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1. A feladat a magyar nép őstörténetével kapcsolatos. (E/4)
A források és ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!

„A magyar pedig a türkök egyik fajtája. Főnökük 20 000 lovassal vonul ki. Főnökük neve K.nde [kündü].
Ez azonban csak névleges címe királyuknak, minthogy azt az embert, aki királyként uralkodik fölöttük,
Dzs.la-nak [gyula] hívják. Minden magyar a Dzs.la nevű főnökük parancsait követi háború dolgában, a
védelem és más ügyekben.
Sátraik vannak és együtt vonulnak a sarjadó fűvel  és a zöld vegetációval.  […]  A magyarok országa
bővelkedik  fákban  és  vizekben.  Talaja  nedves.  Sok  szántóföldjük  van.  A  magyarok  tűzimádók.  […]
[Ezek]  a magyarok szemrevaló és szép külsejű  emberek, nagy testűek, vagyonosak és szembetűnően
gazdagok,  amit  kereskedelmüknek  köszönhetnek.  Ruhájuk  brokátból  készült.  Fegyvereik  ezüsttel
vannak kiverve és gyönggyel berakottak. Állandóan portyára mennek a szlávok ellen.” 

(Ibn Ruszta földrajztudós és Gardizi perzsa történettudós munkáiból)

a) Mi a szerepe a forrásban megnevezett K.nde-nek [kündü] és Dzs.la -nak [gyula] a magyar 
törzsszövetségen belül? (Elemenként 0,5 pont.)

K.nde: _________________________________________________________________
Dzs.la: _________________________________________________________________

b) Nevezze meg a forrás alapján a vándorló magyarság államformáját! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Milyen célokat szolgáltak a kalandozó hadjáratok? Soroljon föl kettőt! (Elemenként 1 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________

2. A feladat a kalandozó magyarokra vonatkozik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a térkép és a szöveg segítségével! (Elemenként 1 pont)

„Nem sok idő elteltével a magyarok közössége Lélt és Bulcsút Németországba küldte. Midőn a vár alá
érkeztek,  túl  a  Lech folyón,  letáborozták a mezőn,  és éjjelnappal  zaklatták támadásaikkal  a  várost.
Mivel  váratlan rohamokkal  elfoglalni  nem bírták,  s  magukat  eltökélve a külvárosból elvonulni  nem
akartak, Ulrich püspök és a polgárok követeket küldtek a császárhoz, sürgetve, hogy siessen a város
segítségére, mert az ostromló magyarok, bár sokan vannak, de nem őrzik eléggé magukat, ezért nagyon
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könnyen le lehet őket győzni. A császár pedig ulmi udvarából gyorsan és észrevétlen ott termett, s
miután a magyarok elhelyezkedését és seregét kikémlelte, reggeli nyolc óra tájban, miközben az eső
esett, rájuk rontott, és az egyik, a városhoz közel álló csapatot egykettőre tönkreverte.” 

(Kézai Simon: A magyarok története)

a) Határozza meg a térkép alapján a magyar kalandozások alapvető földrajzi irányait!
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Mivel magyarázza, hogy a keleti kereszténység központja ellen viszonylag kevés kalandozó
hadjáratot vezettek a magyarok?
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Nevezze meg a szöveges forrás alapján azt a várost, amely ellen a magyarok támadást
indítottak, és határozza meg a támadás időpontját!
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Határozza meg, hogy a tárgyalt korszakban a települési szerkezet tekintetében mi az
alapvető különbség Magyarország és Nyugat-Európa között!
_____________________________________________________________________________________________________________________

3. A feladat Szent István egyházszervező tevékenységével kapcsolatos. (E/5)
Oldja meg a feladatot a forrás és ismeretei alapján! 
a) Egészítse ki a hiányos térképmagyarázatot! (Elemenként 0,5 pont.)
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b) Sorolja fel Szent István három konkrét törvényi előírását, amelyeket a keresztény egyház 
érdekében hozott! (Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Mi volt a jelentősége az önálló esztergomi érsekség kiépítésének? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d)  Mi  volt  a  jelentősége  annak,  hogy  Szent  István  a  nyugati  kereszténységhez  kapcsolta  a
Magyar Királyságot? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

4. A feladat az Árpád-házi királyok korára vonatkozik. (E/5)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével!

„I/6. A magánvagyon királyi engedélyezéséről
Királyi hatalmunknál fogva elhatároztuk, hogy mindenkinek álljon szabadságában vagyonát felosztani,
feleségének, fiainak és leányainak és rokonainak, vagy az egyháznak adományozni, és ezt a halála után
se merje senki érvénytelenné tenni. 
I/8. A vasárnap megtartásáról
Ha valamely pap vagy ispán, avagy valamely más hívő személy valakit vasárnap ökrökkel lát dolgozni,
vegyék el tőle az ökröt, és adják a várnépnek elfogyasztásra.
I/14. A gyilkosságokról
Ha valaki haragra gyulladva, vagy dölyfösségtől kevélyen szándékos gyilkosságot követ el, tudja meg,
hogy tanácsunk végzése szerint száztíz aranypénzt fog fizetni. Ebből ötvenet a király kincstárába kell
vinni,  ötvenet adjanak a rokonoknak, tízet meg a bíráknak és a közbenjáróknak ajándékozzanak. A
gyilkos ezenfelül az egyházi törvények rendelkezése szerint vezekeljen.
I/18. A szabadosokról
Ha valaki könyörületességtől vezéreltetve saját rabszolgáit vagy szolgálóleányait tanúbizonyság mellett
szabadsággal  ajándékozza  meg,  úgy  határoztunk,  hogy  halála  után  azokat  irigységtől  vezéreltetve,
senki szolgaságba visszavetni ne merészelje.
I/22. Azokról, akik szabadokat szolgaságba hajtanak
Mivel  tehát  Istenhez  méltó  és  az  embereknek  legjobb,  hogy  ki-ki  életének  futását  a  szabadság
serénységével  végezze,  a  királyi  végzés szerint  elhatároztuk,  hogy ezután az ispánok vagy katonák
közül senki se merészeljen szabad személyt szolgaságba hajtani.
II/18. A tizedről
Ha valakinek az Isten tízet adott egy évben, a tízedik részt adja Istennek, és ha valaki tizedét elrejti,
kilenc részt adjon Istennek, és ha valaki a püspöknek elkülönített [félretett] tizedét meglopja, mint
tolvajt ítéljék meg, és az ebből eredő jóvátétel teljesen a püspöké legyen.” 

(Szent István I. és II. törvénykönyvéből)

a) Mettől meddig uralkodott I. (Szent) István? (Elemenként 0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Nevezzen meg egy olyan célt, amely a tized elrendelését szolgálta! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Mit kívánt elérni a gyilkosságokról szóló (I/14.) rendelkezés? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
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d) Válassza ki aláhúzással a következő felsorolásból azt a négy alapelvet, amelyek a 
törvényalkotó szándékait tükrözik! A kiválasztott alapelvek elé írja oda annak a törvénynek a 
számát, amellyel választását igazolja! (Elemenként 0,5 pont.)

___ A törvények érvényesítik a „szemet szemért, fogat fogért” elvét.
___ Vagyonáról a tulajdonos rendelkezhet.
___ Szabad ember nem tehető szolgává.
___ A törvények a keresztény egyház szellemiségét is érvényesítik.
___ A rabszolgát (szolgát) tulajdonosa szabaddá teheti.
___ A törvénykönyv szabályozza az adósrabszolgaság intézményét.
___ Megfogalmazza az „egy és ugyanazon nemesi szabadság” elvét.
___ Rendelkezik a királyi serviensek jogállásáról.

5. A feladat Szent István királyhoz kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a forrás és ismeretei segítségével a kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont.)

„14.  Ha  valaki  szándékos  gyilkosságot  követ  el,  száztíz  pénzt  fog  fizetni.  Ebből  ötvenet  a  király
kincstárába kell vinni, ötvenet adjanak a rokonoknak, tízet meg a bíráknak. Ha pedig véletlenül öl meg
bárkit is, tizenkét pénzt fizessen, és az egyházi törvények szerint vezekeljen. Ha valakinek a szolgája
másnak a szolgáját megöli, a gyilkos szolgát adják a megölt szolga helyébe, vagy váltsa meg ura és a
gyilkos vezekeljen. Ha pedig szabad ember öli meg valakinek a szolgáját, adjon másik szolgát vagy az
értékét térítse meg, és az egyházi törvények szerint vezekeljen. 
15. Ha valaki az ispánok közül megrögzött szívvel felesége meggyilkolásával mocskolja be magát, ötven
tinóval egyezzék meg az asszony rokonaival, és vezekeljen az egyházi törvények parancsa szerint. Ha
pedig valamelyik vitéz esik ugyanazon bűnbe, a rokonoknak fizessen tíz tinót, és vezekeljen. Ha pedig a
népből való ember követi el ugyanezt a bűnt, öt tinóval egyezzék meg a rokonokkal, és vessék alá az
említett böjtnek.”

a) Mutassa be röviden az ispánok két fontos szerepkörét!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

b)  Mi  bizonyítja  a  törvényszövegben,  hogy  a  szolgákat  részben  vagyontárgyként,  részben
emberként kezelték?
vagyontárgyként: ________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
emberként: _______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Milyen tényezőktől függött, hogy a gyilkosságért milyen büntetést szabtak ki? Nevezzen meg
hármat!
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

d)  Milyen  korábbi  szokást  próbált  megszüntetni  a  törvény  azzal,  hogy  az  áldozat  családja
kárpótlást kap?
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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6. A feladat a XIV. századi magyar gazdasághoz kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a forrásokhoz kapcsolódó feladatokat!

„…a királyságunkon áthaladó kereskedőknek egyetemlegesen és egyenként üdvözletünket  [küldjük].
Ezen  levelünk  tartalmával  kijelentjük  nektek,  hogy  királyságunk  egészén  átmenve  javaitokkal  és
áruitokkal a […] kötelez  ő   vámot megfizetvén (1) […] szabadon és biztonságosan közlekedjetek.”

(Károly Róbert okleveléből)

„Tudjátok  meg,  hogy  országunk  főpapjai,  bárói  és  nemesei,  egymás  közt  beható  és  egyértelmű
megbeszélést folytatván, elénk járulva alázatosan azt kérték tőlünk, hogy mivel kamaránk silány pénze
(2) országunk lakosságát igen sújtja, országunk egykori jólétének helyreállítására s a közérdek javára
maradandó értékű  és egész országunkban mindenütt forgó  új,  jó pénzt (3)  veressünk. S hogy ebbe
beleegyezzünk, országunk ugyanezen főpapjai, bárói és nemesei elvállalták, hogy az országunkban lévő
jobbágyaik  és  másféle  népeik  egy-egy  telek  után (4)  […]  egyenként  fél  fertót,  [kb.  18-20  dénárt]
ezüstben vagy pénzben […] tartozzanak […] kezünkhöz fizetni.” 

(Károly Róbert okleveléből)

a)  Párosítsa  az  aláhúzott  kifejezéseket  a  felsorolt  fogalmakhoz!  Töltse  ki  a  táblázatot!
(Elemenként 0,5 pont.)

Fogalom  Az aláhúzott szövegrész száma

kapuadó

aranyforint

harmincadvám

pénzrontás

b) Magyarázza meg egy mondattal a következő fogalmakat! (Elemenként 1 pont.)
kapuadó: __________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
harmincadvám: __________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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7. A feladat a középkori Magyarország történetére vonatkozik. (E/3)
Az ábra a magyar társadalom rendi tagolódását és az egyes csoportok politikai képviseletét
ábrázolja. Pótolja a hiányzó elemeket a betűjelek szerint! (Elemenként 0,5 pont.)

a) ______________________________________________________________________
b) ______________________________________________________________________
c) ______________________________________________________________________
d) ______________________________________________________________________
e) ______________________________________________________________________
f) ______________________________________________________________________

8. A feladat a középkori Magyarország és Európa történetével kapcsolatos. (E/3)
Írja be a megadott magyar történeti események dátumát és annak az európai eseménynek a
számjelét, amelyik a magyar eseményt megelőző vagy követő tíz éven belül történt! (Elemenként
0,5 pont.)

1) Az első rigómezei csata
2) A clermont-i zsinat (az 1. keresztes hadjárat meghirdetése)
3) Konstantinápoly török kézre kerül
4) A wormsi konkordátum

Magyar történeti esemény Évszám Kortárs európai esemény számjele

a) I. (Szent) László halála

b) A nándorfehérvári diadal

c) A nikápolyi csata
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9. A feladat Luxemburgi Zsigmond külpolitikájára vonatkozik. (E/5)
Válaszoljon a kérdésekre a szöveg és ismeretei alapján!  A kérdések az aláhúzott és betűvel jelölt
szövegrészletekhez kapcsolódnak.
„Több kisebb ellenakció után 1396-ban Zsigmond nagy nemzetközi keresztes sereg élén nyomult a
Balkánra, hogy az oszmán problémának egyszer s mindenkorra elejét vegye, de Nikápolynál (a) döntő
vereség  érte.  […]  Zsigmondnak  sikerült  vazallusaivá  tennie  a  havasalföldi,  a  szerb  és  a  bosnyák
uralkodókat (b), így ezen államokon egy darabig megtört a Magyarország elleni török támadások ereje.
1400  után  Zsigmondot  elsősorban  a  Luxemburgi  örökség  és  a  vele  járó  feladatok  foglalkoztatták.
Miután 1410-ben mint IV. Károly fiát a Német-római Birodalom fejévé választották,  az akkori Európa
két  legnagyobb  problémájával  találta  magát  szemben. (c).  E  feladatokkal  az  egyetemes  zsinatnak
(1414–1418) (d) kellett megbirkóznia. Munkálatain hivatalból Zsigmond elnökölt (e) […]” 

(Tankönyvi szöveg)

a) Melyik akkori és melyik mai ország területén található Nikápoly? (Elemenként 0,5 pont.)
akkor: ________________________________________; ma: ________________________________________

b) Fogalmazza meg, hogy mi volt a hadjárattal Zsigmond célja! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Nevezze meg a korabeli Európa egyik jelentős vallási problémáját! (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
d) Nevezze meg, melyik városban zajlott a zsinat, és határozza meg, melyik mai ország területén
található a város! (Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
e)  Mely  tisztsége  révén  elnökölt  Zsigmond  hivatalból  a  zsinaton?  Nevezze  meg  két  másik
tisztségét is! (Elemenként 0,5 pont.)

zsinati tisztsége: __________________________________________________
egyéb tisztségei: __________________________________________________

__________________________________________________

10. A feladat Luxemburgi Zsigmond külpolitikájához kapcsolódik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével!

„Zsigmond király tehát elindult seregének hatalmas sokaságával, átkelt a Dunán.[…] A török császár
pedig, akit [...] Bajazidnak hívtak [...], hallván, hogy a király nagy hadikészültséggel betört az országba,
hasonlóképpen népe egész haderejét fegyverbe szólította. [...] A két ellenfél közt javában tombolt még a
rettentő ütközet, amikor a magyarok megpillantották a frankok rendetlen futásban a király tábora felé
száguldó felkantározott lovait. […] Azt hitték, hogy az ellenség teljesen elpusztította  őket. Egyszerre
felbomlott a rend, és nagy tolongás közepette otthagyták a tábort, és benne az ostromgépeket; a mezőn
mindenfelé szétszéledtek, az ellenség kíméletlenül a nyomukban van, és futásra kényszeríti őket. Óriási
öldöklés vette kezdetét. A magyarok közül sokan elestek, sokan fogságba jutottak.” 

(Thuróczy János: A magyarok krónikája)

a) Írja a pontozott vonalra, hogy hol és mikor zajlott a forrásban olvasható ütközet! (Elemenként 
0,5 p.)

Helyszín: ___________________________________
Évszám: ___________________________________

b)  Említsen  egy  olyan  intézkedést,  amellyel  Zsigmond  a  török  elleni  védelmet  próbálta
erősíteni! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
c) Nevezze meg, melyik az a két fontos európai probléma (konfliktus), amelyek megoldására a
konstanzi zsinaton tett kísérletet Zsigmond! (Elemenként 0,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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11. A feladat Magyarország XV. századi történelmére vonatkozik. (E/4)
Válaszoljon a forrás és ismeretei alapján a következő kérdésekre!

„…Miklós őrkanonok, szószólónk, hazatérve jelentette ugyan a pápa legjobb indulatát irányunkban, de
egy mentegetődző  levelet hozott, hogy tudniillik az itáliai háborúk miatt jelenleg nem tud segíteni a
kereszténység ügyén. Azt akarjuk tehát, hogy ne legyetek tovább Őszentségének terhére, hanem egyéb
ügyeket elintézve térjetek mielőbb haza. Azt az egy, igen fontos dolgot azonban hazatértekkor fejtsétek
ki,  hogy manapság veszedelmes az  egész kereszténység ügye iránt  tanúsított  hanyagság,  s  ezt  úgy
fejtsétek ki, hogy a pápa s a többiek megértsék, mi következhetik ebből, s ha – amit nem kívánunk –
valami  baj  történik,  azt  ne  róhassák  fel  Magyarország  királyának,  akin  egyáltalán  nem  múlott  a
kereszténység megvédése, sőt a mohamedi babona kiirtása. Mi ezentúl szükségképpen azt tesszük, ami
helyzetünk szempontjából kevéssé tűnik veszélyesnek.” 

(A magyar uralkodó levele a pápai udvarba küldött követének, 1462)

a) Nevezze meg a levél íróját! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Milyen kéréssel küldte a király a követet a pápához? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Miért rendelte haza? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Melyik államra utal az aláhúzott szövegrész? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

e) A feladat a levél utolsó mondatához kapcsolódik. Hogyan változtatta meg külpolitikáját az
uralkodó az 1460-as évek közepétől? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

12. A feladat Hunyadi Mátyás külpolitikájához kapcsolódik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján!

„Tekintetes  és  általunk  őszintén  kedvelt  nagyságos  hívünk  […]  megértettük  jóakaratodat  és  kiváló
lelkületedet  a  mi  […]  szent  koronánk  szolgálata  iránt,  [most],  miután  már  nagyobbrészt
visszaszerezted  javaidat  és  örökségeidet,  amelyeket  mint  a  legsajátabbat  a  török  császárnak
zsarnokságából  és  kegyetlenségéből  elvesztettél,  és  hogy  magadat  szolgálatunkra  […]  igen
készségesnek és késznek ajánlod, […] ezt mi tőled kegyes lélekkel elfogadjuk.” (Mátyás, István moldvai
vajdának, 1485)

a) Említsen egy okot, hogy miért fogadta el Mátyás a vajda ajánlatát! (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b)  Írja  be  a  térképvázlat  megfelelő  téglalapjaiba  Moldva  (A)  és  Havasalföld  (B)  betűjelét!
(Elemenként 0,5 pont.)
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Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján!
„Legfenségesebb király urunk parancsára hírül adjuk nektek, hogy legfenségesebb urunk a bécsiekkel
folytatott különböző tárgyalások után és miután megadta magát a város […] bevonult a városba.”

(Részlet Márton budai lelkész leveléből, 1485)

c) Mi volt Mátyás hosszabb távú célja a város elfoglalásával? (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Mettől meddig uralkodott Mátyás ? (1 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________

13. A feladat a Hunyadiak korához kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a forrásokhoz kapcsolódó kérdésekre!

1)  „Sok okát  beszélik,  miért kezdtek  összeesküvésbe a  király legrégibb  atyai  barátai.  Hiszen olyan
tekintélyben és hivatalokban volt részük, hogy igazán nem lehetett tőlük ingadozást, árulást várni. Az
érsek állítólag számos sérelme miatt lett összeesküvő.” (Bonfini)
a) Nevezze meg az első forrásban aláhúzott részekhez köthető személyt! (1 pont)

Személy: ________________________________________

2)  „Híre jött,  hogy Szendrőn nagy török sereg gyülekezik.  […]  Mátyás a Délvidék határát nyomban
megerősíti,  […]  futárokkal  figyelmezteti  Báthory  Istvánt,  az  erdélyi  tartomány  helytartóját,  meg  a
temesi f  ő  ispánt, ama vidék kapitányát. […] A törökök Kenyérmez  ő nevű faluhoz értek.” (Bonfini)
b) Nevezze meg a második forrásban aláhúzott részekhez köthető személyt! (1 pont)

Személy: ________________________________________

3)  „Bár  […]  már  1440-ben,  csecsemőként  megkoronázták,  a  trónt  csak  […]  a  főúri  pártharcok
elcsitulásakor, tizenkét éves korában foglalhatta el.  [Hunyadi János] halálakor  […] joggal érezte, hogy
hatalmas ellenféltől szabadult meg.  […] A két Hunyadi fiút és híveiket Budára rendelte.  […] A halálos
ítéletet egyedül Hunyadi Lászlón hajtatta végre.” (Kisfaludy Katalin történész)
c) Nevezze meg, kiről szól a harmadik forrásrészlet! (1 pont)

Személy: ________________________________________
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d) Hol és melyik évben vesztette életét a harmadik forrásban említett Hunyadi János?
(Elemenként 0,5 pont.)

Helyszín: ________________________________________
Év: ________________________________________

14. A feladat a középkori magyar történelemhez kapcsolódik. (E/5)
Oldja meg a feladatot a források és ismeretei alapján!
a) Írja a pontozott vonalakra, hol és mikor történtek a forrásokban leírt ütközetek! (Elemenként 
0,5 pont.)

A) „Zsigmond király tehát elindult seregének hatalmas sokaságával, átkelt a Dunán, és nemcsak hogy
nem félt  a  törökök császárától,  hanem némelyek szerint  a  következőket  mondotta:  »Kell-e félnünk
embertől?  Hiszen  ha  a  mérhetetlen  égbolt  ránk  szakadna,  még  azt  is  föltartanánk,  és  nem  esnék
bajunk.«  A  török  császár  pedig,  akit  a  mi  véneink  Bajazidnak  hívtak,  hallván,  hogy  a  király  nagy
hadikészültséggel betört az országba, hasonlóképpen népe egész haderejét fegyverbe szólította, és övéi
vitéz seregének közepette közeledett,  hogy szembeszálljon a király hadával.  [...]  A magyarok közül
sokan elestek, sokan fogságba jutottak. És ha a király egy hajón nem lel menedéket, akkor nem az ég –
amiként állítólag a fejedelem elbizakodottságában kijelentette –,  hanem az ellenség fegyveres ereje
zúzta volna össze.” 

(Részlet Thuróczy János krónikájából)
Helyszín: ________________________________________ Év: ________________________________________

B)  „És amikor a magyarok egy bizonyos folyóhoz érkeztek,  amelyet  Sajónak hívnak […] megálltak,
tábort ütöttek. […] És mivel a víz nagy volt és mocsaras, nem volt hihető, hogy a hídon kívül bárki
átkelhessen.  […] A magyarok pedig […] azt  szerették volna,  hogy vereséget  szenvedjen  a  király,  és
azután ők kedvesebbek legyenek neki, mert azt hitték, hogy ez a csapás csak részleges.”

(Részlet Rogerius mester Siralmas énekéből)
„Akkor  […]  felment  egy  dombra  [a  kán],  gondosan  megszemlélte  a  magyar  hadsereg  egész
elhelyezkedését,  és  visszatérve  övéihez,  így  szólt:  »Örvendezzünk  társaim,  mert  bár  nagy  annak  a
népnek a száma, mégsem menekülnek ki kezeink közül, mert rövidlátó tanács kormányozza őket«.”

(Tamás, spalatói érsek)
Helyszín: ________________________________________ Év: ________________________________________

C)  „Nem sok idő  elteltével  a  magyarok közössége Lélt  és Bulcsút Németországba küldte.  […] Éjjel-
nappal zaklatták támadásaikkal a várost. Mivel váratlan rohamokkal elfoglalni nem bírták, s magukat
eltökélve  a  külvárosból  elvonulni  nem  akartak,  Ulrich  püspök  és  a  polgárok  követeket  küldtek  a
császárhoz, sürgetve, hogy siessen a város segítségére, mert az ostromló magyarok, bár sokan vannak,
nem őrzik eléggé magukat, ezért nagyon könnyen le lehet őket győzni.”

(Részlet Kézai Simon krónikájából)
Helyszín: ________________________________________ Év: ________________________________________

D) „A magas várfalakról szerteszét a körüli réteken, síkokon számlálhatatlannak látszott az ellenséges
sátrak orma. […] Maga a császár vezérelt számos hajót, ezekkel megszállta a vár alatt folyó Duna és
Száva vizét, hogy vízi úton senki sem vihetett segítséget a várba. […] Magyarországbeli keresztet viselő
számos népek is verődtek össze Kapisztrán János fráter alatt, hogy harcoljanak Krisztus nevéért.”

(Részlet Thuróczy János krónikájából)
Helyszín: ________________________________________; Év: ________________________________________

b)  Nevezze  meg,  ki  a  B)  forrásban  aláhúzással  jelölt  király,  és  adja  meg,  mikor  kezdődött
uralkodása! (Elemenként 0,5 pont.)

Név: ______________________________________; Uralkodásának kezdete: _______________________________________
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15. A feladat Hunyadi Mátyáshoz és a reneszánszhoz kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

a) „[…] a régi királyok magas hegyi várát s az alatta fekvő palotát úgy
megnagyobbította,  kertekkel,  vadaskertekkel,  halastavakkal  úgy
ékesítette,  hogy  ennek  az  építkezésnek  pompája  még  a  többiét  is
felülmúlni  látszott.  A  berendezés  fényűző,  az  ebédlők  tágasak,  a
folyosók stukkóval díszítettek és az ablakok pompásak. Függőkertek
voltak  itt  és  vörösmárvány  medencével,  bronz  ülőhellyel  díszes
szökőkutak.” 

 (Antonio Bonfini: Mátyás király)

Hol  találhatók  Mátyás  azon  palotájának  romjai,  ahol  egykor  a
képen rekonstruált kút állt, és amelyről a szöveges forrás szól?
_____________________________________________________

b)  „[…]  ahol  Zsigmond nagyszerű  építkezésein kívül  semmi megtekintésre  méltó  nem volt,  kezdte
kiépíteni, különösen a belső palotát. A Dunára néző részen kápolnát emelt víziorgonával és márványból
és  ezüstből  készült  kettős  keresztelőkúttal.  […]  Sőt  a  Duna  túlsó  partján,  a  pesti  mezőségen,  egy
mérföldnyire a határban majorság volt. Ez is csodálatos és nem kevésbé kellemetes.”  

(Antonio Bonfini: Mátyás király)
Hol állt Mátyásnak ez a másik palotája? _____________________________________________________

c)  „Nemcsak történelmi jelenség, hanem szellemi magatartás is, mely szerint az embert a műveltség
teszi emberségessé. Ennek a műveltségnek eszményképét […] a görög-római antik műveltségben véli
megtalálni. Ez indokolja az antik kultúra újjászületését, a reneszánszt.” (Magyar Katolikus Lexikon)
Melyik fogalmat határozza meg a lexikon-szócikk? _____________________________________________________

d)  A képen látható  dombormű  a  budai  Várban található.  Ez  az
alkotás a Bautzen városában látható dombormű másolata. Mátyás
az apósával vívott háborúja során hódította meg az ezt a várost is
magában  foglaló,  textiliparáról  híres  tartományt,  melyre  a
középkor során Cseh- és Lengyelország is igényt tartott.

Mi a tartomány neve?
_____________________________________________________

e) „Alázattal  kérjük  ezért  szentségedet,  méltóztassák  az  imént  bemutatott  […]  püspököt  Váradról
áthelyezni, és az esztergomi főegyházmegye érseki tisztébe kegyesen kinevezni.” (Mátyás levele II. Pál
pápának)
Ki a szövegben említett püspök? ________________________________________________

f) „Felette könyvesházat épített, dúsan rakva latin és görög könyvekkel, a könyvek kiállítása is pazar.”
(Antonio Bonfini: Mátyás király)

Hogy hívják a forrásban említett kódexeket (illetve ősnyomtatványokat)?
_____________________________________________________
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g) Melyik itáliai várost tekintjük a reneszánsz szülőhelyének? A
képen a város egyik jelképének tekinthető épület látható. (→)
_____________________________________________________

h) „Ebben az évben, mely ezernégyszáz fölött a nyolcvanötödik volt,
birodalmának nagy kárával  a  császár  elveszítette  […] fővárosát.  A
csillagok megkérdezése és jóslata után ez év elejétől  kezdte tehát
ostromolni a király […], mert tudta, hogy a csillagok most Frigyesnek
kedvezőtlenek. Minden igyekezetét ennélfogva arra irányította, hogy
a  pannonnak  még  eddig  soha  meg  nem  hódolt  igen  virágzó  és
dúsgazdag várost erővel vagy kiéheztetéssel meghódoltassa.” 

(Antonio Bonfini: Mátyás király)
Melyik város ostromáról van szó?
_____________________________________________________

16. A feladat Magyarország középkori történetéhez kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

A) „Pannónia első vértanúja a földre térdelve hangosan így kiáltott: »Uram, Jézus Krisztus, ne ródd fel
nekik  bűnül,  mert  nem  tudják,  mit  tesznek.«  Ám  azok  ezt  látva  még  jobban  megdühödtek,  neki
támadtak,  és  kocsiját  felfordították a  Duna  partjára.  Ott  leráncigálták  kocsijáról,  taligára  rakták és
Kelenföld hegyéről letaszították.” (Középkori legenda)
a) Nevezze meg a szövegben említett vértanút! _____________________________________________________

B) „[a magyar király] »ellenségeitől erősen háborgatott nőtestvérének, Zvoinimir király özvegyének« és
a  legtekintélyesebb  […]  pártnak  hívására  még  az  1091.  év  tavaszán  el  is  indult  […].  [Az  ország]
megszerzésére – az egykorú író szerint – »nem telhetetlenségből« tört, hanem »mert az utód nélkül
elhalt Zvoinimir királynak első  fokon álló rokona volt,  s így annak öröksége a királyi  jog szerint  őt
illette meg.«” (Hóman Bálint történész)
b) Nevezze meg azt a magyar királyt, akiről a szöveg szól! ______________________________________________
c) Nevezze meg azt az országot, amelynek a megszerzéséről a szöveg szól!
___________________________________________________________________________________________________________________

C)  „A tatárok nem messze a hadseregtől találtak egy gázlót, és egy éjszaka alatt mindnyájan átkeltek
rajta, és hajnalban a király egész seregét körülvéve, jégesőként kezdték lőni nyilaikat a hadseregre. A
magyarok, részint,  hogy meglepték,  részint,  hogy ravaszsággal megelőzték  őket,  fegyvert öltve,  lóra
szálltak, de a katonák nem tudták uraikat, az urak katonáikat megtalálni, és amikor harcba indultak,
lanyhán és egykedvűen vonultak.” (Rogerius: Siralmas ének)
d) Nevezze meg a szövegben szereplő magyar királyt!
___________________________________________________________________________________________________________________
e) Nevezze meg a helységet, ahol a csata zajlott! ________________________
f) Adja meg a csata dátumát! _______________________ (évszám)

D) „[…] tehát rokona volt Gézának s […] a leviratus ősi jogszokásának akart érvényt szerezni, melynek
értelmében az özvegyet férje nemzetsége férjhez adhatja annak öccséhez – a magyar szólásmód szerint
„kisebbik urához” – vagy a nemzetségnek más férfitagjához. A trónt pedig a […] hagyományos és Géza
idejéig  sértetlen  örökösödési  rend  értelmében,  mint  Árpád  nemzetségének  legidősebb  férfitagja
követelte magának.” (Hóman Bálint történész)
g) Nevezze meg a szövegben említett trónkövetelőt!_____________________________________________________
h) Nevezze meg szakkifejezéssel a szövegben említett hagyományos öröklési rendet!
___________________________________________________________________________________________________________________
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17. A feladat a középkori magyar történelemhez kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei segítségével!

„4.  Ha  ezután  valakit  az  egész  falu  tolvajnak  kiált,  istenítélettel  vizsgálják  meg.  Ha  ennek  folytán
ártatlannak bizonyul, a falu csupán egy penzát fizessen a papnak. Ha pedig bűnösnek találják, minden
vagyonát foglalják le a király részére, amiből negyedrészt a falubelieknek adjanak.
6. Ha a bíró a rabszolga orrát nem vágja le, vagy a szabadot nem akasztja fel, vesszen mindene, fiain és
lányain kívül, s magát adják el. Ha pedig ártatlant akaszt fel, száztíz pénzt fizessen, és a felakasztott
személy minden vagyonát adja vissza.
12. Ha valamely szabadot vagy rabszolgát lopáson érnek, akasszák fel. Ha pedig, hogy meneküljön az
akasztófától, a templomba menekül, kihozván őt a templomból, vakítsák meg. Az olyan rabszolga pedig
avagy szabad, aki libát vagy tyúkot lop, fél szemét veszítse, s amit lopott, adja vissza.
14. Ha valamely szabad ember tíz dénár értékűt lop, akasszák fel, ha tíz dénárnál kisebb értékűt lop, a
lopott értéket tizenkétszeresen adja vissza, és egy ökröt fizessen.” (I. László II. törvénykönyvéből)

a) A bűnösség megállapításának melyik két módját említi a törvény? (Elemenként 0,5 pont.)
1. _____________________________________________________; 2. _____________________________________________________

b) Magyarázza meg saját szavaival, miért különbözik a bírói tévedés kétféle büntetése! (1 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________

c) A törvény szigorára feltehetően azért volt szükség, mert jelentős tömegek változtatták meg a
lakhelyüket a korszakban. Magyarázza meg a jelenség okát! (1 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________

d) Mikor uralkodott I. (Szent) László? (Elemenként 0,5 pont.)
uralkodásának kezdete (évszám): ______________________
uralkodásának vége (évszám): ______________________

18. A feladat a XIV–XV. századi magyar jobbágyság helyzetével kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével!

1.  „Elrendeltük és parancsoljuk, hogy minden megyében, minden egyes kapu után, amelyen szénával
vagy gabonával megrakott szekér képes befordulni vagy azon át kijönni – lakjék bár ugyanazon kapu
mögött,  illetve  kapuval  rendelkező  telken három vagy négy vagy ennél  több ember [család],  […]  a
kirovás megtörténte után 15 napon belül 18 dénárt a kamarák ispánjainak a kezéhez kell szolgáltatni
és fizetni.”

(Károly Róbert dekrétuma)

2.  „Ezen kívül  bármely  néven nevezett  minden szabad faluban,  sőt  még az  udvarnoki  és  királynéi
falvakban élő valamennyi szántóvető és szőlőbirtokos jobbágyainktól […] ezek minden terményének és
borának kilenced részét fogjuk beszedni, […] és a […] bárók […] hasonlóképpen hajtsák be.”

(Nagy Lajos törvényeiből)

3. „Nemkülönben: a fizetés portánként legyen, mégpedig úgy, hogy ha egy egész telken […] egy portán
belül csak egy [család] lakik, az fizessen 20 dénárt. Ha pedig ketten kapnának egy telket és egy telek
földjét egy portán belül, [kettőjük összesen] fizessen egy és egy fél porta szerint.
Ha pedig még többen lennének, értsd: hárman, akkor is egy és egy fél porta szerint fizessenek.”

(Hunyadi Mátyás dekrétuma)

4. „[A kalocsai érsek] nyíltan elítélte a dikának nevezett […] adót, amelyet a sokféle terhes háborúság
miatt a király évente háromszor-négyszer kivetett […].”

(Antonio Bonfini)
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a) Nevezze meg (a forrásokban nem szereplő szakkifejezéssel) azokat az adókat, amelyekre az
1., valamint a 4. sorszámmal jelölt forrás vonatkozik! (Elemenként 0,5 pont.)

1. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________

b) Hány dénár adó folyt be egy olyan jobbágytelek után, amelyen három család osztozott, az 1.,
illetve a 3. sorszámmal jelölt rendelkezés értelmében? (Elemenként 0,5 pont.)

1. _____________________________________; 3. _____________________________________;

c) Mi volt a társadalomtörténeti jelentősége a jobbágyok szempontjából a 2. sorszámmal jelölt
forrásban szereplő intézkedésnek? (1 pont)
_______________________________________________________________________________________________________________

d) Melyik évben került sor a 2. forrásban szereplő rendelkezés kiadására? (1 pont)
_______________________________________________________________________________________________________________

19. A feladat az Anjou-kori társadalomhoz kapcsolódik. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

„11. Ugyanazon nemeseknek kérésébe is beleegyeztünk: hogy az országunk határai közt lakó valódi
nemesek  még  az  országunk  határai  közt  fekvő  hercegi  tartományokban  levők  is,  megannyian
ugyanazon egy szabadsággal éljenek. 
12.  […].  Nem  is  kell  őket  ezentúl  a  Bansul  Moranak  nevezett  nyestbőradó  miatt  zaklatni.  Hanem,
miként országunk más részeinek többi nemesei,  ők is szabadok és mentesek maradjanak bárminemű
egyéb adók kirovásától, a melyeknek fizetése eddigelé szokásban volt.
15.  A  nemeseket  nem kell  arra  kényszeríteni,  hogy a  vámhelyek felé  menjenek.  Hanem a réveken
mindenfelé, a merre csak akarják, minden akadály nélkül, szabad átkelésük legyen.
16. Az országlakosok jobbágyait, […] ama jobbágyok urainak önként adott engedélye nélkül erőszakkal
elvenni tilos.”

(I. Lajos 1351-es törvényeiből)

a) A szövegben említett hercegi tartomány Szlavónia. Melyik a címere? Karikázza be a megfelelő
sorszámot! (A szövegben utalást talál a címer motívumára.)

b) Nevezze meg szakkifejezéssel azt az országhatáron szedett vámot, amelynek a fizetése alól a
nemesek a 15. cikkely alapján felmentést kaptak!
__________________________________________________________________________
c) Milyen kötelezettségért cserébe nyerték el a nemesek az adómentességet?
_____________________________________
Nevezzen meg két társadalmi csoportot,  amely a 16. cikkelyben említett országlakosok közé
tartozik!

d) _____________________________________ e)  _____________________________________
f) Melyik korábbi törvényt erősítette meg Lajos 1351-ben? _____________________________________
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20. A feladat az etelközi magyarság életmódjához kapcsolódik. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével!

„Sátraik vannak, és együtt vonulnak a sarjadó fűvel és a zöld vegetációval. Bárhova is mennek, együtt
utaznak egész rakományukkal és raktárukkal,  […], a sátrakkal és az állatokkal. […] Egyik határuk a
Bizánci-tengert éri, amelybe két folyó ömlik. […] Lakhelyeik e két folyó között vannak. Amikor eljönnek
a téli  napok,  mindegyikőjük ahhoz a folyóhoz húzódik,  amelyikhez éppen közelebb van.  Ott marad
télire és halászik. A téli tartózkodás ott alkalmasabb számukra. […] A magyarok […] állandóan legyőzik
azokat a szlávokat, akik közel laknak hozzájuk. Súlyos élelmiszeradókat vetnek ki rájuk, és úgy kezelik
őket mint foglyaikat. […] Megmegrohanják a szlávokat és oroszokat, és addig mennek a parton, amíg a
bizánciak országának egy kikötőjéhez nem érnek,  amelynek Kercs a neve.  […] Amikor a magyarok
Kercsbe érnek, az elébük menő bizánciakkal vásárt tartanak. Eladják nekik a rabszolgákat, és vesznek
bizánci brokátot, gyapjúszőnyegeket és más bizánci árukat.” 

(Ibn Ruszta és Gardízi leírása)

A kelet-európai sztyeppe

Azonosítsa  a  vaktérképen  a  szövegben  szereplő  helyszíneket!  Írja  a  megfelelő  sorszámokat  a
táblázatba! Egy sorba egy sorszámot írjon! Négy sorszám kimarad. (Elemenként 0,5 pont.)

Helyszín meghatározása Sorszám

a) A magyarok nyári szállásai.

b) A magyarok téli szállásai.

c) Kercs, bizánci kikötőváros

d) A keleti szláv szállásterületek.

e) Mivel magyarázható, hogy a „magyarok … állandóan legyőzik … a szlávokat”? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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21. A feladat a középkori magyarországi városfejlődéssel kapcsolatos. (E/4)
Nevezze meg a térképvázlat  és ismeretei  segítségével  azokat a sorszámmal jelölt városokat,
amelyekre a leírások vonatkoznak! Írja melléjük a térképvázlaton található sorszámok közül a
megfelelőt! Két sorszám kimarad. (Elemenként 0,5 pont.)

Magyarország fő kereskedelmi útjai és legjelentősebb vásáros helyei (városai) a XIV–XV. században

a)  Az  ország  központjából  Lengyelország  felé  vezető  kereskedelmi  út  mentén  helyezkedett  el,  de
összeköttetésben  állt  az  észak-magyarországi  aranybányászat  központjaival  is.  Polgárai  I.  Károllyal
(Károly Róberttel) együtt harcoltak a helyi tartományurak, az Abák ellen.

A város neve: ________________________ Sorszáma: ____________

b) A vízi és szárazföldi kereskedelem legjelentősebb csomópontjában helyezkedett el. A tatárjárás után
IV.  Béla  uralkodói  székhellyé  tette.  Utódai  közül  főként  Luxemburgi  Zsigmond  és  Hunyadi  Mátyás
folytatott itt nagyobb építkezéseket.

A város neve: ________________________ Sorszáma: ____________

c)  A  Bécs  felé  vezető  vízi  és  szárazföldi  kereskedelmi  út  mellett,  az  ország  „nyugati  kapujában”
helyezkedett el. Már a korai időktől kezdve erődített vámszedő hely volt, de várossá fejlődése a XIII.
században betelepülő német polgároknak köszönhetően vette kezdetét.  Hunyadi Mátyás rövid életű
egyetemet (akadémiát) alapított itt. 

A város neve: ________________________ Sorszáma: ____________

d) A legfontosabb vízi út és az ország központjából Csehország felé vezető szárazföldi kereskedelmi út
metszéspontjánál  helyezkedett  el.  Már  a  kora Árpád-korban központtá  vált,  kővárát  a  tatárok sem
tudták bevenni. Későbbi virágzását elsősorban annak köszönhette, hogy egyházi székhely volt.

A város neve: ________________________ Sorszáma: ____________
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22. A feladat Luxemburgi Zsigmond külpolitikájához kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

A  táblázatban  Zsigmond  külpolitikai  tevékenységéhez  köthető  két  fontos  helyszín  meghatározása
szerepel. Írja  be  a  települések  nevét  és  a  térképen  található  betűjelét  a  táblázat  megfelelő
mezőjébe! Két betűjel kimarad.

Helyszín meghatározása Település neve Település
betűjele

a) Nemzetközi keresztény sereg veresége az oszmánoktól.

b) A  Zsigmond  hatalma  ellen  is  irányuló  eretnekmozgalom
kiindulópontja.

A  források  Zsigmond  korának  három  súlyos  konfliktusát,  külpolitikai  problémáját  mutatják  be.
Fogalmazza meg a  források segítségével,  mi  volt  Zsigmond  három legfontosabb  külpolitikai
célkitűzése!

Pápák a XIV–XV. század fordulóján

c) Külpolitikai célkitűzés: ____________________________________________________________________________________
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„Mi,  Jan  Žižka,  Chval  z  Machovic,  a  táborita  […]  nép  tisztjei  és  kormányzója  Istent  remélve,  Isten
kínszenvedésére figyelmeztetünk titeket mindeneket,  a  plženi  szövetség lovagjait,  alsóbb nemeseit,
polgárait és parasztjait, hogy ne szegüljetek ellen többé az Úristennek és az ő szent parancsolatainak.”

(Žižka levele a plženi szövetséghez)

d) Külpolitikai célkitűzés: ____________________________________________________________________________________

„A törökök megölték Lázár szerb fejedelmet a 6897. (1389.) évben június havában. Bajazid vette át
atyja,  Murad  szultánságát,  hatalma  alá  hajtotta  a  szerb  földet  is,  rákényszerítette  őket,  hogy  adót
fizessenek, hadsereget küldjenek neki, s [háborúban] vele együtt vonuljanak ki,  és Stefan deszpotát
helyezte atyja trónusára, hogy uralkodjék a szerbek felett.” 

(Névtelen bolgár évkönyv)

e) Külpolitikai célkitűzés: ____________________________________________________________________________________

f) Mi volt Zsigmond legmagasabb méltósága élete során? ______________________________________________

* 23. Az alábbi feladat Luxemburgi Zsigmond uralkodásával kapcsolatos. (E/5)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont)

Azonosítsa a térkép alapján az alábbi jelmagyarázatokat! (Elemenként 0,5 pont)
_____________________________________

_____________________________________

„1.  Hogy a fonttal,  mérleggel,  öllel  való mérés,  a  bornak,  gabonának kimérése,  s  általában minden
megmérhető és mázsálható dolognak kimérése és mázsálása minden városban,  a  mezővárosokban,
várakban, s egyáltalán országunk határain belül mindenütt Buda városunk mértéke szerint történjék…
2.  Elrendeltük  azonkívül,  hogy  az  idegen  kereskedőknek  bármely  városban  posztót  levágni  és
rőfönként eladni, sőt egyszerre hat végnél kevesebbet eladni semmikor, még vasárnapokon se legyen
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szabad, ha ugyan azoknak a kereskedőknek van hat vagy ennél több darab posztójuk. Hogyha másként
mernének cselekedni, minden vég posztót, melyet jelen rendelés ellenére eladtak, elidegenítettek vagy
elcseréltek, valamint az azokért netalán fizetett pénzt is el kell tőlük venni. 
12. Ezenfelül, ha azoknak a városoknak a polgárai, melyeket újonnan létesítettünk és amelyeket más
városok szabadságaival láttunk el, bíráik és esküdtjeik ítéletében és határozatában megnyugodni nem
akarnának, megannyian ahhoz a városhoz, amelynek szabadságaival élnek vagy tárnokmesterünkhöz
fellebbezhetnek.” (Az 1405. évi városi dekrétumokból)

b) Fogalmazza meg saját szavaival a dekrétumban olvasható királyi intézkedések lényegét  (3
pont)

1. pont: __________________________________________________________________________
2. pont: __________________________________________________________________________
12. pont: __________________________________________________________________________

c) Magyarázza meg, miért nem fellebbezhettek a jobbágyok a tárnokmesterhez! (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

24. A feladat a középkori Magyar Királysággal kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei alapján!
a) Döntse el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Választását X jellel jelölje! (Elemenként 0,5
pont.) 

„Mindenekelőtt esküvel elhatároztuk, hogy ha a főembereknek rokonát lopás bűnében találják egy tyúk
értékén  túl,  […]  akasszák  fel,  és  egész  vagyona  vesszen  el.  Ha  valamely  szabadot  vagy  rabszolgát
lopáson érnek, akasszák fel.  Ha pedig, hogy megmeneküljön az akasztófától,  a templomba menekül,
kihozván őt a templomból, vakítsák meg. Az olyan rabszolga pedig avagy szabad, aki libát vagy tyúkot
lop, fél szemét veszítse el, s amit lopott adja vissza. […]
Ha valamely szabad ember tíz dénár értékűt lop, akasszák fel,  ha tíz dénárnál kisebb értékűt lop, a
lopott értéket tizenkétszeresen adja vissza, és egy ökröt fizessen. […]
Ha ezután valakit az egész falu tolvajnak kiált, istenítélettel vizsgálják meg. […]
Ha a bíró a rabszolga orrát nem vágja le, vagy a szabadot nem akasztja fel, vesszen mindene, fiain és
lányain kívül, s magát adják el. Ha pedig ártatlant akaszt fel, száztíz pénzt fizessen, és a felakasztott
személy minden vagyonát adja vissza. […] 
Akik pogány szokás szerint kutak mellett áldoznak, vagy fákhoz, forrásokhoz, kövekhez ajándékokat
visznek, bűnükért egy ökörrel fizessenek.” (Szent László törvénykönyvéből)

Megállapítás Igaz Hamis

1. László törvényeiben a tolvajokat egyformán büntette.

2. László korában elfogadott bizonyítási eljárás volt az istenítélet.

3.  A  törvény  szigorúbban  büntette  a  bírót,  ha  a  tolvajt  futni  hagyta,  mintha
ártatlant ítélt el.

4. László uralkodása idején már feledésbe merültek a pogány szokások.

b) Nevezze meg, mely gazdasági célt szolgálták a törvényben megfogalmazott intézkedések! (1
pont)
_______________________________________________________________________________________________________________
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c)  Nevezze  meg,  mely  társadalmi  berendezkedés  megerősödéséhez  járultak  hozzá  a  fenti
törvények! (1 pont)
_______________________________________________________________________________________________________________

25. A feladat az Árpád-kori építészethez kapcsolódik. (E/4)
Párosítsa össze a képeket a leírásokkal! (Egy leíráshoz nem tartozik kép.) (Elemenként 1 pont.)

1. 2. 3. 4.

a) Feldebrő XI. századi öthajós, centrális elrendezésű templomának altemploma a magyarországi 
falfestészet legelső – máig fennmaradt – emlékeit rejti. Egyesfeltételezések  szerint  az  
altemplomból nyíló sírkamrába Aba Sámuel királyt temették.

b) Az  esztergomi  királyi  vár  középkori  kápolnáját  a  XII.  század  végén  építették.  Jellegzetes  
építészeti megoldása a bejárat fölött elhelyezett rózsaablak.

c) A XIII.  századi  nemzetségi  monostorok  egyike a  zsámbéki.  A háromhajós  templom kapuja  
fölött rózsaablak nyílik, melyet toronypár fog közre. A templom építészeti megoldásai  a  
román és a gótikus stílus sajátos keveredéséről tesznek tanúbizonyságot. 

d) A  tatárjárást  követő  évtizedekben  épült  a  visegrádi  alsóvárhoz  tartozó  34  méter  magas  
lakótorony.  Zömök  falai  3,6  méter  vastagok,  a  negyedik  szinten  ma  is  láthatók  a  kora  
gótikus ikerablakok. 

e) Az  ösküi  templom  kerek  hajójával  és  patkóíves  szentélyével  a  román  kori  rotundák  
legegyszerűbb típusát képviseli.
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26. A feladat a középkori Magyarország történelmére vonatkozik. (E/4)
Válaszoljon a forrás és ismeretei segítségével a kérdésekre!

„[…]  [X] királynak, kedves  ősünknek és elődünknek aranypecsétjével megerősített, minden gyanútól
mentes említett oklevelét, amely szóról szóra ezen oklevelünkbe lett iktatva, elfogadtuk, jóváhagytuk
és  helyeseljük  minden  benne  kifejezett  szabadsággal  együtt  az  imént  említett  egyetlen  cikkely
kivételével (melyet ugyanabból a kiváltságlevélből  kirekesztettünk,  hogy tudniillik az örökös nélkül
elhalt nemesek megtehetik, hogy a birtokaikat életük folyamán vagy halálukon annak, akinek akarják,
egyházaknak vagy másoknak adják vagy hagyják,  eladják vagy elidegenítsék, sőt ennek megtételére
semmiféle  lehetőségük ne legyen,  hanem jogilag és  törvényesen,  tisztán és  egyszerűen mindenféle
ellentmondás nélkül testvéreikre, rokonaikra és nemzetségükre szálljanak birtokaik), s miként a fent
említett [X] király Úr aranypecsétes kiváltságlevele tartalmazza…” (I. Lajos)

a) Töltse ki a táblázatot! (Elemenként 0,5 pont.)

1.  A  forrásban  említett  király  neve  (A  szövegben  [X] jel
található a király neve helyén.)

2. A forrásban említett oklevél megnevezése

3. A forrásban említett oklevél kiadásának éve

4. A forrás kibocsátásának éve

b) Határozza meg, hogyan változtatta meg az öröklés rendjét I. Lajos az oklevelével! (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

c) Határozza meg, meddig (év) maradt érvényben a forrásban említett törvény! (1 pont)
_______________________________________________________________________________________________________________
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27. A feladat Hunyadi Mátyás külpolitikájára vonatkozik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre ismeretei segítségével!

Magyarország a XV. században

a) Írja a pontozott vonalra a szomszédos országok (A, B, C) nevét! (Elemenként 0,5 pont.) 

b) Válassza ki a betűjel beírásával, Magyarország melyik országgal való kapcsolatát jellemezte:
a perszonálunió: __________________________________________________________________________ (0,5 pont.)
a támadó háború: _________________________________________________________________________ (0,5 pont.)
a védekezés: _______________________________________________________________________________ (0,5 pont.)

c) Fogalmazza meg, mi volt Mátyás külpolitikai koncepciójának a végső célja! (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
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28. A feladat a XIV–XV. század magyar történelméhez kapcsolódik. (E/4)

a) Azonosítsa az alábbi  forrásokhoz kapcsolódó helyszíneket!  Írja  be a  források betűjelét  a
térképvázlat megfelelő négyzetébe! Egy helyszín kimarad! (Elemenként 0,5 pont.)

A) „Miután az  els  ő    rigómezei csatában(b)  a törökök szétzúzták a szerb államot, s hazánkat kezdték
támadni, Zsigmond nem kis diplomáciai erőfeszítéssel hatalmas lovagsereget vonultatott fel ellenük.
Még a távoli Angliából és Franciaországból is szép számmal érkeztek lovagok, akik valószínűleg helyt is
álltak  volna  egy  nyugateurópai  stílusú  ellenféllel  szemben,  a  törökök  ellen  azonban  […]  csúfos
vereséget szenvedtek.” (Bertényi Iván és Gyapay Gábor történészek)

B) „A  törökök említett császára  (c)  […]  a Duna és a Száva folyamokat, melyek a vár mellett folynak,
annyira körülzárta, hogy a várba hajóval sem lehetett segítséget vinni.  […]  A hadigépek lövései  […]
éjjel-nappal egyre sűrűbben mennydörögtek, és a félelmetes dörgéseket egészen Szeged városáig […]
hallani lehetett.” (Thuróczy János leírásából)

C) „János cseh király saját fiával, Károllyal és a lengyel királlyal együtt eljött Magyarországra […] Károly
királyhoz(d),  hogy  örök  békeszövetséget  kössenek:  ez  meg  is  történt.  […]  Elhatározták,  […]  hogy
bármelyiket vagy országukat valami ellenség támadná meg, a többiek kötelesek segítségére sietni.”

(Thuróczy János krónikájából)

b) Melyik évben történt az első forrásban aláhúzott esemény? (0,5 pont)
Év: _____________________________________

c) Nevezze meg, ki a második szövegrészletben aláhúzott személy! (1 pont)
Személy: _____________________________________

d) Írja le a harmadik forrásban aláhúzott király uralkodásának kezdő és befejező évét!
Uralkodásának kezdő éve: _____________________________________ (0,5 pont.)
Uralkodásának befejező éve: _____________________________________ (0,5 pont.)
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29. A feladat a középkori magyar történelemhez kapcsolódik. (E/5)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont.)

„És amikor a magyarok egy bizonyos folyóhoz érkeztek, amelyet Sajónak hívnak […], a folyón egy hídon
átkelve megálltak, tábort ütöttek,  őröket állítottak a hídra, hogy éjszaka  őrszolgálattal  őrködjenek. A
tatárok pedig a mocsaras helyen való átkelés után a víz körül a síkságon helyezkedtek el. És mivel a víz
nagy  volt  és  mocsaras,  nem  volt  hihető,  hogy  a  hídon  kívül  bárki  átkelhessen.  A  király  eközben
buzdította övéit, hogy férfiasan készüljenek a harcra; és nem kevés zászlót osztott ki saját kezűleg a
főemberek között.  […]  A tatárok nem messze a hadseregtől találtak egy gázlót,  és egy éjszaka alatt
mindnyájan átkeltek rajta és hajnalban a király seregét körülvéve jégesőként kezdték lőni nyilaikat a
hadseregre.” (Rogerius)

a) Nevezze meg, ki a forrásban említett király!
Király neve: _____________________________________

b) Melyik évben történt a forrásban leírt esemény?
Év: _____________________________________

c) Húzza alá a felsoroltak közül a támadó sereg vezérét!
Ögödej Batu Dzsingisz Kublaj

d) Nevezze meg a forrásban leírt csata helyszínét!
Helyszín: _____________________________________

e) Tegyen „X”-jelet abba a négyzetbe, ahol a fenti esemény történt!

30. A feladat a vándorló magyarokkal kapcsolatos. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján!

„A magyarok pedig a türkök egyik fajtája. Főnökük 20 000 lovassal vonul ki. Főnökük neve: Kende. Ez
azonban csak névleges címe királyuknak, minthogy azt az embert, aki királyként uralkodik fölöttük,
Gyulának  hívják.  Minden  magyar  a  Gyula  nevű  főnökük  parancsait  követi  a  háború  dolgában,  a
védelemben  és  más  ügyekben.  Sátraik  vannak,  és  együtt  lovagolnak  a  sarjadó  fűvel  és  a  zöld
vegetációval. Bárhová is mennek, együtt utaznak egész rakományukkal és raktárukkal, [az uralkodó]
kísérőivel és a trónussal, a sátrakkal és az állatokkal.” (Ibn Ruszta, X. század)
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a) Határozza meg a forrásban leírt uralmi forma nevét! (1 pont)
_______________________________________________________________________________________________________________

b) Nevezze meg, mely szállásterületen, és mely néptől vették át ezt a rendszert a magyarok?
(Elemenként 0,5 pont.)

1) a szállásterület neve: __________________________________________________________________________
2) a nép vagy a birodalom neve: _________________________________________________________________

c) Nevezze meg, milyen életmódot folytattak őseink ebben a korszakban! (1 pont)
__________________________________________________________________________

„Miután azonban Simeon újra kibékült a rómaiak [bizánciak] császárával, és bátorságban érezte magát,
a besenyőkhöz küldött és megegyezett velük. Hogy leverik, és semmivé teszik a türköket. És amikor a
türkök hadjáratra mentek, a besenyők Simeonnal a türkök ellen jöttek, családjukat teljesen kiirtották,
és  a  földjük  őrzésére  hagyott  türköket  gonoszul  kiűzték.  Miután  pedig  a  türkök  visszatértek,  és
földjüket ilyen pusztán és feldúlva találták, letelepedtek arra a földre, amelyen ma is laknak […]”

(Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár, X. század)

d) Határozza meg, mely eseményről szól a forrás! (0,5 pont)
_______________________________________________________________________________________________________________

e) Nevezze meg, hogy a türkök a forrásban mely népet jelölik! (0,5 pont)
_______________________________________________________________________________________________________________

31. A feladat Hunyadi Mátyás uralkodásával kapcsolatos. (E/4)
A  forrásrészletek  olyan  uralkodókra  vonatkoznak,  akikkel  Mátyás  háborút  vívott.  Írja  a
forrásrészletek  sorszámát  a  megfelelő  uralkodó  neve  mellé!  (A  forrásrészletekben  szereplő
„Pannónia” földrajzi név Magyarországot jelenti.) (Elemenként 0,5 pont.)

1.  „Azt  hitte,  hogy  Pannónia  elfoglalása  után  a  keresztény  közösség  többi  tartományát  egykettőre
uralma alá vetheti.”
2. „Nem feledte a mérhetetlenül súlyos vereséget […], amelyet múltkorjában Görögfejérvárnál Corvinus
Jánostól szenvedett.”
3.  „Ahogy  [Újlaki]  Miklóssal  meg  a  többi  párthívével  megegyezett,  Pannónia  megszerzésének
reményében megparancsolja kapitányának, hogy ötezer emberrel rontson rá Felső-Pannóniára. Ez a
parancs szerint először Szombathely környékét támadja meg.”
4. „Megparancsolta [hadvezérének], hogy rontson át a Száván Pannóniába, és tűzzelvassal pusztítson
mindent. A Száva apadásakor először a szerémi vidéket rohanja le.”
5. „Megtudta, hogy a hamis hitben való megátalkodottsága miatt Pál pápa [az uralkodói] méltóságból
kiebrudalta őt, és sejtette, hogy mihamar háború indul ellene, [ezért] […] erős, jól felszerelt hadsereget
állított, és remélte, hogy magát, hitét és rangját fegyverrel megvédi.”
6. „A koronát, amely 24 éven át a […] hatalmában volt, felszalagozva, páratlan pompával és ünnepélyes
vidámsággal Sopronba viszik, mintha az égből szállt volna alá.”
7. „A sereg közepén vasas lovasokkal körülvéve elvonult, és a közelben megpillantotta [Mátyás] királyt:
Hát így bánsz velem, fiam? – szólt. Ellenségként üldözöd szülődet, és az igaz hit ürügyével ki akarsz
túrni az országomból?” 
8. „Keleti hadjáratra készültében, miután szárazföldön és tengeren kiemelkedő tetteket hajtott végre,
[…] mindenki meglepetésére mérgezés gyanújával a táborban elhalálozik.”

(Bonfini: A magyar történelem tizedei)
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III. (Habsburg) Frigyes,
német–római császár

Podjebrád György,
cseh király

II. Mohamed,
török szultán

Forrásrészletek
sorszáma

32. A feladat a középkori magyar jogalkotással kapcsolatos. (E/5)
Mely uralkodókhoz kapcsolhatók az alábbi törvényrészletek? Írja a törvényrészletek mellé az
uralkodó nevét és uralkodásának kezdő évét! (Elemenként 0,5 pont.)

Törvényrészlet Uralkodó Uralkodás
kezdő éve

a)  „Azt  is  elrendeltük,  hogy  ha  mi  vagy  a  mi  utódaink  közül  valaki
valamely időben ezen rendelkezéseink ellen akarna cselekedni, ennek az
oklevélnek erejénél fogva mind a püspöknek, mind a többi jobbágyoknak
és az országunk nemeseinek, együttesen és külön-külön, a jelenben és a
jövőben mindörökké szabadságukban álljon,  hogy a  hűtlenség minden
vétke  nélkül  nekünk  és  a  mi  utódainknak  ellenállhassanak  és
ellentmondhassanak.”

b)  „Tíz falu építsen egy templomot, amelyet két telekkel s ugyanannyi
rabszolgával lássanak el, lóval és kancával, hat ökörrel és két tehénnel, 30
aprómarhával. Ruhákról és oltártakarókról a király gondoskodjék, papról
és könyvekről a püspök.”

c)  „Minden,  bármely néven nevezendő  szabad községben,  valamint  az
udvarnoki  és  királynői  községekben  levő  összes  szántóvető  és
szőlőbirtokos  jobbágyainktól  (kivéve  a  falakkal  bekerített  városokat)
minden terményüknek és boruknak kilencedét beszedetjük és a királyné
asszony  is  be  fogja  szedetni.  És  a  fönt  nevezett  bárók  és  nemesek
bármely  birtokaikon  levő  minden  szántóvető  és  szőlővel  bíró
jobbágyoktól  ezek  minden terményének  és  borának  kilenced részét  a
maguk szükségére hasonlóképen hajtsák és szedjék be.”

d) „1. §. Mindenekelőtt végeztük és esküt mondtunk reá, hogy akármely
főember közelvalója találtatnék lopás vétkében egy tyúk áránál feljebb,
senki semmiképpen el ne rejthesse vagy meg ne oltalmazhassa azt. 2. §.
Tetszett azt is végeznünk, hogy magát a tolvajt, ha csak templomba nem
jut, akasszák fel és minden vagyona vesszen utána.”

e)  „Elrendeltük és parancsoljuk, hogy minden megyében, minden egyes
kapu  után,  amelyen  szénával  vagy  gabonával  megrakott  szekér  képes
befordulni  vagy azon  át  kijönni,  […]  kivévén a  mi  királyi  és  királynéi
szolgáinkat, [...] kivévén továbbá az egyházakat, városokat vagy másokat,
akik  nyilvánvaló  kiváltságot,  szabadságot  élveznek,  a  kirovás
megtörténte  után  15  napon  belül  18  dénárt  a  kamarák  ispánjának  a
kezéhez kell szolgáltatni és fizetni.”
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33. A feladat a magyar kultúrához kapcsolódik. (E/4)
Azonosítsa a képeken látható magyar kulturális emlékeket! Írja a képek alá a helyes megoldást!
Minden képpárhoz megadtuk a rajtuk látható emlékek nevét. (Soronként 1 pont.)
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34. A feladat középkori magyar társadalom történetéhez kapcsolódik. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével!

„Szeged  nyílt,  nagy  város  és  egyetlen,  mintegy  egy  mérföldnyi  hosszú  utcából  áll.  Környéke
mindennemű gabonával megáldott, termékeny szántóföld. […] A császár Szegedet valamely püspöknek
ajándékozta. Láttam e főpapot, ki igen tág lelkiismeretű embernek tűnt előttem. […] Pestnél átkeltem a
Dunán  és  Budára  érkeztem.  Belgrádtól  Budáig  hét  napig  utaztam.  Buda,  Magyarország  fővárosa,
hosszasan elnyúló hegyen áll.  Kelet felé a Duna folyik,  nyugati  oldalán a völgy terül  el,  délen nagy
palota emelkedik, mely a kapu felett uralkodik, e palotát a császár kezdte építtetni, mely befejezése
után nagyszerű és erős leend. […]
A városban a ___c)___ mind az igazságszolgáltatás, mind a kereskedelem és ipar terén uralkodnak. Sok
franciául beszélő zsidót is láthatni, kik közül sokat Franciaországból űztek ki.” 

(Bertrandon de la Brocquière francia lovag útleírása Magyarországról, 1457)

a) Szeged a korszakban mezőváros volt. Milyen bizonyítékai vannak ennek a forrásszövegben? Két
bizonyítékot / jellemzőt írjon! (0,5–0,5 pont)
1. _________________________________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________________________________

b) Nevezze meg a szövegben említett császárt! (1 pont)
__________________________________________________________________________

c) Melyik etnikai csoport nevét hagytuk ki a szöveg utolsó bekezdéséből? (1 pont)
__________________________________________________________________________

35. A feladat a középkori magyar társadalomra vonatkozik. (E/3)
Írja a táblázatba annak a törvénycikknek a sorszámát,  amelyre az állítás vonatkozik!  (Egyes
törvénycikkek több helyre is illenek, egy törvénycikk azonban egyik helyre sem írható be.)  (Elemenként
0,5 pont.)

„22.  Akik  pogány  szokás  szerint  kutak  mellett  áldoznak,  vagy  fákhoz,  forrásokhoz  és  kövekhez
ajándékokat visznek, bűnükért egy ökörrel fizessenek.” 

(I. László I. törvénykönyvéből)

„6. Ha a bíró a rabszolga orrát nem vágja le, vagy a szabadot nem akasztja fel, vesszen el mindene fiain
vagy lányain kívül, s magát a bírót adják el. Ha pedig ártatlant akaszt fel, száztíz pénzt fizessen, és a
felakasztott személy minden vagyonát adja vissza. […]
12.  Ha  valamely  szabadot  vagy  szolgát  lopáson  érnek,  akasszák  fel.  Ha  pedig,  hogy  meneküljön
akasztófától, a templomba menekül, kihozván őt a templomból, vakítsák meg. Az olyan szolga pedig,
avagy szabad, aki libát vagy tyúkot lop, fél szemét veszítse, s amit lopott, adja vissza.”

(I. László II. törvénykönyvéből)

„20.  Minden  olyan  birtok,  melyet  Szent  István  adományozott,  illessen  meg  minden  természetes
leszármazás szerinti utódot vagy örököst. Az olyan birtok azonban, amelyet más királyok adtak, apáról
fiúra szálljon, s ha ilyenek nincsenek, örököljön a fiútestvér, s ennek halála után fiait se zárják ki az
örökségből. Ha pedig az illetőnek fiútestvére nincsen, az örökséget a király részére vegyék át. […]
27.  Senki  se  merjen  tanúbizonyságot  tenni,  csak  ha  bűneit  meggyónta.  Akinek  a  tanúskodását
hamisnak találják, annak a tanúbizonyságát többé ne fogadják el.”

(Kálmán I. törvénykönyvéből)
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Állítások A törvénycikk(ek) sorszáma

a) A  törvénycikk  tartalma  arra  utal,  hogy  a  társadalomban
felgyorsult  a  szabadok  lesüllyedése,  ezért  a  magántulajdon
sérelmére elkövetett vétségeket rendkívül szigorúan büntették.

b) A törvénycikk azt bizonyítja,  hogy a korszakban a keresztény
hit és a keresztény szokások még nem hatották át a társadalom
egészét.

c) A  törvénycikk  még  nem  a  korszakban  Nyugaton  már
megszilárdult  feudalizmus  kategóriái  szerint  csoportosítja  a
társadalmat.

d) A  törvénycikk  szövegéből  kikövetkeztethető,  hogy  kialakult
már a földmagántulajdonnal rendelkező szabadok, a serviensek
rétege.

 
36. A feladat Magyarország középkori történetéhez kapcsolódik. (E/4)
Válassza ki, melyik törvényszöveg melyik királyhoz kapcsolható! Írja a szöveg betűjelét a táblázat
megfelelő mezőjébe! Minden mezőbe legalább két betűjel kerül. (Elemenként 0,5 pont.)

a) „Ha valakinek az Isten tizet adott egy évben, a tizedik részt adja Istennek, és ha valaki a tizedét
elrejti, kilenc részt fizessen.”
b) „Akik  pogány  szokás  szerint  kutak  mellett  áldoznak,  vagy  fákhoz,  forrásokhoz  és  kövekhez
ajándékokat visznek, bűnükért egy ökörrel fizessenek.”
c) „Egész  megyéket  vagy  bármiféle  méltóságot  örök  tulajdonul  vagy  birtokképpen  nem
adományozunk.”
d) „Ha valamely szabad ember tíz dénár értékűt lop, akasszák fel.”
e) „A boszorkányokról pedig, mivel ilyenek nincsenek, semmiféle vizsgálatot ne tartsanak.”
f) „Hozzájárultunk tehát, hogy mindenki szabadon rendelkezzék mind saját vagyona, mind a királyi
adományok felett, míg él, és halála után fiai hasonló tulajdonjoggal örököljenek.”
g) „Azt  is  elrendeljük,  hogy  ha  mi  vagy  a  mi  utódaink  közül  valaki  valamely  időben  ezen
rendelkezéseink ellen akarna cselekedni,  ennek az oklevélnek erejénél fogva,  mind a püspököknek,
mind a  többi  jobbágyoknak  és  országunk nemeseinek,  együttesen és külön-külön,  a  jelenben és  a
jövőben  mindörökké  szabadságukban  álljon,  hogy  a  hűtlenség  vétke  nélkül  nekünk  és  a  mi
utódainknak ellenállhassanak és ellentmondhassanak.”
h) „A papok pedig és az ispánok hagyják meg az összes falusi bíróknak, hogy ezek parancsára vasárnap
mindenki menjen a templomba.”

Uralkodó Törvényszöveg betűjele

I. István

I. László / Kálmán

II. András
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1. A feladat az Erdélyi Fejedelemség virágkorával kapcsolatos. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források segítségével!

„Fiscus  [kincstári]  jószágaiban  való  majorkodásukra  gazdálkodásra  jó  gondviselőket  állíttatván
mindenütt a sóaknák, arany, ezüst, higany és rézbányáknak míveltetéseket ottan jó helyben állíttatta, és
azoknak  míveltetésökre  nagy  költséggel  azokhoz  jó  értő  tudós  főmestereket  hozatott  vala.  De
mindenekfelett  az  Isten  tisztelet  minden  tehetsége  szerint  nagy  szorgalmatossággal  igyekezte  az
hazában  felállítani,  scholákat  [iskolákat]  építtetni,  azokban  a  deák  széptudományokat  taníttatni,  a
belgiumi, angliai akadémiákban tudós ifjakat nagy költséggel szakadatlanul feljáratni és taníttatni, a
hazát  református tudós keresztény tanítókkal,  tudós profeszorokkal  megékíteni  fő  gondja  volt.  […]
Ezek alatt naponként erősödvén és tárháza is épülvén a fejedelmi házakat és udvart itt is székeshelyén
nagy friss és pompás épülettel kívül olasz módon megékesítvén. […] Az országban idegen országokból
nagy  költséggel  mindenféle  jó  mesterembereket,  kőmíveseket  behozat  vala,  Morvaországból  az  új
keresztények  közül  majd  kétszázig  való  mindenféle  jó  mesterembereket,  mind  feleségekkel,
gyermekekkel  behozatván  és  azokat  igen  alkalmatos  kis  helyre  bizonyos  privilégiumokkal,
szabadságokkal megtelepítvén.” (Szalárdi János: Siralmas magyar krónikájából)

„De  mihelyt  a  német  nemzet  mellé  állának,  micsoda  jutalommal  fizete,  szájunkban  az  íze.  Azon
tudniillik, mellyel régen kívánta és mesterkedett benne, hogy nemzetünket elfogyathassa, kegyetlen
halálnak nemével megölesse, országunkat a földdel egyenessé tégye, vagy éppen elpusztíthassa, és ha a
felséges Úristen csudálatosképpen, a török nemzetet újabban hozzánk nem gerjeszti, s kapcsolja vala,
és igen jó, jámbor urat nem támaszt vala végbenvitelére […] Ki meri azt mondani nemzetünk közül,
hogy Erdély országát idegen nemzettel meg nem töltették volna?” 

(Bethlen Gábor végrendeletéből, 1629)

a) Határozza meg, milyen célokat szolgáltak Bethlen gazdasági intézkedései! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Soroljon fel két intézkedését, mely a reformáció terjedését szolgálta! (Elemenként 0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Állapítsa meg, hogy a második szövegben Bethlen mely politikai döntését kívánta igazolni! (1
pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Nevezze meg, melyik európai háborúba kapcsolódott be Bethlen! Írja le a kezdő és befejező
dátumát! (Elemenként 0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

2. A feladat a Bocskai-féle felkeléssel kapcsolatos. (E/3)
Oldja meg a szöveg és ismeretei alapján a feladatokat!

„A  tizenöt  éves  háború  pusztításai  mérhetetlen  emberi  és  anyagi  veszteséget  okoztak  az  ország
lakosságának.  A  háború  folyamán  az  udvar  pénzügyi  tartalékai  kimerültek,  s  a  kamara  a  magyar
főnemesség  vagyonának  megszerzésével  akart  segíteni.  Ezért  felségárulási  perbe  fogták  a
leggazdagabb magyar főurakat (Illésházy István országbírót,  Rákóczi  Zsigmond felső-magyarországi
főkapitányt),  hogy  birtokaikat  megszerezzék.  Ezt  még  tetézték  a  reformált  egyházak  ellen  indított
támadásokkal.  1604  elején  Belgiojoso  kassai  főkapitány  erővel  elvetette  a  kassai  lutheránus
polgároktól a Szent Erzsébet-templomot, s a katolikusoknak adatta. 
Az országgyűlés tiltakozásaira Rudolf válaszul a rendiséget meg akarta fosztani vallása védelmének
legfontosabb eszközétől, a vallási kérdések országgyűlési tárgyalásától. Ezzel azonban nem csak vallási
érzelmeikben, de rendi jogaiban is megsértette a magyar nemességet. Éveken át folyamatosan tízezrek
voltak fegyverben mindkét  oldalon,  s  eltartásuk minden terhe az  ország lakosságára hárult,  ami  a
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népesség  elnyomorodásához  vezetett.  A  seregek  (magyarok,  zsoldosok,  törökök)  nyomában
országrészek  néptelenedtek  el.  Az  otthonukat  vesztett  paraszti  tömegeknek  csak  töredéke  tudott
korábbi helyzetébe visszajutni. Elpusztultak vagy szaporították a kóborló, fosztogató, zsoldosnak álló
hajdúság létszámát.” 

(Tankönyvi szöveg)

a)  Soroljon  föl  három okot  a  szöveg alapján,  amelyek  a  felkeléshez  vezettek!  Néhány  szavas
válaszokat írjon! (Elemenként 0,5 pont.)

A felkelés okai

1.

2.

3.

b) Határozza meg a felkelést  lezáró békekötés időpontját,  és soroljon föl  eredményei  közül
kettőt! (Elemenként 0,5 pont.)

A békekötés időpontja: ________________ (év)
Eredmények: 1. ________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________

3. A feladat a XVIII. századi Magyarország állami oktatáspolitikájával kapcsolatos. (E/5)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével!

„1.  §  A  nevelésügy  helyes  elrendezésének  szükségessége  és  az  erre  vonatkozó  rendelkezési  jog
fenntartása  Magyarországon a  király  számára  Mindig  fontos  szerepet  játszott  a  jó  erkölcsű  népek
körében az ifjúság helyes nevelése és az  egész oktatás irányítása,  mert úgy látták:  ez az  országok
szilárd  alapja,  ettől  függ  a  közjólét.  […]  Ennek  következtében  az  ifjak  széles  körű  nevelése  és  a
tudományok oktatása egyetlen célra összpontosul: fejlődő lelküket egyre inkább töltse el az erények
szeretete,  éretté  bontakozzanak  ki  természettől  kapott  jó  képességeik,  fokozatosan  finomodjék
megismerő  tehetségük,  tiszteletreméltó  törvények  szellemében  formálódjék  akaratuk;  azokban  a
tudományokban pedig kiműveltessenek […]” (Részlet a Ratio Educationis előszavából, 1777)

a) Nevezze meg, ki adta ki a fenti rendeletet, és határozza meg uralkodásának kezdő, illetve
befejező évszámát! (Elemenként 0,5 pont, összesen 1,5 pont.)
_____________________________________________________________________________________________________________________

b) Nevezze meg, mely uralkodói szemlélet tükröződik a dokumentumban! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Fogalmazza meg, mi volt a közvetlen célja a rendelet kiadásának! (0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Fogalmazza meg, hogy milyen hosszú távú, általános cél húzódik meg a rendelet bevezetése
mögött! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

e)  Ismeretei  alapján  nevezze  meg  azt  a  kultuszminisztert,  akinek  1868-as  reformja  végül
megteremtette a népoktatást Magyarországon! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
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4. A feladat a Rákóczi-szabadságharc történetével kapcsolatos. (E/5)
Tanulmányozza az 1711-ben megkötött szatmári béke értékeléséről szóló szövegeket! Állapítsa
meg a szövegek között  kimutatható hasonlóságokat és eltéréseket!  Írja a táblázat megfelelő
részeibe a megadott szempontnak megfelelő szövegek sorszámait! (Elemenként 0,5 pont.)

(1)  „Rákóczi még mindig nem látta veszve a szabadságharc ügyét. Orosz segítségben bízott, s 1711
elején Bercsényi után ő is Lengyelországba ment, hogy magával a cárral [I. Péterrel] találkozhassék.
Károlyi Sándor viszont már tárgyalásokat folytatott Pálffy János gróf császári főparancsnokkal. Rákóczi
ezzel  szeretett  volna időt  nyerni.  Károlyi  azonban a  fejedelem távollétében  –  esküjét  megszegve  –
megkötötte a szatmári békét, s a majtényi síkon letette a fegyvert. A szatmári békében József császár –
minden  biztosíték  nélkül  –  ígéretet  tett  a  magyar  alkotmány  és  vallásszabadság  megtartására.  De
legtöbbet  azzal  foglalkozott  a  béke,  hogy  a  császár  hűségére  térő  urak  hogyan  kaphatják  vissza
birtokaikat. Rákóczi nem fogadta el a szatmári békében felkínált kegyelmet. Azt sem bánta, hogy emiatt
2  millió  holdas  birtoka  labanc  urak  és  árulók  martaléka  lesz.  […]  Ezért  választotta  inkább  a
száműzetést.” (Unger Mátyás: Történelem III., 1954)

(2) „1711 februárjában azzal megy ki a cárhoz [I. Péterhez] Lengyelországba, hogy aratásra elégséges
segítőcsapatokkal tér vissza, nem gondolt arra, hogy soha többé nem látja a hazáját. Hiszen Károlyi
Sándor  már  az  új  császári  fővezérrel,  Pálffy  Jánossal  fegyverletételről  tárgyal.  A  császári  udvar
»békekötést« siettet, mert attól tart, hogy ha kitudódik József császár váratlan halála, új lángot vet a
magyarországi háború. 1711. május 1-jén Károlyi Szatmárnál békét köt Béccsel,  a császári hadaktól
körülvett kuruc katonák lehajtják a zászlókat, halomba rakják fegyvereiket. […] A szatmári béke, amely
az uralkodó osztálynak, főuraknak és nemeseknek »gratiát« [kegyelmet] adott, egyes tagjainak, például
Károlyinak pedig gazdasági megerősödésre, számottevő politikai működésre nyitott utat, lényegében a
Habsburg-ház  és  az  uralkodó  osztály  kompromisszuma  volt.  A  társadalom  alávetettjeinek  viszont
elnyomást  hozott.  Megerősítette  a  nemes-jobbágy  viszony  felbonthatatlanságát.”  (Magyarország
története, I. kötet, főszerkesztő: Molnár Erik, 1964)

(3) „A szatmári béke kompromisszum volt a rendi-nemzeti erők és az abszolutizmus közt, pozitív és
negatív  vonásokkal.  Az  előbbiek  közül  első  helyen  kell  megemlítenünk  azt,  hogy  megmentette  a
függetlenségi  háborút  és  az  országot  a  katasztrofális  katonai  vereségtől  s  annak  összes  politikai
következményétől.  […]  A  küzdelem  kompromisszummal  végződött,  amely  mindkét  fél  alapvető
érdekeit  tükrözte.  A magyar nemesség,  nem tudván (valójában nem is akarván) katonai  győzelmet
aratni, elfogadta az abszolutizmust, amely egyébként számára lényeges előnyöket nyújtott: védelmet a
külső hatalmak ellen és a belső osztályharc frontján. A központi hatalom, az udvar pedig tudomásul
vette, hogy a rendi kiváltságai zömét megtartó magyar nemesség kezén továbbra is jelentős pozíciók
maradnak.” (Bánkúti Imre: A szatmári béke, 1981)

(4)  „1710  telén–1711  tavaszán  a  magyarországi  császári  hadak  főparancsnoka,  Pálffy  János  gróf
tárgyalásokat folytatott a mind kisebb területre szoruló felkelők megbízottjával, Károlyi Sándor kuruc
generálissal  […].  Hűségeskü  fejében  valamennyi  felkelőnek  kegyelmet  ígértek.  […]  A  kormányzat
ígéretet  tett  a  rendi  intézmények  törvényes  működtetésére.  Károlyi  Sándornak  Rákóczi  csak
tárgyalásra  adott  megbízást,  megállapodásra  azonban  nem.  A  fejedelem  külföldi  szövetségesei
közbenjárásától  a  fentieknél  több  eredményt  remélt.  Csakhogy  ügyének  sem  a  leghatalmasabb
pártfogója, a francia király [XIV. Lajos], sem a legközelebbi fejedelmi pártfogója, az orosz cár [I. Péter]
nem nyújthatott segítséget, mert maguk is háborút viseltek. Rákóczi árulónak tartotta Károlyit […].
Pedig ennél kedvezőbb feltételeket a kuruc hadsereg szorongatott állapotában és az adott külpolitikai
helyzetben aligha lehetett remélni, míg a kapituláció elmaradása esetén a bécsi udvar részéről komoly
esélye  volt  a  katonai  leszámolásnak.  […]  a  dinasztia  is  elérte  a  célját:  korábbi,  ellenállást  kiváltó
próbálkozásai  után  végre  sikerült  Magyarországot  politikai  tekintetben  birodalma  szerves  részévé
tennie.  Ily  módon,  mivel  mindkét  fél  legfőbb törekvése megvalósulhatott,  maradandóvá válhatott  e
kompromisszum,  mely hosszú  távon is  életképesnek bizonyult.”  (Szultán és  császár  birodalmában,
Magyar Kódex 3., 2000)
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5. A feladat Mária Terézia reformjaihoz kapcsolódik. (E/5)
Oldja meg a feladatokat a forrás segítségével!

„A királyi rendelet szerint az alapfokú oktatás 6 vagy 7 éves korban kezdődött a falusi, mezővárosi és
városi  népiskolákban.  Néhány  városi  népiskola  egyúttal  gyakorló  tanítóképző  is  volt,  melyeket
»mintaiskolának«  neveztek.  A  gimnázium  két  részből  állt.  Az  alsó  szintje  a  három  éves  latin
grammatikai  iskola  volt.  Ezt  nevezték  kisgimnáziumnak  is.  A  felső  két  évfolyamon  a  retorikai  és
poétikai osztályok voltak.  A két rész együtt volt  a nagygimnázium. A gimnáziumba tízéves korában
léphetett a tanuló, ezt szerencsés esetben 15 éves korára végezte el. Mindegyik tankerületi székhelyen
akadémiát  kellett  szervezni:  ennek  két  évfolyamos  filozófiai  tagozatán  az  általános  műveltség
középszintű tananyagát oktatták; erre épült a speciális tanulmányi lehetőséget nyújtó két évfolyamos
jogi tagozat. Az egyetemet is 15 éves korában kezdhette a diák a bölcseleti  fakultáson, majd ennek
sikeres elvégzése után léphetett  feljebb a  jogi  (3  év)  vagy az  orvosi  (5  év)  vagy a  teológia  (4  év)
fakultásra.” (Tankönyvi szöveg)

a) Határozza meg a királyi rendelet kiadásának időpontját! (1 pont)
Évszám: ________________

b) Írja be az alábbi iskolatípusok betűjelét az ábra megfelelő helyeire! (Elemenként 0,5 pont.)

Betűjel Iskolatípusok

A) Nagygimnázium

B) Kisgimnázium (3 év)

C) Akadémia

D) Egyetem

E) Népiskola

(Az ábra a következő oldalon!)
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c) Hány évig járnak a tanulók népiskolába? (0,5 pont)
________________________________________________________________

d) Miért nem szerepelnek a rendeletben a szakképzés iskolái? (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

6. A feladat a kora újkori magyar történelemre (1526–1711) vonatkozik. (E/5)
Írja a térképen feltüntetett körökbe a megfelelő helységnév betűjelét! (Elemenként 0,5 pont.)

a) Bécs; b) Buda; c) Eger; d) Mohács; e) Nagyszombat; f) Szentgotthárd; g) Temesvár; h) Várad. 
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Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! (Elemenként 0,5 pont.)

Helynév Esemény Évszám

Buda i) 1541

Eger Sikertelen török ostrom j)

7. A feladat a magyar történelem XVII–XVIII. századi békekötéseire vonatkozik. (E/3)
Olvassa el a táblázat szövegrészleteit, majd írja melléjük:
a) a békekötés évszámát (Elemenként 0,5 pont.)
b) milyen konfliktust, háborút zártak le! (Elemenként 0,5 pont.)

Információ Évszám Helyszín Lezárt konfliktus,
háború

1. „A török porta és a Habsburg-udvar között a […]
folyó  torkolatánál  […]  kötött  békeszerződés  –
amely  húsz  évre  szólt  –  előírta  mindenfajta
ellenséges behatolás, várvívás megszüntetését és a
raboknak mindkét részről való visszaszolgáltatását
[…].  A  Portának  jól  jött,  hogy  Bocskai  […]
közvetítésével  […]  a  status  quo  alapján  köthetett
békét  a  Habsburg  uralkodóval.”  
(Makkai László történész)

Zsitvatorok

2. „A  szövetséges  hatalmak  –  I.  Lipót  császár,
Velence  és  Lengyelország  –  képviselői  Anglia  és
Hollandia  […]  garanciájával  huszonöt  évre  békét
kötöttek  a  Portával.  […]  A  magyar  politikusok
joggal  rótták  fel,  hogy  a  béketárgyalásra
Magyarország  képviselőjét  nem  hívták  meg.”  
(R. Várkonyi Ágnes történész)

Karlóca

3. „A  békeokmány  első  pillantásra  egyszerű
amnesztia-ígérvénynek  tetszik:  annak  viszont
felettébb kedvező. […] A felkelés alatti tettek senkin
sem kérhetők számon, még akkor sem, ha az illető
közrendű személy és a császári seregből dezertált.
Az  egykori  kurucok  akár  győzelemnek  is
felfoghatták  a  […]  békekötést.”  
(Szakály Ferenc történész)

Szatmár
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8. Az alábbi feladat a XVII. századi törökellenes hadjáratokhoz kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Török hadjáratok – törökellenes harcok

a) Töltse  ki  a  táblázatot a  török hadjáratokkal  kapcsolatban az alább felsorolt  információk
alapján!  Minden  rubrikában  tüntesse  fel  a  megfelelő  betűjelet,  továbbá  pótolja  a  hiányzó
évszámot! (Elemenként 0,5 pont.)

Évszám A hadjárat katonai eredménye 
(vagy kudarca) török szempontból

A hadjáratok politikai
következménye

1663

1683

A: Bécs sikertelen ostroma
B: Zrínyi Miklóst a magyarországi hadak főparancsnokává nevezik ki
C: Érsekújvár bevétele
D: Szentgotthárdi vereség
E: törökellenes Szent Liga megszerveződése
F: vasvári békekötés

b) Ki volt ekkor Magyarország királya? (0,5 pont)
________________________________________________________________________________________________________________
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9. A feladat a XVIII. századi magyar társadalommal kapcsolatos. (E/5)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont.)

„Nemcsak a magam java, de a közjó érdekében is szorgalmasan és minden erővel azon fáradozom, hogy
svábokkal […] az üres helységeket népessé tegyem, és így az említett lakossághiányt legalább részben
kiegyenlítsem,  egyúttal  pedig  a  közterhek  és  kötelezettségek  ellátásáról  gondoskodjam  és  ami  a
legfőbb dolog: a katolikus vallás is inkább gyarapodhassék.” (Gróf Károlyi Sándor, 1712)

a) Nevezze meg az újranépesítésnek azt a formáját, amelyet a forrás említ!
________________________________________________________________________________________________

b) Ki volt Magyarország uralkodója a forrás keletkezésének idején?
Uralkodó neve: ________________________________________________________________

c) Írja a szövegrész alatti pontozott vonalra a forrásban említett etnikum nevét!
1. „Békéscsaba példája is mutatja, hogy az Alföld újratelepítésekor hány helyről érkeztek jobbágyok. Az
első  [nem  magyar]  telepesek  1718-ban  érkeztek  a  városba  Nógrád,  Hont,  Gömör  és  Zólyom
vármegyékből.[…] A betelepedések következtében […] a településvonal a XVIII. század végére 10-40
kilométerrel délebbre tolódott ki, mint a középkorban.” (Ács Zoltán történész)

Etnikum neve: ________________________________________________________________
2.  „A Magyarországra  érkező  telepesek  […]  kezdetben kizárólag  katolikusok  voltak.  A  bécsi  udvar
szemében  […]  [ők]  mindenekelőtt  a  birodalom  támaszai  voltak.  Nem  fertőzték  [őket]  kuruc
hagyományok.[…] a telepesek olyan gazdasági  kultúrát is hoztak,  amelyet a tőkés fejlődés irányába
mutató árutermelés alakított ki.” (Ács Zoltán történész)

Etnikum neve: ________________________________________________________________
3. „[…] A korábbi századokban is jelentős szerepet játszottak a hazai kereskedésben. Szívesen szállták
meg a folyók, elsősorban a Duna mellett lévő, tranzitkereskedelem szempontjából fontos városokat.
Jelentős volt a […] kereskedők tevékenysége Tolnán, Dunaföldváron, Ráckevén, Budán, Pesten, Vácott és
Szentendrén.  […]  Társaságokba  tömörültek,  és  úgy járták  a  Dunát  a  bolgár  kikötőktől  a  délnémet
kereskedővárosokig.” (Ács Zoltán történész)

Etnikum neve: ________________________________________________________________

10. A feladat az újkori magyar történelemhez kapcsolódik. (E/3)
a)  Írja  a  pontozott  vonalra,  melyik  esztendőben  történtek  a  forrásokban  leírt  események!
(Elemenként 0, 5pont.)

1)  „A  törökök  nekiláttak  az  ostromnak,  szívósan  harcoltak.  […]  Már  néhány  súlyos  roham
feltartóztatása után küldte el Zrínyi levelét a császárnak, aki Óvár mellett táborozott: megírta, hogy az
ellenség ereje kimeríthetetlen, neki kevés embere van, abból is már sokat elvesztett.  […] Szulejmán
nem tűrvén a késedelmeskedést, […] parancsot adott az ostromra.” (Forgách Ferenc)

Év: ________________________________
2) „Az tömlöcbástyánál Dobó vala,

Ott ő apródját ellőtték vala,
Ő keze, lába sebesült vala,
Ott asszonynépek vitézködnek vala.”

(Tinódi Lantos Sebestyén)
Év: ________________________________

3) „A király serege […] erősen megzavarodott s futásnak eredt, még azután is tovább folyt a harc, de
már nem azon a széles síkságon, hanem közvetlenül az ágyúk előtt. […] Sokakat az említett feneketlen
mocsár  temetett  magába.  A  király  testét  […]  fél  mérföldnyire  a  Csele  nevű  falutól  egy  mély
földszakadékban találták meg […] ebbe fúlt bele lovastul együtt, úgy amint volt, teljes fegyverzetben.”

(Brodarics István)
Év: ________________________________
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b)  Azonosítsa  a  forrásokban  elbeszélt  események  helyszíneit  a  térképvázlaton!  A  források
számának beírásával jelölje a helyszíneket a térképvázlat megfelelő négyzetében!  (Elemenként
0, 5 pont.)

11. A feladat Magyarország XVIII. századi történetéhez kapcsolódik.
Az ábrán Magyarország XVIII. századi államszervezetét láthatja. A betűvel jelzett fogalmak és
intézmények nevét írja a megfelelő kipontozott vonalra! (Elemenként 0,5 pont.)

a: _______________________________; b: _________________________________; c: _______________________________________;
d: _______________________________; e: _________________________________; f: _______________________________________;
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12. A feladat a Rákóczi-szabadságharc történetéhez kapcsolódik. (E/5)
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével!

„Felség!
Danckán keresztül igen bizonytalan a levelek járása, ezért csak késedelmesen tudtam teljesíteni

kötelességemet, hogy Felségednek apróra elmondjam hazám ügyeit. Most azonban, a konstantinápolyi
cím  birtokában  semmit  sem  késve  máris  alázatosan  tudósítom  Felségedet,  mi  jó  és  rossz  történt,
amióta  előző leveleim elmondták,  mily  sikerekre vezetett  szabadságát  féltő  népem első  tüze,  amit
nyilván mutatott  Schlick  tábornok  veresége.  Ezen aktus után azonban a  hadak,  nem  találván több
ellenséget,  s  azt  vélvén,  hogy  egész  Magyarország  meghódításával  biztonságba  jutottak,  a  maguk
dolgával  kezdtek törődni  és  az  ellenségtől  ejtett  prédával  visszavonultak.  Mindent megkísértettem,
Felség, ami tőlem tellett, hogy a szerte kóborló hadakat összegyűjtsem, mégis mivel a nagyon kemény
szigorúságnak kárát vallhattam volna oly hadi nép közt,  amelyet mind a szabadság túlzottan tágas
felfogása,  mind személyem igen nagy kedvelése lelkesít,  a  fenyegetéseket ígéretekkel és kedvükben
járással váltogattam, nehogy bármit is elmulasszak, amivel hazámnak és Felségednek ügyét előbbre
vihetem.” (II. Rákóczi Ferenc XIV. Lajoshoz írott levele, 1704)

a) Melyik nagy európai háború során került szövetségesi viszonyba XIV. Lajos, francia király és
Rákóczi? (0,5 pont)

________________________________________________________________________________

b) Mettől meddig tartott az említett háború? (0,5 pont)
________________________________________________________________________________

c) Mettől meddig tartott a Rákóczi-szabadságharc? (0,5 pont)
________________________________________________________________________________

d) Húzza alá a mondat helyesnek tartott befejezését! (0,5 pont)
A francia–magyar viszony a szabadságharc alatt inkább

– egyenlő felek szövetsége volt.
– érdekazonosságon alapuló együttműködés volt.

e) Melyik országon keresztül tartotta a diplomáciai kapcsolatot Rákóczi és XIV. Lajos a levél
megszületésekor? (1 pont)

________________________________________________________________________________

f) Említsen egy olyan okot, amely francia részről indokolta a Rákóczival kötött szövetséget! (0,5
pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

g) Említsen egy olyan okot, amely Rákóczi részéről indokolta a franciákkal kötött szövetséget!
(0,5 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________

h) Ismertessen a levél alapján Rákóczi hadsereg-szervezési nehézségei közül egyet! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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13. A feladat a három részre szakadt Magyarország gazdaságával kapcsolatos. (E/3)
A táblázat és ismeretei segítségével válaszoljon a kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont.)

Magyarország külkereskedelmi áruforgalma (becsült adatok a XVI. század közepéről)

Behozatal Kivitel

textíliák (főként posztó) 69% élő állat 93%

fém- és szatócsáruk 17% bor 4%

fűszerek 9% bor és szőrme 2%

egyéb áruk 5% egyéb áruk 1%

Összesen 100% Összesen 100%

a) Melyik állat volt Magyarország legfontosabb exportcikke a XVI. században?
_____________________________________________________________________________________________________________________
b) Hol volt ennek az állatnak a legfőbb tenyészterülete?

Tájegység neve: _____________________
Térkép betűjele: _____________________
Melyik állam része ez a terület a korban? _____________________

c) Nevezzen meg két okot, amiért a XVI. században fellendült ezen állat kivitele!
1. ________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________

14. A feladat Erdély történetéhez kapcsolódik. (E/4)
Egészítse  ki  az  Erdély  XVII.  századi  társadalmi  viszonyait  bemutató  táblázatot!  Írja  be  a
megadott szavakat a táblázat megfelelő mezőjébe! (Elemenként 0,5 pont.)

evangélikus; görögkeleti (ortodox); katolikus; magyar; magyar; német; református; szász;

Terület Szászföld Vármegyék Székelyföld

Rendi nemzet Székely

Nyelv román

vallás
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15. A feladat a XVIII. századi magyar történelemhez kapcsolódik. (E/5)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont.)

Magyarország népsűrűsége 1720-ban (négyzetkilométerenként)

Év Magyarország
népessége (millió fő)

1720 4,3

1790 9,9

a) Milyen okokkal magyarázható a népesség megoszlásának egyenetlensége? Említsen kettőt!
1. ________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________

b) Milyen okokkal magyarázható a népesség jelentős gyarapodása a század végére? Említsen
kettőt!
1. ________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________

c) Nevezze meg, ki uralkodott Magyarországon 1720-ban! 
Név: _______________________________________________________________
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16. A feladat az Erdélyi Fejedelemség történetéhez kapcsolódik. (E/4)
Döntse el az állításokról a források és ismeretei segítségével, hogy igazak vagy hamisak! Írjon X
jelet a táblázat megfelelő mezőjébe! (Elemenként 0,5 pont.)

Erdély vallási térképe a XVI. század végén Erdély közigazgatási térképe a XVI. században

Az erdélyi népesség anyanyelvi megoszlása a XVI. század végén (fő)

Magyar Román Német

Erdélyi vármegyék 240 000 200 000 20 000

Részek 170 000 110 000 n. a.

Székely székek 150 000 n. a. n. a.

Szász székek n. a. 15 000 65 000

n. a. = nincs adat

Állítások Igaz Hamis

a) Az  erdélyi  három  rendi  nemzet  nagyjából  megfeleltethető  a  három  nyelvi
csoportnak.

b) Az erdélyi három rendi nemzet – a térképek alapján – nagyjából megfeleltethető
három vallási közösségnek.

c) A Részek lakossága zömében katolikus vallású volt.

d) Az erdélyi szászok anyanyelvük miatt a reformáció svájci irányzatát követték.

e) Az erdélyi városoknak a dél-erdélyi szász székeken kívül is volt  német nyelvű
lakossága.

f) A  görögkeleti  felekezet  létszáma  a  román  bevándorlással  dinamikusan
növekedett a Fejedelemségben.

g) Erdélyben csak katolikus, evangélikus, református és görögkeleti vallásúak éltek.

h) A románok kezdetben főleg a Kárpátokban telepedtek le.
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17. A feladat a XVIII. századi Magyarországgal kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatot a térképvázlat és ismeretei segítségével!

a)  Adjon  elnevezést  az  A)  és  B)  térképjeleknek!  Válasszon  a  megadott  kifejezések  közül!
(Elemenként 0,5 pont.)

vámmentesség magas vám alacsony vám behozatali tilalom
A) _____________________ B) _____________________

b) Adjon elnevezést a C) térképjelnek! Válasszon a megadott kifejezések közül! (1 pont)
örökös nemesség adózó nemesség adómentes nemesség

C) _____________________

c) Nevezze meg, melyik birodalom határait jelenti a külső vámhatár! (1 pont)
_________________________________________________________________________________________________________

d) Nevezze meg, melyik uralkodó rendeletét szemlélteti a térképvázlat! (1 pont)
_________________________________________________________________________________________________________
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18. A feladat a költő és hadvezér Zrínyi Miklós törökellenes harcaihoz kapcsolódik. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„Én nem szintén haszontalanul töltöttem e telet: egész Eszékig az Törökországot az Ő Felsége magyar s
német hadaival erőssen raboltattam, feles és alkalmatos várakat megvettem s kit megégettem, kit most
is tartok, az Ő Felsége dispositiójáig [rendelkezéséig].”

„Bezzeg ha nekem egy kis erőm s értékem volna most, több, hogy sem most vagyon, Kanizsát három
hétig  [három  héten  belül]  magyarévá  tenném;  de  mindenemet,  amim  volt,  erre  az  expeditióra
[hadjáratra] költöttem […], ha Ő Felsége nem segít, élhetetlenné leszek ezután.”

(Részletek Zrínyi Miklós magyar főnemesekhez írt leveleiből)

a) Melyik évben írta Zrínyi az idézett sorokat? _____________________
b) Nevezze meg a forrásokban „Ő Felségeként” emlegetett személyt!
_________________________________________________________________________________________________________

c)  Milyen  konkrét,  az  egyik  forrásból  kiolvasható  katonai  lépést  tervezett  Zrínyi  a  levelek
írásakor? Saját szavaival fogalmazzon!
_________________________________________________________________________________________________________

d) Hogyan viszonyult a bécsi udvar a Zrínyi által a levelek írásakor tervezett katonai lépéshez?
_________________________________________________________________________________________________________

19. A feladat a három részre szakadt Magyarország gazdaságával kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a térképvázlat és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

Magyarország gazdasága a XVI–XVII. században

a) Nevezze meg azt az árucikket, amelyre az állítás vonatkozik! (A térképvázlaton jelölt árucikkek
közül válasszon!)
Magyarország legfontosabb kiviteli cikke a XVI–XVII. században.

_______________________________________________________________
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b) Nevezze meg azt a nemzetiséget, amelyre az állítás vonatkozik!
A három részre szakadt Magyarországon élő népcsoport, amelynek egyik, kiváltságokkal rendelkező
területén hazai viszonylatban fejlett fém-feldolgozóipar alakult ki.

_______________________________________________________________

c) Nevezze meg azt a területet, amelyre az állítás vonatkozik!
A  XVI.  században  Habsburg  uralom  alá  került  királyság,  ahonnan  jellemzően  iparcikkek  érkeztek
Magyarországra.

_______________________________________________________________

d) Nevezze meg Magyarország három része közül azt, amelyre az állítás vonatkozik!
Az 1610-es és 1620-as években jelentősen nőttek az uralkodójának bevételei, amelyhez az ekkoriban
megszerzett vármegyék marhakereskedelme is hozzájárult. A magas bevételek erős központi hatalom
kiépítését tették lehetővé.

_______________________________________________________________

20. A feladat Magyarország XVIII. századi történelméhez kapcsolódik. (E/3)
A térképvázlat betűjelei a korabeli Magyarország néhány sajátos igazgatású területét, illetve a
migrációban résztvevő népcsoportját mutatják.  Azonosítsa a betűjeleket!  Írja a területek  és  a
népcsoportok nevét a táblázatba! Kettőt segítségül megadtunk. (Elemenként 0,5 pont.)

Betűjel  Terület neve Betűjel Népcsoport neve

a) e) német(ek) (svábok)

b) f)

c) Horvátország (és Szlavónia) g)

d) h)
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21. A feladat a Rákóczi-szabadságharchoz kapcsolódik. (E/4)
Fogalmazzon  meg  a  forráspárok  és  ismeretei  segítségével  négy  problémát,  amely  a
szabadságharc  bukásához  döntően  hozzájárult!  Olyan  problémákat  írjon,  melyek  mindkét
forráshoz köthetők! Ne a forrás tartalmát foglalja össze! (Elemenként 1 pont.)

a)„[…]  e’  mostani  hadakozásunknak  továbbvaló
folytatásához,  régi  szabadságink  helyre  hozása
kedvéért, feles költség kívántatván, annak okáért
[…] mindnyájan egyen-egyen, senkit ki nem vévén,
két  millió  pénzbéli  segítség  adást  rendeltünk
közöttünk. Országunkban kiszedetni […]”
(Az ónodi országgyűlés határozata, 1707)

Rákóczi által kibocsátott rézpénz

A probléma: _______________________________________________________________

b) „Mivel mi sem avégre fogtunk fegyvert, hogy a
földes urak jussát s szabadságát bontogassuk, sőt
valamint mások, úgy a földes urak jussát is hellyre
állítsuk, melly okra nézve, hogy tellyességgel urok
szolgálattyául  felszabadícsuk,  mind  a  Nemes
Ország  törvényének,  mind  pedig  a  földes  urak
jussának ellenére vagyon [...]” 
(II. Rákóczi Ferenc, 1704)

„Azok  megvigasztalására,  akik  mint  paraszti
sorúak vállalják vagy a jövőben vállalni fogják az
ország szolgálatát, határozzuk és rendeljük, hogy
[…]  földesuraik  joghatósága  alól  örökre
felszabadítottak […] legyenek;” 
(A sárospataki országgyűlés határozata, 1709)

A probléma: _______________________________________________________________

c)  „Legyen  és  maradjon  érvényben  ő  szent
császári  felsége,  továbbá  Nagy-Britannia  szent
királyi  felsége,  valamint Hollandia rendjei között
állandó,  örökös  és  sérthetetlen  barátság  és
kölcsönös  kapcsolat,  s  legyen  köteles  egyikük  a
másikuk  érdekeit  előmozdítani,  a  bajokat  és
ártalmakat pedig képességük szerint elhárítani.”
(A  Habsburgok,  Anglia  és  Hollandia  szövetsége,
1701)

„Őfelsége távol  áll  attól,  hogy ezt  a  fejedelmet a
császár  elleni  rebellisnek  tekintse.  Őt  nagyapja,
Erdély  szuverén  fejedelme  Ragotzi  fejedelem
törvényes  utódjának  tekinti,  aki  hajdanában
Franciaország  és  Svédország  szövetségese  volt.
Joggal  hiszi,  hogy ezt a fejedelemséget a császár
bitorolja, Ragotzi fejedelem pedig a jogaiért harcol
[...]” 
(XIV. Lajos levele, 1703)

A probléma: _______________________________________________________________

d) „Ezeket a szomorú állapotokat csak súlyosbítja
generálisaim  titkos  féltékenykedése,  ami  a
leggondosabban  kidolgozott  terveket  is
tönkreteszi  és  megakadályozza  a  hadak
regularizálását,  részben,  mert  a  fegyelem
lazításával  igyekeznek  megnyerni  a  katonák
rokonszenvét, részben, mert hadi ismereteik igen
fogyatékosak.”
(Rákóczi levele, 1705) 

Kuruc lovas, Philipp Rugendas korabeli rézkarca

A probléma: _______________________________________________________________
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22. A feladat a bécsi udvar és a magyar rendek XVIII. századi viszonyával kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„Minden nemzet bölcsen jár el,  ha kijavítja az alkotmány fogyatékosságait,  amelyeket tapasztalatból
felismer; és ebből a  tekintetből  úgy látom, a megboldogult császár maga mutatta meg nekünk, hol
hiányos a mi alkotmányunk, és honnan vette összes királyunk az eszközöket előjogaink csorbítására.” 

(Széchényi Ferenc emlékirata, amelyet az 1790-ben összehívott országgyűlésre készített)

„[Követeljük] a törvényes alkotmány helyreállítását, melyet [az előző uralkodó] alapjaiban felforgatott.
Azt, hogy tettei törvénytelenek, azon körülmények nyomására, melyekbe bonyolódott, maga elismerte.”

(Ócsai Balogh Péter programja az 1790-es országgyűlésre)

a) Hogyan viszonyult az alkotmány kérdéséhez mindkét szerző? Karikázza be a helyes válasz
sorszámát a források alapján! Egyetlen sorszámot karikázzon be!

1. A rendi alkotmány visszaállítását akarták.
2. A polgári alkotmány visszaállítását akarták.
3. A rendi alkotmány polgári alkotmánnyá fejlesztését szorgalmazták.
4. Elzárkóztak az alkotmány módosításától.

b)  Milyen  törekvéseket  bírált  mindkét  szerző?  Karikázza  be  a  helyes  válasz  sorszámát  a
források alapján! Egyetlen sorszámot karikázzon be!

1. rendi
2. nacionalista
3. feudális
4. abszolutista

c) Kit nevez „megboldogult császárnak” az első forrás szerzője? Nevezze meg ezt a személyt!
_______________________________________________________________

d)  Mi  volt  az  az  esemény,  amelyből  a  második  forrás  szerzője  az  aláhúzott  következtetést
levonta?

_______________________________________________________________

23. A feladat a XVII. századi magyar rendi és vallási törekvésekkel kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével!

„És hogy ezutánra,  főképpen az ország közönséges gyűlésein és ennek fontos tárgyalásain,  senki  a
vallásügyet  […]  büntetlenül  napirendre  ne  hozhassa,  [az  uralkodó]  kegyelmesen  megállapította  és
komolyan elhatározta, hogy az ilyen nyugtalankodók és új dolgok után kapkodók ellenében, a felséges
néhai  magyar  királyoknak  decrétumaiban  és  czikkelyeiben  megszabott  büntetés  szerint  azonnal
eljárjanak és azokat másoknak való példaadás végett múlhatatlanul megbüntessék.” 

(Az 1604. évi XXII. törvénycikk)

„[A  többi  sérelem]  talán  elviselhető  lett  volna,  ha  a  legutóbbi  [az  1604.  évi]  országgyűlésen  az
országlakosok ellenére a többi törvényhez csatolt  utolsó törvénycikk alapján a legutóbbi napokban
Barbiano Jakab János, Belgiojoso grófja, a császár magyarországi főkapitánya, ez a rosszindulatú ember,
meg nem kezdte volna az igaz és tiszta keresztény vallás üldözését.” 

(Lippay Balázs és Némethy Balázs hajdúkapitányok kiáltványa)

„Ami  tehát  a  vallás  ügyét  illeti:  erre  nézve  most  a  közönséges  végzések,  sőt  még  az
ezerhatszáznegyedik  évi  legutolsó  [XXII.]  törvénycikkely  sem  állván  ellent,  miután  ez  az
országgyűlésen  kívül  és  az  országlakók  beleegyezése  nélkül  volt  hozzáadva  és  ezért  el  is  törlik,
elhatározták: A karokat és rendeket, akik csak Magyarország határain belül élnek, […] az ő vallásukban
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és hitükben [az uralkodó] soha és sehol megháborítani nem fogja, sem mások útján háborgattatni és
gátoltatni nem engedi.” 

(A bécsi béke pontjaiból, 1606)

a) Miért váltott ki felháborodást a magyar rendekből az 1604. évi XXII. törvénycikk tartalma?
Fogalmazza meg saját szavaival! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

b)  Miért  váltottak  ki  felháborodást  a  magyar  rendekből  az  1604.  évi  XXII.  törvénycikk
keletkezésének körülményei? Fogalmazza meg saját szavaival! (1 pont)
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

c) Nevezze meg azt a felekezetet, amelyet a második forrás „igaz és tiszta keresztény vallásnak”
nevez! (0,5 pont) ________________________________________________________________

d)  Nevezze meg azt  a  személyt,  aki  az  elégedetlenség nyomán kirobbant  felkelés élére állt!
Keresztnevet is írjon! (0,5 pont) ________________________________________________________________

Döntse  el  a  bécsi  békéből  idézett  részlet  alapján,  hogy  igazak  vagy  hamisak-e  az  alábbi
állítások! Tegyen X jelet a megfelelő oszlopba! (Elemenként 0,5 pont.)

Állítás Igaz Hamis

e) Az uralkodó engedett a rendek követeléseinek.

f)  A  békeszerződés  Magyarország  összes  lakosának  biztosította  a  szabad
vallásgyakorláshoz való jogot.

24. A feladat az Erdélyi Fejedelemséggel kapcsolatos. (E/4))
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„[II.]  Géza király [a XII.  században] hívott bennünket […],  s  ezért nem vagyunk idegenek […]; nem
vagyunk  jobbágyok,  hanem  alattvalók  és  kedves  hívek.  Kitűnik  ez  nemcsak  privilégiumainkból
[kiváltságainkból], hanem egyéb királyi írásokból is, melyekkel hatalmas ládákat töltöttünk meg hogy a
városházán a magunk becsületére és utódaink emlékezetére megőrizzük őket. [...] Azt mondják, csak
vendégek vagytok  […].  Erre  én  azt  felelem:  való,  hogy  vendégek voltunk,  de  éppen  ezt  tekintjük
tisztességünknek.” 

(Egy elöljáró beszéde Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem előtt, 1591)

a) Nevezze meg azt a rendi nemzetet, amelyikről a forrás szól! ________________________________________

b) Nevezze meg a forrásban aláhúzott társadalmi csoportot latin eredetű szakkifejezéssel!
_____________________________________________________________________________________________________________________

c)  Nevezze  meg  a  középkor  társadalmának  fő  rétegei  közül  azt,  amelyikhez  a  forrásban
megszólaló személyek tartoztak!
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Nevezzen meg egyet a forrásban szereplő rendi nemzetnek adott kiváltságok közül!
_____________________________________________________________________________________________________________________
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25. A feladat a XVIII. századi Magyarország történetével kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatot a források és ismeretei segítségével!

a) Tegye időrendbe a rendeleteket kiadásuk szerint! Írja a rendeletek betűjelét a táblázatba! A
legkorábbival kezdje! (1 pont)

A) „Kívánatos volna ugyan, hogy a falusi fiatalság nyári és téli időben egyaránt mindaddig köteleztessék
az oktatásban való részvételre, míg a mezei munkák végzésére alkalmas kort el nem érte, ezt azonban
csak nagyon kevesektől lehet elvárni.”

B) „Az úrbérszabályozási példányokba kifejezetten és határozottan írassék be mind a telki állomány,
mind pedig az, hogy az igásrobotot két vagy négy igával [igavonó állattal] kell-e teljesíteni, és az, hogy
[az adót] természetben vagy milyen egyenértékben [pénzben] kell leróni.”

C) „A jobbágyság állapotját annyiban, amennyiben a parasztok eddig elé örökös kötelesség alá vettetve
és a földhöz köttetve voltanak, jövendőre teljességgel eltöröljük.”

(Részletek uralkodói rendeletekből)

1. 2. 3.

b)  Nevezze  meg  szakkifejezéssel  azt  az  adót,  amelyről  a  B)  betűjelű  forrás  aláhúzott  része
rendelkezik! (1 pont)

__________________________________________________________________________________________

Döntse el  a  táblázatban szereplő állításokról,  hogy melyik forrásra igazak!  Tegyen X jelet  a
táblázat megfelelő oszlopába! Egy sorban csak egy X jel szerepelhet! (Elemenként 0,5 pont.)

Állítás A)
forrás

B)
forrás

C)
forrás

Egyik sem

c) Lehetővé tette a parasztok szabad költözését.

d) Utasítást adott a jobbágyi terhek összeírására.

e) Általános tankötelezettséget rendelt el.

f)  A rendelet kiadásának hátterében az állt, hogy
az  uralkodó  véget  akart  vetni  a  földesurak  saját
kezelésében álló földterület növelésének.
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1. A feladat a dualizmus kori Magyarországra vonatkozik. (E/4)
Az ábrához olyan magyarázat készült,  amelyben négy hibás állítás,  illetve kifejezés szerepel.
Keresse meg az ábramagyarázat négy hibáját,  és írja a táblázatba a helyes megoldásokat is!
(Elemenként 0,5 pont)

Ábramagyarázat:
„Az ábra a dualizmus kori magyar társadalom foglalkoztatási viszonyainak százalékos arányát mutatja
be.  Magyarországra  később  érkezett  az  ipari  forradalom,  emiatt  a  hagyományos  társadalom  nem
bomlott  fel,  csak  átalakult,  a  tőkés  társadalom  jellemző  képviselői  (a  nagypolgárság,  a  polgári
középosztály,  az ipari munkások stb.) még inkább erősítették a társadalom rétegződését.  E tényből
levonható a következtetés, hogy a magyar dualizmus kori társadalom ún. »középosztályi« társadalom.
Az ábrán az  is  jól  látható,  hogy a  hagyományos,  földbirtokosokból  és  parasztokból  álló  társadalmi
szerkezet túlsúlya ekkor még megmaradt.  A viszonylag kevés munkaerőt igénylő iparosítás a 90-es
évektől fel  tudta szívni a mezőgazdasági munkaerőfölösleget.  Ez a társadalomszerkezet,  ha némileg
változó arányokkal is, de egészen a 20. század elejéig megmaradt Magyarországon.” (fiktív szöveg)

Hiba Helyes megoldás

a)

b)

c)

d)
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2. A feladat a dualizmus gazdasági-társadalmi életével kapcsolatos.
Egészítse ki a táblázat állításait a szöveg és ismeretei felhasználásával úgy, hogy megfeleljenek a
megjelöléseknek! (Elemenként 0,5 pont.)

„A  századfordulóra  az  Osztrák–Magyar  Monarchia  egységesülő  piacába  tagolódott  magyar  korona-
országok relatív elmaradottságú mezőgazdasági területek tarka együtteséből fejlett élelmiszeriparral,
magas kiviteli hányaddal rendelkező agrárországokká fejlődtek. Az agrárország iparosodása nemhogy
a  mezőgazdasági  jelleg  visszaszorulásával  járt  volna  együtt,  sokkal  inkább  az  élelmiszertermelés
előtérbe kerülését eredményezte.
[…] a dualizmus egész időszakában […] miközben a mezőgazdasági termelés éves növekedési tempója
1,7%-ra,  az  iparé  pedig  4,2%-ra  tehető,  addig  a  mezőgazdasági  termelékenység  (az  egy
foglalkoztatottra  jutó  termelés)  növekedési  üteme  évente  1,5%-os,  az  ipari  termelékenység  évi
gyarapodása  2,3%  volt.  Miközben  a  mezőgazdasági  termelékenységet  alapjában  továbbra  is  az
élőmunka-felhasználás  határozta  meg,  az  ipari  termelés  növekedésében  az  extenzív  iparosodás
körülményei  között is  a döntő szerepet a tőkeigényes ágazatok játszották.  Ennek következtében az
iparosodás  Magyarországon  nemhogy  nem  szívta  el  a  mezőgazdaságból  a  munkaerőt,  de  még  a
paraszti életformából kiszoruló földnélkülieket sem tudta egészében felszívni. Ez lett a századfordulón
felerősödő kivándorlás egyik leglényegesebb ösztönzője.” 

(Kövér György: A piacgazdaság kiteljesedése. XIX. századi magyar történelem)

Állítás Igaz Hamis

a) A dualizmus korában a magyar gazdaság __________________________ jellegű volt. X

b) Az ipari fejlődés __________________________ szakaszban volt. X

c) Az ipar fejlődésének éves üteme __________________________ volt a mezőgazdaságnál. X

d) A  mezőgazdaság  termelékenységét  az  __________________________  felhasználás
határozta meg.

X

e) A  gazdasági  fellendülés  olyan  méretű  volt,  hogy  minden  munkavállalónak
biztosított munkát, és így nem került sor tömeges __________________________.

X

f) A  gazdasági  átalakulás  ellenére  a  magyar  __________________________  szerkezete
lényegesen nem változott meg.

X

3. A feladat a reformkori gazdasági átalakulással kapcsolatos. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források segítségével!

„Múlt héten megtekintők a gőzhajógyárat is […] E gyárban jelenleg öt gőzös van készülőben, s minden
zeg-zugát  izzadó  munkások  özönlik  el.  Szép  és  meglepő  vala  látni,  mint  tódult  ki  a  műhelyek
mindegyikéből a sűrű embertömeg, s mint gomolygott e gyárszigetből Budára át, midőn a reggelizési
időt jelentő harangszó megcsendült.” (Pesti Divatlap, 1845)
„I.  §  Aki  törvény  szerint  kereskedhet,  szabadon  gyárt  is  állíthat  fel,  azaz  oly  intézetet,  melyben
ugyanazon  iparkészítménynek  előállításához  szükséges  minden  részletmunkák  egy  fővezérlet  alatt
készíttetnek.” (A gyárak jogviszonyairól, 1840. 17. tc.) 

A textilipari tőkés vállalkozások százalékos megoszlása települési formánként 1785–87-ben és 1846-ban

Év Szabad királyi város Mezőváros Falu

1785–87 34 26 40

1846 65 20 15
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a) Milyen üzemszervezeti forma jelenik meg a reformkorban a hazai iparban? (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

b) Mely településformában jellemző az ipar átalakulása? (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

c)  Soroljon  fel  két  tényezőt,  melyek  segítették  a  hazai  ipar  fejlődését  a  reformkorban!
(Elemenként 0,5 pont.)
1. ____________________________________________________; 2. _________________________________________________________;

d) Melyik társadalmi szervezet alakult a magyar ipar védelmére? (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

4. A feladat Magyarország XIX. századi történetével kapcsolatos. (E/5)
Válaszoljon a kérdésekre a források segítségével!

„9. § Megengedtetik: hogy a földesúr és jobbágy közti szabad egyesség által meghatározandó bizonyos
általános  somma  fizetésével  akár  egyes  jobbágyok,  akár  egész  községek  földesúri  tartozásaikat,
szolgálataikat  és  adózásaikat  (az  úri  hatóság  azonban  sértetlenül  hagyatván)  tökéletesen  és  örök
időkre  úgy  megválthatják,  hogy  az  olly  szabad  egyezkedésekből  készült  szerződések  bármelly
tekintetbőli felbontásoknak többé helye nem lészen, s a megváltás fejében lefizetett somma törvény
előtt teljesen azon természetű leend, millyen a megváltott úrbéri telek vala.” (1840. VII. törvény)

a) Nevezze meg, hogy a törvény a korszak mely kérdését kívánta rendezni! (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

b) Határozza meg a törvényszöveg alapján a kérdés rendezésének módját! (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

c) Magyarázza meg, miért nem volt eredményes a törvény! (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

„Az úrbéri  és azt  pótló szerződések alapján eddig gyakorlatban volt  szolgálatok (robot),  dézma és
pénzbeli fizetések, e törvény kihirdetésétől fogva örökösen megszüntetnek.
1. § A törvényhozás a magán földesurak kármentesítését a nemzeti közbecsület védpaizsa alá helyezi.
2. § Ő Felsége a magán földesurak akénti kármentesítése iránt, hogy az eddigi úrbéri tartozásokkal
felérő tőke részükre a közállomány által  hiány nélkül  kifizettessék,  a  legközelebbi  országgyűlésnek
részletesen kidolgozandó törvényjavaslatot fog magyar ministeriuma által előterjeszteni. 4. § Az úri
törvényhatóság megszüntetik.” (1848. IX. törvény)

d) Nevezze meg a törvény alapján az intézkedést! (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

e)  Nevezzen  meg  egy  alapvető  különbséget  a  két  törvény  (1840.évi,  1848.  évi)  rendelkezései
között! (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

f) Állapítsa meg, hogy az 1848-as törvény alapján mit jelentett a szabadság a jobbágy számára,
és mit nyert vele a földesúr! (Elemenként 0,5 pont)

Jobbágy: ________________________________________________________________________________________________
Földesúr: ________________________________________________________________________________________________
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5. A következő feladat a dualizmus kori társadalomra vonatkozik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a megadott állítások alapján!

1. A XIX. század folyamán több mint tízszeresére nőtt a Magyarországon élő zsidóság lélekszáma: az
1787. évi első népszámlálás 81 000 főt talált (az összlakosság 1,3%-a), az 1910. évi népszámlálás 911
000 főt (az összlakosság 5%-a).

2. A zsidóság erős polgárosultságát mutatja, hogy közöttük a városlakók aránya meghaladta az 50%-ot,
míg az összlakosságon belül csak 20% körül volt (1910. évi adatok).

3. 1880-ban 56%-uk, 1910-ben 77%-uk vallotta magát magyar anyanyelvűnek (Budapesten 60, illetve
90%).

a) Melyek lehettek a zsidóság gyors népességgyarapodásának okai?
Aláhúzással jelölje meg a felsoroltak közül a három legjellemzőbbet! (Elemenként 0,5 pont.)

– bevándorlás
– városfejlődés
– iskolahálózat fejlődése
– egészségügyi-higiéniás viszonyok javulása
– születésszabályozás tilalma
– agrárkonjunktúra

b) Mivel magyarázható a zsidóságnak – az átlagnál nagyobb – polgárosultsága? (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

c) Milyen jelenségről tanúskodnak a 3. állítás adatai? (0,5 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________

6. A feladat a magyar kiegyezés alternatíváival kapcsolatos. (E/3)
Keresse meg az alábbi szövegben a tartalmilag téves szavakat. Írja a táblázatba a hibás szavakat
a javítással együtt! (Elemenként 0,5 pont.)

A kiegyezés megkötésével nem értett egyet mindenki. A magyarországi nemzetiségek nem elégedtek
meg az  1868-ban elfogadott  nemzetiségi  törvénnyel,  mely  számukra  a  megyei,  törvényhatósági  és
községi szinteken biztosította a magyar nyelv használatát. 
A románok 1868-ban széleskörű autonómiát kaptak, de ők a Magyarországon belüli függetlenségüket
akarták  elérni.  A  kiegyezés  legfőbb  ellenzője  az  emigrációban  élő  gr.  Andrássy  Gyula  volt,  aki  a
Monarchia  nemzetiségi  problémáit  egy  dunai  konföderációban  látta  leginkább  megoldhatónak.  A
kiegyezés megkötése után nyílt levélben, az ún. „Cassandra-levélben” fordult Deák Ferenchez, melyben
jogfeladással vádolja, s megjósolja a magyar nemzet halálát.

Hiba Javítás

a)

b)

c)
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7. A feladat az 1848-49-es magyar szabadságharccal kapcsolatos. (E/3)
Párosítsa a szövegrészleteket a táblázatban felsorolt helyszínekkel! Töltse ki az üres oszlopot!

1) „1-ör.  Magyarország a vele törvényesen egyesült  Erdéllyel  és  hozzátartozó minden részekkel  és
tartományokkal egyetemben szabad, önálló és független európai statusnak nyilváníttatik s ezen egész
status  területi  egysége  feloszthatatlannak  s  épsége  sérthetetlennek  kijelentetik.  2-or.  A  Habsburg-
Lotharingiai-ház  […]  Magyarország,  s  vele  egyesült  Erdély  és  hozzá  tartozó  minden  részek  és
tartományok feletti uralkodásból ezennel a nemzet nevében örökre kizáratik, kirekesztetik, a magyar
koronához tartozó minden címnek használatától megfosztatik, s az ország területéről s minden polgári
jogok élvezetétől számkivettetik.” (Függetlenségi Nyilatkozat)

2)  „A lázadó csordákat,  melyeket  […] iszonyú mennyiségben találtam fel,  szétvertem,  és  nagyrészt
megsemmisítettem.  […]  Remélem,  néhány  nap  alatt  hatalmamba  kerítem  […]  a  pártütés  fészkét.”
(Windischgrätz jelentéséből)

3) „Jellasics ellenállás nélkül vonult előre […] seregével. […] Móga és a seregnél lévő császári tisztek
továbbra  is  vonakodtak  a  nyílt  csatától,  s  folytatták  a  visszavonulást  […]  ha  támadás  éri  őket,
védekeznek.” (Bertényi Iván – Gyapay Gábor)

4)  „Görgey  kezén  mindössze  30  ezer  kimerült,  elégtelenül  felszerelt  ember  maradt.  […]  Kossuth
lemondott és a török határ felé menekült. […] A […] haditanács Görgey vezetése alatt elhatározta, hogy
leteszi a fegyvert, de csakis az oroszok előtt.” (Kosáry Domokos)

a) (Elemenként 0,5 pont.)

Helyszín A szövegrészlet
sorszáma

Világos

Pákozd

Debrecen

Kápolna

b)  Tegye  időrendbe  a  forrásokban  szereplő  eseményeket!  Kezdje  a  legkorábbival!  (Helyes
sorrend 1 pont.)
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8. Az alábbi feladat a XVIII–XIX. századi magyar rendi állammal kapcsolatos. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján!

A magyarországi törvényhozás, kormányzás és igazságszolgáltatás rendszere a XVIII. században

„Magyarországon  szokás  szerint  negyedévenként  valamennyi  megye  nemesei  összegyűltek.  Ilyen
alkalmakkor  a  kormány  valamennyi  rendelkezését  az  egybegyűlt  testület  elé  bocsátották,  hogy
bármilyen törvénytelenség esetén azt gravámenként, sérelemként az országgyűléshez továbbíthassák.
A megyegyűlések alkalmával az országgyűlésre küldött követek utasításait is előkészítették, minthogy
Magyarországon a korábbi reformok értelmében az országgyűlési tagok szó szerint meghatalmazott
követek […] Az alispán minden esetben a megye számszerű adatainak értékelésével nyitotta meg az
ülést,  beszámolt  a  kiadásokról,  bevételekről,  az  utak,  a  börtönök,  az elintézetlen perek állásáról,  a
tervezett intézkedésekről s az élelem áráról stb.” (Pulszky Terézia emlékiratai, 1850, London)

a) Fogalmazza meg, miben tér el a modern országgyűlési képviselő felhatalmazása a reformkori
követétől! (1 pont)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
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b) Nevezze meg, ki vezette a vármegyei gyűléseket! (0,5 pont) _____________________________________

c) Nevezzen meg két – a magyar országgyűléssel, illetve a törvényalkotás menetével kapcsolatos
– uralkodói jogkört! (Elemenként 0,5 pont.)
1. __________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________

d) Nevezze meg, hogy a kétkamarás országgyűlés melyik táblája játszott fontosabb szerepet a
reformkorban a törvényjavaslatok kidolgozásában! (0,5 pont)
__________________________________________________________________________________________________________________

9. A feladat a dualizmus korának építészetéhez és technikai újdonságaihoz kapcsolódik. (E/4)
(Elemenként 0,5 pont.)

a) Rendelje a dualizmus találmányait, alkotásait ábrázoló képekhez a megfelelő személyt! (Egy
név kimarad.)

Személyek: Kandó Kálmán, Ybl Miklós, Eötvös Lóránd, Bánki Donát, 
Schulek Frigyes, Puskás Tivadar, Steindl Imre

Torziós inga Telefonközpont

név név
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Villanymozdony Operaház

név név

Parlament Halászbástya

név név

b) Nevezze meg, melyik közlekedési beruházáshoz kapcsolódik az alábbi forrás és kép!
„Ily körülmények között az egyedüli helyes megoldás csak az lehetett […], a Gizella tértől az Andrássy
úton át végig a városligetig […] nyitni  utat a közlekedésnek.  A viteldíj  egységesen 20 fillérben van
megállapítva és a menetjegyeket a peronokon felállított automaták osztják.” (Budapesti Hírlap)

______________________________________________



Érettségi feladatok gyűjteménye – Magyar történelem – Emelt szint – 61

c) Nevezze meg azt az ünnepségsorozatot, amelyhez a beruházás kapcsolódott!
_____________________________________________________________________________________________________________________

10. A feladat a dualizmus korához kapcsolódik. (E/5)
Nevezze meg a forrásokhoz kapcsolódó fogalmat, szakkifejezést! (Elemenként 1 pont)

a)  „Európában  példátlanul  széles  önkormányzatot  biztosított  a  horvátoknak,  de  csak  addig  volt
fenntartható,  amíg  a  dualizmus  rendszere  fennállott.  […]  Lehetővé  tette  a  horvát  nyelv  politikai
érvényesülését, nemzeti kulturális és politikai intézmények létrehozását.” (Kolossa Tibor történész)

Szakkifejezés: ___________________________________________________________

b)  „Kezdetben  elsősorban  a  szomszédos  országokba  irányult:  a  Dunántúl  és  a  Felvidék  nyugati
megyéiből  Ausztriába,  a  Dél-Dunántúlról  és  a  Duna-Tisza  közéről  Horvátországba  és  Szlavóniába,
Erdélyből pedig Romániába. […] Az 1880-as- és 1890-es években öltött nagyobb méreteket, különösen
az Északi- és az Északkeleti- Felvidék megyéiből […] tömegesen keltek át az óceánon.”  (Katus László
történész)

Fogalom: ___________________________________________________________

c)  „A magyarok 1850 és 1890 közötti több mint 2 és fél milliós gyarapodásából hozzávetőlegesen 1
milliót  tulajdoníthatunk  [e  jelenségnek].  Ebből  mintegy  félmillió  esett  a  zsidókra  és  egyéb
bevándorlókra,  félmillió pedig a hazai nemzetiségekre,  elsősorban a németekre és szlovákokra.  […]
Elsődlegesen spontán társadalmi folyamatnak tekinthetjük, amely a fellendülő tőkés fejlődés […] és a
városiasodás velejárója volt.” (Katus László történész)

Fogalom idegen eredetű szóval: ___________________________________________________________

d)  A  kiegyezési  törvények  megalkotásakor  a  birodalom  két  uralkodó  nemzetének  képviselői
egyetértettek  abban,  hogy  a  keresztény  népességgel  együtt  a  zsidóságot  is  egyenlő  jogokban  kell
részesíteni.  Ausztriának a  Lajtán túli  és  Lajtán inneni  területein az  egyéni  egyenjogúság 1867-ben
történt  elismerését  1868-ban  követte  a  vallási,  felekezeti  egyenlőség  kimondása.  Magyarországon
viszont az 1867-ben deklarált egyéni jogegyenlőség csak […] 1895-ben egészült ki az [...] egyenjogúság
elismerésével.” (Prepuk Anikó történész)

Fogalom idegen eredetű szóval: ___________________________________________________________

e) „A nők aránya a […] tagságban csekély volt. A tagság több mint fele […] a fővárosban és környékén
tömörült. […] A kisipari szakmák közül a szabók és a cipészek voltak a legjobban szervezve. […] A
sztrájkokkal  kapcsolatos szervező és  segélyező tevékenységen kívül  más politikai  feladatuk is volt.
Megszervezték  a  munkanélküliek  tüntetéseit,  állandóan  napirenden  tartották  a  szociálpolitikai
kérdéseket.” (Erényi Tibor történész)

Fogalom: ___________________________________________________________
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11. A feladat a magyar társadalom rétegződésével és életformájával kapcsolatos a XIX. század
elején. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

„Vannak, hála az égnek,  igen lelkes,  nemes érzésű, mívelt  eszű mágnásaink, de őszintén megvallva,
bizony ritka madarak, ellenben van magyar mágnás, aki (borzadva mondom) még csak magyarul sem
tud […]. Sok uralkodó fejedelemnél nagyobb birtokúak vannak, kik lelketlenül fecsérlik el jobbágyaik
verítékéből gyűlt roppant jövedelmöket […].” (Wesselényi Miklós: Balítéletek)

a) Melyik társadalmi rétegről szól a szöveg? Karikázza be a megfelelő válasz jelét!
A) értelmiség
B) köznemesség
C) arisztokrácia
D) polgárság

b) A nemesség mely rétegeire vonatkoznak az alábbi leírások? Válaszát írja a pontozott vonalra!

A)  Szerepüket  részben  anyagi  helyzetüknek,  óriási  földbirtokaiknak  köszönhették,  részben  a
birodalomban, illetve a hazai állami adminisztrációban betöltött katonai vagy hivatali szereplésüknek.

___________________________________________________________
B) A kisnemességnél is szegényebb, jobbágyteleknyi földdel sem rendelkező, tulajdonképpen zsellér
állapotú, vagyontalan nemesek. Csizma helyett szegényparasztokra jellemző lábbeliben jártak.

___________________________________________________________
C) Ők voltak a megyei közélet mozgatói;  a XVIII.  század végétől  a birtokaprózódás miatt e réteg is
kezdett elszegényedni. Többségük szerény, földszintes falusi kúriában lakott.

___________________________________________________________

c) Pótolja a parasztságra vonatkozó alábbi szövegből a hiányzó szavakat!
„Politikai  jogai  a  következőképp  alakulnak.  Az  1791.  évi  törvény  által  visszaállított  szabad
______________________ joggal bírván, többé nincs röghöz kötve. Szerzeményeinek annyira ura, amennyiben
azt gyermekeik ______________________; azok nemlétében végrendelkezhetik, de hagyatékának egyharmada
a földesurat illeti, aki végrendelet hiányában az egészre kezet tehet.” 

(Berzeviczy Gergely: A parasztnak állapotáról és természetéről Magyarországon)

d)  Nevezze  meg  azokat  a  jobbágyi  léthez  kötődő  fogalmakat,  amelyeket  az  alábbi  idézetek
leírnak!

„A saját nevében idegenek, annál kevésbé a földesúr ellen pert nem indíthat. Ügyeiben és vétkei felett a
földesúr még akkor is ítélkezik, ha azok őt magát szintén illetnék. Világos ebből, hogy a parasztnak sem
polgári, sem személyi jogai ténylegesen nincsenek.” 

(Berzeviczy Gergely: A parasztnak állapotáról és természetéről Magyarországon)
A) a földesúri bíróság neve: ______________________

„[…] se bot, se vessző nem hozott még egy országot is virulásra, s csak halvány s rossz illatú virágokat
termeszt a kényszerítve dolgozó kéz…” 

(Szechenyi István: Hitel)
B) a jobbágyi kötelezettség neve: ______________________
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12. A feladat a magyar reformkor történetéhez kapcsolódik.
Állapítsa  meg  a  következő  állításokról  a  forrás  és  ismeretei  segítségével,  igazak-e  vagy
hamisak! Választását X jellel jelölje! (Elemenként 1 pont.)

„Mi  oly  indítványokat,  melyek  az  alkotmányos  biztosítékok  kifejtésére  és  a  nemzet  ellenőrködése
öregbítésére céloznának,  a  kormánytól  annál  kevésbé várhatunk,  mivel  hazánkban a kormány nem
parlamenti; annak tagjait nem a nemzet többségének akarata vagy óhajtása jelöli ki,  nem a nemzet
bizodalmától  függ  fennállhatása,  nem  ment  [mentes]  az  idegen  és  épen  nem  nemzeti  s  nem  is
alkotmányos elemek befolyásától. Mind ezeknél fogva feladatunknak ismerve indítványozási jogunkkal
élni, kötelességünknek tartjuk nyilván s világosan kijelölni azon tárgyak főbbjeit, miknek minél előbbi
létrehozását  az  idő  és  helyzetünk  körülményei  szerint,  a  hon  javára  múlhatatlanul  szükségesnek
hisszük.
Ezek a következők:
a) A közterhekbeni osztakozás. Mire nézve az eddig egyedül adózó nép terheinek megkönnyítését főbb
kötelességünknek ismerjük [el].
b)  A  honpolgárok  nem  nemes  osztályainak,  mindenekelőtt  pedig  a  királyi  városoknak  és  szabad
kerületeknek képviselet alapján úgy törvényhozási, mint
c) A törvény előtti egyenlőség.
d) Az úrbéri viszonyoknak kármentesítés mellett, kötelező törvény általi megszüntetése.
e) Az ősiség eltörlésével a hitel és birtokszerzés biztosítása.” 

(Ellenzéki nyilatkozat, 1847)

Állítások Igaz Hamis

a) A nyilatkozatot az országgyűlés alsótáblája adta ki.

b) A nyilatkozat szerint a kormány nem áll nemzeti és alkotmányos alapokon.

c) A nyilatkozatba belefoglalták Kossuth teljes reformkori programját.

d) Követelik a polgári tulajdonviszonyok megteremtését.

e) Célul tűzik ki a kötelező örökváltság törvénybe iktatását.
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13. A feladat a XVIII–XIX. századi magyar társadalommal kapcsolatos. (E/4)
A  magyar  történelem  alábbi  alakjai  mind  a  társadalmi  rangjuknak  megfelelő  környezetben
nevelkedtek.  Határozza  meg  a  forrás  és  ismeretei  alapján,  hogy  kastélyban  vagy  kúriában
nevelkedtek-e! Tegyen X jelet a táblázat megfelelő helyére! (Elemenként 0,5 pont.)

A fertődi Esterházy kastély Kazinczy Ferenc széphalmi kúriája

„Amikor  pedig  a  XVIII.  század  végén,  a  XIX.  század  elején  a  köznemesek  földszintes  lakóházai
stílusukban  is  kiemelkedtek  a  parasztházak  közül,  a  kúria  elnevezést  egy  épülettípusra  kezdték
használni,  éspedig  a  középbirtokos  nemesek  földszintes,  klasszicista  stílusú  (bejáratánál  gyakorta
oszlopsorral-timpanonnal  ellátott)  épületeire,  amelyek  már  bizonyos  fokú  reprezentációs  igényt
jeleztek.” (Gergely András történész)

Kúria Kastély

a) a Himnusz költője

b) a  Magyar  Museum című  folyóirat  elindítója,  széphalmi  háza  az
irodalmi élet központja volt a nyelvújítás korában

c) az első magyar közös külügyminiszter

d) a Balítéletek írója, az „árvízi hajós”

e) az első felelős magyar kormány elnöke

f) a Pesti Hírlap főszerkesztője (1841–44)

g) a kiegyezés létrejöttének legfőbb magyar szorgalmazója

h) a Hitel című mű írója
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14. A feladat a dualizmus kori magyar gazdasági életre vonatkozik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján!

a)  Melyek  voltak  azok  a  legfontosabb  gazdasági  szempontok,  amelyek  miatt  vasútvonalat
építettek ki a térképen jelölt városokhoz? (Elemenként 0,5 pont.)

1. Bécs: ________________________________________________________________________________________
2. Ózd: ________________________________________________________________________________________
3. Debrecen: ________________________________________________________________________________________
4. Fiume: ________________________________________________________________________________________

b)  Fogalmazzon  meg  két  állítást  a  magyar  vasúthálózat  fejlettségéről  –  a  németországi
vasúthálózattal összehasonlítva – a megadott szempontok szerint! (Elemenként 0,5 pont.)

Németország és Magyarország vasútsűrűsége 1894-ben és 1913-ban

1. A magyarországi vasúthálózat sűrűsége a korszak végén az ország területéhez viszonyítva:
________________________________________________________________________________________
2. A magyarországi vasúthálózat sűrűsége a korszak végén a lakosság számához viszonyítva:
________________________________________________________________________________________

c) Ki volt a korszak jelentős közlekedésügyi minisztere, akit a vasútügy fejlesztése terén elért
eredményei miatt „Vasminiszter”-nek is neveztek? (1 pont)
________________________________________________________________________________________
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15. A feladat a dualizmus gazdasági viszonyaival kapcsolatos. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

a) Válassza ki a felsoroltak közül az idézetekhez leginkább tartozó fogalmat!

Fogalmak: infláció, urbanizáció, konjunktúra, tőzsde, asszimiláció, túltermelés, globalizáció,

1. „Hogy épül gyár, malom egetverő
Kémények, új, büszke házsorok;
Hány vállalat kél, hogy nyer a merő,
A pénz nem is cseppen, hanem csorog,
A vérkeringés élő, friss, sebes,
Hogy aki látja, lelke is repes,
Bank, társaság, egylet nő, mint a gomba,
Külföldi tőkék jőnek forgalomba […]” (Arany László)

Fogalom: ________________________________

2.  „Vannak  a  börzének  derült  napjai  és  borult  napjai.  Néha  teli  van  villannyal  a  levegő,  birkák
fickándoznak a mezőn; másszor meg lehajtja valamennyi a fejét a földre, s nem akar hozzáharapni a
szép zöld mezőhöz. Néha bégetve kéri a juhászát, hogy nyírja már meg, nagyon nehéz a gyapja. Máskor
meg összedugja a fejét, kifelé fordítja hátulját, s nem hallgat semmi biztatásra. Egyszer-egyszer meg
anélkül, hogy tudná valaki, miért, nekiiramodik a vezérürü, s uccu, utána valamennyi […]!” (Jókai Mór)

Fogalom: ________________________________

b) Húzza alá a megadott kifejezések közül a mondatba illő kifejezést!

1. Magyarország a századfordulóra _________________ országgá vált.
ipari / fejlett / agrár / elmaradott / agrár-ipari

2. Az átgondolt vasútpolitika _________________ államtitkári, majd miniszteri működéséhez kapcsolódott.
Tisza Kálmán / Eötvös József / Baross Gábor / Wekerle Sándor / Deák Ferenc

3.  A  növénytermesztésben  gyorsan  emelkedtek  a  termésátlagok.  A  háromnyomásos  gazdálkodást
fokozatosan felváltotta a _________________, nőtt a búza, kukorica, burgonya és cukorrépa vetésterülete.

vetésforgó / négynyomásos gazdálkodás / kétnyomásos gazdálkodás / legelőváltó gazdálkodás

4. A magyar gazdaság ágazatai közül legelőnyösebb helyzetben a/az _________________ volt, azon belül is a
malomipar. A malmok nem csak a hazai szükségletet elégítették ki, hanem exportra is dolgoztak.

könnyűipar / textilipar / élelmiszeripar / nehézipar / vegyipar

c) Írja a vonalra a dualizmus időszakának kezdő és befejező évét!
___________________________________________________________________________________________________________________
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16. A feladat a nemzeti eszme magyarországi megjelenéséhez kapcsolódik. (E/4)
A nemzeti eszme megjelenésével párhuzamosan zajlott a „dicső nemzeti múlt” feltárása, illetve
megteremtése: ezt mutatják be az alábbi források. Melyik magyarországi nemzet, nemzetiség
„dicső múltjához”, mítoszaihoz kapcsolhatók a források? Írja a kipontozott helyre a megfelelő
nemzet, nemzetiség nevét! Egy csoportra több forrás is vonatkozhat. Minden forráshoz azt a nemzetet,
nemzetiséget írja, amelyik múltját dicsőíti. (Elemenként 0,5 pont.)

a) „Bodza Tamás készített magának egy saját térképet, melyen az országok a mostaniaktól szokatlanul
eltérő  alakban  voltak  felrajzolva.  Az  országok  határaival  történt  változásokhoz  járult  a  nagyobb
városoknak  csak  az  avatottak  előtt  természetes  elnevezése,  a  klasszikus  ’grad’  végzet  sokszoros
előfordultával;  és  azon  fantasztikus  eltérés,  hogy  az  eltulajdoníthatatlanul  ázsiai  eredetű  városok,
Debrecen,  Kecskemét,  Nagy-Körös  jelentéktelen  falvakká  látszottak  degradálva,  míg  valamennyi
jóravaló falu a Kárpátok alatt tornyos metropoliszok jelvényeit viselte.” (Jókai Mór: Szomorú napok)

__________________________________

b) „Ezután […] jött, de nem mint vendég, hanem mint a föld jogos birtokosa. Szvatopluknak megüzente,
hogy földjét lovon, a füvét kantáron, a vizet nyergen megvette. Amikor a fejedelemnek ezt az üzenetet
átadták, így szólt: A lovat üssék agyon, a kantárt vessék a mezőre, a nyerget hajítsák a Duna vizébe!
Erre a követ így szólt: A lovat a mi kutyáink fogják megenni, a kantárt a gyerekeknek adjuk játéknak, a
nyerget a halászaink viszik haza.” (XIV. századi krónikarészlet)

__________________________________

c)  „A mi hőseink dicső emlékének megújhodására és újra éledésére indulok beszélni Nektek drága
földijeim a legdicsőbb, de fájdalom, egyben utolsó hősünkről – Trencséni Mátéról. […] Vannak, akik már
azt  sem  hiszik,  hogy  a  ’juhászbojtárok,  tutajosok,  drótosok  és  favágók’  e  mostani  népének  talán
magasztosabb szerepe is volt szeretett magyar hazánk történetében.” (Viliam Pauliny-Tóth: Csák Máté)

__________________________________
d)

Székely Bertalan festménye

__________________________________

e)
Illíria térképe (III–V. Század)

__________________________________
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f)
Térkép a Vitéz Mihály / Mihai Viteazul 
uralma alatt álló területekről

__________________________________

g) 
A Morva Birodalom feltételezett 
kiterjedése

__________________________________

h) 
A Romulust és Remust szoptató farkas 
szobra

__________________________________
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17. A feladat a XIX. századi magyar történelemhez kapcsolódik. (E/4)
Döntse  el  az  áprilisi  törvényekre  vonatkozó  állításokról,  hogy  igazak  vagy  hamisak!  Jelölje
válaszát „X” jellel a megfelelő oszlopban! (Elemenként 0,5 pont.)

Megállapítás Igaz Hamis

a) A törvények eltörölték a cenzúrát.

b) Magyarország államformája köztársaság lett.

c) A Birodalmon kívüli  területekhez fűződő kapcsolatok intézését a törvények az
önálló magyar külügyminisztérium hatáskörébe rendelték.

d) A törvények bevezették az egyházi tizedet.

e) Az áprilisi törvényeket Ferenc József szentesítette 1848. április 11-én.

f) Az országgyűlés – a törvények alapján – Pesten tartja üléseit.

g) A törvények bevezették Magyarországon az általános választójogot.

h) A  törvények  kimondták  a  független,  felelős  magyar  végrehajtó  hatalom
létrehozását.

18. A feladat a magyarországi életmód XIX. század végi új jelenségeihez kacsolódik. (E/4)
Döntse el az állításokról a forrás és ismeretei segítségével, hogy igazak vagy hamisak-e! Írjon X 
jelet a táblázat megfelelő mezőjébe! (Elemenként 0,5 pont.)

„[Férje] az irodájában sem alkalmazott ilyen szemtelen, puhakalapos ifjoncokat.  Az ügyvédi hivatás
tekintélyes  dolog,  aminek  meg  kell  adni  a  módját  az  öltözködéssel  is!  Hamarosan  visszament  az
irodába,  ma  nem  volt  tárgyalása,  de  néhány  ügyet  még  át  akart  nézni,  így  csak  később  megy
törzskávéházába barátaival találkozni. 

Hősnőnk,  miután  a  gyerekek  leckéit  ellenőrizte,  és  […]  megbeszélte  az  esti  menüt  a
szakácsnéval, végül felvette pelerinjét, kalapját, kesztyűjét – hiszen kesztyű és kalap nélkül úrinő nem
lép utcára – és korzózni ment.

Ráérősen sétált a Váci utcán, mosolyogva üdvözölte ismerőseit,  el is beszélgetve velük, de a
kirakatokra  is  jutott  ideje.  Ugyan  a  legtöbb  ruháját  és  kalapját  a  megszokott  szabónőnél  és
kalaposnőnél  rendelte meg,  nem is beszélve a házivarrónéről,  aki  minden szezonban rendszeresen
felfrissítette  ruhatárát,  egy-egy  különlegesen  szép  darabbal  mégis  meg  szokta  magát  ajándékozni,
különösen a Kossuth Lajos utcai Holzertől, ahol a legutolsó divatú darabokat árulták! 

Közben  eljutott  a  Gizella  térhez,  a  Gerbeaud-hoz,  benézett,  de  nem  látott  ismerőst,  és  úgy
döntött, hogy most nem ül le. […] 

Végül  felment  a  barátnéjához  is,  B-néhoz,  ahol  meglehetősen  sok  ismerőst  talált.  B-né
fogadónapjai  mindig nagyon keresettek voltak.  […]  Mostanában,  hogymár nem a telt,  dús idomok,
hanem  éppen  ellenkezőleg,  a  vékony  alak  volt  divatos,  egyre  több  helyen  a  „habos  [bécsi]  kávés
kuglófos ozsonna” helyett ilyen öt órai teát adtak, és B-né mindig is tudta, mi az elegáns. […] 

Csak  néhány  perccel  ért  haza  korábban,  mint  a  férje.  […]  Vacsora  után  még  az  ebédlőben
beszélgettek […]. A héten operabemutató is lesz, amire elmennek, s nagyon kíváncsi volt, hogy milyen
ruhában jelennek meg az ismert társaságbeli hölgyek. Ő maga is Holzernél rendelt ruhát, egy eredeti
párizsi modellt, aminek az árát most vallotta be.” 

(F. Dózsa Katalin: A pesti nő a századfordulón)
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Megállapítás Igaz Hamis

a) Az  előkelő  hölgyek  ruháik  zömét  már  a  divatüzletekben  vásárolták,  ahol
elsősorban párizsi mintájú ruhákat árusítottak.

b) A  délutáni  étkezés  divatja  Magyarországon  már  nem  Ausztria,  hanem  Anglia
gasztronómiáját követte.

c) Az  öltözködés  divatjában  a  századfordulón  már  generációs  különbségek  is
jelentkeztek.

d) A kor szépségideálja még azt sugallta, hogy a bőséges táplálkozás a társadalmi
rang jele.

e) A kortársak  tudatosan kezdték  kerülni  azt,  hogy  ruhadarabjaik  egyértelműen
jelezzék társadalmi helyzetüket.

f) Az előkelő társasági élet továbbra is kizárólag a magánházak szalonjaiban, az ún.
„fogadónapokon” folyt.

g) A városi  életben  a  gyalogos  közlekedés  nem  számított  méltóságon  alulinak  a
magasabb társadalmi státuszúak körében sem.

h) Az olcsó táblaüveg megjelenésével az üzleteket már nem csak a cégérek, hanem a
kirakatok is reklámozták.

19. A feladat a XIX–XX. század fordulójának magyar városi társadalmához kapcsolódik. (E/4)
Döntse el az alábbi személyekről, melyik társadalmi csoportba tartoztak a leírás alapján! Írja a
személyek sorszámát a táblázat megfelelő mezőjébe!  Egy mezőbe csak egy számot írjon!  Két személy
kimarad. (Elemenként 0,5 pont.)

Társadalmi réteg Személyek

Nagypolgárság

Középosztály

Kispolgárság

Munkásosztály

1. Peyer Károly: géplakatos, az önkéntes beteg-segélypénztár pénztárnoka
2. Móricz Zsigmond: író, újságíró, szerkesztő
3. gróf Tisza István: földbirtokos, miniszterelnök
4. báró Kornfeld Zsigmond: bankár, a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatója
5. Pőcze Borbála: mosónő
6. Nemecsek András: szabómester, földszinti lakása a műhelye is egyben
7. Szántó Kovács János: napszámos, kubikos
8. Mechwart András: feltaláló, a Ganz-gyár vezérigazgatója,
9. Bergmann Adolf: egy lakatosműhely és egy kétlakásos bérház tulajdonosa
10. Münz Jónásné: egy vegyesbolt tulajdonosa és egyben eladója
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20. A feladat az 1848/49-es magyar szabadságharccal kapcsolatos. (E/4)
Töltse ki a táblázatot a szöveges források, a térképvázlat és ismeretei segítségével!  A b) és c)
betűjelű forrásban leírt esemény időpontját nem kell megadnia.

a)  „[A  csata  előtti  napon]  érkeztek  meg  a  táborba  az  országgyűlésnek  küldöttei,  hogy  Mógát
felszólítsák,  miszerint  Jelačić  további  előrenyomulását  meggátolja.  […]  Én  gyors  léptekkel
előrenyomultam a hegy élére. [Az ellenséges seregek] aránylag csekély ellenállás után hátat fordítottak,
és oly sebesen rohantak lefelé, hogy alig bírtunk néhányat elérni. […] A tüzelés az egész vonalon szűnni
kezdett, és déltájban meg is szűnt.” (Perczel Miklós ezredes visszaemlékezése)

b)  „Véres utcai  harc  után,  melyet  derék ütegeink támogattak,  elfoglaltuk a  falut.  […] Az osztrákok
túlnyomó ereje semmivé lett a magyarok lelkesült bátorsága előtt. Rendetlen tömegekben menekülnek
Gödöllő felé, és a csatatért ott hagyják nekünk.” (Klapka György tábornok visszaemlékezése)

c)  „Az utolsó magyar csapatok [is elhagyták a várat]. Szétzüllöttek az ég minden tája felé. […] A sors
ellenünk  döntött,  a  küzdelem  véget  ért.  […]  Kedvezőbb  föltételeket  a  fegyverletétel  fejében  teljes
lehetetlenség  volt  az  ellenségtől  ama  viszonyok  között  kieszközölnünk.”  (Klapka  György  tábornok
visszaemlékezése)

Az idézet
betűjele

A település, amelyhez a forrásban
aláhúzott helyszín köthető

(Elemenként 0,5 pont.)

A település sorszáma a
térképen (Elemenként

0,5 pont.)

Az forrásban leírt csata
időpontja (év, hónap,

nap) (1 pont)

a)

b) 1849. április 6.

c) ---------------------------
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21. A feladat a magyarországi cigányság történetéhez kapcsolódik a dualizmus korában. (E/3)
Mindhárom  feladatrészben  a  forrás  egy,  a  cigányságról  a  dualizmus  korában  megszilárdult
előítéletet mutat be, amelyek a forrást követő adatok segítségével megcáfolhatók. Fogalmazza
meg  saját  szavaival  a  három  előítéletes  állítást,  és  az  adatok  alapján  cáfolja  meg  azokat!
(Elemenként 0,5 pont.)

a)

A Borsszem Jankó c. élclap címoldala, 1893.
A kép felirata: „Munkára, szolgálatba! Vége a czigány dicsőségnek!”

A 15 éven felüli cigányok foglalkozási megoszlása (1893)

napszámos 36,7%

iparos 28,9%

háztartásbeli 10,4%

zenész 9,6%

foglalkozás nélküli 7,5%

önálló gazdálkodó 3,3%

kereskedő 2,5%

egyéb  1,1%

Előítéletes állítás: _______________________________________________________________
Cáfolat: ___________________________________________________________________________

b) „Kusicson van a legtöbb cigány. Ebben a községben 97 család él 480 taggal. Szinte hihetetlen, hogy
ez a félezer cigány kifogástalan életmódot folytat.” (ifj. Herrmann Antal: A temesmegyei cigányok, 1913)
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Cigányság aránya az összlakosságon belül (1893-as felmérés) 1,8%

Cigány elítéltek aránya az összes elítéltek közül (1906–14-es évek átlaga) 1,05%

Előítéletes állítás: _______________________________________________________________
Cáfolat: ___________________________________________________________________________

c)  „Összes  hazai  népeink  közül  az  oláhok  állnak  legközelebb  a  cigányokhoz,  némely  jellemző  faji
sajátosságra  nézve.  Az  oláh  is  beszivárgott  nomád  nép;  kevés  és  nem  régi  keletű  sedentarius
[helybenmaradó] hajlammal; nincs nagy kedve a földmíveléshez és inkább állatokkal szeret bánni.”
(Herrmann Antal: A Magyarországban 1893. január 31-én végrehajtott cigányösszeírás eredményei)

Letelepedett és vándorló cigányok száma Magyarországon (1893)

letelepedett huzamosabb ideig egy helyben tartózkodó vándorló

243 432 20 406 8 938

Előítéletes állítás: _______________________________________________________________
Cáfolat: ___________________________________________________________________________

22. A feladat Magyarország reformkori történetével kapcsolatos. (E/4)
Nevezze  meg  azokat  a  XIX.  század  első  felében  Nyugat-Európában  kibontakozó  politikai
eszméket,  amelyek  hatása  leginkább  tükröződik  a  források  szerzőinek  álláspontjában!  Egy
eszme kétszer is szerepelhet. (Elemenként 1 pont.)

a) „Alkotmányos országban a polgári szabadságnak […] lényeges feltételei a nyilvánosság és a szólás
törvényes szabadsága.” (Az országgyűlés alsótáblájának felirati javaslata, 1839)

_______________________________________________________________

b) „Legtiszteletteljesebben kérjük […] Felségedet, kegyeskedjék iskoláinkat és templomainkat néhány
túlfeszült  hazafi  hevességétől  és  erőszakoskodásától,  akik  mindent  és  minden  lehetséges  módon
magyarosítani akarnak, megvédeni, és legkegyelmesebben elrendelni, hogy gyermekeink emberré és
polgárrá  nevelése,  különösen  pedig  a  vallásoktatás  anyanyelven  történjék.”  (A  szlovák  evangélikus
lelkészek és tanárok beadványa az uralkodóhoz, 1842)

_______________________________________________________________

c)  „Megóvni  [Magyarországot]  minden  jövendőjét  kockáztató  [túlzástól],  […]  leleplezni  a
szenvedélyeket,  izgató  pártok  tacticáját,  kimutatni  eljárásaik  kártékonyságát,  igyekezni  egy  józan
közvélemény [kialakításán], […] ez azon [feladatok összessége], melyet jelen pillanatban egy magyar
politicai lapnak maga elibe tűzni kell.” (A Budapesti Híradó című lap programcikke, 1844)

_______________________________________________________________

d) „Hazánk alkotmányos jövendője iránt mindaddig tökéletesen nyugodtak nem lehetünk, valameddig
felséges  királyunkat  minden egyéb uralkodási  viszonyaiban is  alkotmányos  országlási  formák nem
[veszik  körül].  […]  Tudom  én,  hogy  elvénhedett  rendszernek,  mint  elvénhedett  embernek  nehéz
megválni egy hosszú élet eszméjétől, tudom hogy fáj, darabról darabra összedőlni látni, mit egy hosszú
élet építgetett, de midőn az alap hibás, a dűlés […] kikerülhetetlen. […] A dynastiának tehát választania
kell saját java s egy korhadó rendszer tartogatása között.” (Kossuth felirati javaslata, 1848)

_______________________________________________________________
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23. A feladat a reformkori Magyarország gazdaságával kapcsolatos. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével!

A)  „Véleményem szerint  a  fő  baj:  vízhiány és  zátonyok,  és  a  fő  szükséglet:  parti  utak (teherhajók
vontatására  a  legnehezebb szakaszon).  […]  A [szorosig]  felfelé,  úgy  tűnik  nincs  nehézség nagyobb
hajók, különösen gőzhajók számára. [...] A [szorostól] lefelé tengeri hajókkal bízvást lehetne a Fekete-
tengerhez leúszni, sőt még Pesttől is, ha a [szorost] szabályoznák.” (Széchenyi István: Napló, 1830)

B) „Tengerhez, magyar, homokod porából s fekete sarad ragadalmából.” (Kossuth Lajos, Hetilap, 1846)

C)  „Az  egyes  kereskedővárosok  és  -vidékek,  vagyis  az  egész  Magyarország  belkereskedése  [itt]
összpontosul. E hirtelen emelkedő [értsd: fejlődő] város csaknem az ország közepén, Európának egyik
majd legnagyobb folyóvize  mellett  feküdvén,  […]  az  ország belső kereskedését  igen természetesen
magához vonzza.” (Fényes Elek: Magyarország leírása, 1847)

a)  Az  A)  betűjelű  forrásban  szereplő  megállapítások  egy  konkrét  kezdeményezésre  ösztönözték
Széchenyit. Nevezze meg a forrásban említett szorost! (0,5 pont)

_______________________________________________________________

b)  A  B)  betűjelű forrásban szereplő felszólítással Kossuth egy vasútvonal megépítése  mellett érvelt.
Nevezze meg azt a kikötővárost,  amelyiket a vasútvonal (Magyarország központi  területeitől
távolabbi) végpontjának javasolt! (0,5 pont)

_______________________________________________________________

c) Nevezze meg azt a várost, amelyikről a C) betűjelű forrás szól! (0,5 pont)
_______________________________________________________________

d)  Az  A)  és a  B)  betűjelű  forrásokból  a  kereskedelem fejlesztésének egy közös célja  olvasható ki.
Fogalmazza meg röviden ezt a törekvést! (1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

e) Az A) és C) betűjelű forrás ugyanannak a kereskedelmi útvonalnak a jelentőségére utal. Melyik volt
ez a kereskedelmi útvonal? (0,5 pont)

_______________________________________________________________
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24. A feladat Magyarország dualizmus kori gazdasági fejlődésével kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a vasúti közlekedésre vonatkozó feladatokat a források és ismeretei segítségével!

„Az  állam  a  vállalkozóknak  […]  évenként  minden  mérföld  után  36  500  [forint]  tiszta  jövedelmet
olyképp biztosít, hogy ha az évi tiszta jövedelem mérföldenként a föntebbi biztosított összeget el nem
érné, a hiányt pótolni tartozik. Az állam által ezen garantia folytán fizetendő összegek azonban mint
évenként négy százalékkal kamatozó előlegek tekintendők, melynek a vasúti társaság által – amint a
pálya  tiszta  jövedelme  a  biztosított  évi  összeget  meghaladja  –,  azoknak  és  kamataiknak  teljes
törlesztéséig visszafizetendők.” (Törvény az alföld-fiumei vasút egyik szakaszának építéséről, 1868)

a) Karikázza be a következő mondat folytatásai közül annak az egynek a sorszámát, amelyik
igaz! (0,5 pont)
Az idézett törvény arra kötelezte az államot, hogy …

1. … hitelt nyújtson a vállalkozóknak a vasútvonal megépítéséhez.
2. … vissza nem térítendő támogatást adjon a vállalkozóknak a vasútvonal megépítéséhez.
3. … csökkentse a vállalkozóknak az üzemeltetés során keletkező veszteségeit.
4. … biztosítsa a vállalkozók számára a vasútvonal nyereséges üzemeltetését.

b) Karikázza be a következő mondat folytatásai közül annak az egynek a sorszámát,
amelyik igaz! (0,5 pont)
A kormányzatnak az idézett törvényben is megjelenő gyakorlata …

1. … visszavetette a vállalkozók vasútépítési kedvét.
2. … visszaélésekhez vezethetett, mert a vállalkozók nem voltak érdekeltek a nyereséges

működésben.
3. … jelentős közvetlen hasznot biztosított a költségvetés számára.
4. … a visszafizetendő kamatok révén növelte a vasútépítés költségeit.

„1876-ban  az  állam  csak  mintegy  1600  km  vasutat  mondhatott  a  magáénak,  s  azon  vasutak
túlnyomólag nagyobb része, melyeknek terheit az állam viselte, magánvasút volt, míg az állam jelenleg
kereken 7500 km vasút fölött föltétlenül rendelkezik. […] [Ez] tette lehetővé, hogy a nép széles rétegei
is a vasutak áldásos hatásaiban részesüljenek.” (Beksics Gusztáv újságíró és politikus, 1898)

c) Melyik intézkedéssorozatra utal a forrás első mondata? (1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________

d) Nevezze meg azt a minisztert, akinek a nevéhez ez az intézkedéssorozat köthető! Keresztnevet
is írjon! (1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________

e) Miként járult hozzá a gazdaság fellendüléséhez a forrás aláhúzott része által leírt változás?
Magyarázza meg röviden! (1 pont)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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25. A feladat a reformkori Magyarország történetével kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a forrásrészletek és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

„Minél  több  szabad,  jussokkal  bíró  tagokból  áll  egy  nemzet,  annál  hatalmasabb.  Ha  a  polgári
alkotmánynak  malasztját  a  parasztság  is  érezni  fogja  s  azokban  részesülend,  bizonnyal  szívén  fog
annak fennmaradása és öregbedése fekünni ahelyett, hogy most, midőn azon alkotmánynak inkább
csak terheit, de hasznát majd nem is érzi, vagy ellenséges idegenséggel van az iránt.”
„Boldog ország,  hol  egy nyelv,  […] egy nemzet […] mindeneket rokonná tesznek!  Minálunk sokféle
nyelv, […] s hányféle nemzetség! Ez magában is veszedelem. Bajos, szinte lehetetlen ezen hézagokat
kipótolni, csak a haza, polgári alkotmány s törvény iránti egyenlő buzgóság teheti.”

(Részletek Wesselényi Miklós „Balítéletekről” című művéből, 1831)

Miért nem volt alkalmazható a reformkori Magyarországon a korabeli nyugat-európai államok
többségében jellemző nemzetfogalom? Fogalmazzon meg röviden két választ a két forrásrészlet
segítségével!

a) Az első forrásrészlet alapján:
____________________________________________________________________________________________________________________

b) A második forrásrészlet alapján:
____________________________________________________________________________________________________________________

c) Mi válhatna a nemzetet leginkább összetartó tényezővé Wesselényi szerint? Fogalmazza meg
röviden a két forrásrészlet alapján!
____________________________________________________________________________________________________________________

d) A nacionalizmus mellett egy másik, a XIX. század első felében kibontakozó politikai eszme
hatása is tükröződik a forrásrészletekben. Nevezze meg ezt az eszmét!
____________________________________________________________________________________________________________________
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1. Az alábbi kiáltvány a Márciusi Fronttal kapcsolatos. (E/4)
Válaszoljon a forráshoz kapcsolódó kérdésekre! (Elemenként 1 pont)

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

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

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

Szempontok A kiáltvány pontjai

a) 1., 2., 3.

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

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

d) 12.

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

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

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

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

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

I.  § A jelen törvény alkalmazása szempontjából zsidónak kell  tekinteni azt, aki ő maga vagy akinek
legalább egyik szülője, vagy akinek nagyszülői közül legalább kettő a jelen törvény hatálybalépésekor
az izraelita hitfelekezet tagja vagy a jelen törvény hatálybalépése előtt az izraelita hitfelekezet tagja
volt, úgyszintén a felsoroltaknak a jelen törvény hatálybalépése után született ivadékait. […] (Részlet az
1939. évi XV. tc.-ből)
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1. 2. 3. 4.

Zsidónak tekintették

Nem tekintették zsidónak

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

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

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

1938. november 2.

1940. augusztus 30.

1941. április

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

Kassa: ….. Újvidék: …… Kolozsvár: …... Nagyvárad: …….

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1: úri középosztály; 2: szegedi gondolat; 3: harmadik út; 
4: irredentizmus; 5: legitimizmus; 6: numerus clausus;



Érettségi feladatok gyűjteménye – Magyar történelem – Emelt szint – 81

7. A feladat a XX. századi magyar történelemhez kapcsolódik. (E/6)
Oldja meg a feladatokat!

Magyarország területgyarapodásai

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

Terület (területek) neve Év

1

2

3

4

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

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

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

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

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

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

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

(Miniszteri beszédrészlet, 1925)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ország: _______________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H) I)

Név Horthy Miklós Bethlen István Teleki Pál

Hivatali funkció

Idézetek/képek betűjele

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

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

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

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

E) F)

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

a sárga csillag
megkülönböztető jelzés viselésére
kötelezett személyek a cukrászda

helyiségét sem mint fogyasztók, sem mint
vásárlók

nem látogathatják.

A pesti gettó bejáratánál

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

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

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

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

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

Személy: ______________________________________________
Fogalom: ______________________________________________

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

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

Személy: ______________________________________________
Fogalom: ______________________________________________

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

Vagonlakók egy budapesti pályaudvaron
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Magyar esemény Nemzetközi esemény sorszáma

a) Teleki Pál miniszterelnök öngyilkossága

b) a budapesti zsidók deportálásának leállítása

c) Kárpátalja magyar megszállása

d) Kassa bombázása

e) a második bécsi döntés

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

A)

Korabeli plakát

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

(Krúdy Gyula író cikkéből)

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

(Apponyi Albert beszéde a párizsi békekonferencián)

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

(A Forradalmi Kormányzótanács rendeletéből)

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

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

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

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

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

Jog Az idézet sorszáma

Szabadverseny

Egyesülési jog

Véleménynyilvánítás szabadsága

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

A) kommunizmus
B) liberalizmus
C) nacionalizmus

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

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

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

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

Első zsidótörvény Második zsidótörvény

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

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

Az agrárolló Magyarországon (1913–1933)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarország külkereskedelmi forgalmának megoszlása az egyes partnerek között (%)

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

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

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

______________________________________________

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

______________________________________________

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

______________________________________________

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

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

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

több mint 70 százalékát.

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

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

24. A feladat a két világháború közötti Magyarország gazdaságával kapcsolatos. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)
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Nevezze meg a gazdaságnak azt az ágazatát, amelyikre az állítás vonatkozik!
A táblázatokban szereplő ágazatok megnevezései közül válasszon! Egy ágazat többször is szerepelhet, és
nem minden ágazatot kell beírnia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b)
_______________________________________________

c)
_______________________________________________
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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



Érettségi feladatok gyűjteménye – Magyar történelem – Emelt szint – 102

(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.
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– 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)



Érettségi feladatok gyűjteménye – Magyar történelem – Emelt szint – 105

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: __________ __________ _____________



Érettségi feladatok gyűjteménye – Magyar történelem – Emelt szint – 110

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)
____________________________________________________________________________________________________________________



Érettségi feladatok gyűjteménye – Magyar történelem – Emelt szint – 111

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!

____________________________________________________________________________________________________________________



Érettségi feladatok gyűjteménye – Magyar történelem – Emelt szint – 116

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
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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.
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1. A szövegrészlet a magyarországi romák életkörülményeire vonatkozik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre az alábbi források és ismeretei alapján!

„A  magyarországi  cigányság  bő  kétharmada  magyar  anyanyelvű  (romungró),  a  többiek  anyanyelve
valamelyik cigány dialektus (oláh cigányok) vagy a román nyelv egyik dialektusa (beás cigányok). Így
tehát  bár  a  nem  magyar  anyanyelvű  csoportokhoz  tartozó  személyek  száma  alacsonyabb,  s  az
évtizedek óta zajló nyelvváltás hatására folyamatosan csökken, még mindig az ország egyik legnagyobb
–  az  1990.  évi  népszámlálás  adatai  szerint  a  legnagyobb  –  nyelvi  kisebbsége…  A  cigány  tanulók
felzárkóztatásának még ma is egyik legfontosabb célja, hogy nyelvi értelemben »oktatható« állapotba
hozza őket. Főleg az óvodába nem járt cigány gyermekek esetében az elvárt magyar nyelvi tudás hiánya
eleve megpecsételi iskolai pályafutásukat [...]”

(Jelentés a magyarországi cigány tanulók oktatásáról, 1997)

Továbbtanulási esélyek a megelőző iskolai fokozatot elérő normál korú tanulók százalékában
(1981/1982-es évjárat)

a) Nevezze meg azt az iskolafokozatot, ahol az esélykülönbség a legszembetűnőbb a két csoport
között! (1 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________

b) Mi az oka a forrás szerint a roma tanulók lemaradásának? (1 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________

c) Csökken-e az esélyegyenlőtlenség felsőfokon? Indokolja válaszát! (2 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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2. A feladat a Magyarországon honos nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos. (E/4)
A források és ismeretei alapján válaszoljon a kérdésekre!

„68. § (1) A Magyar Köztársaságban élő nemzeti és etnikai kisebbségek részesei a nép hatalmának:
államalkotó tényezők.
(2) A Magyar Köztársaság védelmében részesíti a nemzeti és etnikai kisebbségeket. Biztosítja kollektív
részvételüket a közéletben, saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük használatát, az anyanyelvi oktatást,
a saját nyelven való névhasználat jogát.
(3)  A  Magyar  Köztársaság  törvényei  az  ország  területén  élő  nemzeti  és  etnikai  kisebbségek
képviseletét biztosítják.
(4) A nemzeti és etnikai kisebbségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre.
(5) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény elfogadásához a jelen lévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazata szükséges.” (A Magyar Köztársaság alkotmányából)

„[nemzeti  kisebbségnek számít]  […] a Magyar Köztársaság területén legalább egy évszázada honos
népcsoport,  amely  az  állam  lakosságát  tekintve  számszerű  kisebbségben  van;  tagjai  magyar
állampolgárok, azonban saját nyelvük, kultúrájuk, hagyományaik megkülönböztetik a lakosság többi
részétől; olyan összetartozás-tudattal rendelkeznek, amely ezen kultúra és hagyomány megőrzésére,
történelmileg  kialakult  közösségeik  érdekeinek  kifejezésére  és  védelmére  irányul.  Magyarországon
honos népcsoportnak minősül: a bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin,
szerb, szlovák, szlovén és az ukrán nemzetiség.” (Részlet az 1993. évi LXXXVII. törvényből)

a) Sorolja föl, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánya szerint mely jogok illetik meg a nemzeti
kisebbségeket! Említsen kettőt! (Elemenként 0,5 pont.)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

b) Nevezze meg, mely két szomszédos országban a legjelentősebb a magyar kisebbség száma!
(Elemenként 0,5 pont.)
___________________________________________________________________________________________________________________

c)  Állapítsa  meg,  mely konkrét  intézményekre utal  az  1993.  évi  LXXXVII.  törvény!  Említsen
kettőt! (Elemenként 0,5 pont.)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

d)  Fogalmazza  meg,  miért  fontos  a  nemzeti  kisebbségi  státus  elnyeréséhez,  hogy  egy
népcsoport legalább egy évszázados múltra tekintsen vissza? (1 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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3. A feladat a rendszerváltozást követő társadalmi változásokkal kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a diagram és ismeretei alapján!

 A nyugdíjasok számának, az átlagos havi nyugdíjnak és a kifizetett nyugdíjtömeg reálértékének
alakulása (éves átlagban; 1987=100)

Év 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Fogyasztói árindex (előző év = 100,0) 128,9 135,0 123,0 122,5 118,8 128,2

a) Határozza meg, melyik az a két év, amelyben növekedett az átlagos havi nyugdíj reálértéke is!
(Elemenként 0,5 pont.)
___________________________________________________________________________________________________________________

 
b) Magyarázza meg, hogy miért csökkent a nyugdíjak reálértéke 1992–1994 között, miközben a
kifizetett nyugdíjtömeg reálértéken is emelkedett! (1 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________

c)  Milyen  rövid  távú  hatással  van  a  nyugdíjkorhatár  kitolása  a  nyugdíjasok  létszámára?  (a
megfelelő válasz aláhúzandó)  (0,5 pont)

nő csökken

d) Milyen hatással van a várható élettartam növekedése a nyugdíjasok létszámára? (a megfelelő
válasz aláhúzandó) (0,5 pont)

nő csökken 

e) Indokolja meg, hogy az évtizedek óta tartó születésszám-csökkenés miért hat kedvezőtlenül
a nyugdíjrendszerre Magyarországon! (1 pont)
___________________________________________________________________________________________________________________
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4. A feladat a szociális piacgazdasággal kapcsolatos. (E/3)
Válassza  ki  a  források  felhasználásával  a  megállapítások  közül  azokat,  amelyek  a  szociális
piacgazdaságra  vonatkoznak!  Írja  a  kiválasztott  állítások  betűjeleit  a  táblázatba!  (Elemenként  1
pont.)

„Harmadik  alapelvünk  szellemében  ez  a  kormány  a  gazdasági  fordulat  kormánya  kíván  lenni,  és
tisztában van azzal, hogy a legnehezebb feladatok ezen a téren várnak rá. [...]
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.  […]  Most  egyszerre  kell  –  s  csak  egyszerre  lehet  –
megváltoztatnunk politikai és gazdasági rendszerünket. Külgazdaságunkban is irányt kell váltanunk, új
utat kell kijelölnünk, s mindezt egy időben az európai értékrend és magatartásforma, az önbizalom és a
hit helyreállításával. [...]” (kormányprogram, 1990)

Szociális piacgazdaság

A) Megvalósulása Magyarország rendszerváltásához kötődik.
B) A gazdaságban működő erők teljes szabadsága érvényesül benne.
C) A piaci jövedelemelosztást a jövedelmek (állami) újraelosztása korrigálja.
D) A szabadságot, a tisztességes versenyt törvényekkel és intézményi szabályozással biztosítja.
E) Az állam gazdaságpolitikájával is a polgárok szabadságát és felelősségét korlátozza.
F) A teljes mértékben autonóm gazdaságnak az államtól való teljes elválasztását hirdeti/valósítja meg.

5. A feladat a magyar gazdaság és a világgazdaság közötti kapcsolatra vonatkozik. (E/3)
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont.)

Az információs technológia egyre erősödő szerepét mutatja az is, hogy a 100 főre jutó  PC-k száma a
világon  rohamosan  növekszik.  Jelenleg  ez  a  szám  az  USA-ban  34,  az  Európai  Közösségben  20,
Magyarországon 5.
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a) Határozza meg a diagram segítségével, milyen mértékű volt a nemzeti jövedelem alakulása
hazánkban 2004-ben! Húzza alá a megfelelőt!

1. alacsony 2. közepes 3. magas

b) Húzza alá a megfelelő kiegészítést a diagram és ismeretei segítségével, hogy a mondat igaz
legyen!
Hazánkban  azért  magasabb  a  GDP  [nemzeti  össztermék]  százalékos  növekedése  az  európai
országokéhoz viszonyítva, mert

1. jelentős az ország gazdasági elmaradottsága.
2. jelentős külföldi tőke áramlott be az országba a 80-as években.
3. jelentős fejlődés következett be a korábban szegénynek számító régiókban.

c) Határozza meg azt a 2004-ben bekövetkezett politikai eseményt, amelytől hazánk gazdasági
fejlődése várható!
___________________________________________________________________________________________________________________

6. A feladat a mai Magyarországra vonatkozik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a források tanulmányozása után! (Elemenként 1 pont.)

A munkanélküliek aránya (kistérségenként, 2005) és az addig megépült gyorsforgalmi utak
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a)  Magyarázza  meg  a  hazai  infrastruktúra  és  a  munkavállalók  elhelyezkedési  lehetőségei
közötti összefüggést!
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

b) Milyen jelentős szerkezeti átalakulás figyelhető meg a gazdaságban a rendszerváltás óta?
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

c) Nevezzen meg egy olyan okot, mely a foglalkoztatottak számának csökkenését eredményezte!
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

7. Az alábbi feladat a Magyar Köztársaság alkotmányos berendezkedésével kapcsolatos. (E/3)
A forrás és a választási eredmények tanulmányozása után oldja meg a feladatokat! (Elemenként
0,5 pont)

„A választás eredményének megállapítása
7.  §  (1)  Az  egyéni  választókerületben  az  első  választási  fordulóban  az  a  jelölt  lesz  országgyűlési
képviselő,  aki  megkapta az érvényes szavazatoknak több mint  a felét,  feltéve,  hogy a szavazáson a
választókerület választópolgárainak több mint a fele szavazott. A választópolgár egy jelöltre szavazhat.
(2) Ha az első választási fordulóban nem szavazott a választókerület választópolgárainak több mint
fele (a továbbiakban: érvénytelen választási forduló), a második választási fordulóban
a) mindazok a jelöltek indulhatnak, akik az első fordulóban indultak;
b)  képviselő az  a jelölt  lesz,  aki  a  legtöbb érvényes szavazatot  kapta,  feltéve,  hogy a  szavazáson a
választókerület polgárainak több mint az egynegyede szavazott.
(3) Ha az első választási fordulóban a választókerület választópolgárainak több mint a fele szavazott
ugyan,  de egy jelölt  sem kapta meg az érvényes szavazatoknak több mint  a felét (a továbbiakban:
eredménytelen választási forduló), a második fordulóban
a) azok a jelöltek indulhatnak,  akik az első fordulóban az érvényes szavazatoknak legalább tizenöt
százalékát  megkapták,  ha  nincs  legalább  három  ilyen  jelölt,  akkor  az  első  fordulóban  a  legtöbb
szavazatot elért három jelölt;
b)  képviselő az  a jelölt  lesz,  aki  a  legtöbb érvényes szavazatot  kapta,  feltéve,  hogy a  szavazáson a
választókerület választó polgárainak több mint az egynegyede szavazott.  (1989. évi XXXIV. törvény az
országgyűlési képviselők választásáról)

„8. § […] (5)
a)  A  pártlista  nem  kap  mandátumot,  ha  az  azt  állító  párt  területi  listái  a  választópolgárok  által
valamennyi  területi  pártlistára  leadott  és  országosan összesített  érvényes szavazatok több mint  öt
százalékát nem érték el.” (1994. évi III. törvény az országgyűlési képviselők választásáról )
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Az országgyűlési választások eredményei 1998-ban (%)

a) Állapítsa meg, melyik az a párt, amelyik 1998-ban csak egyéni választási körzetben szerzett
mandátumokat! Indokolja meg a választójogi törvényre hivatkozva, miért nem jutott ez a párt
listás mandátumhoz! (Elemenként 0,5 pont.)
A párt neve: _________________________________________________________________________
Indoklás:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

b)  A források és  ismeretei  alapján  párosítsa  a  fiktív  választási  eseteket  a  hozzájuk tartozó
fogalmakkal! (Egy fogalom kimarad.)
1. Bár a választópolgároknak csak 40%-a ment el szavazni a körzetben, a választás mégis érvényes és
eredményes volt.
2.  Az első fordulóban a választók 52%-a vett részt. A legtöbb szavazatot – a szavazatok 42%-át – K.
Márton független jelölt szerezte meg.
3.  A választási fordulóban a választókerület választópolgárainak 62%-a szavazott, akiknek 51%-a N.
Ildikóra adta le voksát.
4.  Az  első  fordulóban  a  választókerület  választópolgárainak  40%-a  szavazott,  akiknek  86%-a  Z.
Csabára szavazott.

A) eredménytelen választási forduló
B) érvényes és eredményes első választási forduló
C) érvénytelen választási forduló
D) második választási forduló
E) harmadik választási forduló

1. 2. 3. 4.

8. A feladat a helyi önkormányzatokhoz kapcsolódik. (E/3)
Döntse el a forrás és ismeretei alapján az állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Tegyen X jelet
a táblázatba! (Elemenként 0,5 pont.)

„8.§  (4)  A  települési  önkormányzat  köteles  gondoskodni  az  egészséges  ivóvízellátásról,  az  óvodai
nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a
közvilágításról,  a  helyi  közutak  és  a  köztemető  fenntartásáról;  köteles  biztosítani  a  nemzeti  és  az
etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.
9.  §  […]  (3)  A  képviselő-testület  egyes  hatásköreit  a  polgármesterre,  a  bizottságaira,  a
részönkormányzat  testületére,  a  kisebbségi  önkormányzat  testületére,  törvényben meghatározottak
szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.
Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.[…]
10. § (1) A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:
a) a rendeletalkotás;
b)  szervezetének  kialakítása  és  működésének  meghatározása,  továbbá  a  törvény által  hatáskörébe
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utalt választás, kinevezés, megbízás;
c)  a  helyi  népszavazás  kiírása,  az  önkormányzati  jelképek,  kitüntetések  és  elismerő  címek
meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása;
d)  a  gazdasági  program,  a  költségvetés  megállapítása,  döntés  a  végrehajtásukról  szóló  beszámoló
elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása[…]
e) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás;
f)  megállapodás  külföldi  önkormányzattal  való  együttműködésről,  nemzetközi  önkormányzati
szervezethez való csatlakozás;
g) intézmény alapítása;
h) közterület elnevezése, emlékmű állítás;[…]
k)  állásfoglalás  megyei  önkormányzati  intézmény  átszervezéséről,  megszüntetéséről,  ellátási,
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. […]
12. § (1) A képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
számú, de évente legalább hat ülést tart. […]
(2) A képviselő-testület elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését.
(3) A képviselő-testület ülése nyilvános.
(4) A képviselő-testület
a)  zárt  ülést  tart  választás,  kinevezés,  felmentés,  vezetői  megbízatás  adása,  illetőleg  visszavonása,
fegyelmi  eljárás  megindítása,  fegyelmi  büntetés  kiszabása  és  állásfoglalást  igénylő  személyi  ügy
tárgyalásakor,  ha  az  érintett  a  nyilvános  tárgyalásba  nem  egyezik  bele;  továbbá  önkormányzati,
hatósági, összeférhetetlenségi
és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor;
b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a
nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.[…]
32.  §  A  polgármester  tagja  a  képviselő-testületnek,  a  képviselő-testület  határozatképessége,
döntéshozatala,  működése  szempontjából  települési  képviselőnek  tekintendő.  A  polgármester  a
megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt.
33. § A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, munkabérét a
jogszabály  keretei  között  határozza  meg.  A  polgármester  az  államigazgatási  tevékenységéért  a
közszolgálati szabályok szerint felelős.” (A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény)

Megállapítás Igaz Hamis

a) A helyi népszavazás kiírása a polgármester
hatáskörébe tartozik.

b) A települési önkormányzat köteles gondoskodni a középiskolai képzésről.

c) A helyi képviselőtestület üléséről ki lehet zárni a nyilvánosságot.

d) A helyi önkormányzatokról szóló jogszabályt a kormány hozta 1990-ben.

e) A polgármester nem tagja a képviselő-testületnek.

f) A polgármester fizetését a képviselő-testület állapítja meg.

9. A feladat a mai magyar társadalommal, a gyermekek jogaival kapcsolatos. (E/3)
Válaszoljon a forrás és ismeretei alapján a kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont.)

„6.  §  […]  (2)  A  gyermeknek  joga  van  ahhoz,  hogy  segítséget  kapjon  a  saját  családjában  történő
nevelkedéséhez,  személyiségének  kibontakoztatásához,  a  fejlődését  veszélyeztető  helyzet
elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.
[…]
(4)  A  gyermeknek  joga  van  ahhoz,  hogy  a  fejlődésére  ártalmas  környezeti  és  társadalmi  hatások,
valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön.
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(5)  A  gyermeknek  joga  van  emberi  méltósága  tiszteletben  tartásához,  a  bántalmazással  –  fizikai,
szexuális  vagy  lelki  erőszakkal  –,  az  elhanyagolással  és  az  információs  ártalommal  szembeni
védelemhez. A gyermek nem vethető alá kínzásnak, testi  fenyítésnek és más kegyetlen,  embertelen
vagy megalázó büntetésnek, illetve bánásmódnak.
(6)  A  gyermeknek  joga  van  ahhoz,  hogy  a  médiában  fejlettségének  megfelelő,  ismeretei  bővítését
segítő,  a  magyar  nyelv  és  kultúra  értékeit  őrző  műsorokhoz  hozzáférjen,  továbbá  hogy  védelmet
élvezzen az olyan káros hatásokkal szemben, mint a gyűlöletkeltés, az erőszak és a pornográfia.
7.  §  (1)  A  gyermek  szüleitől  vagy  más  hozzátartozóitól  csak  saját  érdekében,  törvényben
meghatározott esetekben és módon választható el. […]
(4) […] A gyermeknek a szülő felügyeleti joga megszűnése esetén is joga van származása, vér szerinti
családja megismeréséhez és – a vér szerinti család beleegyezése mellett – a kapcsolattartáshoz.
(5) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével kapcsolatot tartson abban az esetben is, ha
a szülők különböző államokban élnek.
8.  §  […]  (3)  A  gyermeknek  joga  van  ahhoz,  hogy  alapvető  jogai  megsértése  esetén  bíróságnál  és
törvényben meghatározott más szerveknél eljárást kezdeményezzen.
[…]
10. § (1) A gyermek kötelessége különösen, hogy 
a)  gondozása  és  nevelése  érdekében  szülőjével  vagy  más  törvényes  képviselőjével,  gondozójával
együttműködjön,
b) képességeinek megfelelően tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének,
c)  tartózkodjék  az  egészségét  károsító  életmód  gyakorlásától  és  az  egészségét  károsító  szerek
használatától.” (Az 1997. évi XXXI. törvényből)

a) Köteles-e a gyermek együttműködni szüleivel?
____________________________________________________________________________________________________________________

b)  Milyen  esetben  tarthatja  a  kapcsolatot  vér  szerinti  családjával  a  nevelőszülőknél  felnőtt
gyermek?
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

c) Melyik szülőjével tarthat kapcsolatot az elvált szülők gyermeke a törvény szerint?
____________________________________________________________________________________________________________________

d) Milyen esetben lehet testi fenyítést alkalmazni a gyermekeknél?
____________________________________________________________________________________________________________________

e) Korlátozható-e a gyermek abban, hogy televíziót nézzen? Válaszát indokolja is!
Válasz: _________________________________________________________________________________________________________
Indoklás: _________________________________________________________________________________________________________
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10. A feladat Magyarország jelenkori életviszonyaival, demográfiai sajátosságaival kapcsolatos. 
A források és ismeretei  segítségével  döntse el,  hogy a felsorolt állítások melyik korszakhoz
köthetőek! A vonatkozó betűjelet írja a táblázat megfelelő mezőjébe! (Elemenként 0,5 pont.) (E/4)
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A) A társadalmi-gazdasági átalakulás nagyfokú munkanélküliséggel járt.
B) Az iparosodás miatt dinamikusan nőtt a vidéki nagyvárosok lélekszáma.
C) Jelentősen emelkedett a lakosság életszínvonala.
D) Az állam egyre kevésbé tudta biztosítani a szocialista rendszer vívmányait, pedig a
felvett kölcsönök nagy részét az életszínvonal fenntartására fordították.
E) Megkezdődött a lakosság lélekszámának csökkenése.
F) Megszűnt a szélesebb rétegekre is jellemző korábbi napi nélkülözés.
G) Az agrárkeresők aránya 10% alá csökkent.
H) Általános volt a teljes foglalkoztatottság, az életkörülmények javulása a társadalmi közérzet 
javulásához vezetett.

Az 1960-as, 70-es évek

Az 1980-as évek

A rendszerváltozás utáni időszak

11. A feladat a XX. század második felének magyar társadalomtörténetéhez kapcsolódik. (E/4)
Nevezzen  meg  az  adatok  segítségével  négy  etnikai,  vallási  változást  Magyarországon  a  XX.
század második felében, majd tárja föl ezeknek az okait!  (Egy példát leírtunk.)  (Elemenként 0,5
pont.)

Példa:
Változás: Az evangélikus vallásúak aránya kissé csökkent.
Kiváltó esemény vagy folyamat: A német nemzetiségűek aránya csökkent.

a)
Változás: _________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Kiváltó esemény vagy folyamat: _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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b)
Változás: _________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Kiváltó esemény vagy folyamat: _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

c)
Változás: _________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Kiváltó esemény vagy folyamat: _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

d)
Változás: _________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Kiváltó esemény vagy folyamat: _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

12. A feladat a magyarországi demográfiai és társadalmi helyzettel kapcsolatos. (E/4)
Válaszolja meg a következő feladatokat a forrás és ismeretei alapján! (Elemenként 0,5 pont.)

A magukat magyar, illetve cigány 
nemzetiségűnek vallók korfája a 
2001. évi népszámlálás adatai 
alapján (forrás: HVG)
A két korfa nem tükrözi a két csoport 
egymáshoz viszonyított 
létszámarányát.
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a) Az állításpárok közül karikázza be a magukat cigány nemzetiségűnek vallókra vonatkozó
állítás sorszámát!
A)

1. A népesség tagjai közül kb. 20% idősebb 60 évesnél.
2. A népesség tagjainak kb. 5%-a 60 évesnél idősebb.

B)
1. Legfiatalabb korosztályuk egyszersmind a legnépesebb is.
2. A korfán a populáció „derékban” a legvastagabb: a 46 évesek létszáma több mint a 

duplája a 0–1 év közöttieknek.
C)

1. Az átlagéletkor kb. 40 év.
2. Az átlagéletkor kb. 25 év.

D)
1. A népesség ifjabbik fele 0–22 év közötti fiatal, miközben az öregebbik fele a 23–93 év 

közötti korosztályokhoz tartozik.
2. A népesség ifjabbik fele a 0–39 év közöttiek, míg az idősebbik fele a 40–100 évesek közül

kerül ki.

b) Írja be a következő állítások után a megfelelő korfa betűjelét (M / C)!
1. Jól kimutatható a Rákosi-korszak népesedés-politikájának következménye: …...
2. Hazánk korfája ilyen volt a XIX. század második felében: ……
3. A mai Svédország korfájához hasonló: …...
4. A mai India korfájához hasonló: ……

13. A feladat a rendszerváltozás utáni magyar alkotmányos rendszerhez kapcsolódik. (E/3)
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei alapján! (Elemenként 0,5 pont.)

„I. fejezet
Az Alkotmánybíróság hatásköre

1. § Az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik:
a)  a már elfogadott,  de még ki  nem hirdetett  törvény,  az Országgyűlés ügyrendje és a nemzetközi
szerződés egyes rendelkezései alkotmányellenességének előzetes vizsgálata;
b)  a jogszabály,  valamint  az  állami  irányítás  egyéb jogi  eszköze alkotmányellenességének  utólagos
vizsgálata. […]
2. § Az Alkotmánybíróság megállapítja saját költségvetését, amelyet az állami költségvetés részeként
jóváhagyás céljából előterjeszt az Országgyűlésnek.

II. fejezet
Az Alkotmánybíróság szervezete

3. § Az Alkotmánybíróság székhelye Esztergom.
4.  §  […]  (2)  Az  Alkotmánybíróság  a  tagjai  közül  három  évre  megválasztja  az  elnökét  és  helyettes
elnökét, akik e tisztségre újraválaszthatók. Az újraválasztás nem érinti az Alkotmánybíróság tagjának
megbízatási idejét.
5.  §  (1)  Az  Alkotmánybíróság  tagjává  minden  olyan  jogi  végzettségű,  büntetlen  előéletű  magyar
állampolgár megválasztható, aki 45. életévét betöltötte.
(2)  Az  Országgyűlés  az  Alkotmánybíróság  tagjait  kiemelkedő  tudású  elméleti  jogászok  (egyetemi
tanárok,  illetőleg az  állam- és  jogtudomány doktorai),  vagy legalább húsz  évi  szakmai  gyakorlattal
rendelkező jogászok közül választja. A szakmai gyakorlatot olyan munkakörben kell letölteni, amelynek
ellátásához az állam- és jogtudományi végzettség szükséges. [...]
8. § […]
(3) Az Alkotmánybíróság tagja kilenc évre kerül megválasztásra. Az Alkotmánybíróság tagja egyszer
újraválasztható. […]
9. § (1) Az alkotmánybírói megbízatással összeegyeztethetetlen minden más állami, önkormányzati,



Érettségi feladatok gyűjteménye – Magyar történelem – Emelt szint – 138

társadalmi és politikai vagy gazdasági tisztség, illetve megbízatás. Az alkotmánybíró a tudományos és
oktatói,  a  művészeti,  a  szerzői  jogi  védelemben  részesülő,  valamint  a  lektori  és  a  szerkesztői
tevékenységen kívül más kereső foglalkozást nem folytathat.”

(Részlet az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvényből)

a) Legfeljebb hány évig lehet valaki tagja az Alkotmánybíróságnak az idézett törvény
szerint? _____________________________________________

b) Ki biztosítja a bíróság működéséhez szükséges anyagi hátteret? ___________________________________

c) Vizsgálhatja-e előzetes vizsgálatban az Alkotmánybíróság egy hatályban lévő törvény 
alkotmányellenességét? Indokolja válaszát!
Válasz: _________________________________________________________________________________________________________
Indoklás: _________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

d) Származhat-e az alkotmánybírónak szakmai előadásból jövedelme?
_________________________________________________________________________________________________________

e) Nevezze meg, ki / mely testület választja az Alkotmánybíróság tagjait!
_________________________________________________________________________________________________________

14. A feladat a mai magyar demokráciához kapcsolódik. (E/3)
Nevezze meg az alábbiakban meghatározott vagy jellemzett államjogi fogalmakat! (Elemenként
0,5 pont.)

a)  Egy választási  cikluson belül  az  Országgyűlés úgy váltja  le  a  miniszterelnököt,  hogy ugyanazon
szavazás keretén belül új miniszterelnököt is választ:
_________________________________________________________________________________________________________

b) A népszuverenitás érvényesítésének egyik formája, a közvetlen demokrácia eszköze:
_________________________________________________________________________________________________________

c)  Független  köztisztviselő,  feladata  az  alapvető  jogokkal  kapcsolatos  visszásságok  kivizsgálása,  a
jogsértő gyakorlatról a megfelelő szervek értesítése és a panaszos képviselete:
_________________________________________________________________________________________________________

d) Magyarországon ez a jog ma általános és egyenlő, megvalósulása közvetlen és titkos:
_________________________________________________________________________________________________________

e) A jogállamiságot őrző testület; törvényeket semmisíthet meg: ___________________________________

f) A helyi közhatalom demokratikus intézményei: ___________________________________
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15. A feladat az 1990 utáni magyar társadalommal kapcsolatos. (E/2)
Válaszoljon az ábrákhoz kapcsolódó kérdésekre!

A foglalkoztatottság aránya kistérségenként (Forrás: vetesforgo.hu)

A nyolc általánost el nem végzettek aránya kistérségenként (Forrás: vetesforgo.hu)

a) Fogalmazza meg a két térkép adatai közötti összefüggést! (0,5 pont)
_________________________________________________________________________________________________________

b) Hol a legnagyobb a nyolc általánost végzettek aránya? (0,5 pont)
_________________________________________________________________________________________________________
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Az aktív keresők százalékos aránya a 15-59 éves férfiak között

c) Ismeretei alapján említsen két olyan tényezőt, amely magyarázza a fenti diagram 1993-ra
vonatkozó változásait! (Elemenként 0,5 pont.)
Egyik tényező: ______________________________________________________________________
Másik tényező: ______________________________________________________________________

16. A feladat a magyarországi cigánysággal kapcsolatos. (E/2)
Oldja  meg  a  feladatokat  a  diagramok  és  ismeretei  segítségével!  (A  diagramok  szociológusok
kutatásainak önkéntes bevalláson alapuló eredményeit mutatják.) (Elemenként 1 pont.)

A magyarországi cigányok anyanyelv szerinti megoszlása (1971–2003)
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A magyarországi cigányok nemzetisége (1993–2003)
[A diagramok A magyarországi cigányság, 1971–2003. (Szerzők: Kemény István, Janky Béla, Lengyel

Gabriella. MTA Kisebbségkutató Intézet, 2004.) című kiadvány alapján készültek.]

a) Milyen társadalmi folyamat állt a cigányok közel 20 százalékának nyelvhasználatában 1971
és 1993 között bekövetkezett változás mögött? Nevezze meg ezt a folyamatot szakkifejezéssel!
_________________________________________________________________________________________________________

b) Milyen – látszólagos vagy valós – ellentmondás figyelhető meg a két  ábra 2003-as adatai
közt?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

17. A feladat a rendszerváltás utáni Magyarország társadalmának változásaival kapcsolatos. 
Döntse  el  az  állításokról  a  források és  ismeretei  segítségével,  hogy igazak  vagy  hamisak-e!
Tegyen a táblázat megfelelő oszlopába X jelet! (Elemenként 0,5 pont.) (E/3)

A munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktív népességen belül (1989–2000)
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A foglalkoztatottak száma és nemek szerinti megoszlása (1992–2000)

Megállapítás Igaz Hamis

a) A  munkanélküliség  drámai  mértékű  növekedésének  hátterében  az  1990-es
évek elején a piacgazdaságra való áttérés állt.

b) A  (harmadik)  köztársaság  kikiáltásának  évében  a  munkanélküliek  aránya  a
teljes népességen belül nem érte el az egy százalékot.

c) A  rendszerváltás  utáni  első  parlamenti  ciklusban  a  munkanélküliség
folyamatosan csökkent.

d) 1994-től  a  munkanélküliek  arányának  csökkenésével  egyidejűleg  nőtt  a
foglalkoztatottak száma.

e) 1992  és  1994  között  a  foglalkoztatottak  száma  a  nők  körében  nagyobb
arányban esett vissza, mint a férfiak körében.

f) A  foglalkoztatott  nők  és  férfiak  száma  közti  jellemző  eltérés  azzal
magyarázható, hogy a nők születéskor várható átlagos élettartama alacsonyabb
a férfiakénál.
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18. A feladat a magyar Alkotmánybírósághoz kapcsolódik. (E/3) 
Állapítsa meg a források és ismeretei segítségével, hogy 2012-ben az alábbi fiktív esetekben az
Alkotmánybíróság jogosult lett volna-e megvizsgálni a kérdést és döntést hozni az ügyben? Írjon
X jelet a táblázat megfelelő mezőjébe! (Elemenként 0,5 pont.)

„(3) A köztársasági elnök […]
i)  az  elfogadott  törvényt  az  Alaptörvénnyel  való  összhangjának  vizsgálatára  megküldheti  az
Alkotmánybíróságnak, vagy megfontolásra visszaküldheti az Országgyűlésnek;” (Alaptörvény, 9. cikk)

„(2) Az Alkotmánybíróság
a) az  Alaptörvénnyel  való összhang szempontjából  megvizsgálja az  elfogadott,  de  ki  nem hirdetett
törvényeket;
b)  bírói  kezdeményezésre  felülvizsgálja  az  egyedi  ügyben  alkalmazandó  jogszabálynak  az
Alaptörvénnyel való összhangját;
c)  alkotmányjogi  panasz  alapján  felülvizsgálja  az  egyedi  ügyben  alkalmazott  jogszabálynak  az
Alaptörvénnyel való összhangját;
d) alkotmányjogi panasz* alapján felülvizsgálja a bírói döntésnek az Alaptörvénnyel való összhangját;
e)  a  Kormány,  az  országgyűlési  képviselők  egynegyede  vagy  az  alapvető  jogok  biztosa
kezdeményezésére felülvizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhangját;
f) vizsgálja a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközését;” (Alaptörvény, 24. cikk)

*  Alkotmányjogi  panaszt  bárki  benyújthat,  akinek  az  Alaptörvényben  biztosított  valamely
alapvető  jogát  (pl.  tulajdonhoz  való  jog  vagy  a  diszkrimináció  tilalmát  is  magában  foglaló  emberi
méltósághoz való jog) sérti a meghozott bírói döntés.

„(4)  Mindaddig,  amíg  az  államadósság  a  teljes  hazai  össztermék  felét  meghaladja**,  az
Alkotmánybíróság  a  24.  cikk  (2)  bekezdés  b)-e)  pontjában  foglalt  hatáskörében  a  központi
költségvetésről,  a  központi  költségvetés végrehajtásáról,  a központi adónemekről,  az illetékekről és
járulékokról, a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvények Alaptörvénnyel
való  összhangját  kizárólag  az  élethez  és  az  emberi  méltósághoz  való  joggal,  a  személyes  adatok
védelméhez való joggal, a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához való joggal vagy a magyar
állampolgársághoz  kapcsolódó  jogokkal  összefüggésben  vizsgálhatja  felül,  és  ezek  sérelme  miatt
semmisítheti meg.” (Alaptörvény, 37. cikk)

** 2012-ben az államadósság a GDP 80-77%-a között mozgott (MNB).

Fiktív esetek Az AB
jogosult

Az AB nem
jogosult

a)  A  kormánypárti  frakció  százötven  tagja  kezdeményezné  a  földtörvény
vizsgálatát.

b)  A köztársasági elnök az elfogadott köznevelési törvényt kihirdetése előtt
elküldené az Alkotmánybíróságnak.

c)  Az  alapvető  jogok  biztosa  úgy  véli,  hogy  a  vámtörvény  sérti  az
állampolgárok tulajdonhoz való alapvető jogát, és ezért az AB-hez fordulna.

d) A köztársasági elnök a már kihirdetett Büntető Törvénykönyvet elküldené
az Alkotmánybíróságnak.

e)  Kovács  János  alkotmányjogi  panaszt  nyújtana  be,  mert  a  honvédelmi
törvényt alkotmányellenesnek tartja.

f)  A  kormány  szerint  az  adótörvény  alkalmazásakor  visszaélnek  az
állampolgárok személyes adataival, ami alkotmányellenes.
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19. A feladat a jelenkori magyar társadalom történetéhez kapcsolódik. (E/4)
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemeként 1 pont.)

a) Milyen közvetlen demográfiai következménye van az ábrázolt folyamatoknak?
_________________________________________________________________________________________________________

b) Nevezze meg az ábrázolt folyamatok valamely társadalmi okát!
_________________________________________________________________________________________________________

Nyugdíjasok, járadékosok megoszlása életkor szerint, 2009 (%)
c) Fogalmazza meg a kördiagram alapján a magyar nyugdíjrendszer egyik fontos problémáját!
_________________________________________________________________________________________________________

d) Milyen intézkedéssel mérsékelhető a diagramról leolvasható probléma?
_________________________________________________________________________________________________________
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20. A feladat a mai magyar alkotmányossággal kapcsolatos. (E/4)
Döntse el az idézetekről, hogy a magyar alkotmányosság mely intézményére vonatkoznak! Írja
az idézet betűjelét a táblázat megfelelő oszlopába! Egy betűjelet csak egy oszlopba írhat.  (Elemenként
0,5 pont.)

a)  „Az  elfogadott  törvényt  az  Alaptörvénnyel  való  összhangjának  vizsgálatára  megküldheti  az
Alkotmánybíróságnak […].”
b)  „Javaslatot  tesz  a miniszterelnök,  a  Kúria  elnöke,  a  legfőbb ügyész és  az  alapvető jogok biztosa
személyére.”
c) „Elfogadja a központi költségvetést, és jóváhagyja annak végrehajtását.”
d) „A végrehajtó hatalom általános szerve.”
e) „MAGYARORSZÁG legfőbb népképviseleti szerve […].”
f)  „Törvényben  nem  szabályozott  tárgykörben,  illetve  törvényben  kapott  felhatalmazás  alapján
rendeletet alkot.”
g) „Megválasztja a miniszterelnököt […].”
h) „Gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát.”

(Részletek Magyarország Alaptörvényéből)

Országgyűlés Köztársasági elnök Kormány

21. A feladat a szomszédos országok magyarságával kapcsolatos. (E/4)
Oldja meg a feladatokat a romániai magyarokra vonatkozó források és ismeretei segítségével! 
(Elemenként 1 pont.)
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a)  Figyelje  meg,  hogyan  alakult  a  romániai  magyarok  száma  és  Románia  teljes  népességén
belüli  aránya  1956–1977  között!  Magyarázza  meg  a  két  oszlop  adatai  közötti  látszólagos
ellentmondást egy másik táblázat segítségével!
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

b)  Nevezzen meg  szakkifejezéssel a  romániai  magyarok számában bekövetkezett  csökkenés
egyik okát a D) betűjelű táblázat alapján!
____________________________________________________________________________________________________________________

c) Nevezze meg szakkifejezéssel a romániai magyarok számában bekövetkezett csökkenés egy
másik okát, amely közvetlenül kiolvasható az egyik forrásból!
____________________________________________________________________________________________________________________

d) Melyik felekezet neve hiányzik az E) betűjellel jelzett forrás egyik sorából?
____________________________________________________________________________________________________________________
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22. A feladat a jelenkori magyar külkereskedelemhez kapcsolódik. (E/3)
Döntse el  az  állításokról  a  diagramok és  ismeretei  segítségével,  hogy igazak vagy hamisak!
Tegyen X jelet a táblázat megfelelő mezőjébe! (Elemenként 0,5 pont.)

Megállapítás Igaz Hamis

a) A  diagramokból  megállapítható,  hogy  a  belépés  óta  Magyarország
külkereskedelme az Európai Unióval a teljes forgalom kétharmadáról alig több
mint a felére csökkent.

b) A  diagramokból  megállapítható,  hogy  az  Ázsiából  behozott  termékek
összértéke az ábrázolt korszakban másfélszeresére nőtt.

c) A  diagramokból  megállapítható,  hogy  Magyarország  2011-ben  Európával
bonyolította kereskedelmi forgalmának több mint 80%-át.

d) A diagramokból megállapítható, hogy 2009-ben Kelet-Európából ugyanakkora
értékű  áru  érkezett  Magyarországra,  mint  amekkora  értékűt  innen  oda
szállítottak.

e) A  diagramok  segítségével  igazolható,  hogy  Magyarország  legfontosabb
kereskedelmi partnere Németország. 

f) A diagramok szerint a behozatal és a kivitel értéke minden évben megegyezik.

23. A feladat a népszavazás intézményéhez kapcsolódik. (E/4)
Döntse  el  az  Alaptörvény  idézett  részletei  alapján,  hogy  lehet-e  ma  Magyarországon
népszavazást tartani a következő kérdéskörökről!  Tegyen X jelet  a táblázat megfelelő mezőjébe!
(Elemenként 0,5 pont.)

„(3) Nem lehet országos népszavazást tartani
a) az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről;
b) a központi költségvetésről, a központi költségvetés végrehajtásáról, központi adónemről, illetékről,
járulékról, vámról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvény tartalmáról;
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c)  az  országgyűlési  képviselők,  a  helyi  önkormányzati  képviselők  és  polgármesterek,  valamint  az
európai parlamenti képviselők választásáról szóló törvények tartalmáról;
d) nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségről;
e) az Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási kérdésről;
f) az Országgyűlés feloszlásáról;
g) képviselő-testület feloszlatásáról;
h) hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot és szükségállapot kihirdetéséről, valamint megelőző
védelmi helyzet kihirdetéséről és meghosszabbításáról;
i) katonai műveletekben való részvétellel kapcsolatos kérdésről;
j) közkegyelem gyakorlásáról.”

(Magyarország Alaptörvénye)

Népszavazási kérdéskör Lehet Nem lehet

a) Magyarország csatlakozásáról egy nemzetközi szervezethez.

b) Új miniszterelnök kinevezéséről.

c) Állami hitelfelvételről.

d) A házaspárok névhasználatáról.

Döntse el a források és ismeretei segítségével, hogy eredményes lett volna-e a  népszavazás a
következő kitalált esetekben 2011 előtt, illetve után! Tegyen X jelet a táblázat megfelelő mezőjébe!
(Elemenként 0,5 pont.)

„(6) Az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több
mint  fele,  de  legalább  az  összes  választópolgár  több  mint  egynegyede  a  megfogalmazott  kérdésre
azonos választ adott”

(Alkotmány, érvényes 2011. december 31-ig)

„(4)  Az  országos  népszavazás  érvényes,  ha  az  összes  választópolgár  több  mint  fele  érvényesen
szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott
kérdésre azonos választ adott.”

(Alaptörvény, érvényes 2012. január 1-től)

Feltett fiktív népszavazási kérdés 
(A választópolgárok száma mindegyik 

esetben 8 millió.)

2011 előtt 2011 után

Eredményes Eredmény-
telen

Eredményes Eredmény-
telen

e)  „Egyetért-e  Ön  azzal,  hogy  Magyarország
világkiállítást rendezzen?” 
’Igen’  szavazatok  száma:  3  845  435,  ’nem’
szavazatok száma: 3 765 422

f)  „Egyetért-e  Ön  azzal,  hogy  a  választásra
jogosultság korhatárát szállítsák le 16 évre?”
’Igen’  szavazatok  száma:  2  123  435,  ’nem’
szavazatok száma: 576 389
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24. A feladat Magyarország Alaptörvényéhez kapcsolódik. (E/4)
Rendelje  az  Alaptörvény  sorszámokkal  jelölt  részleteit  az  Alaptörvénynek  a  táblázatban
szereplő részleteihez úgy, hogy azok logikus egységet alkossanak! Írja a megfelelő sorszámokat
a táblázatba! Egy sorszám kimarad. (Elemenként 0,5 pont.)

1.  „Magyarország elismeri  és védi  a  sajtó szabadságát  és sokszínűségét,  biztosítja  a  demokratikus  
közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.”

2.  „Magyarország  biztosítja  a  tisztességes  gazdasági  verseny  feltételeit.  Magyarország  fellép  az  
erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait.”

3. „Pártok az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek.” 
4. „Az állam és a vallási közösségek különváltan működnek. A vallási közösségek önállóak.”
5.  „A nők és a  férfiak egyenjogúak.  Magyarország az  esélyegyenlőség és  a  társadalmi  felzárkózás  

megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.”
6.  „A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított és őrizetbe vett személyt a lehető legrövidebb időn  

belül szabadon kell bocsátani, vagy bíróság elé kell állítani.”
7. „Magyarország legfőbb népképviseleti szerve az Országgyűlés.”
8.  „A bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem  

utasíthatók.” 
9. „Teherbíró képességének, illetve a gazdaságban való részvételének megfelelően mindenki hozzájárul

a közös szükségletek fedezéséhez.”

a) „Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik.”

b) „Senkit  sem  lehet  szabadságától  másként,  mint  törvénybe  meghatározott  okokból  és
törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani.”

c) „Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához.”

d) „Mindenkinek joga van szervezeteket létrehozni, és joga van szervezetekhez csatlakozni.”

e) „Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.”

f) „A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.”

g) „A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik.”

h) „A közhatalom forrása a nép.”


