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A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második fordulójának értékelési-javítási útmutatója 
TÖRTÉNELEMBŐL 

Közös feladatok minden versenyzőnek 
 
 
1. Kövesse végig a források és ismeretei alapján Habsburg-dinasztia európai pozícióinak 
(hatalmi súlyának) változásait a XV. század közepétől a XVI. század közepéig! 
Válaszában elemezze azokat a bel- és külpolitikai problémákat, amelyekkel a 
dinasztiának szembe kellett néznie! (15 pont) 
 
 
Értékelési szempontok 
 
A feladat megértése   (3 pont): 
 A vizsgázó esszéjében a Habsburg-dinasztia felemelkedését és nagyhatalommá válását 
mutatja be. Válaszában kitér (az adott időszak nemzetközi, a dinasztiát érintő) a dinasztia 
aktív részvételével zajló események bemutatására (ilyenek például a „burgundi örökség” 
megszerzése, a spanyol korona(ák) elnyerése, a Jagelló-örökség kérdései, a reformáció, a 
Habsburg-Valois konfliktus, török problematika stb.). Esszéjében feltárja a Habsburg 
vezetésű birodalom jellegzetes vonásait, bemutatja az európai nagyhatalmi konstellációban 
játszott szerepét. Válaszát koherensen, megfelelő tématartással fejti ki, beépítve a forrásokban 
szereplő információkat, saját ismereteivel egészítve ki azokat. 
 
 
Tartalmi elemek, kompetenciák (10 pont): 
 
1. Ismerteti III. Frigyes sikeres birodalomépítő politikáját, kitérhet a Mátyással folyó 
harcokra, melyek bár katonai, területi eredményeket hoztak a magyar király számára, de  nem 
bizonyultak elegendőnek a választófejedelmi cím tartós elnyeréséhez, majdan pedig a 
császári cím megszerzéséhez. A nagyhatalomhoz vezető út fontos állomása a Merész Károly 
leányával, Burgundi Máriával kötött házasság, mellyel Miksa, Frigyes fia kezére került a 
Burgund Grófság és a németalföldi területek. A sikeres házassági politika folytatója Miksa 
fia, „Szép” Fülöp lett, aki Aragóniai Johanna elvételével megszerezte a Spanyol 
Királyságot, annak gyarmatait, Nápolyt és Szicíliát. Az itáliai érdekeltségek feszültséget 
eredményeztek a francia nagyhatalom és a Habsburg-dinasztia között. (2 pont) 
 
2. Bemutatja a francia és a Habsburg nagyhatalom kapcsolatának főbb eseményeit a 16. 
század első felében, és megállapítja, hogy a köztük levő hatalmi versengés Európa több 
régiójára kiterjedt, és szövetségesek bevonásával zajlott. V. Károly német-római császárrá 
választása (1519) I. Ferenccel szemben történt, ami az egyik oka a Habsburg-Valois 
konfliktusnak. A háború fő hadszíntere Itália, így részeseivé váltak az itáliai városállamok és 
a pápai állam is. I. Ferenc (Páviánál, 1525) súlyos vereséget szenvedett, s ez után hozta létre a 
cognac-i ligát, melynek hadműveleteihez a szultán is csatlakozott, így Ferenc végső 
legyőzésére a katonai sikerek ellenére sem kerülhetett sor. (2 pont) 
 

Oktatási Hivatal
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3. Utalhat arra, hogy Károly öccse, Ferdinánd sikerrel pályázott a Jagelló-örökségre, melyet 
(a bécsújhelyi szerződés és) a kettős házassági szerződés (1506, 1515) értelmében meg is 
kapott. Ugyanakkor viszont a megszerzett Magyar Királyság területén szembe kellett néznie a 
török fenyegetéssel, amit különösen problematikussá tett az, hogy V. Károly csak a 
birodalmi rendek hozzájárulásával, s akkor is többnyire védelmi céllal nyújthatott 
támogatást. (2 pont) 
 
4. Megemlítheti, hogy a reformáció újabb konfliktus forrása volt, melyben a császár a 
katolikus egyház és a pápaság támogatásáért cserébe elutasította Luther tanait. Mikor a 
protestánsok elutasították a tridenti zsinaton történő megjelenést, kitört a német birodalmi 
háború. A protestáns fejedelmekkel folyó vallásháborúban I. Ferenc a schmalkaldeni 
szövetséget támogatta. Részben ezért V. Károly csak átmeneti sikereket ért el – pl. Mühlberg 
– , ráadásul békére kényszerült. Az augsburgi vallásbékével kapcsolatos tárgyalásokat már 
öccse, Ferdinánd irányította. V. Károly uralkodásának végén a terjedő protestantizmus miatt 
egyre komolyabb problémát jelentett a Németalfölddel való addig kiegyensúlyozott viszony 
fenntartása (2 pont) 
 
5. Kitérhet arra, hogy a hatalmas, széttagolt világbirodalom irányítása – jól működő 
hivatalrendszer és infrastruktúra híján – csak a császár személyes jelenlétével volt elérhető, 
ami lényegében lehetetlen vállalkozás volt. (Ugyanakkor Franciaországban egyre jobban 
érvényesült a központi akarat, s az erőforrások összpontosítása). Hasonlóan igénybe vette 
Károly erejét a birodalom számos elkötelezettsége – török és francia háborúk, vallási 
küzdelmek, gyarmatosítás stb., így birodalma képtelen volt hosszú távon az – egyébként 
hatalmas – erőforrásait összpontosítani. (2 pont) 
 
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és helyesírás (2 pont):  
A tanuló fogalmazása mondatokból áll, a mondatok világosak és egyértelműek. Az elemzés 
szerkesztett szöveg, a tartalom logikus kifejtését szolgálja. A tanuló megállapításai árnyalt 
elemzőkészségről tanúskodnak. A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy 
helyesírási hibákat. 
 
2. . Elemezze a források és ismeretei alapján a Rákóczi-szabadságharc szerepét és a 
fejedelem mozgásterét az európai hatalmi politikában! Térjen ki a Rákócziról készült 
korabeli ábrázolások jellegzetességeire! (15 pont) 
 
Feladatértés (3 pont): 
A válasz az európai hatalmi konfliktusok összefüggésében vizsgálja a Rákóczi-szabadságharc 
szerepét. Feltárja a francia- Habsburg nagyhatalmi konfliktus alapjában befolyásolta a 
szabadságharc sorsát, esélyeit, és utal az ehhez tartozó fordulópontokra. Kitér arra, hogy az 
ábrázolások a Rákóczihoz fűződő negatív vagy pozitív viszonyt, megítélést tükrözik. Válaszát 
koherensen, megfelelő tématartással fejti ki, beépítve a forrásokban szereplő információkat, 
saját ismereteivel egészítve ki azokat. 
 
Tartalmi elemek, kompetenciák (10 pont): 
1. A XVIII. századra már megjelent – a főként Anglia által képviselt – európai hatalmi 
egyensúly politikája. Anglia a dinasztikus nagyhatalmi politika játszmáiban a kontinentális 
hegemónia kialakulását mindig szövetségi rendszerekkel igyekezett ellensúlyozni. A Rákóczi-
szabadságharccal (1703-1711) egyidejűleg zajlott a spanyol örökösödési háború (1701-
1714) és az északi háború (1700-1721). (2 pont) 
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2. A Habsburgok spanyol ágának kihalása után kezdődő örökösödési háborúban XIV. Lajos 
minden Habsburg-ellenes mozgalmat támogatott, hogy ellensúlyozza Ausztriát, Angliát, 
Hollandiát és Portugáliát. II. Rákóczi Ferenc több éven át élvezhette a francia király anyagi 
és fegyveres segítségét, bár szövetséget nem sikerült kötnie vele. A höchstädti (1704) 
francia vereség után csökkent a XIV. Lajos által küldött támogatás, az angolok és a 
hollandok pedig támogatták I. Lipót császár és Rákóczi béketárgyalásait. (2 pont) 
 
3. Az I. Lipót után (1705) trónra lépő I. József békülékenyebb volt, de a tárgyalások mégis 
eredménytelenek maradtak, s a magyar rendek az ónodi országgyűlésen (1707) kimondták a 
trónfosztást. A bajor fejedelem azonban nem tudta átvenni a magyar trónt, mert a trencséni 
csata (1708) a kurucok vereségével zárult. Ezt követően (és a malplaquet-i vesztes csata 
után) XIV. Lajos már nem támogatta a magyar szabadságharcot. (2 pont) 
 
4. Rákóczi elnyerte az északi háborúban részt vevő Nagy Péter cár jóindulatát, Varsóban 
(1707) szerződést is kötöttek. Az oroszok számára azonban a kuruc mozgalom csak eszköz 
volt a svédekkel szemben, és a – XII. Károly svéd király unszolására bekövetkező - török 
támadás után a cár a szultánnal kötendő béke érdekében mozgósította volna Rákóczit. I. Péter 
nem kívánt új frontot nyitni a Habsburgokkal szemben, Rákóczi mégis bízott az orosz 
támogatásban, 1711-ben ezért hagyta el Magyarországot. (2 pont) 
 
5. 1711-ben meghalt I. József, majd a spanyol királynak jelölt VI. (III.) Károly trónra lépett a 
Német-római Császárságban és a Magyar Királyságban. Időközben már zajlottak Pálffy János 
és Károlyi Sándor vezetésével -a mindkét fél által más-más okok miatt kívánatos- 
béketárgyalások, melynek nyomán Majténynál a kurucok letették a fegyvert, és  Szatmárban 
kompromisszumon alapuló békeszerződést írtak alá. A hatalmi egyensúly újra felborult 
volna, ha az osztrák Habsburgok nyerik el a spanyol trónt, ezért az angolok és a hollandok is 
elfogadták a Bourbon örököst, ha nem létesít perszonáluniót Franciaországgal. (2 pont) 
 
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és helyesírás (2 pont):  
A tanuló fogalmazása mondatokból áll, a mondatok világosak és egyértelműek. Az elemzés 
szerkesztett szöveg, a tartalom logikus kifejtését szolgálja. A tanuló megállapításai árnyalt 
elemzőkészségről tanúskodnak. A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy 
helyesírási hibákat. 
 
3. Ismertesse a források és ismeretei alapján a brit törekvéseket a tengerentúli befolyási 
övezetek kiépítésére a XVI. századtól a XVIII. század végéig! Válaszában elemezze a 
terjeszkedés mozgatórugóit!  (15 pont) 
 
A feladat megértése   (3 pont): 
A versenyző válaszában ismerteti Nagy-Britannia és a brit világbirodalom létrejöttének 
mozgatórugóit. Bemutatja az Erzsébet-kori átalakulás és struktúraváltás következtében 
jelentkező új problémák (pl. „elűzött embertömegek kóborlása” egzisztencia nélkül, az 
eszmei-vallási hátterű társadalmi-politikai megosztottság) megoldását, és a kapitalista 
kibontakozás kínálta lehetőségeket (pl. új típusú vállalkozások a tengerhajózás fejlesztése 
útján = kincsvadászat-kalózkodás, új – interkontinentális - piacok feltárása-kiépítése és 
térségközi munkamegosztás, birodalmi expanzió). Anglia egyre inkább rendelkezik olyan 
gazdasági-technikai feltételekkel, amelyek kiszolgálni képesek az expanziót és két évszázad 
során (állampolitikai koncepciók mentén és az állam által támogatott magánvállalkozások-
társaságok tevékenysége kapcsán) létrejön a brit gyarmati rendszer és birodalmi piac, 
amelynek előnyeit kihasználva óriási lendületet vesz az angol kapitalizmus kibontakozása.  
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Válaszát koherensen, megfelelő tématartással fejti ki, beépítve a forrásokban szereplő 
információkat, saját ismereteivel egészítve ki azokat. 
 
Tartalmi elemek, kompetenciák (10 pont): 
 
1. Az észak-amerikai telepítés és gyarmatosítás Anglia belső társadalmi és vallási 
problémáinak részleges „levezetésére” és új piacok, munkamegosztás, bővülő 
kereskedelem, új termékek, új fogyasztási szerkezet kifejlesztésére ad lehetőséget. Tipikusan 
jelennek meg az új struktúrákban teljesítménynövelést szolgáló egészen új jelenségek, mint a 
rabszolgatartó ültetvényes gazdálkodás. Az angol „anyaország” és amerikai gyarmatai 
kapcsolata meglehetősen egyoldalú (= szinte monokultúrás jellegű gyarmati árutermelés áll 
szemben Anglia gyorsan fejlődő ipari-feldolgozó kapacitásaival), bár egyre nagyobb arányú 
cserekapcsolatok válnak meghatározóvá. (3 pont) 
 
2. A spanyolok majd a hollandok legyőzését és a brit szigetek egyesítését (skótok, írek 
legyőzése) követően a gyarmatok lendületes fejlődése hatalmas hasznot biztosít Anglia 
számára; és a brit korona immár „birodalmi státusa” is megköveteli, hogy a gyarmatok 
franciák általi /Kanada felől érvényesülő/ fenyegetettségét megszüntessék a „hét éves 
háború” felvállalásával (1756-1763), megnyerésével. A francia veszély megszűntével 
azonban az észak-amerikai gyarmatok népe a teljes értékű, szabad és önálló 
továbbfejlődés akadályát látja az Angliától való függésben és „kiszakítja magát” ebből a 
rendszerből (2 pont) 
 
3. Egészen sajátos a Kelet-Indiai Társaság által képviselt, „rendszer az új rendszeren belüli” 
szerepvállalása. Az 1600-ban, angol kereskedők által alapított és több uralkodó által 
különleges jogokkal felruházott (pl. II. Károly 1661-ben az önálló bíráskodás, hadüzenet és 
békekötési jogot biztosítja számukra) társaság elsősorban Kelet India térségében rendkívüli 
koncessziókat szerez az egész térség üzleti folyamatainak befolyásolására és leszámol a 
szintén ebben az irányban terjeszkedő franciákkal. Utóbb a meghatározó szerepet játszik a 
hanyatló mogul birodalom felbomlasztásában és megkezdődik India közvetlen kirablása, 
aminek mentén egy kontinensnyi, szervesen kialakult kultúrát „strukturál át”, óriási rombolást 
is végrehajtva ezzel. India kirablása rendkívüli tőke-mobilizálást tesz lehetővé Angliában, ami 
jelentős lökést ad az ipari forradalom kibontakozásának. (3 pont)  
 
4. Az egész világot behálózó (interkontinentális) birodalmi piac kiszolgálását biztosítják 
azok az erőfeszítések, amelyek az egész „hálózat” működtetést garantálják a tengeri utak 
felszabadításával és a stratégiailag fontos partvidékeken bázis- és kiszolgálótelepek 
létrehozásával (Karib-térség, Gibraltár, Fokgyarmat, Dél- és Kelet- Ázsiai „kapuk”, végül 
Ausztrália). (2 pont) 
 
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és helyesírás (2 pont):  
A tanuló fogalmazása mondatokból áll, a mondatok világosak és egyértelműek. Az elemzés 
szerkesztett szöveg, a tartalom logikus kifejtését 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 a magyar nemzeti kultúra létrejöttét 1772 
és 1830 között! Elemezze a magyar nyelv ügyének alakulását, a meghatározó 
eszmeáramlatok szerepét! Térjen ki a politika és közélet valamint a kultúra (oktatás, 
tudomány, irodalom, színház) legfontosabb jellemzőire! (15 pont) 
 
A feladat megértése   (3 pont): 
A válasz döntően a magyar nemzeti kultúra létrejöttét mutatja be 1772 és 1830 között. Elemzi 
a legfontosabb törekvéseket a kultúrnemzetté válás útján, és utal a korszak kiemelkedő 
művészeinek és gondolkodóinak ebben játszott szerepére. Rámutat a hazai nemzeti kultúra 
kibontakozásának döntő mozzanataira. Válaszát koherensen, megfelelő tématartással fejti ki, 
beépítve a forrásokban szereplő információkat, saját ismereteivel egészítve ki azokat. 
  
 
Tartalmi elemek, kompetenciák (10 pont): 
 
1. Politika és közélet: A felvilágosodás eszmerendszere Közép- és Kelet-Európában a 
kormányzati politikára is hatást gyakorolt. Megjelent a felvilágosult abszolutizmus, mely II. 
József idején az egységállam megteremtésének érdekében a német nyelvet szerette volna 
hivatalossá tenni, de törekvése éppen ellenkező eredménnyel járt: uralkodása végén - részben 
a francia forradalom hatására is - felerősödött a nemzeti mozgalom, megjelent a nemzeti 
érzés, a nacionalizmus. II. József halála után pedig megindult az évtizedeken át tartó 
küzdelem a magyar nyelv hivatalossá tétele érdekében. I. Ferenc konzervatív politikai 
felfogása ellenére a korszak a nemzeti ébredés időszaka Magyarországon. Megélénkült a 
közélet, amit a szintén Széchenyi kezdeményezésére létrejött Kaszinó is jelez. A húszas 
években kezdetét vette a reformkor, amelynek során a „haza és haladás” szempontjait 
figyelembe véve útjára indult a (liberális eszmékre épülő) polgári átalakulás és (a 
nacionalizmusból táplálkozó)  nemzettéválás Magyarországon. (3 pont) 
 
2. Oktatás: Mária Terézia rendeleti úton próbálta emelni a magyar lakosság iskolázottsági 
színvonalát, és ennek érdekében 1777-ben kiadta a Ratio Educationist. Szerette volna elérni, 
hogy minden gyerek 12 éves koráig iskolába járjon, bár az analfabetizmus felszámolására a 
korabeli hazai viszonyok között egyelőre nem volt esély. Megkezdte működését az 
áthelyezett budai egyetem, Festetics György mezőgazdasági főiskolát alapított Keszthelyen 
(Georgicon), Brunszvik Terézia létrehozta az első óvodát. (2 pont) 
 
3. Kultúra és tudomány: Széchényi Ferenc gróf 1802-ben engedélyt és támogatást kapott a 
királytól egy nemzeti könyvtár és múzeum létrehozására, amely a Széchényi Könyvtár 
elődje volt. A reformkor kezdetének szokás tartani a Magyar Tudományos Akadémia 
felállítását, e téren kiemelkedő szerepe volt Széchenyi István gróf felajánlásának. Egymás 
után indultak el a magyar nyelvű folyóiratok - először a Magyar Hírmondó -, polgári 
erénnyé és szokássá vált az újságolvasás. A színházak kínálata - többek között a Várszínházé 
- magyar nyelvű darabokkal és operaelőadásokkal bővült. (2 pont) 
 
4. A magyar nyelv és irodalom ügye: A francia forradalom hatása az irodalmi életben is 
megmutatkozott: Batsányi versében (A franciaországi változásokra) a magyar nemességet a 
francia példára figyelmezteti. Kölcsey megírja a Himnuszt, megjelenik Katona József Bánk 
bán című művének első változata, Kazinczy Ferenc széphalmi birtoka hosszú éveken át az 
irodalomszervezés, nyelvújítás központja. A magyar nyelv hivatalossá válásának  állomásai: 
a XVIII. század végén tantárgy lesz a hazai iskolákban, 1830-tól a hivatalnokok és az 
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ügyvédek számára kötelezővé tették a magyar nyelv ismeretét, de korszakunkban még nem 
sikerült teljes körűen hivatalossá tenni a magyar nyelv használatát (erre csak 1844-ben kerül 
sor). Ezek a lépések a kultúrnemzetté válás kiemelkedő mozzanatai. (3 pont) 
 
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és helyesírás (2 pont):  
A tanuló fogalmazása mondatokból áll, a mondatok világosak és egyértelműek. Az elemzés 
szerkesztett szöveg, a tartalom logikus kifejtését szolgálja. A tanuló megállapításai árnyalt 
elemzőkészségről tanúskodnak. A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy 
helyesírási hibákat. 
 
5. Jellemezze a források és ismeretei alapján a magyarországi iparosodás folyamatát a 
kiegyezéstől az I. világháborúig! Térjen ki a modern gyáripar kialakulásának 
foglalkozás-szerkezeti hatásaira, és értékelje a folyamatokat! (15 pont) 
 
A feladat megértése   (3 pont): 
A válasz a magyar ipari fejlődést a magyar történelem összefüggéseibe helyezi és képes a 
magyar gazdasági fejlődést európai (ezen belül monarchiai) keretek között vizsgálni. A jó 
válasz elemzően ábrázolja az iparfejlődéssel járó társadalmi változásokat (pl. városiasodás, 
ipari tőkés és munkás rétegek megjelenése, növekedése) . A modernitás pozitív és negatív 
következményeit árnyaltan mutatja be. Válaszát koherensen, megfelelő tématartással fejti ki, 
beépítve a forrásokban szereplő információkat, saját ismereteivel egészítve ki azokat. 
 
 
Tartalmi elemek, kompetenciák (10 pont): 
 
1. Célok és lehetőségek   
Magyarország az 1867-es kiegyezéssel nyerte el a gazdaságpolitikai önállóságot is, ám a 
magyar kormányok gazdaságfejlesztő lehetőségeinek a keretét a közös vámterület adta. Ez 
előnyökkel és hátrányokkal is járt: Ausztria biztos felvevő piacát jelentette a magyar 
mezőgazdaság terményeinek, ugyanakkor a fejlettebb cseh és osztrák ipar versenye 
nehezítette a magyar ipar megerősödését.  
A magyar kormányok ugyan általában liberális elveket vallottak, de kezdettől fogva komoly 
szerepet szántak az államnak a magyar ipar fejlesztésében, elsősorban a vállalkozásbarát 
környezet megteremtésében. (2 pont) 
 
2. Állami beavatkozás: közlekedés, hitelügy  
Az állam részben a kamatgarancia módszerével, mind – különösen Baross Gábor 
miniszterségétől kezdve – közvetlen állami tulajdonnal segítette a vasúthálózat európai 
szintre fejlesztését, amely számos iparágra pozitív hatást gyakorolt. Az állam 
adókedvezményekkel, kedvezményes hitelekkel, segélyekkel támogatta iparvállalatok 
alapítását.  
A magyarországi ipar megteremtéséhez nélkülözhetetlen tőkebefektetéseket a gyorsan 
kifejlődő magyarországi bankrendszer szervezte. A beruházások különösen az 1867-et 
követő pár évben voltak nagy mértékűek („Gründerzeit”), de az 1873-as bécsi tőzsdekrach 
egy időre visszafogta a külföldi tőke magyarországi érdeklődését. A magyarországi bankok 
és hitelintézetek között nagyfokú koncentráció alakult ki, az öt legfontosabb budapesti 
nagybank az összes tőke közel felével rendelkezett. A bankok hamarosan közvetlenül 
(nemcsak hitelnyújtással, hanem az iparvállalati részvények megvásárlásával) is 
bekapcsolódtak a magyarországi gyáriparba, és ez a finánctőke szoros pénzügyi – ipari 
összefonódást hívott életre. A magyarországi gyáripar az 1880-as évektől indult gyors 
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fejlődésnek. A századfordulóra a bankok által (is) finanszírozott nagyvállalatok mellett 
elsősorban a kisüzemek váltak jellemzővé. A nagyobb haszon érdekében az óriásvállalatok 
között egyre terjedt az összefogás; akár külföldi cégekkel is együttműködve kartelleket 
(monopolszervezeteket) hoztak létre. (3 pont) 
 
3. Fontosabb iparágak – a hazai  ipari forradalom ágazatai 
A magyarországi iparban – az ország adottságainak megfelelően – elsősorban az 
élelmiszeripar volt jelentős. Az európai méretekben is jelentős gabonatermést feldolgozó 
budapesti nagymalmok Európa legnagyobb malomipari központjává tették a magyar 
fővárost, amely (az ún. őrlési forgalom révén) elősegítette a szomszédos országok 
gabonájának magyarországi malmokban történő feldolgozását is. A malomipar mellett a 
cukor- és szeszipar vált meghatározóvá.  
A vasútépítések és a gyáripar gép-igénye hívta életre a magyarországi nehézipart, mely 
elsősorban az ország délkeleti (Resicabánya, Petrozsény), és felföldi (Rimamurány, 
Salgótarján, Ózd, stb.) régióiba koncentrálódott. Az erős osztrák-cseh verseny miatt 
ugyanakkor fejlett textilipar nem tudott kialakulni. (3 pont) 
 
4. A magyarországi iparosodás hatása a foglalkoztatás-szerkezetre  
A modern gyáripar elsősorban néhány nagyvárosra koncentrálódott (Budapest, Temesvár, 
Pozsony, Győr, stb.), itt összpontosult a magyarországi ipari munkásság zöme. Arányuk az 
össznépességen belül ugyan folyamatosan nőtt, de a világháborúig sem érte el a keresők 
negyedét. Összességében a századfordulóra Magyarország agrár-ipari országgá vált, s bár a 
nyugat-európai országok ipari fejlettségét nem sikerült elérni, de az európai periféria országait 
megelőztük e téren.  
(2 pont) 
 
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és helyesírás (2 pont):  
A tanuló fogalmazása mondatokból áll, a mondatok világosak és egyértelműek. Az elemzés 
szerkesztett szöveg, a tartalom logikus kifejtését szolgálja. A tanuló megállapításai árnyalt 
elemzőkészségről tanúskodnak. A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy 
helyesírási hibákat. 
 
6. Elemezze a források és ismeretei alapján a „teljesítési politika” és a szembeszegülés 
kilátásait Németországban a húszas évek elejétől a világgazdasági válság elmélyüléséig! 
Érintse a kérdés külpolitikai, gazdasági és belpolitikai összefüggéseit is! (15 pont) 
 
A feladat megértése  (3 pont):  
A versenyző bemutatja a teljesítés és a szembeszegülés politikájának megjelenését a weimari 
köztársaság belpolitikai életében. Végig követi Németország külpolitikai törekvéseit a 
békerendszer elfogadásától a gazdasági világválság kibontakozásáig. Értékeli a teljesítési 
politika ellentmondásait, kudarcának okait, rámutatva a győztes hatalmak ebben játszott 
szerepére. Válaszát koherensen, megfelelő tématartással fejti ki, beépítve a forrásokban 
szereplő információkat, saját ismereteivel egészítve ki azokat. 
 
 
Tartalmi elemek, kompetenciák (10 pont): 
 
1. A versailles-i békeszerződés - amely időben egybeesik a weimari alkotmány elfogadásával 
- Németország külpolitikai, gazdasági ellehetetlenülését okozza. A teljesítés politikája 
képviselői a békerendszer kötelezettségeinek elfogadását szorgalmazzák, hogy hosszútávon 
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annak méltányos revízióját elérhessék. A szembeszegülés hívei Versailles minden elemét 
elutasítják, s a történteket külső és belső ellenség művének tekintik. (2 pont) 
2. A gazdaság szétzilálódása, az infláció, a külpolitikai és pénzügyi elszigeteltség a 
jóvátételek fizetését lehetetlenné teszik, a győztesek ezt a szembenállás megnyilvánulásának 
tartják és megszállják Frankfurtot, Darmstadtot, Ruhr-vidéket. A parlamenti polgári erők 
megosztottsága, a folyamatos koalíciós kényszer az instabilitást növeli és a szélsőséges pártok 
nácik, kommunisták (amelyek a demokráciát tagadják) ideiglenes térnyeréséhez és hatalom 
átvételi kísérleteihez vezetnek (pl. sörpuccs). (2 pont) 
3. A külpolitikai izoláltságból (az eredménytelen genovai konferencia után) a szovjetekkel 
kötött rapallói szerződés nyújtotta a kilépés lehetőségét. A győztesek által finanszírozott (és 
minden érdekelt fél által támogatott) Dawes-terv elfogadása, a teljesítés politikájának 
időleges megerősödésével jár Németországban. Ezen irányzat legjelentősebb képviselője a 
hosszú ideig külügyminiszteri tisztséget betöltő Stresemann. (2 pont) 
4. A külpolitikai sikerek: Németország a Népszövetség tagja lesz, a locarnoi szerződés 
megkötése, nyugalmasabb belpolitikai időszakot hoz. Ezt segíti a valuta stabilitása, a 
gazdaság fellendülése, de ez a külföldi hiteleken és tőkebefektetéseken alapul. (2 pont) 
 
5. A jóvátétel rendjét (összegét és ütemezését) rögzítő Young-terv már megosztja a német 
közvéleményt és a szembeszegülés nézeteit vallók támogatottsága nő. Ugyanakkor továbbra is 
mélyen él a lakosságban az erő, a biztonság iránti igény, amelyet a császári korszakkal 
kapcsolnak össze. Ezt tükrözi Hindenburg államelnökké választása. A gazdasági 
világválság a weimari állam strukturális, gazdasági problémáit felerősíti, és a 
szembeszegülést hirdető pártok – leginkább a szélsőjobboldali NSDAP és vezetője Hitler – 
látványos erősödésével jár. (2 pont) 
 
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és helyesírás (2 pont):  
A tanuló fogalmazása mondatokból áll, a mondatok világosak és egyértelműek. Az elemzés 
szerkesztett szöveg, a tartalom logikus kifejtését szolgálja. A tanuló megállapításai árnyalt 
elemzőkészségről tanúskodnak. A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy 
helyesírási hibákat. 
 
 


