
  

Kódszám: 

 

OKTATÁSI HIVATAL 
 

2020/2021. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második forduló  

TÖRTÉNELEM 

FELADATLAP 

Munkaidő: 240 perc 

Elérhető pontszám: 60 pont 

ÚTMUTATÓ 

A feladatlap négy-négy feladatot tartalmaz a rendes érettségi vizsga évét közvetlenül 

megelőző évfolyam, valamint az érettségi vizsga évében tanulók részére. Az 1. és a 2. feladat 

minden versenyző számára megoldandó (közös feladatok), a 3. és 4., valamint az 5. és 6. 

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. 

A megszerkesztettség, a nyelvhelyesség és a helyesírás 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!  

Elért pontszám: 
  

Bizottsági tagok aláírása: 
 

     

 
A VERSENYZŐ ADATAI Kódszám:  

A versenyző neve:  oszt.:   

Az iskola neve:   

   

Az iskola címe:  irsz.  város 

  utca  hsz. 
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KÉRJÜK, ERRE AZ OLDALRA NE ÍRJON! 
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KÖZÖS FELADATOK 

1. Hasonlítsa össze a középkori városiasodás nyugat-európai és magyarországi 

jelenségeit! (15 pont) 

  
Európa népsűrűsége a 14.-15. században Európa városhálózata a 14.-15. században 

  
Carcasson középkori eredetű városa és a középkori Bártfa makettje 

 

„5.Minden takács házában tarthatja egy testvérét és egy unokaöccsét. Mindegyikük számára 

két-két széles és egy-egy keskeny szövőszéket tarthat a házában, […] 

6. Takácsmester nem tarthat szövőszéket házán kívül fiai, testvérei, vagy unokaöccsei számára. 

8. Minden takácsmester csak egy tanulót tarthat a házában, […] 

10. A tanuló megválthatja magát a szolgálat alól, ha a mester beleegyezik, de csakis négy év 

leszolgálása után. De a mester sem tovább nem adhatja, sem meg nem válhat tőle, ha tanulója 

a négy esztendőt le nem szolgálta. 

17. Az atyamester és két, három vagy négy esküdt [...] köteles ellenőrizni, hogy a mester 

elegendő vagyonnal és tudással rendelkezik-e, hogy tanulót fogadhasson... 

32. Minden posztónak tiszta gyapjúból kell lennie, és ugyanolyan jónak az elején, mint a 

közepén. […] 

47. A fent említett céh tagjai közül senki sem kezdheti a munkát napkelte előtt, […] 

51. A takácssegédek hagyják abba a munkát, mihelyt a vecsernyére hívó harang megszólal, 

bármely plébánia területén dolgoznak is, és a vecsernyére szóló harangozás után be kell 

fejezniük.” (A párizsi takácsok XIII. századi céhszabályzatából) 
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„Hasonlóképpen válasszanak két pékmestert és péksegédet, hogy azok szerezzék be az összes 

élelmiszereket és azon megnevezett két péksegédnek minden munkáját, akik a két mesterrel az 

élelmiszert és ehhez hasonlókat beszerzik, mind a műhelyben, mind a malomban a péksegédi 

munkát is kötelesek elvégezni. 

Hasonlóképpen a péksegédek ne vessék el a céhszabályzatot, és minden előírt fejezetet 

hűségesen tartsanak be, és ne legyenek abban törvényszegők, amit egykor a pékmesterek erre 

vonatkozólag megígértek.” (A pozsonyi pékek céhszabályzatából, 1433) 

 

 

A középkori Európa régióinak összevetése 

 

 

Az angol, a francia és a magyar rendi gyűlés szerkezete a XV. században 
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Elemzési szempontok: 

 telepítő tényezők, kialakulásuk hasonlóságai és különbségei 

 népsűrűség, várossűrűség összefüggései, a városépítészet sajátosságai 

 a városok gazdaságban elfoglalt szerepe 

 a városok jogállása és politikai szerepe, társadalmi tagolódása 
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Értékelés szempontjai 
Elérhető 

pont 

Elért 

pont 

Feladat megértése 0 - 3  

Tartalmi elemek 0 - 10  

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és 

helyesírás 
0 - 2  

 

 
0- 15  
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2. Hasonlítsa össze Hunyadi János és Mátyás törökellenes politikájának jellemzőit!  

Térjen ki a kül- és belpolitikai feltételrendszerre, jelentősebb hadjárataikra! 

 (15 pont)  

 
Hunyadi János törökellenes harcai 

„A sok fényes viadalnak és híres győzelemnek [hosszú hadjárat] az volt a következménye, hogy 

a törökök császára követeket küldött a királyhoz meg a vajda úrhoz [Hunyadihoz], és a 

fegyverszünet megkötésén fáradozott. Meg is állapodtak tízévi fegyvernyugvásban. A török 

császár Szendrő várát és Rácország [Szerbia] többi erődítményét, ahányat csak elvett, 

visszaadta. A fegyvernyugvást esküvel erősítették meg. Bár sohase tették volna meg! Mert 

utóbb a fegyverszünetet a király és a vajda úr – Julianus bíboros úr [Giuliano Cesarini], a pápai 

követ ösztönzésére – megszegte, és emiatt Ulászló király és a vajda úr hadiszerencséje 

balszerencsére fordult. [Julianus bíboros úr] Azt ígérte ugyanis, hogy a keresztények számos 

uralkodója siet majd segítségükre […] de ugyanezt ígérgették az uralkodók és az említett 

országok lakosai is.”  (Részlet Thuróczy János A magyarok krónikája című munkájából)  

 
A nándorfehérvári diadal 
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Mátyás éves bevételei aranyforintban 

„[…] Miklós őrkanonok, szószólónk, hazatérve jelentette ugyan a pápa legjobb indulatát 

irányunkban, de egy mentegetődző levelet hozott, hogy tudniillik az itáliai háborúk miatt 

jelenleg nem tud segíteni a kereszténység ügyén. Azt akarjuk tehát, hogy ne legyetek tovább 

Őszentségének terhére, hanem egyéb ügyeket elintézve térjetek mielőbb haza. Azt az egy, igen 

fontos dolgot azonban hazatértekkor fejtsétek ki, hogy manapság veszedelmes az egész 

kereszténység ügye iránt tanúsított hanyagság, s ezt úgy fejtsétek ki, hogy a pápa s a többiek 

megértsék, mi következhetik ebből, s ha – amit nem kívánunk – valami baj történik, azt ne 

róhassák fel Magyarország királyának, akin egyáltalán nem múlott a kereszténység megvédése, 

sőt a mohamedi babona kiirtása. Mi ezentúl szükségképpen azt tesszük, ami helyzetünk 

szempontjából kevéssé tűnik veszélyesnek.” (A magyar uralkodó levele a pápai udvarba 

küldött követének; 1462) 

 

Hunyadi Mátyás török politikája 1464 után 

 „[A gyalogosok] különböző rendekre oszlanak, egyesek könnyűgyalogosok, mások vértesek, 

akadnak köztük pajzsosok … ezenkívül puskások, akik értenek a puskához, vagy efajta kisebb 

lőfegyverrel való lövéshez, de azért nem olyan vitézek és hasznosak puskájukkal, mint a többi 

gyalogos. A csata kezdetén azonban, mielőtt a kézitusára kerülne a sor, a pajzsok mögé állítva, 

valamint védelemben igen használhatók.” (Mátyás levele Veronai Gábor püspöknek, 1481. 

március 10-én, idézi: E. Kovács Péter: Matthias Corvinus. Bp., 1990. 93. oldal. Kitér még rá, 

hogy Mátyás röviden említést tesz a nehéz- és könnyűlovasságról.)  
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Az elemzés szempontjai:  

 külpolitikai lehetőségek  

 hadászati jellemzők, a seregek összetétele, fenntartásuk költségeinek biztosítása 

 támadó és védekező harcok, hadjáratok 

 koncepcionális kérdések 
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Értékelés szempontjai 
Elérhető 

pont 

Elért 

pont 

Feladat megértése 0 - 3  

Tartalmi elemek 0 - 10  

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és 

helyesírás 
0 - 2  

 

 
0- 15  
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FELADATOK A RENDES ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉVÉT 

KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ ÉVFOLYAM TANULÓI RÉSZÉRE 

3. Mutassa be az uralkodó és a parlament viszonyának alakulását a 17-18. századi 

Angliában! (Elsősorban a folyamatokra és a bekövetkezett változásokra 

koncentráljon!) (15 pont) 

 „Nem tagadható, hogy eredetileg és később is hosszú ideig a Parlament tagjai nagy 

tekintélynek örvendtek, ugyanis meg volt nekik engedve, hogy szabadon, a büntetéstől való 

félelem nélkül nyilatkozzanak az államot érintő valamennyi kérdésről, beleértve még a király 

személyére vonatkozóakat is, akit, az igazat megvallva, inkább tekinthettek a köztársaság 

fejének, mint uralkodónak. De most, hogy az uralkodó abszolút, a dolgok egészen más irányt 

vettek. A Parlament tekintélyét és hatalmát nagyon megnyirbálták, így az, bár régi formáját 

megőrizte, elveszítette eredeti függetlenségét.” (A velencei nagykövet 1607-es helyzetjelentése) 

„Iktassék törvénybe, […] hogy abban az 

esetben, ha nem hívnak össze parlamentet 

Anglia nagypecsétjével ellátott paranccsal, 

és az nem gyülekezik össze és nem tartják 

meg […] akkor […] a parlamentnek össze 

kell gyűlnie és azt meg kell tartani a 

szokásos helyén, a Westminsterben, ˙[…] 

ezentúl semmiféle összeült parlamentet nem 

lehet feloszlatni vagy elhalasztani 

összeülésétől számított, illetve az erre 

kijelölt időponttól számított 50 napon 

belül,hacsak az Őfelségének, örököseinek 

vagy utódainak és az összeült parlament 

mindkét házának jóváhagyásával nem 

történik.”  

(Az angol parlament törvénye, 1641) 

„Kívánjuk és elrendeljük, hogy mostantól fogva a viszálykodás, a széthúzás és a pártoskodás 

hangja végleg elhaljon alattvalóink között, akiket teljes egységre hívunk, és oltalmunk alatt 

felszólítunk a mi igazságos jogaink és az övék helyreállítására egy szabad Parlamentben, 

amelynek a tanácsát, királyi szavamra, ki fogjuk kérni.”     (Károly brédai nyilatkozata,1660) 

„[…] ezért sohasem tételezhető fel, hogy a társadalom hatalma vagy a törvényhozó hatalom 

többre is kiterjedhet, mint amit a közjó megkíván. […] Bárki is rendelkezzék tehát egy államban 

a törvényhozó vagy a legfőbb hatalommal, annak kötelessége, hogy ne rögtönzött 

rendeletekkel, hanem érvényes, állandó törvényekkel kormányozzon, amelyeket kihirdettek és 

ismertettek az emberek előtt; hogy a hatalmat elfogulatlan és igazságos bírák útján gyakorolja, 

akiknek e törvények alapján kell eldönteniük a vitákat, és hogy a közösség erejét csakis a 

törvények végrehajtására használja.”(John Locke: Két értekezés a polgári kormányzatról, 1688) 

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

felső- és az 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 [...] 

3. Hogy az egyházi törvényszékeknek és más hasonló bizottságoknak vagy törvényszékeknek 

elrendelése, illetőleg felállítása, törvénytelen és veszedelmes. 

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

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

vagy megfogja szabni, törvénytelen. (Declaration of Rights (A Jogok Nyilatkozata), 1689) 

  

Cromwell feloszlatja a „csonka” parlamentet, 1653 
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Az alkotmányos monarchia felépítése 

 
Diadalmenet – Részlet William Hogarth 

„Választások” sorozatából, 1754 

 
Walpole, a whig miniszterelnök az 

Alsóházban 

„A törvényhozásban a köznép a nemesség, a nemesség pedig a köznép ellenőre, miután jogában 

áll megvétózni bármely határozatot, amelyet a másik hozott; a király pedig mindkettőjüket 

ellenőrzése alatt tartja, és így megvédelmezi a végrehajtó hatalmat a jogbitorlással szemben. 

Az uralkodó végrehajtó hatalmát pedig a parlament két háza tartja megfelelő korlátok között, 

mivel a parlamentnek jogában áll kivizsgálni, felelősségre vonni és megbüntetni (no nem a 

királyt, hiszen az megsértené alkotmányos függetlenségét, hanem, ami a köz számára sokkal 

üdvösebb) a király gonosz és ártalmas tanácsadóit.” (Sir William Blackstone:Kommentárok 

Anglia törvényeiről, 1765/1769) 
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Az elemzés szempontjai: 

 A parlament és az uralkodó konfliktusának okai és összetevői a 17. század elején 

 Parlamentarizmus a polgárháború időszakában 

 A restauráció időszaka 

 A parlamentáris monarchia születése/ a „dicsőséges forradalom” és az alkotmányos 

monarchia működése 
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Értékelés szempontjai 
Elérhető 

pont 

Elért 

pont 

Feladat megértése 0 - 3  

Tartalmi elemek 0 - 10  

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és 

helyesírás 
0 - 2  

 
0 – 15 
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4. Mutassa be a források és ismeretei alapján Kossuth Lajosnak a Habsburg 

Birodalommal kapcsolatos nézeteit, különös tekintettel Magyarországnak a 

birodalomhoz fűződő kapcsolatrendszerére az 1840-es évektől a kiegyezésig! (15 pont) 

„[…] termékeinknek állandó piacza csupán Austria. Igen, de némely termékeinket ez sem 

veheti, például: nem borainkat, nem dohányunkat, mert ez ott, mint nálunk a só, kincstári 

magánjövedelem. Egyéb termékeinket pedig Austria nem képes elfogyasztani […] hogyha 

honunk a német vámszövetség tagjává lenne, s a közel 40 millió német velünk financiális és 

kereskedési érdekekben egy családdá olvadva, roppant morális súlyának természetes 

gravitatióját a hazánkbani német elemnek támaszul nyujtná: nincs Isten, ki a magyart az 

enyészettől megmenthetné.” (Kossuth Lajos: Vámszövetségi érdekek)  

„Kimondottam meggyőződésemet, miként […] a köztünk és a Császári birodalom szövetséges 

népei közt fenforgó érdek találkozást önállásunk, szabadságunk s jólétünk kára nélkül csak a 

közös alkotmányosság érzelemrokonitó alapján lehet kiegyenliteni. […] De arról is meg 

vagyunk győződve, hogy […] törvényeink csak az által nyerhetnek életet és valóságot, hogy 

végre hajtásukkal minden idegen avatkozástól független nemzeti kormány leszen megbizva, 

[…]” (Kossuth beszéde az országgyűlés kerületi ülésén az országgyűlés teendőiről és az 

uralkodó elé terjesztendő feliratról)  

„[…] Uraim! a haza veszélyben van. […] Horvátország nyílt pártütésben van. […] A másik 

dolog ott lent a szerb lázadás. […] Végre uraim! meg kell említenem, […] hogy a bécsi falakban 

létező hatalomnak fáj Magyarország felett nem rendelkezhetni többé. […]” (Kossuth Lajos: 

Pest, julius 17-én., Kossuth Hírlapja. 1. évf. 16. sz. 1848.07.18.) 

 

 
Kossuth bankó 

 
Josef Lanzedelli karikatúrája:Kossuth 

kalapja és a királyi koronák 

 

 „[...] Isten és világ előtt mondom, hogy a magyar nemzet [...] érzelmeire kell a dynastiának 

őszinte bizalommal támaszkodnia, [...] annyit mondok, [...] hogy az uralkodó háznak Budán 

kivül nincsen helye, [...] A magyar országgyülés küldöttség által fogja meghivni a királyt Buda 

várába, [...]” (Kossuth Lajos: Pest július 29-én, 1848.,  Kossuth Hírlapja 1. évfolyam 26. sz.) 

 

 „A magas bécsi alkotmányozó országgyűlésnek.  

[…] Magyarország […] vallja […] Isten és a világ előtt, hogy az osztrák nemzetnek mélyen 

elkötelezett barátja, szövetségese és testvére, […] Nagyon valószínű, hogy bátor csapatainktól 

szorongatva [Jellacsics] a rabló hordáit osztrák területre veti át, és elképzelhetőleg magát Bécset 

is fenyegetni szándékszik […] a magyar nemzet a Béccsel és Ausztriával szembeni hála 

legszentebb kötelességének tartja ebben az esetben Jellacsicsot üldözőbe venni, […]” 

(részlet Kossuth beszámolóiból a képviselőház délelőtti és délutáni ülésén, 1848 október 10.)   
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„Mi, a magyar álladalmat törvényesen képviselő nemzetgyűlés […] a hitszegő Habsburg-

Lotharingeni házat Isten és világ előtt trónvesztettnek nyilatkoztatjuk: […] 

1. Magyarország a vele törvényesen egyesült Erdéllyel és hozzá tartozó minden részekkel 

és tartományokkal egyetemben szabad, önálló és független európai státusnak nyilváníttatik, 

[…]” (részlet a magyar nemzet függetlenségi nyilatkozatából) 

 

„Ausztria bukva volt, s csak orosz erő emelhette, emelte fel. […] Az erős Ausztria helyébe nem 

egy erős Magyarország lépett, hanem […]: „Ausztria mint az orosz szatellisze” [csatlósa]. 

Mihelyt ügyünkbe az orosz beleegyezett, sem győzelem, sem veszteség esetében nem volt 

többé lehetséges, hogy a harcból egy erős Ausztria lépjen elő életbe, […]”(Kossuth leveléből 

az angliai és franciaországi magyar követekhez és diplomáciai ügynökségekhez)  

 

 
A Dunai Konföderáció terve, 1862 

 

„ […] A jogvisszaszerzés álláspontjáról a jogfeláldozás sikamlós terére jutottál… […] Lassan-

lassan fellebben a fátyol a Bécscseli alkudozások titkairól. Ugy látszik, mind ez már kicsinált 

dolog, s az országgyülés csak arra van hivatva, hogy a bevégzett tényt registrálja. De én e 

tényben a nemzet halálát látom; s mert ezt látom, kötelességemnek tartom megtörni 

hallgatásomat, […]”(részlet a „Cassandra-levél” intelmeiből)  
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Az elemzés szempontjai:  

 Kossuth Lajos törekvései az 1840-es években 

 Kossuth nézetei a Habsburg Birodalom nemzetközi helyzetéről, a német 

egységfolyamatról és a birodalom alkotmányos átalakításáról 

 Kossuth útja 1848-1849-ben a perszonáluniótól a függetlenségig, együttműködési 

kísérlete az ausztriai polgári és demokratikus erőkkel 

 Kossuth kísérlete a Habsburg Birodalomtól független keretek megteremtésére 1849 után 
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Értékelés szempontjai 
Elérhető 

pont 

Elért 

pont 

Feladat megértése 0 - 3  

Tartalmi elemek 0 - 10  

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és 

helyesírás 
0 - 2  

 

 
0 - 15  
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FELADATOK A RENDES ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉVÉBEN TANULÓK RÉSZÉRE 

5. Mutassa be a források és ismeretei segítségével az Afrika gyarmatosítása során 

megjelenő nagyhatalmi törekvéseket, azok mozgatórugóit a 19. század utolsó 

évtizedeiben és a 20. század elején (1914-ig)! Térjen ki a térségben kialakuló 

nagyhatalmi ellentétekre is!  (15 pont) 

„Állítom, hogy mi vagyunk a legtisztább faj a világon, és annál jobb az emberiségnek, minél 

nagyobb részét népesítjük be a világnak. […] Afrika készen áll számunkra, az a feladatunk, 

hogy megszerezzük. A mi kötelességünk az, hogy megragadjunk minden alkalmat a 

területszerzésre. Azt a gondolatot kell szem előtt tartanunk, hogy a több megszerzett terület 

egyszerűen azt jelenti: az angolszász faj, a legjobb, legemberibb, legtiszteletreméltóbb faj 

többet birtokol a világból.” (Cecil Rhodes angol politikus, vállalkozó, 1877) 

 

 
Brit gyarmatok Afrikában 

 
Francia gyarmatok Afrikában 

 

 

 
Német gyarmatok Afrikában 

 
Olasz gyarmatok Afrikában 

  



Történelem Kódszám:  

OKTV 2020/2021 21 2. forduló 

 

 
A „Rhodes-kolosszus” (Cecil 

Rhodes gyarmati törekvéseire 

utaló angol karikatúra, 1892. 

Rhodes kezében az általa tervezett 

távíróvonal kábele látható.) 

 
1886-ban feltárt aranybánya a búrok által lakott 

Transvaal tartományban 

 

 

 

 

Angol karikatúra, 1898.  

A brit buldog előtt lévő tál felirata 

„Khartum”, a benne lévő csont felirata 

„Fashoda”. (Mindkettő szudáni város.) A 

karikatúra címe: „Nincs harc”. Felirata 

szerint a francia uszkár a következőket 

mondja: „Ha nem lehet enyém a csont, 

megelégszem, ha adsz nekem egy kis 

maradékot”.  

 

„A franciák most tőlük telhetőleg igyekeznek eleget tenni az algecirasi felhatalmazásnak [az 

első marokkói válságot lezáró egyezménynek, mely pénzügyi és rendészeti felügyeletet adott 

Franciaországnak Marokkó felett], hogy Marokkóban rendet csináljanak. Két oldalon küzdenek 

a francia csapatok: nyugaton Casablancánál, Babatnál és Feznél, Marokkó keleti részén pedig 

a Mulája folyam partján egy másik csapat küzd a felkelő marokkói törzsekkel. Mariza a 

legkülsőbb algériai–marokkói határőrség. Innen 35 kilométernyire van egy kis őrség, már bent 

Marokkóban […]. Ennek az őrségnek a többszöri megtámadása és több katona meggyilkolása 

a Beni Snasseni [marokkói] törzsek által, késztette a franciákat arra, hogy ezt a törzset 

megbüntessék, kártérítésre kényszerítsék, szóval, hogy fegyveres erővel rendet csináljanak.” 
(Attomyr Mihály helyszínről küldött tudósítása a Vasárnapi Újságban, 1908) 
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Az elemzés szempontjai:  

 A gyarmatosítás hátterében álló gazdasági érdekek és ideológia 

 A brit gyarmati törekvések és eredményeik 

 A francia, német és olasz gyarmati törekvések és eredményeik  

 Nagyhatalmi konfliktusok és okaik Afrikában 
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Értékelés szempontjai 
Elérhető 

pont 

Elért 

pont 

Feladat megértése 0 - 3  

Tartalmi elemek 0 - 10  

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és 

helyesírás 
0 - 2  

 

 
0 - 15  
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6. Elemezze ismeretei és az alábbi források felhasználásával a magyar területi revíziós 

lépéseket 1938 és 1941 között! Válaszában tárja fel ezek külpolitikai hátterét, 

Magyarország nemzetközi mozgásterének változásait! (15 pont) 

 

 
Revíziós lépések 

„A magyar királyi kormánynak és a csehszlovák kormánynak a német és a királyi olasz 

kormányokhoz 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. […]” (Az ún. első bécsi döntésből, 1938. november 2.)  

 „Honvédek! Ismét történelmi napokra virradtunk! [...]  

Most, amikor útba indítalak Benneteket Kárpátalja húsz éven át sanyargatott népe, derék ruszin 

és magyar testvéreink felszabadítására, biztos vagyok benne, hogy e nagy fáradsággal és esetleg 

újabb nehéz harcokkal járó feladatot éppoly tökéletesen fogjátok megoldani, mint ahogyan a 

cseh támadások ellen megvédtétek határainkat és vissza fogjátok vezetni ruszin testvéreinket 

Szent István birodalmába, ahol ezer éven át jóban, rosszban egyaránt velük együtt éltünk, 

örültünk és véreztünk.  

Honvédek! Isten és a Haza nevében, kísérve népünk szeretetétől, előre az ezeréves határunkig, 

a Kárpátok bércéig, hogy ott kezet nyújthassatok lengyel bajtársaitoknak! […]”  

(Horthy Miklós hadparancsa, 1939. március 16.)  

 „Nem tartom kizártnak – mondottam -, hogy a kisebbségek és a kommunista agitáció folytán 

megvadított román tömeg lázadásban tör ki abban az elkeseredésben, hogy Románia közel 

50000 km2 területet adott át kardcsapás nélkül Oroszországnak. […] egy gyors magyar akció 

látszik indokoltnak, mely a gazdasági rend fenntartását biztosíthatná. Mi tudjuk, hogy a német 

kormánynak a legfontosabb az, hogy ezekből a régiókból az ellátása zavartalanul biztosíttassék. 

Ezt az ellátást a gabonaneműek terén Magyarországról az esetleges magyar-román háború 

folyamán is biztosítani tudjuk […].”(Csáky István külügyminiszter napijelentése Clodius német 

követtel folytatott tárgyalásról, 1940. június 28.) 
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„Gróf Teleki behatóan ismertette követeléseink jogosultságát etnográfiai és gazdasági alapon, 

majd érintette történelmi érveinket, [...]. Hitler kancellár azt válaszolta, hogy a Német 

Birodalomban aligha akad német, aki száz százalékig ne volna meggyőződve arról, hogy 

Magyarországnak jogos követelései vannak Romániával szemben. [...] A kancellár most Ciano 

grófhoz [olasz külügyminiszterhez] fordult, és kérte, hogy ő is nyilvánítsa véleményét. Ciano 

gróf azt mondotta, hogy az olasz kormány felfogása tökéletesen egyezik a német kormányéval. 

Olaszország sem tartja az időpontot jónak, [...]. Olaszország, éppen úgy, mint a Német 

Birodalom, nehéz harc előtt áll, amelyet Angliával több hadszíntéren kell megvívnia, és erre 

kell most minden erejét koncentrálni. [...]  

Erre azt válaszoltuk, hogy mi ketten a románokkal egyedül nem fogunk megegyezni, [...]. Úgy 

véljük, hogy egy közvetlen tárgyalás a románokkal csak akkor kecsegtetne sikerrel, ha abban 

Németország és Olaszország is részt venne.”  

(Csáky István külügyminiszter napijelentése, 1940. július 10.)  

 

Galeazzo Ciano olasz és 

Joachim von Ribbentrop 

német külügyminiszter 

aláírja második bécsi döntést 

(Magyar Nemzeti Múzeum 

Történeti Fényképtár) 

 

„1. cikk. A Magyar Királyság és a Jugoszláv Királyság között állandó béke és örökös barátság 

fog fennállani. 

2. cikk. A Magas Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy tanácskozni fognak mindazokban 

a kérdésekben, amelyek megítélésük szerint kölcsönös kapcsolataikat érinthetik.” 

(A magyar-jugoszláv barátsági szerződésből, 1940. december) 

 „Március 27-én […] Hitler kancellár magához kérette berlini követemet, és közölte vele azt, 

hogy […] elérkezett az a pillanat, amikor Magyarország Jugoszlávia elleni revíziós igényeit 

megvalósíthatja, mégpedig olyképpen, hogy a németek oldalán elintézzük a jugoszláv kérdést. 

[…] Egy nappal a Minisztertanács után Teleki gróf miniszterelnök […] véget vetett az életének. 

[…] Teleki gróf a közvetlenül halála előtt hozzám írt levelében vázolja azokat a körülményeket, 

melyek a Jugoszláviával kötött barátsági paktumból kifolyólag lelkiismeretét terhelik.” 

(Horthy Miklós levele Mussolinihez, 1941. április 3.)  

 

Visszacsatolt országrész Terület (km2) Népesség (fő) Magyar anyanyelvű 

Felvidék és Kárpátalja déli része  11 927 1 062 022 84,1% 

Kárpátalja északi része  12 061 694 022 10,1% 

Észak-Erdély és Székelyföld 43 104 2 577 260 52,1% 

Délvidék  11 475 1 030 027 38,9% 

Összesen 78 653 5 391 083 50,3% 

Magyarország 1941-ben 171 753 14 683 323 77,4% 

A visszacsatolt területek népessége és magyar lakossága 
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Az elemzés szempontjai:  

 A területi változások folyamata  

 A revízió diplomáciai és katonai eszközei és változásai (a nemzetközi széleskörű 

támogatástól a fegyveres semlegességen át a háborúba lépésig) 

 Területgyarapodások mérlege (gazdasági, demográfiai és nemzetközi) 
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Értékelés szempontjai 
Elérhető 

pont 

Elért 

pont 

Feladat megértése 0 - 3  

Tartalmi elemek 0 - 10  

Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és 

helyesírás 
0 - 2  

 

 
0 - 15  
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Pontösszesítő 

Feladat 
Elérhető 

pont 

Elért 

pont 

1. Hasonlítsa össze a középkori városiasodás nyugat-európai és 

magyarországi jelenségeit!  
0 – 15 

 

2. Hasonlítsa össze Hunyadi János és Mátyás törökellenes 

politikájának jellemzőit! Térjen ki a kül- és belpolitikai 

feltételrendszerre, jelentősebb hadjárataikra!  

0 – 15 

 

3. Mutassa be az uralkodó és a parlament viszonyának alakulását 

a 17-18. századi Angliában! (Elsősorban a folyamatokra és a 

bekövetkezett változásokra koncentráljon!)  

0 – 15 

 

4. Mutassa be a források és ismeretei alapján Kossuth Lajosnak a 

Habsburg Birodalommal kapcsolatos nézeteit, különös tekintettel 

Magyarországnak a Birodalomhoz fűződő kapcsolatrendszerére az 

1840-es évektől a kiegyezésig!  

0 – 15 

 

5. Mutassa be a források és ismeretei segítségével az Afrika 

gyarmatosítása során megjelenő nagyhatalmi törekvéseket, azok 

mozgatórugóit a 19. század utolsó évtizedeiben és a 20. század elején 

(1914-ig)! Térjen ki a térségben kialakuló nagyhatalmi ellentétekre 

is!  

0 – 15 

 

6. Elemezze ismeretei és az alábbi források felhasználásával a 

magyar területi revíziós lépéseket 1938 és 1941 között! Válaszában 

tárja fel ezek külpolitikai hátterét, Magyarország nemzetközi 

mozgásterének változásait!  

0 – 15 

 

Összesen: 60  
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