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TÖRTÉNELEM 
ESSZÉ FELADATOK 

Javítási-értékelési útmutató 

 
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) 

Feladatértés (3 pont): 

A válasz bemutatja a nyugat-európai mezőgazdaság átalakulásának technikai, technológiai, 

demográfiai és éghajlati tényezőit a középkorban. Elemzi a feudalizmus-kori változások 

összefüggéseit, fontosabb következményeit. A versenyző válaszát lényegre törően, a 

forrásokban szereplő információkat beépítve fejti ki, kiegészítve azokat saját ismereteivel. 
 

Tartalmi elemek, kompetenciák (összesen 10 pont): 

1. A kora középkori mezőgazdaság 

 A VIII. századig az uradalmakon zajló földművelés és állattenyésztés biztosította a 

megélhetést, eleinte az önellátás szintjén. 

 A talajváltó rendszerrel alacsony hozamot értek el (külterjes gazdálkodás), amely kevés 

ember ellátását biztosította. 

 A kora középkor végétől Nyugat-Európában pl. a jobb életfeltételek keresése, a 

nomádoktól átvett technológiai újítások és a kolostorokban kibontakozó gazdálkodás 

nyomán a termelés növekedésnek indult. 

 Nőtt a hozam, a termelékenység, s ez a népesség számának és életszínvonalának 

növekedését vonta maga után. 

 A demográfiai változásoknak egyszerre feltétele és következménye is volt az élelmiszer 

mennyiségének növekedése: 

 csökkent a háborúk jelentette pusztulás / kiszámíthatóbbak lettek az életkörülmények, 

 az éghajlat - a felmelegedés hatására – kedvezően változott, 

 a nagyobb termőterület kialakításához új földeket törtek fel, erdőket irtottak ki, 

mocsarakat csapoltak le. (4 pont) 
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2. A technikai, technológiai változások  

 A nagyobb földterület megműveléséhez új technológiát: a két- és háromnyomásos 

gazdálkodást  

 és technikákat alkalmaztak: a csoroszlyás, kormánylemezes fordítóeke és a borona 

mélyebben felszántotta, és jobban elegyengette a talajt. 

 Az igavonó állat (ökör, megpatkolt ló) a szügyhámmal nagyobb terhelést bírt el./ Az 

uradalomhoz tartozó földterületeket (allódium/majorság, jobbágytelkek, közös területek) 

összehangoltan művelték. 

 A modernebb eljárások következtében nőtt a területek eltartóképessége, változatosabb lett 

a táplálkozás./ Nagyobb népsűrűségű területek alakultak ki (pl. Flandria, Észak-Itália).  

(2 pont) 

 

3. A változások hatásai 

 A mezőgazdasági termelés növekedése során élelemtöbblet keletkezett, 

 melynek révén munkamegosztás jött létre/ az iparosok elszakadhattak a földműveléstől/ 

fejlődött a kézműipar,  

 az árufelesleget kialakuló piacokon értékesíthették/ újraéledtek a városok, pl. az eltérő 

tájak – hegység, síkság- találkozásánál, a folyó- és tengerpartokon, a régi római városok 

helyén és az egyházi és világi igazgatási központokban. 

 A falusi lakosság (iparosok, kereskedelemmel foglalkozók) egy része a városokba 

vándorolt („a városi levegő szabaddá tesz”), 

 ahol megalakultak a céhek/ akik létrehozták a céheket. 

 A nyugat-európai lakosság relatív túlnépesedése miatt vándormozgalom indult kelet felé 

(hospesek). 

 Kialakult az árutermelés, pénzgazdálkodás./ A terményjáradék aránya csökkent, a 

pénzjáradéké növekedett. 

 Az árufelesleg nyomán (helyi piaci központok mellett) fellendült a távolsági kereskedelem 

(Hanza és levantei kereskedelem, szárazföldi utak). (4 pont) 

 

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és helyesírás (2 pont): 

A tanuló fogalmazása világos és egyértelmű mondatokból áll. Az elemzés szerkesztett 

szöveg, a tartalom a logikus kifejtést szolgálja. A tanuló megállapításai árnyalt 

elemzőkészségről tanúskodnak. A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy 

helyesírási hibákat. 
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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) 

Feladatértés (3 pont): 

A válasz bemutatja a Jagellók (I., II. Ulászló és II. Lajos) magyarországi szerepvállalásának 

dinasztikus összefüggéseit, európai dimenzióit, kitér hatalomra kerülésük körülményeire. 

Elemzi az uralkodók bel- és külpolitikai mozgásterét, rámutat sikereikre és kudarcaikra. A 

versenyző válaszát lényegre törően, a forrásokban szereplő információkat beépítve fejti ki, 

kiegészítve azokat saját ismereteivel.   

 Tartalmi elemek, kompetenciák (összesen 10 pont): 

1. I. Ulászló uralkodása 

 Habsburg Albert halála után trónviszály alakult ki a legitim trónigénnyel/ dinasztikus 

kapcsolatokkal rendelkező Habsburgok és Jagellók és követőik között./ Albert 1439-es 

halála után hívei a Habsburg család további uralma mellett foglaltak állást (Albert 

születendő gyermekét kívánták megkoronázni), de a rendek többsége Jagello I. Ulászlót 

szánta a trónra. 

 1440-ben (január 1-jén) a magyar országgyűlés a törökellenes fellépést ígérő I. Ulászlót 

választotta királlyá (1440-1444),  

 de nem tudták a Szent Koronával megkoronázni, mert azzal Albert időközben 

megszületett csecsemő fiát, (a későbbi V.) Lászlót koronázták meg (anyja és hívei az 

ellopott Szent Koronával). 

 I. Ulászló és V. László pártja/hívei között megindult a polgárháború, amely gyakorlatilag 

Ulászló haláláig tartott./ A Jagelló-házi király egyik legfőbb támogatója Hunyadi János/ a 

Hunyadi- Újlaki liga volt, míg V. László és Erzsébet pártján voltak pl. a Cilleiek, Jan 

Giskra/Jiskra. 

 A trónviszály indítja el a Habsburg- Jagello dinasztia évszázados versengését a Kárpát-

medence birtoklásáért és a közép-európai vezető szerepéért (melybe Hunyadi Mátyás is 

beszállt dinasztiaalapító- és európai hatalmi törekvéseivel). 

  I. Ulászló megkísérelte (pápai támogatással) kiűzni a már Magyarországot is 

veszélyeztető törököt Európából./ A török veszéllyel szembeszálló Hunyadi János 1443-

44-es hosszú hadjáratának sikerei a török Európából kiűzésére sarkallták az uralkodót. 

 (A nyugati és pápai biztatás hatására hosszú hadjáratot követő, megszegett békéből) az 

1444-es újabb balkáni hadjáratban Várnáig jutottak, ott azonban vereséget szenvedtek, és 

a király is elesett/ a fiatal király nekirontott a janicsároknak, és életét vesztette. 

(3,5 pont) 

2. II. Ulászló uralkodása 

 V. László halála után Mátyás uralkodása idején (1458-90) a Jagellók (és Habsburgok) 

továbbra is aspiráltak a magyar trónra/kifejezték igényüket a trónra pl. a Mátyás- ellenes 

összeesküvést (1471) trónigényük elismerésért cserébe támogatták/ Vitéz Jánosék Kázmér 

egyik fiát akarták a magyar trónra ültetni.  

 Mátyás halálakor (Ulászló követséget küldött Magyarországra, hogy trónigényét 

képviselje, és) a rendek többsége Corvin Jánossal és a Habsburgokkal szemben a cseh 

trónt is birtokló II. Ulászló (1490-1516) mellé állt.  
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 Ulászló (a trónkövetelők közül csak Miksa német király képviselt komoly erőt, akivel a 

király súlyos feltételek árán tudott békét kötni) a pozsonyi békében megígérte, hogy 

elismeri a Habsburgok trónigényét, ha nem születne fia. 

 II. Ulászló koronázásakor ígéretet tett rá, hogy a nemeseket visszahelyezi régi jogaiba, és 

nem fogja beszedni a rendkívüli hadiadót. 

  A királyi hatalom az idők folyamán különböző okokból gyengült, részben belső harcok és 

a Dózsa-parasztháború miatt is, a „fekete sereg” rabló-fosztogató maradványait (nem volt 

ugyanis pénz az ellátásukra) maga Kinizsi Pál verte szét. / Az utókor a „dobzse” (jól van) 

gúnynevet akasztotta rá, némileg igazságtalanul, mert pl. az uralma alatt jelentkező 

problémák más európai udvarokban sem voltak ritkák.  

 (A Habsburgok növekvő befolyását a térségben az is jelzi, hogy) 1506-ban létrejött a 

Habsburg - Jagello házassági szerződés (azaz ha Ulászlónak fia születik, elvesz egy 

Habsburg lányt, illetve Ulászló lánya hozzámegy Miksa egyik unokájához), ám a magyar 

rendek még 1505-ben kinyilvánították, hogy nemzeti királyt választanak. 

 II. Ulászló uralkodása békét hozott (a török veszély ekkor – átmenetileg – nem volt 

túlságosan fenyegető, mert a szultáni udvar figyelmét más területek kötötték le), de 

egyúttal a rendek előretörése figyelhető meg/ 1504-től (a szélütött) Ulászló már csak 

formálisan uralkodott/ bárói hatalomátvételt jelezte, hogy helyette pl. Bakócz Tamás és 

Szapolyai János vitték az ügyeket.  (3,5 pont) 

3. II. Lajos uralkodása 

 II. Ulászló után, fia II. Lajos (1516-1526) követte a trónon, aki (az 1505-ös házassági 

szerződésből kiindulva az 1515-ös bécsi találkozó értelmében) Habsburg Máriával lépett 

házasságra (és Jagello Anna hozzáment Habsburg Ferdinándhoz).  

 A Jagello- Habsburg megegyezés - a francia-Habsburg ellentét miatt- nem vezetett a 

hódító Török Birodalommal szembeni közös fellépéshez./ Lajos hiába vette el 1521-ben 

Máriát, a Habsburgokat a franciákkal való küzdelem kötötte le és Magyarország számára 

hátrányos volt az 1526-ban megkötött cognac-i liga is. 

  Az országot belső küzdelmek és meglehetősen üres kincstár jellemezték miközben az 

erőfölényben lévő török figyelme ismét Magyarországra irányult/ elesett a déli 

végvárrendszer kulcsa Nándorfehérvár. 

 Nem volt elegendő hazai erőforrás és nemzetközi szövetségi rendszer az ereje teljében 

lévő/fénykorát élő Török Birodalom elleni védekezésre/ már 1525-ben tudni lehetett, hogy 

a szultán nagy támadásra készül Magyarország ellen, ami 1526-ban be is következett.  

 A II. Lajossal felálló magyar haderő katasztrofális vereséget szenvedett Mohácsnál és 

utána a király is odaveszett (a megáradt Csele patakba fulladt).  

 A mohácsi csatavesztés és II. Lajos halála a középkori magyar királyságnak és a Jagello- 

dinasztia közép-európai hatalmi törekvéseinek is véget vetett. (3 pont) 

 

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és helyesírás (2 pont):  

A tanuló fogalmazása világos és egyértelmű mondatokból áll. Az elemzés szerkesztett 

szöveg, a tartalom a logikus kifejtést szolgálja. A tanuló megállapításai árnyalt 

elemzőkészségről tanúskodnak. A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy 

helyesírási hibákat. 
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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) 

Feladatmegértés (3 pont): 

A vizsgázó feleletében a Magyar Királyság katonai helyzetének alakulását mutatja be az 

1541-1590 közti időszakban.  

A rendelkezésre álló források alapján bemutatja a Habsburgok katonapolitikai elképzeléseit és 

intézkedéseit a 16. században (várépítések, hadseregszervezés stb.). 

Válaszában kitér a végvárrendszer fenntartásának gazdasági és társadalmi 

összetevőire/problémáira. A versenyző válaszát lényegre törően, a forrásokban szereplő 

információkat beépítve fejti ki, kiegészítve azokat saját ismereteivel. 

 

Tartalmi elemek, kompetenciák (összesen 10 pont): 

 

1. 

 1541. augusztus 29-én Szulejmán megszállta Budát, az ország végérvényesen három 

részre szakadt/ a csecsemő királynak, Szapolyai özvegyének (Izabella) és híveinek a 

Tiszántúlt és Erdélyt adta át a szultán, a nyugati területek Ferdinánd kezében voltak, míg a 

középső rész, a hódoltság a törököké lett.  

 (I. Ferdinánd sikertelen visszafoglalási kísérlete után) a török hadjáratot indított (1541-

1546), hogy a budai felvonulási út védőövezetét kiterjessze, aminek következtében sorra 

estek el a magyar várak (Siklós, Pécs, Simontornya, Fehérvár, Esztergom, Szeged, Vác)/ 

A törökök várrendszert hoztak létre Buda körül a negyvenes években.  

 Az (országegyesítő kísérletek miatt indított) 1552-es nagy hadjáratban a törökök újabb 

hódításaikkal el akarták szigetelni Erdélyt és a magyar országrészeket/ Eger kivételével 

számos várat (pl. Lippa, Temesvár, Drégely, Szolnok) elfoglaltak.  

 Az utolsó jelentős hadjárat az 1566-os, amikor Szigetvár és Gyula is a török kezére került, 

és befejeződtek a várháborúk/ a további Magyarországot meghaladó török terjeszkedés az 

Isztambultól való távolság miatt is gátjává vált.   

 Az utolsó 1566-os hadjárat során Szulejmán meghalt, valamint a két nagyhatalom belátta, 

hogy egyik sem tudja elfoglalni Magyarországot egészen, ezért a status quo rögzítésével 

békét kötöttek. (Drinápoly, 1568) (2,5 pont) 

2.  

 A béke rögzítette a fennálló helyzetet és I. Miksa vállalta, hogy évi adót fizet az új 

szultánnak, Szelimnek/ lezárult a nagy várfoglalások ideje, de állandósultak a portyák és 

rablások, melyek az ország belső területeit pusztították. 

 A Magyar Királyság határán a Habsburgok kiépítették az örökös tartományokat és a 

császárságot védő végvári vonalat.  

 (A következő időszakot mindkét fél az újabb erőpróbára való felkészüléssel töltötte.) Ezt 

követően Magyarország a törökök felvonulási területévé és a két Birodalom 

ütközőzónájává vált, mivel a török hadak csak nagy nehézségek árán lettek volna képesek 

Bécset elérni. (1,5 pont) 



Történelem 

OKTV 2018/2019 6 2. forduló 

3.  

 (Mivel a török erőket csak várakkal lehetett feltartóztatni) a Habsburgok megerősítik a 

végvárrendszert/ óriási költségen a kor színvonalának megfelelően átépíttették a főbb 

várakat (olasz hadmérnökökkel).  

 A korszerűsítés nyomán ekkor jelennek meg pl. új bástyatípusok: az újolasz vagy 

fülesbástyák, melyek hatékonyabb védekezést tettek lehetővé.   

 A jelentősebb végvárak előterében többnyire palánkvárak épültek./ Erődszerűen 

megerősítettek nemesi kastélyokat és udvarházakat, templomokat (gyorsan elkészíthető 

védművekkel: saroktornyokkal, palánkkal és vizesárokkal), hogy menedékül szolgáljanak 

a portyázókkal szemben./ Magyar főúri erőforrások is bevonódtak a védekezésbe. 

 Magyarország területét az Udvari Haditanács irányítása alatt álló főkapitányságokra 

(lényegében katonai körzetekre) osztották./Az Udvari Haditanács ellenőrizte – kinevezte a 

kapitányokat, elindította a rekonstrukciós munkálatokat, fegyverzettel látta el a várakat, 

illetve katonaságot rendelt védelmükre. (2 pont) 

4.  

 A magyar rendek folyamatosan sürgették, hogy az uralkodó erősítse meg a végvárakat, 

helyeztessen beléjük elegendő őrséget.  

 Mivel a várak védői közt a zsoldosok kisebbségben voltak, a katonáskodás feladata 

jelentős mértékben az ún. „vitézlő rendre” hárult.  

 A magyar hadsereg döntően a végvári katonaságból és a főméltóságok könnyűlovas 

bandériumaiból állt, kevéssé volt alkalmas jelentős hadműveletek lebonyolítására, illetve 

nyílt ütközet megvívására.  

 A végváriak zsoldjának (és a szükséges haditechnikai eszközöknek) az előteremtése 

folyamatosan problémát jelentett/ a katonák fizetsége gyakran késett, így hiányzó 

bevételeiket fosztogatással, adóztatással (és túszszedéssel, emberkereskedelemmel) 

egészítették ki. (2 pont) 

5. 

 A Magyar Királyság bevételei jelentősen elmaradtak a szükséges katonai kiadásoktól, 

ezért a magyarországi hadszíntér a dinasztiának jelentős deficitet hozott,  

 de ennek ellenére sem adták fel, hisz az ország megmaradt része védelmi övezetként 

működött. 

 Az udvar Magyarországról származó bevételei a végváriak zsoldköltségeit sem fedezték/ 

nem voltak elegendőek a magyar hadszíntér költségeinek finanszírozására, így azokat 

máshonnan – a magyar nemesség hozzájárulása, az örökös tartományok bevételei, a 

birodalmi rendek segélye, - kellett pótolni.  

 A birodalmi rendek hozzájárulásának igen komoly korlátja volt, hogy (amikor adtak) csak 

a birodalom területének védelmére adtak segítséget, ami hosszú ideig akadályozta a 

támadó hadjáratokat, s elodázta a török kiűzését. (2 pont) 

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és helyesírás (2 pont):  

A tanuló fogalmazása világos és egyértelmű mondatokból áll. Az elemzés szerkesztett 

szöveg, a tartalom a logikus kifejtést szolgálja. A tanuló megállapításai árnyalt 

elemzőkészségről tanúskodnak. A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy 

helyesírási hibákat. 
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4. Mutassa be a brit tengeri nagyhatalom kialakulását 1588-1763 között! Elemezze a 

gyarmatosítást ösztönző tényezőket! (15 pont) 

Feladatértés (3 pont): 

A válasz bemutatja a brit előretörés folyamatát, főbb állomásait. Feltárja a változások 

belső gazdasági, társadalmi, természetföldrajzi okait és a külső politikai, gazdasági 

vonatkozásait. Kitér a gyarmatosítás gazdasági és társadalmi mozgatórugóira, felismeri, 

hogy a nagyhatalmi törekvéseket lényegileg nem befolyásolták a belpolitikai hatalmi 

harcok. A versenyző válaszát lényegre törően, a forrásokban szereplő információkat 

beépítve fejti ki, kiegészítve azokat saját ismereteivel. 

 

Tartalmi elemek, kompetenciák (összesen 10 pont): 

1. 

 Az angol tengeri uralom egyik feltételét a spanyol Armada legyőzése (1588) teremtette 

meg.  

 (Az abszolutisztikusan uralkodó Tudor) I. Erzsébet támogatta az angol tengeri előretörést, 

ami kezdetben a kalózkodással is összekapcsolódott, (s szerepet játszott a spanyolok 

visszaszorításában a tengereken). 

 Angliában a XVI. századtól kezdődött a bekerítések folyamata, ami egyszerre volt 

elősegítője és következménye a kibontakozó kapitalizmusnak. 

 Angliában kialakult egy vállalkozó réteg, amely akart és képes is volt az Indiával 

kibontakozó kereskedelemre/ Erzsébet támogatta ennek a rétegnek a törekvéseit, melyet 

jelez az általa kiadott monopólium.  

 A földbirtokmegoszlás változásai is mutatják, hogy az új vállalkozó réteg, a gentry tört 

előre, ami a tőkés termelés térhódításának következménye, és egyben elősegítette a 

mezőgazdaság, majd az ipar fejlődését. 

 A XVI-XVII. században az angol külkereskedelemben még jelentős szerepet játszott az 

egykori Hanza útvonal, de egyre nőtt az Atlanti-óceán felé (Amerika, India) történő 

kereskedelem is/ az angolok megvetették lábukat Észak-Amerikában, s növelték 

kereskedelmüket a Levantén és Indiában is. (3 pont) 

 

2. 

 A XVII. századi polgárháborút követően létrejött Nagy-Britannia (Anglia, Skócia, 

Írország), ami jelentősen növelte az ország erejét.  

 Az ország fővárosa, London népessége gyors ütemben növekedett, jelezve a gazdaság 

sokoldalú fejlődését, a városiasodás kibontakozását. 

 A mezőgazdaság fejlődése mellett jelentősen nőtt a textilipar teljesítménye, amely egyre 

inkább szerepet játszott a külkereskedelemben is, (főleg a XVIII. században kibontakozó 

gépesítésnek köszönhetően). 

 A polgárháború idején kiadott hajózási törvény (a holland konkurenciát kívánta 

kiszorítani, ami) kiváltotta a hollandokkal a háborús konfliktust, amelyből Anglia 

győztesen került ki, megszerezve a tengeri elsőséget. (2 pont) 
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3. 

 A (polgárháború és restauráció után) létrejövő alkotmányos monarchia biztosította a 

kereskedelemben és a gyarmatosításban érdekelt rétegek érdekeinek érvényesítését mind a 

belpolitikában, mind a külpolitikában. 

 A britek európai politikáját a hatalmi egyensúly fenntartása jellemezte/ Európában a 

kontinentális hegemóniára törő államokkal szemben szövetkeztek rendszerint. 

 E politika azt a célt szolgálta, (a hegemónia kivédésén túl), hogy az európai 

nagyhatalmakat lekössék kontinentális háborúik, s eközben a britek teret nyerhessenek a 

gyarmatosítás területén. 

 Ez a politika érvényesült a spanyol örökösödési háborúban, melyben megakadályozták a 

francia hegemóniát, és megszerezték a kereskedelem szempontjából fontos Gibraltárt. 

 A hétéves háborúban (hasonlóan jártak el, és) birtokukba került a korábban francia kézen 

lévő Kanada. (2,5 pont) 

 

4. 

 Az angolok a XVII. században törtek előre Észak-Amerikában (13 gyarmat, Jamaica) 

versengve a többi jelenlévő nagyhatalommal (francia, holland) 

 A britek Indiában a XVII-XVIII. században még számos európai hatalommal voltak 

kénytelenek osztozni, de fokozatosan egyre nagyobb teret nyertek. (Pl. a hétéves 

háborúban a franciákat Indiában is legyőzték.)  

 A gazdasági befolyásuk (Brit- Keleti Indiai Társaság révén) folyamatosan nőtt, és ennek 

révén is a vetélytársakat háttérbe szorították. 

 Indiában a XVIII. század utolsó harmadáig a brit kereskedelem a hagyományos módon 

zajlott (arannyal és ezüsttel fizettek a fűszerekért és luxuscikkekért)/ A gazdasági 

gyarmatosítást csak a textilipar gépesítése indította el a XVIII. század végétől. 

 Az angol kereskedők számos területen (Afrika, Ausztrália) fontos pozíciókat szereztek, 

(de jelentősebb gyarmatosításra csak – ezen előkészítésen alapulva – a következő 

évtizedekben került sor)./ A pax britannica előkészítése erre a korszakra tehető. 

(2,5 pont) 

 

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és helyesírás (2 pont): 

A tanuló fogalmazása világos és egyértelmű mondatokból áll. Az elemzés szerkesztett 

szöveg, a tartalom a logikus kifejtést szolgálja. A tanuló megállapításai árnyalt 

elemzőkészségről tanúskodnak. A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy 

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

Kiegyezéstől a második világháború kirobbanásáig! Elemezze a törekvéseket és 

intézkedéséket befolyásoló társadalmi folyamatokat, bel- és külpolitikai tényezőket! 

(15 pont) 

Feladatértés (3 pont):  
 

A versenyző válaszában a források és ismeretei segítségével bemutatja a zsidóságot érintő 

kormányzati politika alakulását. Elemzi a kormányzati politikát befolyásoló társadalmi 

folyamatokat, bel- és külpolitikai tényezőket. A versenyző válaszát lényegre törően, a 

forrásokban szereplő információkat beépítve fejti ki, kiegészítve azokat saját ismereteivel. 

 
 

Tartalmi elemek, kompetenciák (összesen 10 pont):  

 

1.  

 A dualizmus korszakában a kormányzati törekvésekben a befogadó és egyenjogúsító 

szemlélet érvényesült. 

 1867-es Kiegyezést követően elfogadták a zsidók emancipációjáról szóló törvényt, 

 amelynek hátterében a kormányzat liberális (jogegyenlőségre törekvő), az 

antiszemitizmust elutasító politikája állt /a már megjelenő antiszemita jelenségeket (pl. 

Tiszaeszlár) elutasította. 

 1895-ben elfogadták az izraelita vallás egyenjogúsításáról szóló törvényt is. 

 A kormányzati politikának ösztönzője és következménye is volt a zsidóság körében zajló 

asszimilációs folyamat/ erős asszimilációs folyamat zajlódott le a körükben. 

 A polgárosodásban és kapitalista viszonyokban a gazdaság/ ipar és kereskedelem számos 

területén meghatározó szerephez jutnak/ Bizonyos foglalkozási ágazatokban a zsidók 

számarányukhoz képest felülreprezentáltak voltak a polgári rétegekben.  (3 pont)  

 

2.  

 Az első világháborús vereség és a forradalmak időszakában felerősödött az 

antiszemitizmus/ a zsidókat bűnbaknak tekintették, felelőssé tették a forradalmakért / a 

kommunizmusért /Trianonért.  

 Teret nyertek a társadalmi nehézségekért, szegénységért, nyomorért a zsidóságot 

hibáztató/ zsidó tőkét felelőssé tevő irányzatok (pl. fajvédő mozgalmak). 

 Ennek következtében az ellenforradalmi rendszernek (és részben a kormányzati 

politikának) része (a nyílt vagy rejtett) antiszemitizmus. (1,5 pont)  

 

3.  

 A Horthy-korszak nemzeti, keresztény értékeket hangsúlyozó rendszere feladta a 

jogegyenlőség elvét./ A dualizmus alatt érvényesülő jogegyenlőség helyett korlátozások 

időszaka kezdődött. 

 1920-ban elfogadták a numerus clausus törvényt, amely korlátozta a zsidó származású 

hallgatók létszámát az egyetemeken, / próbált helyet biztosítani a keresztény középosztály 
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gyermekeinek a megfogyatkozott egyetemi férőhelyeken / ezzel számos zsidó fiatalt 

külföldi egyetemekre kényszerített. 

 1928-ban úgy módosították a törvényt, hogy nem kizárólag a származást, hanem a szülők 

foglalkozását vették figyelembe, ezzel elvesztette antiszemita élét. 

 A bethleni konszolidáció (politikai jogokat is korlátozó, tömegpolitizálást kizáró jellege) 

segített a nyílt antiszemitizmus visszaszorításban/ ebben szerepe volt a nemzetközi 

tiltakozásoknak. (2 pont)  

4.  

 A nagy gazdasági világválság következményei (munkanélküliség, megoldatlan társadalmi 

feszültségek)/ Hitler hatalomra jutása felerősítette az antiszemitizmust, 

 a politikai életben felerősödtek a zsidóság tulajdona/ gazdasági pozíciói ellen fellépést 

sürgető irányzatok./ Kormányzati eszközökkel is helyzetbe akarták hozni a nemzeti 

középosztályt a 30-as évek közepétől./ A politikai életben teret nyertek azon mozgalmak, 

melyek a zsidóság visszaszorítására irányultak. 

  Az 1938-ban elfogadott 1. zsidótörvény (vallási alapon) 20 százalékban korlátozta a 

zsidók arányát egyes pályákon. 

 A törvény elfogadását gazdasági kényszerrel indokolták / a zsidókat nem tekintették a 

nemzet részének./ A törvény már szembemegy a polgári tulajdon, jogegyenlőség 

alapelveivel./ Ezzel kormányzati, törvényhozói szintre került az antiszemitizmus. 

 Náci Németország sikerei pl. az Anschluss hatással volt a magyar politikai életre, és 

növelte a náci ideológia faji antiszemitizmusának népszerűségét/ ezzel együtt a 

nyilasok/Szálasi Ferenc vezette Nyilaskeresztes Párt előretörése/ a nyilas mozgalom 

megerősödése nyomást gyakorolt a kormányzati politikára. 

 Imrédy Béla által is kezdeményezett második zsidótörvény vallási és származási/faji 

alapon még nagyobb mértékben korlátozta a zsidók arányát egyes pályákon és szélesebb 

körre terjesztette ki a törvény hatályát./ A zsidótörvények elsősorban a kereskedelemben 

és az értelmiségi pályákon foglalkoztatottakat érintették. 

 A származási alapon történő állami diszkrimináció hozzájárult a későbbi hazai 

Holocausthoz. (3,5 pont)  

 

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és helyesírás (2 pont):  

 

A tanuló fogalmazása világos és egyértelmű mondatokból áll. Az elemzés szerkesztett 

szöveg, a tartalom a logikus kifejtést szolgálja. A tanuló megállapításai árnyalt elemző 

készségről tanúskodnak. A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási 

hibákat. 
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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) 

  

Feladatértés (3 pont) 

A versenyző bemutatja, hogy a korszak kezdetén a Brit Birodalom területeinek növelését 

érte el. A világpolitikában, a gazdaságban meggyengülő pozíciói, és az ellenőrzése alatt 

álló területek belső folyamatai azonban az új helyzethez való alkalmazkodást várták el 

tőle. A vizsgált időszakban korábbi birodalmi álláspontjának felülvizsgálatára kényszerült, 

és kompromisszumok révén igyekezett a kialakult konfliktusokat kezelni. A folyamatos 

válságkezelés és meghátrálás jellemezte a birodalmi politikát. A versenyző válaszát 

lényegre törően, a forrásokban szereplő információkat beépítve fejti ki, kiegészítve azokat 

saját ismereteivel. 

 

Tartalmi elemek, kompetenciák (10 pont): 

1.  

 Az első világháborút követő békeszerződések és nemzetközi egyezmények a győztes 

Nagy-Britannia területi gyarapodását hozták.  

 Nagy-Britannia (korábbi gyarmatainak megtartásán túl) a vesztes államok gyarmataiból 

területeket szerzett Németország és az Oszmán állam kárára (Afrikában pl. Togo, 

Tanganyika),  

 a Közel-Keleten Palesztina és Irak is - a függőség új formájában- brit mandátumterület 

lett.  

 A washingtoni szerződés alapján a korábban a tengereken betöltött kiemelkedő pozícióit 

viszont nem tudta megtartani. 

 A brit hegemónia visszaszorulását jelzi, hogy a világ pénzügyi életében betöltött szerepe 

és részesedése az ipari termelésből is csökkent a két világháború között. (2,5 pont) 

 

2.  

 A két világháború között a Közel-Keleten, Palesztinában az arab-izraeli ellentét okozta a 

legnagyobb gondot Anglia számára, 

 melynek hátterében az 1920-as sèvres-i békében (a korábbi Balfour nyilatkozatnak 

megfelelően) megfogalmazott – zsidó nemzeti otthon Palesztinában – terv állt.  

 A brit politika nehéz helyzetbe/egyre nehezebb helyzetbe került, mert a zsidóság – a 

cionista mozgalom alapján – ennek megvalósítására törekedett, amelyet az angolok (pl. 

Churchill) a teljes terület tekintetében elvetettek, 

 és az ott élő arab lakosság a saját önálló államiságának megvalósulását látta 

elárulva/veszélyeztetve, így az összeütközések/ ellentétek fegyveres konfliktusokhoz is 

vezettek (pl. az 1936-1939-es arab felkelés).  

 A protektorátusuk alatt álló egyiptomiak önálló állami létet akartak elérni./ 1922-ben 

(bizonyos megkötésekkel) Anglia elismerte Egyiptom függetlenségét, de a katonai és 

gazdasági szempontból (Szuezi-csatorna) kiemelt terület ellenőrzéséről nem szándékoztak 

lemondani./ Az 1936-os brit-egyiptomi szerződés alapvetően az önállóságát nyilvánította 

ki ennek az államnak, de fenntartotta a brit katonai jelenlét lehetőségét. (2,5 pont) 
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3. 

 A brit gyarmatbirodalom ékköve, India is a nagyobb önállóság irányába mozdult a 

világháborút követően./Az Indiai Nemzeti Kongresszus - a legbefolyásosabb politikai erő- 

előbb a domíniumi státusz megszerzését, majd a függetlenséget határozta meg célnak, 

melyre a brit politika kisebb engedményekkel, illetve erőszakos fellépésekkel válaszolt. 

 A vallási téren (muzulmán, hindu, szikh) megosztott népességet (a hindu Móhandász) 

Gandhi erőszakmentes ellenállási mozgalma ideiglenesen összefogta. 

  A brit hatalommal szemben meghirdetett akciókkal pl. Gandhi sómenete (1930) nagy 

társadalmi támogatást szerzett, de az angol hatalom adminisztratív eszközökkel lépett fel 

ellene. 

 A westminsteri statútum szövegébe sem került be India, mint domínium, és az Indiának 

adott alkotmány sem hozott áttörést az addigi állapotokhoz képest. (2 pont) 

 

4. 

 A brit birodalom egyik legsúlyosabb problémáját a világháború idején már fegyveresen is 

fellángoló (húsvéti felkelés) ír kérdés jelentette/ az írek önálló államiságra való törekvése 

jelentette.  

 Az ír függetlenségért küzdő erők részleges sikereket értek el az 1921-es angol-ír 

egyezményben, létrejött a nemzetközösségen belül az Ír Szabad Állam, 

 amely nem oldotta meg az ír sziget vallási (katolikus-protestáns) megosztottságát, nem 

foglalta magába az északi protestáns többségű tartományokat (Észak-Írországot), így a 

sziget irányítása nem lett egységes/ Észak-Írország vallási és politikai megosztottsága 

súlyos konfliktusok forrásává vált. (1,5 pont) 

 

5. 

 A brit birodalmat ért kihívások nyomán született meg a westminsteri statútum (1931), 

melyben London a domíniumoknak önálló bel- és külpolitikai szabadságot adott,  

 és a létrejött Brit Nemzetközösségben a tagság önkéntességen alapult, és a gazdasági 

kapcsolatokon túl a korona iránti hűség kötötte csupán össze az államokat (pl. Kanada, 

Dél-Afrika, későbbi ratifikálással Ausztrália és Új-Zéland). 

 A tárgyalt korszakban Nagy-Britannia korábbi birodalmi álláspontjának felülvizsgálatára 

és állandó válságkezelésre kényszerült /valójában birodalmi ereje, gyarmattartó szerepe 

meggyengült, visszaszorult világszerte. (1,5 pont) 

 

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség (2 pont) 

A tanuló fogalmazása világos és egyértelmű mondatokból áll. Az elemzés szerkesztett 

szöveg, a tartalom a logikus kifejtést szolgálja. A tanuló megállapításai árnyalt 

elemzőkészségről tanúskodnak. A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy 

helyesírási hibákat. 


