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1. A feladat az 1. világháború utáni Magyarországgal kapcsolatos. (K/4)
Egészítse  ki  a  bethleni  konszolidációra  vonatkozó  írást  az  alábbi  törvénycikkek,  valamint
ismeretei felhasználásával! (Elemenként 1 pont)

„1.  A  magyar  kormány  a  jelen  jegyzőkönyvben  megállapított  kötelezettségek  érvénybelépésétől
számított egy hónapon belül – együtt működve a Nemzetek Szövetségének Tanácsa által erre a célra
kiküldhető  bizottsággal…  megállapítja  a  fokozatosan  megvalósítandó  reformoknak  és  a
helyreállításnak  a  programját  […]”  (1924.  évi  IV.  törvénycikk  az  államháztartás  egyensúlyának
helyreállításáról)

„1. § […] az állam bankjegyek kibocsátásának kizárólagos jogát a Bank e működésének megkezdésétől
1943. évi december hó 31. napjáig bezárólag terjedő időre a Bankra ruházza.” (1924. évi V. törvénycikk
a Magyar Nemzeti Bank létesítéséről és szabadalmáról)

„1.  §  Az  alább  megjelölt  jogszabályokban  koronaértékben,  forgalomban  már  nem  lévő  más
pénznemben  vagy  aranykoronában  meghatározott  pénzösszegek  helyébe  a  pengőértékben
meghatározott következő összegeket kell tenni […]”  (1928. évi II. törvénycikk a pengőértékben való
kötelező számítással kapcsolatos egyes rendelkezésekről)

„A  kormány  és  az  MSZDP  közötti  megállapodás,  amely  a  köztudatba  __________________________________
paktum néven került be, 1921. december 22-én született meg […] A megegyezés a kölcsönös ígéretek
és engedmények valóságos rendszerére épült. […] A gazdaság újjászervezésének első lépéseként 1920
tavaszán  felülbélyegezték  a  régi,  monarchiai  bankjegyeket.  Felállították  a(z)
__________________________________,  amely  a  továbbiakban  a  bankjegykibocsátás  kizárólagos  jogával
rendelkezett. 1924. június 26-án megkezdődött a __________________________________ kölcsön kibocsátása, s
ezzel a pénzügyi stabilizáció kezdete. A korona egyelőre még forgalomban maradt, az új pénznemet,
a(z) __________________________________ csak 1927-ben vezették be.” 

(Romsics Ignác: A bethleni konszolidáció c. művéből)

2. A feladat a két világháború közötti magyar társadalommal kapcsolatos. (K/4)
Az első táblázatban 4 társadalmi csoport rossz társadalmi kategóriában szerepel. Írja a második
táblázatba a helyes megoldást! (Elemenként 0,5 pont.)

I. táblázat

Társadalmi kategória Társadalmi csoport

Elit Egyházi, katonai és tudományos elit
Hagyományos arisztokrácia
Politikai elit
Birtokos parasztság

Középosztály Úri rend
Tisztviselői kar
Polgárok

Kispolgárság Iparosok
Kereskedők
Nagypolgárság
Altisztek
Agrárproletariátus

Alsó osztály Városi munkásság
Értelmiségiek
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II. táblázat

A társadalmi kategória, ahová
valójában tartozik

A rossz helyen szereplő társadalmi csoport
neve

3. A feladat a két világháború közötti magyar társadalomra vonatkozik. (K/3)
Döntse el az állításokról, hogy azok melyik táblázat alapján állapíthatók meg! Választását X-szel 
jelölje! (Elemenként 0,5 pont.)

1. táblázat

A magyar társadalom osztálytagozódása 1930-ban

2. táblázat

Egy főre eső átlagos évi
jövedelem

Összlakosságon belüli arány

Magas jövedelműek 13–15 ezer pengő 0,6%

Középosztály 1 ezer pengő 18,2%

Alsó rétegek 290 pengő 81,2%

A jövedelmek átlagos megoszlása a két világháború között

Állítás 1.
táblázat

2.
táblázat

Mind-
kettő

Egyik
sem

a)  A társadalom többsége az alacsony jövedelmű rétegekhez
tartozott.

b) A középosztály politikai befolyása meghatározó volt.

c) A bérből élők többségét a munkások alkották.
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d)  A  mezőgazdaságban  dolgozók  alkották  a  társadalom
többségét.

e) A társadalom többsége a szegények közé tartozott.

f)  A  magyar  arisztokrácia  az  ország  legvagyonosabb  rétege
volt.

4. A feladat Magyarország II. világháborús részvételével kapcsolatos. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján! (Elemenként 0,5 pont.)

„Magyarország  20  éven  keresztül  […]  alázatosan  várta  területének  növekedését  anélkül,  hogy
gyakorlatilag bármit is tett volna annak érdekében. […] Három ízben növekedett a területe jelentős
mértékben  a  birodalom  révén,  három  ízben  növekedett  saját  közreműködése  és  harca  nélkül.  […]
Kállay  és  társaik  készek  arra,  hogy  Magyarországot  kiszolgáltassák  Anglia  vagy  Oroszország
akaratának. […] 1. A kormányzónak nincs hatalma, nincs helyes ösztöne. […] A kormányzó lényében
tulajdonképpen katona, de csakis katona. […] Amilyen jó katonás szelleme, olyan siralmasak politikai
képességei. […]
6. […] Minden értünk vérző magyar a mi véráldozatunkat csökkenti, erősíti tartalékainkat a további
hadviseléshez, és segít abban, hogy erőinket megőrizzük a háború utáni nagy feladatok megoldására.
[…] előfeltétele a jelenlegi kormány leváltása; pótlására a nemzeti ellenzékkel német irányítás alatt álló
kormány alakítandó. […] Eljött az ideje, hogy megszüntessük Magyarország önállósodásának állapotát.
[…] Ütött az óra, hogy a zsidókérdéshez alaposan hozzányúljunk.” 

(A német birodalmi megbízott jelentése, 1944)

a)  Határozza  meg  a  forrásban  felidézett  három  területgyarapodás  évszámát  kronológiai
rendben!

1. ________________________ 2. ________________________ 3. ________________________

b) Nevezze meg a forrásban felidézett kormányzót!
____________________________________________________________________

c)  Sorolja fel,  hogy mely politikai,  katonai,  társadalmi lépések megtételére tesz javaslatot  a
jelentés!

Politikai: ____________________________________________________________________
Katonai: ____________________________________________________________________
Társadalmi: ____________________________________________________________________

d) Állapítsa meg, hogy a javasolt intézkedések mely cél elérését szolgálják!
____________________________________________________________________________________________________________________

5. A feladat Magyarország I. világháború utáni helyzetével kapcsolatos. (K/3)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével! Használja a Történelmi atlaszt!

„Az új határ elszakítana Magyarországtól tisztán magyarlakta vagy nagy többségben magyar lakosságú
óriási területeket, amelyek a nagy magyar tömbbel szoros összefüggésben vannak.” 

(Részlet gr. Apponyi Albert válaszjegyzékéből, 1920)

a) Soroljon fel három olyan államot, amely a történelmi Magyarország területéből részesült!
(Elemenként 0,5 pont)
1. _______________________________________________________; 2. _______________________________________________________;
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b)  Állapítsa  meg,  mely  elvekre  hivatkozva  lépett  fel  a  szomszédos  államok  területi
követeléseivel  szemben  az  idézett  szövegrészletben  gr.  Apponyi  Albert  a  forrásrészletben?
Húzza alá a választ! (0,5 pont)

gazdasági elvek földrajzi elvek etnikai elvek stratégiai elvek

c) Nevezze meg azt a szövetséget, melyet az utódállamok Magyarország elszigetelésére hoztak
létre! (1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________

6. A következő feladat Magyarország II. világháborús veszteségeire vonatkozik. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és saját ismeretei alapján!

a) Húzza alá a felsorolásban azt a gazdasági területet, amely a legnagyobb károkat szenvedte el!
(0,5 pont)

vegyipar infrastruktúra bányászat

b) Soroljon fel  két okot,  melyek az ország súlyos háborús veszteségeibe szerepet játszottak!
(Elemenként 1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

c) Magyarázza meg, miért volt magas a nem katonai áldozatok száma? (1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________

d) Nevezze meg, hogy 1943-ban hol,  mely frontszakaszon szenvedte el a magyar hadsereg a
legnagyobb emberveszteségeit? (0,5 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________
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7. A feladat Magyarország gazdaságtörténetére vonatkozik. (K/2)
Válaszolja meg röviden ismeretei alapján a táblázathoz kapcsolódó kérdéseket! (Elemenként 0,5 
pont)

a) Hányszorosára nőttek hozzávetőleg a húsok és zsiradékok árai 1914 és 1923 között?
____________________________________________________________________________________________________________________

b) Hogyan nevezzük az adatok által tükrözött jelenséget?
____________________________________________________________________________________________________________________

c) Válassza ki a jelenség két fontos okát a következő felsorolásból aláhúzással!
A nagy világgazdasági válság
Az I. világháború
A közös pénzügyminisztérium hibái
A trianoni béke (az Osztrák–Magyar Monarchia megszűnése)
A Dawes-terv

8. A feladat a magyarországi holokausztra vonatkozik. (K/3)
Válaszoljon a forrás és ismeretei segítségével a kérdésekre!

„Munkácson  május  9-én  a  rendőrkapitányságon  Ferenczy  László  csendőr  alezredes  vezetése  alatt
megtartott  értekezleten  részt  vett  dr.  Uray  László  csendőr  százados,  a  németek  részéről  dr.  Zöldi
Márton, a Gestapo századosa.
Tárgyalásra került a zsidók elszállítása, mely május 14-én veszi kezdetét. […] 
110 szerelvény szállítja a zsidókat Kassa állomásra, ahol is német rendőrség veszi át a szállítmányokat.
Jelzés a vonatokon D. A.–Umsiedler, Német munkásátköltöztetés. A szerelvény 3000 főt szállít. Áll 45
kocsiból  70  fő  poggyásszal  együtt  és  2  C  kocsiból  elöl  és  hátul  az  őrségnek.  A  berakóállomás
parancsnoka német vagy magyar csendőrtiszt; ő 5 órával előbb az állomásfőnöktől kocsikat és helyet
kér a berakásra, az állomástól távoli helyen. A zsidók csak csökkentett poggyászt vihetnek magukkal,
matracot,  ágyat nem. Névjegyzéket 2 példányban kell  készíteni.  Egy pld.  a szállítmánynál  marad, 1
pldt.-t Munkácsra a rendőrkapitánysághoz kell beküldeni a berakóállomás parancsnokának. Ha a vonat
éjszaka indul, a zsidókat nappal kell beszállítani. […] A transzport átadása és átvétele Kassán történik.
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Névsort  olvasni  tilos.  Polgármesteri  teendő:  elszállítás  után  táborhelyeket  a  közig.  hatóság  útján
fertőtleníttetni kell (tisztiorvos). Szállításnál egyéni beutalások, egyéni akciók kiküszöbölendők.
Dr. Uray százados: ha szükség megkívánja, 100 is mehet egy kocsiban. Berakhatók, mint a heringek,
mert a németeknek szívós ember kell. Aki nem bírja, elhullik. Divathölgyekre Németországnak nincs
szüksége.” (Rendőrségi jegyzőkönyv; 1944. május 9.)

a) Mi lehetett a célja a szövegben aláhúzott intézkedéseknek? (1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

b) Mely szervezetek vettek részt a forrás szerint az akcióban? Kettőt említsen! (Elemenként 0,5
pont)
____________________________________________________________________________________________________________________

c) Írja a meghatározás alá a megfelelő fogalom nevét! (Elemenként 0,5 pont)
1. A lakosság valamely hátrányos helyzetű, etnikai alapon elkülönített csoportjának kényszerrel kijelölt
lakóhelye.

Fogalom: _______________________________________
2.  Az  állam  biztonsága  szempontjából  veszélyesnek  nyilvánított  személyek  vagy  csoportok
gyűjtőtáborba való szállítása.

Fogalom: _______________________________________

9. A feladat a két világháború közötti magyar külpolitikával kapcsolatos. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével!

„1. cikk. Abban az esetben, ha a Magas Szerződő Felek egyikét Magyarország részéről nem provokált
támadás érné, a másik fél kötelezi magát, hogy a jelen Szerződés 2. cikkében foglalt megállapodás által
meghatározott módon a megtámadott fél védelmére kel.
4. cikk. Avégből, hogy békés erőfeszítéseiket összhangba hozzák, a két kormány kötelezi magát, hogy a
Magyarországgal fennálló kapcsolataikat érintő külpolitikai kérdésekben egyetértően fog eljárni.”

(A Román Királyság és a Csehszlovák Köztársaság szerződése; 1921)

„A múlt évben jelentős változás állott be Magyarország külpolitikai helyzetében. A pénzügyi és katonai
ellenőrzés megszűnte után szerződést kötöttünk Olaszországgal […] Ezt a szerződést tárgyalás előzte
meg déli szomszédunkkal, amelynek az volt a célja, hogy bizonyos függő jogi, gazdasági és pénzügyi
kérdések elintézése révén gazdasági közeledést keressünk, s ha lehet, a vitás jogi kérdésekre nézve
döntőbírósági szerződést is kössünk. […] azonban két év óta húzódnak ezek a tárgyalások. […] Ha e
lassúság  okát  keressük,  […]  azt  kell  mondanom,  hogy  ez  a  lassúság  főleg  annak  a  szerződéses
viszonynak tulajdonítható,  amely déli  szomszédunk és két másik szomszédunk között áll  fenn: […]
amely megnehezíti azt, hogy ezeknek az államoknak egyike Magyarországhoz való viszonyát külön és
függetlenül a két másik államtól igyekezzék […] rendezni. […] Vagy irredenta-e az, ha mi a békerevíziót
követeljük? Hiszen erre  két  jogcímünk is  van.  Az egyik  maga a  […]  békeszerződés a benne foglalt
népszövetségi  paktum 19.  szakasza,  amely módot ad arra,  hogy bármely állam felvesse egyik vagy
másik  szerződés  revíziójának  kérdését  a  Népszövetség  előtt.  A  másik  jogcím  pedig  a  kísérőlevél,
amellyel  a  békeszerződést  átadták,  s  amely  elismeri,  hogyha  nemzeti  szempontból  a  határok
megállapításánál  igazságtalanságokat  követtek  el,  azok  ki  fognak  korrigáltatni.  […]  e  kérdéssel
foglalkozni  tehát  nem  irredentizmus.  Ennél  továbbmenő  akciókat,  kalandos  vállalkozásokat  és
összeesküvéseket igenis lehetetlenné teszünk…” (Bethlen István beszéde; 1928) 

irredenta: Nagy-Magyarország visszaállítását akarja
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a)  Melyik  békeszerződésre  utal  a  miniszterelnök  beszédében?  Mikor  született  ez  a
békeszerződést Magyarországgal? (Elemenként 0,5 pont.)

a békeszerződés neve: _______________________________________
az aláírás időpontja (év, hó, nap): _______________________________________

b) Hogyan nevezzük azt a „szerződéses viszony”-t, amire Bethlen beszédében utal? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Nevezzen meg két jogcímet,  amelyek Bethlen szerint lehetővé teszik az ország számára a
revízió követelését! (Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) A források alapján állapítsa meg, miért volt kudarcra ítélve a magyar kormány tárgyalási
szándéka a déli szomszéddal! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

e) Hogyan viszonyul Bethlen a határok erőszakos megváltoztatásához? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

10. A feladat Magyarország első világháború utáni történelméhez kapcsolódik. (K/5)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)
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a)  Milyen  hatással  volt  a  magyar  gazdaságra  az  Osztrák–Magyar  Monarchia  közös
vámterületének felbomlása?
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

b)  Említsen  konkrét  példát  az  ásványi  nyersanyagforrások  elvesztésére  (nyersanyag  és
kitermelés helyének megnevezésével)!
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Mi az oka, hogy az ország faexportőrből faimportőrré vált?
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Milyen probléma elé került a Magyar Államvasutak?
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

e) Nevezze meg a béke egy olyan,  országunkat sújtó pénzügyi rendelkezését,  amelyre egyik
forrás sem utal!
_____________________________________________________________________________________________________________________

11. A feladat a magyarországi zsidóság vészkorszakával kapcsolatos. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„4. § A sajtókamara, úgyszintén a színművészeti és filmművészeti kamara tagjaiul zsidók csak olyan
arányban vehetők fel, hogy számuk a kamara összes tagjai számának húsz százalékát ne haladja meg.
Ebbe a húsz százalékba nem lehet beleszámítani:
a) a hadirokkantat, a tűzharcost, továbbá hősi halált halt szülőnek gyermekét és a hadiözvegyet;
b)  azt,  aki  az  1919.  évi  augusztus  hó  1.  napja  előtt  tért  át  valamely  más  bevett  felekezetbe  és
megszakítás nélkül ugyanennek a felekezetnek a tagja;
c) a b) pont alá eső szülőnek olyan leszármazóját, aki nem az izraelita felekezet tagja;
7. § Ügyvédi, mérnöki, orvosi kamarák tagjaiul a 4. § első bekezdése alá eső személyeket csak olyan
arányban lehet felvenni, hogy számu az összes tagok számának húsz százalékát ne haladja meg.”

(Az 1938. XV. törvény a társadalmi és a gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról)
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„Mi,  magyarok,  írók,  művészek  és  a  tudomány  munkatársai,  különféle  világnézetek  és  pártállások
szószólói, különféle társadalmi rétegek szülöttei és tagjai […] valamennyien a kereszténység, józanság
és  hazafiság  magától  értetődő  egységével  és  szilárdságával  emeljük  föl  szavunkat  az  állampolgári
jogegyenlőség elvéért, melyet az úgynevezett „társadalmi egyensúly hatályosabb biztosításáról szóló
törvényjavaslat” megvalósulása esetén törölne a magyar alkotmányból.” 

(Tiltakozás a zsidótörvény ellen; 1938. május 5.)

a) Melyik demokratikus jogelvet sérti az ún. első zsidótörvény?
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) A 20%-os korlát hatálya alá esik-e az a korábban izraelita felekezetű személy, aki a törvény
hatályba lépése előtt néhány nappal katolikus vallásra tért át?
_____________________________________________________________________________________________________________________
 
c)  A  20%-os  korlát  hatálya  alá  esik-e  az  I.  világháborús  hadirokkant  katonatiszt  izraelita
felekezetű gyermeke? 
_______________________________________

d)  A  zsidóságon  belül  melyik  társadalmi  csoportot/réteget  sújtotta  elsősorban  a  törvény?
Karikázza be a megfelelő csoport számát!

1. iparosok 2. kereskedők 3. értelmiség 4. nagytőkések

12. A feladat az 1920-30-as évek Magyarországának társadalmi rétegződésével foglalkozik. 
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (K/4)

„A születéskor várható átlagos élettartam Magyarországon az első világháború előtt 40, 1930-ban 50
és  1941-ben  57  év  volt.  Ezt  az  életkörülmények  és  az  egészségügyi  ellátás  általános  javulása
eredményezte.  A halálozási  ráta,  amely a  háború előtt  még elérte a 20 ezreléket,  az 1930-as évek
elejére 17,  az 1940-es évek elejére pedig 14 ezrelékre mérséklődött.  A halálozási  ráta csökkenése
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ellenére a természetes szaporodás üteme mérséklődött. A háború előtt ez még meghaladta az 1%-ot,
1931 és 1941 között viszont már csak 0,7%-ot tett ki. A csökkenést a születések számának visszaesése
okozta. Az 1920-as évek elején ez még 30 ezrelék körül mozgott, az 1940-es évek elején azonban már
csak 20 ezrelék körül járt.” (Romsics Ignác történész)

a) Hány százaléka végez a lakosságnak közvetlen mezőgazdasági tevékenységet? A helyes választ 
aláhúzással jelölje! (0,5 pont)

kb. 35% kb. 50% kb. 65%

b) Nevezzen meg két  társadalmi réteget,  amely az országos átlagnál  nagyobb jövedelemmel
rendelkezett! (Elemenként 0,5 pont)
1. _______________________________________; 2. _______________________________________

c) Fejezze be a mondatot a helyes szám aláhúzásával! A nagybirtokosok és nagypolgárok 
átlagjövedelme az országos átlagjövedelem

3,3-szeresét 33-szorosát kb. 100-szorosát tette ki. (0,5 pont)

d)  Mely  tényezők  járultak  hozzá  Magyarország  lakosságszámának  növekedéséhez  az  adott
korszakban? A helyes válaszokat jelölje aláhúzással! (Elemenként 0,5 pont.)
egészségügyi ellátás javulása várható átlagos élettartam növekedése
születések számának növekedése Magyarország területének gyarapodása
halálozási ráta csökkenése természetes szaporodás

13. A feladat a két világháború közötti Magyarország történetére vonatkozik. (K/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével!

„Budapesten l930-ban minden harmadik ember olyan lakásban lakott, amelynek volt fürdőszobája. Az
egyszobás  lakások  lakóinak  mindenesetre  csak  2,2%-a,  a  kétszobásokénak  azonban már  43%-a,  a
háromszobásokénak  88%-a  rendelkezik  fürdőszobával,  az  ennél  nagyobb  lakásokban  pedig  csak
kivételesen hiányzik a fürdőszoba.”

a)  Milyen  kapcsolat  van  a  lakások  mérete  (szobaszám  szerint)  és  azok  százalékos  aránya
között? Aláhúzással válaszoljon! (0,5 pont)

nincs közöttük kapcsolat
a nagyobb lakások kisebb százalékban fordulnak elő
a szobaszám és a százalékos arány szorzata állandó
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b) Mi az összefüggés a lakásméret és a cselédtartás között? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Mi az összefüggés a lakásméret és az albérlőtartás között? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Mi az összefüggés a lakásméret és a fürdőszobával való ellátottság között? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

e) Keressen az a-d) pontokban megállapított összefüggések (tetszőlegesen kiválasztott egy vagy
több összefüggés) magyarázatára két gazdasági és/vagy társadalmi okot!
Összefüggés: ______________________________________________________________________________
ok: ______________________________________________________________________________ (0,5 pont)
összefüggés: ______________________________________________________________________________
ok: ______________________________________________________________________________ (0,5 pont)

14. A feladat Magyarország két világháború közötti külpolitikájához kapcsolódik. (K/3)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„103. cikk. Az általános hadkötelezettséget Magyarországon meg kell szüntetni. A magyar hadsereget a
jövőben csak önkéntes belépés alapján lehet felállítani és kiegészíteni.
104. cikk. A magyar hadsereg katonai erőinek összessége nem haladhatja meg a 35000 főt, beleértve a
tiszteket és a pótkeret csapatait.” 

(A trianoni békeszerződés)

„A  kisantant  Állandó  Tanácsa  megelégedéssel  állapította  meg,  hogy  a  Magyarországgal  folytatott
tárgyalások  lehetővé  tették  olyan  megállapodások  megkötését,  amely  Magyarország  és  a  kisantant
közötti  mindennemű erőszakos eszköz alkalmazásáról való lemondást és a három hatalom részéről
Magyarország fegyverkezési egyenjogúságának elismerését tartalmazza.” 

(A kisantant bledi nyilatkozata; 1938)

a) A trianoni békeszerződés melyik tilalmát oldotta fel a nyilatkozat?
_____________________________________________________________________________________________________________________
 
b) Az európai erőviszonyok milyen változásai ösztönözték a kisantantot a fentiek elismerésére?
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Milyen revíziós eredményt ért el Magyarország a nyilatkozatot követő évben?
_____________________________________________________________________________________________________________________
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15. A feladat Magyarország két világháború közötti történelméhez kapcsolódik. (K/4)
Döntse el, hogy a felsorolt három-három állítás közül melyik a helyes! Karikázza be a helyes
állítás  sorszámát!  A  táblázatban  az  1920-as  Nagyatádi-féle  földreform  eredményét  láthatja.
(Elemenként 1 pont.)

a)
1. A mezőgazdasági termelés zöme az egész korszakban az 5 hold alatti birtokokon folyt.
2. A birtokosok zöme a földreform előtt és után is 5 holdnál kevesebb területtel rendelkezett.
3. A földreform csökkentette az 5 holdnál kisebb birtokok számarányát.

b)
1. Az 5 és 20 hold közti birtokok számaránya 1895 és 1935 között kb. a harmadával csökkent.
2.  Az 5  és  20 hold közti  birtokok összterületének aránya 1895 és 1935 között  kb.  a  harmadával  

csökkent.
3. A 20 hold alatti birtokok összterületének aránya a földreform következtében csökkent.

c)
1. A 100 és 1000 hold közti birtokokon folyt az egész korszakban a mezőgazdasági termelés zöme.
2. A 20 és 100 hold közti birtokok számaránya csökkent a legjobban a földreform után.
3. A 20 és 100 hold közti birtokok összterületének aránya a korszakban nem változott.

d)
1. Az 1000 hold feletti birtokok rendelkeztek a földosztás előtt és után is az összes földbirtokterület 

közel harmadával. 
2. Az 1000 hold feletti birtokok számaránya a földreform következtében jelentősen csökkent.
3.  Az  1000  hold  feletti  birtokok  összterületének  aránya  a  földreform  következtében  harmadával  

csökkent.

16. A feladat a két világháború közti magyar társadalom rétegződéséhez kapcsolódik. (K/3)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei alapján!

„Az  Andrássy  úti  gyönyörűen  berendezett  házban  rengeteg  vendég  fordult  meg.  […]  Körte  alakú
csillárok tükröződnek a márványpadlón, a fal mellett aranyozott székek állnak. […] A nyár nagy részét
Derekegyházán töltöttük.  A derekegyházi  birtokot  Weiss  Manfréd nagyapám vette,  s  nagynéném,  a
fiatalon megözvegyült Mautner Elza néni volt a mindenkori háziasszony. Hatalmas területen kúriát,
úszómedencét és teniszpályát foglalt magában. […] Olykor vadászatok is folytak.  Évente kétszer ún.
férfivadászat, amire édesapám barátokat, minisztereket, bankárokat hívott meg. […] Apámat [Chorin
Ferencet]  a  vadászat  nem  érdekelte,  inkább  ürügy  volt  esténként  összeülni,  megbeszélni  az
eseményeket és terveket szőni a jövőre. […] Ami a politikában Bethlen, az a gazdaságban Chorin.”

(Részletek Strasserné Chorin Daisy visszaemlékezéseiből)
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a) Nevezze meg azt a társadalmi réteget, amelyhez a forrás szerzője tartozott! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Az alábbi két-két mondat közül egy-egy jellemző a forrás szerzőjének társadalmi rétegére.
Karikázza be ennek betűjelét!  Választását  támassza alá egy,  a  forrásból  vett  példával!  Saját
szavaival fogalmazzon! (Elemenként 0,5 pont.)

A) Gyakran utánozták a születési arisztokrácia (a korábbi korszakokban főnemeseknek nevezett réteg) 
életmódját.

B) Mereven elzárkóztak a születési arisztokráciától (a korábbi korszakokban főnemeseknek nevezett 
rétegtől).

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

A) Sokan töltöttek be közülük magas politikai tisztséget.
B) Elsősorban kapcsolataik révén tudtak befolyást gyakorolni a politikai döntésekre.
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

17. A feladat a trianoni béke társadalmi következményeivel kapcsolatos. (K/3)
Rendelje a forrásokhoz a leginkább hozzájuk illő állítást! (Elemenként 1 pont.)

1. Revíziós plakát 2. Vagonlakók, korabeli fotó

3.  „Evégre az állam mindennemű iskolában gondoskodik mindkét nembeli  tanulóifjúság rendszeres
testneveléséről,  a  főiskolák körében pedig  ezt  minden hallgató számára lehetővé teszi,  szervezi  az
iskolát elhagyó ifjúság testnevelését oly módon, hogy ebben 21-ik életévének betöltéséig a nemzetnek
minden  férfitagja  kötelezően  részt  vegyen,  támogatja  azokat  a  társadalmi  alakulatokat,  melyek
testneveléssel komolyan foglalkoznak s működésük nemzeti irányával a támogatást megérdemlik.”

(Részlet az 1921. évi LIII. törvénycikkből)

Állítások:
a) A magyar társadalom többé nem kíván részt venni olyan háborúban, amely területi veszteséggel jár.
b) A rendszeres testmozgás elrendelése a trianoni trauma feldolgozását célzó intézkedés.
c) A békét követően sok menekült érkezett a trianoni Magyarországra.
d) A társadalom nem fogadja el a veszteségeket és a területek visszaszerzésére törekszik.
e) A testnevelés szorgalmazása a katonai szolgálatra alkalmas ifjúság nevelését célozta.
f) A béke után a vasúti kocsik jelentős része az új határon túli területeken maradt.
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Forrás sorszáma Állítás betűjele

1.

2.

3.

18. A feladat az ellenforradalmi rendszer konszolidációjával kapcsolatos. (K/5)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével!

„1920. évi I. törvénycikk
az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának

ideiglenes rendezéséről
A nemzetgyűlés, mint a nemzeti szuverenitás kizárólagos törvényes képviselete, megállapítja, hogy a
királyi hatalom gyakorlása 1918. évi november hó 13. napján megszűnt. […]
12. § A nemzetgyűlés addig, amíg az államfői hatalom gyakorlásának mikéntjét véglegesen rendezi és
ennek alapján az államfő tisztét tényleg átveszi,  az államfői teendők ideiglenes ellátására a magyar
állampolgárok közül titkos szavazással kormányzót választ.”

„1921. évi XLVII. törvénycikk
IV. Károly Ő Felsége uralkodói jogainak és a Habsburg Ház trónörökösödésének

megszüntetéséről
1. § IV. Károly király uralkodói jogai megszűntek.
2. § Az 1723. évi I. és II. törvénycikkben foglalt Pragmatica Sanctio és minden egyéb jogszabály, amely
az Ausztriai Ház (Domus Austriaca) trónörökösödési jogát megállapította vagy szabályozta, hatályát
vesztette és ezzel a királyválasztás előjoga a nemzetre visszaszállt.”

a) Mi volt Magyarország államformája az idézett törvények értelmében? (1 pont)
______________________________________________________________________________

b) Hogyan folytatódik a mondat? Karikázza be a helyes folytatás betűjelét! (1 pont)
Az 1920. évi I. törvénycikk értelmében az ideiglenes államfőt…

A) közfelkiáltással választották.
B) a nemzetgyűlés tagjai közül kellett megválasztani.
C) a magyar állampolgárok népszavazás útján választották.
D) a törvényhozó hatalom tagjai választották.

c) Nevezze meg azt a személyt,  akit az 1920. évi I.  törvénycikk elfogadása után ideiglenesen
államfővé választottak! (1 pont)
______________________________________________________________________________

d)  IV.  Károly  mely  cselekedete  volt  a  közvetlen  előzménye  az  1921.  évi  XLVII.  törvény
megalkotásának? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

e) Mely forradalmak elveinek és gyakorlatának elutasítására utal az „ellenforradalmi rendszer”
kifejezés? (Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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19. A feladat a magyarországi nyilas mozgalomhoz kapcsolódik. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével!

„4.  Akarjuk  és  követeljük  a  Hungária  Egyesült  Földek  alkotmányos  államtestének,  társ  és
sorsközösségének  felépítését,  megszervezését,  a  Magyarföld  részéről  történő  központi  állami
irányítását; a Magyarföld, Tótföld, Ruténföld, Erdélyföld, Horvát-Szlavónföld és Nyugatgyepű politikai
és gazdasági önkormányzatát a Hungária Egyesült Földek államrendszerében.
22. Akarjuk és követeljük a zsidókérdésnek az állam érdekeivel egyező rendezését, a zsidónak, mint
fajnak alkotmányos meghatározását,  az állam életébe és munkájába való számarányos bevonását,  a
zsidó bevándorlásnak mindenkorra való beszüntetését, azoknak a zsidóknak a kiutasítását, akik 1914
után  kaptak  települési  engedélyt,  akik  a  világháborúban  harcvonalban  nem  voltak,  akik  az  állam
törvényeit megszegik, gátolják, tekintet nélkül arra, hogy mikor települtek meg az Ősföldön. A minden
téren  megnyilvánuló  zsidószellem  könyörtelen  kiirtását,  a  megalkuvás  nélküli  keresztény  szellem
felépítését követeljük.
23.  Akarjuk  a  munkáskérdés  nemzeti,  szociális,  a  munkaadó  és  a  munkás  érdekeinek  kölcsönös
védelmében  történő  megoldását,  a  munkásnak  az  üzem  hasznából  részhasznot  élvező,
nyugdíjjogosultsággal rendelkező személyként való kezelését, a szakszervezetek és a sztrájk eltörlését.
27. Akarjuk és követeljük hiteléletünk újjászervezését, a hitelintézetek összevonását állami felügyelet
alá helyezés mellett.”

(A Nemzeti Akarat Pártjának programja; 1935)

a) Milyen területre vonatkozik a Hungária Egyesült Földek kifejezés?
______________________________________________________________________________ (1 pont)

b) Mit jelent valójában „az állam életébe és munkájába való számarányos bevonás”? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Nevezzen meg egy követelést, ami a munkások helyzetén javítana, és egyet, ami rontana!
Javítana: ______________________________________________________________________________ (0,5 pont)
rontana: ______________________________________________________________________________ (0,5 pont)

d)  Nevezzen  meg  két  korabeli  európai  politikai  ideológiát,  ami  szoros  rokonságban  áll  a
nyilasok eszméivel!
______________________________________________________________________________ (0,5 pont)
______________________________________________________________________________ (0,5 pont)
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20. A feladat Bethlen István kormányának külpolitikájával kapcsolatos. (K/4)
Nevezze meg a térképvázlat és ismeretei segítségével azokat az államokat, amelyekre a leírások
vonatkoznak! (Elemenként 1 pont.)

Magyarország külpolitikai kapcsolatai a Bethlen-kormány idején

a)  Az  első  világháborút  követően  létrejött  államalakulat,  amellyel  Magyarország  tárgyalásokat
folytatott barátsági szerződés megkötéséről. A közeledést szolgálta az is, hogy Horthy Miklós a mohácsi
csata 400. évfordulóján felidézte a közös törökellenes küzdelmeket. A tervezett szövetség megbontotta
volna a kisantant egységét, de a szerződés aláírására ekkor végül nem került sor.

______________________________________________________________________________

b) Az első világháborúban győztes hatalom területi követelései csak részben teljesültek, ezért a Párizs
környékén kötött békeszerződések feltételeinek megváltoztatására törekedett. Emiatt kezdeményezett
tárgyalásokat Magyarországgal. Az ezzel az állammal kötött barátsági szerződés jelentősen enyhítette
Magyarország addigi külpolitikai elszigeteltségét.

______________________________________________________________________________

c) Az első világháború egyik vesztes állama. Magyarország vele szemben is területet vesztett, ami egy
ideig megterhelte a két ország viszonyát. Az 1920-as évek végén, miután konzervatív kormány került
hatalomra ebben az államban, mégis megindultak a szövetségi tárgyalások. Ezek végül egy barátsági
szerződés megkötéséhez vezettek.

______________________________________________________________________________
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d) Erősödő nagyhatalom, amely nem ismerte el a Párizs környéki békéket, ezért megfelelő partnernek
tűnt a magyar revíziós törekvések szempontjából. Emellett hatalmas felvevőpiacot jelenthetett volna a
magyar áruk számára. Az ideológiai ellentétek miatt azonban az országgyűlés ekkor még nem szavazta
meg, és Horthy Miklós is elutasította a vele kötendő szerződést. 

______________________________________________________________________________

21. A feladat a magyarországi holokauszt történetéhez kapcsolódik. (K/4)
Nevezze  meg  szakkifejezéssel  azokat  a  zsidóellenes  intézkedéseket,  amelyeknek  a
foganatosítását a képek ábrázolják! (Elemenként 1 pont.)

Árokásás a megszállt Ukrajnában Zalaegerszegi felirat

a) _______________________________________ b) _______________________________________

Kárpátaljai zsidók Zsidó férfi

c) _______________________________________ d) _______________________________________
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22. A feladat a két világháború közti magyar külpolitikához kapcsolódik. (K/4)
Állapítsa  meg  a  források  és  ismeretei  alapján,  hogyan  folytatódnak  a  magyar  külpolitika
törekvéseire  és  mozgásterére  vonatkozó  állítások!  Karikázza  be  a  helyes  befejezés  sorszámát!
Segítségül  az  egyes  állításoknál  megadtuk  azoknak  a  forrásoknak  a  betűjelét,  amelyekből  a  helyes
megoldás kikövetkeztethető. (Elemenként 1 pont.)

A) „Úgy tartom, hogy e politika a legjobban megfelel a magyar nemzet érzelmeinek és érdekeinek, és
Bethlen gróf legnagyobb érdemének azt tartom, hogy helyes intuicióval ismerte fel a nemzet érdekeit
akkor,  amikor útja Rómába vezetett.  Külföldi relációkban a legnagyobb fontosságot tulajdonítom az
osztrák kérdésnek, amellyel Olaszországgal egyetértően a legintenzívebben kívánok foglalkozni.”
 (Gömbös Gyula, 1932)

B) „Számunkra a dunai kérdés pángermán megoldása ugyanolyan kevéssé elfogadható, mint a pánszláv
megoldás. A Duna-medence a mi európai hátországunk. Ha lemondunk róla, akkor az Európa szélén
lévő félsziget jelentéktelen szerepére kárhoztatjuk magunkat. Ezzel magyarázható nagy érdeklődésem
minden iránt, ami Ausztriában és Magyarországon történik.” 

(Mussolini, 1933)

C) „Úgy vélem, Exellenciád hozzám hasonlóan szükségét érzi a szorosabb bajtársi együttműködésnek.
Ezt szolgálja levelem is, melyet abban a reményben intézek közvetlenül Exellenciádhoz, hogy mi, régi
fajvédő  bajtársak,  akik  ugyanabban  a  világnézetben  élünk,  gazdasági  vonalon  is  megértjük  és
kölcsönösen támogatjuk egymást.”

(Gömbös levele Hitlerhez, 1933)

D) „Én egy széken szeretek és kívánok ülni, ő kettőn.”
(Dollfuss osztrák kancellár gúnyos megjegyzése Gömbösről, 1933)

a) Olaszország a Duna-medencét saját befolyási övezetének tekintette, (B forrás)
1.) és a húszas évektől szorosan együttműködött a náci Németországgal.
2.) és szemben állt Jugoszláviával.
3.) és Ausztriával szemben területi követelésekkel lépett fel.

b) Gömbös külpolitikája (A és C forrás)
1.) mintául szolgált Bethlen István számára.
2.) gyökeres szakítást jelentett Bethlen irányvonalával.
3.) egyszerre próbálta folytatni Bethlen politikáját és épített ki új kapcsolatot egy felemelkedő 
nagyhatalommal.

c) Gömbös Hitlerhez való közeledését (C forrás)
1.) részben a közös antiszemita meggyőződéssel magyarázta.
2.) kizárólag az motiválta, hogy a magyar ipar termékeinek piacot találjon.
3.) Mussolini nyomásgyakorlásával lehet magyarázni.

d) Az osztrák–magyar diplomáciai viszonyt (D forrás)
1.) az Osztrák–Magyar Monarchia helyreállításának közös törekvése jellemezte.
2.) megterhelte Gömbös kapcsolatfelvétele Németországgal.
3.) a közös ellenfél, Németország erősödése tette barátivá.
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23. A feladat Magyarország két világháború közötti gazdaságtörténetéhez kapcsolódik. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

1923-ban, illetve 1926-ban kiadott papírpénzek feliratai

a) Mi volt a pengő bevezetésének legfontosabb célja?
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Milyen fontos intézményi változás kötődött a pénznem cseréjéhez?
_____________________________________________________________________________________________________________________

c)  Hogyan érintette az  Osztrák–Magyar Monarchia pénznemét a közös állam felbomlása?  (A
pénznem kérdését addig a gazdasági kiegyezés szabályozta.)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Hogyan segítette Magyarország pénzügyi stabilizációját a Népszövetségbe való felvétel?
_____________________________________________________________________________________________________________________

24. A feladat a két világháború közötti magyar társadalommal kapcsolatos. (K/3)
A  szöveges  források  egy-egy  társadalmi  réteg  életkörülményeiről  szólnak.  Írja  a  szöveges
források után annak a képnek a betűjelét, amelyik a leginkább jellemző az  adott társadalmi
rétegre! Egy kép kimarad. (Elemenként 1 pont.)

A) Bál a Pannónia Szállodában B) Útépítő munkások a Városligetben
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C) Csizmadiaműhely Hajdúböszörményben D) Tisztaszoba egy parasztházban

a)  „Évjük két nagy évszakra oszlik:  a téli  tétlen évszakra és a nyári munkás  évszakra.  A téli  tétlen
évszakot otthon töltik, a nyári munkás évszakot a magyar haza legkülönbözőbb tájain […] Ők utaznak a
zsúfolt […] vonatok marhavagonjaiban tavasz elején az ország különböző részeibe. […] Hónapokon át
nyomorult zugokban alszanak, rövid órákat.” (Szabó Zoltán, író) A kép betűjele: ________

b) „A hallból nagy üveges tolóajtón át jutottunk az ebédlőbe, vagy vele szemközt, az ajtó helyett nyitott
boltíven át a szalonba. […] A szalonból jutottunk az úri szobába, amely 6×9 méteres méretével és a
Deák térre nyíló három balkonjával [erkélyével] a lakás legnagyobb és legreprezentatívabb helyisége
volt.” (Láng Panni, író) A kép betűjele: ________

c)  „[A tanyatelken] nagyobbfajta tanyaépület áll sokféle és terjedelmes gazdasági épületekkel. […] A
gazda  családjának  munkaereje  általában  nem  foglalkozik  teljesen  ebben  a  tanyai  gazdaságban.
Mindenesetre részt vesz benne a gazda, ő vezeti a gazdaságot, de tényleges munkát már nagyon kevés
esetben végez.” (Erdei Ferenc szociológus, író) A kép betűjele: ________

25. A feladat Magyarország második világháborús részvételével kapcsolatos. (K/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„Hazánk  határain  […]  orosz  seregek  nyomulnak  előre  […].  Nyomukban  a  román  haderő,  mely  a
szövetséges hatalmaktól engedélyt nyert, hogy a németek ellen folyó háborúban Magyarország ellen is
használja fegyverét. Ilyen körülmények között a németek és a szövetségesek háborújában való további
részvétel  könnyen  nemzeti  katasztrófához  vezethet.”  (Az  Erdélyi  Magyar  Tanács  levele  Horthy
Miklóshoz)

„Végső veszélyben forgó népem nevében és érdekében fordulok Önhöz. […] Ezer éven át, de különösen
az  utolsó  évtizedben,  népünk  sorsát  a  szomszédos  kolosszus [óriás]  befolyásolta.  […]  Amikor
delegátusaimat [küldötteimet]  teljhatalommal felruházva elküldöm a […] tárgyalásokra,  kérem Önt,
hogy kímélje meg ezt a szerencsétlen országot […].” (Horthy Miklós levele Sztálinhoz)

a) Melyik évben íródtak a fenti levelek? _______________________
b) Melyik az az ország, amelyikre a második levélben aláhúzott kifejezés utal?
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Mi az a veszély, amelyet mindkét levél szerzői el akartak hárítani?
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Hogyan kívánták mindkét levél szerzői elhárítani ezt a veszélyt?
_____________________________________________________________________________________________________________________
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26. A feladat a trianoni békeszerződéshez kapcsolódik. (K/4)
Melyik  országra/országrészre  vonatkoznak  az  állítások?  Írja  a  megfelelő  ország/országrész
sorszámát a vonalra! (Elemenként 1 pont.)

A táblázat azt mutatja, hogy a (Horvátország nélküli) történelmi Magyarország különböző
nemzetiségű lakosaiból hány fő élt az egyes országokban/országrészekben.

a)  A  történelmi  Magyarországon  élt  összlakosságához  képest  a  legnagyobb  arányban  került  ide  a
terület  többségi  nemzete/nemzetisége.  Nemzetállamának  területe  a  háború  előttinek  több  mint
duplájára nőtt. Az itteni határhúzás eredménye a legnagyobb létszámú magyar kisebbség is.

_____________

b) A történelmi Magyarországon élt összlakosságához képest a legkisebb arányban került ide a terület
többségi nemzete/nemzetisége, elsősorban szórt településterülete miatt. Miközben a határmódosítást
a nemzeti önrendelkezés elvével indokolták, az ekkor létrehozott nemzetállam léte vitatott maradt.  

_____________

c) Itt tette ki az ország/országrész összlakosságának legnagyobb részét a többségi nemzet/nemzetiség.
Jelentősebb  számú  kisebbségek  csak  szórt  településterületüknek  köszönhetően  éltek  ebben  az
országban/országrészben.

_____________

d) Itt tette ki az ország/országrész összlakosságának legkisebb részét a többségi nemzet/nemzetiség.
Két kisebbség is közel hasonló nagyságrendben volt jelen ebben az országban/országrészben.
 _____________
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1. Az alábbi kiáltvány a Márciusi Fronttal kapcsolatos. (E/4)
Válaszoljon a forráshoz kapcsolódó kérdésekre! (Elemenként 1 pont)

„Népünknek válságos és sorsdöntő korszakában élünk, és úgy érezzük, hitet kell tennünk emberségünk
és  magyarságunk  mellett.  Erre  kötelez  bennünket  március  nagy  öröksége,  mert  minden  március
minden idők magyar ifjúsága számára a tetemrehívás hónapja, amikor az első március számon kéri az
új márciusokat. Az első március elsikkasztott szellemi örökségét újra felemeljük és követeljük…
1. Az ország demokratikus átalakítását.
2. A gondolat-, szólás-, sajtó-, gyülekezési és szervezkedési szabadságot.
3. Az általános, egyenlő és titkos, minden megszorítás nélküli választójogot.
4.  Az  országgyűlési  képviselők  összeférhetetlenségének  legteljesebb  betartását:  országgyűlési
képviselő ne vállalhasson igazgatósági, érdekképviseleti stb. tagságot.
5. Az 500 kat. holdon felüli birtokok kisajátítását.
6. A bankok, kartellek, monopóliumok magyarságsorvasztó uralmának megszüntetését.
7. A progresszív adórendszer bevezetését.
8.  A  munkát  minden  dolgozni  akaró  magyar  számára:  a  40  órás  munkahét  bevezetését  és  a
mamutjövedelmek megszüntetését.
9. A minimális munkabérek megállapítását a biológiai létminimum felett.
10. A dolgozók gazdasági vonatkozású szervezkedésének szabadságát.
11.  Az  alsóbb  néposztályok  érdekében  a  közép-  és  főiskolákon  a  progresszív  tandíjrendszer  és  a
minőségi szelekció bevezetését.
12.  A  magyar  revíziót:  a  Duna-völgyi  népek  számára  a  hovatartozandóság  kérdésében  az
önrendelkezési jog tiszteletben tartását…
Ebben az embertelen és magyartalan világban csak így látjuk biztosítva népünk jövőjét, és szilárdan
hisszük, hogy hívek maradtunk az első március szelleméhez.” 

(A Márciusi Front 12 pontja, 1937. március 15.)

Rendezze a forrásban szereplő követeléseket a táblázatban megadott szempontok szerint négy
csoportba. Adjon nevet az egyes csoportoknak, illetve írja az üres helyre a hiányzó számokat!

Szempontok A kiáltvány pontjai

a) 1., 2., 3.

b) Az uralkodó osztály vagy a nagytőkések, 
nagybirtokosok hatalmának visszaszorítása

c) 8., 9., 10., 11.

d) 12.

2. A feladat a két világháború közötti Magyarországgal kapcsolatos. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei alapján!

„1. a szabadság, amelyet hoznak, valóban a magyarság felszabadulása legyen. Egy rendszer önmagában
nem válthat meg egy népet; minden attól függ: kik, milyen módon, milyen ösztönökkel alkalmazzák. 
2. […] Gazdasági életünk, magára hagyva, a proletáriátus kiküszöbölése felé halad. S ez nagyon üdvös
folyamat,  hisz  az  az  iparkodás,  gazdasági  tudás,  fogékonyság,  ami  egy  nemzet  ereje,  elsősorban  a
kispolgári réteg tulajdona. […]. Iszonyú rombolás lenne ezeket a kispolgárokat, csakhogy a klasszikus
proletárokhoz hasonlítsanak, elméletekhez nyomorítani […] 
3. A legnagyobb gondjuk azonban arra legyen, hogy a nemzet keze fölöslegesen be ne véreződjék. […]
Ha a magyar nép természete s nem mások mögéje bújt bosszúja érvényesül: bízom benne, hogy most
sem  kell  az  új  Magyarországnak  vérben  keresztelkednie.  Csak  ne  higgyék  olvasmányaik  alapján
egyesek, hogy anélkül nincs is megkeresztelkedve.” (Németh László szárszói beszédéből, 1943)



A magyar jelenkor története – Érettségi feladatok gyűjteménye – 23

a) Állapítsa meg, mely politikai erőnek (pártnak) üzent a beszéd! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Határozza meg, mely társadalmi réteg védelmét fogalmazza meg a szöveg! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c)  Indokolja  meg,  hogy  mely  tényezők  (események,  szerzők  művei)  magyarázzák  a  szerző
félelmét a „vérben” való keresztelkedésre! Említsen mindegyikre egy-egy példát!  (Elemenként
0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

3. A feladat a két világháború közötti magyarországi történelemre vonatkozik. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a forrás felhasználásával!
a) Jelölje X-szel a táblázatban, hogy az 1940-ben végzett 4 orvos közül az akkori törvények kit
(kiket) tekintettek állásra jelentkezéskor zsidónak! (Elemenként 0,5 pont.)

I.  § A jelen törvény alkalmazása szempontjából zsidónak kell tekinteni azt,  aki ő maga vagy akinek
legalább egyik szülője, vagy akinek nagyszülői közül legalább kettő a jelen törvény hatálybalépésekor
az izraelita hitfelekezet tagja vagy a jelen törvény hatálybalépése előtt az izraelita hitfelekezet tagja
volt, úgyszintén a felsoroltaknak a jelen törvény hatálybalépése után született ivadékait. […] (Részlet az
1939. évi XV. tc.- ből)



A magyar jelenkor története – Érettségi feladatok gyűjteménye – 24

1. 2. 3. 4.

Zsidónak tekintették

Nem tekintették zsidónak

b) A törvény milyen alapon határozta meg a zsidóságot? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

4. A feladat Magyarország XX. századi határváltozásaival kapcsolatos.(E/5)
Oldja meg a feladatokat, illetve válaszoljon a kérdésekre!
a) Mikor kerültek vissza az alábbi városok Magyarországhoz? Írja be a város számát a táblázat
megfelelő helyére! (Elemenként 0,5 pont.)

1) Kolozsvár; 2) Nagyvárad; 3) Újvidék; 4) Kassa;

1938. november 2.

1940. augusztus 30.

1941. április

b) Írja a város neve mellé a vaktérkép szerinti betűjelét! (Elemenként 0, 5pont.)

Kassa: ___________; Újvidék: ___________; Kolozsvár:___________; Nagyvárad:___________;

c) Tárja fel,  mely külpolitikai esemény következtében vált lehetővé Kárpátalján a történelmi
határok visszaállítása! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
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5. A feladat Magyarország második világháborús részvételével kapcsolatos. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források alapján!

„A magyar kormánynak fő feladata ebben az európai háborúban az, hogy Magyarország katonai, anyagi
és népi erejét a háború végéig konzerválja. Mindenáron távol kell maradnia a konfliktusokban való
részvételtől.  A  háború  kimenetele  kétséges.  De  minden  eshetőségben  Magyarországnak  fontosabb,
hogy megtépázatlanul álljon ott az európai konfliktus befejeződésének periódusában.” 

(Teleki Pál tájékoztatója a londoni és washingtoni követnek, 1941. március)

„A  tengelyhatalmakhoz  való  csatlakozásunk  is  kötelességünkké  teszi  a  háborúban  való
csatlakozásunkat,  de  ezenfelül  még  az  is,  hogy  a  további  országgyarapításunkat  is  csak  akkor
remélhetjük, ha továbbra is kitartunk a tengelyhez hű politika mellett, aminek jutalmaképpen biztosan
visszakapjuk a történelmi Magyarország egész területét. [...] Annál is inkább csatlakoznunk kell, mert
Románia máris lekötelezte magát a háborúban való részvételre. Ezt az ügyes román propaganda már
eddig is kihasználta ellenünk. Ha pedig a mi csatlakozásunk elmaradna, akkor nemcsak a Romániával
szemben  táplált  további  revíziós  igényeinkről  kell  talán  örök  időkre  lemondani,  hanem  az  eddigi
országgyarapodásunk is veszendőbe mehet.” (Werth Henrik emlékirata, 1941. június)

a) Nevezze meg az első forrás szerzője által megfogalmazott politikai elvet! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Fogalmazza meg néhány szóban, milyennek ítélte 1941-ben Németország győzelmi esélyeit:
(Elemenként 1 pont.)

1. Teleki Pál: ___________________________________________________________
2. Werth Henrik: ___________________________________________________________

c) Mikor (év, hó, nap) lépett be Magyarország a Szovjetunió elleni háborúba? (1 pont)
___________________________________________________________

6. A feladat a Horthy-korszakra vonatkozik. (E/3)
Írja  a  meghatározások  betűjele  mellé  a  megfelelő  történelmi  fogalom  sorszámát  a
felsorolásból! (Elemenként 0,5 pont.)

a)  _________________________:  szélsőjobboldali  program. Fő elemeit Gömbös fogalmazta meg: keresztény
fajvédelem és a magyar föld védelme a zsidó nagytőkével szemben.
b) _________________________: a kapitalizmust és a szocializmust egyaránt elvető elmélet. Magyarországon
nagy hatással volt többek közt a népi írók mozgalmára. Kiemelkedő ideológusa Németh László.
c) _________________________: Magyarországon az 1920-as években fellendült politikai mozgalom, amely a
trónját vesztett Habsburg uralkodóház restaurációs törekvéseit támogatta.
d)  _________________________:  1920-ban  hozott  törvény  Magyarországon.  Arányszámuknak  megfelelően
határozta meg az ország területén élő „népfajok”, nemzetiségek felsőoktatásba való felvételét.
e)  _________________________:  a  kiegyezés  utáni  és  a  két  világháború  közötti  magyar  társadalomban  a
középbirtokosok, a köztisztviselők,  az értelmiség és a középpolgárság által alkotott réteg.  A gazdag
parasztság nem tartozott ide.
f)  _________________________: eredetileg az olaszok lakta osztrák és francia területeken, az anyaországgal
való egyesülésért küzdő mozgalom, amely általánosabb fogalomként valamely nemzeti kisebbségnek a
vele  azonos  etnikumú  szomszédos  országhoz  való  csatlakozási  törekvését  jelenti.  A  kifejezést  a
Trianon ellen tiltakozók használták.

1: úri középosztály; 2: szegedi gondolat; 3: harmadik út; 
4: irredentizmus; 5: legitimizmus; 6: numerus clausus;
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7. A feladat a XX. századi magyar történelemhez kapcsolódik. (E/6)
Oldja meg a feladatokat!

Magyarország területgyarapodásai

a) Írja be a táblázatba a számmal jelölt területek nevét és visszacsatolásuk évét! (Elemenként 0,5
p.)

Terület (területek) neve Év

1

2

3

4

b)  Ki  volt  a  területi  revíziók  megvalósulása  idején  Magyarország  államfője,  és  mi  volt  az
államfői méltóság megnevezése? (Elemenként 1 pont.)
Az államfő neve: __________________________________________________
Az államfői méltóság megnevezése: __________________________________________________
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8. A feladat a klebelsbergi kultúrpolitikára vonatkozik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre ismeretei és az alábbi forrás segítségével!

„T.  nemzetgyűlés!  Szeretném  a  köztudatba  belevinni,  a  trianoni  béke  következtében  lefegyverzett
Magyarországban a kultusztárca voltaképpen honvédelmi tárca is. Honvédelmi tárca olyan értelemben,
hogy  most  elsősorban  a  szellem,  a  művelődés  fegyvereivel  kell  védeni  hazánkat,  és  ezekkel  az
eszközökkel  kell  mindig  újból  és  újból  bizonyítanunk  a  világ  nemzetei  előtt,  hogy  a  magyar
viszontagságos  életének  második  ezer  esztendejében  is  életképes,  erős  és  hogy  bántani  nagy
történelmi igazságtalanság.” (Klebelsberg Kunó országgyűlési beszéde; 1925)

a) Határozza meg, mit érthetett Klebelsberg ezen a kifejezésen: „kultúrfölény”! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

b)  Soroljon  fel  három  konkrét  oktatás-  és  kultúrpolitikai  intézkedést  Klebelsberg
minisztersége idejéből! (Elemenként 0,5 pont.)
1) _____________________________________________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________________________________________________

c)  Hogyan befolyásolták a trianoni békeszerződésben rögzített korlátozások az oktatási tárca
költségvetésének növekedését? Válaszát indokolja! (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
 
d) Mi volt a magyar állam hivatalos neve Klebelsberg beszédének elhangzásakor? (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

9. A  feladat  a  két  világháború  közötti  Magyarország  társadalmi-művelődési  viszonyaihoz
kapcsolódik. (E/5)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján!

„Szeretném  a  köztudatba  bevinni,  hogy  a  […]  lefegyverzett  Magyarországon  a  kultusztárca
tulajdonképpen  honvédelmi  tárca  is.  Honvédelmi  tárca  olyan  értelemben,  hogy most  elsősorban a
szellem, a művelődés fegyvereivel kell  védeni  hazánkat,  s  ezekkel  az eszközökkel kell  mindig újból
bebizonyítanunk  a  világ  nemzetei  előtt,  hogy  a  magyar  viszontagságos  életének  második  ezer
esztendejében is életképes, erős, és hogy bántani nagy történelmi igazságtalanság.” 

(Miniszteri beszédrészlet; 1925)

a) Nevezze meg, hogy kihez kapcsolódik a fenti beszéd! (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

b) Melyik történelmi eseményre utal az aláhúzott kifejezés? (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
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c) Említsen egy olyan intézkedést, amely magyarázza az alábbi diagram adatait! (1 pont)

Az analfabéták aránya a hat év feletti lakosság körében
Intézkedés:
______________________________________________________________________________________________________________________
„Gyarapították az elemi népiskolától az egyetemig a tornaórák számát azzal a nyílt céllal, hogy katonai
szolgálatra  alkalmas  fizikumú  ifjúságot  neveljenek.  Ez  növelte  az  iskolán  kívüli  diákmozgalmak,  a
cserkészet és […] a leventemozgalom jelentőségét, állami támogatását.” (L. Nagy Zsuzsa történész)

d)  Milyen  feladatot  tűzött  ki  célul  a  kultusztárca  az  iskolák  számára  az  oktatáson  kívül?
Említsen kettőt! (Elemenként 0,5 pont.)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

„A  tudományegyetemekre,  a műegyetemre, a budapesti  egyetemi közgazdaságtudományi karra és a
jogakadémiákra az 1920/21-ik tanév kezdetétől csak oly egyének iratkozhatnak be, kik nemzethűségi s
erkölcsi  tekintetben  feltétlenül  megbízhatók.  […]  Az  engedély  megadásánál  a  nemzethűség  és  az
erkölcsi  megbízhatóság  követelményei  mellett  […]  arra  is  figyelemmel  kell  lenni,  hogy  az  ország
területén  lakó  egyes  népfajokhoz  és  nemzetiségekhez  tartozó  ifjak  arányszáma  a  hallgatók  közt
lehetőleg elérje az illető népfaj vagy nemzetiség országos arányszámát.” (Az 1920/XXV. törvény)

e) Nevezze meg, milyen néven vált ismertté a fenti törvény? (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

f) Melyik társadalmi csoport továbbtanulását korlátozta burkoltan a törvény? (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

10. A feladat a két világháború közötti magyar gazdaság sajátosságaihoz kapcsolódik. (E/5)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján!

„Minket  is  meglátogatott  az  infláció csapása.  Országunk feldarabolása,(a)  a  jóvátétel,(b)  és sokféle
háborús terhünk kizárta, hogy pénzünk értékét saját erőnkből állandósítsuk. […] Be kellett lépnünk a
Népszövetségbe.  […]  A  kölcsönnel,  melyet  a  Népszövetség  révén  kaptunk  […]  jól  gazdálkodtunk.”
(Horthy Miklós)

a) Mikor vált véglegessé a nemzetközi jog szerint is a forrásban aláhúzott esemény (a)? (1 pont)
Év, hó, nap: ___________________________________________________________________________________________________
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b) Magyarázza meg röviden, mit jelent a forrásban aláhúzott fogalom (b)! (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

c)  Írja  le,  milyen  intézkedéssel  sikerült  1927-ben  megteremteni  a  pénz  értékállóságát!  (0,5
pont)
Intézkedés: _______________________________________________________

„Kormányprogramját  precíz  katonaként  írásban  és  pontokba  foglalva  hozta  nyilvánosságra.  […]
Belpolitikai  intézkedéseit  a  gazdasági  válságból való kilábalást szolgáló […] gazdaságpolitikával  […]
támasztotta alá. A kormány […] növelte a kivitel támogatását. […] A politikának közvetlen feladata lett a
piacszerzés, a külkereskedelmi szerződések előkészítése.” (Gergely Jenő történész)

d) Nevezze meg, kinek (teljes név) a kormányprogramjáról szól a fenti forrásrészlet! (1 pont)
Teljes név: _______________________________________________________

e) Húzza alá a felsorolt lehetőségek közül, milyen néven vált ismertté a kormányprogram! (0,5
pont)
100 napos program Nemzeti Munkaterv  első ötéves terv Új Irányvonal

f) Mikor tört ki a forrásban említett gazdasági válság? (0,5 pont)
Év: _______________________________________________________

g) Nevezze meg, melyik ország vált Magyarország legfontosabb külkereskedelmi partnerévé a
harmincas évek második felében! (0,5 pont)

Ország: _______________________________________________________

11. A feladat trianoni békeszerződés következményeivel kapcsolatos. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

Az Osztrák–Magyar Monarchia utódállamainak részesedése a történelmi Magyarország területéből és
népességéből
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a)  Területének  vagy  lakosságának  veszítette  el  nagyobb  részét  Magyarország  a  trianoni
békében?
_______________________________________________________

b) Melyik országhoz került a legnagyobb lélekszámú magyar kisebbség?
_______________________________________________________

c) A felsorolt kifejezések közül melyik az a kettő,  amely a nemzetiségi  viszonyokat tekintve
jellemző a két világháború közötti Magyarországra? Jelölje aláhúzással!
soknemzetiségű állam nemzetek szövetsége dualista állam
etnikailag homogén állam multietnikus állam nemzetállam
szövetségi állam

d) Melyik lett a legnagyobb lélekszámú nemzetiség a Trianon utáni Magyarországon?
_______________________________________________________
 
e)  Melyik  országgal  szemben  sikerült  1921-ben  népszavazással  módosítani  a  Trianoni
békeszerződést?
_______________________________________________________

12. A feladat Magyarország II. világháború alatti történelméhez kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével!

A) „A 2. magyar hadsereg elvesztette becsületét, mert kevés – esküjéhez és kötelességéhez hű – ember
kivételével  nem  váltotta  be  azt,  amit  tőle  mindenki  joggal  elvárhatott.”  (Jány  Gusztáv  vezérezredes
hadparancsa a 2. magyar hadsereghez)
a) Hol szenvedett megsemmisítő vereséget a 2. magyar hadsereg? (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________

B)  „Egy  általános  konfliktus  esetén  Magyarország  a  maga  politikáját  a  tengely  politikájával  fogja
összhangba  hozni,  de  erkölcsi  okokból  nincs  abban  a  helyzetben,  hogy  hadműveleteket  kezdjen
Lengyelország ellen.” (Teleki Pál miniszterelnök üzenete Hitlerhez)
b) Melyik évből származik a B) jelű forrás? (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________
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C)  „Főméltóságú  Úr!  Szószegők  lettünk  –  gyávaságból  […]  az  örök  béke  szerződéssel  szemben.  A
nemzet  érzi,  és  mi  odadobtuk  becsületét.  A  gazemberek  oldalára  álltunk  –  mert  a  mondvacsinált
atrocitásokból egy szó sem igaz!” (Teleki Pál búcsúlevele)
c) Milyen katonai esemény követte közvetlenül a levél megírását? (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________

D) „A […] zsidóságot nemre és korra való tekintet nélkül a kijelölt gyűjtőtáborokba kell szállítani.[…] A
zsidók  összeszedését  a  területileg  illetékes  rendőrség és  a  magyar  királyi  csendőrség végzi.  […]  A
német  biztonsági  rendőrség  tanácsadó  szervként  a  helyszínre  ki  fog  szállni,  akikkel  a  zavartalan
együttműködésre különös súlyt kell helyezni.” (Titkos belügyminiszteri rendelet)
d) Melyik évben történt a D) jelű forrásban leírt esemény? (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________

E)  „Szálasi  személyi  felelősségét  hangsúlyozva  ígéretet  tett,  hogy  a  magyar  nemzet  minden
vonatkozásban  teljesíteni  fogja  kötelességét.  Bárhol  vívják  is  meg  a  döntő  csatát,  a  Dunánál,  a
Balatonnál vagy Bécs falai alatt, Németország mindenkor számíthat Magyarországra […] Tavaszig 20 új
hadosztály  lesz  felállítva,  de  Magyarországon  kívül.”  (Német  jegyzőkönyv  Szálasi  és  Hitler  berlini
tárgyalásairól)
e) Melyik volt a leghosszabb ideig ostromlott magyar város? (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________

F) „A magyar hadüzenetet Kristóffy magyar követ adta át. Kristóffy szerint Molotovot nagyon meglepte
a magyar hadüzenet, és meg is kérdezte Kristóffytól, hogy egészen komolyan gondolja-e a hadüzenetet.
Hiszen Oroszországtól nincs semmi követelnivalója. Csak azt kívánja Magyarországtól, hogy maradjon
semleges.” (Nagybaconi Nagy Vilmos, a Kállay-kormány honvédelmi miniszterének visszaemlékezése)
f) Melyik évben üzent hadat Magyarország a Szovjetuniónak? (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________

g) Állítsa időrendbe a fenti forrásokat betűjelük feltüntetésével! (Kezdje a legkorábbival! Minden
esetben az esemény időpontja számít, amelyre a szöveg utal.) (1 pont)
A helyes sorrend:

13. A feladat XX. századi magyar politikusok életpályájával kapcsolatos. (E/6)
a) Állapítsa meg, hogy az alábbi idézetek melyik politikustól valók! Írja a táblázat megfelelő
helyére a megnevezett három politikus által betöltött legmagasabb hivatali funkció nevét és a
hozzájuk tartozó idézetek és képek betűjelét! (Elemenként 0,5 pont.)

A) „Most,  itt  a  Duna  partján,  tetemre  hívom  a  magyar  fővárost.  Ez  a  város  megtagadta  ezeréves
történelmét,  ez  a város porba rántotta  a  szent  koronát  meg a nemzet színeit,  és vörös rongyokba
öltözött. Mégis […] megbocsátunk ennek a bűnbe sodort városnak, ha visszatért a haza szolgálatába.”
(Budapest; 1919)

B) „Megmondottam vezető államférfiaknak már régebben azt, hogy ha mint embert kérdeznek engem,
hogy mit követelek vissza, akkor csak egy szóval felelhetek: mindent! […] De ha mint felelős politikust
és felelős államvezetőt kérdeznek,  akkor mondom, hogy […] kompromisszumra kell  gondolnom, és
kompromisszumra hajlandó is vagyok!” (Miniszterelnöki beszéd Észak-Erdély visszacsatolásakor)

C) „Főméltóságú  Úr!  Szószegők  lettünk  –  gyávaságból  […]  az  örök  béke  szerződéssel  szemben.  A
nemzet  érzi,  és  mi  odadobtuk  becsületét.  A  gazemberek  oldalára  álltunk  –  mert  a  mondvacsinált
atrocitásokból egy szó sem igaz! Sem a magyarok ellen,  de még a németek ellen sem! Hullarablók
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leszünk! A legpocsékabb nemzet. Nem tartottalak vissza. Bűnös vagyok.” (1941. április 3.)

D) „A vitézség és a tántoríthatatlan hazaszeretet megjutalmazásának ünnepségére jöttetek ma ide. […]
Annak az eszmének, melynek ezen erények a megtestesítői, kívántam én a Vitézi Rend életre hívásával
olyan  maradandó  emléket  állítani,  amelyből  erőt  meríthetnek  az  élők  és  okulhatnak,  tanulhatnak
majdan a késői utódok is.  E magasztos pillanatban letett szent fogadalmatokban látom biztosítékát
annak, hogy ezen eszme fajunkban tovább is élni fog és záloga lesz egy szebb és boldogabb magyar
jövendőnek.” (Avatási beszéd)

E)  „Mi  nem  tartományokat  vesztettünk  el.  Bennünket  földaraboltak.  A  mi  esetünk  nem  Elzász-
Lotharingia esete. A miénk Lengyelország esete. Németország lemondhatott egy tartományról, de mi
fajunk  egyharmadáról  örökidőre  le  nem  mondhatunk  […]  Ezekre  a  határokra  egy  végleges  békét
felépíteni nem lehet.” (Miniszterelnöki beszéd; 1928)

F)  „Ma már minden józanul gondolkodó előtt  kétségtelen,  hogy a Német Birodalom ezt  a  háborút
elvesztette.  […]  Elhatároztam,  hogy  a  magyar  nemzet  becsületét  megőrzöm  a  volt  szövetségessel
szemben is […] Ezért közöltem a Német birodalom itteni képviselőjével, hogy ellenfeleinkkel előzetes
fegyverszünetet kötünk, s velük szemben minden ellenségeskedést beszüntetünk.” (Rádióbeszéd)

G) „Károly király magyar tiszti egyenruhát viselt, és annak a kívánságának adott kifejezést, hogy ismét
jogaiba léphessen. […] »Felségednek azonban azt is figyelembe kell vennie – folytattam –, hogy abban a
pillanatban,  mihelyt a  hatalmat átadom, a szomszédos államok jól  felfegyverzett hadseregi  azonnal
átlépik határunkat. Mi semmit sem állíthatunk velük szembe.«” (Emlékirataim)

H) I)

Név Horthy Miklós Bethlen István Teleki Pál

Hivatali funkció

Idézetek/képek betűjele

14. A feladat a magyarországi zsidóság sorsával kapcsolatos. (E/4)
Írja a megfelelő források betűjelét az állítások melletti vonalakra! A helyes megoldások számát a
vonalak száma jelzi. Egy betű több helyre is kerülhet. (Elemenként 0,5 pont.)

Források:
A) „1. § A jelen törvény alkalmazásának szempontjából zsidónak kell tekinteni azt, aki őmaga, vagy
akinek  legalább  egyik  szülője,  vagy  akinek  nagyszülői  közül  legalább  kettő  a  jelen  törvény
hatálybalépésekor az izraelita hitfelekezet tagja vagy a jelen törvény hatálybalépése előtt az izraelita
hitfelekezet  tagja  volt,  úgyszintén  a  felsoroltaknak  a  jelen  törvény  hatálybalépése  után  született
ivadékait.”
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B) „1. § A tudományegyetemekre, műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és
a  jogakadémiákra  az  1920-21-ik  tanév  kezdetétől  csak  olyan  egyének  iratkozhatnak  be,  kik
nemzethűségi s erkölcsi tekintetben feltétlenül megbízhatók és csak oly számban, amennyinek alapos
kiképzése biztosítható.”

C) „9. § Nemzsidónak zsidóval házasságot kötni tilos. (…)
14. § Az a magyar honos nemzsidó, aki zsidóval, az a zsidó, aki magyar honos nemzsidóval, úgyszintén
az a magyar honos zsidó férfi, aki külföldi honos nemzsidó nővel a 9. §-ban foglalt tilalmat megszegve
házasságot köt, bűntettet követ el és öt évig terjedhető börtönnel, hivatalvesztéssel és politikai jogai
gyakorlatának felfüggesztésével büntethető.”

D) „4. § A sajtókamara, úgyszintén a színművészeti és filmművészeti kamara tagjaiul zsidók csak olyan
arányban vehetők fel, hogy számuk a kamara összes tagjai számának húsz százalékát ne haladja meg.
Ebbe a húsz százalékba nem lehet beszámítani:
a) a hadirokkantat, a tűzharcost, továbbá hősi halált halt szülőnek gyermekét és a hadiözvegyet;
b)  azt,  aki  az  1919.  évi  augusztus  hó  1.  napja  előtt  tért  át  valamely  más  bevett  felekezetbe  és
megszakítás nélkül ugyanennek a felekezetnek tagja;
c) a b) pont alá eső szülőnek olyan leszármazóját, aki nem az izraelita felekezet tagja.”

E) F)

A M. Kir. Belügyminisztérium 500/1944
BM számú rendelete értelmében

a sárga csillag
megkülönböztető jelzés viselésére
kötelezett személyek a cukrászda

helyiségét sem mint fogyasztók, sem mint
vásárlók

nem látogathatják.

A pesti gettó bejáratánál

Állítások: 
a) A numerus clausus néven ismert törvény: ____
b) Csak vallási alapon különböztet meg: ____
c) Faji alapon is megkülönböztet: ____; ____; ____; ____;
d) Korlátozza a zsidók szabad mozgását: ____; ____
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15. A feladat a trianoni békéhez és társadalmi következményeihez kapcsolódik. (E/5)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei alapján! (Elemenként 0,5 pont.)

a) Írja be a térképvázlat megfelelő téglalapjaiba a következő tájegységek számát!
1. Felvidék
2. Délvidék
3. Kárpátalja

b) Válassza ki a felsoroltak közül a forrásrészletekhez kapcsolható személyt és fogalmat! 

Személyek: Peyer Károly, Horthy Miklós, Károlyi Mihály, Bethlen István, Klebelsberg Kuno, Kun Béla
Fogalmak: numerus clausus, kultúrfölény, proletárdiktatúra, konszolidáció, revízió, antiszemitizmus

1. „Szeretném a köztudatba bevinni, hogy a trianoni béke következtében lefegyverzett Magyarországon
a kultusztárca tulajdonképpen honvédelmi tárca is.  Honvédelmi tárca olyan értelemben, hogy most
elsősorban a szellem, a művelődés fegyvereivel kell védeni hazánkat, s ezekkel az eszközökkel kell […]
bebizonyítanunk  a  világ  nemzetei  előtt,  hogy a  magyar  […]  életképes,  erős,  és  hogy bántani  nagy
történelmi igazságtalanság.” 

Személy: ______________________________________________
Fogalom: ______________________________________________

2. „1924-ben […] egy protokollumot [jegyzőkönyvet] írtam alá a szomszéd államok vezetőivel együtt,
amely  alkalmas  lett  volna  arra,  hogy  Magyarország  és  szomszédai  között  normális  atmoszférát
teremtsen. […] Igen ám, de azt mondják, hogy ezt lehetetlenné teszi a magyar irredenta […] mozgalom.
[…] Irredenta-e minden hazafias megmozdulás? […] Mi nem tartományokat vesztettünk el. Bennünket
földaraboltak. […] Mi fajunk egyharmadáról örök időkre le nem mondhatunk. Ezt igazságul elfogadni
nem tudjuk […]. Ha valaki a mellényét rosszul gombolja be, az öltözékét csak úgy hozhatja rendbe, ha
kigombolja, és azután jól gombolja be. Ezekre a határokra egy végleges békét felépíteni nem lehet.[…]”

Személy: ______________________________________________
Fogalom: ______________________________________________



A magyar jelenkor története – Érettségi feladatok gyűjteménye – 35

3.  „Teleki Pál grófot neveztem ki miniszterelnökké. […] Csonkamagyarország úgy,  ahogyan lehetett,
hozzáfogott,  hogy megnyomorított  testében az  életműködést  megindítsa.  Lassan,  igen lassan szűnt
csak meg a nemtörődömség, és ébredt a munkakedv […], úgy látszott, hogy ráléptünk már a helyes
útra.”

Személy: ______________________________________________
Fogalom: ______________________________________________

c) Nevezze meg, milyen korabeli társadalmi problémát ábrázol kép!

Vagonlakók egy budapesti pályaudvaron
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

16. A feladat a második világháború történetéhez kapcsolódik. (E/3) 
A  világháború  melyik  nemzetközi  eseménye  történt  közel  egy  időben  az  alábbi  magyar
eseményekkel?  Írja  az  egy  hónapon  belül  történt  esemény  sorszámát  a  táblázat  megfelelő
mezőjébe! Két nemzetközi esemény kimarad. (Elemenként 0,5 pont.)

1. a német csapatok bevonulása Prágába 2. a német csapatok lerohanják Lengyelországot
3. Sztálingrád ostromának vége 4. amerikai–brit partraszállás Normandiában
5. az angliai csata 6. Hirosimai atomcsapás
7. német támadás a Szovjetunió ellen 8. a német csapatok lerohanják Jugoszláviát

Magyar esemény Nemzetközi esemény sorszáma

a) Teleki Pál miniszterelnök öngyilkossága

b) a budapesti zsidók deportálásának leállítása

c) Kárpátalja magyar megszállása

d) Kassa bombázása

e) a második bécsi döntés

f) a doni katasztrófa
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17. A feladat a két világháború közötti magyar történelemhez kapcsolódik. (E/3)
Oldja meg a feladatot a források és ismeretei segítségével!
a)  Tegye  időrendbe  az  alábbi  forrásokban  látható,  olvasható  eseményeket  a  betűjelek
beírásával! Kezdje a legkorábbival! (Helyes sorrend: 1 pont.)

A)

Korabeli plakát

B)  „Így beszélt a néphez: »Évszázados igazságtalanságot jöttünk jóvátenni. Alapkövét rakjuk most le
annak  a  demokratikus  birtokreformnak,  melyet  a  nép  akaratából  alakult  kormány  készített  a  nép
számára.  Ez  a  nap  egyúttal  ünnepe  az  új  Magyarországnak,  mert  a  feudális  Magyarország  utolsó
maradványait  temetjük  el.  Ezen  az  új,  független,  demokratikus,  szociális  intézményekkel  telített
Magyarországon azé lesz a föld, aki dolgozik.« […] A kápolnai mező a boldog emberek mezője volt.”

(Krúdy Gyula író cikkéből)

C)  „Arról  van szó,  hogy Magyarország elveszítse területének kétharmad és népességének majdnem
kétharmad  részét,  és  hogy  a  megmaradt  Magyarországtól  a  gazdasági  fejlődés  majdnem  összes
feltételei megvonassanak.”

(Apponyi Albert beszéde a párizsi békekonferencián)

D)  „A  köztulajdonba  átvett  üzemeket  a  szociális  termelési  népbiztosság  által  kinevezett  termelési
biztosok vezetik. […] A termelési biztos a proletárság összességének képviselője abban az üzemben,
amelynek élére állították.”

(A Forradalmi Kormányzótanács rendeletéből)

b)  Melyik  forrással  hozható  kapcsolatba  a  bethleni  konszolidáció  fogalma?  Írja  a  forrás
betűjelét a vonalra!
Forrás betűjele: _______________________ (0,5 pont)

c) Nevezze meg, kinek a beszédét idézi Krúdy Gyula! (1 pont)
____________________________________________________________________________________________

d) Mi volt a B) forrásban idézett politikus által betöltött legmagasabb pozíció? (0,5 pont)
____________________________________________________________________________________________
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18. A feladat az 1930-as évek magyar politikai életével kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével!

1. „[…] politikánk közvetlen feladatául az öncélú nemzeti állam kiépítését tekintjük.”
2. „Szükségesnek tartjuk a választójog reformját a titkosság elvének érvényesítése alapján […].”
3. „A sajtószabadság fenntartása nemzeti érdek addig a határig, amíg a sajtó valóban a nemzet érdekeit
szolgálja.”
4. „Tekintettel arra, hogy a társadalmi szervezkedés terén túltengés mutatkozik, szükségesnek tartjuk a
hasonló célú társadalmi egyesületek összevonását.”
5.  „Közgazdaságunkat  a  magántulajdon  elvén  és  a  kapitalista  termelés  formái  között  akarjuk
fenntartani. Utóbbinak a nemzet egyetemére káros kinövéseit erős kézzel igyekszünk lenyesni.”
6.  „A  munkaközvetítés,  a  munkásbíráskodás,  a  betegség,  rokkantság,  öregség s  a  munkanélküliség
elleni  biztosítás  ügyének szerves és  intézményes rendezését  az  érdekképviseleti  rendszer  keretein
belül szorgalmazzuk.” (Részletek Gömbös Gyula Nemzeti Munkatervéből, 1932)

a) Írja a táblázatba azoknak az idézeteknek a sorszámát, amelyekből kiolvasható a felsorolt
jogok korlátozásának szándéka! (Egy sorba csak egy számot írjon!) (Elemenként 0,5 pont.)

Jog Az idézet sorszáma

Szabadverseny

Egyesülési jog

Véleménynyilvánítás szabadsága

b) Az alábbiak közül melyik eszmerendszerrel  való azonosulást  tükrözi leginkább a  forrás?
Karikázza be a helyes válasz betűjelét! (0,5 pont)

A) kommunizmus
B) liberalizmus
C) nacionalizmus

c) A fenti pontok egyikében Gömbös egy olyan intézkedés meghozatalára tett ígéretet, amely az akkori
politikai  rendszerben demokratikus irányú elmozdulást  eredményezett  volna.  Nevezze meg ezt az
intézkedést! (1 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________

d)  A  Nemzeti  Munkaterv  egyes  elemei  egy  olyan  korabeli  európai  kormányfő  államirányítási
gyakorlatának  hatását  tükrözik,  akivel  Gömbös,  miniszterelnöksége  idején  szoros  diplomáciai
kapcsolatokat ápolt. Ki volt ez a kormányfő? (1 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________
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19. A feladat a magyarországi zsidóság XX. századi történelméhez kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források segítségével!
a) Állapítsa meg, hogy a  megadott adatok és a forrásrészletek alapján az ún. zsidótörvények
közül melyik érintette egzisztenciálisan a felsorolt foglalkozások zsidó vallású képviselőit! Írja
a foglalkozások sorszámát a táblázat megfelelő mezőjébe!  Egy sorszám két mezőbe is  kerülhet!
(Elemenként 0,5 pont.)

„4.§. A sajtókamara, úgyszintén a színművészeti és filmművészeti kamarának tagjaiul zsidók csak olyan
arányban vehetők fel, hogy számuk a kamara összes tagjai számának húsz százalékát ne haladja meg.
[…]
5.§.  Akár  időszaki,  akár  nem  időszaki  lapnál  munkaviszonyban  álló  munkatársnak  […]  csak  olyan
arányban szabad alkalmazni, hogy számuk az állandó munkaviszonyban álló munkatársak számának
húsz százalékát ne haladja meg.” (Az 1938. évi XV. törvény – az ún. első zsidótörvény)
„5.§. Tisztviselőként vagy egyéb alkalmazottként zsidó nem léphet az állam, törvényhatóság, község,
úgyszintén bármely más köztestület, közintézet vagy közüzem szolgálatába. […] A közép-, a középfokú
és szakiskolákban oktatást végző zsidó tanárokat, a népiskolákban oktatást végző zsidó tanítókat […]
nyugdíjazni  kell,  illetőleg  az  erre  irányadó  szabályok  szerint  a  szolgálatból  végkielégítéssel  el  kell
bocsátani. […]
9.§.  Ügyvédi,  mérnöki,  orvosi  kamarába,  sajtókamarába,  úgyszintén színművészeti  és filmművészeti
kamarába zsidót tagul csak olyan arányban lehet felvenni, hogy a zsidó tagok száma az illető kamara
összes tagjai […] számának hat százalékát ne haladja meg.” 

(Az 1939. évi IV. törvény – az ún. második zsidótörvény)

Első zsidótörvény Második zsidótörvény

1. tanítónő 2. olajfúrómester 3. színész 4. újságíró
5. vezérkari tiszt 6. szőlősgazda 7. rabbi 8. cseléd

b) A források és ismeretei alapján fogalmazza meg, mi lehetett az oka annak, hogy épp 6%-ban
korlátozták az ún. második zsidótörvény rendelkezései a zsidók arányát a legtöbb szakmában?
(1 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________
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20. A feladat a két világháború közötti magyar gazdasággal kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével!

Az agrárolló Magyarországon (1913–1933)

Nevezze meg azokat az iparágakat, amelyekre az állítások vonatkoznak!  A táblázatban szereplő
iparágak közül válasszon! Két iparág kimarad. (Elemenként 0,5 pont.)

a)  A gazdasági világválság idején az export jelentősen visszaesett, a termelés nagyjából harmadával
csökkent.
___________________________________________________________________________________________________________________

b)  Az első világháború előtt az Ausztriával folytatott vámmentes kereskedelem gátolta fejlődését, az
1920-as évek végére viszont a háború előttinek többszörösére nőtt a termelés.
___________________________________________________________________________________________________________________

c) Modern iparágnak számított, termelése a gazdasági világválság idején sem csökkent.
___________________________________________________________________________________________________________________

d) A trianoni béke következtében nyersanyaghiánnyal küzdött, és bár termelése 1924 és 1929 között
több mint kétszeresére nőtt, a háború előtti szintet így sem tudta elérni.
___________________________________________________________________________________________________________________
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Válaszoljon a kérdésekre!

e)  A források mely adatai  jelzik,  hogy a gazdasági világválság jelentős mértékben sújtotta a
mezőgazdaságot? Két folyamatot említsen! (Elemenként 0,5 pont.)
– ___________________________________________________________________________________________________________________
– ___________________________________________________________________________________________________________________

f) Mit jelent a következő állítás? Magyarázza meg a grafikon alapján! (1 pont)
A gazdasági világválság idején Magyarországon drámai mértékben kinyílt az agrárolló.
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

21. A feladat a második világháború alatti magyar történelemhez kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével!

„A  revízió  a  legnagyobb  veszély,  ami  fenyeget,  de  ezzel  nem  tehetek  semmit,  mert  belebukom.  A
közvéleményünk  meg  van  őrülve.  Mindent  vissza!  Akárhogy,  akárki  által,  bármely  áron.  […]
Visszakaptuk a Felvidéket, vissza Ruszinkót [a Kárpátalját] is […]. Most Erdélyen a sor, rettegek, mi lesz
akkor. Ha Erdély visszajő, ezzel örökre elköteleztük magunkat a németeknek, akik majd aztán követelik
az árát.” (Részlet egy bizalmas beszélgetésből)

a) Nevezze meg azt a miniszterelnököt (vezetéknév, keresztnév), akitől az idézet származik! (1
pont)
___________________________________________________________________________________________________________________

b)  Nevezze  meg  szakkifejezéssel  azt  a  nacionalizmussal  és  a  revizionizmussal  összefüggő
eszmét, amelynek elterjedtségére utal a „Mindent vissza!” követelés! (1 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________

c) Mikor (év, hónap, nap) és hol (város) született meg az a döntés, amely Erdély egy részének
Magyarországhoz csatolásáról rendelkezett? (Elemenként 0,5 pont.)
időpont: ______________________________________________; helyszín: ______________________________________________;

d) Magyarázza meg röviden, mi volt az a németek által követelt „ár”, amelynek megfizetését az
idézet szerzője szerette volna elkerülni! (1 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________

22. A feladat Magyarország első világháború utáni történelmével kapcsolatos. (E/4) 
Döntse el, hogy a forrásokban megjelenő események / jelenségek közül melyek köthetőek az
őszirózsás forradalom, és melyek a Tanácsköztársaság időszakához! Írja a források betűjelét a
táblázat megfelelő oszlopába! (Elemenként 0,5 pont.)

A) „A földreform kérdésében a koalíciós kormányon belül hónapokon át ellentétek mutatkoztak. […] A
földeket öt-húsz hold nagyságú parcellák formájában a földnélküli parasztok között osztottuk volna
szét. […] Mint az ország egyik legnagyobb birtokosa, én magam kezdtem el a földosztást saját kápolnai
birtokomon.” (Emlékirat)

B)  „[A  kormány]  kihirdeti  az  egész  országra  a  legszigorúbb  statáriumot.  Mindenkit,  akit  az  új
államalakulás  ellen  fegyverrel  fognak  el,  mindenkit,  akit  rabláson  és  fosztogatáson  érnek,  […]
agyonlövik.” (Rendelet)

C)  „Nem akarom, hogy személyem akadályául szolgáljon a magyar nemzet fejlődésének. Ennélfogva
minden részvételről az állami ügyek vezetésében lemondok […].” (IV. Károly nyilatkozata)
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D) Korabeli fénykép E) Korabeli plakát

F) „Választók és […] választhatók nemre való tekintet nélkül mindazok, akik tizennyolcadik életévüket
betöltötték,  és a társadalomra hasznos munkából élnek […].  Nem választók és nem is választhatók
azok,  akik  nyereségszerzés céljából  bérmunkásokat  alkalmaznak,  akik  munka nélküli  jövedelemből
élnek, kereskedők, lelkészek és szerzetesek […].” (Ideiglenes alkotmány)

G)  „Nekünk van hadseregünk. […] Ez a hadsereg olyan eredményeket ért el,  amelyekről csodálattal
beszélnek. […] Ez egy diadalmas, előrenyomuló hadsereg.” (Beszéd)

H)  „Még a padovai fegyverszünet aláírásának napján azt a riasztó hírt kaptuk, hogy szerb csapatok
átlépték a Szávát.  […] Már előzőleg jelentették nekünk, hogy Franchet D’Esperey tábornok, a keleti
antantcsapatok parancsnoka a Száva és a Duna mentén álló magyar csapatok fegyverletételét és összes
hadianyagaik átadását követeli.” (Emlékirat)

Az őszirózsás forradalom időszaka A Tanácsköztársaság időszaka
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23. A feladat a két világháború közötti Magyarország gazdaságával kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével!

Magyarország külkereskedelmi forgalmának megoszlása az egyes partnerek között (%)

Döntse el az állításokról, mely országokra igazak!  A forrásban szereplő országok közül válasszon!
Minden állításhoz egyetlen országot írjon! (Elemenként 0,5 pont.)

a)  Magyarország  gazdasági  válságból  való  kilábalását  részben  az  ezzel  az  országgal  kötött
kereskedelmi  megállapodás  segítette  elő.  Ezt  követően  Magyarország  legjelentősebb  kereskedelmi
partnerévé vált.

______________________________________________
b)  Magyarország  hagyományosan  jelentős  külkereskedelmi  partnere  volt,  és  az  első  világháborút
követő évtizedben is megmaradt a magyar árucikkek fő felvevőpiacának. 

______________________________________________

c)  A  kisantant  államai  közül  ezzel  az  állammal  kereskedett  a  leginkább  Magyarország,  de  a  vele
bonyolított forgalom a gazdasági világválság után sokat vesztett jelentőségéből.

______________________________________________

d)  A  második  világháború  időszakára  Magyarország  második  legjelentősebb  külkereskedelmi
partnerévé vált.

______________________________________________

e)  Karikázza  be  a  következő  állítások  közül  annak  a  kettőnek  a  sorszámát,  amelyeket
alátámasztanak a forrás adatai! (Elemenként 0,5 pont.)

1.  A gazdasági  válság következtében 1938-ra Magyarország külkereskedelmi  forgalmának mérlege  
negatívvá vált.

2. Magyarország kiviteli cikkeinek többségét agrártermékek adták.
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3. Magyarország a két világháború között túlnyomó részt európai országokkal kereskedett.
4. A gazdasági válság következtében visszaesett Magyarország külkereskedelmi forgalmának értéke.
5. 1942-ben Magyarország a két fő politikai szövetségesével bonyolította külkereskedelmi forgalmának

több mint 70 százalékát.

f)  A  gazdasági  világválság  következtében  a  búza  nagykereskedelmi  ára  Magyarországon  70
százalékkal csökkent. Hogyan függött ez össze a külkereskedelmi forgalom alakulásával? Húzza
alá a következő mondatban a dőlttel szedett szópárok egy-egy tagját úgy, hogy helyes választ kapjon a
kérdésre! (Elemenként 0,5 pont.)

A külkereskedelmi forgalom csökkenése / növekedése miatt a belső piacon hiány / túlkínálat alakult ki.

24. A feladat a két világháború közötti Magyarország gazdaságával kapcsolatos.
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)
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Nevezze meg a gazdaságnak azt az ágazatát, amelyikre az állítás vonatkozik!
A táblázatokban szereplő ágazatok megnevezései közül válasszon! Egy ágazat többször is szerepelhet, és
nem minden ágazatot kell beírnia.

a) A tőkehiány jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy ez volt a legalacsonyabb termelékenységű
ágazat a két világháború között. ______________________________________________

b)  Gazdasági  súlyának  jelentős  arányú  növekedéséhez  és  magas  termelékenységéhez  olyan
kormányzati  beruházások  is  hozzájárultak,  mint  a  Csepeli  Szabadkikötő  építése  vagy a  Budapest–
Hegyeshalom vasútvonal villamosítása. ______________________________________________

c) Gazdasági súlyának növekedése összességében nem volt jelentős, de szerkezete az 1920-as
években alapvetően átalakult: egyes részterületei a modern technológiának köszönhetően külföldön is
versenyképesek voltak. ______________________________________________

d) Gazdasági jelentőségének visszaszorulása ellenére ez az ágazat foglalkoztatta a legtöbb embert a két
világháború között. ______________________________________________

e) A korszakban nőtt a gazdasági termelés átlagos hatékonysága. Karikázza be annak a kettő, az
1920-as évekre jellemző változásnak a sorszámát, amely hozzájárult ehhez a növekedéshez!

1. A földreform alapvetően átalakította a birtokviszonyokat.
2. Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása javította a külkereskedelmi lehetőségeket.
3. Új találmányokat és eljárásokat kezdtek alkalmazni.
4. Teljesen kiépült a szociális ellátórendszer.
5. Nőtt az iskolázottság.

25. A feladat a Tanácsköztársaság történetéhez kapcsolódik. (E/3)
A  Tanácsköztársaság  idején  készült  plakátokat  láthat,  és  a  Mindenkihez című  kiáltvány
részleteit olvashatja. Rendelje a szövegrészleteket a hozzájuk leginkább illő képekhez! Írja a
szövegrészletek betűjelét a képek mellé a vonalra! Egy szöveg kimarad. (Elemenként 1 pont.)

1. „A párizsi békekonferencia úgy döntött, hogy Magyarországnak csaknem egész területét katonailag
megszállja, a megszállás vonalait végleges politikai határnak tekinti.”

2.  „Kimondja  a  nagybirtokok,  a  bányák,  a  nagyüzemek,  a  bankok  és  a  közlekedési  vállalatok
szocializálását.  A  földreformot  nem  törpebirtokokat  teremtő  földosztással,  hanem  szocialista
termelőszövetkezetekkel hajtja végre.”

3. „Hatalmas proletár hadsereget szervez, amellyel a munkásság és parasztság diktatúráját érvényre
juttatja.”

4. „Testvéri üdvözletét küldi Anglia, Franciaország, Olaszország és Amerika munkásságának, egyben
pedig felszólítja őket, hogy ne tűrjék egy pillanatig sem kapitalista kormányaik gaz rablóhadjáratát a
magyar tanácsköztársaság ellen.”



A magyar jelenkor története – Érettségi feladatok gyűjteménye – 45

a)
_______________________________________________

b)
_______________________________________________

c)
_______________________________________________


