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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!
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Történelem

II. forduló

Közös feladatok minden versenyzőnek
1. Ismertesse a nyugati és a keleti keresztény egyház szétválásának folyamatát az V.
századtól 1054-ig! Elemezze a kialakuló egyházak, valamint a hozzájuk kapcsolódó
szerzetesrendek hasonlóságait és különbségeit! (15 pont)
„Dicsőséges császár, két olyan intézmény van, amely elsősorban kormányozza ezt a világot: az
egyik a legfőbb papok megszentelt tekintélye, a másik pedig a királyi hatalom. A papok viselte
teher annyiban nehezebb, amennyiben az Isten ítélőszéke előtt az embereken uralkodó
királyokért is nekik kell számot adniuk.”
(I.Gelasius pápa levele I.Anasztasziosz bizánci császárhoz az V-VI. század fordulóján)
„[…] ha a papi testület minden tekintetben bűntelenül áll, és az Isten bizalmának a teljességét
élvezi, a császári méltóság pedig helyesen és illő módon ékesíti a reá bízott államot, kialakul
egy bizonyos jó összhang, amely az emberi nem számára mindazt meghozza, ami annak
hasznára válhat.”
(Justinianus egyházi törvényeiből)
„Melyek a jó cselekedetek eszközei? Először is: szeresd az Úristent, teljes szívből, teljes
lélekből és teljes erődből. […] Tagadd meg magadat, vagy kövessed Krisztust! Testedet
sanyargasd. Élvezeteknek ne add magad. Szeresd a böjtöt. Új erőre segítsd a szegényeket! […]
Tartsd távol magad a világ cselekedeteitől! […] A szent olvasmányokat örömmel olvasd!
Gyakran borulj le az imádság alatt. Múltad bűneit könnyek és fohászkodások közt mindennap
valld meg imádságaidban Istennek! […] Gyűlöld saját akaratodat! Az apát parancsainak
mindenben engedelmeskedj! […] Az a műhely pedig, ahol mindezt szorgosan gyakorolhatjuk,
a monostor zártsága és állhatatos megmaradás a közösségben. […]
Lehet-e a szerzeteseknek tulajdonuk? Kiváltképpen ezt a bűnt kell gyökerestül kiirtani a
monostorból. Senki se merészeljen az apát rendelése nélkül bármit is adni vagy elfogadni, vagy
bármit is sajátjaként bírni; […]
A tétlenség a lélek ellensége. Ezért a testvérek a megállapított időben foglalkozzanak testi
munkával, más órákban pedig szent olvasmányokkal.”
(Szent Benedek regulájából)
„Olyan gondtalan akarok lenni, mint amilyen gondtalanok az angyalok, akik nem dolgoznak,
hanem állandóan az Istennek szolgálnak.” (Kolobosz János keleti szerzetes, Atyák bölcsessége)
„Rajtunk az egész Nyugat szeme, bármely méltatlanok vagyunk erre. Rajtunk és Szent Péteren,
az apostolok fejedelmén, akinek képét te össze akarod zúzni, de akit a Nyugat minden
királysága úgy tisztel, mintha maga Isten lenne a földön.”
(II. Gergely pápa levele a bizánci császárhoz, VIII. század)
„11. […] És mint ahogy miénk a császári, földi hatalom, elhatároztuk, hogy az ő szentséges
római egyházát tiszteletben kitüntetjük, és Szent Péter szentséges székhelyét a mi
császárságunknál és földi trónusunknál is messzebbmenően, dicsőségesen felmagasztaljuk,
császári hatalmat, dicsőséget, méltóságot, erőt és tisztességet adván neki.
12. […] És úgy döntünk és rendelkezünk, hogy ő főhatalommal bírjon mind az antiochiai,
alexandriai, konstantinápolyi és jeruzsálemi négy fő székhely fölött, mind Isten valamennyi
más egyháza fölött is e földkerekségen; és az a főpap, aki éppen a szentséges római egyház
élén áll, az egész világ minden papjának feljebbvalója, fejedelme legyen, és az ő belátása
szerint történjék mindaz, amit az Isten tisztelete vagy a keresztények hitének szilárdsága
érdekében tenni kell. Méltányos ugyanis, hogy ott legyen a szent törvény feje és fejedelme,
OKTV

3

2012/2013

Történelem

II. forduló

ahol a szent törvények alapítója, a mi Megváltónk parancsára foglalta el Szent Péter apostoli
székét. […]
17. A mi császárságunk mintájára, hogy a pápa fősége el ne jelentéktelenedjék, hanem a földi
császárság méltóságánál és dicsősége hatalmánál is nagyobb díszt nyerjen, íme, a fent már
említett palotánkon kívül Róma városának és Itáliának, vagyis a nyugati vidékeknek minden
tartományát, helységét és városát a többször említett szentséges főpapnak, Silvester atyánknak
[314-335], az egyetemes pápának adva és engedve át úgy határoztunk, hogy ezeket
megingathatatlan császári rendelkezéssel az ő és utódai hatalmának és hatáskörének
adományozzuk.
18. Ezért illőnek tekintjük, hogy a mi császári uralmunkat a keleti részekre vigyük és helyezzük
át, Bizánc tartományban építtessünk igen jó helyen egy nevünket viselő várost, és ott
rendezzük be birodalmunkat, mert ahová az égi uralkodó a papok fejedelemségét és a
keresztény vallás fejét rendelte, ott nem helyes, hogy földi császár gyakorolja hatalmát.”
(Az ún. Konstantin-féle adománylevél, amely nem a IV., hanem a IX. században készült)

(Száray M.: A középkor, Műszaki K., Bp., 1999)
Római egyház
A Szentlélek az Atyától és a Fiútól
származik.
Aki anélkül hal meg, hogy teljes elégtételt
adott volna, az a tisztítótűzbe kerül, és ott,
mielőtt a mennybe jut, megtisztító
szenvedéseket kell kiállnia. Az egyház
nyújtotta búcsú, gyászmisék, kegyes
cselekedetek megrövidítik a tisztítótűzbeli
gyötrelmeket.
Az úrvacsoránál kovásztalan kenyeret
használnak.
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Görög ortodox egyház
A Szentlélek egyedül az Atyától
származik.
Aki anélkül hal meg, hogy teljes
elégtételt adott volna, az a magányos
lelkek közbenső állapotába kerül, ahol
lelkiismereti kínokat szenved bűneiért;
ebből az állapotból alamizsna, halotti
misék szabadítják ki, ha az Isten
könyörületből véget vet a kínjainak.
Az úrvacsoránál kovászos kenyeret
használnak.
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2. Mutassa be a források és ismeretei alapján a XI-XV. század közötti Magyarország
demográfiai és etnikai viszonyait! Elemezze ezek kölcsönhatásait, valamint a demográfiai
és etnikai folyamatokat meghatározó tényezőket! (15 pont)
„A magyarok pedig a türkök egyik fajtája. Főnökük 20 000 lovassal vonul ki. (…) Sátraik
vannak, és együtt vonulnak a sarjadó fűvel és a zöld vegetációval. Bárhova is mennek, együtt
utaznak egész rakományukkal és raktárukkal, [az uralkodó] kísérőivel és a trónussal, a
sátrakkal és az állatokkal. … Lakhelyeik… két folyó között vannak.”
(Ibn Ruszta és Gardízi leírása a magyarokról, X-XI. század)

Magyarország etnikai
képe a XI. században

„A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság
hatodik helyén. (…) Mert az egy nyelvű és szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva
megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakarattal gyámolítsd és becsben tartsad,
hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.”
(Szent István – Imre herceg számára írt – Intelmeiből, 1051 előtt)
„Elkezdtük bejárni a puszta és
elhagyatott
földet,
amelyet
A tatárjárás
elmenetünkkor pusztítottak el. Az
következményei
egyházak tornyai voltak útmutató
jeleink egyik helységből a másikba
és ezek is borzalmas utat jelöltek.
A nyolcadik napon Gyulafehérvár
városába érkeztünk, ahol semmit
sem találtunk, csak megöltek
csontjait és koponyáit, a bazilikák
és paloták szétrombolt és aláásott
falait
(…)
És
a
tizedik
mérföldkőnél… az erdőtől négy
mérföldnyire volt egy csodálatos
magas hegy, amelynek a csúcsán megerősítettek egy sziklát, vagyis félelmetes követ:
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embereknek és asszonyoknak nagy sokasága menekült ide, és most szívesen és könnyek között
fogadtak … Végül fekete kenyeret adtak nekünk, amelyet lisztből és összemorzsolt
tölgyfakéregből sütöttek.”
(Rogerius: Siralmas ének)

Magyarország etnikai
képe a XV. században
„Magyarországon sokféle nemzet lakik. A magyar nemesek harciasak és folyamatosan fegyverforgatásban gyakorolják magukat, ha az ellenség földjén nem rabolhatnak, egymást
fosztogatják. (…) A németek igen szorgalmasak, kereskedelemmel, kézműiparral és
bányászattal foglalkoznak. Városaik csinosak és kőfallal vannak körülvéve. Falvakban nagyon
kevesen laknak közülük.
Az ország némely vidékén tatárok is laknak, akik ősi hitüket megőrizték és kunoknak
neveznek. Szlávok és szerbek szintén laknak itt, ezek Szerbiából és Szlavóniából költöztek be
ide, hol a többi lakosoktól elkülönített vidéket kaptak. Cigányok is meglehetős számmal
vannak, ezek folytonosan kóborolnak, lopásból, mindennemű ravasz csalásból, az asszonyok
pedig jövendőmondásból élnek.
Laknak még ezenkívül belgák is, akik tisztán és helyesen beszélnek franciául, ezek még a régi
időkből maradtak itt, midőn Károly király elfoglalta az országot.”
(Roverella pápai követ Magyarországról, 1460-as évek)
„Mint a többi árunak, az emberek adás-vételének is
van külön piaca a városokban. Ide hurcolják a láncra
vagy kötélre fűzött szegény rabokat, mint a birkákat a
vágóhídra. Meztelenre vetkőztetik és megvizsgálják
őket, az Isten képére alkotott értelmes teremtményt
fillérekért úgy adják-veszik, mint az oktalan barmot,
a férfiak és nők szemérmöket mindenki előtt
megtapogatják és nyíltan mutogatják.”
(Magyarországi György barát a török rabságról, XV.
század közepe)

Magyarország népessége
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Feladatok a rendes érettségi vizsga évét
közvetlenül megelőző évfolyam tanulói részére

3. Mutassa be a források és ismeretei alapján Nagy-Britannia alkotmányos
berendezkedésének kialakulását és működését a 19. század közepéig! (15 pont)
„Kívánjuk és elrendeljük, hogy mostantól fogva a viszálykodás, a széthúzás és a pártoskodás
hangja végleg elhaljon alattvalóink között, akiket teljes egységre hívunk, és oltalmunk alatt
felszólítunk a mi igazságos jogaink és az övék helyreállítására egy szabad Parlamentben,
amelynek a tanácsát, királyi szavamra, ki fogjuk kérni.” (II. Károly brédai nyilatkozata, 1660)
„Ragaszkodjatok ahhoz, hogy összeegyeztessék az uralkodónak a parlament összehívására,
berekesztésére és feloszlatására vonatkozó előjoga és a nép azon joga, amely szerint évente
össze kell hívni a parlamentet […] Ha ugyanis nincs biztosíték arra, hogy a parlament bizonyos
időközönként összeül, és mindaddig folytatja üléséit, amíg az országos ügyek rendezése ezt
megköveteli, akkor nem lehet másként, mint hogy törvényeink, szabadságaink, életünk és
birtokaink hamarosan egyedül a fejedelem kegyétől függnek majd.”
(Shaftesbury első grófjának üzenete parlamenti híveinek, 1681)
„(a parlament tagjai) […] kijelentik, hogy a törvények és végrehajtásuk királyi tekintély
alapján, parlamenti hozzájárulás mellőzésével gyakorolt felfüggesztésének állítólagos hatalma
törvényellenes;
hogy a felségjogra hivatkozva a korona részére adót beszedni a parlament jóváhagyása nélkül,
hogy az alattvalóknak jogukban áll a királyhoz kérvénnyel fordulni, és az emiatt történő
vádemelés, illetve letartóztatás törvényellenes;
hogy békeidőben a királyság területén állandó hadsereget gyűjteni vagy fenntartani, hacsak a
parlament nem adja hozzájárulását, törvényellenes;
hogy a parlament tagjainak megválasztása szabadon kell hogy történjék; […] és hogy a
panaszok orvoslása és a törvények megjavítása, megerősítése és megtartása érdekében gyakran
kell parlamentet tartani.”
(Részletek a Jogok Törvényéből (Nyilatkozatából), 1689)

Az angol alsóház a 19. században. Jobbról a toryk, balról a whig képviselők

„[…] kihirdetett, érvényes
törvények
útján
kell
kormányozni, amelyeket ne
szabad egyes esetekben
megváltoztatni,
hanem
ugyanazt a szabályt kell
alkalmazni a gazdagra és
szegényre, a kegyencre a
királyi udvarban és a falusi
emberre az eke szarva
mellett.”
(John Locke:
Két értekezés a polgári
kormányzatról, 1690)

„Abban áll az angol kormányzat igazi tökéletessége, hogy mindegyik alkotóeleme kölcsönösen
ellenőrzi a többit. A törvényhozásban a köznép a nemesség, a nemesség pedig a köznép
ellenőre, […] Az uralkodó végrehajtó hatalmát pedig a parlament két háza tartja megfelelő
korlátok között, mivel a parlamentnek jogában áll kivizsgálni, felelősségre vonni és
megbüntetni (no nem a királyt, hiszen az megsértené alkotmányos függetlenségét, hanem, ami
a köz számára sokkal üdvösebb) a király gonosz és ártalmas tanácsadóit.”
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(Sir William Blackstone:Kommentárok Anglia törvényeiről, 1765/1769)

„A whigekhez tartozik Anglia nemességének szabadelmü része, melly minden javitást és
politikai uj rendszabályt pártol, ha az az angol alkotmány régi jellemével megfér. A tory-párt
szigoruan ragaszkodik a régi eszmékhez és intézményekhez, s legjobban szeretné, ha minden
ugy maradna mint volt régen, s a közdolgokban minél kevesebb változás történnék. Ki mellyik
párthoz tartozék, az rendesen el van határozva kinek kinek már bölcsejében, mert az angol
főrangu családokban a politikai pártszinezet hagyományos, firól fira száll, s ritka kivétellel
hiven megőrzik mindenkor.”
(A Vasárnapi Újság cikke lord Palmerstonról, 1854)
„Az 1832-iki igen szerény
reform, mely egy négyszáz
éven
át
fennállott,
aránytalansága, szükkeblüsége
által botrány és nevetség
tárgyává
lett
választójogi
rendszert alakított át, ez a
reform 50 évi küzdelem után
létesült. Szerénynek mondom,
mert Angliának akkori 20—22
milliónyi lakosa mellett sem
adott több választót egy millió
háromszázezernél,
vagyis
sokkal kevesebbet, aránylag
félannyit, mint a 48-iki törvény
Magyarországnak, pedig hol
állott Anglia már 1832-ben?”
(Concha Győző: A választójog
reformja. Bp. 1907)

Választási gyűlés, 1854

„Általános szabály, hogy a kormányzati politika minden fontos részéért az egész Kabinet
elkötelezi magát, és tagjai együtt állnak vagy buknak. A pénzügyminiszter eltávolítható a
Külügyminisztérium egy rossz intézkedése miatt, és egy kitűnő belügyminiszter ihatja meg a
levét egy hülye hadügyminiszter baklövésének. A Kabinet egységet alkot − egységes egészként
jelenik meg az uralkodó, és a törvényhozás előtt.”
(Lord Morley of Blackburn, a Lordok Házának tagja)
„[...] a kormány hatalmának minden szükségtelen növekedése nagyon káros. Minden funkció,
melyet hozzáadnak a kormány által már gyakoroltakhoz, csak növeli az emberek reményeire is
aggodalmaira tett befolyását, egyre inkább a maga vagy az ő tisztére pályázó pártok
tányérnyalójává teszi a közösség tevékenyebb és becsvágyóbb részét [...] S minél
hatékonyabban és ötletesebben lenne megalkotva az igazgatási gépezet, minél ötletesebb
rendelkezésekkel vonná magához a legképzettebb főket és kezeket, annál rosszabb lenne.”
(John Stuart Mill: A szabadságról, 1859)
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4. Mutassa be a Habsburg-magyar közjogi viszony alakulását 1711 és 1792 között! (15 pont)

„Azt akarom, hogy ezen nemzettel nagyobb megértéssel bánjunk, elejét vegyük azon
panaszának, hogy a németek elnyomják; meg kell mutatni, hogy bennük épp úgy megbízom,
mint a többiekben, és becsületben tartom őket.”
(III. Károly)
„[...] a nemesek [...] az ország védelmére katonáskodni, tehát személyesen felkelni s illetőleg
saját bandériumaikat előállítani és kiindítani tartoznak [...]
2. §. Minthogy azonban csupán ezzel emez országot elegendőképpen megvédelmezni
nem lehetne, sőt inkább minden eshetőségre erősebb és úgy bennszülöttekből, mint
külföldiekből álló rendes katonaságot kell tartani, mely kétségtelen, hogy zsold nélkül fenn
nem állhat, ezt pedig adózás nélkül beszerezni nem lehet; ezért az erre szükséges segélyek és
adók dolgában a karokkal országgyűlésileg (hova tudomás szerint különben is tartozik) kell
határozni.”
(1715. évi VIII. törvénycikk)
„Minthogy a közönséges országgyűléseknek megtartása az ország sérelmei megszüntetésének
üdvös orvoslási módja: ezért elhatározták, hogy az ország közgyűlését mostantól jövőre
minden harmadik évben, vagy ha az ország közhaszna vagy közszüksége úgy kívánja, még
előbb is meg kell tartani.”
(1715. évi XIV. törvénycikk)
„7. § S ezeknek is magvaszakadtán, a néhai dicső Lipótnak, császároknak,s Magyarország
királyainak ágyékából leszármazókra, és ezeknek törvényes, római katolikus, mind két nemű
ausztriai utódaira, […] az előre bocsátott jog és rend szerint, feloszthatatlanul és
elválaszthatatlanul, kölcsönösen és együttesen örökösödésileg birtoklandó más országaiban s
tartományaiban is megállapított elsőszülöttségi rendhez képest uralkodás és kormányzás végett
átruházzák.”
(Pragmatica Sanctio, 1723)
„III. tc. Ő legszentségesebb császári és királyi felsége az ország s az ahhoz kapcsolt részek
összes hű karainak és rendeinek minden, úgy hitlevélbe foglalt, mint bármely más jogait,
szabadságait, kiváltságait s mentességeit, és előjogait, az alkotott törvényeket s helybenhagyott
szokásokat [...] Kegyelmesen megerősíti s meg fogja tartani.”
(Pragmatica Sanctio, 1723)
„Ő legszentségesebb felsége királyi helytartó tanácsot állított föl a nádorispán elnöklete alatt, a
királyi felségtől most és jövőre kinevezendő huszonkét tanácsossal, a főpapok és nemesek
rendjéből az ország minden részéből.”
(1723. évi XCVII. törvénycikk a Helytartótanács felállításáról)
„8. tc. Ő királyi szent felségének jóságos kijelentése alapján szentesíttetett, hogy Magyarország
és a hozzá kapcsolt részek karainak és rendjeinek sarkalatos jogai, szabadságai, mentességei és
kiváltságai, jelesül azok, amelyek a Hármaskönyv I. R. 9. címében és az 1723. 6. tc-ben
kifejezvék, melyek őket mindenféle adózás alól fölmentik, hogy a telekkel semmiképpen ne
járjon együtt a közteher (midőn az 1715:3. tc. által afelől, hogy más tartományok módjára nem
fognak kormányoztatni, különben is megóva és biztosítva vannak), a hitlevélbe beiktatott s a
törvények használatáról és értelméről szóló záradék magyarázata alá egyáltalában ne legyenek
vonhatók.
9. tc. 1. §. Hogy mikor a nádori és a vele törvény szerint összekötött helytartói hivatal
jövendőben megüresedik az, egy éven túl, nem fog üresedésben hagyatni.
14. tc. 1. §. Aki egyszersmind azt is elhatározta, hogy az ország dolgait és ügyeit, az országon
belül és kívül, magyarok által fogja végezni és végeztetni.”
(Mária
törvényéből)
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„4. A tapasztalat bizonyítja, hogy az országgyűlések az uralkodóra mindig hátrányosak, ezért
nem kell a rendeket összehívni.
5. Viszont a körülmények természete szerint az egyes megyékhez kell fordulni, és azon kell
lenni, hogy Őfelsége ott az alispánok és a kisnemesség útján minél erősebb befolyást nyerjen.
6. Az országgyűlési végzésekhez és a hazai törvényekhez sohasem szabad hozzányúlni vagy
azok ellen cselekedni. A legkevésbé szabad elárulni, hogy szándékunkban áll a nemesség teljes
adómentességének korlátozása. Ez óriási vihart keltene és egyszerre minden jó elgondolást
tönkretenne.”
(Kaunitz államkancellár előterjesztéséből, 1761)
„Tudod, a pozsonyi vár palotájában
Miként nyöszörögtél anyádnak karjában?
Véltük, hogy szerelmet sírtál nemzetünkre.
S most látjuk, hogy gyilkos tőrt toltál szívünkre…
Királynak csak azért adják méltóságát,
Hogy híven őrizze népe boldogságát.
Hogy továbbra vigye országa széleit,
És hogy boldoggá tegye nemzeteit.”

(Ányos Pál: Kalapos király)

„Ebben az országban egy akarat a legfőbb törvény, nincsenek tanács- és rendi gyűlések, sem
hatóságok, amelyek a kormányt hasznos tanácsokkal látnák el.”
(A bécsi francia követ jelentéséből, 1786)
„Én tehát, hogy egyszer s mindenkorra elejét vegyem a magyar és erdélyi rendek minden
elgondolható, a méltányosságnak csak a színével is bíró panaszainak, minden uralkodásom
alatt kelt általános rendeletet és intézkedést eltörlök, s őket azon állapotba visszahelyezem,
melyben Őfelségének, a boldogult császárnénak halálakor voltak. Ebből csak a toleranciapátenst, az új lelkészrendezésre vonatkozó intézkedéseket, végre a jobbágyokra vonatkozót
veszem ki.
A koronát és az ország többi koronaékszereit, mihelyt a budai várban lesz számukra illő hely,
oda kell átvinni. [...]
Remélem a rendek belátják önzetlenségemet és javokat célzó törekvéseimet, így méltán
elvárom tőlük, hogy az államot egyelőre újoncokkal és a sereget a szükséges készletekkel
ellássák.”
(II. József rendeleteinek visszavonását elrendelő utasítása, 1790)
„X. tc. [...] Magyarország a hozzá kapcsolt részekkel együtt, szabad és kormányzatának egész
törvényes módját illetőleg (beleértve mindenféle kormányszékeit) független, azaz semmi más
országnak vagy résznek alá nem vetett, hanem saját állami léttel és kormányzattal bíró, s ennél
fogva az 1715. III., valamint az 1741. VIII. és IX. cikkelyek rendelkezésének megfelelően,
törvényesen megkoronázott örökös királyától, és így szent felségétől s örököseitől,
Magyarország királyaitól, tulajdon törvényei és szokásai szerint, nem pedig más tartományok
módjára igazgatandó és kormányzandó ország.”
(Az 1790. évi törvényekből)

A Teresianum épülete
ma Bécsben
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Feladatok a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam
tanulói részére

5. Mutassa be a nagyhatalmi és a nemzeti konfliktusokat a Balkánon a Berlini
Kongresszustól a Balkán háborúkig! (15 pont)

A Borsszem Jankó karikatúrája az orosz hatalmi célokról

Nikolaj Nikolajevics nagyherceg
bevonulása Trnovoba (Bulgária)
1877-ben

„Csatákat most is viv, most is nyer a magyar, de
nem hazáért vivja; nem a hazának nyeri. Barátot
pusztít; ellenségért pusztul. Vére, mely oktalan
parancsra ömlik, s a vér, melyet oktalan parancsra
ont, egy méregfa táplálója, mely a magyar haza
jövendőjére halálos árnyékot vet. És a pusztítva
pusztuló magyar tudja, hogy ekként vagyon. – De
hát – parancsolják!” 1878. október 2.”
(Részlet Kossuth Jankó Mihály volt
honvéd századoshoz intézett leveléből)

„I. czikk: Bolgárország önhatósági és adózó fejedelemséggé alakittatik ő császári Felsége a
Szultán hűbérurasága (souzeraineté) alatt; lesz keresztény kormánya és belföldi néphada.
XIII. czikk: A Balkánhegyektől délre alakittatik egy tartomány, mely "Kelet-Rumélia" nevet
vesz fel, s mely ő császári felségének a szultánnak közvetlen politikai és katonai fennhatósága
alatt állva, közigazgatási autonomiát élvez. E tartomány keresztény főkormányzóval fog birni.”
(1879. évi VIII. törvénycikk a berlini szerződés becikkelyezéséről)
„Kedves báró Aehrenthal!
Rendületlen meggyőződésem lévén, hogy azok a magasabb kulturális és politikai czélok, a
melyek végett Bosznia és Herczegovina megszállását és kormányzását az osztrák-magyar
monarkia magára vállalta, csak úgy valósíthatók meg, […] ha ezen országok igényeinek
megfelelő alkotmányos intézményeket nyernek, ezek engedélyezésének azonban államjogi
helyezetöknek tiszta és kétségtelen megállapítása elengedhetetlen előföltételét képezi, szuverén
jogaimat Boszniára és Herczegovinára kiterjesztem és a Házamra nézve érvényben álló
örökösödési rendet egyidejűleg ezekben az országokban is hatályba léptetem.
Kelt Budapesten, 1908. évi október hó 5-én.”
(Ferenc József levele báró Aehrenthalnak, a közös külügyminiszternek)
OKTV
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„A „Daily Chronicle”-nek jelentik Bécsből: Magyarország-Ausztria kérdést tett a hatalmakhoz,
vajjon nem lenne-e kifogásuk Bosznia annexiója ellen? […] a bécsi „Zeit szerint „egy olyan
politikus, a ki e kérdéseknek a diplomácziai tárgyalásában részt vesz”, így nyilatkozott az
annexióról: […] Aehrenthal báró […] minden kétséget el akar oszlatni az iránt, hogy ő külső és
belső politikai okok miatt nem akarja annektálni Boszniát. De bizonyos körülmények között
Bulgária függetlenségi nyilatkozata az annexióra kényszerítheti a magyar-osztrák kormányt.
1908 Október”
(http://www.huszadikszazad.hu)
„A Balkán-háború után
„A véres háború eredményeképen Szerbia
területe kerek negyvenhétezer négyzetkilométer területtel gyarapszik. […]
Majdnem ilyen jól jár Görögország is, a
melynek eddigi hatvannégyezer négyzetkilométer
területéhez
negyvenötezer
négyzetkilométer járul. Románia, a vér
nélküli háború hőse, szerényen beéri
hétezerhatszázötven négyzetkilométer területgyarapodással. A póruljárt Bulgáriának
az óriási zsákmányból negyvenhatezer
négyzetkilométer jutott, de ennek nagyobb
része is csak papiron van meg, mert a
drinápolyi
vilajet
harminczegyezer
négyzetkilométer területet a törökök
visszafoglalták.”
1913 Szeptember”
(http://www.huszadikszazad.hu)

Leonard Raven-Hillnek a Punch magazinban
1912-ben megjelent karikatúrája
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6. Mutassa be a szemelvények és ismeretei alapján az államforma és államfői jogkör
változását Magyarországon 1918 és 1921 között! (15 pont)
„Trónra lépésem óta mindig arra törekedtem, hogy népeimet minél előbb a háború borzalmaitól
megszabadítsam; a mély háború keletkezésében semmi részem nem volt. Nem akarom, hogy
személyem akadályul szolgáljon a magyar nemzet szabad fejlődésének, mely iránt változatlan
szeretettől vagyok áthatva. Ennél fogva minden részvételről az államügyek vitelében
visszavonulok, és már eleve elismerem azt a döntést, mely Magyarország jövendő
államformáját megállapítja.”
(IV. Károly eckartsaui nyilatkozata 1918. november 13.)
„I. cikk. Magyarország minden más országtól független és önálló népköztársaság.
II. cikk. A népköztársasági alkotmányt új választójog alapján sürgősen egybehívandó
alkotmányozó nemzetgyűlés állapítja meg. A magyar országgyűlés képviselőháza és
főrendiháza feloszlik és megszűnik.
III. cikk. Addig, míg az alkotmányozó nemzetgyűlés másként nem határoz, az állami
főhatalmat a Károlyi Mihály elnöklete alatt álló népkormány gyakorolja a Magyar Nemzeti
Tanács intézőbizottságának támogatásával.”
(1918. évi I. néphatározat Magyarország Nemzeti Tanácsa)
„A Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága … Felhívja … Károlyi Mihályt, hogy addig is,
amíg Magyarország nagy Nemzeti Tanácsa, vagy nemzetgyűlése másként nem határoz, ne mint
miniszterelnök, hanem mint a köztársaság ideiglenes elnöke oldja meg a mai és netán felmerülő
politikai válságot minden tényezők bevonásával, kiknek részvételét szükségesnek tartja.”
(A Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának 1919. január 11-i ülésének proklamációja)

Garbai Sándor bejelenti
a proletárdiktatúra kikiáltását

Horthy Miklós bevonulása
1920. március 1-jén a parlament üléstermébe

„2.§ A Tanácsköztársaság a munkások, katonák és földmívesek tanácsainak köztársasága. …
A munkások, katonák és földmívesek tanácsaiban a dolgozó nép hozza a törvényeket, hajtja
azokat végre és bíráskodik azok megszegői fölött. A proletárság a tanácsokban gyakorol
minden központi és helyi hatalmat. …
15.§. A Tanácsköztársaságban a legfőbb hatalmat a Szövetséges Tanácsok Országos Gyűlése
gyakorolja. …
20. §. A Szövetséges Központi Intéző Bizottság a Szövetséges Tanácsok Országos Gyűlésének
együtt nem létében legfőbb intézője az ország ügyeinek; a legfőbb törvényhozói, végrehajtói és
bírói hatalmat gyakorolja. … ” (A Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaság
alkotmánya. Elfogadta a Szövetséges Tanácsok Országos Gyűlése 1919. június 23-án.)
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„12. § A nemzetgyűlés addig, amíg az államfői hatalom gyakorlásának mikéntjét véglegesen
rendezi és ennek alapján az államfő tisztét tényleg átveszi, az államfői teendők ideiglenes
ellátására a magyar állampolgárok közül titkos szavazással kormányzót választ.
13. § A kormányzót a királyi hatalomban foglalt jogok alkotmányos gyakorlása az
alábbiakban foglalt korlátozások között illeti meg.
A nemzetgyűlés által alkotott törvények szentesítés alá nem esnek; azokat a kormányzó
legkésőbb hatvan napon belül kihirdetési záradékkal és aláírásával látja el. A kormányzó a
kihirdetés elrendelése előtt - indokainak közlésével - a törvényt újabb megfontolás végett egy
ízben visszaküldheti a nemzetgyűléshez. … A végrehajtó hatalmat a kormányzó kizárólag a
nemzetgyűlésnek felelős minisztérium által gyakorolja.”
(1920. évi I. törvénycikk az alkotmányosság helyreállításáról és az
állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről)
„Az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes
rendezéséről szóló 1920: I. tc. … 9. §-ában kifejezetten érvénytelennek nyilvánította azokat
az alkotmányellenes forradalmi rendelkezéseket, amelyek alkotmányunk intézményeit,
nevezetesen a magyar állam ezeréves államformáját is megváltoztatni és a királyság
intézményét eltörölni kívánták, kétségtelenné vált, hogy alkotmányunk alapelveinek és
alapintézményeinek, különösen a királyság intézményének léte és fennállása a forradalmi
események után is jogilag érintetlen maradt ... ”
(2394/1920. (M.E. számú) rendelet „Az állami hatóságok hivatalok és intézmények
elnevezése és az állami címereken a szent koronának az alkalmazásáról”)

IV.Károly 1921. október 22-én a torbágyi vasútállomáson
„1. § IV. Károly király uralkodói jogai megszűntek.
2. § Az 1723. évi I. és II. törvénycikkben foglalt Pragmatica Sanctio és minden egyéb
jogszabály, amely az Ausztriai Ház (Domus Austriaca) 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. évi XLVII. törvénycikk IV. Károly Ő Felsége uralkodói jogainak
és a Habsburg Ház trónörökösödésének megszüntetéséről)
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Pontösszesítő

Elérhető pont

Feladat
1. Ismertesse a nyugati és a keleti keresztény egyház
szétválásának folyamatát az V. századtól 1054-ig!

0 – 15

2. Mutassa be a források és ismeretei alapján a XI-XV.
század közötti Magyarország demográfiai és etnikai
viszonyait!
3. Mutassa be a források és ismeretei alapján NagyBritannia alkotmányos berendezkedésének kialakulását és
működését a 19. század közepéig!
4. Mutassa be a Habsburg-magyar közjogi viszony
alakulását 1711 és 1792 között!

0 – 15

5. Mutassa be a nagyhatalmi és nemzeti konfliktusokat a
Balkánon a Berlini kongresszustól a Balkán háborúkig!
(15 pont)
6. Mutassa be a szemelvények és ismeretei alapján az
államforma és államfői jogkör változását Magyarországon
1918 és 1921 között!

0 – 15

Összesen

0 – 15
0 – 15

0 – 15
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