
I. feladat (8 pont.) 
 

A 

Széchényi Ferenc 

Indoklás: Széchenyi Ferenc a Nemzeti Múzeum gyűjteményének megalapítója volt. 

 

B 

Magyar Tudományos Akadémia 

Indoklás: Egy, a magyar nyelvet fejlesztő tudós társaság létrehozása. 

 

C 

Nemzeti Színház 

Indoklás: Egy állandó magyar színház létrehozása, ahol eredeti magyar darabokat adnak elő. 

 

D 

Nemzeti Casino/Kaszinó 

Indoklás: Egy megfelelő hely létrehozása, ahol a nemességnek alkalma van összejövetelekre 

és eszmecserére/ahol az arisztokrácia eszmecserét folytathat a reformkor fő problémáiról. 

 

II. feladat (16 pont.) 
 

A) 

A Hitel kiadásának egyik politikai előzménye az 1830-as francia forradalom volt. 

 

IGAZ – HAMIS 

 

Indoklás: A Hitel a francia forradalom kirobbanása előtt jelent meg. 

 

B) 

Az 1830-as országgyűlésen még nem születtek reformok. 

IGAZ – HAMIS 

 

C) 

Széchenyi Kossuth támadásaira válaszul adta ki Hitel című könyvét.  

IGAZ – HAMIS 

 

Indoklás: A Hitel gazdasági megfontolásokból íródott. 

 

D) 

A Hitel című könyv évek alatt, de országosan ismertté vált.  

 

IGAZ – HAMIS 

 

Indoklás: A Hitel azonnal ismertté vált. 

 

  



E) 

A Stádium kiadásának egyik politikai előzménye az 1831-ben kitört koleralázadás volt. 

IGAZ – HAMIS 

 

G) 

Az 1831-ben kitört koleralázadás az egész országra kiterjedt. 

 

IGAZ – HAMIS 

 

Indoklás: A koleralázadásra a Felvidéken került sor. 

 

H) 

A koleralázadás hatására a konzervatívok elfogadták a reformokat. 

 

IGAZ – HAMIS 

 

Indoklás: A koleralázadás hatására a konzervatívok nem hátráltak meg. 

 

I) 

A koleralázadás hatására a nemesség haladó gondolkodású része reformokat sürgetett. 

 

IGAZ – HAMIS 

 

J) 

Széchenyi István Kossuth Lajos támadásaira válaszul adta ki a Világ című könyvét. 

IGAZ – HAMIS 

 

Indoklás: A világ a konzervatív ellentámadásra (Dessewffy József: Taglalat) volt válasz. 

 

K) 

Széchenyi István Stádium című művében szorgalmazta a nem nemesek földbirtoklásának 

(birtokbírhatásának) jogát. 

 

IGAZ – HAMIS 

 

III. feladat (10 pont.) 
 

A) Wesselényi Miklós 

B) arisztokrata 

C) katolikus 

D) Udvar/Bécs 

E) vége 

F) Kelet népe 

G) Kossuth Lajos 

H) középnemesség 

I) arisztokrácia 

J) lassú  



IV. feladat (8 pont.) 
 

A úriszék 

B robot 

C önkéntes örökváltság 

D kötelező örökváltság 

E érdekegyesítésre, jogkiterjesztésre (Ennek a körülírása is elfogadható.) 

F jobbágyfelszabadítás/(kötelező/kényszerítő) örökváltság 

G jobbágyfelszabadítás/kötelező, állami kárpótlással történő jobbágyfelszabadítás 

H) 3 

 

V. feladat (13 pont.) 
 

Fontolva haladók: 2., 5.,  

Liberális nemesség: 1., 2., 3., 8., 9.,  

Fiatal Magyarország: 1., 2., 4., 6., 7., 10. 

 

VI. feladat (12 pont.) 
 
A - Dessewffy Aurél (1 pont.) 
Az újkonzervatívok, a fontolva haladók fiatalon elhunyt vezéralakja. (1 pont.) 
 
B - Deák Ferenc (1 pont.) 
Zala megye követeként vesz részt az 1832-1836-os országgyűlésen vagy 
Az 1839-1840-es országgyűlésen az ellenzék vezéralakja vagy 
Az Ellenzéki Nyilatkozat egyik szerkesztője (1 pont.) 
 
C - Wesselényi Miklós (1 pont.) 
Széchenyivel barátja, együtt járják be Európát vagy 
Az árvizi hajós vagy 
A Balítéletekről című mű szerzője vagy 
A reformellenzék vezéralakja, politikai szerepléséért az udvar perbe fogja. (1 pont.) 
 
D - Kölcsey Ferenc (1 pont.) 
Szatmár megye követe az 1832-1836-os országgyűlésen vagy 
Jelentősek a korszakban országgyűlési felszólalásai 
Wesselényi Miklós védő ügyvédje vagy 
A liberális nemesség fontos politikai alakja (1 pont.) 
 
E - Táncsics Mihály (1 pont.) 
Radikális politikusa és írója a korszaknak vagy 
Nézetei miatt 1847-ben bebörtönözték (1 pont.)  
 
F - Petőfi Sándor (1 pont.) 
A Fiatal Magyarország nemzedékének képviselője (1 pont.) 
 
(Minden olyan válaszelem elfogadható, ami helytálló és a korszakhoz kapcsolódik!  
Kölcseynél és Petőfinél kizárólag a politikai, közéleti tevékenységük releváns, kulturális, irodalmi nem!)  



VII. (10 pont.) 
 
A 
lótenyésztés megteremtése/lóversenyzés megteremtése 
 
B 
Balatoni gőzhajózás, részvénytársaság (alkalmazása) 
 
C 
Lánchíd (építése) 
 
D 
Vaskapu hajózhatóvá tétele/Duna szabályozása 
 
E 
selyemhernyótenyésztés 
 

VIII. feladat (9 pont.) 
 
1. udvarhű környezet, nagybirtokos, arisztokrata 
2. főnemesség, tömegek kizárása 
3. lassú szerves fejlődés 
4. konfliktusok kerülése a reformok érdekében 
5. türelem, megnyerni a magyar államegységnek őket 
6. külpolitika 
7. rendi környezet, birtoktalan, kisnemes 
8. minél gyorsabb fejlődés 
9. politikai változások, amelyek megteremtik a gazdaság alapjait 
 

IX. feladat (14 pont.) 
 

Országgyűlések 
1832-1836 1839-1840 1843-1844 1847-1848 

 
1., 2., 3., 5. 

 

 
6., 7., 8., 10., 12. 

 
14. 

 
4., 9., 11., 13. 

1. Az alsótábla elfogadja az önkéntes örökváltságot (1832-1836) 
2. Létrejön a reformtábor (1832-1836) 
3. A jurátusok letartóztatása (1832-1836) 
4. Az alsótábla elfogadja a kötelező örökváltságot (1847-1848) 
5. Kossuth Lajos megszerkeszti az Országgyűlési Tudósításokat (1832-1836) 
6. Három év határidővel mnden anyakönyvet magyarul vezet (1839-1840) 
7. Gyáralapítás engedélyezése mindenki számára (1839-1840) 
8. Az országgyűlési feliratok magyar nyelven történő megfogalmazásának elfogadása (1839-1840) 
9. A felsőtábla megszavazza a felirati javaslatot (1847-1848) 
10. A politikai okokból bebörtönzöttek kegyelmet kapnak (1939-1840) 
11. Az alsótábla elfogadja a közteherviselést (1847-1848) 
12. A megyei ügyintézés nyelve a magyar lesz (1839-1840) 
13. Kossuth Lajos az ellenzék vezérévé válik (1847-1848) 
14. A magyar nyelv államnyelv lesz (1843-1844) 


