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Важне информације 
Дајте једносмислене одговоре, примењујте једносмислене ознаке – такође и у 

случају да исправљате!  Трудите се да у одговорима истакнете суштину, немојте 

да прекорачите расположиво место за одговор !  

Напишите само онолико елемената одговора, колико се то захтева у задатку! 

(Ако пишете више, одговор оцењујемо по редоследу како је написано.) 

Молимо вас да користите хемијску оловку плаве боје! 

Приликом решавања задатака имајте на уму следеће савете! 

• Пажљиво прочитајте задатке!  

• Пажљиво пратите упутства у задацима!  

• Проучите изворе везане уз задатак (слика, цртеж, текст, мапа)! 

• За решавање сваког задатка користите дозвољена средства: карте 
средњошколског историјског атласа и двојезични речник! 

• Након пажљивог процењивања одговоре по могућству упишите без 
преправљања! 

Приликом израде текстуалних задатака и есеја, предлажемо следећи редослед 
рада: 
 

1. Проблем означен у задатку поставите у времену и простору! 
2. За разумевање задатка користите изворе, односно Историјски атлас! 
3. Прикупите оне опште појмове (нпр. развој, промена, производња, итд.), односно 

појмове који се везују за одређено доба (нпр. тврђавски кмет, цех, култ личности), 
којима се може приказати дати проблем! 

4. Уградите у свој састав информације и закључке које дају извори!  
5. Ако је потребно направите скицу, односно концепт! 
6. Откријте догађаје који су претходили проблему, затим узроке, последице! 
7. Формулишите претпоставке, објашњења! 
8. У текст уградите сопствена знања (нпр. имена, године), аспекте, мишљење! 
9. Трудите се да вам реченице буду јасне! 

10. Конципирајте текст, а пазите и на правопис! 
 
За информацију: 

Аспекти исправљања есеја:  

• разумевање задатка, 

• задовољавање садржајним захтевима, 

• композиција одговора, логичност, правилна употреба језика. 

 
Желимо вам пуно успеха у раду! 
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I. ЗАДАЦИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ КРАТАК ОДГОВОР 
 
1. Задатак се односи на пад Римског царства. 
Одговорите на следећа питања уз помоћ извора и сопственог знања! Користите 
средњошколски историјски атлас! (0,5 бодова по елементу) 
 
„A gótok 376-ban Trákiában megszállták a Duna partjait, majd követeket küldtek 
Valens császárhoz, és alázatosan kérték befogadásukat a birodalom területére. 
Megígérték, hogy békében fognak élni, és ha a helyzet követeli, csapatokat is 
állítanak. A határokon túlról, az északi népek mozgolódásáról érkező ijesztő 
híreszteléseket hallva a hízelgés szakértői még nagyobbnak tüntették fel a császár 
szerencséjét, amely íme a világ végéről annyi újoncot hoz és kínál fel neki váratlanul. 
[…] És valóban azon szorgoskodtak, hogy a Római Birodalom jövendő felforgatói 
közül senki se maradjon odaát, még a halálos beteg se. Amikor tehát a császár 
engedélyezte, hogy átkeljenek a Dunán és Trákia bizonyos részeit lakhassák, 
megkezdődött az átszállítás éjjel és nappal: csapatonként rakták hajókra, tutajokra és 
kivájt fatörzsekre az embereket. Ez idő tájt, amikor határsorompóink felnyíltak, a 
barbár föld úgy öntötte magából a fegyveres csapatokat, mint az Etna a tüzes 
szikrákat. A tisztán nem látó illetékesek ügybuzgalma így készítette elő a római 
világ pusztulását.” (Ammianus Marcellinus római író; Kr.u. IV. sz.) 
 
„Готи су 376. године запосели обале Дунава, а затим упутили посланике цару Валенсу, 
и понизно тражили да их прихвати на територију царства. Обећали су да ће живети у 
миру, а ако то ситуација захтева, формираће и трупе. Придворни саветници, мајстори 
ласкања,  чувши застрашујуће гласине о покретању северних народа изван граница, 
приказивали су још већом цареву срећу, да ево са краја света доводи толико регрута 
који му се ненадано нуде. [...] И заиста су се трудили да од будућих диверзаната 
Римског царства нико не остане тамо преко, чак ни они смртно болесни. Дакле, када је 
цар дозволио да пређу Дунав и настане неке делове Тракије, почео је даноноћни 
транспорт: укрцавали су људе по групама на бродове, сплавове и издубљена стабла. У 
то време, када су се граничне рампе отвориле, варварска земља је из себе изливала 
оружане трупе као Етна ватрене искре. Ревност надлежних који нису јасно проценили 
ситуацију је тако припремила уништење римског света.“ (Римски писац Амианус 
Марселинус; IV век) 
а)Дефинишите у чему је аутор видео разлог пада Римског царства! 

…………………………………………………………………………………………………. 

б)Када су царство поделили на два дела? 

………………………………………… (година) 

ц)Напишите називе поједних делова! 

1. …………………………………………………………… 

 2. …………………………………………………………… 

 2 бода  
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2. Задатак се односи на јеретичке покрете у средњем веку. 
Напиши на цртице после наведених делова из извора, на који се јеретички покрет 
односи! (1 бод по елементу) 

богумили    албижанци    валдензи  

a) „Péter cár éveiben bukkant fel bolgár földön egy Bogomil nevű - valójában 
azonban Isten előtt nem kedves - pap, aki elsőnek kezdte el hirdetni bolgár földön 
azt az eretnekséget, amelyről később szólunk. 
Külszínre az eretnekek olyanok, mint a juhok: szelídek, alázatosak, hallgatagok és 
sápadtak, mintegy a képmutató böjtöléstől; haszontalan szót nem ejtenek, hangosan 
nem nevetnek, nem hivalkodnak, elrejtőznek a szemérmetlen tekintet elől, és 
külszínre mindent úgy csinálnak, hogy nem lehet megkülönböztetni őket az igazhitű 
keresztényektől, belül azonban farkasok. 
Az eretnekek széthasogatják a kereszteket és szerszámokat készítenek belőlük [...] az 
eretnekek nem imádják önként az ikonokat, hanem bálványoknak nevezik azokat. 
Az eretnekek gúnyt űznek a szentek csontjaiból, és kinevetnek bennünket, akik 
tiszteljük azokat.” (Kozma presbiter; X. század) 
 
„У годинама владавине цара Петра се у Бугарској појавио један поп по имену Богумил 
– уистину, међутим, Богу не тако драг – који је први у Бугарској почео да објављује 
јеретизам о којем ћемо говорити касније. 
По спољашњости су јеретици такви као овце: питоми, понизни, ћутљиви и бледи, као 
неко ко се претвара да пости; не говоре беспотребно, не смеју се гласно, не хвалишу се, 
скривају се од бестидних погледа, и наизглед све раде тако да их се не може 
разликовати од правоверних хришћана, међутим изнутра су као вукови. 
Јеретици расцепљују крстове и од њих праве алате [...] јеретици добровољно не 
обожавају иконе, него их називају идолима. 
Јеретици се ругају моштима светаца, а нас који то поштујемо, исмевају.“ (Презвитер 
Козма; X век) 

………………………………………………………….. 

b) „A manicheizmussal egybehangzóan két őselemet vesznek fel: Egy jó és egy 
gonosz Istent, vagyis az ördögöt, aki szerintük megteremtett minden testet, míg a jó 
isten minden lelket... Tagadják azt, hogy a testek feltámadnak; nevetnek azokon 
jótéteményeken, melyeket az élők a holtaknak megadnak, haszontalan dolognak 
tartják templomba járást vagy az imádkozást a templomban... Elvetik a keresztelést, s 
káromolják Krisztus testének és vérének szentségét [...].” (Heisterbachi Cézár: Dialogus 
Miraculorum; XIII. sz.)  
 
„У складу са манихеизмом, узимају два праелемента: једног доброг и једног злог Бога, 
односно ђавола, који је, по њима, створио свако тело, док је добар бог сваку душу... 
Поричу то да тела ускрсавају; исмевају она добра дела која живи пружају мртвима, 
сматрају за беспотребне ствари одлазак у цркву или молитву у цркви... Одбацују 
крштење и хуле светињу Христовог тела и крви [...].“ (Цезар Хајстербашки: Dialogus 
Miraculorum; XIII век) 

………………………………………………………… 
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c) „Egy bizonyos lyoni polgártól, Valdesiustól vagy Valdensustól erednek, aki 
javakban bővelkedett, de mindenét otthagyva elhatározta, hogy ezentúl 
szegénységben él, és az evangéliumi tökéletességre fog törekedni, miként erre példát 
adtak az apostolok. A maga számára lefordíttatta francia nyelvre az evangéliumot és 
a Bibliának egyik-másik könyvét, valamint Szent Ágostonnak, Jeromosnak, 
Ambrusnak és Gergelynek egynéhány jelentős mondását, címszavak szerint rendben, 
amelyeket ő és követei szentenciáknak neveztek.” (Bernát inkvizítor jelentéséből; XIV. 
század eleje) 
 
„Потичу од  извесног лионског грађанина, Валдуса или Валденса, који је обиловао у 
добрима, али одрицавши се свега је одлучио да од тада живи у сиромаштву, и да стреми 
ка савршенству јеванђеља, као што су за то пример дали апостоли. За себе је на 
француски језик превео јеванђеље и прву и другу књигу Библије, као и неколико 
значајних изрека Светог Августина, Јеронима, Амброзија и Гргура, у редоследу по 
одредницама, а које су он и његови следбеници назвали сентенцијама.“ (Из извештаја 
инквизитора Берната; почетак XIV века) 

………………………………………………………….. 

d) Одговори уз помоћ следећег дела из извора! Како се црква односила према 

јеретицима? 

 „2. §. Azokat pedig, akiket az eretnekségnek csak gyanújával is meg lehet 
bélyegezni, abban az esetben, ha a gyanú jellege és személyük minősége szerint saját 
ártatlanságukat kellő tisztázással be nem tudnák bizonyítani, az egyházi átok 
kardjával kell sújtani, s mindaddig, míg kellő elégtételt nem szolgáltatnak, kerülje el 
mindenki; és ha egy éven át megmaradnak kiközösített állapotukban, akkor 
eretnekekként kell ítélkezni felettük.” (A IV. lateráni zsinat határozatából; XIII. sz.) 
 
„2. § А оне који се макар сумњом могу жигосати за јеретизам, у случају да не могу да 
докажу своју невиност потребним рашчишћавањем карактера сумње и квалитета своје 
личности, треба их казнити мачем црквеног проклетства, и све дотле док не дају 
потребно задовољење, свако треба да их избегава; и ако једну годину остану u стању да 
су искључени из друштва, треба им судити као јеретицима.“ (Из IV одлуке латеранског 
сабора; XIII век) 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

4 бода  
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3. Задатак се односи на привредну политику Карла Роберта. 
Одговорите на следећа питања уз помоћ извора и сопственог знања! 
 

 
SZÓTÁR – РЕЧНИК 

Kereskedelmi útvonalak – Трговински путеви  
Kivitel (export) – Извоз (експорт)  
Behozatal (import) – Увоз (импорт)  
elő állat – живе животиње  Kassa = Кошице Gyulafehérvár = Ђулафехервар
bőr – кожа  Eperjes = Прешов Temesvár =  Темишвар 
viasz – восак  Bártfa = Бардејов Győr = Ђур 
arany – злато  Lőcse = Левоча Buda = Будим 
ezüst – сребро Csetnek = Рожнава Eger = Јегра 
réz – бакар Rudabánya = Рудабања Szolnok = Солнок 
bor – вино Késmark = Кежмарк Pécs = Печуј 
sózott hal – усољена риба Zólyom = Зволен Szeged = Сегедин 
barhhhhent –  Körmöcbánya = Кремница Szombathely = Сомбатхељ 
fűszer – зачин Zsolna = Жилина Kőszeg = Кесег 
német vászon – немачко 
платно 

Besztercebánya = Банска 
Бистрица 

Sopron = Сопрон 

posztó – чоја Nagyszombat = Трнава Bécs = Беч 
fémipari termékek – производи 
металне индустрије 

Selmecbánya = Банска 
Штиавница 

 

nyugati posztó – чоја са запада Asszonylaka (Nagybánya) = Баја 
Маре 

 

selyem – свила Dés = Деж Duna = Дунав 
levantei cikkek – левантски 
артикли 

Kolozsvár = Клуж Dráva = Драва 
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drága kelme – скупоцене 
тканине 

Várad = Орадеа Maros = Мориш 

só – со Brassó = Брашов Tisza = Тиса 
ökörbőr – воловска кожа Szeben = Сибиу Száva = Сава 
 
а)Набројте какве производе је Мађарска експортовала (извозила) за Пољску! (0,5 
бодова по елементу) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

б)Наведите два производа која је Мађарска импортовала (увозила) са запада! (0,5 
бодова по елементу) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

ц)Поред извора напишите одговарајући појам! (1 бод по елементу) 

 

1. „Ha elődeink által jóváhagyott régi szokás szerint a köteles 
vámot megfizetitek, s a szávai rév mellett épített várunk alatt a 
harmincadot megadjátok, egész országunkban szabadon és 
biztonságban jöhettek-mehettek embereitekkel királyi 
hitünkre.”  
1. „Уколико према старом обичају важећем код наших 
предака, платите обавезну царину и исплатите 
тридесетину код наше тврђаве саграђене поред 
пристаништа на Сави, слободно и безбедно можете да 
се крећете с вашим људима по целој нашој земљи, за 
то вам дајемо нашу краљевску реч.“

 

2. „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 országunk lakosságát igen sújtja, 
országunk egykori jólétének helyreállítására s a közérdek 
javára, maradandó értékű és egész országunkban mindenütt 
forgó új, jó pénzt veressünk.” 
2. „Примите к знању да су главни свештеници, барони 
и племићи наше земље, темељно и једносмислено 
водећи међусобни договор, дошавши пред нас понизно 
нас замолили, пошто становнике наше земље 
прилично погађа слаб новац наше коморе, ради 
поновног успостављања некадашњег благостања и за 
опште добро, да се искује нови, добар новац, који би 
имао трајну вредност и употребљавао би се у целој 
земљи.“ 
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3. „Elrendeltük és parancsoljuk, hogy minden megyében, 
minden egyes kapu után, amelyen szénával vagy gabonával 
megrakott szekér képes befordulni vagy azon át kijönni [...] a 
kirovás megtörténte után 15 napon belül, a kamara haszna 
címén, az előbb említett kamaráknak 18 dénárt a kamarák 
ispánjának kezéhez kell szolgáltatni és fizetni.”  
3. „Прописујемо и наређујемо да у свакој жупанији, 
код сваке поједине капије, кроз коју кола натоварена 
сеном или житом могу да уђу или кроз њу изађу [...] у 
року од 15 дана од одређивања разреза, на име користи 
за комору, треба да доставе и исплате 18 денара 
жупану (раније споменуте) коморе.“

 

 

5 бодова  

 
4. Задатак се односи на природне науке и уметност у XVI-XVII веку. 
У квадрате поред слике упишите слово одговарајућег појма! (Користите 
средњошколски историјски атлас!) (0,5 бодова по елементу) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Никола Коперник Галилео Галилеј 

Рембрант Роџер Бекон 
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A. филозофија 
B. физика 
C. сликарство 
D. астрономија 

 
5. Задатак се односи на историју Мађарске у XVIII веку. 
Одговорите на следећа питања уз помоћ извора и сопственог знања! 
 
„1. § Minden egész helyes jobbágy köteles lészen maga földes urának minden hétben 
egy napot nap-kelettül nap-nyugodtik […]. 
Marhás munka helyet pediglen minden hétben azon egész helyes jobbágy földes 
urának két nap kézi munkával dolgozni tartozik.” (Jobbágyrendelet; 1767) 
 
„1. § Сваки кмет који поседује цео грунт је обавезан своме властелину једном недељно 
да од освита па до сумрака [...]. 
А уместо сточарских послова сваке недеље је кмет који поседује цео грунт дужан своме 
властелину да два дана ради ручне радове.“ (Урбар о кметовима; 1767.) 
 
а)Формулишите о којој кметској услузи говори наведени цитат! (1 бод) 

……………………………………………………………………………………………......... 

б)Како је уредба регулисала кметовску услугу? (1 бод) 

…………………………………………………………………………………………………. 

ц)Наведите има владара који је издао наведену уредбу! ( 0,5 бодова) 

Владар: …………………………………………………… 

д)Када је владала особа која је издала наведени урбар? (1 бод) 

Година: ...................………………………………………………... 

„Először: A' jobbágyság állapottyát, annyiban a' mennyiben a' parasztok […] örökös 
kötelesség alá vettetve és a' földhöz köttetve voltanak, jövendöre tellyességgel el-
töröllyük […] következendöképpen minden parasztokat, akár mely nevezet és 
vallásbéliek légyenek, jövendöre magok személlyekre nézve lakásokat szabadosan 
változtathato emberekké tészük, […] .” (Jobbágyrendelet; 1785) 
 
„Прво: положај кметства, у мери у којој су сељаци [...] били везани вечитим обавезама 
за земљу у будућности ћемо у потпуности укинути [...] сви сељаци, без обзира на 
нацију и вероисповест, у будућности слободно могу да бирају место становања, [...] 
(Патент о ослобађању кметова; 1785.)  
 

е)Формулишите како ова уредба регулише кметовско питање! ( 0,5 бодова) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

ф) Наведите који владар је издао наведену уредбу! ( 0,5 бодова) 

Владар: ………………………………… 
 

2 бода  

5 бодова  
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6. Задатак се је у вези односа на Балкану у другој половини XIX века. 
Одговорите на питања уз помоћ мапе и сопственог знања! 
а) Направите објашњење знакова за следећу мапу! Упишите број (који се налази 
поред наведених народа) у објашњење знака на мапи! ( 0,5 бодова по елементу.) 

1.Словенци 

2.Срби 

3.Хрвати 

 
 
SZÓTÁR – РЕЧНИК 
Szlovénia = Словенија Montenegro = Црна Гора 
Horvátország = Хрватска Macedonia = Македонија 
Szerbia = Србија Vajdaság = Војводина 
Bosznia Hercegovina = Босна и Херцеговина Koszovo = Косово 
 
,,1. Bulgária autonóm és adózó fejedelemséggé alakíttatik ő császári felsége, a szultán 
hűbérurasága alatt, lesz keresztény kormánya és belföldi néphada.  
3. A bolgár fejedelem szabadon fog választtatni a nép által, és a Fényes Porta által 
megerősíttetni, a hatalmak beleegyezése mellett. [ ... ]  
13. A Balkán-hegységtől délre alakíttatik egy tartomány, amely a Kelet-Rumélia 
nevet veszi föl, s amely ő császári felségének, a szultánnak közvetlen politikai és 
katonai fennhatósága alatt állva, közigazgatási autonómiát élvez. [ ... ]  
25. Bosznia és Hercegovina tartományokat Ausztria-Magyarország fogja megszállni 
és kormányozni. [ ... ]” (A berlini kongresszus jegyzőkönyvéből; 1878)  
 

makedón 
muzulmán 
 

albán 
török 
 

magyar 
német 
 

egyéb 

 

 
 
 
Македонци 
Муслимани 
Албанци 
Турци 
Мађари 
Немци 
остали 
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„1.Формира се Бугарска, аутономна кнежевина која даје порез као вазал његовом 
царском величанству султану, а имаће хришћанску владу и унутрашњу народну војску. 
3.Бугарског кнеза ће изабрати народ на слободним изборима, а Висока порта ће то 
потврдити, уз сагласност великих сила. [...] 
13.Јужно од Балканских планина ће се формирати покрајина која ће се назвати Источна 
Румелија, а биће под непосредним политичким и војним старешинством његовог 
царског величанства, султана, али ће имати административну аутономију. [...] 
25.Покрајине Босну и Херцеговину ће окупирати Аустроугарска и њима управљати. 
[...]“ (Из записника са Берлинског конгреса; 1878.) 
 
б)Напишите на коју се државу односи назив „Висока порта“! (0,5 бодова) 

………………………………………………………………………………………………… 

ц) Којој држави је припадала Источна Румелија пре 1878. године? (1 бод) 
 
………………………………………………………………………………………………… 

3 бода  

 

7. Задатак се односи на историју Мађарске у доба реформи. 
Наведи имена два најзначајнија политичара из доба реформи! Одлучи који се 
наведени појмови могу довести у везу са неком од ове две личности! На основу 
тога, испод имена напиши одговарајућа слова! (0,5 бодова по елементу) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

презиме и име 
 

презиме и име 
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A. Hitel  
А. Кредит 

B. Pesti Hírlap  
Б. Пештанске новине 
 

C. Védegylet  
Ц. Удружење за 
унапређивање 
домаће 
индустрије и 
занатства (Лига)

D. Lánchíd  
Д. Ланчани мост 
 

E. érdekegyesítés 
Е. уједињење 
интереса 
 

F. Magyar Tudományos 
Akadémia  
Ф. Мађарска академија 
наука 

G. lóversenyek  
Г. коњске трке 
 
 

H. Országgyűlési 
Tudósítások  
Х. Извештаји са Народне 
скупштине 

 
5 

бодова  

 
8. Задатак се односи на велику светску привредну кризу. 
Одлучи уз помоћ података у табелама да ли су следеће тврдње тачне или нетачне! 
(1 бод по елементу) 
 

Незапосленост (милиони људи) 
 САД Немачка 

1929 1,5 1,4 
1930 5 3 
1931 9 4,5 
1932 13 6,1 
1933 13 7-8 

 

Индекс индустријске производње неколико држава 1929-1938. (1913.= 
100%) 

 
 1929 1932 1938 
САД 180,8 93,7 143 
Немачка 117,3 70,1 149,3 
Велика Британија 100,3 82,5 117,6 
Француска 142,7 105,4 114,6 
Италија 181 123,3 195,2 
Свет 153,3 108,4 181,7 

 

  тачно нетачно 

a) У САД се незапосленост повећала у мањој мери него у 
Немачкој. 

  

b) У погледу на индустријску производњу, у Сједињеним 
Америчким Државама је криза била највећа. 

  

c) Крајем двадесетих година је у Европи у Италији била 
највећа промена индекса индустријске производње. 

  

d) Индустријска производња у Француској 1938. године још 
није прешла индекс који је имала пре кризе. 

  

 

4 бода  
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9. Задатак се односи на Хортијево доба. 
Одговорите на следећа питања уз помоћ табеле! (1 бод по елементу) 

Друштвени слој 

Бројно 
стање 

(хиљаде 
особа) 

Проценат 
(%) 

Доходак 
по особи 
(пенге) 

Доходак  у 
поређењу са 
просеком(%) 

(534 пенге 
=100%) 

Велепоседници и буржуји 52 0,6 17800 3335 
Средња класа 1582 18,2 1050 197 
Сељаци (10-100 кат. јутара) 748 8,6 432 81 
Рудари и металурзи 112 1,3 427 80 
Градски (индустријски и саобраћајни)
 радници 1903 21,9 376 71 

Самосталне занатлије 468 5,4 320 60 
Индустријски надничари 224 2,6 250 47 
Сељаци (1-10 кат. јутара) 1750 20,1 227 43 
Слуге у пољопривреди 560 6,9 205 38 
Надничари у пољопривреди 1250 14,4 183 34 
Укупно  8688 100,0 534 100 

 

а) Напиши колики проценат мађарског становништва располаже дохотком већим 
од просечне вредности! 
 

………………………………………………………………………………………………….. 

б) У којој привредној грани је најмањи доходак по особи? 

…………………………………………………………………………………………………. 

ц) Колика је била разлика између друштвеног слоја са највећим и најмањим 
дохотком у пољопривреди? 
…………………………………………………………………………………………………. 

д) Наведите која привредна грана је у Хортијево доба процентуално била највећа! 

 

4 бода  
 

ágazat: ........................................ 

 
пољопривреда 
 
индустрија и рударство 
 
трговина, саобраћај 
 
остало 
................................... Привредна грана:



 

írásbeli vizsga 0814 14 / 44 2009. május 6. 

Történelem szerb nyelven — középszint Név:  ...........................................................  osztály: .....  

10. Задатак се односи на историју револуције и борбе за слободу 1956. године. 
Испод сваке слике напишите одговарајуће слово које се налази поред извора!  
(1 бод по елементу) 

 

 
 

................................. 

 
 

.................................. 

A) „A troli végállomásához két páncélautó érkezett és lőttek belőle megállás nélkül. 
Mire az árkádok alá jutottam, 3-4 épület tetejéről és a Parlament elől is lőttek. 
Iszonyatos mészárlás volt. Az oszlopsor szélét lekaszálták. Sokan a metró 
liftaknájában kerestek menedéket. Akik kívül maradtak a lejtős gyep mögött hasalva, 
mind elpusztultak. A Földművelésügyi Minisztérium vezetői utasítást adtak a 
nagykapu bezárására, elzárva az utat a menekülő ezrek elől.” 
 
А) „Два оклопна возила су стигла до задње тролејбуске станице и почела да пуцају без 
престанка. Док сам стигао испод аркада, пуцали су и са врхова 3-4 зграде, а и из правца 
Парламента. Био је стравичан покољ. Покосили су ивицу реда стубова. Многи су 
потражили заклон у лифтовском окну метроа. Они који су остали напољу, заклањајући 
се лежећи на  травнатој косини, су сви изгинули. Руководиоци Министарства 
пољопривреде су издали наредбу да се велика капија затвори, тиме затварајући пут 
хиљадама који су бежали. 

 

........................................ 

................................... 
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B) „Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. 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!” 
 
Б) „Говори Имре Нађ, председник Савета министара Народне Републике Мађарске. 
Данас у зору су совјетске трупе напале наш главни град, са јасним циљем да сруше 
закониту мађарску демократску владу. 
Наше трупе се налазе у борби! – Влада је на свом месту! – Ово саопштавам народу 
(мађарске) државе и светској заједници.“ 
 

C) „Visszamentünk a Rádióhoz, akkor már ott dúlt a harc. Valaki azt mondta, hogy 
nem elég a fegyver, menjünk a Lámpagyárhoz. Ez akkor így ment: valaki mindig 
időben mondott valamit. Nincs a világon olyan tábornok, aki ezt így le tudta volna 
vezényelni. Megyünk a Lámpagyárba teherautón, és a sárhányón. Akkor tudtam 
meg, hogy az egy fegyvergyár. […] Ott elég sok fegyvert szereztünk, és mentünk át a 
Rádióhoz harcolni.” 
 
Ц) „Вратили смо се назад до Радија, а тамо је борба тада била већ у пуном јеку. Неко је 
рекао да нема доста оружја и да пођемо у фабрику светиљки. Тада се то овако 
дешавало:  неко је увек нешто казао благовремено. Нема на свету таквог генерала који 
би то могао тако да спроведе. Идемо у фабрику светиљки камионом, људи стоје и на 
блатобранима. Онда сам сазнао да је то фабрика оружја. [...] Тамо смо набавили 
прилично много оружја и прешли код Радија да се боримо.“ 
 

D) „A MEFESZ építőipari műszaki egyetemi diáknagygyűlés határozatának főbb 
politikai, gazdasági és eszmei pontjai: 
1. Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról a 
békeszerződés határozatai alapján.  
3. A kormány alakuljon át Nagy Imre elvtárs vezetésével, a sztálinista Rákosi–
korszak minden bűnös vezetőjét azonnal váltsák le. 
5. Általános, egyenlő és titkos választásokat követelünk az országban több párt 
részvételével, új nemzetgyűlés megválasztása céljából. Követeljük a munkásság 
sztrájkjogának biztosítását.” 
 
Д) „Важније политичке, привредне и идејне тачке одлуке МЕФЕС-а, велике скупштине 
студената Грађевинско-техничког факултета: 
1.Захтевамо повлачење свих совјетских трупа из Мађарске, на основу одлука мировног 
уговора. 
3.Да се реорганизује влада под вођством друга Имреа Нађа, да се одмах смени сваки 
кривац из руководства стаљинистичког Ракошијевог периода. 
5.Захтевамо опште, једнаке и тајне изборе у земљи, са учешћем више партија, у циљу 
избора нове Народне скупштине. За радништво захтевамо обезбеђивање права на 
штрајк.“ 
 

 

4 бода  
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11. Задатак се односи на институциони систем Европске уније. 
Уз помоћ извора испуни следећу табелу! (1 бод по елементу) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

препоруке 

Савет Европске уније 
представници влада држава 

 чланица 

Економски и 
социјални комитет 

Комитет региона 

препоруке 

Суд правде Европских 
заједница 
контрола 

Европски ревизорски суд 
финансијска контрола 

Консултације, сарадња, заједничко 
одлучивање и одобравање 

Европски 
парламент 
732 посланика

избор и контрола 
Комисије 

предлог 

Европска комисија
(25) највише 27 
повереника 

предлог  

одлука 

Европски савет 
председници држава и влада земаља 

чланица, министри иностраних послова + 
председник комисије 

одређивање политичких
смерница 

Институције Европске уније 
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  Европски 
савет 

Европска 
комисија 

Обадва 
 Ни један 

1. Његови чланови су председници 
држава и влада земаља чланица ЕУ     

2. Састоји се од 732 представника     

3. 
Може да даје предлоге 
Европском Парламенту и 
Савету Европске уније 

    

4. Међу њене најважније задатке 
спада финансијска контрола     

5. Његове чланове бира Европски 
парламент     

6. 
Саставља и даје препоруке 
Савету Европске уније и 
Европској комисији 

    

 

3 бода  

 
12. Задатак се односи на закон о мађарским националним и етничким мањинама. 
Одговорите на следећа питања уз помоћ извора! (0,5 бодова по елементу) 
 
 „1. § (1) E törvény hatálya kiterjed mindazon, a Magyar Köztársaság területén 
lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, akik magukat valamely nemzeti 
vagy etnikai kisebbséghez tartozónak tekintik, valamint e személyek közösségeire. 

(2) E törvény értelmében nemzeti és etnikai kisebbség (a továbbiakban: kisebbség) 
minden olyan, a Magyar Köztársaság területén legalább egy évszázada honos 
népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, tagjai 
magyar állampolgárok és a lakosság többi részétől saját nyelve és kultúrája, 
hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-tudatról tesz 
bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik 
érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul. 

5. § (1) A Magyar Köztársaságban a kisebbségek joga települési, területi és országos 
kisebbségi önkormányzat (a továbbiakban együtt: kisebbségi önkormányzat) 
létesítése. 

(2) A kisebbségi önkormányzat létesítésének kezdeményezésében és választásában 
az a választópolgár vehet részt, aki szerepel a kisebbségi választási nyilvántartásban 
(a továbbiakban: kisebbségi választói jegyzék). A választópolgár csak egy kisebbségi 
választói jegyzékben szerepelhet. A kisebbségi választói jegyzékre vonatkozó 
részletes szabályokat külön törvény tartalmazza. 

(3) Valamely kisebbség képviseletét az a jelölt vállalhatja, aki szerepel a kisebbségi 
választói jegyzékben. A képviseleti jog csak egy kisebbség esetében gyakorolható. 
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5/A. § (1) A kisebbségi önkormányzatok alapvető feladata a kisebbségek 
érdekeinek védelme és képviselete az ezen önkormányzatok részére törvényben 
megállapított feladat- és hatáskörök gyakorlásával. 

22. § A kisebbségi önkormányzatot a választópolgárok a külön törvényben 
foglaltaknak megfelelően közvetlen választás útján hozhatják létre. 

27. § (1) A helyi önkormányzat a települési kisebbségi önkormányzat részére 
biztosítja - a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzített 
módon - a települési kisebbségi önkormányzat testületi működésének feltételeit. A 
végrehajtásról a polgármesteri hivatal gondoskodik. 
61. § (1) E törvény értelmében Magyarországon honos népcsoportnak minősülnek: a 
bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, 
a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.” (1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól) 
 

 

1. § (1) Овај закон се односи на сваког мађарског држављанина који живи на територији 
Републике Мађарске и себе сматра за припадника неке националне или етничке 
мањине, као и на заједнице тих лица. 
(2) према овом закону национална и етничка мањина (у даљем тексту: мањина) је свака 
она етничка група која се на територији Републике Мађарске настанила пре најмање 
једног века, која је у бројчаној мањини у односу на становништво државе, њени 
припадници су мађарски држављани, а од осталог становништва их разликује 
сопствени језик, култура и обичаји, а уједно показују свест о заједништву која се 
усмерава на очување претходно поменутих вредности, на изражавање и одбрану 
интереса њихових заједница насталог током историје. 
5. § (1) У Републици Мађарској мањине имају права да формирају мањинске 
самоуправе у  насељима, областима (регијама) и на државном нивоу (у даљем заједно: 
мањинска самоуправа). 
(2) У иницијативи и избору приликом формирања мањинске самоуправе може 
учествовати онај бирач (гласач), чије име се налази у мањинској изборној евиденцији. 
(у даљем: мањински бирачки списак). Бирач може бити само на једном мањинском 
бирачком списку. Детаљни прописи у вези мањинских бирачких спискова су садржани 
у посебном закону. 
(3) Само онај кандидат неке мањине може да се прихвати да заступа своју мањину, који 
се налази на мањинском бирачком списку. Заступничко право се може вршити само за 
једну мањину. 
5/А. § (1) Основни задатак мањинских самоуправа је заштита и заступање мањинских 
интереса, примењивањем законом установљених задатака и надлежности који се на 
њих односе. 
22. § Мањинску самоуправу бирачи оснивају путем директног гласања, одговарајући 
одредбама посебног закона. 
27. § (1) Месна самоуправа обезбеђује за месну мањинску самоуправу – на начин 
утврђен прописом организације и функционисања месне самоуправе – услове 
функционисања месног мањинског самоуправног тела. О спровођењу се брине 
градоначелнички уред. 
61. § (1) У смислу овог закона, домаће етничке групе у Мађарској су: бугарска, 
циганска, грчка, хрватска, пољска, немачка, јерменска, румунска, русинска, српска, 
словачка, словеначка и украјинска етничка група. (LXXVII закон из 1993. године о 
правима националних и етничких мањина) 
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а) Наведите две чињенице које по закону треба да карактеришу једну мањину, да 
би она била мањина! 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

б) Формулишите да ли се паралелно са било којом локалном самоуправом може 
формирати и мањинска самоуправа! Образложите свој одговор! 
 
одговор:…………………………………………………………………………………………

образложење:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

ц) Формулишите да ли један српски држављанин (држављанин Србије) може да 
гласа за представнике српске мањинске самоуправе! Образложите свој одговор! 
 
одговор:………………………………………………………………………………………… 

образложење:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

д) Да ли мањинску самоуправу могу да формирају Кинези који су се код нас 
населили и добили држављанство? Образложите свој одговор! 
 
одговор:………………………………………………………………………………………… 

образложење:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 
 

4 бода  
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ΙΙ. ТЕКСТУАЛНИ (ЕСЕЈСКИ) ЗАДАЦИ УЗ АНАЛИЗУ 

Пажљиво прочитајте! 
Од следећих наведених задатака треба урадити укупно три. 
Избор се врши по следећим критеријумима:  

За израду: 
један задатак који се односи на светску историју,  
два, која се односе на  мађарску историју, један дугачак и један кратак 
задатак, 

од којих се сваки односи на различито раздобље.  

Пажљиво проучите задатке! 

 Редни 
број 

Раздобља, теме Тип 

задатка
Светска 

историја 

13. Главнија учења хришћанства кратак 

14. САД и питање ропства кратак 

Мађарска 

историја 

15. Уметничка дела пре Мохача кратак 

16. Формирање система граничних тврђава до 
1568. године 

дугачак 

17. Аристократија у дуалистичкој Мађарској кратак 
18. Друга индустријска револуција у Мађарској дугачак 

19. Начин живота у Хортијевом добу кратак 
20. Мађарска у II Светском рату дугачак 

 
Као помоћ дајемо вам могуће комбинације тачно изабраних редних бројева 
задатака. 
Означите један стубац (колону)  у доњој табели! 
Заокружите слово изабраног ступца!  

Тип задатка A B C D E F G H I J K L 

кратак 13. 13. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 

кратак 15. 15. 17. 17. 19. 19. 15. 15. 17. 17. 19. 19. 

дугачак 18. 20. 16. 20. 16. 18. 18. 20. 16. 20. 16. 18. 

Вреднују се само они задаци који су изабрани по наведеном правилу! Иза задатака 
налазе се аспекти вредновања, постигнут број бодова установљава наставник који 
исправља задатке. 
Од задатака урадите само три изабрана задатка, остало оставите празно! 

Пре почетка израде задатака проучите упутство које се налази на страни 2! 
Приликом израде одговора може се писати скица (концепт)! 
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13. Задатак се односи на хришћанство.    (кратак) 
Прикажите на основу извора и свог знања важнија учења хришћанства! 
 

„5,38. Hallottátok. hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért.  
5.39. Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arcul 
üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is.  
5.43. Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet.  
5,44. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik 
titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok 
azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket;  
5,45. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a 
gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.  
6,2. Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, a hogy a 
képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon […]. ” (Máté evangéliuma) 

,,13,13. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig 
legnagyobb a szeretet.” (Pál apostol első levele a korinthosziakhoz) 

„3,29. Avagy Isten csak a zsidóké-e? Avagy nem a pogányoké is? Bizony a 
pogányoké is.  
13,7. Adjátok meg azért mindenkinek, a mivel tartoztok: a kinek az adóval, az adót; a 
kinek a vámmal, a vámot; a kinek a félelemmel, a félelmet; a kinek a tisztességgel, a 
tisztességet.” (Pál apostol levele a rómaiakhoz) 

,,6,1. A kik iga alatt vannak mint szolgák, az ő uraikat minden tisztességre méltóknak 
tekintsék, hogy Isten neve és a tudomány ne káromoltassék.  
6,2. A kiknek pedig hívő uraik vannak, azokat meg ne vessék [ti. azért, mert 
gazdagok], mivelhogy atyafiak; hanem annál inkább szolgáljanak, mivelhogy hívők 
és szeretettek, kik a jótevésben buzgólkodnak. [ ... ]  
6,18. Hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves 
adakozók…” (Pál apostol első levele Timótheushoz) 
 
„5,38. Чули сте да је казано: Око за око, и зуб за зуб. 
5,39. А ја вам кажем да се не противите злу, него ако те ко удари по десном образу 
твом, окрени му и други. 
5,43. Чули сте да је казано: Љуби ближњега својега, и мрзи непријатеља својега. 
5,44. А ја вам кажем: Љубите непријатеље своје, благосиљајте онр који вас куну, 
чините добро онима који вас мрзе и молите се за оне који вас вријеђају и гоне. 
5,45. Да будете синови Оца својега који је на небесима; јер Он својим сунцем обасјава и 
зле и добре; и даје дажд праведнима и неправеднима. 
6,2. Када, дакле, дајеш милостињу, не труби пред собом, као што чине лицемјери по 
синагогама и по улицама [...].“  (Свето јеванђеље од Матеја) 
 
„13.13. А сад остаје вјера, нада, љубав, ово троје; али од њих највећа је љубав.“ (Прва 
посланица апостола Павла Коринћанима) 
 
„3,29. Или је Бог само Јудејаца, а не и незнабожаца? Да, и незнабожаца. 
13,7. Подајте, дакле, свакоме што сте дужни: коме порезу – порезу, коме царину – 
царину, коме страх – страх, коме част – част.“ (Посланица апостола Павла Римљанима) 
 
„6,1. Они који су робови под јармом нека своје господаре сматрају достојнима сваке 
части, да се не би хулило на име Божије и на учење. 
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6,2. А који имају вјернике за господаре, нека не буду према њима немарни зато што су 
браћа, него нека им још боље служе, јер су ти који примају њихово доброчинство 
вјерни и мили. [...] 
6,18. Нека добро чине, нека се богате у добрим дјелима, нека буду дарежљиви, ...“ 
(Прва посланица апостола Павла Тимотеју) 
 
Напомена: Превод КОМИСИЈЕ СВЕТОГ АРХИЈЕРЕЈСКОГ СИНОДА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број

бодова 
Разумевање задатка 4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 4  
Откривање чињеница битних за догађаје 6  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 24  
 Делилац 2 
Број испитних бодова 12  
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14. Задатак се односи на историју САД у XIX веку.    (кратак) 
Прикажите формирање питања ропства у Сједињеним Америчким Државама у 
XIX веку! За састављање одговора користите средњошколски историјски атлас! 

 „Az új kormánynak alapköve az a meggyőződés, hogy a néger nem lehet egyenlő a 
fehér emberrel, hogy a rabszolgaság, a felsőbbrendű fajnak való alárendeltség a 
négerek természetes állapotának felel meg” (Egy déli politikus nyilatkozata) 
 

„4. Elhatároztatott, Hogy a déli államokon belüli rabszolgatartást kizárólagosan a 
mondott államok ellenőrzése alá tartozónak tekintvén a központi kormányzat 
bármely más államának minden beavatkozását szándékos és törvénytelen 
beavatkozásnak tartjuk, melynek azonnal és minden lehetséges körülmény között 
ellenállunk.” (Dél- Karolina határozata; 1835) 

„[...] én, Abraham Lincoln, az Egyesült Államok elnöke, ezennel elrendelem és 
kinyilvánítom, hogy a [...] rabszolgaként tartott személyek valamennyien szabadok 
[...] az Egyesült Államok végrehajtó hatalma, katonai és tengerészeti hatóságait is 
beleértve, elismeri és megvédelmezi a szóban forgó személyek szabadságát.” 
(Határozat a rabszolga-felszabadításról; 1863. január 1.)  

„l. § Az Egyesült Államokban vagy annak fennhatósága alá eső területen sem 
rabszolgaság, sem kényszerű szolgaság nem fordulhat elő, kivéve bűncselekmény 
elkövetéséért kiszabott büntetés esetét, amikor az elkövetőt törvényes eljárással kell 
elítélni.” (Alkotmánymódosítás XIII. cikkely 1865.) 

„1. § Az Egyesült Államok polgárainak szavazati jogát sem az Egyesült Államok, 
sem annak egyik állama nem vonhatja meg vagy korlátozhatja fajra, színre vagy 
korábbi szolgaságra való hivatkozással.” (Alkotmánymódosítás XV. cikkely 1870.)  
 
 
„Камен темељац нове владе је уверење да црнац не може бити једнак са белим човеком, 
да ропство, подређеност вишој раси одговара природном стању црнаца.” (Изјава једног 
политичара са југа) 
 
„4. одлучено је да држање робова унутар јужних држава спада искључиво под контролу 
дотичних држава, сматрајући да свако уплитање било које друге државе централне 
владе сматрамо за намерно и незаконито уплитање, против којег ћемо пружити отпор 
одмах и под свим могућим околностима.” (Одлука Јужне Каролине; 1835.) 
  
„[...] ја, Абрахам Линколн, председник Сједињених Држава, овим наређујем и 
изјављујем да [...] су све особе које су држане као робови од сада слободне [...] извршна 
власт Сједињених Држава, укључујући и војне и поморске власти, признаје и штити 
слободе особа о којима је овде реч.”  (Одлука о ослобађању робова; 1.јануар 1863.) 
 
„1. § У Сједињеним Државама или на територијама под њеном влашћу не може бити ни 
ропства, ни принудне службе, изузев у случају изречене казне за почињено кривично 
дело, када починиоца треба осудити у законском процесу.”  (Промена устава, XIII члан, 
1865.) 
 
„1. § Гласачко право грађана Сједињених Држава не могу да одузму нити да ограниче, 
ни Сједињене Државе, ни нека њена држава, позивајући се на расу, боју или на ранији 
ропски положај.” (Промена устава, XV члан, 1870.) 
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Плакат који  оглашава продају робова; 1842. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број

бодова 
Разумевање задатка 4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 4  
Откривање чињеница битних за догађаје 6  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 24  
 Делилац 2 
Број испитних бодова 12  
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15. Задатак се односи на Мађарску у периоду пре Мохача.   (кратак) 
Прикажите на основу извора и свог знања карактеристике уметности, 
архитектуре и књижевности пре Мохача! За састављање одговора користите 
средњошколски историјски атлас! 

 
 
 

 
Посмртни говор и молитва 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диошђерска тврђава 

Позлаћено бакарно попрсје светога 
Ласла (Ладислава) 
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Старомађарска Маријина јадиковка, препис оригинала 

Mai átírás: Mai magyar nyelven 
(Molnár Ferenc értelmezése)

 

Volék sirolm tudotlon.
Sirolmol sepedik, 
Búol oszuk, epedek. 

Nem ismertem a siralmat, 
Most siralom sebez, 
Fájdalom gyötör, epeszt. 

Нисам знала шта је јадиковање, 
Сада ме јадање рањава, 
Бол ме мучи, гризе. 

Választ világumtuul –
Zsidou fiodumtuul, 
Ézes ürümemtüül. 

Választ világomtól, 
Zsidó fiamtól, 
Édes örömemtől. 

Одвојила ме је од света, 
Од мога јеврејског сина, 
Слатке моје радости. 

Ó én ézes urodum, 
Eggyen igy fiodum! 
Sirou anyá teküncsed,
Búábeleül kinyuhhad! 

Ó, én édes Uram, 
Egyetlen egy fiam, 
Síró anyát tekintsed, 
Fájdalmából kivonjad! 

О, мој драги Боже, 
Мој једини син, 
Погледај мајку која плаче, 
Извуци је из бола! 

Szemem künyüel árad,
Én junhum buol fárad.
Te vérüd hullottya 
Én junhom olélottya. 

Szememből könny árad, 
Szívem kíntól fárad, 
Te véred hullása, 
Szívem alélása. 

Очи ми проливају сузе, 
Срце ми је од муке уморно, 
Твоја крв тече, 
Моје се срце обезнањује. 

 
 
„Volék sirolm tudotlon. 
Sirolmol sepedik, 
Búol oszuk, epedek. 
Választ világumtuul -- 
Zsidou, fiodumtuul, 
Ézes ürümemtüül. 
Ó én ézes urodum, 
Eggyen igy fiodum! 
Sirou anyát teküncsed, 
Búabeleül kinyuhhad! 
Szemem künyüel árad, 
Én junhum buol fárad. 
Te vérüd hullottya 
Én junhum olélottya.” 
(Az Ómagyar Mária- siralom  
eredeti olvasás szerint)
                                                                                                           Црква у Јаку 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број

бодова 
Разумевање задатка 4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 4  
Откривање чињеница битних за догађаје 6  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 24  
 Делилац 2 
Број испитних бодова 12  

 

16. Задатак се односи на историју Мађарске у XVI веку.  (дугачак) 
Прикажите уз помоћ извора и свог знања промену мађарског система граничних 
утврђења (тврђава) од 1521. до 1568. године! Користите средњошколски историјски 
атлас! 
 

 
Прва линија граничних утврђења 
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„Vót elyen fő vég háznak veszedelme, ki nemcsak Magyarországnak, de mind az 
egész körösztyénségnek kapujának mondattatott vóna bizonyába, amint azután való 
idő es naponként megmutatta vót. Kiből azután a császár [a szultán] nemcsak 
Magyarországba tött dúlást és rabolást, vérontást.” (Zay Ferenc Nándorfehérvár 
elvesztéséről; 1521) 
 
„Била је опасност за куће на главном путу, јер се сигурно могло рећи да је то капија 
целог хришћанства, а не само Мађарске, што је касније време свакодневно показивало. 
Затим је одатле цар (султан) вршио пустош, пљачку и крвопролиће, и то не само у 
Мађарској.” (Ференц Зај о губитку Београда; 1521.) 

 

„A csata körülbelül másfél óráig tartott. Sokakat az említett feneketlen mocsár 
temetett magába. A király testét, akiről pedig némelyek azt állítják, hogy szintén itt 
pusztult el, Mohács fölött, fél mérföldnyire a Csele nevű falutól egy mély földszaka-
dékban találták meg utóbb, ebben a szakadékban a Duna kiáradása következtében 
akkor a rendesnél nagyobb víz volt, ebbe fúlt bele lovastul együtt, úgy amint volt, 
teljes fegyverzetben...” (Brodarics István a mohácsi csatáról) 
 
„Битка је трајала отприлике сат и по. Многе је споменута мочвара без дна у себе 
сахранила. Тело краља, за кога неки тврде да је такође овде погинуо, код Мохача, су 
касније пронашли пола миље од села Челе у једном дубоком земљаном јазу, у коме је за 
време излива Дунава водостај већи од уобичајеног, ту се удавио заједно са својим 
коњем и у потпуном наоружању...” (Иштван Бродарич о Мохачкој битки) 
 

 

„Midőn így valamennyi kaput, utcát és keresztutat gyorsan, csellel elfoglaltak, a 
janicsárok parancsnoka is Budára odalovagolt, s a·piactéren és nagyobb helyeken 
hírnökök által kihirdettette, hogy a hatalmas Szolimán szultánnak az a parancsa, 
hogy a városban mindenki nyomban tegye le, és adja át fegyverét, s ki-ki békésen és 
nyugodtan maradjon odahaza. Aki nem engedelmeskedik, azt kivégzik. A polgárok 
ettől a nagy és nem várt bajtól megrémülve átadták fegyverüket. A janicsárok és a 
többi török - lehettek vagy tízezren - a házakat szállásukként elfoglalták. Mikor 
Szolimán megtudta, hogy a nép csendben, és a város a kezén van, a gyermeket arra a 
kocsira tette, amelyen a táborba hozták, s visszaküldte a városba anyjához.” (Buda 
eleste) 
 
„Док су све капије, улице и раскрснице заузели брзо и на лукавство, и заповедник 
јаничара је одјахао за Будим, а на пијачном тргу и већим местима су гласници објавили 
да је наредба величанственог султана Сулејмана, да у граду сви редом положе и предају 
оружје, и да свако у миру и спокојно остане код своје куће. Ко се овоме не покори, биће 
погубљен. Грађани престрашени од ове велике и неочекиване невоље, предали су 
оружје. Јаничари и други Турци – могло их је бити десет хиљада – су заузели куће за 
своја коначишта. Када је Сулејман сазнао да је народ у миру и град у његовим рукама, 
ставио је дете на она кола која су га и донела у табор, и послао га назад његовој мајци у 
град. ” (Пад Будима) 
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Друга линија граничних утврђења 

 

 „Az ellenség most, mintha béke se lenne, éget, pusztít, a szegény népet mindenféle 
sanyargatásokkal behódolásra kényszeríti, a végvárakat csellel vagy erőszakkal 
elfoglalja, s uralmát tilos és nem tilos módon terjeszti. Ellenben, ha a mieink magukat 
jogosan megvédelmezik, tüstént azt állítja, hogy az a szerződés ellen történt, s minket 
vádol a béke megszegésével [...]. 
Nem vonhatom kétségbe, hogy a töröknek nagy a hatalma, gyakorlott katonái és 
roppant serege van, de magam úgy tapasztalom, hogy az mégis kisebb mint hiszik 
[...]. Hidd el [uram, királyom] hogy tőled a kereszténység nem meggondolatlan 
vakmerőséget kér, hanem azt, hogy mindenekelőtt az eltiport Magyarország jólétét 
és szabadságát állítsd helyre [ ... ] minél egy magasztos lelkű fejedelem nagyobb 
dicsőséget nem kívánhat.” (Zrínyi Miklós a törökkel kötött békéről) 
 
„Сада непријатељ, као да није мир, пали, уништава, сироти народ разним мукама 
приморава да му се потчини, заузима гранична утврђења лукавством или насилно, и 
шири своју владавину недозвољеним и дозвољеним средствима. Насупрот томе, ако се 
наши с правом бране, одмах тврди да је то урађено против уговора и нас оптужује за 
кршење мира [...]. 
Не могу да оспорим да  Турци имају велику моћ, увежбану војску и огромне јединице, 
али имам утисак да је ипак мања од онога што се мисли [...]. Веруј [господару, краљу] 
да од тебе хришћанство не захтева непромишљену смелост, него то да пред свима 
вратиш на место благостање и слободу угњетене Мађарске [...] од чега један кнез 
узвишене душе већу част не може да пожели.” (Никола Зрињски о миру склопљеном са 
Турцима) 
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Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број

бодова 
Разумевање задатка 8  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 8  
Откривање чињеница битних за догађаје 10  
Композиција, правилна употреба језика 8  
Укупан број бодова 42  
 Делилац 2 
Број испитних бодова 21  
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17. Задатак се односи на мађарско друштво у време дуализма.  (кратак) 
Прикажите уз помоћ извора и свог знања мађарску аристократију! 
  
„Még az első világháború előtt is az volt a magyar mágnás, dzsentri és köznemes 
földbirtokos életideálja, hogy minél jobban és minél többet termeljen, de gabonája és 
állatai eladásával már ne maga foglalkozzék személyesen. […] Előkelő dolog volt 
szép tenyészállatokat nevelni, gyönyörű bikákat és lovakat hajtani a kiállításra, de 
saját lovainkat és marháinkat eladni már nem szerettük, s ezt a foglalkozást 
átengedtük a zsidóknak és a cigányoknak. Az állatkereskedő megvetett, lenézett 
személlyé lett. „Kupecnek” hívták. Számtalan anekdotát találtak ki róla, és jellemébe 
belemagyarázták mindazokat a sajátságokat, amelyeket a magyar úr nem szeretett 
volna magáénak mondani.”  (Makkai János társadalomkutató; 1942) 
 
„Већ и пре Првог светског рата је био животни идеал мађарских великаша, џентрија и 
племића земљопоседника, да што боље и што више производи, али да се продајом свога 
жита и животиња не занимају они лично. [...] Отмена ствар је била гајити лепе 
расплодне животиње, носити предивне бикове и коње на изложбе, али да продају 
властитих коња и стоке већ нису волели, па су то занимање препустили Јеврејима и 
циганима. Трговац животињама је постала потцењена и презрена особа. Звали су је 
«мешетар». На његов рачун су измишљене безбројне анегдоте и у карактер би му 
придали све оне особине које мађарски господин није желео да му се припишу.” (Јанош 
Макаи,социолог; 1942.) 
 

„Életünk szabályos rendben folydogált az évszakoknak megfelelően. A telet és a 
tavaszt Budapesten töltöttük, a budai Duna-parton, a Margit rakparti Andrássy-
palotában. Június végén, a tavaszi idény befejeződése után Terebesre mentünk, 
Zemplén megyébe. A szeptember hónapot Dubrinban töltöttük, az erdélyi 
hegyekben, ezer méter magasan fekvő vadászházunkban.  
Három nevelőnő volt tehát mellettünk, egy német, egy francia és egy angol- magyar 
egy sem. [...] Először angolul tanultam meg. Angol nevelőnőmet Miss Hillnek hívták. 
Magyarul nem tudtam; anyámat rokonaink szemrehányásokkal is illették ezért. 
Anyánkat egyébként ritkán láttuk, csak jó reggelt és jó éjszakát kívánhattunk neki. 
[…] Tiszadobon [egy másik Andrássy kastélyban] a közönséges hétköznapi ebéd 
kiadós előétellel kezdődött: sajtos soufflé [felfújt] vagy rákmajonéz, majd tiszai hal 
következett, pompás, friss, nyílt tűzön ropogósra sütött kecsege; utána jött a fő fogás, 
rendszerint marhasült, borjú vagy kacsa három-négy különböző körettel és 
főzelékkel; a negyedik fogás külön zöldség volt, esetleg spárga; utána torta és 
fagylalt következett. Utána lassan vége felé tartott az ebéd: már csak édes kukorica 
következett vajjal (igaz, hogy négy-öt cső kukoricát is meg tudtunk enni fejenként), 
meg sajt és száraz aprósütemény. Befejezésül pedig görögdinnye, nagyszerű, 
zamatos, bő levű, jégbe hűtött dinnye, s persze minden más nyári gyümölcs, ami 
éppen érett. A remek magyar borokból mi, gyerekek nem kaptunk. [...] A hallban 
ittuk meg az ebéd utáni török kávét.  
A dzsentri, kisnemesi körökkel nemigen érintkeztünk. Ezekben a körökben 
szabadabbak voltak a lányok. Az arisztokrata férfiak velük érintkezhettek, de mi 
általában nem érintkeztünk a dzsentri férfiakkal. Nagy ritkán rendeztek ugyan 
szélesebb körű ünnepségeket közösen, többnyire jótékony céllal, de még ilyen 
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alkalmakkor is gondosan körülvett bennünket a mi férfiaink kísérő testőrsége, 
nehogy valamelyik "kívülálló" fel merészeljen kérni egy táncra.” (Károlyi Mihályné 
Andrássy Katinka emlékirataiból)  
 
„Живот нам је текао по устаљеном правилу одговарајући годишњим добима. Зиму и 
пролеће смо проводили у Будимпешти, на будимској обали Дунава,  у палати Андраши 
на кеју Маргит. На крају јуна, завршетком пролећа смо ишли у Теребеш, у жупанију 
Земплен. Месец септембар смо проводили у Дубрину у ердељским брдима, у нашој 
ловачкој кући која је била на висини од хиљаду метара. 
 Поред нас су биле три гувернанте, једна немачка, једна француска и једна енглеска – 
ни једна мађарска. [...] Прво сам научила енглески. Енглеска гувернанта се звала 
госпођа Хил. Мађарски нисам знала; зато су моју мајку рођаци укоравали приговорима. 
Нашу мајку смо уствари веома ретко видели, само смо могли да јој пожелимо добро 
јутро и лаку ноћ. [...] У Тисадобу [једном другом Андрашијевом дворцу] свакодневни 
обичан ручак  је започео издашним предјелом: суфле [набујак] од сира или рак у 
мајонезу, затим је следила риба из Тисе, дивна, свежа, хрскава кечига печена на 
отвореној ватри; после је ишао главни оброк, по правилу печена говедина, телетина или 
пачетина са три-четири врсте разних прилога и варива; четврти оброк је било посебно 
поврће, евентуално шпаргла; после су следили торта и сладолед. Касније се ручак 
полако ближио крају: само је остао сладак кукуруз са путером (тачно је да смо 
појединачно могли да поједемо по четири-пет клипова кукуруза), па сир и суви ситни 
колачићи. За сам крај лубеница, дивна, мирисна са пуно сока, диња хлађена на леду, и 
наравно сво друго летње воће које је управо сазрело. Од дивних мађарских вина ми 
деца нисмо добили. [...] У холу смо после ручка пили турску кафу. 
Са џентрима, круговима ситних племића нисмо долазили у везу. У тим круговима су 
девојке биле слободније. Мушкарци аристократе су могли са њима ступити у везу, али 
ми по правилу нисмо долазили у везу са мушкарцима џентрима. Веома ретко су 
заједнички организовали свечаности у ширем кругу, већином у добротворне сврхе, али 
и у тим приликама су нас брижљиво окружили телохранитељи – наши мушкарци, да се 
не би случајно неко «са стране» усудио да замоли за један плес.” (Из мемоара Катинке 
Андраши- Карољ Михаљне) 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број

бодова 
Разумевање задатка 4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 4  
Откривање чињеница битних за догађаје 6  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 24  
 Делилац 2 
Број испитних бодова 12  

 
18. Задатак се односи на привредни развој дуалистичке Мађарске. (дугачак) 
Прикажите уз помоћ извора и свог знања развој индустријске револуције у 
Мађарској и њено дејство на привреду! У одговору дајте анализу појединих 
привредних грана! Користите средњошколски историјски атлас! 
 

 
Индустрија Мађарске на крају XIX века 

 
gépgyártás – производња машина földgáz – земни гас 
vasérc – руда гвожђа só – со 
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rézérc – руда бакра arany – злато 
feketeszén – црни угаљ ipari körzetek – индустријски реони 
barnaszén – мрки угаљ  
 

Формирање просечног жетвеног приноса у Мађарској и у другим 
европским државама 1909–1913. (мц/ха) 

 пшеница кукуруз кромпир шећерна репа 

Данска  33,1 - 148,3 306,0 
Белгија 25,3 - 186,4 274,9 
Немачка 24,1 - 151,7 299,7 
Велика Британија 21,2 - 156,4 - 
Аустрија 13,7 15,0 83,4 204,7 
Мађарска 13,2 17,5 80,2 254,2 
Француска 13,1 12,1 87,1 239,1 
Пољска 12,6 - - - 
Румунија 12,9 13,1 - 205,5 
Италија 10,5 15,8 57,6 335,5 
Србија 10,5 13,0 40,9 208,3 
Русија 6,6 11,3 70,0 164,1 
Бугарска 6,2 12,9 37,6 228,6 

 

 
Жељезничка мрежа 1866. и 1913. године 

 

 

 
Трговинска банка 

 
Реклама за жетелицу из 1901. године 
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Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број

бодова 
Разумевање задатка 8  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 8  
Откривање чињеница битних за догађаје 10  
Композиција, правилна употреба језика 8  
Укупан број бодова 42  
 Делилац 2 
Број испитних бодова 21  

 
19. Задатак се односи на Хортијево доба.     (кратак) 
Прикажите на основу извора и свог знања разлике у начину живота у главном 
граду и у провинцији!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Orosháza piaca vallomás: baromfihadseregek, tojáshegyek s a gabonás zsákok 
ezredei, a konyhakertészet remekei [...] csupa minőségi remeket találunk. Export-
képes termelés folyik itten [...]. Egyik tanyán ezermestert találok. Negyven holdja 
van, de udvarán műhelyek és raktárak sorakoznak. A fészerben gépek s olyan 
kukoricavetőgépeket találok, mely csak néhány éve került forgalomba s a legtöbb 
nagybirtokon hiába keresném. [...] A tanya itten kultúrtanya. [...] Az öregek tanyáját 
még valami megható puritánság jellemzi. Hófehérre meszelik a falakat s feketére a 
gerendát. Bútoraik még a régi parasztbútorok. De a fiatalabbak tanyái a legjobb pa-
raszti polgárosodást jelzik. Modern bútorok, rádió, könyvek, folyóiratok találhatók 
szinte valamennyiben ...” (Féja Géza: Viharsarok, 1937)  
 
„Изглед пијаце у Орошхази:  мноштво живине, брда јаја и хиљаде џакова са житом, 
ремек дела повртларства [...] налазимо све само квалитетне производе. Овде се одвија 
производња способна за извоз [...]. На једном салашу срећем мајстора за све. Има 
четрдесет јутара земље, али у дворишту се ређају радионице и складишта. У шупи 
налазим машине и такве сејачице за кукуруз које су се тек пре неколико година 

Сиротињска четврт у главном граду 
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појавиле на тржишту, а на већини великих поседа бих узалуд тражио такве. [...] Овај 
салаш је културни салаш. [...] Салаш старих карактерише још нешто дирљиво 
пуританство. Зидове крече у снежно бело, а греде у црно. Њихов намештај је још стари 
сељачки намештај. Али на салашима млађих се осликава најбоља сељачка 
урбанизација. Код скоро свих се може наћи модеран намештај, радио, књиге, 
часописи...” (Геза Феја: „Ћошак на ветрометини“-Вихаршарок, 1937.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
Villannyal ellátott háztartások aránya  – Проценат домаћинстава опскрбљених струјом 
Vezetékes vízzel ellátott háztartások aránya – Проценат домаћинстава опскрбљених водом из цевовода 
Gázzal ellátott háztartások aránya   – Проценат домаћинстава опскрбљених гасом 

„Ez a távlatból nézve megnyugtató külsejű település a legijesztőbb nyomort takarja 
[...] A gyermek rengeteg. A telepesek fiatalok s alig láttam asszonyt, aki nem terhes. 
Ezekről is sorra kiderült, hogy szoptatnak. Két iskolaterem van, s a tanulók létszáma 
átlag 200. Az iskolásgyermekek 25%-a rühes, 30-35%-a tetves [...] Ágy legjobb esetben 
kettő akad egy lakásban, holott a családtagok átlagos száma 8-ra tehető. A 
gyermekek a földön hemperegnek. Egyetlen ruhájuk nappali ruha, éjjel takaró. A 
ruha tisztántartásáról szó sem lehet. Az iskolába éhesen jönnek, szűk években a 
tanítás közben a figyelem erőltetése következtében összerogynak. Télen a 
mosdatlanság és gondozatlanság folytán a bűz szinte elviselhetetlen.” (Féja Géza: 
Viharsarok; 1937)  
 
„Ово насеље које гледајући из удаљености има смирујућу спољашњост, прекрива 
најстрашнију беду [...] Има веома много деце. Становници су млади и једва да сам 
видео жену која није трудна. И за њих се редом испоставило да доје. Постоје две 
учионице, а просечан број ученика је 200. Од школске деце 25% има шугу, а 30-35% 
има вашке [...] У најбољем случају, у једном стану има два кревета, при чему је 
просечан број чланова у породици 8. Деца се ваљају по поду. Једино одело им је дневно 
одело, ноћу имају само покривач. О одржавању чистоће одела се не може ни говорити. 
У школу долазе гладни, а у гладним годинама се за време наставе због одржавања 
пажње једноставно стропоштају. У зиму је због неумивености и запуштености, смрад 
једноставно неиздржљив.” (Геза Феја: „Ћошак на ветрометини“-Вихаршарок, 1937.) 

 

Будимпешта   провинција 
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„A ház lakói rendszerint rémülten tekintenek a belépőkre. Az egyik tömeglakásban, 
ahová bementünk, egy fiatal nő, aki pokrócba burkolózva feküdt az ágyneműtlen 
ágyon, felkiáltott: "Jaj Istenem!" Egy másik lakásban a családfő nyugtalanul fordul 
felénk: "Mi történik most velünk, kérem?" Az első pillanatban mindenütt a 
megaláztatásban élők, a kiszolgáltatottak és védtelenek pillantása fogadja az 
idegeneket. Ezek az emberek nem követnek el bűnöket, nincs különösebb 
takargatnivalójuk, és mégis félnek. Megszokták, hogy ha a "felsőbb osztályokhoz" 
tartozók felkeresik őket, abból többnyire nem származik semmi jó.” (Bálint György: 
Visegrádi utca 20-24.) 
 
„Становници зграде по правилу престрашено гледају на оне који улазе. У једном 
масовном стану у који смо ушли, једна млада жена која је умотана у покривач лежала 
на кревету без постељине, је узвикнула: «Јао, мој Боже!» У једном другом стану глава 
породице се немирно окренула према нама: «Молим вас, шта се сада дешава са нама?» 
У првом тренутку странце свуда очекују погледи оних који живе у понижењу, 
потчињених и незаштићених. Ови људи нису починили никакав злочин, немају ништа 
да скривају, а ипак се боје. Навикли су да ако их потраже припадници из «виших 
слојева», из тога већином не може да се изроди ништа добро.” (Ђерђ Балинт: 
Вишеградска улица 20-24.) 

 

„A zárkózott városrész ellenkezve és bizalmatlanul ejtette csak le fátylait. A Krisztina 
tele volt nyugalmazott és aktív "méltóságokkal", s maga a városnegyed is olyan 
méltóságos volt, nem köszönt előre senkinek [...] Sehol sem találkoztam azelőtt ilyen 
rendíthetetlenül kiegyensúlyozott és fölényes tartású úriemberekkel, mint a budai 
sétányokon. Én is peckesebben kezdtem hát lépkedni, s megvártam, míg a 
szomszédos utcából a szenes előre köszön. A budai rezerváltság [tartózkodás] 
meghaladta az angolok tartózkodását is. Mintha mindenki egy kissé Szent István 
palástjával takarózna a háromszobás, jórészt "komfort"-nélküli budai 
bérlakásokban.” (Márai Sándor: Egy polgár vallomásai)  
 
„Део града затворен у себе, противећи се и сумњичаво је спуштао своје велове. 
Кристина (део града) је била пуна пензионисаних и активних «достојанственика», а и 
сам градски кварт је био тако достојанствен, нико није никога поздрављао унапред [...] 
Пре се нигде нисам сусрео са таквом господом непоколебљивог, уравнотеженог и 

Територијална расподела 
становништва 1930.године

Budapest        – Будимпешта 
A többi város – остали градови
A falvak         – села 
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надменог држања, као на будимским шеталиштима. И ја сам почео кочоперније да 
корачам, и сачекао сам док ми се из суседне улице угаљџија прво јавио. Будимска 
резервисаност [уздржаност] је превазишла и уздржаност Енглеза. Као да се свако 
помало покрива плаштом светог Стефана у трособним, добрим делом некомфорним 
будимским изнајмљеним становима.” (Шандор Мараи: Мемоари једног грађанина) 
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Аспекти 
Могући 
број 

Постигнут 
број

бодова 
Разумевање задатка 4  
Оријентација у простору и времену 4  
Употреба стручне терминологије 4  
Коришћење извора 4  
Откривање чињеница битних за догађаје 6  
Композиција, правилна употреба језика 2  
Укупан број бодова 24  
 Делилац 2 
Број испитних бодова 12  
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20. Задатак се односи на раздобље Другог светског рата.   (дугачак) 
Анализирајте на основу извора и свог знања могућности мађарске спољне 
политике од избијања Другог светског рата па до ратног похода против 
Совјетског Савеза! 

«Треба да идемо уз Немце, јер другачије није могуће, али само до одређене тачке. А та 
тачка, та гранична линија је учешће у рату. То ни у ком случају нећемо урадити, јер 
нећемо узалуд да проливамо крв за стране интересе. Али страшно је тешко, можда 
немогуће да се одупремо. Ревизија, то само теби кажем, је највећа опасност која прети, 
а са тим не могу да урадим ништа, јер ћу и ја зато пасти. Наше јавно мњење је 
полудело. Све хоћемо назад! Било како, било са киме, по сваку цену. [...] Пропашћемо 
због ревизије, то ће нас увући у рат. Добили смо назад Фелвидек, добро, такође и 
Русинку [Подкарпатје], њих још можемо поднети, преузети, уредити. Сада је на реду 
Ердељ, страхујем шта ће онда бити. Ако се Ердељ врати, тиме смо се заувек обавезали 
Немцима, који ће касније тражити његову цену. А та цена ће бити ратовање заједно са 
њима, сама држава ће бити цена ревизије.» (Пал Телеки, крајем 1939.) 

 „A németekkel kell mennünk, mert másképp nem lehetséges, de csak egy bizonyos 
pontig. Ez a pont, ez a határvonal a háborúban való részvétel. Ezt semmi esetre sem 
fogjuk megtenni, mert idegen érdekekért nem fogunk vérezni hiába. De borzalmas 
nehéz, talán lehetetlen ellenállni. A revízió, s ezt csak neked mondom, a legnagyobb 
veszély, amely fenyeget, de ezzel nem tehetek semmit, mert belebukom. A 
közvéleményünk meg van őrülve. Mindent vissza! Akárhogy, akárki által, bármely 
áron. [...] A revízióba bele fogunk pusztulni, ez fog minket a háborúba belesodorni. 
Visszakaptuk a Felvidéket, jó, vissza Ruszinkót [Kárpátalját] is, ezeket meg tudjuk 
még emészteni, átvenni, berendezni. Most Erdélyen a sor, rettegek, mi lesz akkor. Ha 
Erdély visszajő, ezzel örökre elköteleztük magunkat a németeknek, akik majd aztán 
követelik az árát. És ez az ár a velük együtt való háborúzás lesz, az ország maga lesz 
az ára a revíziónak.” (Teleki Pál, 1939 végén)  
 
 
«Питање рата одлучиће се сигурно у прилично кратком року. Уколико се Немачка 
одлучи за рат, са једне стране на бази досадашњих успеха њене војске, а са друге стране 
познавајући вредност и снагу отпора руске војске, сигурно можемо рачунати с тиме да 
ће се  немачка војска за кратко време изборити за победу, исто тако као што је и до сада 
чинила. [...] Против Русије можемо рачунати на исто тако брзи успех, као и до сада. 
Тада ће и учешће Мађарске трајати прилично кратко, толико кратко да ћемо за 
неколико недеља моћи рачунати на постепену демобилизацију мађарских ратних снага, 
тако да ће мобилисани резервисти после демобилисања моћи да стигну кући и на 
жетву. [...] 
По мом чврстом уверењу, Мађарска у немачко-руском рату не може остати по страни. 
У овом рату морамо учествовати: 

1. јер то захтева обезбеђење територијалне целовитости државе, као и обезбеђење 
државног, друштвеног и економског система; 

2. јер нам је у интересу будућности првенствени национални интерес слабљење 
руског окружења и његово уклањање са наших граница; 

3. јер нас на то обавезује наш хришћански поглед на свет на националној основи и 
идеолошки став против бољшевизма како у прошлости, тако и у садашњости; 
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4. јер смо се политички трајно везали уз Силе осовине; а јер од овога зависи и даље 
ширење наше државе.» 

(Мемоари Хенрика Верта, шефа генералштаба; 14.јун1941.) 

„A háború kérdése igen rövid idő alatt biztosan el fog dőlni. Ha pedig Németország 
a háborúra határozza el magát, egyfelől a német haderő eddigi átütő sikerei alapján, 
másfelől az orosz haderő értékének és ellenálló erejének ismeretében biztosan szá-
míthatunk avval, hogy a német haderő rövid idő alatt ki fogja vívni a győzelmet épp-
úgy, mint eddig is tette. [...] Oroszországgal szemben éppoly gyors sikerekre számít-
hatunk, mint eddig. Ekkor pedig Magyarország részvétele is igen rövid ideig fog 
tartani, olyannyira, hogy néhány hét múlva a mozgósított magyar haderő fokozatos 
leszerelésére számíthatunk úgy, hogy a bevonultatott tartalékosok a leszerelés után 
még az aratásra is hazatérhetnek. [...]  
Szilárd meggyőződésem szerint Magyarország a német-orosz háborúban nem ma-
radhat tétlen. E háborúban részt kell vennünk:  
1. mert ezt megköveteli az ország területi épségének, valamint állami, társadalmi és 
gazdasági rendszerünk biztosítása;  
2. mert jövőnk érdekében az orosz szomszédság gyengítése és eltávolítása határa-
inkról elsőrendű nemzeti érdekünk;  
3. mert erre kötelez a keresztény nemzeti alapon álló világnézetünk és a 
bolsevizmussal szembeni elvi állásfoglalásunk úgy a múltban, mint a jelenben is;  
4. mert politikailag a tengelyhatalmak mellett véglegesen lekötöttük magunkat; s, 
mert további országgyarapításunk is ettől függ.” (Werth Henrik vezérkari főnök 
emlékirata; 1941. június 14.)  

 
«Стопроцентна немачка победа значи стопроцентно немачко решење. Где је мађарско 
решење ако сву нашу снагу унапред убацимо и жртвујемо да Немци изборе 
стопроцентну победу? Зато, разматрајући све ово, мислим да треба да чекамо. Немојмо 
журити. Не треба да будемо већи Немци од самих Немаца [...] Не можемо се ми, 
Мађари поставити на исто становиште са Немцима. Рат ће бити дуг, и зато не треба да 
се припремамо на муњевити рат. Политику и ратну стратегију великих сила треба и да 
препустимо великим силама, ми треба да се крећемо поред зида.» (Сомбатхељи 
Ференц, шеф генералштаба; децембар1941.) 

 „Százszázalékos német győzelem százszázalékos német megoldást jelent. Hol marad 
a magyar megoldás akkor, ha minden erőnket eleve ennek a százszázalékos német 
győzelemnek a kivívására bedobjuk és feláldozzuk? Ezért mindent egybevetve azt 
hiszem, hogy várnunk kell. Ne siessünk. Ne akarjunk németebbek lenni a 
németeknél […]. Nem helyezkedhetünk mi, magyarok a németekkel azonos 
álláspontra. A háború hosszú háború lesz, erre és nem a villámháborúra kell 
berendezkednünk. A nagy hatalmi politikát és hadászatot át kell engednünk a 
nagyhatalmaknak, nekünk a fal mellett kell járnunk.” (Szombathelyi Ferenc vezérkari 
főnök; 1941. december)  

 
«Уколико мађарска [...] [влада] отрпи, штавише, потпомогне немачкој војсци да 
упадајући у Мађарску користи као војну базу против Југославије, од Енглеске сигурно 
треба да рачуна на прекид дипломатских односа и све његове последице. Ако се 
Мађарска са било којим образложењем (заштита Мађара на територији Југославије) 
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придружи овим нападима, тада треба рачунати и са објавом рата од стране Велике 
Британије и њених савезника [...]. У случају да коначна победа припадне Енглезима,  
због нашег става ћемо бити осуђени и од Енглеске и од Америке као отворени 
непријатељи, штавише, бићемо оптужени флагрантним [евидентним] кршењем вечног 
пријатељског споразума, јер пријатељски уговор тако тумаче да смо управо у интересу 
мира засада одустали од територијалних претензија у правцу Југославије. Сједињене 
Државе [...] ће према нама испољавати аналогни [сличан] став. Наглашену енергичност 
за посебан повод Мађарима изражену у наведеном телеграму вашем достојанству овде 
једва да ће разумети, а за обе наведене могућности ће на с цела Енглеска и Америка 
оптужити кршењем уговора и евентуалним нападом у леђа нових пријатеља.» 
(Телеграм који је Ђерђ Барца, мађарски амбасадор у Лондону упутио Палу Телекију; 
2.април 1941.) 

 „Amennyiben a magyar [...] [kormány] eltűri, sőt elősegíti, hogy a német hadsereg 
Magyarországra bevonulva, azt katonai bázisnak használja Jugoszlávia ellen, Anglia 
részéről diplomáciai viszonyunk megszakításával és annak összes következményével 
okvetlenül számolnia kell. Ha azonban Magyarország e támadáshoz bármilyen 
indoklással (Jugoszlávia területén magyarok megvédése) csatlakoznék, úgy Nagy-
Britannia és szövetségesei [...] hadüzenetével is kell számolni. Ezen esetben, az 
angolok végső győzelme esetén, magatartásunk alapján, mint Anglia és Amerika 
nyílt ellensége leszünk megítélve, sőt az örök baráti szerződés flagráns [nyilvánvaló] 
megsértésével leszünk megvádolva, mert itt a barátsági szerződést úgy értelmezik, 
hogy éppen a béke érdekében Jugoszláviával szemben is területi igényeink 
érvényesítéséről egyelőre lemondottunk. Az Egyesült Államok [...] velünk szemben 
analóg [hasonló] magatartást fog tanúsítani. Nagyméltóságod fenti táviratában 
kifejtett különleges magyar indító oknak nyomatékos hangsúlyozását itt alig fogják 
megérteni, és mindkét fenti eshetőségben az egész angol és amerikai világ bennünket 
szerződésszegéssel és esetleg új barátaink hátbatámadásával fog megvádolni.” 
(Barcza György londoni magyar nagykövet távirata Teleki Pálnak; 1941. április 2.)  
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