
 

Oktatás i  Hivatal  Kódszám: 

    

A 2018/2019. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második forduló 
 

TÖRTÉNELEM 

Feladatlap 

 
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 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. 

A nyelvhelyesség, íráskép mindegyik esszénél értékelésre kerül (0-2 pont). 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 Kódszám:  

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

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

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

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

 ............................................................................................................. utca......................  hsz. 

Felkészítő tanárok neve: ........................................................................................................... 

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

Középiskolai tanulmányait ebben a tanévben fejezi be:      igen      nem  
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A FELADATOK A KÖVETKEZŐ OLDALON KEZDŐDNEK. 
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KÖZÖS FELADATOK 

1. Elemezze a nyugat-európai mezőgazdaság átalakulását és annak hatásait a 8-13. 

században! Válaszában a technikai, technológiai, demográfiai és éghajlati változásokra 

összpontosítson! (15 pont) 

 

„Az én örökös uramnak. [...] Az említett helyen annyi földet, amint kértem, adni méltóztatott. 

Ezért ezen oklevél szavaival megfogadom, hogy minden tekintetben a ti hasznotokra 

munkálkodom és a nekem nyújtott védelmet szolgálataimmal viszonozni fogom. [...] Ha pedig 

a jelen oklevélben foglaltakat akár teljes egészükben, akár csak kis részben meg merném szegni, 

megesküszöm, hogy neked korlátlan hatalmat engedek, hogy engem az említett földről elűzz, és 

jogod szerint, mint illik, azt másnak add.” (Középkori oklevélminta)  

„Asnapum királyi birtokon kőből kitűnően megépített királyi házat találtunk. [...] A gazdasági 

udvarban tizenhét más házat találtunk fából, ugyanannyi hozzájuk tartozó raktárhelyiségekkel 

és egyéb melléképületekkel, mindezek jól voltak megépítve; egy istállót, egy konyhaépületet, 

egy sütőházat, két magtárat, három csűrt; egy sövénnyel jól körülkerített udvart kő kapuházzal, 

melyen erkély is volt, ahonnét a kiosztások történtek. [...] Az öt malom jövedelme 800 modius, 

a négy sörfőzőház jövedelme 650 modius. [...] A szolgálók között azonban nem találtunk 

lakatosokat, sem más mesterséget űzőket.” (Nagy Károly korabeli birtokösszeírás) 

 „Minden szabad férfi, akinek négy megművelt földje van [...] induljon az ellenség ellen [...]. 

Akinek pedig sajátjaként három földje van, ahhoz társuljon valaki, akinek egy földje van, és 

segítse az előbbit, hogy kettejük helyett láthassa el a szolgálatot.” (Frank törvénykönyv, IX. 

század) 

 „Frigyes, Isten kegyelméből a hamburgi egyház érseke, minden keresztény hívőnek a jelenben 

és a jövendőben, örökös áldásomat küldöm. Azt akarjuk, hogy mindenki számára legyen ismert 

ez a szerződés, amelyet mi a Rajnán inneni emberekkel, akiket hollandoknak neveznek, 

kötöttünk. [...] Egyezséget kötöttünk, amelynek értelmében a fent nevezett földbirtok minden 

mansusáért évente 1 dénárt fizetnek nekünk. [...] a föld gyümölcsének tizedét nekünk adják, 

tudniillik: a tizenegyedik kévét, a tizedik bárányt, malacot, kecskét, ludat, a mézből, a lenből is 

egy tizedet.” (XII. századi oklevél)  

A földművelés korabeli ábrázolása 

Középkori uradalom sematikus ábrája 
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„Ha egy férfi vagy nő [...] a városban [...] egy évet és egy napot eltöltött, annak, aki ezután 

szabadságát el akarná venni, hallgatást parancsoljanak.” (Középkori jogszabály) 

 

 
Európa távolsági kereskedelmi útjai 

  

    
Európa népsűrűsége 

 

 
A középkori éghajlati változások a 13-14. században 
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2. Mutassa be a Jagellók és Magyarország kapcsolatait 1440-1526 között! Elemezze a 

dinasztia közép-európai törekvéseinek hatását Magyarország hatalmi helyzetének 

alakulására! (15 pont) 

 

 
Vegyes-házi királyok magyar trónon 

 

 
I. Ulászló birodalma 

„Mert mialatt a következő évben [Mátyás] Csehországban tevékenykedett, kitört a lengyel háború, 

amely az üdvösség ezer fölötti négyszázhetvenegyedik esztendejében kezdődött. Magyarország 

főpapjai és főurai ugyanis nagyobb részükben összeálltak ellene; úgy határoztak, hogy behozzák 

Kázmért, Kázmér lengyel király második fiát, és megteszik királynak, hogy seregével elűzzék 

Corvinust. […] Az összeesküvés annyira kiterjedt, hogy abból a mintegy hetvenöt kerületből, 

amelyet – mint fentebb írtuk – megyének neveznek, alig kilenc akadt, amely Mátyásnak 

engedelmeskedett és az adót megfizette. A szövetkezők feje a két János volt, nagybácsi és 

unokaöcs […]” (Bonfini: A magyar történelem tizedei) 

  



Történelem 

OKTV 2018/2019 9 2. forduló 

 „Mi azért jöttünk, mert a felséges Ulászló küldött ide, és nem zsarnokot, nem zord, nem ifjú királyt 

kínálunk, hanem emberségeset, kegyeset, békére, háborúra érettet. [...]  

Ulászlót válasszátok, őt hívjátok, őt kívánjátok, kérjétek, akarjátok kormányzótoknak, 

nehogy úgy lássék, mintha ti pásztorotokat nélkülöznétek oly sokáig, ő juhait. [...] A belső és külső 

háborúságtól oly soká gyötört Csehország sohasem talált nyugalmat, míg nem került e szent és 

derék király jogara alá. [...] Az előkelőségek pártoskodásai és civakodásai közepette türelmesen 

meghallgatja mindkét fél vádaskodásait, majd kifürkészve lelkűk mélyét, atyai szeretettel szokta 

feddeni őket, fékezni a vakmerő gazságot, vigasztalni a megkárosítottakat, az őket ért sérelmeket 

 igazságosan megtorolni. [...]” (Ulászló követeinek beszédéből, 1490) 

 
II. Lajos és Habsburg Mária házassága 

 

„Üdvöz légy, nemes Ulászló király, üdvöz légy egyetlen kormányzónk és vezetőnk! Ha elfogadod 

a föltételeket, ez az üdvözlet felségednek és a pannonoknak boldogságára és szerencséjére válik, 

mert úgy gondoljuk, hogy téged nem annyira az örökség joga, a mi szabad választó hatalmunk és 

a megyék szavazata, mint inkább isteni döntés és parancs adott nekünk fejedelmül. [...]  

Amikor az isteni Mátyás halála után királyt kerestünk, akit rajtad kívül leginkább 

megválaszthatnánk, senkit sem találtunk, hogy elődbe helyezhettük volna. Döntésünkkel 

visszautasítva a többi trónkövetelőt, téged már Magyarország királyának kiáltottunk, országod 

gyeplőjét most erős jobbodba tesszük [...] felséged csorbítatlanul őrizze meg az ország törvényeit, 

kiváltságait, köz- és magánjogát, mindazt, ami a hajdani királyoktól származik; újdonságot senki 

kárára be ne vezessen, mint azt Mátyás király gyakorta megtette; főleg a rendkívüli, egy 

aranypénzt tevő adót érvénytelenítse és törölje el, amelyet ő annak idején évente fejenként 

háromszor, négyszer is kivetett.” (Bonfini: A magyar történelem tizedei) 
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Feladatok a rendes érettségi vizsga évét 

közvetlenül megelőző évfolyam tanulói részére 

 

3. Mutassa be a Magyar Királyság katonai helyzetének alakulását 1541 - 1590 között! 

Válaszában elemezze a Habsburgok katonapolitikai elképzeléseit és intézkedéseit a 

16. században (várépítések, hadseregszervezés stb.)! (15 pont) 

 

   
         Az 1543-ban elfoglalt Esztergom   Török hadjáratok 1552-66 

 

Az oszmán hadsereg hatótávolsága a 16. században 

 

„[…] nyomban, az említett béke kelete és közzététele, valamint csereokmányaink kölcsönös 

megerősítése s azoknak mindkét fél részére történő átadása és átvétele után komolyan, szigorúan 

és fővesztés terhe alatt meg fogjuk parancsolni kapitányainknak együttesen és egyenként, 

parancsnokainknak, tisztjeinknek s hadirendünk összes többi vezetőinek, továbbá katonáinknak, 

alattvalóinknak, valamint határ menti népeinknek, hogy ők is szilárdan, szentül és sértetlenül 

tartsák meg ezt a békét.  

Ennek megfelelően: ne támadjanak fegyverrel, erőszakkal és ellenségesen a pasákra, a 

beglerbégekre, a szandzsákbégekre, a parancsnokokra, a tisztekre és egyéb kapitányokra, 

hadvezérekre, katonákra, szolgákra, alattvalókra, bármiféle rendűek és rangúak legyenek is ezen 

vagy bármi néven nevezzék is őket, azokra tehát, akiknek ura a törökök uralkodója [...]”  

(A drinápolyi béke szövegéből, 1568) 

  

Célállomás 
Távolság 

Isztambultól (km) 
Menettávolság 

Isztambultól (nap) 
Harcra fordítható 

idő (nap) 
Nándorfehérvár 1000 60 60 
Buda 1460 90 30 
Bécs 1700 105 15 
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 A 16. századi Magyar Királyság katonai igazgatása Erődítési technikák  

 

„Az én fizetésem dolgáról az mit generális uram ír, azzal az én gyomrom be nem telik, mert ő az 

fizető mesterre mutat, az pedig Indiába lakik-e vagy Rómába, nem tudom; csak azt tudom, hogy 

ím öt holnapja [hónap], hogy egy pénzt sem adtak.”  (Báthory András főkapitány levele, 1549) 

 „[…] a királyi felség a várat, minthogy a török torkában van, új és egészséges katonákból álló 

őrséggel, egyéb hadi felszereléssel és lőszerrel olyan mértékben lássa el, hogy az ellenség számára, 

ha részéről újabb próbálkozásra kerül sor, mindig bevehetetlen legyen.” 

(Eger védőinek levele a nádorhoz a várostrom után, 1552) 

 
„Magyarországnak a jelen országgyűlésre egybesereglett […] rendjei, mindenekelőtt örökös 

hálaköszönetet mondanak a királyi szent felségnek […] az irántunk való kegyességéért és atyai 

jóságáért: Először is, hogy a miképpen ezelőtt több ízben, úgy a legközelebbi télen is a 

Regensburgban tartott birodalmi gyűlésen, végre annyi sok fáradozás után, Magyarországnak a 

megtartására és felszabadítására nem megvetendő segítséget szerzett, és ugyanazt a csehországi és 

más tartománybeli híveitől is kieszközölte[…].” (Az 1557. évi I. törvénycikk)  
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4. Mutassa be a brit tengeri nagyhatalom kialakulását 1588-1763 között! Elemezze a 

gyarmatosítást ösztönző tényezőket! (15 pont) 

„Tekintve, hogy különböző fentebb megnevezett személyek (…) uralkodónőnknek, Őfelségének, 

a királynőnek előzetesen kiesdett beleegyezésével, hazánk dicsőségéért és az Angol Királyság 

kereskedelmi kapcsolatainak fejlesztésére kifejezték azon szándékukat, hogy a vállalkozásban 

való részesedésük méreteivel összhangban és az általuk jegyzett és saját kezűleg aláírt 

pénzösszegeknek megfelelően vállalják, hogy a jelen esztendőben hajót indítanak Kelet-Indiába 

és más hozzá közel fekvő szigetekre és országokba, és ott kereskednek olyan árukkal, amelyekre 

(…) ezekben az országokban szükség van, illetve oly árukat, értékeket stb. vásárolnak és cserélnek, 

amelyekben ezek az országok bővelkednek. […] A jelen gyűlés a következő 15 személyt választja 

ki az utazás felelős vezetőinek és igazgatóinak, […] hogy vezessék a gazdálkodást, rendelkezzenek 

és intézzék az utazással kapcsolatos ügyeket, valamint a célból, hogy forduljanak Őfelségéhez 

azzal a kéréssel, (…) ruházza fel a lehető leghosszabb időre privilégiumokkal, valamint olyan 

jogokkal, vámkedvezményekkel, más kivételezésekkel és engedélyekkel, amilyeneket csak meg 

lehet kapni.”  (A Kelet-Indiai Társaság alakuló jegyzőkönyvéből, 1599) 

 

 

A földbirtokmegoszlás és a bekerítések üteme 

 Anglia a XVII-XVIII. században 

„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 […] 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, […] és területekre, melyek e 

köztársasághoz tartoznak, […] semmiféle más [nem angol] hajón vagy vízi járműveken ..., [csak] 

amelyek tényleg és valóban e köztársaság vagy gyarmatai polgárainak mint tulajdonosoknak és 

jogos birtoklóknak a tulajdonát képezik s amelyeknek a kapitánya és matrózai szintén ezen 

köztársaság polgárai lesznek; mind ama áru elkobzásának és elvesztésének terhe alatt, amit jelen 

törvény ellenére fognak behozni, valamint a hajó elkobzásának terhe alatt, amelyen a nevezett áruk 

vagy termékek behozatnak vagy szállíttatnak. (…)” (Hajózási törvény, 1651)  
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India a XVI-XVIII. században A XVIII. századi brit külpolitika 

működésének sematikus ábrája 

 

 

A világgazdaság és az angol gyarmatosítás kezdetei 

 

  
London népessége 

1500   30 000 

1600 180 000 

1700 600 000 
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Feladatok a rendes érettségi vizsga évében tanulók részére 

5. Mutassa be a magyarországi zsidóságot érintő kormányzati politika alakulását a 

kiegyezéstől a második világháború kirobbanásáig! Elemezze a törekvéseket és 

intézkedéseket befolyásoló társadalmi folyamatokat, bel- és külpolitikai tényezőket! 

(15 pont) 

„[…] midőn a tárgyalt kérvény alakjában egy törvénynek [a zsidók emancipációjáról szóló 

törvénynek] megszüntetése hozatik indítványba, […] már többé nem zsidók vannak megtámadva, 

de meg van támadva a magyar alkotmány alapja: a jogegyenlőség. 

Én, ki egyike vagyok azoknak a keveseknek, akik még élnek azon korszakból, mikor 

Magyarország átalakulását megkezdette, nagyon jól emlékezem arra, hogy mikor e szót felírtuk 

zászlónkra: szabadság, a másik két szót is mellé írtuk: egyenlőség, testvériség. E hármat csak 

együtt lehet elfogadni uraim! mert a szabadság egyenlőség nélkül nem szabadság, az szabadalom, 

kiváltság, az privilégium; azt én a magyar alkotmány alapjául el nem fogadhatom.” (Jókai Mórnak, 

a Szabadelvű Párt képviselőjének országgyűlési felszólalása, 1883. A zsidókérdés a tiszaeszlári 

per nyomán kirobbanó antiszemita zavargások miatt került az országgyűlés napirendjére. A vita 

konkrét oka az volt, hogy tapolcai választópolgárok kérvényezték a zsidók jogfosztását.) 

 

„Huszonöt éve annak, hogy az izraeliták a polgári és politikai jogok tekintetében a keresztényekkel 

egyenjogúsítottak, s ez idő óta a közélet minden vonalán közreműködve nem egy bizonyítékát 

szolgáltatták annak, hogy erős nemzeti érzéstől áthatva részt akarnak venni a magyar nemzeti 

állam teljes kiépítésében. Nagy ideje, hogy az ország ezen hétszázezret meghaladó polgárainak 

vallása is a törvény sánczai közé befogadtassék.” (Az 1895. évi XLII. törvénycikk indoklása) 

A zsidó lakosság aránya különböző 

csoportokban Magyarországon 1910-ben 

(%) 

csoportok arány 

teljes lakosság 5 

kereskedők 61 

nyomdászok 58 

orvosok 48,5 

kocsmárosok 42 

pékek 24 

egyetemi hallgatók 33 

„[…] A magyar fajt a demokrácia úgy érte, mint 

az úszni nemtudót a hirtelen áradás. Sem 

múltjában, sem képességeiben, sem moráljában 

nem volt elkészülve a szabad versenyre.[…] És 

jött a demokrácia, beszabadította a versenybe a 

zsidóságot* ezt a nagyszerű fajt, mely annyi 

erejével érdemli meg, hogy részt vegyen a 

történelem szabad építésében. És ez a faj, mely 

minden sajátságával a szabad versenyre született, 

az új éhesek tátott mohóságával […] kápráztató 

iramban foglalta el a gazdasági, politikai, 

irodalmi, ipari, kereskedelmi, művészi élet: az 

egész magyar lélegzés minden stratégiai 

pontját." (Szabó Dezső: Az elsodort falu, 1919) 

A magyarországi zsidók anyanyelv 

szerinti megoszlása 1890-ben és 1910-ben 

(%) 

anyanyelv 1890 1900 

magyar 63,8 76,9 

német 33 21,7 

egyéb 3,2 1,4 

 

 

 

 

 

 
Antiszemita plakát a Tanácsköztársaság bukása 

után (A bal oldali alak karszalagjának felirata: 

„népbiztos”) 
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„A tudományegyetemekre, a műegyetemre, a 

budapesti egyetemi közgazdaságtudományi 

karra és a jogakadémiákra az 1920/21-ik 

tanév kezdetétől csak oly egyének 

iratkozhatnak be, kik nemzethűségi s erkölcsi 

tekintetben feltétlenül megbízhatók […].  

Az engedély megadásánál a nemzethűség és 

az erkölcsi megbízhatóság követelményei 

mellett egyfelől a felvételt kérők szellemi 

képességeire, másfelől arra is figyelemmel 

kell lenni, hogy az ország területén lakó egyes 

népfajokhoz és nemzetiségekhez tartozó ifjak 

arányszáma a hallgatók közt lehetőleg elérje 

az illető népfaj vagy nemzetiség országos 

arányszámát, de legalább kitegye annak 

kilenctizedrészét.” 

(1920. évi XXV. törvénycikk, a „numerus 

clausus” törvény) 

 

„A tudományegyetemekre, a műegyetemre, a 

budapesti egyetemi közgazdaságtudományi 

karra és a jogakadémiákra való beiratkozás 

szabályozásáról szóló 1920. évi XXV. 

törvénycikk [megfelelő] bekezdése helyébe a 

következő szöveg lép: Az engedély 

megadásánál a nemzethűség és az erkölcsi 

megbízhatóság követelményei mellett 

egyfelől a felvételt kérő […] szellemi 

képességeire, másfelől arra is figyelemmel 

kell lenni, hogy […] a különféle foglalkozási 

ágakhoz […] tartozóknak gyermekei az ezen 

foglalkozásokhoz tartozók számának és 

jelentőségének megfelelő arányban jussanak 

[be az egyetemekre] […]. 

(1928. évi XIV. törvénycikk, a „numerus 

clausus” törvény módosítása) 

 

A zsidó vallású keresők aránya az összes kereső százalékában Magyarországon 1930-ban 

Foglalkozási ágazatok Arány (%) 

Kereskedelem és hitel 40,0 

Nyugdíjas, magánzó 9,1 

Közszolgálat és szabadfoglalkozásúak 8,9 

Bányászat és ipar 8,3 

Közlekedés 3,4 

Napszámos,cseléd, őstermelő 2,7 

 

“[…] a magyar nép […] a modern kapitalista gazdálkodás által irányított tempót nem tudta 

átvenni. Ennek folyományaként a reformok által generált tőkekepződés elsősorban mint “zsidó” 

vagyon jelenik meg, így minden modernizációs kísérlet egyúttal “a zsidó tőke” arányának 

növekedését okozza, amennyiben nem választják a modernizáció államszocialista vagy 

kollektivista útját.” (Imrédy Béla memoranduma Darányi Kálmánnak, 1937.) 

 

„Az egyensúlynak megbontását, amelyet a zsidóságnak az egyes gazdasági foglalkozásokban 

való aránytalan elhelyezkedése jelentett, még inkább jelentőssé tette az a körülmény, hogy a 

lakosságnak ez a rétege jelentős többségében nem érezte át a nemzet történeti hagyományait […]. 

Szükség van [e törvényre] […] a területében, népességében, de gazdasági lehetőségeiben is 

megcsonkított ország nem zsidó fiatal értelmiségének jogos elhelyezkedési és kereseti igényeinek 

méltányos kielégítése szempontjából […].” (Az 1938. évi XV. törvénycikk, az első zsidótörvény 

indoklása) 

 

„A társadalmi és a gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról szóló 1939:XV. 

törvénycikk hatályba lépése óta eltelt fél esztendő tapasztalatai igazolták, hogy ennek a törvénynek 

[…] a húsz százalékos arányt megállapító rendelkezései a magyarországi zsidók aránytalan 

közéleti és gazdasági térfoglalásának visszaszorítására […] nem elegendők.” (Az 1939. évi IV. 

törvénycikk, a második zsidótörvény indoklása) 
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6. Mutassa be a Brit Birodalmat érintő kihívásokat a két világháború között! Válaszában 

összpontosítson nagyhatalmi helyzetének változására, a gyarmatbirodalom átalakulására és 

az ír kérdésre! (15 pont) 

 
A Brit Birodalom a húszas években 

év világ USA 

Német-

ország 

Nagy-

Britannia 

Francia-

ország 

1913 100 100 100 100 100 

1922 99,5 125,8 81,8 73,5 87,8 

1926 126,5 156,1 90,9 78,8 129,8 

1929 153,3 180,8 117,3 100,3 142,7 

Az ipari termelés éves mutatói 1913-1929 között %-ban 

(1913=100%) 

Maximális flottanagyság washingtoni békeszerződés alapján 

„A Megbízott Hatalom [Nagy-Britannia] felelős lesz a brit kormány 1917. november 2-án  

kibocsátott  s  a  többi  Szövetséges Hatalom részéről is elfogadott nyilatkozatának  végrehajtásáért,  

amely  jóindulattal  viseltetik  a  Palesztinában megteremtendő zsidó nemzeti otthon gondolata 

iránt, emellett azonban világosan kijelenti, hogy  nem  kerülhet  sor  olyan  lépésre,  amely  a  már 

meglevő nem zsidó palesztinai közösségek polgári és vallási jogait, vagy más országok zsidó 

lakosságának jogait és politikai helyzetét sértené.” (Részlet az Oszmán Birodalommal kötött, 

Sèvres-i békéből, 1920) 

„Olyan mondatok hangzottak el, hogy Palesztina 

»éppen annyira zsidó lesz, mint amennyire 

Anglia angol«. Őfelsége Kormánya az összes 

ilyen értelmű várakozást teljesíthetetlennek 

tartja, és nincsenek ilyen céljai. Semmikor nem 

vette fontolóra […] az arab lakosság, nyelv vagy 

kultúra felszámolását, illetve alávetését 

Palesztinában […] A nyilatkozat szavai nem arra 

utalnak, hogy Palesztinát egészében Zsidó 

Nemzeti Otthonná kell változtatni, hanem hogy 

»Palesztinában«  egy  ilyen Otthon alakítandó.” 
(Churchill brit gyarmatügyi miniszter, 1922) 

Arab felkelők Palesztinában a harmincas években  
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„A brit kormány törekvése, hogy a nemzetközösséget és a 

birodalmat szorosabb egységbe fonja össze, érthető […] 

De a tények logikája, az egyetemes haladás iránya, 

akárcsak a növekvő nacionalizmus a domíniumokon és a 

gyarmatbirodalom felbomlásának látható jelei mind 

ellene szólnak ennek a törekvésnek. […] Hiszen 

szertefoszlott mindaz, ami Nagy-Britanniát politikai, ipari 

és pénzügyi szempontból uralkodó nemzetté tette.” 
(Nehru, Indiai első miniszterelnökének visszaemlékezése) 
 

 A „sómenet” Gandhi vezetésével, 1930   

„Eden brit külügyminiszter, valamint Musztafa al-Nahhász miniszterelnök 1936. augusztus 26-án, 

Londonban aláírta az Egyesült Királyság és Egyiptom szövetségi szerződését. […] A 

megállapodás a brit katonai megszállást befejezettnek nyilvánította […] s támogatta az ország 

belépési szándékát a Népszövetségbe. […] A megállapodás azt is kimondta, hogy amíg az 

egyiptomi fegyveres erők nem lesznek abban a helyzetben, hogy garantálják a Szuezi-csatorna 

hajóforgalmának biztonságát, a csatornaövezetben 10 ezer brit katona fog állomásozni. […] Kairó 

számára lehetővé vált külpolitikájának önálló formálása.” (Gazdik Gyula: Fejezetek Egyiptom 

modernkori történetéből) 

 

„Írország, hasonlóan a Brit 

Nemzetközösség alkotmányos 

jogokkal bíró tagjaihoz, […], a békés 

törvényhozással és jó kormányzással 

felruházott parlamentet és annak 

felelős végrehajtói hatalommal 

rendelkező kormányt állíthat az Ír 

Szabad Állam irányítására. […] Egy 

hónappal azután, hogy parlamenti 

törvény jóvá hagyja ezt az okiratot, az 

Ír Szabad Állam parlamentje és 

kormányzata nem gyakorolhatja a 

hatalmat Észak-Írország felett. 

(Részlet az angol-ír 

egyezményből,1921) 

Észak-Írország felekezeti megoszlása 1921-ben 
(Tyrone és Fermanagh katolikus, Derry és Armanagh szűk protestáns, 

Antrim és Down megyék protestáns többséggel) 

„1. Ebben a törvényben a „domínium” meghatározás valamennyi felsorolt domíniumot jelenti, 

vagyis domínium Kanada, az Ausztráliai Államszövetség, Új-Zéland, a Dél-Afrikai Unió, az Ír 

Szabad Állam és Új-Foundland. […] 

 2.(2) A jelenlegi törvény hatálybalépése után egyetlen, a domínium parlamentje által kiadott 

törvény […] sem tekinthető érvénytelennek és hatálytalannak azon az alapon, hogy 

ellentmondanak Anglia törvényeinek, illetve az Egyesült Királyság parlamentjének még 

érvényben levő, vagy jövőbeni törvényei valamely rendelkezésének, […]; a domínium 

parlamentjének hatáskörébe megy át minden törvény hatályon kívül helyezése vagy módosítása, 

minden rendelet, előírás vagy rendelkezés érvénytelenítése, illetve módosítása, amennyiben ezek 

a domínium törvénykezéséhez tartoznak.” (Részlet a Westminsteri statútumból, 1931) 
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aláírása       aláírása 
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pont 
Elért pont 

1. Elemezze a nyugat-európai mezőgazdaság átalakulását 

és annak hatásait a 8-13. században! Válaszában a 

technikai, technológiai, demográfiai és éghajlati 

változásokra összpontosítson!  

0 – 15 

 

2. Mutassa be a Jagellók és Magyarország kapcsolatait 

1440-1526 között! Elemezze a dinasztia közép-európai 

törekvéseinek hatását Magyarország hatalmi helyzetének 

alakulására! 

0 – 15 

 

3. Mutassa be a Magyar Királyság katonai helyzetének 

alakulását (1541-1590-ig)! Válaszában elemezze a 

Habsburgok katonapolitikai elképzeléseit és intézkedéseit a 

16. században (várépítések, hadseregszervezés stb.)!  

0 – 15 

 

4. Mutassa be a brit tengeri nagyhatalom kialakulását 1588-

1763 között! Elemezze a gyarmatosítást ösztönző 

tényezőket!   

0 – 15 

 

5. Mutassa be a magyarországi zsidóságot érintő kormány-

zati politika alakulását a kiegyezéstől a második 

világháború kirobbanásáig! Elemezze a törekvéseket és 

intézkedéséket befolyásoló nézeteket, társadalmi 

folyamatokat, bel- és külpolitikai tényezőket! 

0 – 15 

 

6. Mutassa be a Brit Birodalmat érintő kihívásokat a két 

világháború között! Válaszában összpontosítson 

nagyhatalmi helyzetének változására, a gyarmatbirodalom 

átalakulására és az ír kérdésre!  

0 – 15 
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