A versenyző kódszáma:

Oktatási Hivatal
A 2014/2015. tanévi
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!
…………………………………………………………………………………………………..
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Középiskolai tanulmányait ebben a tanévben fejezi be:

igen

nem

Történelem
1. Mutassa be a források és ismeretei segítségével, hogy milyen szerepet játszott a nyugati
egyház a XI-XV. századi Európa kulturális életében! Válaszában térjen ki az egyház
kulturális tevékenységének megjelenési formáira (pl. irodalom, képzőművészet, építészet
stb.) és a kultúrához kapcsolódó intézményekre! (15 pont)
„Nem szólok az imaházak rengeteg magasságáról,
mértéktelen hosszáról, fölösleges szélességéről, pompás
díszítményeiről, sajátságos festményeiről, amelyek,
magukra vonván az imádkozók tekintetét, egyszersmind
buzgalmukban is megakadályozzák őket. […] Ez a
temérdek gazdagság vajon nem arra szolgál-e, hogy még
többet vonzzon, s ösztönözze a templomok javára tett
adományokat? […] Az arannyal borított ereklyék
hizlalják a szemet és megnyitják a pénztárakat. A
szenteket és szent nőket a legszebb alakban ábrázolják, és
annál szentebbeknek tartják őket, minél művészibb
kivitelűek."
(Clairvaux-i Bernát: Apologia ad Guillelmum abbatem,
XII. század)

Katedrális részlete Villard de
Honnecourt XIII. század

„A festészet célja hármas: mindenekelőtt Isten házának ékesítésére szolgál, aztán arra, hogy
emlékezetünkbe idézze a szentek életét, s végül a tudatlanok okítására, lévén a kép a világiak
könyve.”
(Autuni Honorius: Gemma animae, XI. század)

Középkori scriptorium, kódexmásoló műhely

A kéziratok számának változása a
középkori Európában (VI-XV. század)

„Diákok nagy gyülekezetét látom, minden korosztályból valók nagy sokaságát. Vannak köztük
gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősek is. Tanulmányaik is különböznek. […] Látok olyanokat,
akik a számolásba merültek el. […] Egyesek a geometriai formákat magyarázzák, mások
bizonyos eszközök segítségével a csillagok állását és a bolygók mozgását. Vannak, akik a
növények természetéről, az embert alkotó elemekről, az erényekről és minden dolgok
tulajdonságairól értekeznek.”
(A kolostori iskoláról szóló részlet Hugo de Saint-Victor De Vanitate mundi című művéből, XII.
század)
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„Olvassák az intézményben rendszeresen s ne csak alkalmanként Arisztotelész könyveit az új és
a régi logikáról. Olvassák rendszeresen Priscianus (a VI. században, Konstantinápolyban a
grammatika iskolamestere, nyelvtana a középkori latinoktatás egyik alapműve) két művét, de
legalábbis az egyiket. Ünnepnapokon csakis filozófiát és szónoklatról szóló könyveket, a
quadrivium tárgyait, etikát, […]. Ne olvassák azonban Arisztotelész metafizikáról és
természetfilozófiáról szóló könyveit, sem az ezekről szóló összefoglalásokat […]”
(Robert Courcon pápai követ statútuma a párizsi egyetemről, 1215)
„Krisztusnak dicsőség legyen, „Ezután a menet elért a Trinité kórház elé, ahol a színpadon
ki jár a csillagos egen
egy misztériumot adtak elő Miasszonyunk fogantatásától
s az Atya és
egészen addig, amíg József elmenekítette Egyiptomba […]
a Szentlélek vele:
Innen elmentek a Saint-Denis kapuig, ahol bemutatták nekik
menny és pokol
Szent Dénes dicső mártír urunk lefejezését.” (Egykorú leírás
háromegy istene!”
(Pierre Abelard himnusza
VI. Henrik 1431. évi párizsi bevonulásának ünnepségeiről)
Urunk mennybemenetelére)
„A bolondság, mely második természetünk, és úgy látszik, vele született az emberrel, legalább
Item, innen elmentek a Saint-Denis kapuig, ahol bemutatták nekik
egyszer egy évben kapjon szabad folyást.[…] Mi, emberek, valamennyien rosszul tákolt hordók
Szent Dénes dicső mártír urunk lefejezését.
vagyunk, s a józanság bora széjjelvetne bennünket, ha szüntelen kegyes istenfélelemben forrna.
Levegőt kell adni neki, nehogy megromoljék. Ezért némely napokon megengedjük magunknak a
tréfacsinálást (a bolondozást), hogy aztán annál buzgóbban szolgáljuk tovább az Urat.”
(A párizsi teológiai fakultás 1444. március 12-én kelt körlevele a párizsi bolondünnepekről)

A gótika európai elterjedése. Sötét ponttal a XII., körrel a XIII-XIV. századi építészeti
alkotások, vonalakkal pedig az egyetemek szerepelnek
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2. Mutassa be és elemezze a források, valamint ismeretei segítségével az Oszmán
Birodalom és a Magyar Királyság 1437 és 1526 közötti erőviszonyait meghatározó
tényezőket, s ezek változásait (állami és társadalmi felépítés, hadszervezet, állami
jövedelmek, területi növekedés)! (15 pont)

Az Oszmán Birodalom felépítése és helyzete
a XV. században

Mátyás rendi állama

„De Murád szultán olyan erősen állott helyén, hogy
a hitetlenek serege, minden erőlködése mellett sem
bírta elmozdítani állásából. Az iszlám serege látta,
hogy a hitetlenek tetőtől talpig vasba vannak
öltözve és az iszlám seregét szétszórták. Mikor
tehát belátták a hit harcosai, hogy a hitetlenek
megverik őket, s nem lehet a vasfallal szembe
menni: a hitetlenek előtt két részre válva kitértek
előlük, s amint a hitetlenek áthatoltak köztük, a hit
harcosai a gyaurok háta mögé kerülve karddal
aprították őket. […] Amint az iszlám serege ilyen
állapotban látta a gyaurokat, az előbb megfutott
müszülmánok is visszatértek a környékről és a
gyaurokra rohanva estig harcoltak velök.” (A török
Névtelen leírása a várnai csatáról, 1486)

Mátyás jövedelmei

„[…] a katonaság nálunk három rendre oszlik: Ezek közül az első rendet a nehéz lovasok
képezik; ezek minden negyed évre 15 aranyat kívánnak, minden ló után és másképp nem jönnek
ide. A másik rend a könnyű lovasság, kiket huszároknak nevezünk; ezek negyedévenként 10
forintot akarnak minden ló után és másképp nem jönnek ide. A harmadik rendet a gyalogság
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képezi, és pedig különféle osztályokban megkülönböztetve: Ezek közül ugyanis némelyek
könnyű gyalogosok, mások nehéz fegyverzetűek és ismét mások nehéz pajzsosok. A könnyű
gyalogság évnegyedenkint egy személyre 8 aranyat kíván, a nehéz fegyverzetűek és pajzsosok,
mivel apródok és szolgák nélkül a fegyvereket és pajzsokat nem hordozhatják és mivel e
gyermekeket használati szükségből meg kell tartaniok, a fegyverekhez és pajzsokhoz mindegyik
két személy zsoldjával akarja (megtartani őket). Vannak ezeken kívül puskások, kik tudnak a
fegyverekkel és pisztolyokkal bánni, de sem nem oly serények, sem nem oly használhatóak a
lövöldözésre, mint a gyalogság, hanem azért a pajzsosok után az összecsapás elején […], nem
különben a várak ostromára és védelemre legjobbak. (Mátyás beszámolója apósának, Ferdinánd
nápolyi királynak, 1481)
„Miután a törökök a tartományba [Erdély] nyomultak, Gyulafehérváron túl elárasztották a
vidéket, mindent raboltak, hallatlan zsákmányt ejtettek, s ellenállást nem találva, visszafordultak.
A vajda [Báthory István] serege most hátulról követi őket, […] A törökök Kenyérmező nevű
faluhoz értek, mely a latin „panis”-ról kapta nevét; ez huszonötezer lépésnyire van
Gyulafehérvártól […] [A] viadalban vezér vezérrel, öreg katonák öreg katonákkal harcoltak
keményen. Így küszködtek és már vissza sem vonulhattak a tartalékhoz, egyszerre megjelent a
hegytetőn, a török hátában Kinizsi Pál négyszögbe állított vérteseivel, s a szárnyakon könnyű
lovassággal.
Látták a törökök, hogy elől-hátul bezárták őket. Menekülnek a hegyekbe, melyről mondták, hogy
igen magas, s a környező hegyekbe. A magyarok elfoglalják táborukat, s a gazdag zsákmányt.
Amennyire nem voltak restek azok a futásban, éppúgy ezek az üldözésben […]”
(Antonio Bonfini művéből)

Az Oszmán Birodalom térnyerése a XV. században
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3. Hasonlítsa össze a források és ismeretei segítségével a spanyol és az angol gazdaság
alakulását a XVI-XVII. században! (15 pont)

Bár a spanyolok uralma alatt vannak azok a földek, ahonnan oly nagy bőségben nyerjük az
aranyat és ezüstöt, mégis kevesebbjük van belőlük, mint más népeknek. Ez a tény is azt mutatja,
hogy az aranybányák nem gazdagítják oly mértékben az országot, mint a kereskedelem […].
Úgy látszik, hogy Spanyolország hanyatlásának egyedüli oka az, hogy elhanyagolja a
kereskedelmet és nem létesített nagy számban manufaktúrát […].
Külföldi eladásaink és vételeink óriási aránytalanságából valamint egyéb, mindenki előtt
ismeretes okokból arra következtethetünk, hogy Spanyolországból évente átlag 15 millió
piasztert aranyban és ezüstben visznek ki. […]
Egy 24 évvel ezelőtt őfelségének benyújtott jelentés szerint Nyugat-India felfedezése után, 1492től 1595-ig Nyugat-Indiából 2 milliárd pezeta aranyat és ezüstöt hoztak be Spanyolországba,
tehát 103 év alatt átlag 20 milliót évente, s megközelítőleg ugyanekkora nem nyilvántartott
összeget és az egész mennyiségből Spanyolországban nem maradt több mint 200 millió pezeta
[…].” (Ustariz gazdasági szakíró)
„Ő legkegyelmesebb Felségének, a királynak. Felséged most megnevezett igen szegény
alattvalói, ők és e birtokon elődeik a kúriai jegyzőkönyvből vett másolat szerint és a birtok
szokásjoga alapján emberemlékezet óta örökbérlők voltunk, és a birtok földjein éltünk békében,
nyugalomban és háborítatlanul. Bérleteinket pedig a birtok szokásai szerint békében
használhattuk. Nemrégiben egy bizonyos John Pomer Felségedtől csere útján megszerezte ezt az
egész birtokot. […] Először John Pomer, […] mihelyt birtokba jutott, erőszakkal elvette és
elrabolta az ön szegény alattvalóitól azokat a legelőket, amelyeket használtak. Ezeket bekerítette,
és nemrégiben ezekhez sövénnyel még más földeket is hozzávett, és az egészet saját személyes
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hasznára és javára vette birtokába. […] Az Ön szegény alattvalói közül néhányat e birtok
területéről ki is űzött.” (Földjükről elűzött angol parasztok panaszos levele a királyhoz)
„Ez a megye [Sussex] tele van vasbányákkal és kohókkal; rengeteg fát emésztenek fel évente.
Számos patakot egyetlen csatornába tereltek, rengeteg rétet tóvá változtattak, hogy zsilipek
segítségével hajtani tudják a malmokat, amelyek a vasat verő kalapácsot mozgatják, és éjjelnappal állandó lármával árasztják el a környéket. […] Üveghuták sem hiányoznak ebből a
megyéből […].” (William Camden XVII. század eleji leírása)
„Akármerre jársz is, mindenütt ott találod a kapuban az asszonyokat, gyerekeket és cselédeket,
amint fonnak vagy kártolnak […]. A királyságból kivitelre kerülő áruk főként közönségesebb
ruhaanyagok mindenféle színben, továbbá karton, abaposztó, pokróc, ón, gyapjú […], valamint
ólom, bőr stb. Ezeket a különböző kikötőkben hajózzák be partjainkon, onnan szétviszik a világ
minden tájára […]. ” (W. Harrison XVII. század eleji leírása)
„A kereskedelmi flotta növelése és a nemzeti tengerhajózás ösztönzése érdekében […], a jelen
parlament és az ő hatalma által elrendeltetik, hogy 1651. december havának 1-jétől és ezt a
dátumot követően, a jövőben semmiféle termék vagy áru, amely Ázsiában, Afrikában és
Amerikában, vagy pedig ezek részeiben, vagy a hozzájuk tartozó szigeteken termett vagy
állíttatott elő […] nem hozható vagy szállítható be az Angol Köztársaságba vagy Írországba,
vagy más országokba, szigetekre, ültetvényekre és területekre, melyek e köztársasághoz
tartoznak vagy birtokait képezik, semmiféle más [nem angol] hajón […].” (Hajózási törvény,
1651)
1694

Megalapítják az Angol Bankot.

1695

Létrejön a Skót Bank.

Nyugat-Európa a XVI.
században
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4. Mutassa be a források és ismeretei segítségével az örökváltság és a jobbágyfelszabadítás
gondolatának alakulását 1790 és 1848 februárja között! Válaszában ismertesse a
jobbágyfelszabadítás mellett szóló érveket és a megvalósítása érdekében tett jogi és
politikai lépéseket! (15 pont)
„A tized- és kilencedjogosult úr a kötelezettel [a paraszttal] 10 évre írásbeli szerződést köthet,
hogy az ennyit és ennyit fog természetben szolgáltatni. […]
Minden paraszt szabad. Terheinek lerovása után el kell engedni, ha akarja. Ehhez a földesúr és a
szolgabíró tanúsítványára van szükség.
Háza és szőleje szabad rendelkezésére állnak. Ha a földesúr meg akar vele egyezni,
tulajdonjogon birtokolhatja földjét. Attól kezdve megszűnik úri joghatóság alatt állni.
Minden urbárium megszűnik és minden paraszt szerződésessé válik. Jobb földesúrnak, jobb
parasztjai lesznek, s a tapasztalat arra tanít, hogy a szerződésesek jobban megfelelnek
kötelezettségeiknek, mint az úrbéresek.”(Hajnóczy József: Egy magyar hazafi gondolatai
néhány, az országgyűlésre tartozó dologról, 1790)
„A rabszolgaságról
Mi a rabszolga? Egy oly ember, kinek akaratja uráétól függ.
Miként hívatnak a rabszolgák a deszpotizáló országlásokban? A gyalázatos jobbágy névvel. […]
A felzendülésről
Elveszti-e jussait a rabszolga? Teljességgel nem. Az embernek jussai semmiféle módon nem
törlődnek el; amíg az ember él, mindaddig arra jussa van, hogy életét, szabadságát, tulajdonát és
egyenlőségét fenntartsa. […]
Kik nyomják az emberi nemzetet olyannyira, hogy a felzendülés szükséges legyen? A
privilegiumos rendek, úgy mint a királyok, a nemesség és a papok. A filozófia és az emberiség
ezeket mint az emberi nemzetnek hármas ostorát tekénti.”(Martinovics Ignác: „Az embernek és a
polgárnak oktató könyvecskéje”. A Szabadság és Egyenlőség Társaságának kátéja, 1794)
„Ki nem tapasztalta, ki robotban is, és béresek által, de kivált contractus [szerződés] szerint
dolgozott, hogy azon munkát, melyet egy (…) jobbágy rossz ekéjével, filigrán szekerével,
gyenge marhájával 52 nap, vagy ügyetlen cselédje és gyenge korú gyermeki által 104 nap tud
végezni, maga béreseivel, jó szerszámokkal és erős marhával, vagy contractus szerint a mondott
idő egy harmad része alatt nem vihette végbe!”
(Széchenyi István: Hitel, 1830)
„Hunnia minden lakosinak polgári létet adni! – ím, ez, amit 1832-ben teljes meggyőződésem
szerint honunkra nézve nemcsak nem idő előttinek tartok. Hanem valamint minden bizonnyal
jobb lett volna 1792-ben gyökeresen megjavítani alkotmányunkat – aminthogy annak szükségit
az akkori deputationalis [országgyűlési bizottsági] munkák után ítélvén, felette jól átlátták
negyven esztendővel ifjabb, s így tapasztalatlanabb eleink –, úgy 1832-ben sokkal józanabb azt
végre [megoldani].”
(Széchenyi István: Stádium, 1832)
„Hazánk történetében a példák borzasztóbbak, mint akárhol. Említem Dózsa György vérengző
tetteit […] s ki az, ki borzadva ne tekintene a kolera éveire, midőn némely megyékből a
legrettenetesebb tettek híre az egész országot keresztülrázá. […] Itt szó azon halhatatlan,
hódíthatatlan szellemről van, mely századok óta most lánggal lobogva, majd hamu alatt
emésztődve ég. És ezt nem zabolázza meg félelem, nem győzi le hatalom, ezt csak
megszelídíteni lehet. Nem egyébbel pedig, csak oly közös érdekkel, mely társadalom tagjait
egyformán kösse a hazához; s ez érdek csupán két szó: szabadság és tulajdon.”
(Kölcsey Ferenc országgyűlési beszéde, 1832)
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Történelem
„Minél több szabad, jussokkal bíró tagokból áll egy nemzet, annál hatalmasabb. Ha a polgári
alkotmánynak malasztját a parasztság is érezni fogja s azokban részesülend, bizonnyal szívén fog
annak fennmaradása és öregbedése fekünni ahelyett, hogy most, midőn azon alkotmánynak
inkább csak terheit, de hasznát majd nem is érzi, vagy ellenséges idegenséggel van az iránt.”
(Wesselényi Miklós: Balítéletekről, 1833)

„Megengedtetik: hogy a földesúr és jobbágy közti szabad egyezség által meghatározandó
bizonyos általános somma [összeg] fizetésével akár egyes jobbágyok, akár egész községek
földesúri tartozásaikat, szolgálataikat és adózásaikat […] tökéletesen és örök időkre […]
megválthatják.”
(1840: VII. törvénycikk)
„A földnek felszabadítása szabad egyezés útján a világon sehol egészen végbe nem ment, a
kényszerítő törvényt sehol a világon ki nem kerülté[k]: szívre kezünket uraim! hisszük-e, hogy
mi kikerülhetjük? Senki se altassa magát a gondolattal, hogy a tulajdon sérthetlenségének elve a
kényszerített váltságtól meg fog óvhatni.”
(Kossuth Lajos: Örökváltság, Pesti Hírlap, 1841)
„A föld […] mienk, kik míveljük, következésképp érte megváltási díjjal igazságosan nem
tartozunk. És ha ti nem akarjátok ez igazságot törvényben kimondani, majd a szükségtől
kényszerítve mi fogjuk kikiáltani.”
(Táncsics Mihály: „Nép szava, Isten szava” című röpirata, 1848)
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5. Hasonlítsa össze a források és ismeretei alapján az Amerikai Egyesült Államok és
Németország válságkezelését az 1930-as években! (15 pont)
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A munkanélküliség alakulása millió főben

Az ipari termelés indexe – 1913 = 100%

„A mi feladatunk jelenleg nem új erőforrások feltárása és felhasználása vagy több áru termelése.
Hétköznapi, egyáltalán nem drámai munkára van szükség: a meglevő erőforrások és vállalatok
felhasználásának biztosításáról, felesleges termékeink külső piacainak visszaszerzéséről, a nem
kielégítő fogyasztás problémájának megoldásáról, a termelés és a fogyasztás összhangjának
megvalósításáról, a javak és áruk igazságosabb elosztásáról, a meglevő gazdasági szervezetnek a
nép szükségleteihez való idomításáról.”
„Mindenkinek joga van a magántulajdonra, vagyis megtakarított vagyonának leghatályosabb
védelmére. […] Ha ennek az elvnek alapján esetleg szükségessé válnék a spekulánsok,
közvetítő-kereskedők, vagy akár a tőkések tevékenységének megnyirbálása, úgy ezt meg kell
tennünk, de nem a szabadság csorbítása, hanem megvédelmezése céljából.”
„A kormány a gazdasági szabályozást csak végső esetben alkalmazza, amikor a
magánkezdeményezés, a kormány segítségével kiegészítve, kudarcot vallott. Jelenleg azonban
végső kudarcról nem beszélhetünk, mivel még meg sem kíséreltük a megoldást.”
„A demokrácia eltűnt több más nagy országban. Nem azért, mert azoknak az országoknak
népei nem szeretik a demokráciát, hanem azért, mert belefáradtak a munkanélküliségbe és
létbizonytalanságba. […] Végül, elkeseredésükben úgy döntöttek, hogy feláldozzák
szabadságot annak érdekében, hogy valamit kaphassanak enni. Mi Amerikában tudjuk, hogy
demokratikus intézményeink megőrizhetők és működtethetők.” (F. D. Roosevelt)
Amerika a munkával keres!
Fellendülés
(WPA, a közmunkát szervező kormányhivatal)
Munka, haladás, közigazgatás

Birodalmi közmunka
A testet és a lelket is felkészítjük
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Történelem
„Nem az történt, hogy a német ipar világméretű diadala következtében megerősödött a német
hatalom, hanem a német hatalom teremtette meg a lehetőséget a német ipar későbbi
felvirágzásához.”
(Hitler, 1932)
„Ez az én szocializmusom, nem pedig olyan másodrendű kérdések rendezése, mint például a
magántulajdon vagy a termelési eszközök problémája. Mi értelme lenne ilyesmivel bajlódni,
mikor én minden egyes embert szigorúan fegyelmezett rend alá vetek, amelyből nincs
szabadulás. […] Minek szocializáljuk a bankokat és a gyárakat? Mi az embert szocializáljuk
(”államosítjuk”).”
(Hitler kijelentései egy bizalmasa előtt)
„[…] a nemzeti szocialista gazdasági program nem pénz-, hanem termelési program, amely
kizárta, hogy Németország megmentését csalárd valutamesterkedésekkel kíséreljék meg. […]
Nem rossz tréfa-e, hogy éppen olyan országokban, amelyek állandóan válságokkal küzdenek, azt
hiszik, hogy kötelességük minket bírálni és nekünk bölcs tanácsokat adni? […] A lefolyt öt év
alatta a megalázott és tehetetlen népből politikailag egységes népet teremtettünk, amelyet a
legerősebb önbizalom hat át, és amely tudatában van nemzetünk küldetésének.”
(Hitler rádióinterjújából, 1938)

Roosevelt rádióbeszédet tart

Hitler tömeggyűlésen szónokol

Gát a Tennessee folyón
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Történelem
6. Mutassa be a források és ismeretei alapján a magyarországi választási rendszereket
1919 tavaszától 1939-ig! Tárja fel sajátosságaikat s ezek okait! (15 pont)
„19.§ A Tanácsköztársaság csak a dolgozó népnek adja meg a választói jogot. Választók és
tanácstagokká választhatók nemre való tekintet nélkül mindazok, akik tizennyolcadik
életévüket betöltötték és a társadalomra hasznos munkából élnek, mint a munkások vagy
alkalmazottak stb., […] 21.§ Nem választók és nem válaszhatók azok: a) akik nyereség
szerzése céljából bérmunkásokat alkalmaznak, b) akik munka nélküli jövedelemből élnek, c)
kereskedők, d) lelkészek és szerzetesek, […].” (A Forradalmi Kormányzótanács XXVI. sz.
rendelete. 1919. IV. 2.)
„1.§ Nemzetgyűlési választójoga van minden férfinak, aki legalább hat év óta magyar
állampolgár, ha legalább fél év óta ugyanabban a községben lakik, vagy ott lakása van, és
életének huszonnegyedik évét betöltötte. […] választójoga van minden nőnek, aki legalább hat
év óta magyar állampolgár, életének huszonnegyedik évét betöltötte, és bármely hazai
élőnyelven írni-olvasni tud, ha legalább fél év óta ugyanabban a községben lakik, vagy ott
lakása van. […]
5.§ A választójogot csak személyesen lehet gyakorolni. Minden választónak egy szavazata van.
6.§ A nemzetgyűlési tagok választókerületenként közvetlenül választatnak. Minden kerület egy
képviselőt választ. A szavazás községenként (szavazókörönként) titkosan történik. […]” (Az
1919. XI.17-ei 5985. sz. miniszterelnöki rendelet a nemzetgyűlési, törvényhatósági és községi
választójogról)

„1.§Nemzetgyűlési képviselő-választó joga van minden férfinak, aki életének 24. évét betöltötte,
10 év óta magyar állampolgár, két év óta ugyanabban a községben lakik vagy van lakása és az
elemi népiskola negyedik osztályát […] elvégezte. […]
2. § Nemzetgyűlési képviselő-választó joga van minden nőnek, aki életének 30. évét betöltötte,
10 év óta magyar állampolgár, két év óta ugyanabban a községben lakik vagy van lakása, és az
elemi népiskola hatodik osztályát […] elvégezte. Nem kívántatik meg a 30. életév betöltése
attól a nőtől, aki igazolja, hogy egyetemet vagy más főiskolát végzett. […]
OKTV 2014/2015
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11.§ A szavazás községenként (szavazókörönként) és pedig Budapest(en) […] az arányos
képviseleti rendszer szerint lajstromos szavazással titkosan, a többi törvényhatósági városban
az általános többségi rendszer szerint titkosan, más választókerületekben pedig az általános
többségi rendszer szerint nyilvánosan történik. […]” (Az 1922. évi 2200. sz. miniszterelnöki
rendelet az 1922. évben összeülő nemzetgyűlés tagjainak választásáról)
„Megállapíthatom tehát, hogy nagyobb városokban a titkosság védi a választások tisztaságát, amely
kétségtelen előnnyel szemben a nyílt szavazás híveinek ellenvetései vesztenek erejükből. Kisebb
helyeken – ahol mindenkiről tudják, hogy merre hajlik – a titkosságnak a választások tisztasága
szempontjából alig lehet jelentősége, ellenben a politikai mérséklet nézőpontjából számos nagy
hátránnyal járhat. Ezek az okok indítottak bennünket arra, hogy a titkos szavazást csak a
székesfővárosban, a Budapest-környéki kerületben és a vidéki törvényhatósági városokban
javasoljuk.” (Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1925. évi XXVI. törvénycikk
indokolásából)
„Követeljük a képviselőválasztások titkosságának az összes kerületekre való kiterjesztését és a
választások tisztaságának biztosítását. […] Követeljük a vidéki választókerületek egymás közötti
arányosítását. […]” (A Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt programjából, 1930)

Szavazás Abádszalókon az 1930-as években
„9.§ A szavazás minden választásnál titkos és kötelező. […].
19.§ (1) Lajstromos választókerületben országgyűlési képviselőválasztó joga van annak a férfinak,
aki […] 26. évét betöltötte, tíz év óta magyar állampolgár és hat év óta ugyanabban a községben
lakik, vagy van lakása, ha az elemi népiskola hatodik osztályát […] sikeresen elvégezte.[…]
20.§ (1) Lajstromos választókerületben országgyűlési képviselőválasztó joga van annak a nőnek,
aki […] 30. évét betöltötte, tíz év óta magyar állampolgár és hat év óta ugyanabban a községben
lakik, vagy van lakása, ha: […] az elemi népiskola hatodik osztályát […] sikeresen elvégezte […].
21.§ (1) Egyéni választókerületben országgyűlési képviselőválasztó joga van annak a férfinak, aki
[…] 30. évét betöltötte, tíz év óta magyar állampolgár, állandó foglalkozása van, családfenntartó és
hat év óta ugyanabban a községben lakik, vagy van lakása, ha az elemi népiskola hatodik osztályát
[…]elvégezte.[…]
22.§ (1) Egyéni választókerületben országgyűlési képviselőválasztó joga van annak a nőnek, aki
[…] 30. évét betöltötte, tíz év óta magyar állampolgár és hat év óta ugyanabban a községben lakik,
vagy van lakása, […] az elemi népiskola hatodik osztályát[…] elvégezte […] saját vagyonának
jövedelméből vagy saját keresetéből tartja el magát; vagy olyan férfinak a felesége vagy özvegye,
aki az előző §-ban megállapított kellékeknek megfelel, illetőleg megfelelt […].” (Az 1938. évi XIX.
törvénycikk az országgyűlési képviselők választásáról)
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Pontösszesítő

Elérhető pont

Feladat
1. Mutassa be a források és ismeretei segítségével, hogy
milyen szerepet játszott a nyugati egyház a XI-XV.
századi Európa kulturális életében! Válaszában térjen ki
az egyház kulturális tevékenységének megjelenési
formáira (pl. irodalom, képzőművészet, építészet stb.) és a
kultúrához kapcsolódó intézményekre!
2. Mutassa be és elemezze a források, valamint ismeretei
segítségével az Oszmán Birodalom és a Magyar Királyság
1437 és 1526 közötti erőviszonyait meghatározó
tényezőket, s ezek változásait (állami és társadalmi
felépítés, hadszervezet, állami jövedelmek, területi
növekedés)!
3. Hasonlítsa össze a források és ismeretei segítségével a
spanyol és az angol gazdaság alakulását a XVI-XVII.
században!
4. Mutassa be a források és ismeretei segítségével az
örökváltság és a jobbágyfelszabadítás gondolatának
alakulását 1790 és 1848 februárja között! Válaszában
ismertesse a jobbágyfelszabadítás mellett szóló érveket és
a megvalósítása érdekében tett jogi és politikai lépéseket!
5. Hasonlítsa össze a források és ismeretei alapján az
Amerikai
Egyesült
Államok
és
Németország
válságkezelését az 1930-as években!
6. Mutassa be a források és ismeretei alapján a
magyarországi választási rendszereket 1919 tavaszától
1939-ig! Tárja fel sajátosságaikat s ezek okait!
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