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1. A feladat a Kádár-korszakra vonatkozik. (K/3)
Oldja meg a feladatokat a karikatúra felhasználásával! (Elemenként 1 pont.)

„Hajsza

Te jó isten, hol is vagyok én minden csütörtök este
másodállásban?”

(Karikatúra az 1970-es évekből)

(A  másodállás  =  a  munkavállaló  főállás  melletti
munkaviszonya)

a) Nevezze meg a másodállás egy, az egyénre vonatkozó negatív következményét! (1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________

b) Indokolja, miért vállaltak a dolgozók másodállást! (1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________

c)  Magyarázza  meg,  miért  váltott  ki  vitát  a  hatalmon  lévő  párton,  az  MSZMP-n  belül  a
másodállás kérdése! (1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

2. A feladat a Kádár-korszak társadalmi jelenségeihez kapcsolódik. (K/3)
A karikatúra a kor egyik jellegzetes társadalmi jelenségét mutatja be.  Válaszoljon a rajzhoz
kapcsolódó kérdésekre! (Elemenként 1 pont.)
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a) A karikatúra szerint az emberek nagy része elfordult a közélettől, a politikától. Hol keresték
az emberek a boldogulásukat?
____________________________________________________________________________________________________________________

b) Hogy nevezzük a gazdaságnak azt  a  területét,  amelyre az egyének munkahelyükön kívül
végzett (háztáji, kiskert stb.) tevékenysége jellemző?
____________________________________________________________________________________________________________________

c) A kor hivatalos ideológiája támogatta-e a közélettől való elfordulást? Indokolja válaszát!
____________________________________________________________________________________________________________________

3. Az alábbi feladat a Rákosi-korszakra vonatkozik. (K/2)
Döntse el, hogy a források közül melyikből szerezhetők meg a felsorolt információk! (Tegyen X 
jelet a megfelelő helyre!) (Elemenként 0,5 pont.)

Táblázat

Jegyrendszer Magyarországon 1951-ben (cukor és liszt fejadagok hó/fő)

Szöveg
„A mi udvarunkban lakik egy péksegéd. Ő mesélte, hogy akármennyi kenyeret sütnek az üzemükben,
mind elfogy. Feltűnt nekünk itt a körzetben, hogy Vecsésről, Üllőről nap mint nap bejárnak egyesek, s 4-
5 kenyeret is elhordanak zsákban. Pedig 4-5 kenyér naponta nem kell egy családnak, ha csak azon élne
is. De biztos ezek is kulákfélék, s állatokkal etetik fel a mi drága szép kenyerünket.” (Szabad Nép, 1951.
január 5. Felszólalás a budapesti népnevelő értekezleten.)

Kép

Tojásbeszolgáltatás Kiskunlacházán, 1952. július
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Információk Szöveg Táblázat Kép Egyik
sem

a)  Az  iparvárosok  és  Budapest  előnyt  élvezett  a  többi
településsel szemben.

b) A  jegyrendszer  és  a  fejadagok  elégedetlenséget  szültek
Magyarországon.

c) Az  elégtelen  ellátást  a  hatalom  a  kulákok  elleni
hangulatkeltésre is felhasználta.

d)  A  beszolgáltatási  rendszer  alapvető  élelmiszerekre  is
kiterjedt.

4. 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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5. A feladat Magyarország II. világháború utáni történelmére vonatkozik. (K/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján! (Elemenként 0,5 pont.)

Népmozgások Magyarországon a második világháború után

„Az  állami  szempontból  megbízhatatlan  személyeknek  a  Csehszlovák  Köztársaság  területén  levő
vagyonát  állami  kezelés  alá  veszik  […].  Állami  szempontból  megbízhatatlanoknak  kell  tekinteni:  a
német  vagy  magyar  nemzetiségű  személyeket.  […]  Azok  a  német  vagy  magyar  nemzetiségű
csehszlovák állampolgárok,  akik  az  idegen megszálló hatalom jogszabályai  értelmében német vagy
magyar  állampolgárságot  szereztek,  az  ilyen  állampolgárság  megszerzésének  napján  elveszítették
csehszlovák állampolgárságukat. 
A többi német vagy magyar nemzetiségű csehszlovák állampolgár e dekrétum hatálybalépése napján
elveszti  csehszlovák állampolgárságát.  […] …bevezetjük azon személyek munkakötelezettségét,  akik
[…]  elvesztették  csehszlovák  állampolgárságukat.  […]  Az  állami  szempontból  megbízhatatlanoknak
tekintett  személyeknek  a  köztársaság  hatóságai  vagy  szervei  által  őrizetbe  vételét  a  törvény  által
engedélyezett eseteken kívül is, vagy ideiglenes őrizetben (fogságban) tartásuk meghosszabbítását a
törvényben engedélyezett időtartamon túlmenően is törvényesnek kell tekinteni.”(Beneš csehszlovák
elnök dekrétuma; 1945)

a) Emeljen ki  a  rendeletből  két  olyan megkülönböztető  intézkedést,  amely a  csehszlovákiai
magyarságot sújtotta a II. világháború után!
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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b) Válassza ki a felsorolásból aláhúzással azt a korabeli elvet, amely a rendelet alapját alkotta!
- Truman-elv
- a kollektív bűnösség elve
- nemzetiszocializmus
- New Deal

c) Karikázza be a térképvázlaton azt a nyilat, amely a dekrétum további következményét jelzi!
____________________________________________________________________________________________________________________

d) Mivel magyarázható a szlovákok Csehszlovákiába települése?
____________________________________________________________________________________________________________________

e)  Válassza  ki  a  felsorolásból  aláhúzással,  miért  került  sor  a  magyarországi  németek
kitelepítésére!

- Csak ötven éve telepedtek Magyarországra.
- Németországnak szüksége volt rájuk a háborús veszteség pótlására.
- A győztesek az egész nemzetiséget felelősnek tartották a nácikkal való együttműködésben.

6. A feladat a Kádár-korszakra vonatkozik. (K/5)
Elemezze ismeretei segítségével a táblázatok adatait a megadott szempontok szerint!
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a) Határozza meg a Kádár-korszak kezdő és befejező évszámát!
Kezdő: _______________; Befejező: ___________________ (Elemenként 0,5 pont)

b) Állapítsa meg konkrét példával az élelmiszer-fogyasztás változásának két fő tendenciáját!
___________________________________________________________________________________________________________ (1 pont)
___________________________________________________________________________________________________________ (1 pont)

c) Hogyan hatott a nők mindennapi életére a tartós fogyasztási cikkek számának változása? (0,5 
pont)
____________________________________________________________________________________________________________________

d) Állapítsa meg a szeszesital-fogyasztás alakulásának tendenciáját, majd említsen egy lényeges
társadalmi okot, amely azt magyarázza!
Tendencia: _____________________________________________________ (0,5 pont)
Ok:__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________(1 pont)

7. A feladat a Rákosi-korszak életmódtörténetéhez kapcsolódik. (K/4)
Döntse el a felsorolt adatok és ismeretei alapján, hogy a megállapítások igazak vagy hamisak! 
Írjon X jelet a táblázat megfelelő helyére! (Elemenként 1 pont.)

reáljövedelem: a termékeknek és szolgáltatásoknak az a mennyisége, amelyet a háztartások az adott
időszaki jövedelmükből az adott árszínvonal mellett megszerezhetnek

Megállapítás Igaz Hamis

a) A  II.  világháború  után  jelentős  gazdasági  visszaesés  következett  be,  de  a
tervgazdaság bevezetésével újra nőni kezdtek a jövedelmek.

b) Nagy Imre első miniszterelnöksége nem befolyásolta egyik réteg jövedelmének
alakulását sem.

c) Az  ipari  beruházásokhoz  szükséges  tőkét  a  mezőgazdaságból  és  a  fogyasztás
csökkentéséből teremtették elő.

d) A kádári konszolidáció egyik kulcseleme az életszínvonal emelése volt.
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8. A feladat az 1956-os magyar forradalomra és szabadságharcra vonatkozik. (K/2)
Válaszoljon a kérdésekre!

A képek Sztálin városligeti szobrát, illetve a ledöntött szobrot ábrázolják

„13.  Követeljük,  hogy  a  sztálini  zsarnokság  és  politikai  elnyomás  jelképét,  a  Sztálin-szobrot  a
leggyorsabban bontsák le  és  helyére  az  1848-49-es szabadságharc  hőseinek és  mártírjainak méltó
emlékművet emeljenek.” (Az ifjúság 16 pontja)

a) Milyen magyarországi társadalmi-politikai rendszer állította a szobrot Sztálinnak? (0,5 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________

b) Mikor döntötték le? (év, hó, nap) (1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________

c) Jelöljön meg egy olyan okot, ami miatt a forradalmárok ledöntötték a szobrot!
____________________________________________________________________________________________________________________

9. A feladat a magyar rendszerváltáshoz kapcsolódik. (K/4) 
Csoportosítsa a forrás pontjait a megadott szempontok szerint! Írja a pontok sorszámát a táblázat
megfelelő helyére! Segítségül néhányat beírtunk. (Elemenként 0,5 pont.)

„1. Valódi népképviseletet és többpártrendszert. Biztosítsák a választások szabadságát.
2. Rendőrállam helyébe jogállamot. Érvényesüljenek az emberi jogok, legyen bírói függetlenség.
3. Szólás-, sajtó-, lelkiismereti és oktatási szabadságot.
4. Jogot a sztrájkra. Ne korlátozzák az érdekvédelem szabadságát.
5. Méltányos közteherviselést. Adják meg mindenkinek az emberhez méltó élet alapfeltételeit.
6. Ésszerű gazdálkodást, működő piacot, a tulajdonformák egyenjogúságát.
7. Oszlassák fel a Munkásőrséget.
8. Szabadságot és önrendelkezést Kelet- és Közép-Európa népeinek.
9. Semleges, független Magyarországot. Vonják ki a szovjet csapatokat hazánk területéről.
10. Felelős kisebbségi és menekültpolitikát. A kormány lépjen fel a magyar kisebbségek védelmében.
11. Vessenek véget a történelemhamisításnak. Adják vissza a nemzetnek címerét.
12. Igazságot ’56-nak, tisztességet a forradalom mártírjainak. Nyilvánítsák nemzeti
ünneppé október 23-át.” (Az ellenzék közös 12 pontja az 1989. március 15-i tüntetésen)
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a) Demokrácia és jogállamiság  7, 2, 4,

b) Gazdasági átalakulás

c) Szociális biztonság

d) Nemzetközi kapcsolatok, önrendelkezés

e) Nemzeti értékek 10,

10. A következő feladat a rendszerváltás időszakára vonatkozik. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével!

„3. Szólás-, sajtó-, lelkiismereti és oktatási szabadságot. Számolják fel a hírközlés állami monopóliumát.
Oszlassák fel az Állami Egyházügyi Hivatalt.
4. Jogot a sztrájkra. Ne korlátozzák az érdekvédelem, a követelés és szolidaritás szabadságát […]
9. Semleges, független Magyarországot. […] Töröljék a magyar ünnepek sorából november 7-ét. […]
12. Igazságot '56-nak, tisztességet a forradalom mártírjainak. Nyilvánítsák nemzeti ünneppé október
23-át.” (A követeléseket az ellenzék közös 12 pontjaként Cserhalmi György olvasta fel 1989. március
15-én a Magyar Televíziónál.)

„Az  évről  [1989]  gondolkodva,  talán  június  16.,  Nagy  Imre  újratemetésének  napja  tekinthető
szimbolikusan  a  legfontosabb  dátumnak,  ám  ebben  sem  lehetünk  egyáltalán  biztosak.  […]  A  párt
vezetői úgy döntöttek: a magyar történelem szempontjából fontos, de az akkor még hatalmon lévők
számára iszonyúan kínos dátumot, október 23-át lefedik valami mással. Hátha az embereknek október
23-áról nem a forradalom kitörése, hanem a köztársaság kikiáltása jut eszébe. Amiképpen augusztus
20-a  nem Szent  István,  az  államalapítás,  hanem az alkotmány ünnepe volt  1989-ig.  A dátumokkal
amúgy is nagy bajban volt a hatalom. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy október 23. mellett április 4. nem
tartható  nemzeti  ünnepként,  akkor  azzal  álltak  elő  a  párttörténészek,  hogy  az  archívumok  újbóli
átnézése  után  arra  a  következtetésre  jutottak,  [1945]  április  4-ét  követően  még  voltak  harcok
Magyarországon. Talán mégsem Nemesmedves volt az utolsó felszabadult falu, mivel még április 11-én,
talán még 13-án is voltak az ország határain belül SS egységek. Nem azért nem tartható tehát április 4.,
mert az egész rendszer nem tartható. […] Az Ifjú Gárda, a KISZ egykori paramilitáris szervezetének
utolsó főparancsnoka azzal az áthidaló javaslattal állt elő, hogy legyen a debreceni ideiglenes kormány
megalakulásának évfordulója, december 21. a nemzet ünnepe. Az mégiscsak egy koalíciós kormány
volt, jól jöhet ez a többpártrendszer kényszerű bevezetésének küszöbén. Ezt majdnem elfogadták, de
aztán  valakinek  az  eszébe  jutott,  hogy  rosszul  venné  ki  magát,  ha  a  rendszerváltás  előestéjén  az
MSZMP azt proponálná, hogy december 21., Sztálin születésnapja legyen a magyar nemzet ünnepe.” 

(Rév István történész)

a)  A  felsorolt  dátumok  Magyarország  történelmének  fontos  eseményeihez  kapcsolhatók.  A
források és ismeretei alapján írja be a dátumokat a táblázat megfelelő helyére! Két dátum nem
illik a táblázat egyik sorába sem, egyet pedig példaképpen beírtunk! (Elemenként 0,5 pont.)

Dátumok: március 15.; április 4.; június 16.; augusztus 20.; október 23.; november 7.; december 21.

Az elmúlt 50 évben mindvégig hivatalos ünnep volt. március 15.

Csak a rendszerváltásig volt hivatalos ünnep.

1989 óta hivatalos ünnep.
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b) Nevezzen meg egyet az ellenzék 1989 tavaszán megfogalmazott követeléseiből, ami az 1848-
as forradalom követeléseit fogalmazza újra! (1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________

c) Soroljon fel két olyan tényezőt az ellenzéki nyilatkozat közzétételének körülményeiből, 
amelyek a nyilatkozat kiadóinak szándéka szerint jelképesen összekötötték 1848-at az ő 1989. 
évi követeléseikkel! (Elemenként 0,5 pont.)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

11. A feladat a II. világháború utáni magyar történelemre vonatkozik. (K/3)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei alapján!

„Magyarország politikai rendőrségének 80 százaléka kommunistákból áll.  Így tehát lényegében a mi
kezünkben  van.  […]  Valamennyi  politikai  pártban  vannak  embereink.  Sikerült  beszerveznünk  más
pártok funkcionáriusait. A beszervezésre annak köszönhetően került sor, hogy kompromittáló anyagok
vannak a kezünkben. Az emberek a leleplezéstől való félelmükben hajlandóak együttműködni velünk.
[…]  A  politikai  rendőrség  nagy  segítséget  nyújt  a  pártnak.  Pártközi  tanácskozások  előtt  általában
sikerül  megtudnunk,  mi  a  szándéka  politikai  ellenfeleinknek,  s  ennek  köszönhetően  idejében
tájékoztatjuk mindenről a kommunista párt vezetőségét. Megszerveztük a telefonlehallgatásokat. Most
lehallgatjuk  a  miniszterelnök  és  a  pártvezetők  minden  fontosabb  telefonbeszélgetését,  és  a
legfontosabbakról jelentést teszünk Rákosi elvtársnak.” 

(Péter Gábor, a politikai rendőrség vezetőjének beszámolója; 1947. április)

a) Melyik párt irányítása alatt állt a politikai rendőrség? (1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________

b) Emeljen ki a szövegből két olyan elemet, amely azt igazolja, hogy a politikai rendőrség az a)
pontban megnevezett párt fontos törvénytelen eszköze volt a kizárólagos hatalomgyakorlásért
vívott küzdelemben! (Elemenként 0,5 pont.)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

c) Nevezze meg azt a politikai rendszert, amelynek megteremtésében igen fontos szerepe volt a
politikai rendőrségnek! (1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________

12. A feladat az 1956-os magyar forradalomhoz kapcsolódik. (K/3)
Válaszoljon  a  kérdésekre  az  1956-os  forradalom  és  szabadságharc  eseményeit  leíró
forrásrészletek és ismeretei alapján!

Források:
A) „Egyszer csak valaki azt mondja, menjünk, döntsük le a Sztálin-szobrot. Fölültünk egy teherautóra, s
ahogy mentünk,  jöttek  ki  a  munkások  a  gyárakból.  A  diákfelkelést  talán  el  is  fojthatták  volna.  De
amikor a villamosról a munkások leszálltak, és megindult az áradat… […] Visszamentünk a Rádióhoz,
akkor már ott dúlt a harc.” (Czene Ferenc visszaemlékezése)

B)  „Megegyezés történt a következő formában: a szovjet csapatokat kivonják Budapestről,  helyükre
magyar csapatok állnak be. Mi azok kezébe letesszük a fegyvert. […]
Hazamentünk a Tűzoltó utcába. Közben már nagy győzelmi hangulat volt a Corvin mozinál, filmeztek,
külföldi újságírók tömege szaladgált fényképezőgépekkel, jegyzőtömbökkel. Valóban tűzszünet volt. A
szovjet tankok vonultak kifelé a városból.” 
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(Angyal Istvánnak, a Tűzoltó utcai fegyveres csoport parancsnokának vallomása)

C)  „A  Budapesten  harcoló  szovjet  csapatok  a  lázadók  ellenállásának  letörése  után  elfoglalták  a
Parlament  és  az  MDP  KV  [Magyar  Dolgozók  Pártja  Központi  Vezetősége]  épületét,  valamint  a
Parlament közelében lévő rádióadó-állomást. Birtokukba vettek három, a város keleti és nyugati részét
összekötő Duna-hidat, valamint egy fegyver- és lőszerraktárat.”

(Zsukov szovjet hadügyminiszter jelentése a magyarországi helyzetről)

D) „A Margit hídon Budára még villamoson megyünk. A Bem téren már sokkal forróbb a hangulat és
nagyobb tömeg fogad, mint előbb a Petőfi-szobornál. Itt is éppen Veres Pétert hallgatják. […]
A zsibongás, a tömeg óriási és egyre nő. Jelszavak röpködnek, énekek hangzanak. Felváltva énekeljük a
Himnuszt, Szózatot, a Kossuth-nótát. Hol itt kezdik, hol ott.” 

(Részletek Zimándi Pius István, premontrei szerzetes naplójából)

E)  „A  Kossuth  térre  érve  meglepő  kép  fogadott.  A  Parlament  mindkét  oldalán  szovjet  tankok  és
páncéltörő  lövegek  álltak.  Valamennyi  ágyú  tövében  magyar  nemzetiszín  zászló!  Az  ágyúk  csövén
gyerekek  és  felnőttek  ültek,  csimpaszkodtak.  Mintha  népünnepély  volna,  barátkoztak  a  szovjet
katonákkal. […] Az első géppuskasorozatot jól láttam. Ez a Kávéházas ház tetejéről jött, mint jeladás.
Ezt követően a Munkásmozgalmi Intézet, a Kossuth téri ház tetejéről is sorozatokat lőttek. […] Mire az
árkádok alá jutottam, 3-4 épület tetejéről és a Parlament elől is lőttek.” 

(Névtelen szemtanú visszaemlékezése)

a) Melyik az a két forrásrészlet, amelyik 1956. október 23-án történt eseményeket mutat be?
(Elemenként 0,5 pont.)

A forrásrészletek betűjelei: _______________

b)  Melyik  forrásrészlet  szól  arról  az  eseményről,  amelyre  a  következő  megállapítások
vonatkoznak? (1 pont)
„A véres esemény […] olaj volt a tűzre. A már lankadni látszó fegyveres harc új erőre kapott. […] Ezután
öltött nagyobb méreteket az ávósok utáni hajtóvadászat […].” (Romsics Ignác, történész)

A forrásrészlet betűjele: _______________.

c) Az alábbiakban a C) jelű forrásrészlet folytatását olvashatja. Kinek a neve hiányzik a mondat
elejéről? (1 pont)
„[…] ellenforradalmi kormányának minden tagja bujkál. Felkutatásuk folyamatban van.”

Név: _____________________________________________

13. A feladat a Rákosi- és a Kádár-korszak életviszonyaival kapcsolatos. (K/3) 
Döntse  el  a  következő  viccekről  és  plakátokról,  hogy  a  Rákosi-  vagy  a  Kádár-korszakra
vonatkoznak! Írja betűjeleiket a táblázat megfelelő helyére! (Elemenként 0,5 pont.)

A) 
– Hányféle sör van Magyarországon?
– Háromféle: világos sör, barna sör és munkásőr.

B) 
Késő éjjel rémisztő dörömbölés egy pesti bérlakás ajtaján, az alvó férfi felriad, ijedten kisiet az 
előszobába, reszkető hangon kérdi:
– Ki az?...
– A Halál!
A férfi megkönnyebbülve suttogja: – Hála Istennek, már azt hittem, az ÁVH!
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C)
Hárman ülnek egy sötét cellában, és kérdezik egymástól, hogy ki miért van itt.
– Én azért vagyok itt, mert szidtam Rajk Lászlót! – kezdi az első.
– Én azért, mert dicsértem Rajk Lászlót! – válaszolja a második.
– És te miért ülsz?- kérdik a harmadikat, mire az csendben így válaszol:
– Én vagyok Rajk László.

D) A Ludas Matyi című vicclap címoldala E) Korabeli plakát

F) Korabeli plakát

Rákosi-korszak

Kádár-korszak
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14. A feladat Magyarország második világháborús veszteségeihez kapcsolódik. (K/3)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével!

a)  Karikázza be a  következő  mondatok közül  annak  a  kettőnek a  betűjelét,  amelyik  hamis
állítást tartalmaz! (Kizárólag a két megfelelő válasz esetén: 1 pont)
A) A legtöbb katona az észak-olaszországi hadszíntéren folyó harcokban esett el.
B) Az áldozatok közt nagyobb arányban voltak polgári személyek, mint az első világháborúban.
C) A polgári áldozatok közül sokan a holokauszt áldozatai lettek.
D) A nagy veszteségekhez az is hozzájárult, hogy az ország területe a háború során végig hadműveleti
terület volt.
E) A hadifoglyok közül a legtöbben szovjet fogságba kerültek.

b) Az alábbi fényképek Budapesten készültek, a második világháborút követő években. Írja a
képek betűjele melletti vonalakra annak / azoknak az állítás(ok)nak a sorszámát, amely(ek)
magyarázatot ad(nak) a képen látható jelenség(ek)re! Egy-egy állítás csak egyszer szerepelhet, két
állítás kimarad. (Elemenként 0,5 pont.)

Állítások:
1. A világháború 800 ezer és 1 millió fő közé becsült áldozatainak többsége férfi volt.
2. A sínhálózat 40%-a, a mozdonyok több mint 2/3-a megsemmisült.
3. A visszavonuló német csapatok összesen 28 Tisza- és Duna-hidat robbantottak fel.
4. A termésmennyiségek 1945-ben az 1930-as években jellemző termésmennyiségek harmadát-felét
tették ki.
5. 1946 nyarán az infláció addig soha nem látott méreteket öltött: július utolsó napján az áremelkedés
158 486% volt.
6. Budapest épületeinek 3/4-e megsemmisült vagy károkat szenvedett.

A) __________; ____________ B) ________

Romeltakarítás a Várban Hajtják a marhát a vágóhídra a Rákóczi úton
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C) ______

Söprik a pengőt a Lehel téren

15. A feladat a Rákosi-korszakkal kapcsolatos. (K/3)
Oldja meg a feladatot a források és ismeretei segítségével!

a) Válassza ki az alábbi források közül azt a kettőt, amelyik az életkörülmények romlásáról 
tanúskodik! (Elemenként 0,5 pont.)

A) B)
A társadalombiztosítottak száma: A csecsemőhalandóság:

1949-ben 3,8 millió 1930-as években (átlag) 14,4%
1953-ban 5,7 millió 1955-ben 6%

C) D)
Az egy lakóhelyiségre jutó lakók száma: Az állami alkalmazásban állók 

1949-ben 2,59 fő reálbérei (1938 = 100%)
1955-ben 2,64 fő 1948-ban 90%

1952-ben 66%
A források betűjelei: ____________; ______________

b) A forrás elolvasása után oldja meg a feladatot! (1 pont)
„Ha  nem  tartunk  mértéket,  akkor  mint  rántott  csirkét,  megesszük  azt  a  tyúkot,  amely  jövőre
aranytojást tojna, és ötéves tervünk gyárait, üzemeit, kultúrházait már az idén csemegevaj és borjúsült
formájában elfogyasztjuk […].” (Rákosi Mátyás, 1950)

Fogalmazza  meg  saját  szavaival,  mivel  indokolta  Rákosi  a  szűkös  viszonyok  elviselésének
szükségességét!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

c)  Hogyan  nevezzük  szakkifejezéssel  azt  a  szovjet  mintára  bevezetett gazdaságirányítási
rendszert, amelyre utalás történik a fenti szövegben? (1 pont)

_____________________________________________
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16. A feladat az 1989/90-es magyarországi rendszerváltással kapcsolatos. (K/3)
Részleteket olvashat az alkotmány 1989-ben elfogadott szövegéből. Oldja meg a feladatokat a 
forrásrészletek és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

a) „A(z) […] közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak.”
Melyik kifejezés hiányzik az idézett mondatból? Karikázza be a helyes válasz sorszámát!
1. miniszterek
2. önkormányzatok
3. pártok

b) „Kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.”
„A törvényt aláírás előtt […] véleményezésre megküldi az Alkotmánybíróságnak, ha annak valamelyik 
rendelkezését alkotmányellenesnek tartja.”
Nevezze meg azt a tisztséget / közjogi méltóságot, amelyre a fenti részletek vonatkoznak!
____________________________________________________________________________________________________________________

c) „A Magyar Köztársaság a versenysemlegesség elve alapján elismeri és támogatja a vállalkozás jogát 
és a verseny szabadságát.” 
Nevezze meg szakkifejezéssel azt a gazdasági rendszert, amelyikre az idézet utal!
____________________________________________________________________________________________________________________

17. A feladat Magyarország második világháború utáni történetéhez kapcsolódik. (K/4)
Döntse el,  melyik évhez köthetőek a források! A felsorolt évszámok közül válasszon! Írja az
évszámot a táblázat megfelelő sorába! Két évszám kimarad. (Elemenként 1 pont.)

Évszámok: 1945; 1952; 1956; 1958; 1976; 1989

a) „Hirtelen rettenetes dördülés rázott meg bennünket: az Akadémia utca orosz nehézfegyverei tüzet
nyitottak […]  Az Akadémia utcából  a  tűz  a Parlament és  a Rákóczi-szobor  közti  térségre,  illetve  a
Parlament  árkádjai  felé  irányult,  és  szüntelenül  folyt.  […]  Az  állandó  erős  dörrenések  keltette
szívdobogás mellett borzalmasan nehezedett ránk az a szörnyűség, hogy ágyúkkal lövik a fegyvertelen
tüntetőket.” 

(Hanák Péter visszaemlékezése)

b) „Kegyeleti szertartásra gyűltünk össze. Nem hivatalos aktusra, hanem a hozzátartozók, a barátok, a
család utolsó búcsújára. És íme, most itt gyászol a család: százezrek ezen a téren, és milliók szerte az
országban. […] A gyász és a visszaemlékezés szívszorító perceiben a társadalom kész a megbékélésre,
mert így kívánja az ország érdeke, és mert ezzel fejezi ki tiszteletét Nagy Imre és mártírtársai előtt.”

(Vásárhelyi Miklós beszéde)
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c) d)

Budapest A miniszterelnök és pártfőtitkár szobrot avat

A forrás betűjele A forráshoz köthető évszám

a)

b)

c)

d)

18. A feladat Magyarország történetének a második világháborútól  a  rendszerváltásig  tartó
időszakával kapcsolatos. (K/4)
Oldja  meg  a  feladatokat  a  Szovjetunió  második  világháborús  szerepvállalására  vonatkozó
források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

A)  „Javasoljuk,  hogy  hazánk  felszabadulásának  20.  évfordulóját  szerényen,  mértéktartással  […]
ünnepeljük  meg.  […]  A  szovjet  nép  fiai  a  hitleri  fasizmus  feletti  győzelmükkel  hazánkban  is  utat
nyitottak a szabad, független nemzeti fejlődésnek. A Szovjetuniónak köszönhetjük, hogy […] népünk
saját kezébe vette sorsa irányítását.” 

(A Párt agitációs és propaganda bizottságának javaslatai)

B)  „A  Nagy  Szovjetunió  fegyveres  ereje  felszabadította  országunkat  a  német  fasiszták  igája  alól,
szétzúzta a földesurak és nagytőkések népellenes államhatalmát, megnyitotta dolgozó népünk előtt a
demokratikus fejlődés útját.” 

(Részlet a szovjet mintára készített alkotmány bevezetőjéből)
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C) D)

Második világháborús plakát Második világháborús plakát

a)  Melyik  az  a  forrás,  amely  a  másik  három  forráshoz  képest  ellentétesen  viszonyul  a
Szovjetunió második világháborús harcaihoz?

A forrás betűjele: _______

b) Melyik az a forrás, amelyik a Kádár-korszakban keletkezett?
A forrás betűjele: ________

c) Melyik az a forrás, amelyikben közvetlenül megjelenik Marxnak az osztályharcra vonatkozó 
elképzelése?

A forrás betűjele: _______

d) Cáfolja meg érvvel / ténnyel az A) betűjelű forrásban szereplő, Magyarország történetére 
vonatkozó megállapításokat!
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

19. A feladat a magyarországi rendszerváltással kapcsolatos. (K/5) 
Oldja meg az 1989.  március 15-én  Mit  kíván a magyar nemzet?  címmel megjelent ellenzéki
követelések egyes pontjaihoz kapcsolódó feladatokat! (Elemenként 1 pont.)

Nevezze meg az idézetek alapján azokat a szabadságjogokat, amelyeknek az ellenzék érvényt
akart szerezni!

a) „Számolják föl a hírközlés állami monopóliumát.”
____________________________________________________________________________________________________________________

b) „Oszlassák föl az Állami Egyházügyi Hivatalt.”
____________________________________________________________________________________________________________________
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c) „Ésszerű gazdálkodást, működő piacot, a tulajdonformák egyenjogúságát.”
____________________________________________________________________________________________________________________

Nevezzen  meg  egy-egy  eseményt  a  rendszerváltás  időszakából,  amelyek  hozzájárultak  a
következő idézetekben megfogalmazott követelések teljesüléséhez!

d) „Független Magyarországot.”
____________________________________________________________________________________________________________________

e) „Tisztességet a forradalom mártírjainak.”
____________________________________________________________________________________________________________________

20. A feladat a Kádár-korszak gazdaságával kapcsolatos. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

A)  „Kétoldalú  tárgyalásokat  folytattunk  [a  többi  szocialista  országgal],  és  itt  megállapíthattuk,  […]
milyen  arányban számíthatunk  a  fejlesztés  ütemének  megfelelő  nyersanyagellátásra.  […]  Ebben az
évben tovább akarjuk javítani iparunk nyersanyagellátását.”

B) „1959-ben főleg a gépgyártásra vár nagy feladat. A tavalyinál 10 százalékkal magasabb tervet kell
teljesíteniük.  […] A szénbányászattól  nem sokkal  nagyobb mennyiséget kérünk, hanem fokozottabb
gondot a minőség javítására.”

C)  „Könnyűipari  vállalatainkra  is  nagy  feladatok  várnak  ebben  az  esztendőben.  Növelniük  kell  a
lakosság közvetlen igényeinek kielégítését, tovább kell csökkenteni a hiánycikkeket.”

D)  „Rendkívül fontos ma is,  és az lesz a jövőben is,  hogy betartsuk az önkéntesség lenini elvét,  de
világos dolog, hogy a szocializmus építése megköveteli, […] hogy népszerűsítsük a nagyüzemi munka
előnyét. A munkásosztálynak és szövetségesének, a dolgozó parasztságnak, az egész népnek alapvető
érdeke, hogy falun is uralkodóvá váljék a szocialista termelési forma.”

(Münnich Ferenc, a Minisztertanács elnökének egyik országgyűlési beszédéből, 1959)

a) Melyik forrásrészlethez köthető közvetlenül a kollektivizálás fogalma?
A forrásrészlet betűjele: _________

b) Melyik forrásrészlet utal közvetlenül az életszínvonal növelésének szándékára?
A forrásrészlet betűjele: _________

c) Milyen tényező korlátozta egyes nehézipari ágazatok fejlesztésének lehetőségeit? Válaszoljon
röviden a források alapján!
____________________________________________________________________________________________________________________

d)  Fogalmazza  meg,  milyen  tekintetben  mond  ellent  a  következő  idézet  az  egyik
forrásrészletnek!
„Ez év márciusában a sok zaklatásnak már nem tudtam ellenállni és aláírtam a belépési nyilatkozatot a
székkutasi Új-Élet Termelőszövetkezetbe.” 

(Egy parasztember levele a Csongrád megyei párttitkárnak, 1959)
____________________________________________________________________________________________________________________
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21. A feladat a Rákosi-korszakhoz kapcsolódik. (K/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

A) Melyik, 1953-ban történt eseménnyel kapcsolja össze a karikatúra Rákosi bukását (háttérbe
szorulását)?

a) ____________________________________

(A kopasz, szaladó figura Rákosi Mátyás.)

B) Az alábbi képek a rendszer jellegzetességeire utalnak. Nevezze meg ezeket a jellegzetességeket!

b)

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

A Szovjetunió és Magyarország címere

c)

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Rákosi Mátyás saját mellszobrával
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d)

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

A belügyminiszter szónokol
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1. Az alábbi feladat a Kádár-korszakra vonatkozik. (E/4)
Egészítse  ki  a  korszak  gazdasági  életéről  írt  fogalmazványt  a  források  és  ismeretei
felhasználásával! (Elemenként 0,5 pont)

„Népgazdaságunkban  az  extenzív  fejlődés  tartalékai  csökkenőben  vannak,  elkerülhetetlen  a  gyors
áttérés az intenzív fejlődésre.  Hosszú ideig nagyobb részt  az eleven munka növelése volt,  ma és a
jövőben már a műszaki fejlesztés a nemzeti jövedelem gyarapításának fő módja.” (Nyers Rezső politikus,
1965)

„Célunk […],  hogy a  társadalom összmunkája hatékonyabbá s  azon belül  minden gazdasági  egység
munkája  szervezettebbé  váljon  […]  továbbá,  hogy  megszüntessük  az  egyéni  kezdeményezést  és
felelősséget gátló, túlzott kötöttségeket […]” (Az MSZMP Központi Bizottsága 1966 májusa)

„[…] A reform három területen hozott lényeges változást: csökkent a központi tervezés szerepe és nőtt
a vállalati önállóság […] a hatóságilag rögzített árak mellett egyes termékek árai a piaci keresletnek
megfelelően alakulhattak; a központilag meghatározott bérrendszer helyét egy […] korlátok között a
vállalatok által meghatározott szabályozás váltotta fel […]” (Romsics Ignác, történész, 2002)

A „reform […] nem érintette a tulajdonviszonyokat, ráadásul semmiféle politikai reformmal nem járt
együtt: a pártállam gazdasági és politikai alapjai sértetlenek maradtak. A reform feltétele az volt, hogy
ne történjen társadalmi, politikai elmozdulás a fennálló viszonyokhoz képest, ne sérüljön a párt vezető
szerepe,  ne  boruljanak  fel  a  kialakult  jövedelmi  arányok.  Ez  utóbbi  a  ’70-es  évek  elején  a  háztáji
gazdálkodás  jövedelmezősége  miatt  bekövetkezett,  így  a  párt  ún.  munkásellenzéke  a  reformot
leállíttatta. […]” (Szerencsés Károly, történész, 2002)

„A  gazdaságban  az  1960-as  évek  közepén  kimerültek  az  addigi  tartalékok,  így  változtatásra  volt
szükség. Az országot vezető párt a szovjet pártvezetés jóváhagyásával gazdasági reformot hirdetett. A
bevezetésre  került  reform  a  gazdaság  _______________________  (a)  fejlődésre  való  áttérést  szolgálta.
Meghirdetését a politikai vezetés azzal is indokolta, hogy támogatni kívánja az _______________________ (b)
kezdeményezéseket,  és a  gazdaság résztvevőinek szervezettebb munkáját.  A reform csökkentette  a
_______________________ (c) szerepét, és növelte a vállalati önállóságot. Egyes termékek esetében lehetővé
tette a  _______________________ (d) árak megjelenését. Az általános foglalkoztatottság fenntartása mellett a
vállalatok számára bizonyos korlátok között lehetővé tette az _______________________ (e) bérgazdálkodást.
A  reform  következtében  _______________________  (f)  dolgozók  javára  módosultak  a  korábban  kialakult
jövedelmi arányok, melyek a párton belül politikai feszültséget teremtettek. A reform bukásának oka
mégsem ez volt, hanem az, hogy elmaradtak a _______________________ (g) reformok, hiszen nem lehetett
megkérdőjelezni a _______________________ (h) vezető szerepét.” (Tankönyvi szöveg)

2. A feladat a II. világháború utáni magyar történelemmel kapcsolatos. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás felhasználásával! (Elemenként 0,5 pont.)

„A minisztérium a Szövetséges Ellenőrző Tanács 1945. évi november hó 26-án kelt és a magyarországi
német lakosság Németországba való áttelepítéséről szóló határozat [félmillió német nemzetiségű lakos
kitelepítését írta elő] végrehajtásának tárgyában az 1945. évi XI.  tc. 15.§-ában kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli.
1.  §.  Németországba  áttelepülni  köteles  az  a  magyar  állampolgár,  aki  a  legutolsó  népszámlálási
összeírás  alkalmával  német  nemzetiségűnek  vagy  anyanyelvűnek  vallotta  magát,  vagy  aki
magyarosított  nevét  német  hangzásúra  változtatta  vissza,  továbbá  az,  aki  a  Volksbundnak,  vagy
valamely fegyveres német alakulatnak (SS) tagja volt. 
3. §. (1) Az áttelepülésre kötelezett személyeknek – tekintet nélkül arra, hogy az ország területén vagy
azon kívül tartózkodnak – minden ingatlan és ingó vagyonát a jelen rendelet hatálybalépése napjától
kezdődően zár alá vettnek kell tekinteni, a tulajdonos (birtokos) ebből semmit el nem idegeníthet és
azt meg nem terhelheti. A zár alá vett készletekből (élelmiszer, takarmány, tüzelő stb.) a tulajdonos
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(birtokos) csak a rendes háztartási és gazdasági szükségletének megfelelő mennyiséget használhatja
fel.
(2) A zár alá vett vagyont leltározni kell. […]
(3) Azt, hogy az áttelepülésre kötelezett milyen ingóságokat vihet magával, a belügyminiszter állapítja
meg.
(4)  Az  (1)  bekezdésben  foglalt  tilalmak  megszegése,  valamint  a  zár  alá  vett  vagyontárgyak
megrongálása vagy megsemmisítése bűntett és büntetése tíz évig terjedhető fegyház.”

(A németek kitelepítéséről szóló rendelet, 1945)

a) Határozza meg, kiket tekintettek német nemzetiségűeknek!
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

b) Fogalmazza meg, mi történt a kitelepítendők vagyonával!
____________________________________________________________________________________________________________________

c) Gyűjtse össze, mely polgári szabadságjogokat sértette meg a törvény (kettőt említsen)!
____________________________________________________________________________________________________________________

d) Fogalmazza meg, milyen elv alapján került sor a németek kitelepítésére!
____________________________________________________________________________________________________________________

e) A németek kitelepítésével párhuzamosan másokat telepítettek be az országba. Kik voltak ők?
____________________________________________________________________________________________________________________

3. A feladat a magyarországi rendszerváltozással kapcsolatos. (E/5)
Oldja meg a forráshoz kapcsolódó feladatot!

„1. Valódi népképviseletet és többpártrendszert! Biztosítsák a választások szabadságát és tisztaságát!
2. Rendőrállam helyébe jogállamot. Érvényesüljenek az emberi jogok, legyen bírói függetlenség! […]
5.  Méltányos közteherviselést,  a  közkiadások társadalmi ellenőrzését.  Szüntessék meg az egyéni  és
csoportos kiváltságokat, adják meg mindenkinek az emberhez méltó élet alapfeltételeit!
6. Ésszerű gazdálkodást, működő piacot, a tulajdonformák egyenjogúságát. Állítsák le a pénzemésztő
és környezetpusztító nagyberuházásokat, szüntessék be a veszteséges vállalatok támogatását! […]”

(1989. március 15-i ellenzéki követelések)

a) Rendezze a forrásban szereplő követeléseket különböző szempontok szerint!
Egészítse  ki  a  táblázatot  két  további  szemponttal,  illetve  írja  be  az  egyes  szempontoknak
megfelelő követelések sorszámait! (Elemenként 0,5 pont.)

Szempontok A kiáltvány pontjai

a) 5.

b) politikai

c)

b)  Válasszon ki  a  felsorolásból  hármat,  amelyek a  rendszerváltozás  okai  voltak!  Választását
aláhúzással jelölje! (Elemenként 0,5 pont.)

– Néhányan meggazdagodtak.
– A demográfiai helyzet romlott.



A magyar jelenkor története II. – Érettségi feladatok gyűjteménye – 22

– A világpolitikai helyzet megváltozott.
– A szocialista gazdaság válságba került.
– Felgyorsult az urbanizáció.
– Nőtt a társadalmi elégedetlenség.

c) Fogalmazza meg egy mondatban, hogy politikai értelemben mit jelentett a rendszerváltozás
Magyarországon! (1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

4. Az alábbi feladat a Kádár-korszakra vonatkozik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a karikatúrák tanulmányozása után!

1. kép 2. kép

Hentesbolt
– Mit válogat? Nem vagyunk még benne az új 
gazdasági mechanizmusban!

–  Gergely,  elaludtál?!  Már  megint  elfelejtetted,
hogy a háztájiban vagy!

a) Mikor keletkezhetett a két karikatúra? Húzza alá a helyes választ! (0,5 pont)
1956–1957 1966–1967 1996–1997

b) A kádári társadalom mely két alapvető rétegét jelenítik meg a képek? (Elemenként 0,5 pont.)
1. kép: _________________________________________
2. kép: _________________________________________

c) Fogalmazza meg röviden, hogy a második karikatúra szerint az egyén szempontjából mi a
lényege a változásoknak! (0,5 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

d) Miért  engedélyezték a mezőgazdaságban a háztáji  és  kisegítő gazdaságok működését?  (1
pont)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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5. A feladat a Rákosi-korszakkal kapcsolatos. (E/3)
Töltse ki a mellékelt folyamatábrát úgy, hogy írja be a megfelelő helyre a megadott források
sorszámát! Egy négyzet üresen marad! (Elemenként 0,5 pont.)

1. „Veszélyes elmaradottságunk behozására általános támadást kell indítanunk azzal a céllal, hogy a
dolgozó osztályok körében megtörjük a reakciós klérus befolyását. […] Támadásunk célja: Kiszorítani a
reakciós befolyást, elsősorban a munkásság és a parasztság köréből. Mindszenty tevékenységét és a
mindszentyzmust rendőrileg, politikailag, gazdaságilag lehetetlenné tenni. […]”

(A klerikális reakció elleni harc. Javaslatok az MDP Politikai Bizottságának tagjai számára 1948.
november 24.)

2.  „Felemelt  ötéves  tervünk  harmadik  esztendejében  az  állami  termény-  és  állatbegyűjtésnek  az
eddiginél is nagyobb jelentősége van. A szocializmus építésén dolgozó népünk ellátásának mind jobb
biztosítása előfeltétele annak, hogy tervünket a jövőben is sikerrel hajtsuk végre. […] Az új begyűjtési
rendszer  alkalmas  arra,  hogy  a  szocializmus  építésén  dolgozó  népünk  életszínvonalának  állandó
növekedéséhez szükséges javak bőségét biztosítsuk. Begyűjtési rendszerünk a város és falu szocialista
kapcsolatát, a munkás-paraszt szövetséget erősíti.”

(Petőházi Sándor: Az állami begyűjtésről, 1952)

3.  „Péter  Gábortól  [az  Államvédelmi  Hatóság vezetőjétől]  és  Décsi  Gyulától  [a  nyomozati  alosztály
vezetőjétől] hallottam 1957-ben, hogy Rákosi a[z 1949-es Rajkperben elhangzott] védőbeszédeket, és
a  vádlottak  utolsó  szó  jogán  előre  elkészített  beszédeit  is  bekérte  magához,  és  előfordult,  hogy
módosított is rajtuk. […] Péter Gábortól tudtam meg 1957 elején, hogy az ítéleteket is Rákosi Mátyás
szabta ki, és ezt egy cédulán adta át neki. […]”

(Farkas Vladimír: Nincs mentség. Az ÁVH alezredese voltam, 1990)

4.  „Kihallgatásom során tiltakoztam a bűncselekményekkel  való gyanúsítás  ellen.  Velem azonban a
legdrasztikusabb  kényszereszközöket  alkalmazták.  Előadóim  minden  áron  azt  akarták  velem
elismertetni,  hogy  befurakodtam  a  hadseregbe,  és  ott  mint  a  szervezkedés  tagja  ellenséges
tevékenységet fejtettem ki. Ez azonban nem volt igaz, és nem akartam elismerni. Emiatt kb. 30 napon
keresztül egyáltalán nem hagytak aludni, s ez idő alatt számtalanszor súlyosan megvertek. […]”

(Egy rehabilitációs eljárásban tett vallomás az erőszak alkalmazásáról, 1954)

5. „Elítélt feketevágók.  X. Y-né, p-i 52 holdas asszony azzal a mesével akart vágási engedélyt szerezni,
hogy hízott disznaja beleszaladt az udvaron feldőlt  vasvillába.  Az ellenőrzés során kiderült,  hogy a
vasvilla egyik ágát kihajlították és úgy vágták a sertés torkába. A sertést elkobozták. A kulákasszonyt a
nyíregyházi járásbíróság egyévi börtönre, kétezer forint pénzbüntetésre és 10 hold föld elkobzására
ítélte. N. N. r-i kulák, volt hentes és mészáros feketevágásért került a bíróság elé. Négyévi börtönre,
kétezer  forint  pénzbüntetésre,  ezer  forint  vagyoni  elégtételre  és  mezőgazdasági  vagyonának
elkobzására ítélték. […]”

(Szabad  Nép,  1951.  december  18.)  [Az  eredeti  cikkben  teljes  személy-  és  helységnevek
találhatók.]

6.  „A  megvert  ellenség  megtízszerezett  energiával,  százszorosra  fokozott  gyűlölettel  veti  magát  a
harcba. […] Az osztályharc a proletárdiktatúra viszonyai között még elkeseredettebbé vált. […] Legyen
éber Pártunk minden szervezete […], és ezen túlmenően legyen éber az egész dolgozó nép, figyeljen fel
a legkisebb ellenséges hangra vagy tettre. A hibák mögött keresse és találja meg az ellenség kezét.”

(Rákosi Mátyás beszéde a Magyar Dolgozók Pártja nagy-budapesti aktíváján, 1949)
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6. A feladat 1956 történelmére vonatkozik. (E/5)
Készítsen a forrás és ismeretei alapján rövid magyarázó jegyzeteket az aláhúzással megjelölt
kifejezésekhez! (Elemenként 1 pont.)

„1.  Az  összes  szovjet  csapatok  kivonását  követeljük  Magyarországról  a  békeszerződés  határozatai
alapján.
2. A MDP-ben alulról felfelé titkos alapon új alap, közép és központi vezetők választását követeljük,
ezek a legrövidebb időn belül hívják össze a Pártkongreszszust és válasszanak új központi vezetőséget.
3. A kormány alakuljon át Nagy Imre elvtárs vezetésével. […]
4.  Általános,  egyenlő,  titkos  választásokat  követelünk  az  országban  több  párt  részvételével,  új
Nemzetgyűlés megválasztása céljából. […]
10. Követeljük a beszolgáltatási rendszer új alapokra fektetését és a termények okszerű felhasználását.
Követeljük az egyénileg gazdálkodó parasztok egyenrangú támogatását.
11. Követeljük … az ártatlanul elítéltek szabadon bocsátását, rehabilitását. […]
12.  Teljes  vélemény-  és  sajtószabadságot  követelünk,  szabad  rádiót  követelünk.  […]  Követeljük  a
meglévő káderanyag nyilvánosságra hozatalát és megsemmisítését.
13. Követeljük, hogy a zsarnokság és az önkény jelképét, a Sztálin-szobrot a leggyorsabban bontsák le.
14.  A  meglévő,  magyar  népnek  idegen  címer  helyett  kívánjuk  a  régi  magyar  Kossuth-címer
visszaállítását […] Követeljük a március 15. és október 6. nemzeti ünnep és munkaszüneti nap legyen.” 

(Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem nagygyűlésének pontjai; 1956. október 22.)

a)  MDP:  __________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

b) békeszerződés: _______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

c)  beszolgáltatási  rendszer:  _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

d)  népnek  idegen  címer:  _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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e)  káderanyag:  __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

7. A feladat a Kádár-korszakra vonatkozik. (E/3)
Fejtse ki az ábrázolt jelenségek lényegét a vicc, illetve a karikatúrák alapján! (Elemenként 1 p.)

a)

A jelenség lényege:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

b)
Kádár János és Richard Nixon amerikai elnök találkoznak. Kádár udvariasan megkérdezi: „Elnök úr,
hogy élnek önöknél az emberek, mennyit keresnek, mire költik?”
„Hát  nálunk egy átlagos  dolgozó megkeres ezer  dollárt  havonta.  Ebből  százötven dollárt  levonunk
adóba,  száz  dollárért  élelmet  vásárol,  ugyanennyit  ruházkodásra  költ”  –  s  ezzel  Nixon  megáll  a
felsorolásban.
„Jó, jó – mondja Kádár –, de a többit mire költi?” Nixon széttárja a kezét: „Nem tudom. Nem érdekel
minket. Nem kutatjuk.”
Most Nixon kérdez: „Önöknél hogy élnek az emberek?”
„Nálunk  egy  átlagos  dolgozó  megkeres  havi  ezer  forintot.  Ebből  hétszáz  forintot  elkölt  élelemre,
négyszázat ruházkodásra, másik négyszázat félretesz kocsira” – s itt Kádár megáll a felsorolásban.
„Jó, jó – mondja Nixon –, de hát a többi pénzt honnan szerzi?” Most Kádár tárja szét a karját: „Nem
tudom. Nem érdekel minket. Nem kutatjuk.”

A jelenség lényege:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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c)

A jelenség lényege:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

8. Az alábbi kérdés az 1956-os forradalom nemzetközi vonatkozásaival kapcsolatos. (E/4)
Párosítsa az idézeteket a források hovatartozására utaló megjelölésekkel, majd az időrendnek
megfelelően egészítse ki a táblázatot a megfelelő betűjelek beírásával! (Elemenként 0,5 pont.)

Idézetek:
a) „1. Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról a békeszerződés
határozatai alapján. […]
6.  Követeljük  a  magyar–szovjet  és  magyar–jugoszláv  politikai,  gazdasági  és  szellemi  kapcsolatok
felülvizsgálatát és új rendezését a politikai és gazdasági teljes egyenrangúság és az egymás belügyeibe
való be nem avatkozás alapján.”
b)  „A  Minisztertanács  elnöke  […]  követelte  ezeknek  a  szovjet  katonai  alakulatoknak  haladéktalan,
azonnali visszavonását. Közölte a szovjet követtel, hogy a magyar kormány a Varsói Szerződést azonnal
felmondja,  egyidejűleg  kinyilatkoztatja,  Magyarország  semlegességének  védelmére  a  négy
nagyhatalom segítségét kéri.”
c)  „Harminc  percig  beszéltem,  a  fordítás  idejét  nem  számítva.  Elmondtam,  hogy  pártunk  és  a
testvérpártok aggódnak Magyarország sorsa miatt, és hogy a poznańi tanulságok után nem szeretnénk,
ha Magyarországon valami hasonló történne. […] A Nagy Imre-kérdést érintve kijelentettem, hogy hiba
volt a pártból való kizárása, bár megérdemli azt. Sajnos Nagy Imre azóta újabb hibákat követett el…”
d)  „A  világ  színe  előtt  visszautasítom  azt  a  rágalmat  is,  mintha  a  dicsőséges  magyar  forradalmat
fasiszta vagy antiszemita kilengések szennyezték volna be […] Fegyveres ellenállásra parancsot adni
nincs módomban: egy napja kapcsolódtam be a kormány munkájába, a katonai helyzetről tájékoztatva
nem vagyok, felelőtlenség volna tehát tőlem a magyar ifjúság drága vérével rendelkezni. Magyarország
népe  elég  vérrel  adózott,  hogy  megmutassa  a  világnak  a  szabadsághoz  és  igazsághoz  való
ragaszkodását.”
e)  „A Szovjetunió segített  bennünket  az  ellenforradalom fegyveres szétzúzásában.  Nekünk,  magyar
kommunistáknak  nehéz  és  fájdalmas,  hogy  a  Szovjetunió  ismét  kénytelen  volt  vérét  ontani  a
szocializmus ügyéért Magyarországon.”
f)  „Legfőbb  vágyunk,  hogy  ezek  a  népek,  melyektől  saját  nemzetünk  fiainak  oly  jelentős  része
származik,  visszanyerjék  szuverén  jogaikat,  és  szabadon  válasszák  meg  kormányaikat.  Mi  nem
tekintjük  ezeket  a  nemzeteket  potenciális  katonai  szövetségeseinknek.  Barátainknak  […]  tekintjük
őket.”
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Az idézett források:
A) A MEFESZ Budapest Műszaki Egyetemen tartott diáknagygyűlésének követelései
B) Bibó István államminiszter nyilatkozata
C) Részlet Kádár János és Hruscsov tárgyalásairól szóló jegyzőkönyvből
D) J. F. Dulles, az Egyesült Államok külügyminiszterének beszéde, 1956. október 27.
E) A magyar kormány jegyzéke az ENSZ-hez, 1956. november 1-jén
F) Anasztaz Mikojan szovjet vezető jelentése az SZKP KB-nak, 1956. július 18.

Az idézetek időrendje Idézetek Az idézett források

1.

2. A

3. D

4. E

5. d

6.

9. A feladat az 1948 és 1953 közötti magyar gazdasághoz kapcsolódik. (E/5)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont.)

„3. § (1) A népgazdaság fejlesztésének eredményeként az egész ipari termelés értékének 1954-ben el
kell érnie az 1949. évi ipari termelés 186,4%-át. Ezen belül a nehézipar termelésének értéke az 1949.
évi termelés értékének 204,3%-át éri el, a könnyűiparé 172,9%-át.
(2) A mezőgazdasági termelés értékének az 1954. évben el kell érnie az 1949. évi termelés 142,2%-át.
Ezen  belül  a  növénytermelés  hozama  135%-ot,  az  állattenyésztésé  151,1%-ot  ér  el.”  (Részlet  az
1949/XXV. Törvényből)

„Legfontosabb feladata [volt] a magántulajdon teljes felszámolásán túl az ország iparosítása, azon belül
is elsősorban a nehéz-és gépipar fejlesztése, mert – olvashatjuk a […] törvényben – »ez a könnyűipar
fejlesztésének,  a  mezőgazdaság  gépesítésének  és  szocialista  átszervezésének,  a  közlekedés
korszerűsítésének feltétele.«” (Honvári János történész az 1949/XXV. törvényről)

a) Hogyan nevezzük azt a gazdaságpolitikát, amire a források utalnak?
____________________________________________________________________________________________________________________

b) Nevezze meg szakkifejezéssel az aláhúzott részt!
____________________________________________________________________________________________________________________

c) Nevezze meg, melyik társadalmi csoportra vonatkozik az alábbi forrásrészlet?
____________________________________________________________________________________________________________________

„Visszamondták hiteleiket,  […]  kizárták őket  a  falusi  képviselő […]  testületből.  […]  Elvették összes
nagygépüket. […] Olyan _________________________  d) kötelezettséget róttak rájuk, amit akkor sem tudtak
volna teljesíteni, ha akarták volna. […] Alapvető egzisztenciális gondokkal küszködtek, gyerekeik még
középiskolában  sem  tanulhattak  tovább,  nemhogy  egyetemen  és  főiskolán.  Minden  hibáért,  a
mezőgazdasági munkában tapasztalható lemaradásért, hiányosságért őket tették meg bűnbakoknak.”

(Honvári János történész)

d) Nevezze meg a kihagyott részhez tartozó történelmi szakkifejezést!
____________________________________________________________________________________________________________________
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e)  Nevezze  meg  az  1948–1953  közötti  korszak  névadó  magyar  politikusát  (vezetéknév  és
keresztnév)!
____________________________________________________________________________________________________________________

10. A feladat az 1945 utáni magyar történelemhez kapcsolódik. (E/3)

a) Párosítsa a magyar, illetve nemzetközi eseményeket az azonos évszámok alapján! Töltse ki a
táblázatot a források számának feltüntetésével! (Helyes párok 0,5 pont.)

1)  „Tarthatatlan volt  a  dogmatikus  [keményvonalas]  Antonín  Novotny pártvezér  helyzete,  akit  […]
menesztettek. A viszonylag ismeretlen, s egyetlen klikkbe sem tartozó Alexander Dubcek lett az utóda.
[…] Segítségével kiharcoltuk a cenzúra eltörlését,  a  szinte  korlátlan  szólásszabadságot.  […]
Bekövetkezett az augusztusi megszállás.” (Jirí Dienstbier újságíró)

2) A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt egyesülési kongresszusa megállapítja, hogy
a  magyar  munkásosztály  soraiban  három  évtized  óta  fennállott  szakadás  megszüntetése,  a
munkásosztály szervezett politikai egységének megteremtése a népi demokrácia hatalmas győzelme, a
reakciós erők hatalmas veresége.” (Az MKP és az SZDP egyesülési kongresszusának határozatából)

3) Az oroszok […] elvágták Nyugat-Berlin minden összeköttetését Nyugat-Németországgal. […] Az eset
pillanatok  alatt  a  két  fél  erőpróbájává  változott.  […]  Egy  kiválóan  összehangolt  és  lebonyolított
hadművelet  során  az  amerikai  és  az  angol  légierő  […]  repülőgépek  bevetésével  állandó  légihidat
létesített, amelyen keresztül fenntartotta a város működőképességét.” (Martin Roberts történész)

4)  „A  Közgyűlés  […]  megerősítette  Magyarország  függetlenséghez  való  jogát,  s  követelte  ENSZ
megfigyelők  küldését  Magyarországra.  […]  Egy  világosabb,  határozottabb  amerikai  kiállás
nélkülözhetetlen lett volna […]. Az amerikai vezetők azonban nem akartak amerikai életeket kockára
tenni egy olyan ügyért, amely bántotta ugyan a lelkiismeretüket, de nem jelentett közvetlen fenyegetést
Amerika biztonságára.” (Henry Kissinger diplomata)

5)  „Az új gazdaságpolitika [...]  fontos változásokat hozott. Az új rendszer legnagyobb vívmányaként
visszaszorult a tervgazdálkodás, amelyet csak a legfőbb kérdésekben és az irányvonalak kialakításánál
alkalmaztak.  A  nehézkes  és  költséges  tervutasításos  rendszer  megszűnésével  egyszerűbb  és
hatékonyabb lett a központi elképzelések megvalósítása is. A […] Nyers Rezső keze alatt formálódó új
elképzelések másik fontos pontja volt a vállalati önállóság megteremtése.” (Magyar Távirati Iroda)

6)  „A védekezésre kényszerülő egyiptomi csapatoknak sikerült megnehezíteniük az izraeli hadsereg
dolgát,  a  több  frontról  meginduló  támadást  azonban  már  nem  tudták  feltartóztatni  és  fokozatos
hátrálásra  kényszerültek.  […]  Az  angol  és  a  francia  csapatok  október  31-én  kapcsolódtak  be  a
harcokba, Kairót és a csatorna-övezet kezdték el bombázni.” (Múlt-kor történelmi portál)

Nemzetközi esemény Magyar esemény

b)  Írja  a  vonalra  a  szövegek  alapján  meghatározott  három  évszámot  időrendi  sorrendben!
(Elemenként 0,5 pont.)

Évszámok: __________ __________ _____________
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11. A feladat az 1945 és 1948 közötti magyar történelemmel kapcsolatos. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével!

„A  Magyar  Kormány  köteles  rendszeresen  magyar  valutában  pénzösszegeket  kifizetni  és  árukat
(üzemanyagot,  élelmiszert stb.)  eszközöket és szolgáltatásokat rendelkezésre bocsátani,  melyekre a
Szövetséges (Szovjet) Főparancsnokságnak funkciói teljesítésére, valamint a Szövetséges Államok ama
misszióinak és képviseleteinek […] szükségük lehet. […] 
A fegyverszünet egész időtartamára […] bizottságot létesítenek Magyarországon, amely szabályozni és
ellenőrizni fogja a fegyverszünet feltételek végrehajtását.”  (A szövetséges hatalmak és Magyarország
közötti fegyverszüneti egyezmény; 1945. január 20.)

„…azok az államok, amelyek Magyarországgal háborúban állanak, s az európai ellenséges államok ellen
jelentős  katonai  erőkkel  cselekvőleg  folytattak  háborút,  a  továbbiakban:  »Szövetséges  és  Társult
Hatalmak«-nak nevezve, egyrészről és Magyarország másrészről;
 […] ennélfogva megállapodtak abban, hogy kijelentik a hadiállapot megszűnését és e célból a jelen
békeszerződést megkötik […] 
1.  cikk.  1.  Magyarország  határai  Ausztriával  és  Jugoszláviával  ugyanazok  maradnak,  mint  amelyek
1938. évi január 1-jén voltak. […]
22. cikk. 1. A jelen szerződés életbelépését követően minden szövetséges fegyveres erőt 90 napon belül
Magyarországról vissza kell vonni, mindazonáltal a Szovjetuniónak fennmarad a joga magyar területen
oly fegyveres erők tartására, amelyre szüksége lehet ahhoz, hogy a szovjet hadseregnek az ausztriai
szovjet  megszállási  övezettel  való  közlekedései  vonalait  fenntartsa.”  (A  Magyarországgal  kötött
békeszerződés)

a)  Hogyan  nevezték  azt  a  szervezetet,  amely  a  békeszerződés  hatályba  lépéséig  a  győztes
hatalmak akaratát közvetítette Magyarországon? Aláhúzással válaszoljon! (0,5 pont)

A) Antant Misszió B) Szövetséges Ellenőrző Bizottság C) Szovjet Felszabadítási Bizottság

b) Nevezze meg azt az országot, amely elsődleges befolyást gyakorolt a fenti szervezet
magyarországi működése során! (0,5 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________

c)  Nevezzen  meg  két  kül-  és/vagy  belpolitikai  okot,  amelyek  elősegítették  a  kommunisták
térnyerését Magyarországon! (Elemenként 0,5 pont)
1.) ________________________________________________; 2.) __________________________________________________________

d) Melyik évben és hol írták alá Magyarországgal a II. világháborút lezáró békeszerződést?
Időpont (év): __________ (0,5 pont)
Helyszín: ___________ (0,5 pont)

e) Milyen jogcímen maradtak szovjet csapatok Magyarországon a békeszerződés aláírása után?
(1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________
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12. A feladat a Kádár-korszak történetéhez kapcsolódik. (E/3)
Válaszoljon röviden a kérdésekre a források és ismeretei alapján!

„Telektulajdonosok:
– Politika? Kultúra? Csinálják csak a ráérősek, akiknek nincs telkük!”
(Karikatúra; 1974)

„Az 1980. évi népszámlálás 116 500 magánüdülőt vesz számba, de ennél jóval több telken szolgál majd
a szerszámos sufni,  sőt  kiszolgált  autóbusz,  leselejtezett  lakókocsi  hétvégi  szállásként egyaránt.  Az
épületek 70%-a 1-2 szobás, igazodva a többnyire kisméretű parcellákhoz. A felmért üdülők 20%-át
1960-1969, 60%-át 1970-1979 között építették.”(Részlet az 1980-as népszámlálás elemzéséből)

a)  Milyen  társadalompolitikai  szemléletváltást  mutatnak  a  források  a  Kádár-korszak
gyakorlatából a Rákosi-rendszerhez képest? (1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

b) Emelje ki a karikatúra egy olyan grafikai vagy szöveges elemét, amely a szocialista közösségi
életformától való eltérést tükrözi! Választását röviden magyarázza meg! (Elemenként 1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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13. A feladat a rendszerváltás előtti magyar társadalomra vonatkozik. (E/3)
Oldja meg a feladatot a forrás és ismeretei alapján!
Írja a felsorolt társadalmi rétegek sorszámait a megfelelő helyre! Az elhelyezés tükrözze az alá-
és fölérendeltségi viszonyokat is! Segítségül egy társadalmi réteg sorszámát előre beírtuk az
ábrába. (Elemenként 0,5 pont.)

redisztribúció: az állam újraelosztó tevékenysége;
szektor: terület, hatáskör

Az első és második társadalom szerkezetének modellje az 1980-as években

14. A feladat az 1956-os magyar forradalom nemzetközi összefüggéseivel kapcsolatos. (E/4)
Egészítse  ki  a  hiányzó  szavakkal/kifejezésekkel  a  magyar  forradalom  nemzetközi
vonatkozásaival foglalkozó leírást! (Elemenként 0,5 pont.)

Az (a) ________________________ Közgyűlése 1957. január 10-én elfogadott 1132/XI.sz. határozatával hozta
létre az 1956-os magyar forradalom eseményeit,  a  (b) ________________________ katonai beavatkozást, a
c) ________________________ vezette  ellenkormány  hatalomra  kerülésének  körülményeit  és  ténykedését
vizsgáló Különbizottságot. A bizottságba öt ország delegált képviselőt.
A határozat felszólította a Szovjetuniót és Magyarországot, hogy minden területen működjenek együtt
a bizottsággal,  legfőképp,  hogy engedélyezzék a bizottság tagjainak és tisztviselőinek beutazását és
szabad mozgását az országban. 
A magyar kérdés nem a Különbizottság felállításáról szóló határozattal került először az a Közgyűlés
napirendjére. A (d) ________________________ amerikai, francia és brit kérésre már a forradalom alatt, 1956.
október  28-án  összeült  a  magyarországi  helyzet  megvitatására.  Határozat  elfogadására  ebben  a
testületben  nem  volt  esély,  hiszen  a  Szovjetuniónak  (e)  ________________________joga  volt.  Ráadásul  a
(f)  ________________________-vezette  magyar  kormány  is  –  amely  néhány  nappal  később  a
(g)  ________________________ felmondásáról  és  az  ország  semlegességének  kinyilvánításáról  döntött  –
határozottan  tiltakozott  az  ellen,  hogy  Magyarország  belügyeivel  kapcsolatban  bárminemű  kérdés
napirendre kerüljön a világszervezetben. November első napjaiban azonban nemcsak ez a nyilatkozat
hátráltatta  a  magyar  ügy  súlyának  megfelelő  kezelését  a  világszervezetben,  hanem  a
(h) ________________________ kitörése is,  amelyben Nagy-Britannia és Franciaország közvetlenül érintett
volt.
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15. A feladat Magyarország XX. századi történelméhez kapcsolódik. (E/4)
a) Írja  a  táblázatba a politikusok neve mellé  a  tőlük származó idézet sorszámát és  a  rájuk
vonatkozó leírás betűjelét! (Soronként 0,5 pont.)

Idézetek:
1. „Célunk a szociális piacgazdaság megvalósítása, vagyis olyan gazdaság, amelyben a piac nyitottságát
szociális  és  –  tegyük  hozzá –  környezetvédelmi  szempontok,  a  gondoskodó és  hosszú  távlatokban
gondolkodó társadalom elvárásai egészítik ki.”

2.  „A  kormány  helyesnek  és  szükségesnek  tartja  a  termelőszövetkezeti  mozgalom  lassítását,  és  az
önkéntesség szigorú betartása érdekében lehetővé fogja tenni, hogy azok a termelőszövetkezeti tagok,
akik  vissza  akarnak térni  az  egyéni  gazdálkodáshoz,  mert  ott  vélik  megtalálni  a  boldogulásukat,  a
gazdasági év végén kiléphessenek a termelőszövetkezetből.”

3.  „A Szovjetunió  segített  bennünket  az  ellenforradalom fegyveres  szétzúzásában.  Nekünk,  magyar
kommunistáknak  nehéz  és  fájdalmas,  hogy  a  Szovjetunió  ismét  kénytelen  volt  vérét  ontatni  a
szocializmus ügyéért Magyarországon.”

Leírások:
A)  Politikájának  középpontjába  az  életkörülmények  javítását,  majd  megőrzését  tette.  Rendszere
enyhített  diktatúra  volt,  melynek  működési  módja  és  eszközei  lényegesen  különböztek  a  többi
szocialista országban létező diktatúráktól. Előszeretettel használta az „aki nincs ellenünk, az velünk
van” formulát, amivel a társadalom túlzott átpolitizálását korlátozta.

B) Az 1956-os forradalom jelképévé vált,  rehabilitációja az ellenzék egyik fő követelése volt.  1989.
június 16-án a Hősök terén 250 ezren búcsúztak tőle és mártírtársaitól, majd az Új Köztemető 301-es
parcellájában ünnepélyesen újratemették őket. 1989. július 6-án a Legfelsőbb Bíróság felmentette az
1958-as vádak alól.
 
C) Megalapozta Magyarország euro-atlanti orientációját. Nagy szerepe volt a Varsói Szerződés, a KGST
felszámolásában  és  az  orosz  csapatok  1991-re  megtörtént  kivonásában.  Az  USA  elnökétől  a  brit
miniszterelnökön át a német kancellárig csak az elismerés hangján nyilatkoztak róla.

Politikus: Idézet Leírás

Nagy Imre

Kádár János

Antall József

b)  Egészítse  ki  a  rendszerváltás  folyamatát  bemutató  ábrát  a  megfelelő  fogalmakkal,
eseményekkel!  Írja  a  sorszámokat  a  megfelelő  pontozott  helyre!  Három  elem  felesleges.
(Elemenként 0,5 pont.)

1. csökkenő életszínvonal 2. erősödő ellenzék
3. Kádár János kormánya 4. a szovjet csapatok kivonulása
5. a köztársaság kikiáltása 6. a Szovjetunió gyengülése
7. taxisblokád 8. Antall József kormánya
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16. A feladat az 1945 és 1956 közötti magyar gazdaság jellegzetes eseményeihez kapcsolódik. 
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont.) (E/5) 
a) Nevezze meg, milyen eseményt jelöl az alábbi kép!

Új gazda, kezében a birtoklevéllel

____________________________________________________________________________________________________________________
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b) Írja le, hogy milyen intézkedés született az alábbi képen látható jelenség megoldására!

____________________________________________________________________________________________________________________

c) Nevezze meg szakszóval a következő forrásrészletben szereplő jelenséget!
„A Szovjetuniónak, Csehszlovákiának és Jugoszláviának katonai műveletek és az államok területeinek
Magyarország által  való megszállása folytán okozott  veszteségeket  Magyarország a Szovjetuniónak,
Csehszlovákiának és Jugoszláviának megtéríti […], nevezetesen 300 millió Egyesült Államokbeli dollár
összegben […].” (részlet a Magyarországgal kötött békeszerződésből) 

Szakkifejezés: ____________________________________________________________

d) Melyik városban született a c) részfeladatban idézett döntés?
____________________________________________________________________________________________________________________

e) Nevezze meg, hogy milyen gazdasági intézkedésre vonatkozik az alábbi plakát!

____________________________________________________________________________________________________________________
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17.  A  feladat  Magyarország  második  világháború  alatti  és  utáni  népesedéstörténetéhez
kapcsolódik. (E/5) 
Válaszoljon a kérdésekre a források tanulmányozása után!

a) Mi lehet az oka az 1941 és 1949 közti népességcsökkenés, illetve a háborús emberveszteség
közti eltérésnek? Említsen meg két okot! (Elemenként 0,5 pont.)
1.  __________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
2.  __________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

b) Milyen – a második világháború utáni – történelmi események okozták a népesség anyanyelvi
megoszlásában bekövetkezett változásokat? Említsen meg kettőt! (Elemenként 1 pont.)
1. __________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________

c)  Milyen  történelmi  esemény  volt  a  legfőbb  oka  a  népesség  vallási  megoszlásában
bekövetkezett legjelentősebb változásnak? (1 pont)
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..

d) „A második világháborúban a 14,5 milliós lakosságnak mintegy 6,2%-a, azaz körülbelül 900 ezer fő
pusztult el. Közülük 340-360 ezerre becsülhető a katonák, s közel 500 ezerre a zsidók száma.”

(Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században)
Magyarázza meg, miért térnek el egymástól a feladat első két táblázatában közölt adatok és
Romsics Ignác történész becslései! (Az adatok egyik helyen sem hibásak.) (1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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18. A feladat a XX. századi magyar történelemhez kapcsolódik. (E/4)
Párosítsa az egyes forrásokat a hozzájuk tartozó személynévvel, politikai funkcióval és képpel!
Válasszon  a  felsorolt  nevek  és  politikai  funkciók  közül!  A  képekhez  segítségül  odaírtuk  a  felvétel
időpontját. (Két név és egy politikai funkció kimarad!) (Soronként 1 pont.)

Források:
A)  „Magyarország szürke  volt.  Sötét,  lepusztult,  szomorú  ország,  de  az  ötvenes  évek  csengőfrásza
elmúlt, és ezt az emberek visszavonhatatlannak érezték. Hinni akartak a […] szép szavaknak, s számos
okuk volt rá, hogy higgyenek is. […] A lakáshoz jutást a panellakások számának (és a lakásállományon
belüli arányának) növekedése biztosította.” (Kozák Gyula, történész)

B)  „A  júniusi  határozat  »végrehajtása«  során  a  mezőgazdaság  megkülönböztetett  figyelemben
részesült.  Néhány  hónap  alatt  intézkedések  sokasága  született.  Már  július  közepén  10%-kal
csökkentették  a  tsz-ek  beadási  kötelezettségét.  […]  A  bekövetkezett  változások  nyomán  javult  a
lakosság közhangulata,  megélénkült  vásárlási  kedve,  lehetőséget  láttak  arra,  hogy a  nagyon nehéz
esztendők  után  pótoljanak  bizonyos  égető  szükségleteket.  A  kormányzat  megszüntette  a
rendőrhatósági  őrizet  alá  helyezést  és  feloszlatta  az  internálótáborokat,  valamint  feloldotta  a
fővárosból  –  és  a  vidéki  városokból  –  kitelepített  »osztályidegen«  személyek  kényszerlakhelyhez
kötöttségét, és eltörölte a rendőrbíráskodás intézményét.” (Izsák Lajos, történész)

C) „A tabuk megszűnése és az értékek sokfélesége minden művészeti ágra felszabadítólag hatott. […] A
jövedelmek  csökkenése  és  a  kulturális  szféra  piacosítása  jelentősen  átalakította  az  emberek
művelődési szokásait. […] A könyv, az újság, a mozi és a színház helyébe egyre inkább a sokcsatornás
[…] tévé és a videó lépett.” (Romsics Ignác, történész)

D)  „Ebben  a  »mindenki  gyanús«  rendszerben  az  […]  Államvédelmi  Hatóság  játszotta  a  hivatásos,
intézményesített  hóhér  szerepét.  […]  Ha  valakit  »ellenséggé«  nyilvánítottak,  akkor  nem  csupán  őt
sújtotta  a  –  perbeli  bizonyítást  is  nélkülöző  –  eljárás,  hanem  családtagja,  munkatársa,  barátja  is
»bűntárssá« válhatott, nevezett ellenség mivoltának fel nem ismeréséért és fel nem jelentéséért.”

 (Gyarmati György, történész)

Személynevek: Kádár János, Horthy Miklós, Nagy Imre, Göncz Árpád, Bethlen István, Rákosi Mátyás

Politikai funkciók: földművelésügyi miniszter; köztársasági elnök; MDF főtitkára; 
MDP főtitkára; MSZMP KB első titkára

1. 2.

1990 1953
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3. 4.

1952 1957

Forrás betűjele A forrásokban leírt időszakhoz
kapcsolható személy

A személy által viselt
politikai funkció

A kép sorszáma

A)

B)

C)

D)

19. A feladat Magyarországnak a második világháború és a rendszerváltás közötti történetéhez
kapcsolódik. (E/3)
Nevezze meg a forrásokhoz kapcsolható történelmi alakokat! (Elemenként 0,5 pont.)

a) „Ne tévesszük szem elől, hogy az országban lefolyt harc nem forradalom volt, hanem szabadságharc.
[…] Mint a katolikus egyház feje kijelentem, hogy […] nem helyezkedünk szembe a történelmi haladás
igazolt  irányával.  Azt  a  magyar  nép  természetesnek  találja,  hogy  nagy  múltú  és  nagy  értékű
intézményeinkről gondoskodni kell.” (Rádióbeszéd)

Ki mondta el az idézett beszédet? ______________________________________

b)  „1946 decemberében […] a miniszterelnök […] magáninformációt kapott, hogy a Katonapolitikai
Osztályra  beszállítottak  két  embert  […],  hivatta  Pálffyt  [a  Katonapolitikai  Osztály  vezetőjét],  és
minisztere jelenlétében felelősségre vonta, hogy az esetet miért nem jelentette […]. A tábornok azzal
védekezett, hogy még nincs elég információja, de azt bízvást jelentheti, hogy összeesküvés nyomaira
bukkantak. […] Egyenesen feltette a kérdést: konspiráltak az alkotmány és a demokratikus rend ellen?”

(Kubinyi Ferenc: A szalámi legnagyobb szelete)
Ki a szövegben szereplő miniszterelnök? ______________________________________

c) „A pártvezetőből – három-négy év kellett csak hozzá – „bölcs” lett, aki nem csak interpretálja, hanem
„továbbfejleszti”  a  marxizmus-leninizmus  elméletét,  akinek  neve,  ha  nyilvánosság  előtt  említették,
vastapsot váltott ki, olyat, hogy az emberek keze belefájdult.” (Nógrádi Sándor visszaemlékezései)

Ki a szövegben említett pártvezér? ______________________________________
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d) „Haynaunak indultál. Ez rég volt, mondják.
Megszelídültél. Naftalinba tetted
a kötelet s előkerült a kolbász.
Azt hallom, hogy szeretnek.”

(Faludy György: Egy helytartóhoz 25 év után)
Ki a versben leírt „helytartó”? ______________________________________

e)  „Ma  hajnalban  a  szovjet  csapatok  támadást  indítottak  fővárosunk  ellen,  azzal  a  nyilvánvaló
szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a
helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.” (Rádióbeszéd)

Ki mondta el az idézett beszédet? ______________________________________

f) „Első összeütközésem 1931-ben volt azzal az állami és társadalmi renddel, amely 1944. október 15-
én végleg elbukott. 1944. október 15-én választani kellett, hogy a magyar nemzet és vezetői Kelet vagy
Nyugat felé menjenek-e. Az én döntésem és elhatározásom nem lehetett más a kifejtettek alapján, mint
az, hogy ki kell tartani, mert a harc időnyerésért, drága időért folyik, és aki megnyeri ezt az időt, az
megnyerte a háborút.” (Beszéd az utolsó szó jogán a népbíróság előtt)

Ki mondta el az idézett beszédet? ______________________________________

20.  A  feladat  az  1956-os magyar forradalom  és  szabadságharc külpolitikai  összefüggéseivel
kapcsolatos. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont)

„A(z) [a] nemzet most lazít a szeretett hazáját fojtogató szovjet elnyomáson. A hősi magyar nép pedig a
Vörös Hadsereg páncélosainak halált osztó tüzével száll szembe. Ezek a hazafiak magánál az életnél is
többre  becsülik  a  szabadságot.  És  minden,  a  szabadságot  békében  élvező  ember  ünnepélyes
kötelessége,  hogy  minden  igazán  hasznos  eszközt  megragadjon,  hogy  ne  hiába  haljanak  meg  a
szabadságért életüket feláldozók. Az Egyesült Államok másokkal együtt e szellemben cselekedett ma,
amikor a(z) [b] elé vitte a magyar kérdést. […]
Mi nem tekintjük ezeket a nemzeteket potenciális katonai szövetségeseinknek. Barátainknak, és egy új
és baráti, és immáron nem megosztott Európa részeinek tekintjük őket.” 

(Dulles amerikai külügyminiszter beszéde, 1956. október 27.)

a) Melyik nemzet neve hiányzik a szöveg [a] betűjellel jelzett részéből?
____________________________________________________________________________________________________________________

b) Melyik intézmény / szervezet neve hiányzik a szöveg [b] betűjellel jelzett részéből?
____________________________________________________________________________________________________________________

c)  Milyen következményekkel  járt  a  magyar forradalom és  szabadságharc szempontjából  az
aláhúzott mondatban megfogalmazott állítás? Magyarázza meg
röviden, saját szavaival!
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

21. A feladat a Kádár-korszak társadalompolitikájával kapcsolatos. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„Van [a kispolgároknak] valami iparengedélyük, kiskereskedésük, autót tudnak venni,  jobban élnek.
Most  legyek  én  radikális?  Voltunk  mi  már  radikálisak.  Emlékezzenek,  az  összes  kisiparos
munkajogosítványát elvettük, meg az összes kiskereskedőknek. Mi volt az eredmény, mondják meg, mi
volt  az  eredmény? Ugyanazt  csinálta  tovább a  kispolgárság feketén és  törvénytelenül,  amit  azelőtt
törvényesen csinált.  Plusz  halálos  ellensége  volt  a  Magyar  Népköztársaságnak,  és  ártott  neki,  ahol



A magyar jelenkor története II. – Érettségi feladatok gyűjteménye – 39

tudott.” (Kádár János beszéde a Belügyminisztérium pártbizottságának ülésén, 1961)

„Természetesen, a szovjet társadalom fejlettebb, mint a miénk. […] Sajnos azonban [nálunk] még nem
fejlődött ki az emberek öntudata. Jobban akarnak élni. Éppen ezért van szükség az érdekeltségre. Ha
valaki  tisztességesen  dolgozik,  legyen  neki  háza,  hétvégi  háza,  gépkocsija.  Megengedtük  [a
parasztoknak],  hogy háztáji  telkük legyen, de ezeket nem integráltuk a kollektív gazdaságba. […] A
parasztok  éjt  nappallá  téve dolgoznak,  a  munkára nem kell  őket  felszólítani.  Ők most  jól  élnek és
rendelkeznek a gyermekeik felneveléséhez szükséges eszközökkel […].” 

(Kádár János és Mihail Gorbacsov beszélgetése első találkozásuk alkalmával, 1985)

a)  A  Kádár-korszakban  kialakult  egy  hallgatólagos  megállapodás  a  hatalom  és  a  társadalom  közt,
amelyet „kádári alkunak” szokás nevezni. Magyarázza meg ennek lényegét a források segítségével!
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

b) Kádár Jánost egyes szovjet vezetők kritizálták, amiért szerintük „a kapitalista társadalmi rend” felé
vitte el a rendszert. Mi támasztja alá ezt a kritikát mindkét szövegben?
____________________________________________________________________________________________________________________

c)  Magyarázza  meg  a  második  forrás  segítségével,  miért  volt  a  háztájiban  hatékonyabb  a
termelés, mint a termelőszövetkezetekben!
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

22. A feladat a Kádár-korszak kultúrpolitikájával kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével!

„Az Agit[ációs és] Prop[aganda] Bizottság megbízza Orbán László elvtársat [a bizottság elnökét], hogy
1964 tavaszán keresse  fel  Lukács  György  [filozófust]  és  ismerje  meg elképzeléseit,  mostan vallott
nézeteit.  Lukács  György  80.  születésnapjára  új  kiadásban  jelenjen  meg  az  „Ész  trónfosztása” című
munkája.” (Az MSZMP Agitációs és Propaganda Bizottságának ülésén készült jegyzőkönyv, 1964. január
29.)

„Mrozek [kortárs lengyel író] három egyfelvonásosát a Thália Színház játszotta. A művek bemutatását
nem javasoltuk; álláspontunkat a közönség is igazolta, a pesszimista hatású produkciónak nem volt
sikere.” (Az MSZMP Agitációs és Propaganda Bizottságának ülésén készült jegyzőkönyv, 1966. augusztus
3.)

„Bacsó  Péter  Tanú c.  filmjének  forgalmazására  vonatkozóan  előzetes  álláspontunk  az  volna,  hogy
engedélyezzük a  film bemutatását  a  Filmmúzeum Filmkörkép műsorában,  tehát  egyetlen moziban,
azon  belül  is  meghatározott  (többnyire  bérletes)  játékrendben.”  (Tóth  Dezső  művelődésiminiszter-
helyettes  levele  Rátkai  Ferencnek  az MSZMP Központi  Bizottság illetékes  osztályvezető-helyettesének,
1979)

„A Bizottság […] tudomásul veszi, hogy a Tiszatáj irodalmi folyóirat 1986. 6. számában megjelent Nagy
Gáspár vers [A Fiú naplójából] miatt pártvizsgálatot kezdeményeznek a szerkesztőség tagjai ellen.”
„Köpeczi  Béla  elvtárs  [művelődési  miniszter]  tájékoztatta  a  Bizottságot,  hogy  a  Tiszatáj
szerkesztőségének  felfüggesztése,  a  lap  megjelentetésének  szüneteltetése  kapcsán  kibontakozó
nyugati  kampány  részeként  az  Amerikai  PEN  Club  [írókat,  költőket  tömörítő  szervezet]  levélben
felvilágosítást kért a Magyar PEN Club elnökétől az ügy hátteréről és indítékairól.” (Az MSZMP Agitációs
és Propaganda Bizottságának ülésein készült jegyzőkönyvek, 1986. június 24. és július 22.)
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Döntse  el  a  források  alapján,  hogy  a  3T  rendszerében  melyik  kategóriába  tartoztak  a
táblázatban szereplő művek! Tegyen X jelet a táblázat megfelelő oszlopába! (Elemenként 0,5 pont.)

Művek Tiltott Tűrt Támogatott

a) Lukács  György  „Az  ész  trónfosztása” című  művének
1965. évi, második kiadása

b) Mrozek drámái 1966-ban

c) Bacsó Péter „A tanú” című filmje 1979-től

d) Nagy Gáspár „A Fiú naplójából” című verse 1986-ban

e) „…és a csillagos estben ott susog immár harminc / évgyűrűjével a drága júdásfa” (Nagy Gáspár: „A
Fiú naplójából” című versének kezdő sorai)
Mely történelmi eseményre utalt a szerző az idézett sorokban? (1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________

f)  Karikázza  be  annak  a  két  állításnak  a  számát,  amelyek  igazak  a  Kádár-korszak
kultúrpolitikájára! (Elemenként 0,5 pont.)
1.  A  viszonylag  tág  „tűrt”  kategória  megjelenése  változást  jelentett  a  Rákosi-korszak
kultúrpolitikájához képest.
2.  Kizárólag  olyan  művek  megjelentetését  vagy  bemutatását  engedélyezték,  amelyek  a  szocialista
rendszert népszerűsítették.
3. A kormány mellett a pártnak is jelentős szerep jutott a kulturális élet ellenőrzésében.
4.  A  Kádár-korszak  utolsó  évtizedében  már  nem  járt  komolyabb  következményekkel,  ha  valaki  a
rendszert támadó művet jelentetett meg.
5. A korszakban nem volt cenzúra, a kultúrpolitika irányítói csak javaslatokat fogalmaztak meg.

23. A feladat a Kádár-korszakhoz kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

A) B)

A Ludas Matyi vicclap karikatúrája Kádár János nyaral
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C)
„– Hallottad? A szovjetek felmentek az űrbe!
– Ne mondd! Mindnyájan?” (Vicc 1961-ből)

a)  Magyarázza  meg,  miként  kapcsolódik  az  A)  karikatúra  mondanivalója  a
„fridzsiderszocializmus” fogalmához!
____________________________________________________________________________________________________________________

b)  Magyarázza  meg  az  A)  karikatúra  megjelenése  és  a  „puha  diktatúra”  fogalma  közti
összefüggést!
____________________________________________________________________________________________________________________

c)  Milyen,  a  Rákosi-korszakhoz  képest  alapvető  politikai  változást  szemléltet  a  B)  képen  a
vezető ábrázolása?
____________________________________________________________________________________________________________________

d) A C) jelű vicc a rendszer egy alapvető jellemzőjére utal, emiatt nem jelenhetett meg a Ludas
Matyiban, a korszak hivatalos vicclapjában. Mi ez az alapvető jellemző?
____________________________________________________________________________________________________________________

24. A feladat a németek második világháború utáni kitelepítéséhez kapcsolódik. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével!

„1.  §.  Németországba  áttelepülni  köteles  az  a  magyar  állampolgár,  aki  a  legutolsó  népszámlálási
összeírás  alkalmával  német  nemzetiségűnek,  vagy  anyanyelvűnek  vallotta  magát,  vagy  aki
magyarosított nevét német hangzásúra változtatta vissza, továbbá az, aki Volksbundnak, vagy valamely
fegyveres német alakulatnak (SS) tagja volt.
2. §. (1) Az 1. § rendelkezése nem vonatkozik a nem német nemzetiségű (anyanyelvű) személy vele
együtt élő házastársára és kiskorú gyermekére, valamint a velük – már a jelen rendelet hatálybalépését
megelőzően is – közös háztartásban élő felmenőkre (szülők, nagyszülők), ha azok 65. életévüket 1945.
évi december hó 15. napja előtt már betöltötték.
(2) Az 1.  §  rendelkezését  nem kell  alkalmazni  arra,  aki  cselekvő tagja volt  valamely demokratikus
pártnak,  vagy  legalább  1940  óta  tagja  volt  a  Szakszervezeti  Tanács  kötelékébe  tartozó  valamely
szakszervezetnek.
(3) Nem kell alkalmazni az 1. § rendelkezését azokra sem, akik bár német anyanyelvűnek, de magyar
nemzetiségűnek vallották magukat, ha hitelt érdemlően igazolják, hogy a magyarsághoz való nemzethű
magatartásukért üldöztetést szenvedtek.
(4)  A  (2)  és  (3)  bekezdésben  szabályozott  mentesség  kiterjed  a  feleségre  (özvegyre),  a  kiskorú
gyermekekre (kiskorú árvákra), valamint a velük – már a jelen rendelet hatálybalépését megelőzően is
közös háztartásban élő felmenőkre (szülők, nagyszülők) is. […]
(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti  mentességeket  nem lehet  alkalmazni  azokra,  akik magyarosított
nevüket  német  hangzásúra  változtatták  vissza,  vagy  a  Volksbundnak,  vagy  valamely  fasiszta
szervezetnek, illetve katonai alakulatnak tagja voltak.”

(Rendelet a németek kitelepítéséről, 1945)

a) Fogalmazza meg saját szavaival, mivel indokolja a rendelet a kitelepítést! (1 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________
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Kitalált személyek leírása Kitelepíthették
volna

Nem telepíthették
volna ki

b)  Scheiber  József,  32  éves,  német  anyanyelvűnek,  de
magyar nemzetiségűnek vallotta magát, a Szociáldemokrata
Párt tagja, besorozták a Waffen-SS-be.

c)  Krámer  Pál,  68  éves,  német  anyanyelvűnek  és
nemzetiségűnek vallotta magát,  vele élő fia,  Péter viszont
magyar anyanyelvűnek és nemzetiségűnek.

d) Vermes Lajos, 46 éves, német anyanyelvűnek, de magyar
nemzetiségűnek  vallotta  magát,  az  Imrédy  Béla  által
alapított Magyar Élet Pártjának tagja.

e)  Wirth Jakab,  27 éves,  német anyanyelvűnek és magyar
nemzetiségűnek  vallotta  magát,  a  Gestapo  letartóztatta.
Családnevüket  az  apja  Vitaira  magyarosította,  ő  viszont
nagykorúsága elérésekor visszavette az eredeti nevet.


