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A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
második fordulójának értékelési-javítási útmutatója 

TÖRTÉNELEMBŐL 
Közös feladatok minden versenyzőknek 

 
1. Az arab terjeszkedés irányai, állomásai és az európai államok küzdelme 
visszaszorításukra, a terjeszkedés gátjai (15 pont) 
 
Értékelési szempontok 
 
Feladatértés (3 pont): 
A válasz döntően az arab terjeszkedés irányait és vallási mozgatórugóit mutatja be. Elemzi a 
hódítást gátló tényezőket és a mórok európai visszaszorítását. A válaszát lényegre törően, 
megfelelő tématartással fejti ki, beépíti a forrásokban szereplő információkat, és saját 
ismereteivel egészíti ki azokat. 
 
Tartalom (10 pont): 
1. Mohamed megalapította az iszlám vallást. 622-ben híveivel Mekkából Medinába vonult 
(hidzsra), ez a mohamedán időszámítás kezdőpontja. A vallásalapító élete során a 
muzulmánok már elfoglalták (és iszlamizálták) az Arab-félszigetet. (2 pont) 
 
2. Az egymás ellen harcoló arab törzseket sikeresen fogta össze az új hit, így fő terjeszkedési 
időszakuk a VII-VIII. századra tehető. Eleinte a sivatagos területeken élőket térítettek meg, 
a nomád törzseket, akik a karavánutak és az oázisok közelében vándoroltak. A korai 
időszakban (az első négy kalifa idején) került mohamedán kézre a Közel-Kelet, Egyiptom, a 
Perzsa-öböl térsége – ezzel párhuzamosan szorult vissza a Bizánci és az Újperzsa Birodalom 
a térségben. (2 pont)  
 
3. 711-ben Tarik vezér átkelt a Gibraltári-szoroson, meghódította a Pireneusi-félszigetet. 732-
ben Martell Károly a Poitiers-i csatában állította meg az európai arab terjeszkedést, a határ a 
Pireneusok lett. 740-ben Bizánc is sikeresen állt ellen, kiviláglott, hogy az erős és szervezett 
államok (Frank Birodalom, Bizánci Birodalom, Kazár Birodalom), valamint a természetes 
határok (tengerek, sivatag, Indus, folyók, hegyek) gátat szabtak a mohamedán 
térhódításnak. (2 pont) 
 
4. Az iszlám egyik fontos elve az igaz hit védelme. A dzsihád (a szent háború, a vallás 
terjesztése, a jóra törekvés), a hitetlenek ellen vívott harc során elesettek bíztak benne, hogy a 
Paradicsomba jutnak, ez új erőt adott nekik. A meghódított területek irányítói, a kalifák 
egyszerre voltak vallási és világi vezetők. (2 pont) 
 
5. A Pireneusi-félszigeten, a földközi-tengeri szigeteken, Észak-Afrikában, az Arab-
félszigeten szilárdan megvették a lábukat a mohamedánok, a mórok. A Pireneusi-félszigeten 
csak 1492-re fejeződött be a reconquista.  
Az Arab Birodalom a nagy távolságok, trónharcok, dinasztiaváltások (Omajjádok, 
Abbasszidák) miatt több részre esett, sőt a vallás is két irányzatra szakadt (síita, szunnita). (2 
pont) 
 
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség (2 pont): 
Szerkesztett szöveg, mely világos gondolatokból, összefüggő mondatokból áll, és az elemzés, 
a tartalom logikus kifejtését szolgálja.  
A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. 
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2. Magyarországi rendek és az Erdélyi Fejedelemség kapcsolatának alakulása a XVII. 
században (15 pont) 
 
Feladatértés (3 pont): 
A versenyző válaszában kifejti, hogy „tizenöt éves háborút” lezáró békekötéseket és az 1608. 
évi országgyűlési határozatokat követően a Királyi Magyarországon átmenetileg 
stabilizálódnak a „rendi dualizmus” viszonyai, bővülnek a rendi jogérvényesítés lehetőségei, 
és mérséklődnek a vallási-felekezeti ellentétek. A legalapvetőbb kérdések azonban nem 
oldódtak meg (pl. a három országrész egyesítése). Nyilvánvaló, hogy az ország egységesítése 
csak kivételesen szerencsés nagyhatalmi átalakulásoktól függően valósulhat meg. A 
versenyző válaszát lényegre törően, a forrásokban szereplő információkat beépítve fejti ki, 
kiegészítve azokat saját ismereteivel. 
 
Tartalom (10 pont): 
1. A néhány évig tartó erdélyi anarchiát a Bethlen Gábor és I. Rákóczi György-féle 
„aranykor” követi, miközben a Királyi Magyarországon rendi előretörés valósul meg, amit 
elősegít, hogy az Oszmán Birodalom hatalmi rendszere súlyos belső válságát éli, és egyre 
több fronton kénytelen harcot vállalni. A Habsburg Birodalom erejét a harmincéves háború 
köti le. (2 pont) 
 
2. A magyar szempontból meghatározó törekvés, a török elleni harc és az országegyesítés 
ügye kérdésében a magyarországi rendek a negyvenes évekig általában Habsburg-pártiak. 
Erdély tekintetében belátják, hogy az Udvar képtelen lenne megvédeni a törökkel szemben. A 
Habsburgok elleni kisebb erdélyi sikerek /a nikolsburgi békétől a linzi békéig/ felvillantják a 
nemzeti királyság megvalósításának lehetőségét. Ám Erdély lehetőségei is behatároltak 
(török függőség, nagyhatalmi viszonyok függvénye). (2 pont) 
 
3. III. Ferdinánd központosító intézkedései és hogy az Udvar fenntartja (megújítja) a békét 
a törökkel, megváltoztatják a magyarországi rendi politizálást, és egyre többen tekintenek 
Erdélyre úgy, mint az önálló nemzeti megoldás zálogára. A teljes fordulatot majd a 
(szégyenteljes) vasvári béke váltja ki a rendek politikai felfogásában (2 pont) 
 
4. A Habsburg-politikával nem mindig egyező, saját és birodalmi erőforrásokat mozgósító, 
törökellenes háború, valamint a nemzeti királyság és országegyesítés gondolatát Zrínyi 
Miklós munkássága képviseli. Az Oszmán Birodalomban ekkor kezdődnek meg a Köprili-
reformok, Erdélyben pedig kétségbeejtően alakulnak a dolgok (II. Rákóczi György 
lengyelországi háborúja).  (2 pont) 
 
5. A Zrínyi halálát követő évtizedekben az I. Lipót-féle abszolutizmus és Erdély teljessé 
váló kiszolgáltatottsága határozza meg a folyamatokat (sérelmi politika, Wesselényi-
összesküvés, Thököly-felkelés). Az új európai hatalmi viszonyok eredménye lesz a török 
kiűzése Közép-Európából, de ebben Erdély és a királyi Magyarország rendi erői csak 
mellékszerepet játszhatnak. (2 pont) 
 
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség (2 pont):  
Szerkesztett szöveg, mely világos gondolatokból, összefüggő mondatokból áll, és az elemzés, 
a tartalom logikus kifejtését szolgálja.  
A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. 
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3. A XVIII. századi magyarországi modernizációs törekvések és az azokat akadályozó 
tényezők (15 pont) 
 
Feladatértés (3 pont): 
A válasz döntően a XVIII. századi magyarországi modernizációs törekvések eredményeit tárja 
fel. Elemzi a célokat és eszközöket, valamint rámutat azokra a gátló tényezőkre, amelyek 
miatt e törekvések nem vagy felemás módon valósultak meg. A versenyző válaszát lényegre 
törően, a forrásokban szereplő információkat beépítve fejti ki, kiegészítve azokat saját 
ismereteivel. (3 pont) 
 
Tartalom (10 pont): 
1. Mária Terézia - a felvilágosult abszolutizmus jegyében - rendeleti úton enyhített a 
jobbágyok terhein, s evvel a lépésével azt is szerette volna elérni, hogy az állam bevételeit - a  
földesurak rovására is - biztosítsa. Az Urbárium egységes terheket írt elő a jobbágyok 
számára, aminek következtében a frissen betelepített területeken - átmenetileg - növekedtek a 
paraszti terhek. II. József első rendeletei között nem volt a jobbágyok helyzetét befolyásoló 
intézkedés, azonban az 1784-ben kitört erdélyi román parasztfelkelés után kiadta a 
jobbágyrendeletet. Ebben eltörölte a jobbágy szót, lehetővé tette minden jobbágyok számára 
a szabad költözködést, a házasodást, a tanulást, valamint javainak örökítését. A jobbágyi 
rendszer felszámolása azonban a fejletlen viszonyok között és a nemesség ellenállásán 
megbukott. (3 pont) 
 
2. A nemesség ragaszkodott az adómentességéhez. Ez is közrejátszott abban, hogy Mária 
Terézia 1754-ben kiadta a vámrendeletet, ami módot adott arra, hogy a kincstár 
Magyarországról bevételhez jusson. Egyes történészek azt hangsúlyozzák, hogy a kettős 
vámhatár tovább rontotta Magyarország gazdasági helyzetét, mások szerint az intézkedés a 
fennálló állapotok következménye. II. József elszántabbnak mutatkozott a magyar nemesség 
megadóztatása terén, ezért elrendelte a birtokösszeírásokat, azonban halálos ágyán ezt a 
rendelkezését is visszavonta. (2 pont)  
 
3. Mária Terézia a Ratio Educationis kiadásával (1777) megpróbálta modernizálni az 
oktatást. A rendelkezés - hosszabb távon - szerette volna elérni, hogy minden gyerek 12 éves 
koráig iskolába járjon, az egyház oktatásra gyakorolt befolyását nem kívánta felszámolni, 
azonban az ellenőrzést az állam kezébe adta, az alapkészségek elsajátítását tűzve ki célul. (Az 
analfabetizmus felszámolására a korabeli hazai viszonyok között nem volt esély.) (1 pont)  
 
4. II. József türelmi rendelete is a felvilágosodás jegyében született. A nem katolikus 
keresztény felekezetek számára szabadabb vallásgyakorlatot biztosított. Igaz, teljes 
egyenjogúság még a katolikusok és a reformátusok között sem jöhetett létre. A nem termelő 
munkát végző szerzetesrendeket felszámolták, vagyonukból fedezték - többek között - a 
papok fizetését. (1 pont)  
 
5. A magyar jakobinusok mozgalmának (1795) az volt az egyik fő oka, hogy reménytelennek 
látszott legális politikai eszközökkel fellépni a gazdasági-társadalmi elmaradottság ellen. (1 
pont)  
 
6. III. Károly idején megkezdődtek a betelepítések, a parlagon hagyott termőföldek 
megművelése. Mindez a hagyományos, feudális keretek között. Gazdasági fejlődést 
akadályozó tényezők: céhes ipar túlsúlya, infrastruktúra fejletlensége. Társadalmi 
akadályozó tényezők: rendi társadalom és rendi szemlélet dominanciája érvényesül 
(törvényhozás, közigazgatás). (2 pont) 
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Megszerkesztettség, nyelvhelyesség (2 pont):  
Szerkesztett szöveg, mely világos gondolatokból, összefüggő mondatokból áll, és az elemzés, 
a tartalom logikus kifejtését szolgálja.  
A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. 
 
 
4. Az Amerikai Egyesült Államok megerősödése a XIX. század első felében (15 pont) 
 
Feladatértés (3 pont): 
A válasz döntően az Amerikai Egyesült Államok XIX. század eleji megerősödését mutatja be. 
Elemzi az alkotmány teremtette kereteket, a demográfiai folyamatokat, a gazdasági 
lehetőségeket és a sajátos társadalmat. A válaszát lényegre törően, megfelelő tématartással 
fejti ki, beépíti a forrásokban szereplő információkat, és saját ismereteivel egészíti ki azokat. 
 
Tartalom (10 pont): 
1. Az Amerikai Egyesült Államokat 1783-ban ismerték el, 1787-ben adták ki a felvilágosodás 
elveire épülő alkotmányukat. A vállalkozó szellemű bevándorlók új rendszert alakítottak ki, 
amely nélkülözte az európai feudális előzményeket: a hatalmi ágakat szétválasztották, a 
kongresszusban megoldották az államok arányos képviseletét. (2 pont) 
 
2. Miközben Európa államait lekötötték a napóleoni háborúk és a forradalmak, az USA 
területe terjeszkedéssel, sőt vásárlással is növekedett, ennek lökést adott a 
transzkontinentális vasútvonal kiépítése, továbbá az 1848-ban kitörő aranyláz. A 
folyamatosan növekvő számú bevándorlót vonzották a nagy szabad földterületek, a 
természeti erőforrások, a feudális kötöttségek hiánya. A század közepére az Atlanti-óceán 
és Csendes-óceán között húzódott már az államok területe. (2 pont) 
 
3. Az indiánokat nem kezelték egyenrangúként, irtották, rezervátumokba kényszerítették 
őket. Az ültetvényekre Afrikából feketéket hurcoltak be, akiket rabszolgaként dolgoztattak. 
Északon a farmergazdálkodás volt a jellemző. (2 pont) 
 
4. Az USA a kontinenst saját területének tekintette - ezt fejezi ki Monroe elnök kongresszusi 
üzenete („Amerika az amerikaiaké”) -, megpróbálta megakadályozni az európai országok 
gazdasági, politikai befolyásának kiépülését. A latin-amerikai államok függetlenségi 
harcainak kapcsán is érvényesítették ezt a politikát. (2 pont) 
 
5. Az ipari forradalom kedvezett az Amerikai Egyesült Államok gyors gazdasági 
fejlődésének (nyersanyagok, szabad verseny, kapitalizmus, egységes nemzeti piac), az 
alkotmány teremtette új, demokratikus társadalmi-politikai rendszer megszilárdulásának. 
(2 pont) 
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség (2 pont):  
Szerkesztett szöveg, mely világos gondolatokból, összefüggő mondatokból áll, és az elemzés, 
a tartalom logikus kifejtését szolgálja.  
A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. 
 
 
5. A földkérdés és a birtokviszonyok alakulása Magyarországon a századfordulótól 
1920-ig (15 pont) 
 
Feladatértés (3 pont): 
A kérdés döntően a magyar mezőgazdaság birtokviszonyainak szerkezetével foglalkozik. 
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Kitér a föld tulajdonviszonyainak megváltoztatására irányuló mozgalmakra, az ezzel 
kapcsolatos vitákra is. A földkérdés megoldására irányuló kísérletek ellenére a nagybirtok 
dualizmus kori gazdasági és politikai vezető szerepe megmaradt az 1920-as 
birtokszerkezetben is. A jó válasz lényegretörő és logikus menetű, a forrásokból nyerhető 
információkat kiegészíti saját ismereteivel. 
 
Tartalom (10 pont): 
1. A magyar birtokszerkezet a nagybirtokok fölényén alapuló, ún. porosz utas fejlődést 
mutatta. Ez azt eredményezte, hogy a nagybirtokosok képesek voltak birtokaikat 
modernizálni és a piacra termelni, ám a kisparaszti gazdaságok számára erre alig volt 
lehetőség. Ugyanakkor a megélhetéshez szükséges mennyiségű földdel nem rendelkező 
parasztok a nagybirtok számára olcsó munkaerőt biztosítottak. (2 pont) 
 
2. A XX. század elejére felerősödött a földbirtokreformot igénylők hangja. A 
századfordulón romlottak az agrártermékek piaci feltételei, ezért a döntően agrárjellegű 
magyar gazdaságban szociális problémák léptek fel. Különösen a szegényparasztság körében 
indultak szervezkedések, agrárszocialista mozgalmak (pl. a hódmezővásárhelyi Szántó 
Kovács Jánosé), melyek pl. az aratósztrájkokban nyilvánultak meg. A földosztást követelő 
parasztpártok közül kiemelkedett a békéscsabai Áchim András mozgalma, és a Nagyatádi 
Szabó István által vezetett Kisgazdapárt. (3 pont) 
 
3. A földosztást azonban a hatalom birtokosai elvi, gazdasági és személyes okokból is 
ellenezték, így arra csak az 1918-as ún. őszirózsás forradalmat követően kerülhetett sor. Az 
új, Károlyi Mihály vezetésével felálló kormányzat az önálló, életképes kis- és középbirtokok 
kialakítását tűzte ki célul, ám erre a politikai válság miatt nem volt már ideje. A kommunista 
elveket megvalósítani kívánó proletárdiktatúra ezzel szemben a nagybirtokot kollektív 
tulajdonba vette, azaz a földet ugyan (kártalanítás nélkül) elvették a korábbi birtokosoktól, de 
nem osztották szét a parasztok között. (3 pont) 
 
4. A földosztást végül az ellenforradalmi rendszer hajtotta végre. A megvalósult reform 
kompromisszum volt a Nagyatádi Szabó István-féle Kisgazdapárt elképzelései, és a 
hagyományos nagybirtokos elit konzervativizmusa között. Az 1920-as földosztás legfőbb 
célja a paraszti elégedetlenség lecsillapítása volt, ezért igyekezett minél több embernek 
földet adni. Ezzel azonban gazdaságtalan, a megélhetést lehetővé nem tevő törpe- és 
kisbirtokok jöttek létre, és megmaradt a nagybirtok vezető szerepe. (2 pont) 
 
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség (2 pont):  
Szerkesztett szöveg, mely világos gondolatokból, összefüggő mondatokból áll, és az elemzés, 
a tartalom logikus kifejtését szolgálja.  
A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. 
6. A bolsevik ideológia és a szovjet külpolitika viszonyának alakulása 1917 és 1939 
között (15 pont) 
 
Feladatértés (3 pont): 
A válasz azt vizsgálja, hogyan volt összeegyeztethető a kommunista ideológia 
internacionalizmusa a szovjet-orosz állam időben is változó hatalmi érdekeivel, mikor és 
mennyiben alakította az ideológia a gyakorlati lépéseket. A válasz lényegretörő és logikus 
menetű, a forrásokból nyerhető információkat kiegészíti saját ismereteivel. 
 
Tartalom (10 pont): 
1. Az 1917 őszén Oroszországban hatalomra kerülő bolsevikok a marxi ideológia alapján és a 
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háborús helyzet miatt is arra számítottak, hogy a háborús elégedetlenség miatt a 
proletárforradalom a többi európai országban is hamarosan bekövetkezik. Ezért Trockijék 
a háborúból kiléptek, de a központi hatalmakkal nem kívántak békét kötni, bízva azok 
hamarosan bekövetkező belső összeomlásában. Ám az akadálytalan német előrenyomulás 
rákényszerítette őket a breszt-litovszki békére (1918. március 3.), melyben nagy áldozatokat 
hoztak a rendszer megmentése érdekében. (2 pont) 
 
2. A bolsevikok véres polgárháború során szilárdították meg a hatalmukat Oroszországban, s 
közben külföldi államok intervenciójával is sikerrel szembenéztek. Az 1920-as évek elején a 
Szovjetunió keretébe foglalták a környező népeket is, kiterjesztették rájuk a szovjethatalmat. 
(1 pont)  
 
3. Az imperialista hatalmak és a kapitalista világ gyengítésére, valamint a többi államban 
meglévő kommunista mozgalmak, pártok tömörítésére hozták létre 1919-ben a Kominternt 
(kommunista internacionálét). (Ez a nemzetközi szervezet volt az összes kommunista párt 
legfőbb vezető szerve, s az egyes országok pártjai csak e világpárt nemzeti szekciói voltak.) A 
Komintern legfőbb célja a kommunista hatalomátvétel segítése volt, elsősorban a fekvése és 
jelentősége miatt kulcsfontosságú Németországban. (1 pont) 
 
4. Az 1920-as évek közepére azonban bebizonyosodott, hogy a Trockij által hirdetett 
permanens forradalom nem következik be, s a kapitalista világ és a stabilizálódó Szovjet-
Oroszoroszág tartós egymás mellett élésére kell felkészülni. A SZK(b)P főtitkáraként a 
hatalmat mind jobban magához ragadó Sztálin ezért Trockijjal szemben keresztülvitte azt az 
elvet, hogy a szocializmus egy országban is megvalósítható. Számításai szerint a gazdasági 
és katonai téren egyre erősődő Szovjetunió a kapitalista államok biztosan bekövetkező újabb 
nagy összecsapásában a nevető harmadik lehet, s a háború végén döntő súllyal beavatkozva 
viheti sikerre a proletárforradalom ügyét, egyúttal kiterjesztve a Szovjetunió hatalmi szféráját 
is. Ennek jegyében a Komintern passzívabbá vált, ugyanakkor az egyes államok gyengítésére 
törekedtek, a mérsékelt szocialistákat is hevesen támadva. (2 pont) 
 
5. Hitler hatalomra jutása után azonban új, agresszív és élesen antikommunista ellenfél jelent 
meg az európai porondon, ezért a Szovjetunió kénytelen volt felülvizsgálni korábbi 
politikáját. A Komintern VII. kongresszusán 1935-ben a széles körű antifasiszta összefogást 
hidették meg (népfront-politika). Igyekeztek félretenni korábbi ellentéteiket a demokratikus 
erőkkel, és a nyugati nagyhatalmak felé próbáltak közeledni. Sztálin ettől azonban Szovjet-
Oroszország területi és hatalmi növekedését is remélte, és így kívánt ismét az európai 
nagyhatalmak közé visszakerülni. (2 pont) 
 
 
6. A nyugati hatalmak azonban idegenkedtek a mind aktívabb Sztálintól, és a népfrontpolitika 
is csak részleges sikereket hozott. Emiatt Sztálin titokban felvette a kapcsolatot a németekkel, 
és 1939. augusztus 23-án váratlanul megegyezett velük. A hírhedt Molotov-Ribbentrop-
paktumban fátylat borítottak a múltra és felosztották egymás között Lengyelországot és a 
Baltikumot. Sztálin a Köztes-Európa feletti befolyásért cserébe szövetkezett legnagyobb 
ellenségével. Ez tette lehetővé Hitler számára a háború elindítását. (2 pont) 
 
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség (2 pont):  
Szerkesztett szöveg, mely világos gondolatokból, összefüggő mondatokból áll, és az elemzés, 
a tartalom logikus kifejtését szolgálja.  
A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. 
 


