ki az utcára, hogy velünk egyesüljenek. Jókai ismét fölolvasta a 

proclamatiót s a tizenkét pontot, s énvelem elszavaltatták a nemzeti dalt. Mindkettőt fanaticus 

lelkesedéssel fogadták, s a refrainbn előjövő "esküszünk"-öt mindannyiszor visszaharsogta az 

egész sereg, mely a téren állt. 

  

- Most menjünk egy censorhoz, és vele írassuk alá a proclamatiót és a nemzeti dalt! - kiáltott 

valaki. 

- Censorhoz nem megyünk - feleltem; nem ismerünk többé semmi censort, el egyenesen a 

nyomdába! 

Mindjárt beleegyeztek és követtek. 

  

Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk, odamentünk. Jókait, Vasvárit, Vidácsot és engem 

neveztek ki küldötteknek, hogy a sajtót lefoglaljuk. Mi megtettük azt a nép nevében, s a tizenkét 

pontot és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Ezalatt kinn lelkesítő beszédeket tartottak 

Egresi Gábor, Degré, Vasvári, Jókai stb. Dél felé elkészültek a nyomtatványok s ezrenként 

osztottak szét a ép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután három órára gyűlést 

hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott. 

  

A szakadó eső dacára mintegy 10.000 ember gyűlt a múzeum el, honnan a közhatározat szerint 

a városházához mentünk, hogy a tizenkét pontot magokénak vallják a polgárok is és velünk 

egyesüljenek. A tanácsterem megnyílt, s megtelt néppel, először. rövid tanácskozás után a 

polgárság nevében aláírta a polgármester a tizenkét pontot, s az alant álló sokaságnak az 

ablakból lemutatta. óriási kitörése a lelkesedésnek!...  

- Budára, Budára!... a helytartó tanácshoz!... nyittassuk meg a Stancsics börtönét!... Budára!... 
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Ezek voltak a nép leginkább és legtöbbször hallható kiáltásai. Végre választmány neveztetett ki 

Budára menendő, s a helytartó tanácsot fölszólítandó, hogy a censurát rögtön eltörölje, 

Stancsicsot szabadon bocsássa, s a katonaságnak rendeletet adjon, miszerint ügyeinkbe semmi 

szín alatt be ne avatkozzék. 

  

A választmány legalább húsz ezer ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz, és 

előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács sápadt vala és reszketni méltóztatott, és 

öt percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenség iránt 

a rendelet, a censura eltöröltetett, Stancsics börtönajtaja megnyílt. A rab írót diadallal hozta 

át a töméntelen sokaság Pestre. 

  

Ez volt március 15-ke. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyat 

történetben. Események folytatásának ez közönséges volna, kétségkívül, de tekintve annak, ami 

volt, kezdetnek, nagyszerű, dicső. Nehezebb a gyermeknek az első lépést megtennie, mint 

mérföldeket gyalogolni a meglett embernek.” 
 

1 pont a rajzért, ha kb. jó a térkép,  
2 pont a rajzért, ha tökéletesen rajzolta be az útvonalat. (összesen 2 pont)  
 
1 pont a helyesen sorszámozott helyszínekért. (összesen 7 pont)  

1. Pilvax kávéház  
2. Egyetemek 
3. Landerer és Heckenast nyomda  
4. Nemzeti Múzeum  
5. Pesti Városháza  
6. Helytartótanács  
7. Táncsics börtöne  

A Nemzeti Színházért nem jár pont, mivel az nincs benne a napló szövegében, és a feladat az volt, hogy 
a napló alapján sorszámozzon.  
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b, Nézz utána, hogy este hol és hogyan ünnepelt a forradalmi tömeg!  

A Nemzeti Színházban ünnepeltek, a Bánk bánt adták elő/ a Bánk bánt adták volna elő, de 

annyira lelkes volt a tömeg, hogy végül az előadás félbemaradt, mert sokan felmentek a 

színpadra szavalni vagy beszédet tartani. (Jókai Mór aznap este ismerte meg és szeretett bele 

későbbi feleségébe Laborfalvi Rózába)  

0,5 pont a helyszín, 0,5 pont a Bánk bán, (összesen 1 pont)  

 

 

10 pont   

 

2. A feladat a 12 ponttal kapcsolatos (10 pont)  

a) Válaszd ki, hogy az alábbi mondatok mely pontokhoz köthetők! 

 

Meghatározás A 12 pont 

megfelelő 

pontja 

Mindenki adózzon!  6 

Jobbágyfelszabadítást!  7 

Ne kelljen egy hivatalnokkal engedélyeztetni a nyomtatásban megjelenő 

műveket!  

1 

Erdély és Magyarország egyesüljön!  12 

Legyen Magyarországnak kormánya!  2 

Minden jó válasz 0,5 pontot ér,  összesen 2,5 pont  
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 b) Nézz utána, hogy mely pontjai valósulnak meg és melyek nem az április törvényekben! 

 

Megvalósult 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8- csak a második fele, 9. 11. 12.  

Nem valósult meg 8. első fele, 10.  

A megvalósult 0,5 pontot ér válaszonként   összesen 5,5 pont  

A nem valósult meg 1 pontot ér válaszonként összesen 2 pont  

10 pont   

 

 

 

 

 

 

 3) A következő feladat a Nemzeti dalhoz kapcsolódik. (7 pont)  

 

a) Melyik verssor, melyik történelmi problémára, eseményre, jelenségre utalhat a magyar 

múltból? Nevezz meg öt lehetőséget! Egy idézetet többször is használhatsz.  
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Idézet Esemény 

Rabok voltunk mostanáig/ 

És mi mégis láncot hordtunk 

Magyarország a Habsburg Birodalom része  

Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

1848-as forradalom  

Ide veled, régi kardunk! 
 

Török ellenes harcok / Rákóczi 

szabadságharc /Bocskai szabadságharc  

A magyar név megint szép lesz, 
Méltó régi nagy hiréhez 

 

Török ellenes harcok / Hunyadiak / Árpád 

vezér, honfoglalás / kalandozó hadjáratok,/ 

Mátyás király / Nagy Lajos király, stb.  

Mit rákentek a századok, 
Lemossuk a gyalázatot! 
 

Török megszállás / Rákóczi szabadságharc 

leverése / tatárjárás / Habsburg iga  

a forradalom mossa le a gyalázatot  

Ezek csak példák, bármilyen jó megoldás elfogadható.  

1 sor – 1 pont. Fél pont nem adható.  

 

 

b) Találsz olyan 1849 utáni történelmi eseményt, amelyre szintén vonatkozhatott volna 

Petőfi verse? 

Idézet Történelmi esemény 

Rabok voltunk mostanáig/ 

És mi mégis láncot hordtunk 

 

Szovjet megszállás/ kommunista rendszer/ 

Rákosi korszak  

Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

1956-os forradalom  

Ezek csak példák, bármilyen jó megoldás elfogadható.  

1 sor – 1 pont. Fél pont nem adható.  

7 pont   

II. Kossuth Lajos  

 

4) Írd meg Kossuth Lajos önéletrajzát Europass formában! (Az önéletrajzot a feladatlap 

mellékleteként, kézzel vagy géppel írt formátumban kérjük.) (10 pont)  

1 pont a megfelelő Europass formáért  

9 pont a megfelelő életrajzi adatokért (születés helye, ideje, iskolái, végzettség, szakmai 

tapasztalat, nyelvek, képességek)  

Esetleg 1 pont a kreativitásért. Maximum 10 pont adható.  

10 pont   
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5) Kossuth székét látod a képen. Válaszolj a kérdésekre! (6 pont)  

 

 

a) Hol található?...Debrecen, Református nagytemplom  

b) Milyen jeles eseményhez kapcsolódik a magyar történelemben? Mikor történt? (év, 

hónap, nap) .....Függetlenségi Nyilatkozat kiadása / Magyarország függetlenségének kikiáltása 

1849. április 14.  

c) Milyen stílusú a szék? biedermeier  

d) Ki adományozta a templomnak? Derecskei József és felesége (fél pont, ha csak 

gyülekezeti tagot írt)  

e) Kik szokták hagyományosan megkoszorúzni és mikor? A Református Kollégium diákjai, 

január… (más jó válasz is elfogadható)  

b feladat 2 pont (esemény, évszám – de napra pontosan)  

a, c, d, e, 1 pont  

6 pont   

 

III. Az új főváros  

 

6) A feladat egy fontos városunkhoz kapcsolódik, amely a szabadságharcban kiemelt 

szerepet töltött be. Válaszolj a kérdésekre! (7 pont)  

a) Mi lett Magyarország fővárosa Buda eleste után?.....Debrecen 

b) Ebben a városban hol, melyik épületben tartották az alsóház gyűléseit? A Református 

Kollégium oratórium termében/oratóriumában 
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c) Ebben a városban melyik épületben kiáltották ki Magyarország függetlenségét? 

Debreceni református nagytemplom  

d) Mit jelent a detronizáció kifejezés? trónfosztás  

Az örökletes uralkodó, vagy uralkodócsalád törvényes eltávolítása uralkodói jogköreiből.  

e) Sorold fel, hogy Magyarország történetében mikor volt detronizáció? (soronként 1 pont) 

 Évszám  Detronizált uralkodó 

1. 1707 I. József  

2. 1849 Ferenc József  

3. 1921 IV. Károly  

Megoldásként elfogadható: 1620. II. Ferdinánd  

a-d, válaszonként 1 pont, e feladatnál soronként egy pont, a pontszám nem felezhető 

7 pont   

 

 

 

 

 


