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TÖRTÉNELEM 

Javítási-értékelési útmutató 

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

jelenségeit! (15 pont) 

 

Feladatértés (3 pont): 
A válasz a középkori nyugat-európai és magyarországi városiasodás jellemzőit mutatja be és 

veti össze. Elemzi a telepítő tényezők alakulását, a népsűrűség és a városhálózat sajátosságait. 

Feltárja a városok különböző gazdasági szerepét. Bemutatja és összeveti a városok jogállását, 

valamint politikai helyzetét a korszakban.  

 

Tartalmi elemek, kompetenciák (itemenként 0,5 pont, összesen 10 pont): 

 

1. Telepítő tényezők, kialakulásuk hasonlóságai és különbözőségei 

 Mindkét régióban hatnak a földrajzi telepítő tényezők (pl. a megfelelő tengerpart és 

folyók, folyami átkelők) és az egyházi, hatalmi központok/ római örökség/úthálózat a 

városok létrejöttére.  

 Nyugat-Európát mindkét nagy tengeri kereskedelmi útvonal (Levante, Hanza) és az 

ezeket összekötő szárazföldi utak is érintik./ Magyarországon nem haladnak át (ezen) 

jelentős nemzetközi kereskedelmi útvonalak, amelyek a városhálózat alakulására is 

hatással voltak/ a közvetítő kereskedelem, a jelentős nemzetközi úthálózat szerepe 

csekély. 

 Magyarország gazdag volt ásványkincsekben, ezért a bányavidékeken, például a 

Felvidéken bányavárosok jöttek létre, (melyek mind a magyar gazdaságban, mind a 

városhálózatban jelentős szerepet játszottak). 

 A magyarországi városok elhelyezkedésében a Duna és a Kárpátokon átvezető 

völgyek, (melyeken át a kereskedelmi utak haladtak), játszottak jelentős szerepet./A 

városfejlődést jelentősen elősegítette a hospesek betelepülése. /A vásároshelyeken a 

hospesek és a földesuraiktól elvándorló parasztok (és szolgák) iparosként találhattak 

megélhetést. 

 A hazai városok fáziskéséssel jöttek létre./A nyugati városfejlődés kezdete a 11-12. 

századra tehető, a magyar a 13-14. századra. 

(2,5 pont) 

2. Népsűrűség, várossűrűség, városépítészet sajátosságai 

 Nyugat-Európa centrumában a népsűrűség az európai átlagot messze meghaladta, míg 

Magyarország (sűrűbben lakott nyugati része is) jóval az átlag alatti népsűrűséggel 

rendelkezett. 

 Nyugat-Európa centrumában a népsűrűséggel párhuzamosan magas volt a 

várossűrűség is, ezzel szemben Magyarországon (csak részben a népsűrűséget követve) 

ez az érték jóval alacsonyabb volt. 
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 A nyugati és magyarországi városok szerkezete, városképe hasonló volt: a jelentősebb 

városokat fallal vették körül, a központban helyezkedtek el a jelentősebb épületek, 

helyszínek (városháza, templom, vásártér). 

 A magyar városok kisebb méretűek, építészeti megjelenésük egyszerűbb (kevésbé 

zsúfoltak/ kevesebb sokemeletes épülettel, de stílusukban követik a kor európai 

irányzatait). 

 (2 pont) 

3. A városok gazdaságban elfoglalt szerepe 

 A városi kézműipar mind nyugaton, mind Magyarországon céhes keretekben 

szerveződött, (bár a hazai csak a XIV. századra bontakozott ki). 

 A céhszervezet felépítése, funkciói, a konkurencia kizárása hasonló volt,/ ugyanakkor 

a magyarországi városokban a piac korlátozottabb volta miatt kevésbé 

szakosodtak/specializálódtak a céhek. 

 A városok gazdasági súlya eltérő a két régióban./ Nyugati városokban jelentős a fejlett, 

exportra termelő/széleskörű kivitelre történő ipari tevékenység (részeként a 

nemzetközi kereskedelemnek) míg a magyar kezdetlegesebb és a belső, helyi piacokra 

termelés jellemző. 

 A nyugati és a magyarországi kereskedelmi kapcsolatok viszonylatában/ 

Magyarország kivitelében döntően mezőgazdasági termékek és ásványkincsek 

szerepeltek, míg a behozatalban a nyugati városokban előállított iparcikkek játszották 

a fő szerepet/. 

 Magyarországi városfejlődés sajátossága a mezőváros/ mezőgazdasági termékek 

előállítására, értékesítésére létrejövő mezőváros/ ezekben a városi 

szabadságjogok/előjogok korlátozottan érvényesültek. 

(2,5 pont) 

 

4. Jogállás, politikai szerep, társadalmi tagolódás 

 Mind a nyugati, mind a magyarországi városok önkormányzattal/választott 

városvezetéssel, bíróval rendelkeztek/ céhek elöljárói és kereskedők alkották a 

kiváltságos városvezetést. 

 A nyugat-európai városok fejlődésében jelentős az autonómiát, jogokat 

kiharcoló/feudális erőktől függetlenedő/kommunamozgalom, a magyarországinál (az 

autokton fejlődés helyett) a városi jog a hospesek révén átvett, nyugati mintákat 

követett/ az uralkodói, egyházi kedvezmények, kiváltságok jelentősége erős a 

városfejlődésben.  

 Nyugaton a XIV. századra a gazdaságilag erős és nagy létszámú városi lakosság 

képviseletet nyert (harmadik rendként) a rendi országgyűléseken. 

 A gazdaságilag gyenge és kis létszámú magyarországi polgárság a XV. századra 

kibontakozó rendi országgyűlésen nem kapott jelentős szerepet. 

 Mindkét régióban az uralkodók igyekeztek támogatni a városi polgárság fejlődését, (és 

ha eltérő mértékben is), támaszkodni kívántak erre az erőre, (Nyugaton politikai 

értelemben is, Magyarországon inkább csak gazdasági tényezőként). 

 A városok kulturális, művelődési jellemzői eltérőek (pl. egyetemalapítás)/ 

Magyarországon a középkorban nem jöttek létre egyetemi városok. 

(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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2. Hasonlítsa össze Hunyadi János és Mátyás törökellenes politikájának jellemzőit! 

Térjen ki a kül- és belpolitikai feltételrendszerre, jelentősebb hadjárataikra! (15 pont)  

 

Feladatértés (3 pont): 
A válasz elemzi Hunyadi János és Mátyás törökellenes politikáját. Bemutatja a kül- és 

belpolitikai körülményeket, elemzi a seregek hadászati jellemzőit, a támadó és a védekező 

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

beépítve fejti ki, kiegészítve azokat saját ismereteivel.  

 

Tartalmi elemek, kompetenciák (összesen 10 pont): 

 

1. A külpolitikai lehetőségek 

 A török veszély, a balkáni terjeszkedés Luxemburgi Zsigmond uralma alatt erősödött 

meg/ aki ütközőállamokat (Bosznia, Szerbia, Havasalföld) és végvári rendszert hozott 

létre (amire mindkét Hunyadi később támaszkodott).  

 Hunyadi János fontosabb törökellenes hadjáratai I. Jagelló Ulászló (1440-44) 

uralkodása idején kezdődtek, akivel lengyel erők bevonására is sor kerülhetett/akinek 

a révén a lengyel-litván királyság erőforrásait is sikerült időlegesen bekapcsolni/ 

Ulászló lengyel király is volt, ezért pl. a várnai csatában lengyelek is részt vettek.  

 Hunyadi János harcai során bízott a keresztény összefogásban és a pápai segítségben/ 

a nemzetközi együttműködés csak részben vált valóra/ a közvetlenül fenyegetett népek 

segítsége, támogatása a hosszú hadjáratban ill. Nándorfehérvárnál valósult meg. 

 Konstantinápoly bevételével (1453) az Oszmán Birodalom stratégiai lehetőségei 

megnőttek/II. Mehmed uralkodása (1451-81) alatt új lendületet kapott a török hódítás/ 

egy világbirodalom kiépítéséhez láthatott hozzá, amit jelzett a Magyarország elleni 

közvetlen támadás is (1456) 

 Mátyás uralkodása idején (1458-1490) az ütközőállamok felmorzsolódtak, a Magyar 

Királyság és a (Balkánt jórészt elfoglaló) Török Birodalom szomszédossá vált. 

 Hunyadi Mátyás a nemzetközi erőviszonyokat felmérve a cseh trón megszerzésén 

keresztül a német-római császári címet célozta meg (sikertelenül)/ Közép-európai 

nagyhatalmi szerepet akart kivívni, amelyet a török elleni harcok érdekében is 

kamatoztathatott volna. 

(3 pont) 

2. Hadászati jellemzők, a seregek összetétele és fenntartásuk 

 Hunyadi János (erdélyi vajda, szörényi bán, temesi ispán és nándorfehérvári főkapitány 

is volt), birtokai jelentős része a déli és a keleti országrészben helyezkedtek el./ A 

Hunyadi birtokok és méltóságai révén (kormányzóként is) befolyó jövedelmei 

biztosították seregeinek fenntartását. 

 Hunyadi számíthatott a királyi és a nemesi bandériumokra, továbbá a Délvidék 

népességére és pl. Nándorfehérvárnál (a Kapisztrán János vezette) keresztes hadra is 

támaszkodhatott./ 

 Nehézfegyverzetű, nyugati típusú zsoldos haderőt, a huszita és lovagi harcmodort 

sikeresen alkalmazta/vetette be (mind a támadó mind a védekező) harcai során. 

 Mátyás bevételeinek legnagyobb részét az adók tették ki, ezen belül jelentős az általa 

elrendelt rendkívüli hadiadó (1 forint évente), füstadó, koronavám./ Hunyadi Mátyás 

(Európa egyik leggazdagabb uralkodójaként) bevételeiből sokat fordított a fekete 

sereg, egy jelentős állandó zsoldossereg fenntartására. 

 Mátyás hadereje modernnek számított a korszakban./ Seregében nehéz- és 

könnyűlovas, gyalogos fegyvernemek voltak./ A magját zsoldosok/részben husziták 

alkották, és rendelkezett ostromgépekkel és ágyúkkal is. 

(2 pont) 
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3. A támadó és a védekező harcok 

 Hunyadi János az 1442-ben sikeres harcokat folytatott az Erdélyre törő török csapatok 

ellen/ a marosszentimrei vereség után győzelmet aratott Mezid bég majd a teljes 

európai török erők felett (Jalomica). 

 1443-1444-ben sorozatos győzelmeket aratott a hosszú hadjárat során (Nis és Szófia 

bevétele), de a Balkán-hegységnél visszafordult és tízéves békét kötött (II. Murád) 

szultánnal. 

 1444-ben, a (Jagello I. Ulászló halálával végződő) várnai, majd 1448-ban a rigómezei 

csatában vereséget szenvedett (melyeknél a várt keresztény/balkáni népekkel 

összefogás nem teljesült). 

 Hunyadi János legnagyobb sikereként (a Konstantinápolyt 1453-ban elfoglaló II. 

Mehmed ostroma ellenében) 1456-ban Nándorfehérvárt, a végvári rendszer központját 

sikeresen mentette fel/védte meg. 

 Az 1456-os nándorfehérvári diadal bő fél évszázadra biztosította hazánk számára „az 

ország kulcsát”, az oszmán terjeszkedés megállítását. 

 Mátyás inkább a védekezést szervezte meg (kettős végvári vonal), és azt kiterjesztve 

1463-ban Jajcánál, 1476-ban Szabácsnál győzedelmeskedett, 1479-ben 

Kenyérmezőnél állították meg (Kinizsi Pál és Báthori István) az Erdélyre törő hadakat. 

 (3 pont) 

4. Koncepcionális kérdések 

 Hunyadi János a védekező harcok mellett támadó hadjáratokra is vállalkozott, de a 

Balkánon a szultán főseregét nem győzte le/ A Balkánon a török kiűzését célzó 

hadjáratai sikertelenek voltak. 

 Mátyás felmérte külpolitikai és katonai lehetőségeit/ a nemzetközi erőviszonyokat és 

azt hogy a kisebb létszámú fekete sereg inkább a nyugati hadjáratokra alkalmas nem a 

török főerők megállítására/visszaszorítására. 

 Mátyás nyugati és északi irányban terjeszkedett (cseh-osztrák háborúk, Bécs bevétele)/ 

Zsigmond nyomdokain dinasztikus tervekkel egy erős közép-európai, dunai 

Monarchiát akart megvalósítani. 

 Mátyás a Török Birodalommal szemben (apja támadó jellegű törökelleni harcait nem 

folytatta) az aktív (és sikeres) védekezést választotta/ diplomáciai és katonai 

megoldások együttesét alkalmazta/ a kettős végvári rendszer kiépítésével és balkáni 

ellencsapásokkal próbálkozott, majd a szultánnal kötött békével (amelyet utódai is 

meghosszabbítottak, 1520-ig) védte az országot. 

(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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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) 

 

Feladatmegértés (3 pont): 

 

A válasz a rendelkezésre álló források alapján bemutatja az uralkodó/k és a parlament 

kapcsolatának alakulását, a köztük lévő viták, harcok okait, jellemzőit, meghatározó állomásait 

az abszolutizmustól kezdődően a parlamentáris monarchia létrejöttéig. Válasz kitér a 

parlamentáris/alkotmányos monarchia működésére. 

 

Tartalmi elemek, kompetenciák (összesen 10 pont): 

 

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

 Angliában a rendi állam hagyományaiból (Magna Charta) alakult ki a parlament és a 

király közötti hatalommegosztás, 

 a 17. század elején a Stuart uralkodók (I. Jakab és I. Károly) abszolutizáló törekvései 

nyomán kiéleződtek a parlament és az uralkodó közötti ellentétek.  

 I. Károly a parlament összehívása nélkül kormányozott és folyamatos pénzügyi 

gondokkal küszködött, ugyanakkor figyelmen kívül hagyta az önkényes intézkedései 

elleni parlament tiltakozásokat (pl. Jogok Kérvénye),  

 az uralkodó számos jogsértést követett el (rögtönítélő bíróság létrehozása, különadó 

kivetése, monopóliumok létesítése), amelyek mélyítették a két fél közötti ellentéteket.  

(2 pont) 

 

2. A parlamentarizmus a polgárháború időszakában 

 I. Károly anglikanizációs törekvései ellen (a presbiteriánus/kálvinista) skótok 

fellázadtak, betörtek Angliába, ezért a király 1640-ben rákényszerült a parlament 

összehívására.  

 A parlament a Jogok Kérvényét akarta érvényesíteni, emiatt a király feloszlatta (a 

„rövid” parlamentet), majd a skótoktól elszenvedett vereség miatt kénytelen volt újra 

összehívni.  

 Az újonnan összehívott parlament („hosszú parlament”) kimondta 

feloszlathatatlanságát, és parlamentnek felelős kormányt, a monopóliumok eltörlését/ 

presbiteriánus egyház szabadságát követelte. 

 A király és parlament között kibontakozó konfliktus 1642-ben polgárháborúhoz 

vezetett, (amely kezdetben a király katonai sikereit hozta, és a parlamentben – a 

királlyal kiegyezésre törekvő – presbiteriánusok háttérbe szorultak).  

 A parlament radikális independensei Oliver Cromwell vezetésével (erős és fanatikus  

hadsereggel/„vasbordájúakkal” több jelentős csatában/ Marston Moornál, 1644, 

Naseby, 1645 ) legyőzték a királyt.  

 Cromwell a feloszlatott hosszú parlament megmaradt independens tagjaival/„csonka 

parlamenttel” elítéltette, kivégeztette a királyt, majd kezdetét vette a köztársaság 

időszaka, mely ténylegesen Cromwell katonai diktatúrájára épült/ idővel Lord 

Protectorként irányította Angliát haláláig tartóan.  

 (3 pont) 

3. A restauráció időszaka 

 Cromwell halála után (a mérsékelt, presbiteriánus parlamenti erők) hazahívták a 

kivégzett király fiát, II. Károlyt, az uralkodó és a parlament kapcsolata a restauráció 

kezdeti időszakában normalizálódott (a királygyilkosok megbüntetésében is 

együttműködve).  
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 A Stuartok a parlamenttel együtt kormányoztak, és hajlandóak voltak a legfontosabb 

jogok rögzítésére pl. Habeas Corpus Törvény, /így tovább bővült a ”történeti 

alkotmány”, szerves jogfejlődéssel.  

 A restauráció éveiben, a parlament megosztottá vált/ két politikai csoportosulás alakult 

ki a (királyt támogató) tory párt, és (a francia és katolikus befolyástól tartó) whig párt   

 II. Jakabnak, amikor fia született, (a whigek) nem fogadták el a franciabarát, katolikus 

restaurációval fenyegető fiúági öröklést és Jakab lányának férjét, Orániai Vilmost 

hívták meg az angol trónra.        (2 

pont) 

 

4. A parlamentáris monarchia megszületése/ A”dicsőséges forradalom” és az alkotmányos 

monarchia működése  

 

 A vértelenül végrehajtott uralkodóváltást követően (dicsőséges forradalom, 1688) 

Orániai Vilmossal kiadták/elfogadták a Jognyilatkozatot (1689), 

 amely biztosította a polgári szabadságjogokat s rögzítette a parlament ellenőrzését a 

végrehajtó hatalom felett.  

 Létrejött a törvényhozó hatalom által ellenőrzött alkotmányos monarchia, amelyben, 

az uralkodó csak a törvényekben előírt módon szólhat bele a politika irányításába (pl. 

törvények egyszeri visszautasítása) /„király uralkodik, de nem kormányoz. 

 A királynak a parlamentet összehívni egyszerre joga és kötelessége, a parlamentnek 

pedig feladata kiállni a jogaiért, melyek pl. az adózás, a hadsereg, a bíráskodás 

kérdéseire terjednek ki.  

 Későbbiekben (Orániai majd Hannoveri dinasztia alatt) az uralkodók a kormányzást 

fokozatosan átengedték a miniszterelnöknek./ Az uralkodói hatalom a 18. század elején 

megalakuló Nagy-Britanniában névlegessé vált./ Nagy-Britannia íratlan alkotmánnyal 

rendelkezik, (ez máig kisebb-nagyobb módosításokkal, kiegészítésekkel folyamatosan 

működik)/ a parlament kétkamarás, a miniszterelnöknek a parlament és az uralkodó 

bizalmát egyaránt kell, hogy élvezze.  

 A 18 század folyamán Nagy-Britanniában a magas vagyoni cenzus miatt a választójog 

nem terjedt ki a lakosság többségére/ a választókerületek beosztása és a magas cenzus 

a rendszer bírálatát váltotta ki, ami a későbbiekben választójogi reformokat 

eredményezett 

(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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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) 

 

Feladat megértése (3 pont): 
 

A válasz bemutatja Kossuth Lajosnak a Habsburg-magyar viszonyt illető nézeteit és 

törekvéseit. Elemzi a liberális ellenzék vezérének célkitűzéseit, az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc egyik vezetőjének politikai szerepét, valamint az emigráns politikus 

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

beépítve fejti ki, kiegészítve azokat saját ismereteivel. 

Tartalmi elemek (összesen 10 pont): 

1. Kossuth Lajos törekvései az 1840-es években 

 A magyar reformellenzék az 1791:X. tc. alapján állva akarja rendezni Magyarország 

és a Habsburg-birodalom viszonyát.  

 (Az amnesztiával szabadult és Bécs által kontrollálni, manipulálni akart) Kossuth Lajos 

a Pesti Hírlap élére kerülve (1841-1844), annak vezércikkeiben kifejtette a polgári 

magyar nemzet megteremtésének programját, 

 melyet a reformellenzék vezérévé válva akár az udvarral konfrontációt is vállalta/ a 

rendi ellenzékiséget modernizált tartalommal megtöltve/ de nem forradalmi úton kívánt 

elérni/Széchenyivel is vitába keveredett az udvarhoz való viszony kapcsán is. 

 Politikai tárgyú írásaiban (a nemzeti érdekegyesítéssel létrehozandó/ a polgárosult 

köznemesség vezetésével irányított) Magyarországnak a Habsburg Birodalmon belüli 

különállását hangsúlyozza. 

 Gazdaságpolitikai tárgyú írásaiban át szerette volna alakítani a birodalom 

vámrendszerét/ önálló nemzeti ipar megteremtését és annak védelmét szolgáló/ 

kedvező birodalmi vámrendszert tűzte ki célul. 

 Kossuth kezdeményezésére létrejön a Védegylet, amelynek tagjai arra vállaltak 

kötelezettséget, hogy csak magyar árukat vesznek, politikai jelentősége megelőzte a 

gazdaságit/ A Védegylet komoly problémát jelent a Lajtán túli ipar számára. 

 (3 pont) 

2. Kossuth nézetei a Habsburg Birodalom nemzetközi helyzetéről, a német 

egységfolyamatról és a birodalom alkotmányos átalakításáról 

 Kossuth, aki korábban a birodalmi belső vámhatár eltörlését szorgalmazta, ellenezte a 

német vámszövetséghez való csatlakozás tervét, mert tartott annak gazdasági 

hatásaitól, illetve attól, hogy megakasztja a hazai németség asszimilációját. 

 A népek tavasza (főleg az itáliai események) megingatták a Habsburg Birodalom 

nagyhatalmi pozícióját, ami lehetővé tette a birodalmon belüli magyar önállósági 

törekvések megvalósulását. 

 Az 1847/48-as pozsonyi országgyűlésen Kossuth március 3-án felirati javaslatot 

fogalmazott, amelyben alkotmányt kért a Lajtán túli tartományoknak, ami elősegítette 

a bécsi forradalom kitörését. 

(1,5 pont) 
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3. Kossuth útja 1848-1849-ben a perszonáluniótól a függetlenségig, együttműködési 

kísérlete az ausztriai polgári és demokratikus erőkkel 

 Az uralkodó által kinevezett Batthyány-kormányban Kossuth Lajos pénzügyminiszteri 

tárcát kapott, tevékenységével megalapozta az önálló magyar pénz megteremtését, ami 

sértette a birodalmi pénzügyi kormányzat érdekeit. 

 Kossuth 1848 nyarán (többször) hangot adott annak a véleményének, hogy a Habsburg 

Birodalom súlya a német egységtörekvések sikere esetén áttevődhet Magyarországra, 

de a bécsi udvar és az osztrák kormány egyre kevésbé tolerálta Magyarországnak a 

birodalmon belüli belső önállóságát.  

 Kossuth a második bécsi forradalom (október 6.) kitörésére hivatkozva indokoltnak 

tartotta Jellasics üldözését osztrák területen is, s megkísérelte az együttműködést a 

birodalmi törvényhozással és az ottani demokratikus erőkkel./ A magyar csapatok 

végül Schwechatnál vereséget szenvedtek (1848. október 30.)  

 Az OHB (élén Kossuthtal) nem ismerte el V. Ferdinánd lemondatásának és I. Ferenc 

József trónra lépésének jogszerűségét, de nem szakított Ausztriával.  

 A Magyarország önálló államiságát eltörlő olmützi alkotmányra válaszul és a tavaszi 

hadjárat sikerei nyomán Kossuth javaslatára a debreceni országgyűlésen sor került a 

Habsburg-ház trónfosztására és kiadták a Függetlenségi Nyilatkozatot. (1849. április 14.) 

 Kossuth, mint kormányzó elnök és a Szemere-kormány (eredménytelen) diplomáciai 

erőfeszítéseket tett Magyarország függetlenségének elismertetése és az orosz 

intervenció megállítása érdekében.  

(3,5 pont) 

4. Kossuth kísérlete a Habsburg Birodalomtól független keretek megteremtésére 1849 

után 

 A szabadságharc veresége után közvetlenül Kossuth a vidini levélben hangot adott 

annak a véleményének, hogy Ausztria elvesztette nagyhatalmi állását, s az orosz 

politika kiszolgálójává vált.  

 Kossuth – az emigráció élén – megpróbálta kihasználni a háborús konfliktusokat  

(olasz, francia, porosz) és a német egységben rejlő lehetőségeket Magyarország 

függetlenségének visszaszerzésére, s ezáltal a Habsburg-birodalom felbomlasztására. 

 Kossuth a közép- és délkelet-európai térség, s benne a Habsburg Birodalom újabb 

átalakítási elképzelését a Dunai Konföderáció tervében vázolta fel (a Duna-menti 

államok egyenrangú szövetségét vizionálva), amely képes betölteni a Habsburg-

birodalom felbomlásával keletkező hatalmi űrt.  

  Kossuth a Deáknak írt Cassandra levélben elítélte a Habsburg-magyar viszonyt 

újrarendező kiegyezést, mert tartott annak Magyarországra nézve végzetes 

következményeitől. 

(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 elemző készségről 

tanúskodnak. A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat.  
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5. Mutassa be a források és ismeretei segítségével az Afrika gyarmatosítása során 

megjelenő nagyhatalmi törekvéseket a 19. század utolsó évtizedeiben és a 20. század 

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

 (15 pont) 

Feladatértés (3 pont): 
A válasz bemutatja és elemzi az Afrika gyarmatosítása során megjelenő nagyhatalmi 

törekvéseket a 19. század utolsó évtizedeiben és a 20. század elején. Kitért a térségben kialakuló 

nagyhatalmi ellentétekre, feltárja azok okait. A versenyző válaszát lényegre törően, a 

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

 

Tartalmi elemek, kompetenciák (összesen 10 pont):  

 

1. A gyarmatosítás mozgatórugói 

 A korszakban a nagyhatalmak között versengés folyt Afrika gyarmatosítható 

területeiért,  

 amelynek hátterében a második ipari forradalom kibontakozása állt,  

 mivel a gyarmatok olcsó munkaerőt / nyersanyagot / felvevőpiacot biztosítottak az 

anyaországnak.  

 A gyarmatosítást alátámasztó ideológia felsőbbrendűnek tekintette az európaiakat 

(angolokat) / az európaiak (angolok) feladatának tekintette a civilizáció megteremtését 

Afrikában.   

 (2 pont)  

2.  Nagy-Britannia gyarmati törekvései Afrikában  

 A britek birtokolták a legértékesebb területeket Afrikában, / A britek célja egy 

összefüggő gyarmatbirodalom kialakítása volt észak–déli tengely mentén,  

 területeiket a Kairó és Fokváros között kiépítendő távíróvonallal és vasútvonallal 

tervezték összekötni (ezt mutatja a Rhodes-ról készült karikatúra). 

 Ellenőrzésük alá vonták Egyiptomot / a Szuezi-csatornát / Szomália egy részét,  

 hogy biztosítsák ellenőrzésüket a Vörös-tenger felett / az utat India felé.  

 Dél-Afrikában legyőzték a búrokat / holland telepeseket,  

 így a kezükbe kerültek az értékes ásványkincsekkel (arany, gyémánt) rendelkező 

területek.   

 (3 pont)  

 

3. Franciaország, Németország és Olaszország gyarmati törekvései Afrikában 

 Franciaország elsősorban Északnyugat-Afrikában szerzett gyarmatokat / kevésbé 

értékes sivatagi területekkel rendelkezett,  

 melyeket igyekezett keleti irányba / a Vörös-tenger irányába / francia Szomália 

irányába kiterjeszteni.  

 Németország II. Vilmos politikája következtében / gyors ipari fejlődése miatt 

fokozottan igényelte a gyarmatokat,  

 de késői bekapcsolódása miatt kevés gyarmatot / kevésbé értékes területeket szerzett / 

csak a Guineai-öbölben, Kelet- és Délnyugat-Afrikában szerzett kisebb területeket. 

(0,5 pont)  

 Olaszország – gyengébb hatalomként – kevés területet szerzett / megszerezte Líbiát és 

Szomália egy részét.  

(2,5 pont)  
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4. Nagyhatalmi ellentétek és együttműködés Afrikában  

 Szudánban / a fashodai incidens során a britek és a franciák – a franciák meghátrálása 

után – diplomáciai úton rendezték ellentéteiket (ezt mutatja a „francia uszkár” 

meghunyászkodása), 

 mert mindkét állam Németországot tekintette fő ellenségnek / ez is hozzájárult az 

antant létrejöttéhez.  

 Franciaország Algéria megvédését / a törzsi harcokat ürügyül használva megszerezte 

Marokkót,  

 a britekkel összefogva a marokkói válságok során elhárították a német terjeszkedés 

veszélyét.  

 Olaszország gyarmati terjeszkedése sértette Franciaország (és Nagy-Britannia) 

érdekeit.  

 

(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 elemző készségről 

tanúskodnak. A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. 
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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)  

 

Feladatértés (3 pont): 
A válasz bemutatja és elemzi a területi revíziós lépéseket 1938 és 1941 között. Az elemzés 

részletesen feltárja, milyen folyamatok vezettek az egyes revíziós lépésekhez, és kitér arra, 

miként változtak meg a hatalmi viszonyok Közép-Európában az időszakban. Kiemeli, hogy 

Magyarország a területi revíziós lépései során egyre inkább elköteleződött a nemzetiszocialista 

Németország mellett. A versenyző válaszát lényegre törően, a forrásokban szereplő 

információkat beépítve fejti ki, kiegészítve azokat saját ismereteivel.  

 

Tartalmi elemek, kompetenciák (Összesen 10 pont): 

 

1. A területi változások folyamata 

 Revízió első lépéseként 1938. november 2. az első bécsi döntés területi döntése: 

Felvidék és Kárpátalja déli sávja visszakerült Magyarországhoz.  

 Ezt követte 1939. márciusában a magyar katonai hadművelet – kárpátaljai bevonulás,  

 1940. augusztus 30. Észak-Erdély és Székelyföld visszacsatolása,  

 1941. április 11.-től magyar katonai támadás – Délvidék visszacsatolása.  

(2 pont) 

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

támogatás keresésétől a fegyveres semlegességen át a délvidéki hadjáratig) 

 A két világháború közötti magyar külpolitika fő célja a békés revízió volt. / A 

közvélemény a Trianonban elszenvedett sérelmek orvoslását várta az ország vezetőitől.  

 A müncheni konferencia, Szudéta-vidék német megszállása után nyújtotta be a magyar 

kormány az igényét a felvidéki területekre. / A csehszlovák–magyar tárgyalások 

eredménytelensége után német–olasz döntőbíróság ítélkezett a Felvidék sorsáról.  

 Kárpátalja elfoglalásának hátterében az állt, hogy Szlovákia 1939 márciusában önálló 

lett / Csehországot megszállták a németek / Csehszlovákia felbomlott.  

 A propaganda a Szent István-i Magyarország helyreállításával / a ruszinok 

felszabadításával / a lengyelekkel való barátsággal indokolta a területszerzést. 

 A második világháború első szakaszában látványos német sikerek történtek, de 

Magyarország kezdetben távol tartotta magát a háborútól / a fegyveres semlegesség 

politikáját folytatta.  

 1940 nyarán lehetőség nyílt az újabb revíziós lépésre, miután Románia átadta 

Besszarábiát./ Magyarország előkészületeket tett az önálló lépésekre: megtörtént a 

mozgósítás, így a katonai előkészület Románia megtámadására.  

 A második bécsi döntésnél ismét a német–olasz döntőbíróság határozott a magyar–

román területi rendezésről.  

 Románia is Hitler szövetségese volt. / Erdély kettéosztásával Hitler célja az volt, hogy 

fenntartsa a versengést Magyarország és Románia között.  

 A magyar revízió Németország terjeszkedésével párhuzamosan, azzal összefüggésben 

zajlott. /1940 őszén Magyarország csatlakozott a háromhatalmi egyezményhez.  

 1940 decemberében megkötötték az örökbarátsági szerződést Jugoszláviával.  

 A német seregek Jugoszlávián keresztül akartak eljutni Görögországba, hogy segítséget 

nyújtsanak az ott harcoló olasz seregeknek. / 1941 márciusában (britbarát) politikai 

fordulat történt Jugoszláviában, így megkezdődtek a német katonai előkészületek.   
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 A németek által a területgyarapodásért elvárt Jugoszlávia elleni háborús részvétel/ a 

magyar katonai előkészületek, illetve a várható brit lépések miatt/lelkiismeret-

furdalástól gyötörve Teleki Pál öngyilkosságot követett el.  

(6 pont) 

 

3. A területek visszaszerzésének mérlege (gazdasági, demográfiai és nemzetközi)  

 Alapvetően az etnikai elv érvényesült a bécsi döntéseknél.  

 A területek visszaszerzése során újra soknemzetiségű ország lett Magyarország. / 

Kárpátalján és a Délvidéken kisebbségben voltak a magyarok, ott inkább a történeti elv 

érvényesült. 

 A korszakban egyre inkább érvényesült a nemzetiszocialista Németország gazdasági 

és politikai befolyása./ Közép-Európában az időszakban hatalmi átrendeződés történt 

(pl. a kisantant szétesett / nyugati országok kiszorultak a térségből / a náci Németország 

érdekszférája lett.  

 A visszacsatolások többször etnikai tisztogatásokkal / erőszakkal is összekapcsolódtak 

(pl. Észak-Erdélyből románok, Dél-Erdélyből magyarok kényszerültek menekülésre, 

Újvidéken és környékén magyar csendőrök és katonák szerbeket és zsidókat 

mészároltak le).  

 

(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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