
 

 

A 2015/2016. 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!  

 Kérjük a versenyzőket, hogy pályamunkájuk választott jeligéjét jól jegyezzék meg! 
………………………………………………………………………………………………….. 

A VERSENYZŐ ADATAI A versenyző kódszáma: 

 

 

 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

A felkészítő tanár(ok) neve:…………........................................................................................ 

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

A versenyző által választott jelige a pályamunkához:  

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

Középiskolai tanulmányait ebben a tanévben fejezi be:      igen      nem 
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A 12. századi eretnekségek elterjedése 

Közös feladatok minden versenyzőnek 

 

1. Mutassa be a 12-15. század eretneknek nyilvánított mozgalmait és a katolikus egyház 

ezekre adott válaszait! (15 pont) 

 

„Minden kathar közös hite a következő: Az ördög alkotta a világot, s mindazt, ami benne 

található. Valamint az Egyház minden szentsége, nevezetesen a vízzel való keresztség, s más 

szentségek, nem szolgálják az üdvösséget, nem 

Krisztus és az Ő Egyházának valódi szentségei, 

hanem hamisak, ördögiek a gonosz Egyházához 

tartoznak. […] A katharok tagadják továbbá a 

test feltámadását.”  

(Egy korábbi kathar, Rainer Sacconi leírásának 

részlete a 13. századból) 

 

„Kettesével járkálnak, mezítláb, gyapjú ruhában. 

Nincs semmijük, és mindenük közös, mint az 

apostoloknak. […] Ha elismerjük őket, 

bizonyosan elűzetünk [...]”                     

(Walter Map kanonok (1140-1209), walesi 

teológus véleménye a valdensekről)  

 

„Hallottam és láttam egy tudatlan parasztot, aki 

szóról szóra felmondta a Jób könyvét, és több olyat, akik az egész Újtestamentumot 

tökéletesen tudták.” (1260 körül a Passaui Névtelen feljegyezése a valdensekről) 

 

 
III. Ince kiközösíti az albigenseket (katharokat),                          Simon Monfort kereszteseinek harca 

               köztük Toulouse grófját                                                             az albigensekkel, 1209 

 

„Kiközösítünk és átokkal sújtunk minden eretnekséget, mely e szent, igaz és katolikus hit 

ellen támad […], kárhoztatva valamennyi eretneket, bármilyen névvel nevezzék is őket […] 

Valdensek, 

patarénusok 
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V. Márton beiktatása a konstanzi zsinaton 

- a nyugati egyházszakadás vége 

 
       Husziták és keresztesek csatája 

Az eretnekségben elmarasztaltakat pedig a mindenkori világi hatalmak legfőbb képviselőinek 

vagy azok megbízott ügyvivőinek kell megbüntetés céljából átadni, […] A püspök pedig 

idézze saját személyes jelenlétének bírósága elé a bevádoltakat, s ha ezek nem tudnák 

magukat tisztázni az ellenük emelt vád alól, avagy ha tisztáznák ugyan magukat, de 

visszaesnének a régi eltévelyedésükbe, az egyházjog előírásai szerint büntesse meg őket.” 

(A negyedik lateráni zsinat határozatából, 1214) 

 

„Krisztus az evangéliumot a papságnak és az 

egyház doktorainak adta, hogy azok továbbadják 

a laikusoknak. A Biblia lefordításával Wyclif a 

tömegek és a laikusok tulajdonává, nyilvánossá, 

közönségessé, sőt még az olvasni tudó nők 

számára is elérhetővé tette. Így az evangélium 

gyöngyeit a disznók elé vetette. A papság kincse 

a laikusok játékszerévé vált.” 

(Korabeli vélemény John Wyclif tevékenységéről) 

 

„Az egész római katolikus papság nem egyéb, 

mint korhelyek, züllöttek és ostobák megvetett 

tömege [...] Királyom és minden cseh nevében 

megesküszöm, hogy a csehek abban az esetben, 

ha Huszt tovább gyötrik vagy megölik, rettentő 

bosszút állnak a templomokon, kolostorokon és 

papokon […]”  

(Chlum gróf, IV. Vencel cseh király követe, a 

konstanzi zsinaton) 

 

„1. Isten Igéjét a papok szabadon és akadály 

nélkül hirdessék és prédikálják az egész cseh 

királyságban; 2. Krisztus testének és vérének 

magasztos szentségét 2 szín alatt szabadon 

szolgáltassák ki mindazon hű keresztényeknek, 

akiket ebben halálos vétkük nem akadályoz.” 

(Huszita tézisek az ún. Prágai cikkelyekből, 1420) 

 

„Abban az időben nem lesznek a földön sem 

királyok, sem uralkodók, sem alattvalók, eltűnnek 

az adók és szolgáltatások […] a kormányzást át 

kell adni a nép kezébe, hogy minden uraságot, 

nemest, lovagot le kell dönteni, […]” 

(Jan Pribram: Chronica Laurentii A taborita 

tanításokról) 
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2. Mutassa be Erdély szerepét a harmincéves háborúban! Térjen ki e szerep nemzetközi 

összefüggéseire, valamint a Magyar Királyság és Erdély viszonyára! (15 pont) 

„…nemzetemhez való szeretetemből én is ím felköltem, és amiben tudok nekik szolgálni, 

abban munkálódom éjjel és nappal, nem szánom fáradságomat, nem szánom költségemet, 

nem szánom végtére halálomat érettek elfogyatni, mint igaz magyar.” (Bethlen Gábor levele 

Nádasdy Tamáshoz; 1620) 

„[…] személyemet, életemet, fejedelemségemet, nemzetemet kockára és az szerencsének 

állhatatlan és változó kereke forgása alá bocsátván, […] bízván, az magam kicsiny seregével 

és értékecskéimmel megindulék segítségekre, […] az mint mellettem kezdettek vala fogni 

minden rendek az dolgot, ha úgy bátor csak két esztendeig continiálják [folytatják] vala is, 

nagy reménységem lehetett volna az Úristenben, hogy az németnek igája alól az egész magyar 

nemzet felemelkedik, és minden állapotja restituáltatik [helyreállíttatik].”  (Bethlen Gábor 

Alvinczi Péternek írott leveléből) 

 

        Bethlen Gábor és Pfalzi Frigyes választófejedelem 

„[…] Mert Bethlen Gábor, ha 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.” (A török Porta üzenete, 1620. január 18.) 

„Ha én magamat megkoronáztattam volna, soha énnálam bolondabb fejedelem nem lőtt 

volna, mert a török mindjárt az országnak végházait én tőlem megadatni kívánta volna.” 

(Bethlen a korona visszautasításáról, 1620)  

„Ilyen okok kényszerítettenek engemet a Ferdinánddal való megbékélésre, nem lévén 

pénzem, népem, porom [lőporom], golyóbisom elegendő, kivel az német császár, spanyol 

király, lengyel király, pápa és egynehány nagy hercegeknek hadai ellen úgy hadakozhassam, 

[…] ilyen szép országot kezemből ki nem bocsáthattam volna érette, de nem lévén kivel 

[mivel] hadakoznom, hatalmas [török] császár is semmivel sem segítvén, nem tudtam mit 

egyebet tenni, hanem az békességhez kellett nyúlnom, kit nem úgy vihettem véghez, amint én 

kívántam, avagy az ország méltósága és igazsága kívánta volna, hanem csak úgy, az mint az 

szorult állapot engedte.” (Bethlen Gábor levele a békekötésről) 
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„A fejedelem úr a királyi címet, valamint Magyarország egész igazgatását, kormányzását és 

jelvényeit őszintén és teljesen leteszi, egyúttal róluk örökre lemond, és soha semmi szín alatt 

sem fog az ország igazgatásába és kormányzásába avatkozni s elegyedni, jelen szerződés 

erejénél fogva a fejedelem úrnak átengedett terület kivételével […] 

A királyi felség a mágnásokat és nemeseket, a szabad városokat, továbbá a magyar 

véghelyeken levő magyar katonákat vallásukban megháborítani nem fogja. A nádort a 

legközelebb tartandó első országgyűlésen régi szokás szerint meg kell választani.” (A 

nikolsburgi béke pontjaiból, 1621) 

 „Az említett Pázmány mondja vala egykor nála létemben. Átkozott ember volna, ki titeket 

erdélyieket Arra késztetne, hogy töröktől elszakadjatok, ellene rugdalozzatok, míg Isten az 

kereszténységen másképp nem könyörül, mert ti azok torkában laktok. Oda annak okáért 

adjátok meg, amivel tartoztok, ide tartsatok csak jó correspondantiát [kapcsolatot], mert itt 

keresztény fejedelemmel van dolgotok, […] adománytok nem kell, az törököt töltsétek 

adománytokkal.  Mert noha […] nékünk elégséges hitelünk, tekéntetünk van mostan az mi 

kegyelmes keresztény császárunk előtt, de csak addig durál [tart] az német nemzet előtt, 

mígnem Erdélyben magyar fejedelem hallatik floreálni [virágozni], azontúl mindjárt 

conteptusban [megvetésben] jutván, gallérink alá pökik az német, akár pap, akár barát vagy 

akárki legyen.” (Kemény János Pázmány Péterrel való találkozásáról, 1629) 

„[…] Látja az úr isten, én kész volnék mindent azt cselekedni, az mi legjobb volna, és az úr 

istennek tetszenék, több országoknak is használna, de ha az svekusok [svédek] ezután is így 

fognának megfelelni fogadásoknak, én nem tudom, mi hasznát venném. Ím holnapután leszen 

két egész holnapja, se leveleket, annál inkább embereket ez tíz holnap alatt nem láttuk, holott 

mi ha hozzájok elküldhettünk, annál inkább ők miért nem. Mindennyi szükségem idején is 

egy emberbeli, egy fillérnyi segítségeket nem láttuk […] Ez világ eleiben merjük támasztani, 

megfeleltünk mi annak, az mit a svédeknek ígértünk volt, s még többet is cselekedtünk, de ők 

nekünk bizony az legkissebben sem, annyit is szolgáltunk nekik mostanában, senki bizony 

annyit nem. […]” (I. Rákóczi György levele, 1644) 

„[…] A mi a vallás ügyét illeti, az 

1608. évben, a koronázás előtt 

kiadott 1. czikkelynek és a királyi 

hitlevelek 6. feltételének és az e 

tárgyban később kelt más 

országos törvényeknek erőben 

hagyásával […] kijelentettük és 

határoztuk: hogy […] a Parasztok 

az ő vallásukban nem gátlandók 

és nem háboritandók […]”  

(A linzi békéből, 1645) 
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Feladatok a rendes érettségi vizsga évét 

közvetlenül megelőző évfolyam tanulói részére 

 

3. Elemezze és vesse össze – a források és ismeretei segítségével – az egyéni 

szabadságjogok és a népszuverenitás érvényesülését, illetve a törvényhozó hatalom 

működésével kapcsolatos elképzeléseket az alábbi angol, amerikai és francia 

dokumentumokban! Válaszában térjen ki a téma filozófiai hátterére! (15 pont) 

„1689. február 13-án őfelségeik jelenlétében […] egy írásbeli nyilatkozatot adtak ki, melyet a 

felső- és alsóháznak összes tagjai fogalmaztak, amint az itt következik: 

1. Hogy a bitorolt hatalom, ti. a törvényeknek ideiglenesen hatályon kívül helyezése vagy a 

törvények végrehajtásának megakadályozása, csupán királyi tekintély alapján, a parlament 

hozzájárulása nélkül, törvénytelen. […] 

4. Hogy a korona céljaira való pénzfelvétel bármely ürügy vagy kiváltságok alapján a 

parlament hozzájárulása nélkül, hosszabb időre és más módon, mint ahogyan a megajánlás 

megszabta vagy meg fogja szabni, törvénytelen. 

5. Hogy az alattvalóknak joguk van a királyhoz folyamodni és az ilyen kérelmezések miatt 

való minden elfogatás és üldözés törvénytelen. 

7. Hogy azok az alattvalók, kik protestánsok, saját védelmükre fegyvert viselhetnek. […] 

8. Hogy a parlamenti választások szabadok. 

9. Hogy a szólás, vitatkozás és tárgyalás szabadságát, a parlamenten kívül semminemű 

hatóság, semmiféle helyen kérdés tárgyává nem teheti. […] 

11. Hogy az esküdteket szabályszerűen kell meghívni és elbocsátani, és hogy esküdtek 

felségsértési pörökben csak szabad birtokosok lehetnek.” (A Jognyilatkozatból) 

 

„2.§ Csak olyan személy lehet képviselő, aki elérte 25. életévét, 7 éve az Egyesült Államok 

polgára […]. 

A képviselőket és a közvetlen adókat az Unió részét alkotó államok között számarányuknak 

megfelelően kell elosztani, amelyet úgy kell meghatározni, hogy a szabad személyek 

számához, beleértve a bizonyos számú évig szolgálat teljesítésére kötelezett személyeket, de 

nem értve bele az adót nem fizető indiánokat, hozzáadják minden egyéb személy számának 

háromötödét. […] Harmincezer személyre legfeljebb egy képviselő esik, azonban minden 

államnak legalább egy képviselője van; 

3.§ Az Egyesült Államok Szenátusa az egyes államokat képviselő két-két szenátorból áll, 

akiket az állam törvényhozó testülete hatévi időtartamra választ; minden szenátor egy 

szavazattal rendelkezik […]. 

7.§ […] A Képviselőház és a Szenátus által elfogadott minden törvényjavaslatot mielőtt az 

törvényerőre emelkednék, az Egyesült Államok elnöke elé kell terjeszteni; az Elnök, 

egyetértése esetén azt aláírja, ellenkező esetben ellenvetéseivel együtt visszaküldi a 

Kongresszus ama Házának, mely a törvényjavaslatot kezdeményezte.” (Az Egyesült Államok 

alkotmányából) 

 

„1. A Kongresszus nem alkot törvényt vallás alapítása vagy a vallás szabad gyakorlásának 

eltiltása tárgyában; nem csorbítja a szólás- vagy sajtószabadságot; nem csorbítja a népnek a 

békés gyülekezéshez való jogát, valamint azt, hogy a kormányhoz forduljon panaszok 

orvoslása céljából. 

2. Mivel egy jól szervezett milícia szükséges a szabad állam biztonsága szempontjából, nem 

lehet a népnek a fegyverek birtoklásához és viseléséhez való jogát csorbítani. […] 
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4. A népnek a személy, lakóház, okmányok és a tulajdonban lévő tárgyak biztonságához való 

megalapozatlan házkutatások és lefoglalások elleni jogát nem lehet megsérteni, és ilyen 

parancsokat csak valószínűsített, esküvel vagy fogadalommal alátámasztott ügyben lehet 

kibocsátani […]” (Az USA alkotmányának első tíz kiegészítéséből, 1791) 

 

 

„I. Minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik és marad; a társadalmi 

különbségek csakis a közösség szempontjából való hasznosságon alapulhatnak.  

II. Minden politikai társulás célja az ember természetes és elévülhetetlen jogainak megőrzése. 

E jogok: a szabadság, a tulajdon, a biztonság, s az elnyomatással szemben való ellenállás. 

III. Minden szuverenitás elve természeténél fogva a nemzetben lakozik […]. 

IV. A szabadság annyit jelent, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt. […] e korlátokat 

csakis a törvény határozhatja meg.  

V. A törvénynek csak a társadalomra nézve ártalmas cselekedetek megtiltására van joga. […] 

VI. A törvény a közakarat kifejezése; alkotásában minden polgárnak joga van személyesen, 

vagy képviselői révén közreműködnie. A törvény egyformán törvény mindenki számára […] . 

VII. Vád alá helyezni, letartóztatni s fogvatartani bárkit is csak a törvény által meghatározott 

esetekben s a törvény által előírt formák közt lehet. […] 

IX. Mindaddig, míg bűnösnek nem nyilvánítják, minden ember ártatlannak vélelmezendő. 

[…] 

X. Senkit meggyőződései s vallási nézetei miatt háborgatni nem szabad […].  

XI. A gondolatok és vélemények szabad közlése az embernek egyik legértékesebb joga […].  

XII. Az ember és a polgár jogainak biztosítása karhatalom fenntartását teszi szükségessé; e 

karhatalomnak tehát az összesség hasznára kell szolgálnia […]. 

XIII. A karhatalom és a közigazgatás költségeire nélkülözhetetlenül szükséges mindenkinek 

közös hozzájárulása […]. 

XIV. A polgároknak saját személyükben vagy képviselőik útján joguk van e közös 

hozzájárulás szükségszerűségét megállapítani […].  

XV. A társadalomnak joga van a közigazgatás minden tisztviselőjét számadásra vonnia. 

XVI. Az olyan társadalomnak, amelyből e jogok biztosítékai hiányoznak, s ahol a 

törvényhozó és a végrehajtó hatalom szétválasztását nem hajtották végre, semmiféle 

alkotmánya nincs.” (Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatából) 
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4. Mutassa be a források és ismeretei segítségével Magyarország iparának fejlődését 

Mária Terézia korától a reformkor végéig! Válaszában térjen ki az iparfejlődést gátló és 

segítő tényezőkre, valamint a vámrendelettel kapcsolatos történészi vitára is! (15 pont) 

 

Magyarország ipara a XVIII. században 

 

A csehországi bányászcsaládból származó 

Hell József Károly, selmecbányai 

főgépmester által a XVIII. század közepén 

alkotott vízemelő gép, amellyel 

kiszivattyúzták a vizet a bányákból. 

 

Faszéntüzelésű vasolvasztó Újmassán. A 

német származású vasműves mester, Fazola 

Henrik az 1770-es éveken hozott létre 

korszerű vasgyártó üzemet Miskolc 

közelében. Vállalkozását fia, Frigyes vitte 

tovább a XIX. században. 

„Magyarország már [a vámrendelet] előtt is alárendelt, elmaradt agrárpiac volt. […] 

Magyarország az új bécsi gazdaságpolitika bevezetése előtt is – hagyományosan – 

agrártermékeket, bort, állatot exportált nyugat felé, és akkor is iparcikkeket, főleg textíliákat 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNS5mfaG3MgCFQW0FAodpuoJGA&url=http://mek.oszk.hu/01900/01902/html/index1145.html&bvm=bv.105841590,d.bGg&psig=AFQjCNGLkxQKPyu6T0VGsMp5JsTUgDYcfQ&ust=1445808602977167
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importált nyugatról. […] Bécs a meglevő helyzetet használta fel […], hogy […] azt fejlessze 

gyorsabb ütemben, ami korábbi iparából megmaradt. Magyarországot megtartotta annak, ami 

volt: agrárpiacnak.” (Kosáry Domokos, történész, 1990) 

„A céhekbe nem állott mestereknek ott, hol céhek vagynak, helyük nincsen, ezen rendelésnek 

ereje azonban ki nem terjesztetik az olyas kontármesterekre is, kik különbféle városokban 

felsőbb engedelem mellett mostanában tartózkodnak. A mezőségeken [mezővárosokban] 

pedig, hol céhek nincsenek, akármely mesterember a földesuraság engedelmével 

letelepedhetik […].” (A Helytartótanács rendelete, 1813) 

„Aki törvény szerint kereskedést kezdhet, szabadon gyárt is állíthat fel, azaz oly intézetet, 

melyben ugyanazon ipar-készítmények előállításához szükséges minden részletmunkát egy 

fővezérlet alatt készítenek. […] A gyártó gyárműveit mind gyárában, mind külön boltban […] 

eladhatja, s raktárt szabadon nyithat.” (1840: 17. törvénycikk)  

 

„A cséplőgép, amelyet Ön küldött, oly hasznosnak bizonyult, és a fiatalember, akit annak 

felállítására nekem ajánlott, annyira rászolgált megelégedésemre, hogy mindig hálás leszek 

Tierney Clark úrnak – e sorok átadójának –, amiért ily tiszteletreméltó egyénekkel hozott 

összeköttetésbe, mint Ön és English úr.  Most egy másik cél áll előttem, amelynek elérésében 

főképp Önnek kell engem támogatnia, ha Önnek úgy tetszik, és ez: a gabonának nagybani 

kivitele Magyarországból. Ugyanis szeretném ezt a kivitelt lisztkivitellé átváltoztatni, amely 

célra nem tudok jobb tervet – már amennyire én képes vagyok megítélni –, mint hogy egy 

gőzmalmot állítunk fel, azután még egy malmot, és ismét egyet, és így tovább.” (Széchenyi 

István levele Hunter angol gyárosnak, 1837) 

 

A textilipari tőkés vállalkozások százalékos megoszlása Magyarországon  

települési formánként  

1785-87-ben és 1846-ban 

Év Szabad királyi város Mezőváros Falu 

1785-87 34 26 40 

1846 65 20 15 

 

„Én a szabadság embere vagyok. A szabadságé mindenütt és mindenben. […] Vallottam 

mindig, s azt vallom ma is, hogy a véd vámrendszer nem czél, hanem eszköz […]. Mit 

tehetünk mi róla, hogy a műipar [értsd: ipar] a világon nem a közös egyenlő szabadság 

dajkáló karjain neveltetett fel? Mit tehetünk mi róla, hogy csak most kezd fejleni műiparunk? 

[…] Csaknem minden nemzet gyermeki műiparának nevelőjéül a véd[vám]rendszert 

alkalmazá, s ennek oltalma alatt férfiúvá nevelé a gyermeket […] adjátok nekünk is azon 

nevelőt, hadd növelje fel gyermekünket hasonló férfiúvá; adjatok védvámrendszert lépcsőnek, 

hogy feljuthassunk a szabad kereskedés emeletébe, ne kényszerítsétek ki a hazai gyermeket az 

erős férfiúval küzdeni, hisz a szegény gyermeket az erős férfiú agyontiporja okvetlenül, 

hagyjátok a gyermeket férfiúvá növelnünk, aztán nyissátok fel viadalra a sorompókat.” 

(Kossuth Lajos cikke a Hetilapban, 1846) 
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Feladatok a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam 

tanulói részére 

 

5. Mutassa be a forrás és ismeretei alapján a magyar mezőgazdaság fejlődésének 

folyamatát és problémáit az úrbéri pátenstől 1914-ig! (15 pont) 

„1. § A létezett úrbéri kapcsolatok s a földesúri törvényhatóságnak megszüntetése folytán, az 

úrbéri kapcsolatból s a földesúri törvényhatóságból eredő és következtetett jogok, 

járandóságok és kötelezettségek is elenyésznek.  

2. § Az úrbéri kapcsolat megszüntetése következtében a volt jobbágyok a kezükben lévő 

úrbéri földbirtokban teljes tulajdoni s szabad rendelkezési joggal ruháztatnak föl. […] 

3. §. Úrbéri földbirtoknak azon telkek tekintendők, melyek az úrbéri táblákba mint úrbéri 

jobbágy- és úrbéri zsellértelkek állománya iktatván be. […] 

4. § Ezenkívül az úrbéri telkekkel a volt jobbágyok tulajdonává válnak a már törvényesen 

elkülönözött vagy a jövendőben törvényes úton elkülönözendő legelők, nemkülönben azon 

erdők s nádasok is, melyek az úrbéri faizás és nádlás végett a volt jobbágyoknak 

átengedtetnek vagy a jövendőben átengedtetnek. […]” (Az úrbéri pátensből, 1853) 

 

„XVI. tc. A magyar korona országai és Őfelsége többi királyságai és országai közt kötött 

vám- és kereskedelmi szövetségről. 

1. § Mindkét fél államterülete a szövetség idejére és annak értelmében egy vám- és 

kereskedelmi területet képez, melyet közös vámhatár vesz körül. […] 

22. § E vám- és kereskedelmi szövetség a kihirdetés napján s 10 évi időre lép érvénybe, […]” 

(Az 1867. évi törvényekből) 

 
        Búza ára, termésmennyisége és hozama 1868-90 

<< Az állami szerepvállalás a gazdaság fejlesztésében 

A búza és a liszt kivitelének alakulása 

 
Év 

Búza kivitele Liszt kivitele 

Összesen  
(1882 100%) 

Ebből  
Ausztriába 

Ebből 
vámkülföldre 

Összesen  
(1882 100 %) 

Ebből  
Ausztriába 

Ebből 
vámkülföldre 

1887-91 127, 4 73, 9 26, 1 131, 9 71, 0 29, 0 

1892-96 105, 5 91, 8   8, 2 177, 7 82, 9 17, 1 

1897-01  78, 6 98, 0   2, 0 178, 2 85, 1 14, 9 

1902-06 97, 7 98, 2   1, 8 218, 3 89, 4 10, 6 

1907-11 79, 5 99,3    0, 7 207, 5 96, 4   3, 6 
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                    Árvízmentesítés és folyamszabályozás  

 

 

 
 

 

A szarvasmarha állomány átalakulása és cséplés egy uradalomban 

 

„Természetesen az lett volna a legegyszerűbb, ha a két hold saját föl mellé bérel még annyit, 

amennyin az egész család megél, minden külön számos kereset nélkül. Ehhez azonban 

elsősorban föld kellett volna, bérelhető föld. De még ha akadt is ilyen, ugyan mivel műveli 

meg? Nekiáll felásni? S miből fizeti holdanként a 3-4 mázsa, előre kialkudott évi bérösszeget? 

   Mégis, mikor néhány esztendő keserves erőlködésével odáig vergődött, hogy egy kivénült 

gebével elkezdhette a tavaszi–nyári hónapokra szóló igatartást, mindjárt bérelt hozzá földet is. 

Nem sokat persze, nem annyit, amennyiből megélhettek volna, hanem csak egy háromholdas 

reformparcellát. Sem anyagi ereje, sem lova, fölszerelése nem bírt volna többet. Azonban az 

így megszaporodott munka mellett már az addig adódó külön keresetről is le kellett mondani 

[…] Tehát fokoznia kellett valahogyan a jövedelmet. A nyomorúság leleményessé tette: ha 

terjeszkedni nem tudott, a belterjesebb gazdálkodás irányába keresett kiutat. Nem kell 

természetesen valami nagy vállalkozásra gondolni. A belterjesség nála azt jelentette, hogy egy 

fél holdon dinnyét kezdet termeszteni.” (Darvas József: Egy parasztcsalád története) 
 

 

 

 

A művelési ágak területének 

módosulása 

 (az összterület százalékában) 

Művelési ág 1895 1913 

Szántó 42, 8 45, 5 

Kert   1, 3  1, 3 

Rét 10, 2  9, 2 

Szőlő   1, 0  1, 1 

Legelő 13, 0 11, 8 

Erdő 26, 6 25, 8 

Nádas   0, 3   0, 2 

Terméketlen   4, 8   5, 1 

Összterület 

(millió hold) 

 

20, 9 

 

22, 3 
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6. Mutassa be a források és ismeretei alapján Franciaország külpolitikai törekvéseit 

1920-tól 1938 végéig!  (15 pont) 

 

„[…] Meg kell akadályoznunk a legyőzött hatalmakat, akik győzelmünket még mindig nem 

ismerik el, és nem fogadják el az igazság nevében kimondott ítéletünket, hogy újból 

megzavarhassák a helyreállított békét. A békeszerződés végrehajtását nem a gyűlölet és az 

üldözés jegyében kell felügyelnünk, hanem a szigorú és érzéketlen igazságszolgáltatás 

nevében. Németországnak rá kell ébrednie, hogy minden lázadás és visszavágás helytelen, 

de miután csak az erőben hisz, a jog erejét kell érvényesítenünk. Röviden: nem zavarhatja az 

új rendet, a világ békéjét és biztonságát biztosítanunk kell.” (Leon Bourgeois korábbi 

francia miniszterelnök beszédéből, 1920) 

 
Francia katona egy Ruhr-vidéki                                                  

pályaudvaron      A Közel-Kelet a két világháború között  

  

„1. cikk. A  Magas Szerződő Felek a 

következő cikkekben […] egyenként és 

együttesen garantálják a Németország és 

Belgium, valamint a Németország és 

Franciaország közötti határokon alapuló 

területi status quo fenntartását és ezeknek a 

határoknak a sérthetetlenségét,  úgy mint 

azokat az 1919. június 28-án Versailles-ban 

aláírt békeszerződésben […] megállapították, 

garantálják továbbá a […] demilitarizált 

övezetre vonatkozó […] cikkei 

rendelkezéseinek megtartását. 

2. cikk. Németország és Belgium, valamint 

Németország és Franciaország kölcsönösen 

kötelezik magukat, hogy egymás ellen nem intéznek támadást vagy betörést és semmi esetre 

sem indítanak háborút egymás ellen.” (A locarnói szerződésből, 1925.) 

 

 

 



Történelem   

OKTV 2015/2016 23 2. forduló 

„I. I. cikk. A Magas Szerződő Felek népeik nevében ünnepélyesen kijelentik, hogy a 

háborúnak a nemzetközi viszályok elintézése céljából való igénybevételét elítélik, s 

egymáshoz való viszonyukban erről, mint a nemzeti politika eszközéről lemondanak.”(Az ún. 

Briand–Kellogg-paktum, 1928.) 

„A Németország oldaláról jelentkező fenyegetés tényét egyetlen francia politikus, egyetlen 

francia politikai párt sem vonta kétségbe […], de hogy milyen politikát kövessenek a 

talpraállt Németországgal szemben, a vezető politikusok között […] eltértek az álláspontok. A 

veszéllyel szembe kell nézni, és minden rendelkezésre álló erővel el kell hárítani – így szólt 

az egyik vélemény; ki kell kerülni a fenyegetést, és Franciaországot félre kell húzni a veszély 

útjából – így hangzott a másik ítélet.” (Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada) 

„Abban az esetben, ha […] Franciaországot vagy a Szovjet Szocialista Köztársaságok 

Szövetségét őszintén békés szándékaik ellenére valamely európai állam részéről nem 

provokált támadás érné, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és Franciaország 

haladéktalanul támogatást és segítséget fognak nyújtani egymásnak.” (A francia-szovjet 

kölcsönös segélynyújtási szerződésből, 1935) 

„A három hatalom arra törekszik, hogy a Népszövetség keretében kollektív erőfeszítéssel 

fenntartsák a békét. Tökéletes egyetértésben minden igénybe vehető eszközzel 

szembeszállnak a szerződések minden egyoldalú megtagadásával, amely veszélyeztetheti 

Európa békéjét, és a célból szoros és szívélyes együttműködésben fognak cselekedni.” (Az 

Anglia, Franciaország és Olaszország által aláírt 1935-ös stresai nyilatkozatból)  

„Németország, az Egyesült Királyság, Franciaország és Olaszország, tekintetbe véve a 

szudétanémet terület elcsatolására vonatkozólag elvben már elért megállapodást, megegyezett 

ennek az elcsatolásnak alább következő feltételeiben és módozataiban, valamint az ennek 

következtében foganatosítandó intézkedésekben, és a jelen Egyezménnyel egyenként 

felelősséget vállalnak az Egyezmény végrehajtásának biztosításához szükséges lépésekért.” 

(Részlet a müncheni egyezményből, 1938) 

„A háborút valószínűleg sikerült elkerülni. Ám olyan feltételekkel, hogy én, aki sosem 

szűntem meg harcolni a békéért […] nem érzek örömöt […] s ezért a gyáva megnyugvás és a 

szégyenérzet között őrlődöm.” ( Leon Blum szocialista francia politikus a müncheni 

egyezmény aláírása után) 
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Pontösszesítő 

 

 

 

 

……………………………………….  ………………………………………… 

Javítást végző OKTV bizottsági tag   Javítást ellenőrző OKTV bizottsági tag 

aláírása       aláírása 

Feladat 

 

Elérhető pont Elért pont 

1. Mutassa be a 12-15. század eretneknek nyilvánított 

mozgalmait és a katolikus egyház ezekre adott 

válaszait!  0 – 15 

 

2. Mutassa be Erdély szerepét a harmincéves 

háborúban! Térjen ki e szerep nemzetközi 

összefüggéseire, valamint a Magyar Királyság és 

Erdély viszonyára!  

0 – 15 

 

3. Elemezze és vesse össze az egyéni szabadságjogok 

és a népszuverenitás érvényesülését illetve a 

törvényhozó hatalom működésével kapcsolatos 

elképzeléseket angol, amerikai és francia 

dokumentumokban a téma filozófiai hátterével! 

0 – 15 

 

4. Mutassa be a források és ismeretei segítségével 

Magyarország iparának fejlődését Mária Terézia 

korától a reformkor végéig, az iparfejlődést gátló és 

segítő tényezőkkel, valamint a vámrendelettel 

kapcsolatos történészi vitára kitéréssel! 

0 – 15 

 

5. Mutassa be a forrás és ismeretei alapján a magyar 

mezőgazdaság fejlődésének folyamatát és problémáit 

az úrbéri pátenstől 1914-ig!  0 – 15 

 

6. Mutassa be a források és ismeretei alapján 

Franciaország külpolitikai törekvéseit 1920-tól 1938 

végéig!   

 
0 – 15 

 

Összesen: 60  


