A versenyző kódszáma:

Oktatási Hivatal
A 2017/2018. 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!
…………………………………………………………………………………………………..

A VERSENYZŐ ADATAI

A versenyző kódszáma:

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: ..............
Az iskola neve: ..………………………………………………………………….....................
Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város
………………………….........................................................................utca ......................hsz.
A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Középiskolai tanulmányait ebben a tanévben fejezi be:

igen

nem

Történelem

Kódszám:
Közös feladatok minden versenyzőnek

1. Mutassa be és elemezze a források és ismeretei alapján az európai tengeri távolsági
kereskedelem alakulását a XI-XV. században! Vesse össze a két fő útvonal
jellegzetességeit és szerepét az európai gazdaság fejlődésében! (15 pont)

Az európai távolsági kereskedelem a XI-XIII. században

Az európai távolsági kereskedelem a XIV-XV. században
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2. forduló

Történelem

Kódszám:

„Az említett királynak és minden utódjának, valamint összes báróinak uralma alatt levő
városokban a velenceieknek templomuk, egy teljes utcájuk, egy terük, fürdőjük és pékségük
lehet, amit örök jogon birtokolhatnak mindörökké és minden adókivetéstől ugyanúgy szabadon,
mint a király a maga tulajdonát. ...
Ezenkívül a velenceiek semmiféle illetéket sem tartoznak fizetni, amit szokás folytán vagy más
okból tőlük megkövetelheténk, sem akkor mikor megérkeznek, itt tartózkodnak, eladnak,
vesznek, letelepednek, sem amikor eltávoznak, csakis akkor, ha zarándokokat szállító hajókon
érkeznek vagy távoznak, akkor ugyanis a király szokásjoga szerint harmadrészt tartoznak a
királynak adni. ...
Ha pedig egy velenceinek valami peres ügye vagy bármiféle elintézni valója lenne velencei
ellenében, a velenceiek törvényszéke előtt intézzék el, úgyszintén, ha valakinek velencei ellen
kell panaszt emelnie, ez ugyanazon velencei törvényszék előtt történjék. Azonban, ha egy
velencei idegennel szemben emel vádat, a király törvényszéke elé tartozik az ügy.” (Szerződés
a jeruzsálemi király és a velenceiek között,1124)
„Óhajtjuk, hogy tudomást szerezzetek arról a határozatról, melyet derék és megfontolt férfiak
gondos mérlegelés után hoztak mindazon kereskedők támogatására, akik a lübecki joggal élnek.
1. Először is minden város – lehetőségei szerint – tisztítsa meg a tengert a kalózoktól és más
gonosztevőktől, hogy a tengert járó kereskedők üzleti ügyeiket szabadon intézhessék.
2. Ha valakit bűnei miatt az egyik városból elűztek, más város be nem fogadja.
3. Ha egy polgár fogságba esett, vagyona árán ne váltsák ki, de küldjék el neki övét s egy kést
is hozzá. […]
5. Ha valakit útonállásért vagy rablásért az egyik városban törvényen kívülinek nyilvánítottak,
valamennyi többiben is annak tekintsék.
6. Ha egy úr valamelyik várost ostrom alá veszi, egyetlen más város sem támogathatja az
ostromlót, kivéve, ha saját uráról van szó.
7. Ha valahol háború dúlna, nem történhet meg, hogy az ottani városokból származó polgárnak
még egy más városunk is testében vagy vagyonában ártalmára legyen, ellenkezőleg, őszinte
jóakarattal támogassa. […]
E határozatok egy évig maradnak érvényben. Hogy mi történjék azután, azt egyik város a
másikkal levélben közölje.” (A Hanza első közös határozatai)

Velencei gálya és balti-tengeri kogge
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2. forduló

Történelem

Kódszám:

Az elemzés szempontjai:
 A távolsági kereskedelmi útvonalak és jellemzőik
 Az útvonalak kapcsolatai és összehasonlításuk
 A hajózási eszközök jellemzői
 Gazdasági, pénzügyi változások, következmények

OKTV 2017/2018

4

2. forduló

Történelem

Kódszám:

Értékelés szempontjai
Feladat megértése
Tartalom (adatgazdagság,
kifejtettség)
Megszerkesztettség,
nyelvhelyesség

Elérhető
pont

Elért
pont

0-3
0-10
0-2
0-15
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2. forduló

Történelem

Kódszám:

2. Elemezze a források és ismeretei segítségével Hunyadi Mátyás belpolitikáját!
Válaszában a királyi hatalom megerősítésére, hatalmi bázisának változásaira
összpontosítson! (15 pont)

„Mátyás képzettségének a tökéletesítését az is elősegítette, hogy atyja, mikor észrevette fia
éleselméjűségét, minthogy maga nem tudott latinul, ha valami fontos ügyet kellett intéznie, a
pápai követekkel kellett tanácskoznia, mindig csak a fiait használta tolmácsul, úgy hogy Mátyás
már egészen fiatal korában belejött a nehéz ügyek intézésébe.” (Galeotto Marzio Mátyásról,
1485)
„5. […] sem a király úr, sem Szilágyi Mihály úr, ez ország kormányzója, bármely okból vagy
bármely fontos dolog miatt az országlakosok jobbágyaitól vagy más nemesektől soha semmi
adót vagy pénzfizetést ne követelhessen s erre joga ne legyen.” (Az ún. Szilágyi-féle
cikkelyekből, 1458)
„… erővel és okossággal megzabolázta, és semmivé tette Frigyes római császár nagyratörő
vágyakozását, aki Magyarország jogara után áhítozott, és magát a királyt is meg akarta fosztani
királyi méltóságától, mihelyt néhány főúr alkalmat akart adni rá.” (Thuróczy János: A
magyarok krónikája)
rendkívüli hadiadó

250 000 arany

a királyi kincstár adója

80 000 arany

városok és szászok adója

47 000 arany

sóbányákból származó jövedelem

80 000 arany

pénzverés és bányakamarák

60 000 arany

koronavám

50 000 arany

zsidók adója és oláhok ötvenede

6 000 arany

Mátyás bevételei
„A napokban megüresedett az esztergomi érseki szék, mert meghalt főtisztelendő Dénes
bíboros, érsek úr. Helyette mi, főnemeseinkkel és báróinkkal azonos véleményre jutva,
tisztelendő János atyát, a váradi püspököt terjesztettük fel kinevezésre e férfiú jól ismert
érdemei és erényei miatt.” (Mátyás levele II. Pál pápának, 1465)
„A katonaság nálunk három rendre oszlik. Ezek közül az első rendet a nehézlovasok képezik;
ezek minden negyed évre 15 aranyat kívánnak, minden ló után, és másképp nem jönnek ide. A
másik rend a könnyűlovasság, kiket huszároknak nevezünk; ezek negyed évenként 10 forintot
akarnak minden ló után, és másképp nem jönnek ide. A harmadik rendet a gyalogság képezi, és
pedig különféle osztályokban megkülönböztetve. Ezek közül ugyanis némelyek
könnyűgyalogosok, mások nehézfegyverzetűek és ismét mások pajzsosok. […]. Vannak ezen
kívül puskások, kik tudnak a fegyverekkel és pisztolyokkal bánni […].” (Mátyás levele
apósának, Ferdinánd nápolyi királynak)
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2. forduló

Történelem

Kódszám:

„A király úr kedvező szerencsével intézte dolgait Csehországban, de közben Magyarország
némely urai, leginkább éppen azok, akiket az ő jóindulata emelt nagy méltóságokra, főként
pedig a két János úr, az egyik az esztergomi érsek, a másik a pécsi püspök, akik alacsony,
köznemesi fedél alatt születtek Szlavóniában, hálátlan lélekkel megfeledkezve a király
jótéteményeiről, nemcsak megzavarták a királyt csehországi ügyeinek intézésében, hanem
kísérletet tettek rá, hogy a magyar jogartól és királyságától megfosszák.” (Thuróczy János: A
magyarok krónikája)

Hunyadi-címer

Fekete sereg

„Először az ősök régi intézkedésénél fogva végeztük és megállapítottuk, hogy ha valamikor a
királynak magva találna szakadni, és az új királyválasztásról folyna a tanácskozás, a
választásban, hivatala méltóságánál fogva, mindenkor a nádoré legyen az első szavazat.” (Az
ún. nádori cikkelyekből)
„[…] az egyes megyék élére ispánokat kell tenni, és […] ezek az ispánok ugyanabból a
megyéből kötelesek maguknak tekintélyes férfiakat alispánokul kiválasztani.” (Az 1486. évi
törvényekből)
„[Mátyás] a királyi családdal semmilyen rokonságban nem állt, és Magyarország királyságát
amellett, hogy a királyi tanács akarata ellenére szerezte meg, úgy viselte, hogy valamennyi
ember előtt méltatlannak látszott az uralkodásra éppúgy családja homályos származása, mint
zsarnoksága miatt.” (Ludovicus Tobero: II. Ulászló követeinek beszéde a királyválasztó
országgyűlésen)
„Életében mind az egész ország reá kiált vala Mátyás királyra, hogy […] felette igen telhetetlen
vala; megnyúzná és megönné az országot a sok vámokkal és nagy rovásokkal [adókkal], mert
négyször rója vala minden esztendőben az országot […]. De mihelyt meghala, minden ember
ottan dicsírni kezdé őtet.” (Heltai Gáspár, 1575)
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2. forduló

Történelem

Kódszám:

Az elemzés szempontjai:





A hatalomra kerülés körülményei
A királyi hatalom megerősítése, átalakítása
A központi hatalom gazdasági háttere, eszközei
Az utódlás kérdése és az utókor Mátyás-képe
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2. forduló

Történelem

Kódszám:

Értékelés szempontjai
Feladat megértése
Tartalom (adatgazdagság,
kifejtettség)
Megszerkesztettség,
nyelvhelyesség

Elérhető
pont

Elért
pont

0-3
0-10
0-2
0-15

OKTV 2017/2018

9

2. forduló

Történelem

Kódszám:
Feladatok a rendes érettségi vizsga évét
közvetlenül megelőző évfolyam tanulói részére

3. Mutassa be a források és ismeretei segítségével (a költő és hadvezér) Zrínyi Miklós
törökellenes küzdelmeit! Válaszában elemezze, miként gondolkodott Zrínyi a török
kiűzésének bel- és külpolitikai feltételeiről! Térjen ki elképzeléseinek változásaira is!
(15 pont)
„Fegyvert, s vitézt éneklek, török hatalmát / Ki meg merte várni, Szulimán haragját, / Ama nagy
Szulimánnak hatalmas karját, / Az kinek Europa rettegte szablyáját.” (Szigeti veszedelem, 1651)
„Az hazájaszerető úrnak, legfőbbképpen magyarnak nem azt kell tekinteni, hogy mi kedves,
mi alkalmatos, hanem micsoda hazájának jobb és hasznosabb […]. Bizony, ha volna erős,
kormos kéz, most volna a törököt lehetséges megtántorítani, [mivel] szemlátomást látni az
monarchiájuknak kisebbülését […]
Az Nagyságod [Rákóczi] parancsolatja szerint, ím, uram őnagysága [Zrínyi] az titkosírás
formát Nagyságodnak megküldte, [és] alázatosan kéri Nagyságodat, evvel mentül ritkábban
éljen, mert csak az is őnagyságának [Zrínyinek] veszedelmes volna, ha megtudódnék, hogy
titkos dolgokat tractál [tárgyal] Nagyságoddal […].” (Zrínyi Miklós követe II. Rákóczi
Györgynek, 1653)
„Én nem látok egy szomszédot is, sem egy idegen nemzetet is, aki a mi kedvünkért örömest
szerencséltesse [cserélje fel] a maga békességes voltát a mi veszedelmünkkel. A vízben haló
embertől fél a hajóban ülő is, hogy őtet is be ne vonja [húzza] magával. […] [Királyunk] kétség
nélkül minden igyekezetével azon vagyon, hogy minket mint sajátját oltalmazzon, noha sok
hadakozási alkalmasint megemésztették az ő tárházait [felemésztették vagyonát]; […] Francuz
[francia] nemzetről van mit mondanunk. Ez a nemzet bizonyára hadakozó, dicsőséges,
hatalmas, de az is nyilván vagyon, mikor nem magának keres s nem magának hadakozik, nem
igen sok jót várhatni tőle […].” (Az török áfium ellen való orvosság, 1661)

Újzrínyivár (http://www.wikiwand.com/hr/Novi_Zrin)
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2. forduló

Történelem

Kódszám:

Hadjáratok 1663-64-ben
(Száray Miklós: Történelem II.)
„[…] a nagyvezérben az elmúlt hadjárat kedvező fejleményei azt a reményt keltették, hogy a
következő évadban szerencsésen folytathatja hódításait; […] Megbízott emberem, ki
Bulgáriában időzik, jelentette, hogy menetkészen áll már százezer tímárbirtokos, negyvenezer
tatár, húszezer udvari pénzen újonnan toborzott katona, húszezer a szomszédos magyarok,
boszniaiak, görögök és bolgárok közül, ötezer albán, tizenötezer erdélyi, húszezer a
havasalföldiek és moldvaiak közül és harmincezer janicsár. […] Melyek eközben a mi
előkészületeink […]? Mit tesz Bécs? […] Hisz éppen azt kívánja Konstantinápollyá tenni az új
Mohamed! […] Nem hagyhatom itt a hallgatás leplébe burkolva Kanizsa várának fölöttébb
súlyos állapotját, mibe magam juttattam, körös-körül véve faltörő kosokkal, azzal a szándékkal,
hogy feldúljam és elfoglaljam, mielőtt az ellenség nagy erővel, kényelmesen a segítségére
siethetne. […] Ne késlekedjék hát Felséged ellátni engem a szükséges dolgokkal […].” (Zrínyi
Miklós I. Lipótnak, 1664. február)
„Birtokaim földúlva, jobbágyaim szétszórva magam katonáimtól megfosztva az elpusztított,
néptelen, az ellenség előtt nyitva álló Muraközben, amit negyven éven át védtem mostanáig a
magam és enyéim sok verejtékével és vérével az ottománok óriási hatalmával szemben, és most
onnan eredt romlásom, ahonnan segítséget kellett volna remélnem, amibe minden bizalmamat
és reménységemet helyeztem.” (Zrínyi Miklós I. Lipótnak, 1664. július)
„Tudja meg […] Felséged, oly igen zavarba hozott, hogy engem, az arra érdemtelent ily nagy
király halmoz el kegyeivel, hogy nem találván méltó szavakat lekötelezettségem kifejezésére,
még most is megmaradnék a tisztes hallgatás mellett, ha […] nem vágynék oly erősen tettekkel
bizonyítani Felségednek őszinte és alázatos érzéseimet, hogy méltasson engem arra, hogy
királyi parancsai szerint szolgálatára állhassak.” (Zrínyi Miklós levele XIV. Lajos francia
királynak, 1664. július)
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2. forduló

Történelem

Kódszám:

Az elemzés szempontjai:





Zrínyi családi-közéleti státusza
Elméleti munkássága, és politikai nézetei, tevékenysége
Törökellenes harcai
Nagyhatalmi viszonyok
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2. forduló

Történelem

Kódszám:

Értékelés szempontjai
Feladat megértése
Tartalom (adatgazdagság,
kifejtettség)
Megszerkesztettség,
nyelvhelyesség

Elérhető
pont

Elért
pont

0-3
0-10
0-2
0-15
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2. forduló

Történelem

Kódszám:

4. Mutassa be a források és ismeretei alapján az ipari fejlődés társadalomra gyakorolt
hatását Nagy-Britanniában a XVIII. század közepétől az 1840-es évek elejéig!
Válaszában összpontosítson a munkásság helyzetére, a társadalmi kihívásokra adott
válaszaira! A marxizmusról már ne írjon! (15 pont)
„A pamutfonodák nagy épületek, de olyképpen vannak építve, hogy a lehető legtöbb embert
lehessen bennük elhelyezni. Hogy ne maradjon kihasználatlanul hely, a gyárakat több
emeletesekre építik, az emeletek lehetőleg alacsonyak. A helyiség legnagyobb részét a gépek
foglalják el. ... Az ipar sajátos jellegének következtében a levegőben állandóan gyapotpor
szálldos, amely az olajjal keveredve ... különösen kellemetlen szagot ad.... Az egyik gyárban,
amellyel megismerkedtem, több száz ember dolgozott, a gyárak gyakran éjjel-nappal dolgoznak. Ezért nagy mennyiségű gyertyát használnak fel, de szinte semmit sem tesznek a
szellőztetés érdekében. Ennek következtében, a friss levegő elégtelensége mellett, állandóan
érződik a sok emberi test párolgása. Az olaj, a gyapotpor és az éjjeli gyertyák. ... Micsoda
következményei várhatók ezeknek az ártalmas körülményeknek? ... a ragályos betegségek
Manchester környékén sokak számára végzeteseknek bizonyultak. ... A betegek többsége,
amikor megkérdezik őket, hol kapták a lázat [a tüdőbajt], azt felelték, hogy vagy őket magukat
fertőzte meg a láz a gyárban vagy másoktól kapták el. Arra a kérdésre, mi volt a foglalkozásuk
azoknak, akiktől a ragályt kapták, ez volt a válasz: ezek a pamutfonodák munkásai. (A
pamutfonodák tulajdonosainál végzett munkáról és a gyárak munkásairól című pamflet- 1784)

A textilipar fejlődése Angliában
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A városi és a falusi lakosság aránya Angliában
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2. forduló

Történelem

Kódszám:

Proletárok

Gyermekmunka a XIX. században

Géprombolás

Egy angol munkásszövetség tagságát
igazoló irat

Owen New Lanark-i kísérlete
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2. forduló

Történelem

Kódszám:

Az elemzés szempontjai:





Az ipari forradalom jellemzői
Demográfiai változások
A társadalom átalakulása
A korai munkásmozgalom
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2. forduló

Történelem

Kódszám:

Értékelés szempontjai
Feladat megértése
Tartalom (adatgazdagság,
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Feladatok a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam
tanulói részére
5. Mutassa be a sztálinizmus gazdaság– és társadalompolitikájának jellemző vonásait az
1930-as évek végéig! (15 pont)
„A régi Oroszország történelme mindenekelőtt azt mutatja, hogy elmaradottsága miatt
állandóan legyőzték. S mindannyiszor elmaradottsága miatt maradt alul: katonai, kulturális,
államszervezeti, ipari és mezőgazdasági hátramaradása miatt. Legyőzték, mert ezt büntetlenül
eltűrte. […] A kizsákmányolók törvénye ilyen: a gyengét és a lemaradót leverik. Ezért véget
kell vetnünk a hátramaradásnak! […] Akarják-e, hogy a szocialista hazánkat legyőzzék, hogy
elveszítse függetlenségét? Ha ezt nem akarják, akkor a legrövidebb időn belül fel kell számolni
az elmaradottságát, és igazi bolsevik tempóban előrehaladni a szocialista gazdaság
felépítésével. Nincs más út! […] Ötven-száz évvel vagyunk elmaradva a fejlett országok
mögött. Ezt a távolságot tíz év alatt be kell járnunk. Vagy véghezvisszük ezt, vagy
szétmorzsolnak bennünket.” (Sztálin beszéde, 1928)
„Itt az ideje, hogy véget vessünk a termelésbe való be nem avatkozás rothadt álláspontjának.
Itt az ideje, hogy elsajátítsunk egy más, új, a jelen periódusnak megfelelő álláspontot: azt, hogy
mindenbe be kell avatkozni. Mondják, hogy nehéz a technikát elsajátítani. Nem igaz! Nincs az
a vár, melyet a bolsevikok ne tudnának bevenni. Megoldottuk a legnehezebb feladatok egész
sorát. Nem sok van hátra: megtanulni a technikát, elsajátítani a tudományt. S ha ezt megtesszük,
olyan ütemben fogunk haladni, amilyenről ma még álmodni sem merünk. És képesek is
vagyunk rá, ha igazán akarjuk!” (Sztálin 1931-es beszédéből)

Orosz és szovjet ipar teljesítménye 1913- 37

Oroszország társadalmának szerkezete, 1917
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A szovjet társadalom, 1928
Munkások és
szolgáltatók
(%); 17,6

Parasztok,
kézművesek
(%); 74,9

Kolhoztagok
(%); 2,9

Polgárság
(%); 4,6

A szovjet társadalom, 1939 Parasztok,
kézművesek
(%); 2,6

Kolhoztagpk
(%); 47,2

Polgárság
(%); 0

Munkások és
szolgáltatók
(%); 50,2

A kollektivizált parasztgazdaságok aránya (%)
„A

szovjet
gazdaságban
bekövetkezett
változásoknak
megfelelőn
társadalmunk
osztályösszetétele
is
megváltozott.
A
földbirtokosok osztálya tudvalevően már a
polgárháború győztes befejezésével likvidálásra
került. Ami a többi kizsákmányoló osztályt illeti,
azok követték a földbirtokosok sorsát. Eltűnt a
mezőgazdaságból a kapitalista osztály. Eltűntek a
kereskedők és a spekulánsok is az áruforgalomból.
Ezzel a kizsákmányoló osztályokat felszámoltuk.
Megmaradt viszont a munkásosztály. Megmaradt a
parasztok osztálya. Úgyszintén az értelmiség is.
Téves volna azonban azt gondolni, hogy ezek a
társadalmi csoportok ez idő alatt nem mentek át
változásokon […]” (Sztálin elemzése 1936)n)
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győzelme a kapitalizmus felett”
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Az elemzés szempontjai:





A sztálini hatalomgyakorlás (elvek, módszerek)
Az iparosítás programja és háttere
A mezőgazdaság kollektivizálása, eszközei és társadalmi következményei
Az átalakítás mérlege

OKTV 2017/2018

20

2. forduló

Történelem

Kódszám:

Értékelés szempontjai
Feladat megértése
Tartalom (adatgazdagság,
kifejtettség)
Megszerkesztettség,
nyelvhelyesség

Elérhető
pont

Elért
pont

0-3
0-10
0-2
0-15

OKTV 2017/2018

21

2. forduló

Történelem

Kódszám:

6., Mutassa be ismeretei és a források alapján Magyarország külpolitikai törekvéseit 1921
és 1938 között! Térjen ki az ország külpolitikai mozgásterének változásaira!
(15 pont)

„1. § A nemzetgyűlés jóváhagyja a magyar királyi kormánynak azt az intézkedését, amellyel
Magyarországnak a Nemzetek Szövetségébe való felvételét kérte s egyúttal tudomásul veszi,
hogy a Nemzetek Szövetségének harmadik közgyűlése 1922. évi szeptember hó 18-án hozott
határozatával Magyarországot a Szövetség tagjai közé felvette.” (1923. évi XII. törvénycikk)
„ Ma Európa helyzete olyan, hogy békét akar mindenáron, és ha nem illeszkedünk bele Európa
érdekeinek szövevényébe, ha nem alkalmazkodunk politikánkkal Európa érdekeihez, akkor
akármennyire van igazunk, mint békebontó állíttatunk oda és semmi téren nem fogja siker
koronázni tevékenységünket.” ( Bethlen István, 1923.)
„Ő Főméltósága a Magyar Királyság kormányzója és Ő Felsége Olaszország Királya,
megállapítván a két nemzet számos közös érdeke tekintetében fennálló összhangot, […] hogy
államaik között az igaz barátság kötelékét létesítsék és gondoskodni kívánva, hogy a béke és a
rend fenntartására irányuló törekvéseiket egyesítsék […]
1. cikk A Magyar Királyság és az Olasz Királyság között állandó béke és örökös barátság fog
fennállni.” ( Az olasz – magyar barátsági szerződésből, 1927.)
„Mi nem tartományokat veszítettünk el. Bennünket földaraboltak […] mi fajunk egyharmadáról
örök időkre le nem mondhatunk. Ezt igazságul elfogadni nem tudjuk. […]Ezekre a határokra
egy végleges békét felépíteni nem lehet. Ezekre a határokra fel lehet építeni egy börtönt,
amelyben mi vagyunk az őrzöttek és a győzők az őrzők. […] nekünk más határokra van
szükségünk.” ( Bethlen István debreceni beszédéből, 1928.)
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Néhány Magyarország által kötött diplomáciai szerződés 1928-1931
ország
év
tartalma
Lengyelország
1928
békéltető eljárási, választott bírósági
Törökország
1929. békéltető eljárási, választott bírósági, semlegességi
Bulgária
1929.
békéltető eljárási, választott bírósági
Ausztria
1931
békéltető eljárási, választott bírósági, barátsági
„ 65. Külkereskedelmi politikánk
Külkereskedelmi politikánkat elsősorban külföldi felvevőpiacok megszerzésére óhajtjuk
beállítani.” (A Nemzeti Munkatervből, 1932.)
„ 1. cikk. A Német Kormány a magyar termékeknek Németországiba való kivitelét a
kompenzációs és clearing (elszámolási) megállapodások keretében a lehetőség szerint elő fogja
mozdítani.
2. cikk. A Magyar kir. Kormány a német áruknak Magyarországba való bevitelénél a német
behozatali érdekekre kellő módon tekintettel lesz. […]”(A magyar-német kereskedelmi
szerződés második pótegyezményéből, 1934.)

Gömbös, Dollfuss, Mussolini
Rómában 1934-ben az ún. római
jegyzőkönyvek aláírásakor

Horthy
és
Hitler
augusztusában

Berlinben

1938

„A magyar királyi kormánynak és a csehszlovák kormánynak a német és a királyi olasz
kormányhoz intézett ama felkérése alapján, hogy a Magyarországnak átengedendő területeknek
a két állam között függőben lévő kérdését döntőbírói határozattal rendezzék […] a következő
döntőbírói határozatot hozták:
1. A Csehszlovákia részéről Magyarországnak átengedendő területek a csatolt térképen vannak
megjelölve. A határok helyszíni megvonása a magyar-csehszlovák bizottság feladatát képezi.
2. A Csehszlovákia által átengedő területek kiürítése és Magyarország részéről való
megszállása 1938. november 5-én kezdődik és azt 1938. november 10-ig végre kell hajtani.
[…].” (Az első bécsi döntésből, 1938.)

OKTV 2017/2018

23

2. forduló

Történelem

Kódszám:

Az elemzés szempontjai:





A külpolitikai elszigeteltség időszaka
A külpolitikai mozgástér növekedése
A harmincas évek első felének kísérletei
Változó európai helyzet és hatásai a harmincas évek közepétől
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Pontösszesítő

Elérhető
pont

Feladat
1. Mutassa be és elemezze a források és ismeretei alapján az
európai tengeri távolsági kereskedelem alakulását a XI-XV.
században! Vesse össze a két fő útvonal jellegzetességeit és
szerepét az európai gazdaság fejlődésében!
2. Elemezze a források és ismeretei segítségével Hunyadi
Mátyás belpolitikáját! Válaszában a királyi hatalom
megerősítésére,
hatalmi
bázisának
változásaira
összpontosítson!
3. Mutassa be a források és ismeretei segítségével (a költő és
hadvezér) Zrínyi Miklós törökellenes küzdelmeit!
Válaszában elemezze, miként gondolkodott Zrínyi a török
kiűzésének bel- és külpolitikai feltételeiről! Térjen ki
elképzeléseinek változásaira is!
4. Mutassa be a források és ismeretei alapján az ipari
fejlődés társadalomra gyakorolt hatását Nagy-Britanniában
a XVIII. század közepétől az 1840-es évek elejéig!
Válaszában összpontosítson a munkásság helyzetére, a
társadalmi kihívásokra adott válaszaira! A marxizmusról
már ne írjon!
5. Mutassa be a sztálinizmus gazdaság– és
társadalompolitikájának jellemző vonásait az 1930-as évek
végéig!
6. Mutassa be ismeretei és a források alapján Magyarország
külpolitikai törekvéseit 1921 és 1938 között! Térjen ki az
ország külpolitikai mozgásterének változásaira!

Összesen:
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