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Fontos tudnivalók 
Egyértelmű válaszokat adjon, egyértelmű jelöléseket alkalmazzon – javítás esetén is!   

Válaszaiban a lényeg megfogalmazására törekedjen, ne lépje túl a rendelkezésre álló 
helyet!  

Csak annyi válaszelemet írjon, amennyit a feladat kér! (Ha többet ír, a beírás sor-
rendjében értékeljük válaszait.) 

Kérjük, kék színű tollat használjon! 

A feladatok megoldásakor tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat! 

• Olvassa el figyelmesen a feladatokat!  

• Kövesse figyelmesen a feladatlap utasításait!  

• Tanulmányozza a feladatokhoz kapcsolódó forrásokat (kép, ábra, szöveg, térkép)! 

• Használja minden feladat megoldásához a megengedett segédeszközöket: a 
középiskolai történelmi atlasz térképeit és a helyesírási szótárt! A személyek, 
topográfiai adatok és fogalmak csak pontos helyesírással értékelhetők! 

• Válaszait gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le!  

 
A szöveges, kifejtendő feladatok kidolgozásakor az alábbi munkamenetet javasoljuk: 
 

1. Helyezze el időben és térben a feladatban megjelölt problémát! 
2. Használja föl a feladat megértéséhez a forrásokat, illetve a középiskolai történelmi 

atlaszt! 
3. Gyűjtse össze azokat az általános fogalmakat (pl. fejlődés, változás, termelés), illetve az 

adott korszakhoz kapcsolódó fogalmakat (pl. várjobbágy, céh, személyi kultusz), 
melyekkel az adott probléma bemutatható! 

4. Építse be fogalmazásába a forrásokból megszerezhető információkat, következtetéseket!  
5. Ha szükséges, készítsen vázlatot, illetve piszkozatot! 
6. Tárja föl a probléma előzményeit, okait, következményeit! 
7. Fogalmazzon meg feltételezéseket, magyarázatokat! 
8. Építse be mondanivalójába önálló ismereteit (pl. nevek, évszámok), nézőpontját, véle-

ményét! 
9. Ügyeljen arra, hogy mondatai világosak legyenek! 

10. Szerkessze meg szövegét, és figyeljen a helyesírásra is! 
 
Tájékoztatásul: 

Az esszék javításának szempontjai:  

• a feladat megértése, 

• megfelelés a tartalmi követelményeknek, 

• a válasz megszerkesztettsége, logikussága, nyelvhelyessége. 

Eredményes munkát kívánunk! 
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I. RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 

1. A feladat az ókor nagy civilizációihoz kapcsolódik.  
Töltse ki a táblázatot a képek és az információk alapján! (Elemenként 0,5 pont.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Információk: 
Colosseum, Akropolisz, Buddha, Nagy fal, 
 

Kép Mit, kit ábrázol? Civilizáció 

a)   

b)   

c)   

d)   

 

4 pont 
 

a) 

c) 

b) 
d) 
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2. A feladat az iszlám valláshoz kapcsolódik.  
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján! 

a) Egészítse ki a következő mondatokat! (Elemenként 0,5 pont.) 

Az iszlám hívők fő kötelessége: hit Allahban és prófétájában, ……………………………-

ben. (személy) 

Az iszlám hívő számára kötelező a napi ………………………… ima. (szám) 

A Korán előírja az adakozást, az alamizsnát a …………………………… számára. (csoport) 

„Ti hívők! Előíratott nektek a böjtölés, amiként előíratott azoknak, akik előttetek 
éltek. Talán istenfélők lesztek. 
[Böjtöljetek] bizonyos számú napig! Ha valaki közületek beteg vagy úton van, akkor 
[azonos] számú napig [kell böjtölnie]! […]  
[A böjt ideje] a ramadan hónap, amikor a Korán mint útmutatás [első ízben] küldetett 
le az emberek számára. […] Aki közületek e hónap idején jelen van, az böjtölje végig! 
[…] 
Végezzétek el a zarándoklatot és az umrát [kis zarándoklat] Allahnak! Ha 
akadályozva lennétek, akkor [engesztelésképpen ajánljanak föl] áldozati állatot, ami 
könnyen előteremthető nektek! […] Aki beteg közületek, vagy fájlalja a fejét, az 
kárpótlással tartozik: böjt vagy alamizsna vagy áldozati állat formájában.” (Korán) 

b) Melyik hónapra utal a böjti előírás? Adja meg a hónap nevét! (0,5 pont) 

………………………………………………………………………………………. 

c) Melyik város a zarándoklat központja? (1 pont) 
……………………………………………………………………………………… 
 

3 pont  

3. A feladat a középkori magyar történelemre vonatkozik.  
Töltse ki a táblázatot a forrás és ismeretei segítségével! Válaszát X jellel jelölje! 

(Elemenként 0,5 pont.) 
 

„3. Úgyszintén: semmiféle adót […] nem fogunk szedetni a serviensek birtokai után, 
sem az ő házaikba vagy falvaikba nem szállunk, hacsak nem hívnak bennünket. […] 
19. A várjobbágyokat a szent királytól rendelt szabadságban kell megtartani. 
Hasonlóképpen a vendégeket is, bármilyen nemzetből valók, a kezdettől nekik 
engedett szabadságban kell megtartani. 
20. A tizedet senki se tartozzék pénzben megváltani, hanem ahogy a föld hozza a 
bort vagy termést, úgy kell fizetni. És ha a püspökök ellentmondanak, nem fogjuk 
őket segíteni. […] 
31. Azt is elrendeljük, hogy ha mi, vagy a mi utódaink közül valaki valamely időben 
ezen rendelkezések ellen akarna cselekedni, ennek az oklevélnek az 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 minden vétke nélkül nekünk és a mi utódainknak 
ellenállhassanak és ellentmondhassanak.” (II. András Aranybullájából) 
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Állítás Igaz Hamis 

a) A törvényt kiadó uralkodó az Anjou- dinasztiából származott.   

b) Ha az uralkodó nem tartja meg ígéreteit, a püspökök és a 
nemesek ellentmondhatnak a királynak.   

c) A tizedet terményben kell beszolgáltatni.   

d) A tized a földesúr járandósága.   

e) A dokumentum a királyi hatalom erősödését jelzi.   

f) Az Aranybullát a XVI. században adták ki.   

g) A servienseknek nem kell adót fizetni.   

h) A vendégek más országból érkezett jövevények.   
 

4 pont  

4. A feladat a felvilágosodással kapcsolatos.  
Írja be a táblázatba a forrásokhoz kapcsolható fogalmakat! (Figyelem! Egy fogalom 
kimarad.) (Elemenként 1 pont.) 

a) „Minden államban háromféle hatalom van: a törvényhozó hatalom, a nemzetközi 
jog alá tartozó dolgokra vonatkozó végrehajtó hatalom, végül az a végrehajtó 
hatalom, amely a polgári jog alá tartozó dolgokra vonatkozik. […] 
Ha a törvényhozó hatalom a végrehajtó hatalommal ugyanabban a személyben vagy 
ugyanabban a hatósági testületben egyesül, nincsen szabadság, mivel attól lehet 
tartani, hogy az ilyen uralkodó vagy az ilyen testület zsarnoki törvényeket fog hozni, 
s azokat zsarnoki módon fogja végrehajtani.” (Montesquieu) 

b) „A polgár minden törvényhez beleegyezését adja, még azokhoz is, amelyek 
büntetéssel sújtják, ha megszegni merészelné valamelyiket. Az állam valamennyi 
tagjának állandó akarata az általános akarat, ez teszi polgárrá és szabad emberré 
őket.” (Rousseau) 

c) „Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember 
egyenlőnek teremtetett, az ember teremtője olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta 
fel, amelyekről le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az élethez és 
a szabadsághoz, valamint a jog a boldogságra törekvésre.” (Jefferson) 

d) „Minthogy ő legszentebb felsége meg van győződve arról, hogy minden kényszer, 
amely az emberek lelkiismeretére erőszakkal hat, mindennél ártalmasabb, ezzel 
szemben az oly helyes türelem, amilyet a keresztényi szeretet javall, mind a vallásra, 
mind az államra igen nagy haszon forrása, elhatározta, hogy e türelmet valamennyi 
császári és királyi tartományban bizonyos törvényekkel erősíti meg.” (II. József) 
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Fogalmak:  

• társadalmi szerződés 
• vallási türelem 
• merkantilizmus 
• az ember alapvető jogai 
• a hatalmi ágak megosztása 

Forrás Fogalom 

a)  

b)  

c)  

d)  
 

4 pont  

5. A feladat a Rákóczi-szabadságharchoz kapcsolódik.  
a) Aláhúzással egészítse ki az ábra és ismeretei segítségével a hiányos mondatokat! 
(Elemenként 0,5 pont.) 
 

A Rákóczi- szabadságharc 
 

 
 
 

1) A kuruc sikerek hatására az ónodi országgyűlésen a magyar rendek 
kimondták… 
 

Rákóczi királlyá választását. 
 

hogy nem ismerik el az uralkodót. 
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2) A császári seregek ………………….. mellett 1708-ban jelentős vereséget 
mértek a kuruc hadakra. 
 

Szatmár 
 

Trencsén 
 

3) A fegyverletétel után az uralkodó a felkelőket… 
 

kegyelemben részesítette. 
 

bebörtönöztette. 
 
b) Írja be a térképvázlat üres téglalapjaiba az alábbi helységnevek számát! (Elemenként 
0,5 pont.) 
 

 
 
1) Szatmár 
2) Ónod 
3) Trencsén 

3 pont  
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6. A feladat az első ipari forradalommal kapcsolatos.  
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei alapján! (Elemenként 1 pont.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Év Egy font pamutfonal ára Angliában (schilling) 
1784 10,11 
1812 2,5 
1832 0,11 

 

a) Állapítsa meg, melyik ipari ágazat játszott meghatározó szerepet a 
pamuttermékek előállításában! 

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

b) Nevezze meg, melyik térség felé növekedett legnagyobb százalékos arányban az 
angol pamutkivitel 1820 és 1840 között! 
…………………………………………………………………………………………………... 

c) Mi magyarázza az Egyesült Államokba történő pamutkivitel csekély mértékű 
növekedését? Említsen egy okot! 
…………………………………………………………………………………………………... 

A pamutkivitel növekedése Angliában 1820 és 1840 között (milliárd méterben) 
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d) Miért csökkent a pamutfonal ára közel századrészére 1784 és 1832 között? 
Említsen egy okot! 

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

4 pont  

7. A feladat a dualizmus korához kapcsolódik.  
Döntse el az állításokról a források segítségével, hogy igazak vagy hamisak! Tegyen „X” 
jelet a megfelelő oszlopba! (Elemenként 0,5 pont.) 

Magyarország etnikai megoszlása 1880 és 1910 között, Horvátország nélkül 
etnikum 1880 1900 1910 

 fő % fő % fő % 
magyar 6 400 000 46,6 8 651 000 51,4 9 944 000 54,4 
német 1 870 000 13,6 1 999 000 11,9 1 903 000 10,4 
szlovák 1 870 000 13,6 2 002 000 11,9 1 946 000 10,9 
román 2 403 000 17,5 2 798 000 16,6 2 948 000 16,1 
ruszin 353 000 2,6 424 000 2,5 464 000 2,5 
horvát 639 000 4,6 196 000 1,2 198 000 1,1 
szerb nincs adat nincs adat 520 000 3,1 545 000 3,0 
egyéb 223 000 1,5 244 000 1,4 313 000 1,6 
Összesen: 13 758 000 100 16 834 000 100 18 261 000 100 
 

A Magyarországról kivándoroltak száma 
Év Kivándorolt (fő) Ebből magyar (%) 

1899-1904 334 458 26, 8 
1905-1907 528 045 29,3 
1908-1913 528 022 29,6 
Összesen :                       1 390 525 28,8 
 

 Igaz Hamis 
a) 1900-1910 között a kivándorlók többsége magyar volt. 
 

  

b) Az összlakosság száma 1900 és 1910 között 30 százalékkal 
nőtt. 

  

c) A szlovákok számaránya 1880 és 1910 között csökkent. 
 

  

d) A magyarok aránya 1880 és 1910 között nőtt. 
 

  

 

2 pont  
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8. A feladat a két világháború közötti időszakra, a nők helyzetére vonatkozik.  
Írja be a megadott lehetőségek közül a hiányos mondatokba illő kifejezéseket! 
(Elemenként 1 pont.) 
 
A nők tömeges a)………………………………….sokan átmeneti szükségmegoldásnak hitték 
a világháború alatt. A változás azonban tartósnak bizonyult. A legtöbb európai országban a 
nők b)……………………………………kaptak, igaz, gyakran nagyobb megszorításokkal, 
mit a férfiak. Ezek a változások azonban még nem jelentettek c)…………………………….., 
a nők általában alacsonyabb bért kaptak, mint a velük azonos munkakörben dolgozó férfiak, s 
nagyon ritkán jelentek meg vezető posztokon. A változások más téren is megjelentek, s 
látványos kifejeződést kaptak a nők d)………………………………. 
 

a) c) 
elszegényedését hátrányt 

munkába állását egyenjogúságot 

hadba vonulását kiváltságot 

b) d) 

személyi igazolványt öltözködésében 

önállóságot fizetésében 

választójogot érzelmeiben 

 

4 pont  

9. A feladat a két világháború közötti magyar történelemre vonatkozik.  
Válaszoljon a kérdésekre a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 

„12. § A nemzetgyűlés addig, amíg az államfői hatalom gyakorlásának mikéntjét 
véglegesen nem rendezi [...], az államfői teendők ideiglenes ellátására a magyar 
állampolgárok közül titkos szavazással kormányzót választ.” (1920/I. törvény) 

„1. §. IV. Károly uralkodói jogai megszűntek. 

2. §. Az 1723. évi I. és II. törvénycikkben foglalt pragmatica sanctio és minden egyéb 
jogszabály, amely az Ausztriai Ház […] trónörökösödési jogát megállapította vagy 
szabályozta, hatályát vesztette, és ezzel a királyválasztás előjoga a nemzetre 
visszaszállt. 

3. §. A nemzet a királyság ősi államformáját változatlanul fenntartja, de a királyi szék 
betöltését későbbi időre halasztja, és utasítja  a minisztériumot, hogy eziránt arra 
alkalmas időben javaslatot tegyen.” (1921/XLVII. törvény) 

a) Mi volt az államfői méltóság megnevezése 1920 után? 
…………………………………………………………………………………………………... 

b) Milyen államforma mellett döntött a nemzetgyűlés 1921-ben? 
………………………………………………………………………………………………. 



 

írásbeli vizsga 0802 11 / 36 2010. május 5. 

Történelem — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

c) Nevezze meg, ki volt az a személy, aki betöltötte az államfői posztot! 
………………………………………………………………………………………………… 

d) Milyen esemény/események tette/tették szükségessé az 1921-es jogszabály 
meghozatalát? 

Válasszon egyet aláhúzással a felsoroltak közül! 
IV. Károly halála 

IV. Károly két visszatérési kísérlete 

A kommunisták hatalomátvételi kísérlete 
 

4 pont  

10. A feladat a Rákosi-korszakra vonatkozik. Az alábbi képek a korszak egy-egy 
alapvető jellegzetességére utalnak.  
Rendelje a megfelelő képet a források mellé, írja a betűjelet a kipontozott helyre! 
(Elemenként 1 pont.) 

A) B) 

C)  D) 
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E) 

„Amíg dolgozó népünk minden erejét megfeszíti, hogy ötéves tervünk végrehajtását 
biztosítsa, addig az osztályellenség, a kulák alattomos módon szabotálja a termelést, 
eldugdossa az élelmiszert, a terményeket. […] A kulákok, dolgozó népünk ocsmány 
döghollói mindenre képesek! Felvásárolják a fontos közszolgálati cikkeket, hogy 
zavart keltsenek, elégedetlenséget szítsanak […] ezek a gazemberségre és tunyaságra 
született gyászmagyarok. Egyik-másik lőszert és fegyvert rejtegetett!” (Viharsarok 
Népe című lap; 1950. október 25.) 
 

Kép betűjele:…………. 
 
„Az ötéves népgazdasági tervről szóló 1949. évi XXV. számú törvény sikeres 
megvalósítása szükségessé teszi, hogy az ipar, a bányászat és kohászat, valamint a 
közlekedés területén a Magyar Népköztársaság saját kezében összpontosítsa azokat a 
termelő és szállító eszközöket, amelyek akár jelenlegi szervezeti formájukban, akár 
pedig megfelelő átszervezéssel gazdaságos nagyüzemi, gyári jellegű termelés céljára 
alkalmasak.” (Az Elnöki Tanács törvényerejű rendelet; 1949. december) 
 

Kép betűjele:…………. 
 
„Rajk kémbandájának leleplezése ma már teljes jelentőségben áll előttünk. Sikerült 
lelepleznünk az ellenség veszedelmes ötödik hadoszlopát, amely beszivárgott 
soraink közé, és a Párton, a népi demokrácián belül készült titokban arra, hogy 
minden vívmányunkat megsemmisítse.” (Rákosi beszéde; 1949. szeptember) 
 

Kép betűjele:…………. 
 
„Ott állt az operaházi díszelőadásokon a reflektorok kereszttüzében, a színpad 
közepén, az árnyéktalan dicsfényben, a fülsiketítő tapsviharban, majd - jó tíz perc 
után - amikor már nyilván úgy érezte, hogy a nagyközönség kellően kitombolta 
magát – a Sztálintól tanult szokás szerint – maga is tapsolni kezdett, ezzel mintegy 
jelezvén, hogy sok is, szerénysége nem enged meg többet, hiszen megérti ő ezt a 
lelkesedést, rendjén is van a dolog, de azért ne vigyük az ilyesmit túlzásba.” (Aczél 
Tamás –Méray Tibor: Tisztító vihar) 
 

Kép betűjele:…………. 
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„Az ötéves terv előirányzatainak felemelése útján az iparosítást meg kell gyorsítani 
olymódon, hogy gyáriparunk termelése 1949-hez képest 1954-re az eredetileg 
előirányzott 86,4 % helyett legalább 200%-kal emelkedjék. Ezen belül a nehézipar 
termelésének az eredetileg előirányzott 104,3 % helyett legalább 280%-kal kell 
emelkednie. A könnyűipar termelésének 72,9% helyett legalább 145%-kal kell 
emelkednie.” (Az MDP II. kongresszusának határozataiból; 1951. március) 
 

Kép betűjele:…………. 

5 pont  

11. A feladat a jóléti, fogyasztói társadalom árnyoldalaival kapcsolatos.  
Rendeljen egy-egy jelenséget a forrásokhoz a felsorolt válaszlehetőségek közül! A 
megfelelő elem sorszámát írja be a szövegrészlethez tartozó négyzetbe! Egy 
szövegrészlethez csak egy kapcsolódó számot írhat! (Elemenként 1 pont.) 

a) „Az ember azért fut a pénz után, hogy ideje legyen. Több ideje. Az idő azonban 
mindig valamire való idő. A kérdés tehát az, mire való az így nyert idő? A 
pénzidőben egyetlen válasz létezik erre a kérdésre: pénzkeresésre való. Vagyis arra, 
hogy az így nyert időben is futhassunk a pénz után, és ezzel még több időt nyerjünk, 
amiben aztán még annál is több pénzt szerezhetünk és még annál is több időt a pénz 
utáni hajszára. Mert időből sohasem elég.” (Szilágyi Ákos: A szépfejedelem; 2001) 
 
 
 
b) „Radikálisan csökkent a csoportméret, és ma egyetlen személyre redukálódott. A 
modern társadalmak egytagú csoportok szövetségeiből épülnek fel. Elveszett a 
lojalitás [méltányosság, elfogadás], az önfeláldozás, a morális [erkölcsi] támogatás, a 
közös akciók korlátozottak.” (Csányi Vilmos: Az emberi természet; 1999) 
 
 
 
c) „A meggyőzés nem érvekkel történik, hanem alapvető emberi érzelmeinkre ható 
szimbólumokkal. […] Az árucikkek eladására elterjedt műfogásokat alkalmazzák a 
politikai eszmék és a politikusok adásvételében is. […] Ha a hivatásos rábeszélő eléri, 
hogy az általa kívánt vakcsoportba tömörüljünk (a tagokat nem válogatják), előre 
gyártott eszmék karmaiba kerülünk, önbecsülésünk is e csoporthoz kötődik ezután.” 
(Pratkanis-Aronson: A rábeszélőgép; 1992) 
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d) „A tradíciókat [hagyományokat] leromboljuk. Elértünk egy olyan kritikus pontot, 
amikor már a fiatalabb generációnak nemcsak azonosulnia nem sikerül többé az 
idősebbel, de azt kulturális értelemben sem képes megérteni. […] A legkiábrándítóbb 
azonban az, hogy ennél az apokaliptikus [végítéletszerű] folyamatnál minden 
valószínűség szerint elsőként az ember legnemesebb tulajdonságai és képességei 
mennek veszendőbe, éppen azok, melyeket joggal érzünk és értékelünk sajátosan 
emberinek.” (Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne; 1973) 
 
 
 

Válaszlehetőségek: 
1. a globalizáció gyengíti a nemzeti önállóságot 
2. a bevásárlóközpontok száma egyre nő 
3. a gazdasági-politikai demagógia kihasználja az embereket 
4. az egyes korosztályok egyre nehezebben értik meg egymást 
5. az egyén önző szempontjai kerülnek előtérbe 
6. az élet az anyagi javak hajszolásává válik 
 

4 pont  

12. A feladat a parlamenti demokrácia működésével kapcsolatos.  
Válaszoljon a kérdésekre a forrás és ismeretei alapján! 

„19.§ (1) A Magyar Köztársaság legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve az 
Országgyűlés. 
(2) Az Országgyűlés a népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva biztosítja a 
társadalom alkotmányos rendjét, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és 
feltételeit. 
(3) E jogkörében az Országgyűlés a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát; 
b) törvényeket alkot; c) meghatározza az ország társadalmi-gazdasági tervét; d) 
meghatározza az államháztartás mérlegét, jóváhagyja az állami költségvetést és 
annak végrehajtását; e) dönt a Kormány programjáról; […] k) megválasztja a 
Köztársaság elnökét, a miniszterelnököt, az Alkotmánybíróság tagjait, az 
országgyűlési biztosokat, az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit, a 
Legfelsőbb Bíróság elnökét és a legfőbb ügyészt. […] 
29.§ (1) Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, 
és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. 
(2) A köztársasági elnök a fegyveres erők főparancsnoka. 
29/A § (1) A köztársasági elnököt az Országgyűlés öt évre választja. 
(2) Köztársasági elnökké megválasztható minden választójoggal rendelkező 
állampolgár, aki a választás napjáig a harmincötödik életévét betöltötte. 
(3) A köztársasági elnököt e tisztségre legfeljebb egy alkalommal lehet újraválasztani. 
29/B. § (1) A köztársasági elnök választását jelölés előzi meg. A jelölés 
érvényességéhez az Országgyűlés legalább ötven tagjának írásbeli ajánlása 
szükséges. […] 
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33. § (3) A miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslatára az országgyűlés tagjai 
többségének szavazatával választja. […]  
(4) A minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és 
menti fel. […] 
35. § (1) A Kormány a) védi az alkotmányos rendet, védi és biztosítja az 
állampolgárok jogait; b) biztosítja a törvények végrehajtását; c) irányítja a 
minisztériumok és a közvetlenül alárendelt egyéb szervek munkáját, összehangolja 
tevékenységüket; […] h) irányítja a fegyveres erők, a rendőrség és a rendészeti 
szervek működését.”(Részletek a Magyar Köztársaság Alkotmányából; 1989) 

a) Hány alkalommal lehet újraválasztani az államfőt? (1 pont) 

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

b) Melyik testület irányítja a fegyveres erők működését? (0,5 pont) 

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

c) Ki a fegyveres erők főparancsnoka? (0,5 pont) 

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

d) Kinek a javaslatára lehet minisztereket kinevezni? (0,5 pont) 

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

e) Kik választják meg a miniszterelnököt? (0,5 pont) 

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

f) Hány éves korhoz kötött a választójog a parlamenti választásokon? (1 pont) 

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

 

4 pont  
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II. SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK 

Olvassa el figyelmesen! 

A következő feladatok közül összesen hármat kell kidolgoznia. 
Az alábbi szabályok alapján kell választania: 

Kidolgozandó: 
egy, az egyetemes történelemre vonatkozó feladat, 
kettő, a magyar történelemre vonatkozó, egy rövid és egy hosszú, 

különböző korszakokra vonatkozó feladat. 

Tanulmányozza figyelmesen a feladatokat! 

 Sorszám Korszakok, témák A feladat típusa

Egyetemes 

történelem 

13. Nagy földrajzi felfedezések rövid 

14. Náci ideológia rövid 

Magyar 

történelem 

15. A hazai reformáció kulturális hatásai rövid 
16. Hunyadi János harcai a török ellen hosszú 

17. II. József rövid 
18. A kiegyezés hosszú 

19. A Kádár-korszak gazdasága rövid 

20. Magyarország belépése a II. 
világháborúba 

hosszú 

 
Segítségül megadjuk a helyesen kiválasztott feladatok sorszámainak lehetséges 
kombinációit. 
Jelöljön meg egy oszlopot az alábbi táblázatból! 
Karikázza be a választott oszlop betűjelét! 

Feladattípus A B C D E F G H I J K L 

rövid 13. 13. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 

rövid 15. 15. 17. 17. 19. 19. 15. 15. 17. 17. 19. 19. 

hosszú 18. 20. 16. 20. 16. 18. 18. 20. 16. 20. 16. 18. 

Csak a szabályok szerint kiválasztott feladatok értékelhetők! A feladatok után az 
értékelési szempontok szerepelnek, az elért pontszámokat a javító tanár állapítja meg. 
A feladatok közül csak a választott hármat dolgozza ki, a többit hagyja üresen! 

A feladatok kidolgozása előtt tanulmányozza a 2. oldalon található útmutatót! 

A válaszok elkészítése során fogalmazvány (piszkozat) készíthető! 
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13. A feladat a nagy földrajzi felfedezésekkel kapcsolatos.    (rövid) 
A források segítségével és saját ismereteire támaszkodva mutassa be a felfedezések 
okait, ösztönző tényezőit! (Használja a középiskolai történelmi atlaszt!) 
 
„A törökök dühödt ordítással törtek előre a szultán nyomában: rövid, elkeseredett 
harc után megmászták és hatalmukba kerítették a sáncokat és az ágyúk által összelőtt 
városfal romjait, miután az utolsó védőket is menekülésre kergették. […] A 
janicsárok, majd nyomukban a többi seregrész, rövidesen úgy zúdultak be a városba, 
mint a vízáradat. […] Majd utánuk nyomult az egész sereg, folyamatosan, teljes 
erejével, és győztesen szétáradt az egész városban. A fal előtt, amelyre nagy 
lobogóját vonatta fel, sugárzó arccal állt a szultán, és örvendett a látványnak: a nap 
most virradt fel végül teljes világossággal.” (Mikhael Kritobulosz Bizánc elestéről) 
 
1450 körül Gutenberg feltalálja a 
könyvnyomtatást. 
1477 Újra kiadják Ptolemaiosz ókori 
csillagász műveit, amelyek gömb alakúnak 
írják le a Földet. 
1479  Kasztília és Aragónia egyesülésével 
létrejön Spanyolország. 

 
Caravella. Ez a típus főként Tengerész Henrik portugál herceg idején vált ismertté 

 „Dicsérem tervedet, hogy Nyugatnak hajózol, s meg vagyok győződve arról, hogy 
ez az út nem olyan nehéz, mint hiszik. Bizonyosan hatalmas királyságokat, népes 
városokat és tartományokat fogsz felkeresni, ahol mindenféle fűszer és nemesfém 
nagy bőségben található. E királyok és fejedelmek nagy örömmel lépnek majd 
kapcsolatba a keresztényekkel, hogy tőlük keresztény vallást és mindenfajta 
tudományokat tanuljanak.” (Toscanellinek Kolumbuszhoz írt leveléből) 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Európa népessége 
1300 73 millió 
1400 45 millió 
1500 78 millió 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Szempontok Elérhető Elért 
pont 

Feladatmegértés 4  
Tájékozódás térben és időben 4  
Szaknyelv alkalmazása 4  
Források használata 4  
Eseményeket alakító tényezők feltárása 6  
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2  
Összpontszám 24  
 Osztószám 2 
Vizsgapont 12  

 

 
14. A feladat a náci Németországhoz kapcsolódik.    (rövid) 
Mutassa be a források és ismeretei alapján a náci ideológia alapvető jellegzetességeit! 

 
Náci propagandaplakát 
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„Az életre való törekvés végső formájában mindig újra szét fogja törni az 
úgynevezett humanizmus minden nevetséges kötelékét, hogy helyére engedje lépni a 
természet humanitását, amely megsemmisíti a gyengét, hogy helyet adjon az 
erősnek. […] 
Ma a zsidó a nagy uszító Németország maradéktalan szétzúzására. […] Ha népünk 
és államunk áldozatává válik e vér- és pénzéhes zsidó népelnyomónak, úgy az egész 
föld belesüllyed e polip szorításába. […] 
Minden igazán nagy népvezér művészete abban áll elsősorban, hogy egy nép 
figyelmét ne szétszórja, hanem mindig csak egyetlen ellenségre összpontosítsa. […] 
A tömegek felfogóképessége nagyon korlátozott, az értelem kicsi, ezzel szemben a 
feledékenység nagy. E tényekből kifolyólag minden hatékony propagandának csak 
nagyon kevés pontra szabad korlátozódnia, és ezeket jelszószerűen oly sokáig 
használnia, amíg csak a legutolsó is képes egy ilyen szóval kapcsolatban maga elé 
idézni azt, amit akarunk. […] 
 A nemzetiszocialista pártban nem divat arról dönteni, hogy vajon a Führer hű-e az 
úgynevezett eszméhez, vagy nem… Nálunk a Führer és az eszme egy, és minden 
párttagnak azt kell tennie, amit ő megparancsol, ő, aki megtestesíti az eszmét és 
egyedül ismeri annak végső célját. […] 
Németország csak akkor lesz igazán Németország, ha egész Európa német lesz. 
Amíg nem leszünk Európa urai, csak tengődni fogunk.” (Hitler) 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Szempontok Elérhető Elért 
pont 

Feladatmegértés 4  
Tájékozódás térben és időben 4  
Szaknyelv alkalmazása 4  
Források használata 4  
Eseményeket alakító tényezők feltárása 6  
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2  
Összpontszám 24  
 Osztószám 2 
Vizsgapont 12  

15. A feladat a magyarországi reformációval kapcsolatos.   (rövid) 
Mutassa be a források és ismeretei alapján a hazai reformáció kulturális hatásait! 
(Használja a középiskolai történelmi atlaszt is!) 

„Te nagy költséggel iskolát alapítasz és felszítod az érdeklődést a tudományok 
művelése iránt, amely dolog ámbár önmagában is nagy dicséretre érdemes, mégis 
különösen mostanában, amikor a háború csapásai következtében a szomszédos 
országokban pusztul a tudomány, sokkal nagyobb elismerésre méltó. […] Mert hogy 
ily körülmények között gondolsz a tudományokkal, azt bizonyítod, hogy bízol a 
békében és Pannónia jobb jövőjében. […] Remélem, hogy Isten a te törekvéseid mellé 
is áll, kiváltképp, ha azon leszel, hogy az egyházakban is tisztábban hirdessék az igét, 
mert hát nem kétséges, hogy ezek a háborúk és ez a török szolgaság bűneink és 
bálványimádásunk büntetése…” (Melanchton levele Nádasdy Tamás magyar főúrnak; 
1537) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 1531-ben alapított pápai 
református ókollégium udvara 

Károli Gáspár 1590-ben, Vizsolyban 
kiadott Bibliájának címlapja 
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„Ha elhatároztad, hogy tovább is tanulj s magasabb képzettséget szerezz, négy évig 
segíteni fogunk téged. […] Elhatározásodról mielőbb értesíts. […] Hogy pedig 
szándékunkat ebben jól megértsd, ahhoz tartsd magad, hogy ne csak teológiai, 
hanem a bölcseleti tudományokat is alaposan megtanuld, hogy amikor majd 
hazatérendsz, úgy az egyházi, mint a polgári dolgokban is s a külügyek 
igazgatásában, segítségednek hasznát vehessük magunk, nemzetünk, hazánk 
érdekében.” (Bethlen Gábor levele a Heidelbergben tanuló, jobbágy származású diáknak) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Szempontok Elérhető Elért 
pont 

Feladatmegértés 4  
Tájékozódás térben és időben 4  
Szaknyelv alkalmazása 4  
Források használata 4  
Eseményeket alakító tényezők feltárása 6  
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2  
Összpontszám 24  
 Osztószám 2 
Vizsgapont 12  
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16. A feladat a XV. századi magyar történelemhez kapcsolódik.   (hosszú) 
Mutassa be a források és ismeretei alapján Hunyadi János politikai pályáját, és értékelje 
törökellenes harcait! (Használja a középiskolai történelmi atlaszt!) 
 

 
Hunyadi János birtokai 

 

 
Hunyadi János hadjáratai 

„A háború vihara és Ulászló király gyászos pusztulása után az ország egyházi 
főméltóságai és bárói közös akarattal elhatározták, hogy a közelgő Pünkösd ünnepén 
az összes nemesek üljenek össze Rákos mezején, és tartsanak országos gyűlést. […] 
Mindnyájan, akik csak megjelentek, egy akarattal és nagy megfontoltsággal 
tárgyaltak az ország javáról és arról, kit válasszanak meg az ország védelmezőjének 
arra az időre, amíg a gyermek László király, Albert király fia, aki akkor életének 
ötödik évében volt, nem képes eszét a tanácsban, karjait meg hadakozásra használni. 
Az egész közösség szeme előtt lebegett János vajda [Hunyadi János] úr tetteinek 
fényes emléke, és ezért – bár sokan reménykedtek benne, hogy a méltóság rájuk száll 
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– ezt a tisztet mégis egyedül a vajda úr nyerte el. Megválasztották tehát őt az ország 
és a király hatáskörébe tartozó minden ügy kormányzójának.” (Thuróczy János 
krónikájából) 

 „[…] segítség nélkül ugyanis sem magunkat nem tudjuk fenntartani, sem másoknak 
nem tudunk hasznára lenni. Magyarországnak nincs annyi ereje, hogy az ellenséget 
megsemmisítse, ugyanakkor kikerülni sem tudja, tehát nincs más kiút, mint a 
további harc. És hogy ezt sikerrel tudja-e folytatni – nagyon kétséges. Ha pedig 
valami katasztrófa következnék be, az egész kereszténységet ért gyalázat, 
szerencsétlenség most még csak a magyarokat sújtaná, de azokra, akik 
cserbenhagyták, joggal fog visszaütni, és rájuk a jelenleginél sokkal nagyobb 
katasztrófa fog - gyalázattal tetézve - várni.” (Vitéz János kancellár a német rendek előtt; 
1455) 

„Időközben Magyarországon belül tovább romlott a Hunyadi-párt és az V. Lászlót 
kézben tartó Garai-Cillei klikk [csoport, szövetség] viszonya […]. Ellenfelei azzal 
torolták meg Hunyadin a rajtuk esett vélt vagy valódi sérelmeket, hogy […] magára 
hagyták őt.” (Szakály Ferenc történész) 
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17. A feladat a XVIII. századi magyar történelemhez kapcsolódik.  (rövid) 
Mutassa be a források és ismeretei alapján II. József uralkodásának jellegzetességeit, 
ellentmondásait! 
 

Kronológia: 
 

1784 II. József Bécsbe viteti a magyar koronát. 
II. József rendeletére a német lesz a hivatalos nyelv. 

1785 II. József megszünteti a megyei önkormányzatot. Az országot tíz kerületre 
osztják, amelyek élére királyi biztosok kerülnek. 

 

„Legjobbnak tartanám megegyezni az országokkal, hogy tíz évre teljhatalmat 
adjanak, mely idő alatt mindent lehessen tenni javukra, megkérdezésük nélkül. […] 
Mielőtt többet követelnénk ez országtól [Magyarországtól], azon kell igyekezni, hogy 
boldoggá tegyük. E célból reformálni kell belső szerkezetét, forgalmat kell adni 
áruinak, meg kell alapítani a kereskedést, mindenek fölött pedig előmozdítani a 
népesedést, az ifjúság nevelését, és meg kell győzni a belátóbb öregeket, hogy 
helyesen cselekszünk. ” (II. József tervei trónra lépése előtt) 

 

„Minden kényszer, amely az emberek lelkiismeretére erőszakkal hat, mindennél 
ártalmasabb. […] Minden nem katolikusnak, a helvét és az ágostai [református és 
evangélikus] hitvallásúaknak éppúgy, mint a görög szertartású nem egyesülteknek 
[görögkeleti] […] a magán vallásgyakorlatot – tekintet nélkül arra, hogy az adott 
helyen az valaha is szokásban volt-e vagy sem – kegyesen engedélyezzük. ” (Részlet a 
türelmi rendeletből; 1781) 
 

„A jobbágyi állapotot – amennyiben az a jobbágyokat eleddig örökre elkötelezettekké 
és röghöz kötöttekké tette – a jövőben egyszerűen eltöröljük; s azt sem akarjuk, hogy 
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a jövőben a »jobbágy« elnevezést ebben az értelemben bárki is használja; 
következésképpen kinyilatkoztatjuk, hogy a jobbágyok egyenként és 
összességükben, bármilyen nemzetiségűek és vallásúak legyenek is, a jövőben 
személyüket tekintve szabadok és szabad költözésű emberek legyenek, s 
megparancsoljuk, hogy mindenütt ilyeneknek is tartsák őket.” (Részlet a 
jobbágyrendeletből; 1785) 
 

„Iszonyú hatalom! – még ez nem volt nálunk, 
Hogy korona nélkül lett volna királyunk.” 
(Részlet Ányos Pál: Kalapos király című művéből) 
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18. A feladat a XIX. századi magyar történelemhez kapcsolódik. (hosszú) 
Mutassa be a források és ismeretei alapján a kiegyezést! Válaszában térjen ki a 
kiegyezés megkötésének körülményeire, valamint a megítélésében tapasztalható 
különböző nézetekre! (Használja a középiskolai történelmi atlaszt is!) 
 

„Van-e, ki óhajtja Ausztria fölbomlását, nem tudom, de ha vannak ilyenek, azok azt 
bizonyosan nem a mi érdekünkben óhajtják. Félek, nagyon félek, hogy e fölbomlás 
által nem mi nyernénk, s a mi sorsunk jobbra nem változnék. […] Fönn bírna […] 
állani Magyarország, beékelve a hatalmas orosz és német birodalom közé? […] Ha 
pedig más népekkel együtt szövetséges államot akarnánk alakítani, nem volnának-e 
közös ügyeink, melyeket azokkal együtt kellene intéznünk? ” (Részlet Deák Ferenc 
parlamenti beszédéből; 1867. március) 
 

 
Az Osztrák-Magyar Monarchia államszervezete 

 

„Ausztria Magyarország önállását elismerve sokat nyer hatalomban, s valószínűleg 
anyagi jólétben is, miután [...] összes hatalma az összbirodalom érdekében 
használható. Magyarország szeparatisztikus tendenciái [elszakadási törekvései], 
melyek három évszázad óta soha nem szűntek meg, csak így semmisíttethetnek meg. 
[…] Mindkét részről a nyereség jóval felülmúlja a veszteséget.” (Eötvös József 
naplójából) 
 

„XVI. tc. A magyar korona és Ő felsége többi királyságai és országai közt kötött vám- 
és kereskedelmi szövetségről. 
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1.§ Mindkét fél államterülete a szövetség idejére és annak értelmében egy vám- és 
kereskedelmi területet képez, melyet közös vámhatár vesz körül. […] 
12. § Az ausztriai érték [pénz], míg törvényesen meg nem változtatik, közös marad. 
[…] 
13. § Mindkét fél késznek nyilatkozik lehetőleg egyforma mérték- és súlyrendszert 
hozni létre a két állam területén. […] 
22. § E vám- és kereskedelmi szövetség a kihirdetés napján s 10 évi időre lép 
érvénybe. […]” (Az 1867. évi törvényekből) 
 

„Magyarország a legfontosabb ügyekben idegen érdekek vontatókötelére akasztatik; 
a nagyon alárendelt szerepre kárhoztatott magyar minisztérium többé teljességgel 
nem független, a magyar országgyűlés alig lehet egyéb, mint a megszaporított 
megyegyűlés. […] A bécsi kormány ezzel teljesen célt ér, és az ország önállóságának 
még árnyéka is eltűnik. […] Amely országnak nincs saját diplomatiája, annak nincs 
saját külpolitikája, az nem független ország, az mindenkor kiegészítő része azon 
országnak, vagy provinciája azon hatalomnak, mely a diplomatia vezetését kezei 
között tartja.” (Kossuth Lajos) 
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19. A feladat a Kádár-korszakra vonatkozik.     (rövid) 
Mutassa be a források és ismeretei alapján a ’70-es és ’80-as évek gazdaságának 
jellemző vonásait! 
 
Kronológia: 
 
 

1972 – A pártvezetés leállítja a gazdasági reformokat. 
1973 – Olajválság a világgazdaságban. 
1979 – Az árak első jelentős emelkedése. 
1981 – Magyarország belép a Nemzetközi Valutaalapba és a Világbankba, így jelentős 
nyugati hitelekhez jut. 
 
„[…] a kereken 1, 5 millió háztáji és kisegítő gazdaságban évente 4,5 millió ember 2,7 
milliárd munkaórával egészíti ki keresetét. Ez 1,2 millió teljes foglalkoztatású ember 
munkájával egyenértékű. […] E törpegazdaságok adják a bruttó mezőgazdasági 
termelés egyharmadát, ezen belül ők termelik meg a burgonya és a zöldség 70, a 
sertéshús 56,3 és a baromfi 43 százalékát. (Paul Lendvai; Magyarország kívülről) 
 
 



 

írásbeli vizsga 0802 29 / 36 2010. május 5. 

Történelem — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
A fontosabb tartós fogyasztási cikkek  

100 háztartásra jutó száma 
 1960 1970 1980 

Hűtőszekrény 1 35 87 
Mosógép 19 70 91 
Porszívó 4 38 76 
Személyautó 0 6 26 
Motorkerékpár 7 16 21 
Rádió 73 101 142 
Televízió 5 66 99 
Lemezjátszó 5 15 29 
Magnetofon 2 9 37 
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Magyarország külföldi  
adósságállománya 

- millió dollár 
ÉV BRUTTÓ NETTÓ 

1975 4 199 2 000 
1977 6 253 3 580 
1978 9 468 6 141 
1984 10 983 6 549 
1985 13 955 8 046 
1987 19 584 13 683 
1989 20 390 14 900 
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20. A feladat a második világháborúhoz kapcsolódik.   (hosszú) 
Mutassa be a források és ismeretei alapján Magyarország háborúba lépésének okait, 
körülményeit! Válaszában térjen ki a háború ezzel összefüggő európai eseményeire! 
(Használja a középiskolai történelmi atlaszt is!) 
 
 

„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. ” (Teleki Pál bizalmas beszélgetéséből; 1939 végén) 
 
 
 
 
 
 



 

írásbeli vizsga 0802 31 / 36 2010. május 5. 

Történelem — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

Magyar-német külkereskedelmi forgalom 1938-1944 között 
ÉV Behozatal Kivitel 

ezer pengőben összes %-a ezer pengőben összes %-a 
1938 170 816 41,6 238 755 45,7 
1939 236 932 48,4 304 251 50,4 
1940 318 716 52,9 250 997 48,7 
1941 429 414 58,1 477 034 59,9 
1942 483 332 51,1 632 501 54,9 
1943 612 372 53,4 776 569 60,3 
1944 568 300 70,3 697 167 73,6 

 

„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.” (Barcza György 
londoni magyar nagykövet Teleki Pálnak küldött táviratából; 1941. április 2.) 
 

„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 
számíthatunk avval, hogy a német haderő rövid idő alatt ki fogja vívni a győzelmet 
éppúgy, mint eddig is tette. […] Szilárd meggyőződésem szerint Magyarország a 
német-orosz háborúban nem maradhat 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 
határainkról 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; 
5. mert további országgyarapításunk is ettől függ.” (Werth Henrik vezérkari főnök; 

1941. június 14.) 
„Molotov ma délután kéretett, kérdést intézett Magyarország állásfoglalásával 
kapcsolatban a német-orosz konfliktussal szemben. Közölte velem, hogy a szovjet 
kormánynak, mint azt már több ízben kijelentette, nincs követelése vagy támadó 
szándéka Magyarországgal szemben, nem volt észrevétele, hogy a magyar 
követelések Románia kárára megvalósuljanak; e tekintetben a jövőben sem lesz 
észrevétele. […] Miután Molotov mielőbbi választ kért, sürgős utasítást kérek.” 
(Kristóffy József moszkvai magyar követ távirata Budapestre; 1941. június 23.) 
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