A versenyző kódszáma:
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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
második fordulójának feladatlapja

TÖRTÉNELEMBŐL
Munkaidő: 240 perc
Elérhető pontszám: 60 pont

ÚTMUTATÓ
A feladatlap négy-négy kérdést tartalmaz, amelyek közül az 1. és a 2. számú kérdés
minden versenyző számára megoldandó. A 3. és 4. számú, valamint az 5. és 6. számú
feladatokat az adott évfolyamnak megfelelően kérjük megoldani. A válaszok (esszék,
kifejtendő tanulmányok) kidolgozására, megoldására 240 perc áll rendelkezésre.
A válaszokat gondos mérlegelés után írják le! Javasoljuk, hogy alapos átgondolás után
készítsenek vázlatot, illetve az esszéfeladatok műfajának megfelelően a tényanyag bemutatásán
túl törekedjenek a logikus szerkesztésre és az igényes fogalmazásra. Egy válasz terjedelme nem
haladhatja meg a másfél, illetve két oldalt. A feladatokhoz kapcsolódó forrásrészletek
értelmezése segíti a feladat megértését, a probléma kifejtését. A feladatok kidolgozásakor –
természetszerűleg a forrásokból levont következtetéseken túl – szükség van a témához,
problémához kapcsolódó széleskörű ismeretek bemutatására is.
Helyesírási hibákért, nehezen olvasható írásképért az összteljesítményből pontokat
vonunk le. A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható!
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűkkel ki kell tölteni az adatokat
tartalmazó részt! A munkalapokra nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés!
Kérjük a versenyzőket, hogy pályamunkájuk választott jeligéjét jól jegyezzék meg!
…………………………………………………………………………………………………..
A VERSENYZŐ ADATAI A versenyző kódszáma:

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: ..............
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………………………….........................................................................utca ......................hsz.
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.....................................................................................................................................................
A versenyző által választott jelige a pályamunkához: ………………………………………….
Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:

igen

nem*

Történelem

II. forduló
Közös feladatok minden versenyzőnek

1. Tekintse át a magyar-német politikai kapcsolatokat a 10. és a 13. század között!
„Öt évvel később, Konrád császár uralkodása alatt Zoltának, Magyarország vezérének néhai
híres és dicsőséges vitézei: Lél, Bulcsú meg Botond uruktól küldetve Alemannia egyes részeire
törtek, és ott sok becses zsákmányt ejtettek. De végül a bajorok és alemannok gyalázatos
csalárdsága miatt Lél meg Bulcsú fogságba estek, s az Inn folyó mellett akasztófán végezték
életüket.” (Anonymus: Gesta Hungarorum, Lél és Bulcsú halála)

II. Ottó (973-983) Géza fejedelem követeit
Quedlinburgban vendégül látta

„Ama napokban jött Hont és Pázmány is, akik Szent István királyt a Garam folyónál német
módra karddal felövezték. Nemzetségeik neve ugyanaz, mint az övék. (...) Géza fejedelem,
valamint fia bőséges, nagy örökséggel gazdagította ez ispánokat szolgálataikért, ami most is
nyilvánvaló. Idők folyamán házasságkötések által ezek keveredtek a magyarokkal. Az ős
tanácsukkal és segítségükkel kerekedett a király a magyarok fölé; sok nemes magyar jutott
csúf szolgaságra, akik Koppány vezérhez húztak, a keresztséget és a hitet megvetették. Azt
ítélték ugyanis nemesebbeknek a méltóság viselésére, aki hamarabb csatlakozott a keresztény
hithez.”
(Képes Krónika, Hont és Pázmány nemzetsége)
”Ugyanebben az időben számos viszály keletkezett a pannóniai nép és a bajorok között, de a
bajorok hibájából, úgyhogy István, a magyarok királya számos betörést és fosztogatást követett
el a Noricum-beliek, azaz a bajorok országában. Emiatt felindulva Konrád császár nagy
sereggel a magyarokra ment. István király pedig igen keveset tudott a császár ellen tenni,
csupán az Úrtól kért sürgetve védelmet, miután egész országában könyörgést és böjtölést
rendelt el. A császár a folyóktól és erdőktől olyannyira védett országba nem tudott behatolni,
viszont a rajta esett sérelmet a királyság határainál számos fosztogatással és tűzokozással
eléggé megbosszulva tért haza, megkezdett munkáját alkalmasabb időben kívánván befejezni.”
(Az államalapítás korának forrásai, Wipo: II. Konrád császár tettei, ford.: Thoroczkay Gábor)
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Magyarországot III.Henriknek

II. forduló

Búvár Kund

II. András és Gertrud
egy szászországi zsoltáros könyvben

„Miután tehát maga a király megfutamodott a táborból, igen kevés emberrel éjjel-nappal
Lengyelország határai felé vette az útját, és innét egyenes úton sietett, ahogy csak tudott, hogy
elérje a királynét, aki Ausztria határán időzött. Ennek hallatára Ausztria hercege, szívében
gonoszságot forralva, a barátság örve alatt elébe ment. (...) Mert Ausztria hercege, amikor
kedve szerint hatalmába kerítette a királyt, kitervelt ravaszságával visszakövetelt tőle egy
bizonyos mennyiségű pénzt, amelyet a király állítólag egykor kicsikart. Minek erről több szó?
A király nem szabadulhatott a keze közül, amíg a követelés egy részét készpénzben, másik
részét pedig arany- és ezüstedényekben ki nem fizette, országának három vármegyéjét pedig,
amelyek szomszédosak voltak annak a földjével, zálogként le nem kötötte neki.”
(Rogerius: Siralmas ének)

A morvamezei csata 700. évfordulójára kiadott osztrák bélyeg (austria-lexikon.at, Hadtörténeti Könyvtár)
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2. Mutassa be Hollandia megszületésének előzményeit és körülményeit a XV. századtól
1648-ig! Válaszában térjen ki a kérdés gazdasági, társadalmi és vallási vonatkozásaira is!
1474
1482
1496

Merész Károly (1467-1477) beleegyezett lánya, Burgundi Mária és Habsburg
(III.) Frigyes fia, Miksa házasságába.
XI. Lajos francia király megszerezte Burgundiát, de Németalföld Miksa
kezén maradt.
Miksa és Mária fia, Szép Fülöp feleségül vette Kasztíliai Izabella és
Aragóniai Ferdinánd Johanna nevű lányát, 1504-ben Kasztília királya lett.
Fülöp és Izabella fia a későbbi V. Károly.

Habsburg-országok és -tartományok a XVI. század közepén
(Középiskolai történelmi atlasz, Cartographia Kft.)

„Váltóüzleteket kötnek, és Itália számos helyére állítanak ki váltókat […]. A váltók kiállítása a
következő módon értendő. Ha egy kereskedőnek Antwerpenben pénzre van szüksége, egy
másiktól váltó útján annyit vesz fel, amennyire szüksége van; a váltólevélben pedig
megmondja, hogy egy koronáért […] mennyi garast vett fel, és hogy azt Itália vagy más ország
kereskedőhelyein ugyanabban az értékben kifizetteti.”
(Ludovico Guicciardini: Németalföld leírása, 1567)
„Minden egyes tartomány, önálló város, hűbérbirtokos hiány nélkül birtokában marad
különleges és sajátos kiváltságainak, szabadságának, kivételes helyzetének, jogainak […], meg
fognak tenni mindent […], hogy minden alkalmas és lehetséges eszközzel – ha szükséges
életükkel és vagyonukkal is – egymást támogassák, és egymás segítségére legyenek. Egymást
megvédik, erősítik, oltalmazzák mindenki ellen […], aki akaratuk ellenére uralkodni akar
rajtuk […].
Ami pedig a vallási ügyeket illeti […], egyes tartományokban el kell tehát hárítani még az
akadályokat, amik a vallásszabadság útjában állnak. Mindenki maradjon meg vallásában, és
senkit vallása miatt ne háborgassanak.”
(Az utrechti szerződésből)
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Alba herceg „véres tanácsa”

„Amszterdamból
közlik
velünk,
hogy
két
kereskedelmi hajó érkezett oda Brazíliából cukorral.
Azok hozzák a hírt, hogy Brazíliában maradt az az öt
hadihajó, a két élelmiszert és felszerelést szállító
hajóval, amelyek az elmúlt márciusban indultak el
Kelet-Indiába. Ott ezek a hajók a cukorszállító hajókat
rabolták ki, 4 ezer láda cukrot zsákmányolva rajtuk,
azonkívül, hogy az egész parti lakosságot kirabolták.
Mintegy hat hétig maradtak a szárazföldön, és
elhatározták, hogy a Bahia nevű helységben várat
építenek, és ezt a területet továbbra is birtokukban
tartják.”
(A Fuggerek újságjából, 1604)

Németalföld a XVI-XVII. században

„Az egész világ számára csodának látszik, hogy ilyen kis ország, amely kisebb, mint két jobb
grófság nálunk, amelynek kevés természeti kincse, élelmiszerkészlete, erdeje, vagy más,
háborúhoz vagy békéhez szükséges tartaléka van, ennek ellenére olyan rendkívüli bőségben
rendelkezik mindezek felett, hogy a saját szükségletein kívül (amelyek igen nagyok) másokat is
el tud látni, és valóban el is lát, más államoknak hajókat, tüzérségi fegyvereket, felszereléseket,
gabonát, puskaport, golyót stb. ad el és mindent, mit szorgalmas kereskedelmük révén a
hollandusok a világ minden sarkából összeszednek. E tekintetben ezek éppoly károsak mások
(különösen Anglia) szempontjából, akiket kiszorítanak a piacokról, mint amilyen gondosak a
maguk helyzetének megerősítésében. Pedig ahhoz, hogy mindezt elérjék, és még ennél is
többet elérjenek, kevés eszköz állott a rendelkezésükre a halászaton kívül.”
(Thomas Mun, XVII. századi angol gazdasági szakember Hollandiáról)
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Feladatok a rendes érettségi vizsga évét
közvetlenül megelőző évfolyam tanulói részére

3. Mutassa be és elemezze a források valamint saját ismeretei alapján az Erdélyi
Fejedelemség és az Oszmán Birodalom kapcsolatát 1541 és 1660 között! Válaszában
térjen ki a viszony megváltoztatására tett kísérletekre, az erőviszonyok alakulására, s
ezek hatásaira!
„Az elmúlt években Allah kegyelmével és győzedelmes kardom segítségével meghódítottam
Magyarországot és fővárosát, Budát. Akkor Magyarország királyságát János királyra ruháztam, aki
adófizetésre kötelezte magát érte. Halála után pedig országát fiának ajándékoztam. A szomszédos
Ferdinánd is szeretett volna azonban király lenni, ezért testvérének, Károlynak szövetségével óriási hadat
gyűjtött össze. Ezekkel bejött, és hatalmat szerzett magának Magyarországon, s ostrom alá vette Buda
városát. Én ekkor hős vezéremet, Mehmed pasát Buda felé küldtem. Célom tulajdonképpen az volt, hogy
Budát az iszlám egyik házává tegyem, és Magyarországot birtokomba vegyem. János király fiát, ki
Budában volt, megajándékoztam Erdély bánságával, Magyarországot pedig az Oszmán Birodalomhoz
csatoltam.”
(Szulejmán győzelmi jelentéséből, 1541)

„A törökhöz nem fűz és nem is fog fűzni semmiféle szál;
csak tettetett barátsággal tárgyalok vele, hogy ezt az
ellenséggel körülvett országot minden módon sértetlenül
megőrizhessem, amíg felséged fegyverei, Isten
segítségével, ki nem ragadnak bennünket a szolgaságból.”
(Fráter György levele Ferdinándnak, 1543)

Bocskai töröktől kapott koronája

„Kedves volt minékünk keresztény fejedelem alá menni, a
római császárral összeköttetésben lenni, de Isten nem
akarta, hogy állandó legyen. Az ellenség közelsége,
sokasága, hatalma, s az attól való félelem, hogy ázsiai
gondjaitól megszabadulván egész erejével minket
fenyeget. Mert megizente, hogy hazánkat tűzzel-vassal
emészti
meg,
minket,
nőinket,
gyermekeinket,
családunkat, kiirt. S hogy meg is teszi, abban bizonyos
lehet, aki Temesvárt, Lippát elesni látta. Kettő közül tehát
egyet kérünk: vagy akkora erővel segít meg minket
felséged, ami Szulejmánnak ellenállhat, vagy eskünk alól
feloldozni kegyeskedik.”
(Az erdélyi rendek felirata Ferdinánd királynak, 1555)
„Ezt te nagyságos Bocskay, aki hatalmas császár [ti. a
szultán] fia vagy, tudjad, hogy valakinek ezt [a szultántól
kapott kardot] ódalára kötik, annak soha sem pénze, sem
hada el nem fogy. Ha is végre kötöd fel, boldog lész,
győzelmes lész. Ha penig olyan orcát akarsz előtte viselni,
mint az előbbi, [ti. törökelleneset] távol nézzed, kit az
hatalmas császár nem remél felőled. Ne lássad se
temagadnak, se nemzetségednek utolsó veszedelmét. De
hogy az ne legyen, az nagy Isten viselje úgy a te
igyekezetedet és minden szerencsédet.”(A török követ
szavai Bocskaihoz, Szamosközy István feljegyzése , 1604)

Köprülü Ahmed,
a birodalmi reformok elindítója
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Szultáni athnámé egy erdélyi
fejedelemnek

II. forduló
„Bethlen Gábor, ha az Isten adja, legyen magyarországi
koronás király, de Erdélyt mi Magyarországhoz soha nem
engedjük, hogy bírja, mert Erdély szultán Szulimán találmánya
és sajátja az hatalmas császárnak.”
(Bethlenhez írott portai levél részlete, 1620)
„A német császártól nagyon messze, valóban az oroszlán
torkában vagyunk, s az oroszlán könnyen darabokra téphet és
szétmarcangolhat minket, míg ő szent császári felsége
tanácskozik felőlünk. Ha a töröktől oly távol fekvő országok,
vidékek, királyok és fejedelmek nagy pénzen igyekeznek
megszerezni a töröktől a békét, mi csodálatos van abban, ha
mi, oly sok év háborúitól összetörve és teljesen elgyengítve
ugyanezt tenni kényszerülünk? Mégis nem vagyunk törökök,
akiknek azt kívánjuk, hogy bárcsak mindjárt pusztulnának s
tűnnének el, akármit is hazudoznak rólunk az emberek; a
kegyes és méltányos uralkodási mód tanúsítja, hogy a mi
dicsőséges fejedelmünk igazi keresztény.
A jó és keresztény fejedelemnek leginkább két dologban kell
foglalatoskodnia: Isten dicsőségének előmozdításában, s az
ország jólétének növelésében, békében és nyugalomban való
megőrzésében. Őnagysága pedig, midőn átvette az ország
gyeplőit, Isten dicsőségének előmozdításáról intézkedett,
melyet ellenfelei borzalmasan letipornak s pusztulást okozó
tévelygéseikkel elborítanak, (…)”
(A kortárs Keserűi Dajka János: Bethlen Gábor
nemzetsége, jelleme és tettei című művéből,1633)

Az Erdélyi Fejedelemség I. Rákóczi György korában
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4. A források és ismeretei alapján mutassa be a „Gironde” és a „Hegypárt” politikai
küzdelmének okait és összetevőit a francia forradalom 1791 és 1793 közötti
időszakában!
„Végre eljött a pillanat, midőn Franciaország megmutathatja Európának, milyen egy szabad
nemzet, amely meg akarja védeni és meg akarja tartani szabadságát. […] A háború
pillanatnyilag nemzeti jótétemény, s az egyetlen szerencsétlenség, amitől félni kell, hogy nem
lesz háború”
(Brissot a Törvényhozó Nemzetgyűlésben, 1792)
„A franciák a világmindenség élenjáró népévé váltak, úgy kell tehát viselkedniük, ahogy ezt
végzetük megköveteli! […] Igaz, hogy a hiúság megrontja és degradálja a magánszemélyeket,
egész népek esetében azonban a nemzeti hiúság az, amely naggyá teszi őket, amely felemeli
őket!”
(Ismard, gironde-i képviselő a Törvényhozó Nemzetgyűlésben, 1792 januárja)
„Persze nekem is örömet okozna, akárcsak Brissot úrnak az olyan háború, amely a szabadság
birodalmának kiterjesztését tűzné ki célul. Szívesen átadnám magam annak az élvezetnek,
hogy előre kiszínezhetném e csodálatos háború részleteit. […] Országunk jelenlegi
helyzetében azonban aggódva tekintek körül, és azt kérdem magamtól: vajon ez a háború, ha
kirobbantanók, valóban olyan eredményekhez vezetne-e mint aminőket lelkesedésünk ígér?”
(Robespierre Konventben tartott beszédéből, 1791)
„Igen, mérsékeltek vagyunk.
[…]
A
királyság
megszüntetése
óta
sokat
hallottam
beszélni
a
forradalomról. […] Voltak,
akik a terror segítségével
akarták
befejezni
a
forradalmat, én a szeretet
segítségével szerettem volna
befejezni. […] Mérsékletünk
mentette meg a köztársaságot
attól a borzalmas csapástól,
melynek
polgárháború
a
neve.” (Vergniaud, gironde-i
képviselő
beszéde
a
Konventben, 1793, április 10.)

A Tuileriák ostroma, 1792. augusztus 10.

„Polgártársak, forradalom nélkül akarnak önök forradalmat csinálni? Miféle üldözési
rögeszme akarja, úgymond, felülvizsgálni azt, ami széttörte bilincseinket? […]miképpen
merészelik támadni őt (a nemzetet) amazok, a távoli részekről érkezett képviselők, hogyan
tehetik felelőssé a politikai felfordulás tartamáért vagy erőszakáért azokat, akik megmentették
a hazát?”
(Robespierre 1792. november 5-én a Konventben tartott beszédéből)
„Ő tehát nem tudta, hogy egy szabad népnél sosem érnek véget a viták, hogy a szabadság
csakis általuk létezik, mert a hallgatás annak megsemmisítését jelenti. Semmi sem változatlan,
kizárólag Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatában lefektetett természeti törvények.”
(Brissot-nak egy képviselői javaslatra adott válasza, 1792. A javaslat szövege: „[…] a
nemzetgyűlés közeledik egy olyan pillanathoz, amikor véget kell vetni vitáinknak olyképpen,
hogy nem változó alkotmánylevélben rögzítjük alkotmányos törvényeinket.” In.: Brissot:
Lettres et Documents Párizs, 1912)
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„Az alkotmányos kormány elsősorban az egyén szabadságával törődik, ezzel szemben a
forradalmi kormány a közszabadság biztosításával.”
(Robespierre, 1793)
„A társadalmi ember számára az egyenlőség nem egyéb, mint a jogok egyenlősége.[…]
Ugyanúgy nem jelenti a vagyonok egyenlőségét, mint a termetét, az erőét, a szellemét, a
foglalkozásét, a szorgalomét és a munkáét.”
(Vergniaud, gironde-i képviselő1793. március 13-án a Konvetben)
„Ezeknek az embereknek a szemében a tulajdonnak semmilyen erkölcsi alapja nincsen. […]
Önök (mármint a Gironde) számos cikkelyt hoztak annak érdekében, hogy a lehető
legnagyobb szabadságot biztosítsák a tulajdon gyakorlásának, azonban egyetlen szót sem
szóltak arról, hogy meg kell határozni annak törvényes jellegét. Úgy tűnik, olyan módon
cselekedték meg ezt, hogy az önök Nyilatkozata nem az emberek, hanem a gazdagok, a
harácsolók, az üzérkedők és a zsarnokok számára készült, […]”
(Robespierre a Konventben 1793. április 24-én elhangzott beszédéből)
„(Az alkotmányozók) megszegték a jogok egyenlőségének elvét, amikor az emberi nem felét
nyugodtan megfosztották attól a jogtól, hogy hozzájáruljon a törvények megalkotásához.”
(Condorcet, a Gironde köréhez tartozó filozófus a nőkről, 1789)
„Általánosságban szólva, a nők kevésbé alkalmasak magasrendű koncepciók kialakítására és
komoly elmélyülésre.” (Jean-Pierre Amar, jakobinus képviselő törvényjavaslatából, 1793)
„Óriási tévedés azt hinni, hogy a közérdek ellentétbe kerülhet az individuumok jogainak
tiszteletben tartásával, hogy a köz haszna valaha is jogtalanságot követelhet. Ezen elv
mindenütt a zsarnokságok ürügye, az önkényuralmi rendszerek megalapozásának eszköze.”
(Condorcet XVI. Lajos ítéletéről)
„Ugyanazoknak az embereknek, akik el fogják ítélni Lajost, egy köztársaságot kell
megalapítaniuk; márpedig aki bármilyen jelentőséget is tulajdonít egy király igazságos
bűnhődésének, sohasem fog köztársaságot alapítani. Ami engem illet, én nem látok középutat:
ez az ember vagy uralkodik, vagy meghal. […] Nem lehet ártatlanul uralkodni: azt hiszem,
nyilvánvaló, hogy ezt csak feltételezni is őrültség. Minden király lázadó és bitorló.”
(Saint-Just beszéde a Konventben, 1792. nov. 13.)
Politikai hiba volna, s ez viszályok
formájában
a
jövőben
is
fennmaradna, ha a nép vitatkozna
a zsarnokság híveivel.”
(Saint-Just, 1793)
„Képviselők, a megbocsátás napjai
elmúltak. A bosszú kardja sújtson
le minden bűnös fejre, egyetlen
vétkes se nyerjen kíméletet! Egy
nagy nép vár tőletek nagy
tetteket!” (Sans-culotte petíció a
Konventhez, 1793)
A Gironde képviselőinek letartóztatása, 1793 júniusa
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Feladatok a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam
tanulói részére

5. Fejtse ki, milyen tényezők vezettek oda, hogy az USA az első világháború korára a
világ vezető gazdasági hatalma lett!
„Az Egyesült Államokban engem nem is néhány ipari vállalat rendkívüli nagysága lep meg,
hanem a kisvállalkozások megszámlálhatatlan sokasága. Az Egyesült Államok csaknem
minden földművese összekapcsolta valamiképpen a földművelést az üzlettel; nagyobb részük
üzletet csinál a mezőgazdaságból.” (Alexis de Tocqueville: A demokrácia Amerikában, 1836)
„(…) bármely családfő vagy aki betöltötte 21. életévét és az Egyesült Államok állampolgára,
vagy nyilatkozatban jelentette be szándékát, hogy az kíván lenni, az Egyesült Államok
honosítási törvényei követelményeinek eleget téve, és aki soha nem fogott fegyvert az
Egyesült Államok kormányzata ellen, sem nem nyújtott segédkezet és támogatást
ellenségeinek, 1863. január 1-jével kezdődően és azután jogosult birtokba venni egy negyed
szekció [= kb. 65 hektár] vagy ennél kisebb mennyiségű felhasználatlan közföldet, melyre e
személy vagy már benyújtotta igényét elővételi jogon, vagy amely a kérvényezés idején az
elővételre kínáltak közé tartozik acre-nként [= kb. 0,4 hektár] $1.25 vagy kevesebb áron …”
(Az 1862. évi telepítési törvényből)
A nagyhatalmak részesedése a világ ipari
termeléséből (%)

A nagyhatalmak népessége (millió fő)
1890 1900 1913
Oroszország
116,8 135,6 175,1
USA
62,6
75,9
97,3
Németország
49,2
56,0
66,9
Monarchia
42,6
46,7
52,1
Japán
39,9
43,8
51,3
Anglia
37,4
41,1
45,6
Franciaország
38,3
38,9
39,7
Olaszország
30,0
32,2
35,1

„Én a Standard Oil sikerének titkát abban a következetes politikában látom, hogy termékeinek
minőségével és olcsóságával biztosítja üzleti tevékenységének széleskörű fejlődését. Nem
kíméli a költségeket, hogy megtalálja, biztosítsa és hasznosítsa a legjobb és legolcsóbb
termelési eljárásokat. Megszerezte a legjobb munkafelügyelőket és munkásokat és a legjobb
béreket fizeti. Sohasem tétovázott, hogy a régi gépeket vagy telepeket az újakért és jobbakért
feláldozza. Olyan helyekre telepítette az üzemeket, ahonnan a legkisebb befektetéssel tudták
ellátni a piacokat. ”
(John D. Rockefeller a Szenátus ipari bizottsága előtt 1899-ben tett nyilatkozatából)
„Amint a hegyeken át a végtelen pusztákba tovább hat be a vasút, ennek alkalmas pontjain
mint varázsütésre teremnek az ipar és kereskedelem (…) új központjai. A vasúti állomás körül
kocsmák és raktárak keletkeznek: élelmiszerek szüksége oda vonz egy ’grocert’ (amit nálunk
fűszerárusnak neveznek), aztán jő egy foltozó cipész és szabó; fa- és kőszénraktár (…), aztán
faházakat kell építeni: egy-két asztalos talál foglalkozást; mindennap több ember jő, minél
több jő, annál jobban szaporodik a szükséglet. (…) Az ’autonóm’ közösség megalakul:
hatóságot választ; ez megrajzolja a ’bizonyosan naggyá növendő’ város tervét, kijelöli az
utcákat; a légszeszvilágítás azonnal berendeztetik, a hegyeken lelhető tavakból, patakokból
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bevezetik csöveken az édesvizet, ez lehetővé teszi kertek és fasorok ápolását. Ha a lakók
száma pár ezret ért el, akkor már lóvasút keletkezik, mert a házak nem lévén nagy
bérkaszárnyák, mint az európai városokban, hanem minden család külön házban lakik, a
városok hirtelen terjednek ki, e távolságok nagyok, az idő pedig pénz. (…) nagy raktáraiban
minden gyártmány és kézmű található, melyre az embernek szüksége lehet; a minőség
tekintetében is a legkülönbözőbbek… Hol vannak a vásárlók, kik az ezen és más városkákban
összehalmozott sok árut elfogyasztják? (…) a néhány száz és ezer mérföldnyi területen, hol se
gyár, sem kézműves nem található.”
(Kecskeméthy Aurél: Észak-Amerika 1876-ban c. könyvéből)

A Singer-féle varrógép

Az USA vasútvonal-hálózata 1870-ben

A híres Ford T-modell

„(…) minden embert fel kell emelni a legmagasabb keresztény kultúra szintjére, amelyben az
első szükséglet a tiszta, lelki kereszténység, a második pedig a polgári szabadság. (…) az
angolszászok, mint ennek a két eszmének a képviselői, (…) különösképpen meghatározói a
világ jövőjének…”
„…nemsokára Észak-Amerika lesz az angolszászok nagy hazája, hatalmának fő székhelye,
életének és befolyásának fő központja. Ez nemcsak birtokainak hét-tizenegyed részén alapul,
hanem azon, hogy uralma osztatlan, és a fennmaradó négy tizenegyed rész töredékes, és szét
van szóródva a Földön…”
[Az angolszász] „életerő az Egyesült Államokban oly fokra fejlődött, amely a buzgó
tevékenységben és hatékonyságban már sajátságosan amerikai. Ez (…) részben igaz az új
ország kiaknázatlan természeti kincseire, de még inkább az éghajlatra, amely szintén ösztönző
tényezőként hatott. (…) Ezen kívül társadalmi intézményeink is ösztönzőek. Európában
különböző társadalmi rangok léteznek, melyek mint a föld rétegei, rögzítve vannak és
korhadnak. Nem lehet nagyobb változást kieszközölni szörnyű felfordulás, társadalmi
földcsuszamlás nélkül. Itt viszont a társadalom olyan, mint a tenger vize, állandó mozgásban
van… Mindenki számára nyitva áll, hogy azzá váljon, amit csak ki tud hozni magából… A mi
arisztokráciánk, az európaival ellentétben, nyitva áll mindenki számára.”
(Josiah Strong: Hazánk című, 1885-ben megjelent könyvéből)
„Sürgős és kívánatos, hogy minden esetleges súrlódási pont megszűnjék, és hogy egyidejűleg
biztosítva legyen a Kínával való kereskedelem jótéteménye minden nemzet számára, amely
csak növekednék azáltal, ha a különböző hatalmak, amelyek ’érdekszférára’ tartanak igényt,
hivatalosan elismernék, hogy az ilyen ’szférákon’ belül kereskedelmünk és hajózásunk
teljesen egyenlő elbánást élvez…”
(John Hay amerikai külügyminiszter körlevele, 1899. szeptember 6.)
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6. Mutassa be a szemelvények és tanulmányai alapján a húszas évek Magyarországának
oktatás- és kultúrpolitikáját, meghatározó eszmei hátterét!
„Éppen nekünk magyaroknak nem szabad megengednünk, hogy kultúránk összezsugorodjék.
Hiszen jogcímünket hazánk területi épségének helyreállítására és kiválóképpen arra alapozzuk,
hogy mi nagyobb és értékesebb kultúrát tudtunk ezen a helyen kifejteni, mint azok a népek és
államok, amelyeket az Entente a mi rovásunkra területileg és népességben nálunk
mesterségesen nagyobbá tett.”
(Klebelsberg Kunó MTT elnöki megnyitó Századok, 1920)
„A neonacionalizmus lényege az, hogy a magyar hazafiságot, az ősrégi patriotizmust
öntudatosan kitűzött olyan célok felé vezessük, amelyektől a magyar faj megerősödését és
hazánk feltámadását várhatjuk[…] A neonacionalizmusnak fő feladata egy új magyar
eszménynek, egy új magyar embertípusnak a kimunkálása: aki keveset beszél és szónokol, de
annál többet dolgozik és alkot.”
(Klebelsberg Kunó: Új magyar típus 8 Órai Újság, 1928)
„A trianoni béke következtében lefegyverzett Magyarországban a kultusztárca voltaképpen
honvédelmi tárca is. Honvédelmi tárca olyan értelemben, hogy most elsősorban a szellem, a
művelődés fegyvereivel kell védeni hazánkat és ezekkel az eszközökkel kell mindig újból és
újból bebizonyítanunk a világ nemzetei előtt, hogy a magyar viszontagságos életének második
ezer esztendejében is életképes, erős és hogy bántani nagy történelmi igazságtalanság.”
(Klebelsberg Kunó parlamenti beszéde, 1925)

A magyar iskolarendszer ábrája /Pukánszky Béla: Neveléstörténet /

Tanyasi mintaiskola

„A magyar nacionalizmusnak minden téren meg kell, hogy legyen a maga speciális programja.
Ez a program a kultúrpolitikában nem lehet más, mint: a nemzeti termelés élére európai nívón
álló vezetők ezreit, a nemzeti termelés szolgálatába pedig magas erkölcsi és értelmi kultúrával
bíró tömegek millióit állítani.”
(Klebelsberg Kunó: Reálpolitika és neonacionalizmus Pesti Napló, 1928)
„[…]Szóval a neonacionalista pedagógia a magyar iskola elé azt a célt állítja, hogy hazafias,
vallásos és pozitív embereket neveljen, akik nem riadnak vissza a trianoni élet ezer
nehézségétől,[…]”
(Klebelsberg Kunó képviselőházi beszéde, 1928)
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„[…] (1) Magyar tudósok, művészek és szakemberek magasabb kiképzésének előmozdítására
külföldi magyar intézetek, valamint ösztöndíjak és kutatási segélyek szolgálnak, melyek a belés a külföldre szólnak. […] (1) A külföld legfőbb művelődési gócpontjaival való állandó
kapcsolatunk intézményes biztosítására a külföldi magyar intézetek (Collegium Hungaricum)
szolgálnak, amelyeknek célja az ottani tanulmányok megkönnyítése és az ösztöndíjasok vagy
kutatók elhelyezése.” (1927. XIII. törvénycikk a külföldi magyar intézetekről és a magas
műveltség célját szolgáló ösztöndíjakról)
„3. § […] Az engedély megadásánál […] másfelől arra is figyelemmel kell lenni, hogy az
ország területén lakó egyes népfajokhoz és nemzetiségekhez tartozó ifjak arányszáma a
hallgatók közt lehetőleg elérje az illető népfaj vagy nemzetiség országos arányszámát, de
legalább kitegye annak kilenctizedrészét. […]”
(1920. évi XXV. Törvénycikk)
„[…] 1920. évi XXV. törvénycikk 3. §-ának harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg
lép: Az engedély megadásánál […] másfelől arra is figyelemmel kell lenni, hogy elsősorban a
hadiárvák és a harctéri szolgálatot teljesítettek és a közalkalmazottak gyermekei, továbbá a
különféle foglalkozási ágakhoz (mezőgazdasághoz, iparhoz, kereskedelemhez, szabad
foglalkozásokhoz stb.) tartozóknak gyermekei az ezen foglalkozásokhoz tartozók számának és
jelentőségének megfelelő arányban jussanak a főiskolákra és a fölvettek száma az egyes
törvényhatóságok között is igazságosan osztassék fel. […]”
(1928. évi XIV. törvénycikk az 1920. évi XXV. törvénycikk módosításáról)

A szegedi egyetem alapkőletétele

A tihanyi biológiai intézet

„Arra kell törekednünk, hogy a vidéken, különösen az egyetemi városokban legyenek a magyar
gondolatnak Budapesten kívül még más erőteljes gócpontjai is, mert hiszen a forradalom is
megmutatta, hogy az egész magyar szellemiséget, az egész magyar lelkiséget egyetlen kártyára
feltenni nem szabad. […] Ha Budapestet egyoldalúan tovább fejlesztenők, másfelől a vidéki
városokat tovább sorvasztanók, akkor a trianoni Magyarország is egyetlen elhanyagolt terület
lenne, élén egyetlen várossal, Budapesttel. […] Ez a magyar nemzet egész szociális
struktúrájának, társadalmi szerkezetének eltorzulásához és a tősgyökeres magyar szellem
elapadásához vezetne. Ezért a mi kultúrpolitikánknak és ezzel összhangban a mi városi
politikánknak sem lehet más jelszava, mint suum cuique, vagyis megadni azt, ami jár a
fővárosnak, de nem a vidék és nem a vidéki városok rovására.”
(Klebelsberg Kunó képviselőházi beszéde 1928)
„Ha mi most megmutatjuk a hozzánk sereglő idegen szaktudósoknak, hogy gúzsba kötve is
tudománypolitikai téren mit tudunk alkotni, ez a szemle hasonlíthatatlanul többet ér, mint
bárminő szóbeli vagy írott propaganda.”
(Klebelsberg Kunó: Kulturdemagógia és kulturdefétizmus Pesti Napló, 1927)
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Pontösszesítő
Feladat

Elérhető pont

1. Tekintse át a magyar-német politikai kapcsolatokat a
10. és a 13. század között!

0 – 15

2. Ismertesse Hollandia megszületésének előzményeit és
körülményeit a XV. századtól 1648-ig! Válaszában térjen
ki a kérdés gazdasági, társadalmi és vallási vonatkozásaira
is!
3. Mutassa be és elemezze az Erdélyi Fejedelemség és az
Oszmán Birodalom kapcsolatát 1541 és 1660 között!
Válaszában térjen ki a viszony megváltoztatására tett
kísérletekre, az erőviszonyok alakulására, s ezek hatásaira!
4. Mutassa be a „Gironde” és a „Hegypárt” politikai
küzdelmének okait és összetevőit a francia forradalom
1791 és 1793 közötti időszakában!
5. Fejtse ki, milyen tényezők vezettek oda, hogy az USA
az első világháború korára a világ vezető gazdasági
hatalma lett!
6. Mutassa be a húszas évek Magyarországának oktatásés kultúrpolitikáját, meghatározó eszmei hátterét!
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Elért pont
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