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Közös feladatok minden versenyzőknek 
 
1. Mutassa be a magyar külpolitika törekvéseit Géza fejedelem uralkodásától Könyves 
Kálmán haláláig! Magyarázza meg, mely tényezők következtében vált Magyarország a 
térség meghatározó hatalmává! 
 
Feladatértés (3 pont): 
A versenyző alapvetően a magyar külpolitikai törekvéseket elemzi. Bemutatja Géza fejedelem 
törekvését arra, hogy a fejedelemség békét teremt a nyugati országokkal, elemzi István király 
törekvéseit, rámutatva a Magyarországgal kapcsolatos német politika változásaira is. A 
versenyző összefüggésbe hozza a trónviszályokat az ország külpolitikai helyzetének 
meggyengülésével. Bemutatja, hogyan hatottak a XI. század közepétől megtett konszolidációs 
lépések az ország külső stabilitására. Elemzi, hogyan vált Magyarország a XI-XII. század 
fordulójára ismét a térség meghatározó hatalmává. (3 pont) 
 
Tartalmi elemek, kompetenciák (összesen 10 pont): 
1. A tanuló ismerteti Magyarország helyzetét a kalandozások után. Rámutat, hogy a 
keresztény-feudális állam megszervezése létkérdés volt az Európába illeszkedés 
szempontjából a magyarság számára. Bemutatja Géza fejedelem külpolitikai lépéseit, amelyek 
segítségével rendezte a kapcsolatokat a nyugati államokkal, elsősorban a Német-római 
Császársággal. Megemlíti a quedlinburgi követjárás (973) tényét, rámutat jelentőségére. 
Hangsúlyozza, hogy a javuló német kapcsolatok egyik záloga térítő papok kérése volt, 
valamint Géza fiának, Istvánnak összeházasítása a bajor Gizellával. (2 pont) 
 
2. István uralkodásával kapcsolatban a versenyző kiemeli, hogy a belső ellenfelek legyőzése 
szempontjából nagy segítségére voltak a királynak a külföldi, elsősorban német lovagok. 
Rámutat, hogy István királlyá koronázása a Pápai Állammal való jó kapcsolatra utal, 
miközben Magyarország el tudta kerülni a pápa hűbéruraságának elismerését. A tanuló 
megemlíti, hogy szintúgy elkerülte a német-római császárral szembeni hűbéri viszonyt. 
Miközben a Német-római Császárság trónján uralkodóváltás is történt, és megtámadták 
Magyarországot (1030), István sikerrel hárította el a veszélyt. (2 pont) 
 
3. A tanuló bemutatja az István halálát követő trónviszályok nemzetközi összefüggéseit. 
Rámutat, hogy Orseolo Péter - elűzését követően – német segédcsapatokat vett igénybe, hogy 
hatalmát visszaszerezze, felajánlva az országot hűbérül a német császárnak. Ismerteti, hogy a 
Péter hatalmának végleges megdöntése után trónra lépő Andrásnak szembe kellett néznie a  
németek hűbérúri igényeivel, azonban 1051-ben a Vértesben, 1052-ben Pozsonynál Búvár 
Kund segítségével visszaverték őket. Kiemelheti, a német befolyás erősségét bizonyítja az a 
tény is, hogy később András fia, Salamon is német segélyhadakat hívott az országba a trón 
megszerzése érdekében. Megemlítheti, hogy (feltételezések szerint) mai Szent Koronát (vagy 
annak egy részét) a Salamont követő Géza kapta Bizáncból.(2 pont) 
 
4. A versenyző elemzi, hogy I. László az invesztitúra-harcban a pápaságot támogatta, de 
Magyarországot távol tartotta a háborús konfliktusoktól. Rámutat, hogy a király külpolitikája 
avval is magyarázható, hogy az elűzött Salamon a német császár pártfogoltja volt. A tanuló 
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ismerteti, hogy László kihasználta a horvátországi trónviszályt, és elfoglalta az országot. 
Kiemeli, hogy a hódítás következtében Magyarország és a pápaság kapcsolata hűvösebbé vált, 
Velencével pedig hosszú időn keresztül tartó háborúskodás kezdődött. Megemlíti, hogy a 
Horvátországi támadás idején került sor – az akkoriban visszaszoruló de a balkáni érdekeit 
erőteljesen védő, a magyarok térnyerését ellensúlyozni akaró bizánciak bíztatására - a kun 
támadásra, amelyet azonban László csapatai visszavertek (2 pont) 
 
5. A tanuló rámutat, hogy Könyves Kálmán szerette volna meghódítani Halicsot, ezért 
többször beavatkozott a Magyarországtól észak-keletre elhelyezkedő terület belső 
ügyeibe, tartós sikert azonban nem tudott elérni. Kiemeli, hogy Kálmán volt az első magyar 
uralkodó, akit horvát királlyá koronáztak (1102). Megemlítheti, hogy miközben dalmát 
városokat (pl. Zára) is meghódított, számolnia kellett a pápaság rosszallásával, ezért 
lemondott az egyházi méltóságok kinevezési jogáról. A tanuló hangsúlyozza, hogy Kálmán 
korában vonultak át Magyarországon az első keresztes hadak, amelyek közül a 
rendezetteket átengedték, a fosztogató csapatokat szétverték Kálmán katonái. (2 pont) 
 
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség, 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 
elemző készségről tanúskodnak. A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy 
helyesírási hibákat. 
 
2. Elemezze Poroszország felemelkedésének és megerősödésének összetevőit a Német-
római Császárságban 1648 és 1786 között! Térjen ki a folyamat társadalmi - gazdasági 
vonatkozásaira, valamint a Habsburgokkal szembeni rivalizálásra is! (15 pont) 
 
Feladatértés (3 pont): 
 
A válasz elemzi Poroszország XVII-XVIII. századi felemelkedésének okait, tényezőit. 
Feltárja a Német-római Birodalom hatalmi struktúrájában rejlő lehetőségeket 
(választófejedelmek, királyok, császári hatalom gyengesége), Brandenburg és Poroszország 
egyesítésének jelentőségét. Kitér arra, hogyan kapcsolódott össze a társadalmi – gazdasági 
átalakulás a hadsereg fejlesztésével és a Habsburgokkal szembeni megerősödéssel.  
 
Tartalmi elemek, kompetenciák (10 pont): 
 
1. A vesztfáliai békében (1648) a Német-római Birodalom széttagolt maradt, a Habsburg 
császárok erős központi hatalma csak az örökös tartományokban érvényesült. A 
brandenburgi Hohenzollern-dinasztia és a Porosz Királyság egyesítésével (I. Frigyes, 
1688-1713) létrejött az Ausztria utáni legerősebb német állam. (2 pont) 
 
2. Az evangélikus porosz uralkodók befogadták a menekülő hugenottákat és a délnémet 
telepeseket, akik jelentős szerepet játszottak a manufaktúrák alapításában, a 
mezőgazdasági mintaüzemek létesítésében, az út-, töltés- és csatornaépítésekben. (2 pont) 
 
3. I. Frigyes Vilmos (1713-1740), a „káplárkirály” létrehozta az állandó hadsereget (amely 
a XVIII. század végére az európai országok viszonylatában is kiemelkedő lett), kiépítette a 
tartalékosi rendszert, a mezőgazdasági és az ipari termelést összehangolta a hadsereg 
szükségleteivel. Átszervezte az államigazgatást, összevonta a had- és a pénzügyi igazgatást, 
szakképzett hivatalnokokat alkalmazott. (2 pont) 



 3

 
4. II. (Nagy) Frigyes (1740-1786), felvilágosodott abszolút uralkodó vallási türelmet 
gyakorolt, állami monopóliumot szerzett a kereskedelemben, új településeket, 
jobbágyvédő intézkedéseket hozott. (Udvarában megreformálták az igazságszolgáltatást; 
nemcsak olvasta a filozófusok műveit, maga is írt vendégül látta Voltaire-t; támogatta a 
pietistákat;) Uralkodását a „Mindent a népért, semmit a nép által” gyakorlat jellemezte. (2 
pont) 
 
5. A külpolitikában megmutatkozott a porosz gazdaság- és hadseregfejlesztés eredménye, 
Nagy Frigyes megszerezte az osztrák örökösödési háborúban (1740-1748) Sziléziát (a 
német-római császár Mária Terézia férje, Lotharingiai Ferenc lett). A hétéves háborúban 
(1756-1763) porosz kézen maradt Szilézia. 1772-ben, Lengyelország első felosztásakor 
elfoglalt Északon tengerparti területeket, összekötötte brandenburgi és kelet-poroszországi 
felségterületeit. (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. 
 
3. Mutassa be a francia abszolutizmus létrejöttének okait, körülményeit és jellegzetes 
vonásait a 16. század végéig! 
 
Feladatértés (3 pont): 
 
A versenyző esszéjében a franciaországi abszolutizmus kialakulásának és jellegének fő 
vonásait mutatja be. Elemző módon bemutatja az abszolutizmus kiépítésének okait, útját: 
egyházzal való viszony, a hatalom elméletének kérdései, nagyhatalmi ambíciók, propaganda, 
kultúra stb. Bemutatja a század közepére kialakult központosított hatalom, uralkodói 
gyakorlat (az abszolút uralkodó) jellegzetességeit, jellemzőit. Vázlatosan ismerteti a 
külpolitika alakulását és a vallásháborúkat, valamint elemzi az ezek lezárulásával előállt 
helyzetet. 
 
Tartalmi elemek, kompetenciák (összesen 10 pont): 
 
1. A vizsgázó bemutatja a francia abszolutizmus kialakulásának fő mozzanatait. Megállapítja, 
hogy a kormányzati forma a százéves háború megnyerésével szerzett presztízsre épülve 
az eltérő érdekű erők dinasztikus egyesítésével, a rendek támogatásának 
felhasználásával jön létre. Támasza a tanácsrendszer és a formálódóban lévő új hivatalnok 
réteg.  (2 pont) 
 
2. Ennek kapcsán utal arra, hogy I Ferenc korában a központi királyi hatalom ereje a 
francia egyház fölötti gyámkodást (bolognai konkordátum), a Habsburg császárral 
szembeni fellépést, illetve fényes reneszánsz udvari költekezést (presztízsberuházásokat, 
reprezentációt) is lehetővé tett. (2 pont) 
 
3. A vizsgázó utal a XVI. század elejének európai hatalmi erőviszonyaira, a Habsburg és 
török hegemonisztikus (világbirodalmi) törekvésekre és a reformáció nyomán kibontakozó 
vallási konfliktusokra. A központosított (abszolutisztikus) Franciaország külpolitikáját a 



 4

hódítási szándék jellemezte (a dinasztikus politika mellett, illetve azzal összefonódva). A 
vizsgázó bemutatja a francia és a Habsburg nagyhatalom kapcsolatának főbb 
eseményeit a 16. század első felében (pl. VIII. Károly és XII. Lajos itáliai hódításai, I. 
Ferenc és V. Károly összecsapása, II. Henrik és II. Fülöp háborúja, majd a béke Chateau 
Cambrésis-ben). A köztük levő hatalmi versengés Európa több régiójára kiterjedt, és 
szövetségesek bevonásával, illetve a németországi vallásháborúkkal párhuzamosan 
zajlott. (2 pont) 
 
4. A hatalmi konfliktus részben a franciák Habsburg-bekerítettségtől való félelemben, részben 
az Itáliát érintő ambícióiban gyökeredzik. Bemutatja, hogy V. (Habsburg) Károly német-
római császárrá választása I. (Valois) Ferenccel szemben történt, ami újabb terepe a 
Habsburg-Valois konfliktusnak. A háború fő hadszíntere Itália, így részeseivé váltak az 
itáliai városállamok és a pápai állam is. I. Ferenc Paviánál (1525) súlyos vereséget szenvedett, 
s ez után hozta létre a cognac-i ligát (1526), melynek hadműveleteihez II. Szulejmán szultán 
is csatlakozott (magyarországi harcaival összehangolva). Franciaország a spanyol 
nagyhatalom erejével azonban így sem bírt, végül 1559-ben le kellett mondania itáliai 
területeiről. (2 pont) 
 
4. Az itáliai háborúk elvesztése után egymással összefonódó dinasztikus és vallásháború 
(katolikus és protestáns főrendek között) kezdődött az országban, (amit a Medici Katalin 
befolyása alatt álló „Henrik fiak” nem tudtak kezelni). A konfliktus a Valois-ház kihalásával 
és spanyol beavatkozással járt. A konfliktusból győztesen kikerülő Bourbon-ház hugenotta 
támogatói számára megalkotja a (territoriális elvekre épülő) vallásbékét (nantes-i 
edictumot). Ez is hozzájárult az ország egységének és az erős uralkodói hatalomnak a 
helyreállításához. Franciaország IV. (Bourbon) Henrik uralkodása után ismét 
nagyhatalomként jelenhetett meg az európai politikában. (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. 
 
4. Ismertesse a kuruc életmód és mentalitás sajátosságait a XVI. század végétől a XVIII. 
század első feléig! Elemezze az európai (hatalmi erőtér változásai) és a hazai viszonyok 
(közállapotok) alakulásának hatásait a „kuruc jelenség” szerveződésében! (15 pont) 
 
Feladatértés  (3 pont): 
 
A versenyző – felismerve, hogy a kérdés elsősorban nem a „kuruc jelenség” 
eseménytörténetének ismertetésére irányul – azokat a társadalmi kulturális és politikai 
körülményeket vizsgálja, amelyeknek alakulása és változásai ellentmondásosan generálják a 
„kurucosodás” folyamatait a magyar társadalom különböző tagozódási szintjein. Elemzi a 
kuruc jelenség többségivé válásának mozgatórugóit, formáit, jelenségeit (Thököly Imre, II. 
Rákóczi Ferenc-féle szabadságharc). 
 
Tartalmi elemek, kompetenciák (összesen 10 pont): 
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1. A versenyző rámutat arra, hogy az alapvető problémát az ország három részre szakadt (a 
hódoltság-királyi országrész-Erdély) állapota jelenti, összefüggésben a térséget meghatározó 
nagyhatalmi és katonapolitikai erőviszonyokkal, melyek állandósult „frontállapotot” 
eredményeznek. A „patthelyzet” konzerválódik, a pusztító háborús időszakok (főképp a 
tizenötéves háború) az óriási veszteségek ellenére sem hoznak kielégítő megoldásokat, és a 
szenvedés, kiszolgáltatottság, létbizonytalanság illetve kilátástalanság újabb és újabb formái 
teremtődnek meg. (2 pont) 
 
2. A súlyos anyagi- és vérveszteségek, a pusztulás közepette felerősödnek a belső 
társadalmi, politikai, kulturális és vallási konfliktusok, illetve ezek társadalomlélektani 
következményei (ellenségképek, -üldözések, pótcselekvések, devianciák stb.).   
Ebben a közegben a „kurucosodás” jelensége nem más, mint különböző társadalmi 
csoportok egzisztenciális, politikai, tudati és magatartásbeli reflexióiként értelmezhető. Ezek 
a mind újabb, sérelmezett helyzetekből (a pusztítások elől menekülés, a katonáskodást 
vállalók (végváriak) ellátatlansága, a valláskövetés miatti retorziók, a rendi sérelmek és 
az egyre inkább fellángoló ”német”-ellenesség különösen a vasvári béke után) következnek, 
illetve nyernek újabb indítékokat. Említheti a társadalmi emelkedés (vitézlő rend) vagy a 
viszonylagos szabadság megszerzésének reményét és az őszinte hazafias érzelmeket is stb. (2 
pont) 
 
3. A vesztfáliai békét követő időszakban a már ténylegesen hanyatlásba forduló török 
hatalommal szemben a Habsburgok (az 1663-64-es jelentős magyarországi katonai sikereik 
ellenére) sem vállalják a török kiűzését (1664 vasvári béke). Ez a Habsburg-válasz 
magyar szempontból vállalhatatlan és elfogadhatatlan.  I. Lipót abszolutizmusa 
(különösen az ún. gyászévtized alatt) pedig gyakorlatilag minden társadalmi szinten 
ellenállást vált ki. A „kurucosodás” felerősödik a tömeges bujdosóvá válással, és a 
nemesség jelentős csoportjainak mellőzöttségével, kiváltságainak megnyirbálásával, 
egzisztenciális hanyatlásával, nyílt protestánsüldözéssel és az ellenzéki erők 
koncentrálódásával (pl. Erdély, Hegyalja). (2 pont) 
 
4. Feloldhatatlan ellentmondás az, hogy a török uralom felszámolása magyar katonai 
erőkkel nem lehetséges, a három országrész erőinek összefogása megvalósíthatatlan, 
miközben a felszabadulást csak a Habsburg-birodalom ereje és a kedvezővé váló 
nemzetközi hatalmi konstelláció szavatolhatja. Az átmeneti sikereket hozó Thököly-
felkelés még jobban „összekuszálja” a helyzetet, hiszen az ős-ellenség török hatalommal 
kénytelen együttműködni és lehetetlen döntésekre kényszerít jelentős csoportokat. (2 pont) 
 
5. A tanuló elemzi, hogy a Szent Liga török elleni felszabadító háborúival járó pusztulás, 
az ehhez kapcsolódó terhek extrém növekedése, jogsérelmek további elégedetlenségek 
forrásává válnak. A török kiűzésének áraként a karlócai békét követően a győztesek 
minden társadalmi réteget megsarcolnak, megaláznak (pl. adóemelés, Újszerzeményi 
Bizottság, fegyverváltság, császári sereg eltartása, végváriak szélnek eresztése), ami kiváltja a 
többségi „kurucosodást”. Ennek következtében elinduló II. Rákóczi Ferenc-féle kuruc 
mozgalom a nemzetközi erőtér kínálta – kedvezőnek tűnő – helyzetben rövid ideig a siker 
reményével kecsegtet. A szabadságharcot lezáró szatmári (kompromisszumos) béke azonban 
meggátolja a kuruc mozgalom érdemi újraszerveződését (bár a társadalmi mentalitásban 
továbbra is jelen marad).  (2 pont) 
 
 
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és helyesírás (2 pont):  



 6

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. Elemezze a szemelvények és tanulmányai alapján a modern gyarmatosítás 
(birodalomépítő gyarmatpolitika) mozgatórugóit, jellegzetességeit a XIX. század utolsó 
harmadában és a századfordulón! Érintse a kérdés gazdasági, társadalmi és eszmei 
összefüggéseit is! (15 pont) 
 
Feladatértés (3 pont): 
A XIX. század utolsó harmadában a gyarmatosítás újabb lendületet vett, és a korábbi 
formáktól eltérő módon és eszközökkel folyt. A korszak meghatározó államai a 
birodalomépítés (imperializmus) szellemében foglaltak újabb területeket. A gyarmatosított 
területek sok szempontból válhattak fontosnak a hódító számára (gazdasági, stratégiai, 
hatalmi stb.) Az érdekérvényesítés és befolyás új módozatai is megjelentek. Az imperialista 
politika a hódítók „megegyezéses” terjeszkedése után felszínre hozta az érdekellentéteket, 
amelyek súlyos konfliktusokhoz vezettek. Ez a XX. század első éveire egyértelművé vált. 
 
Tartalmi elemek, kompetenciák (10 pont): 
 
1. A korábban kolonializáló államok mellé (Anglia, Franciaország, Oroszország) új, 
nagyhatalmak sorakoztak fel (Németország, Japán, Egyesült Államok). Ez eddig nem 
tapasztalt versenyt indított el. Az ún. „második” ipari forradalom vezető államainak 
érdekei, monopolkapitalista törekvések is szerepet játszottak a világ újrafelosztásáért 
elkezdődött küzdelmekben. A gyarmatosítás gazdasági okai mellett meghatározó új tényezők 
is megjelentek. Ezek közé tartozott a stratégiai szempont. A birtokolt területek, illetve a 
hajózási feltételek biztosítása érdekében környező - gazdasági, kereskedelmi szempontból 
jelentéktelen- területeket is elfoglaltak. (2 pont) 
 
2. A hatalmi presztízs új elemként jelent meg. Az elfoglalt területek számának növelése az 
adott állam erejének és nagyságának bizonyítékává vált. A nagyhatalmi rang fokmérője lett a 
gyarmatosító képesség. Erősen hangsúlyossá vált a gyarmatosítások során a civilizátori 
szerep. A hódítók a propagandában kiemelték az európai vagy az angolszász kultúra és 
intézményrendszer elterjesztésének jótékony hatását. A felsőbbrendűség hangsúlyozása a 
meghódított lakossággal szemben és a kiválasztottság tudata is az érvrendszer fontos 
elemévé vált. (2 pont) 
 
3. A gyarmatosítási szándékokat az is ösztönzi, hogy a lakosság (ipari munkásság, 
kisparasztság) alacsony életszínvonala miatt a hazai piac telítődött. Ez és a 
munkásmozgalom erősödése az anyaországi profitszerzést korlátozta. Az 1873-as 
világgazdasági válság után az új piacok megszerzése és a jövedelmező tőkebefektetés igénye 
is felgyorsította a gyarmatosítás folyamatát. (2 pont) 
 
4. A gyarmatok alávetésének klasszikus formái - az elfoglalt területeken az anyaország 
intézményi struktúrájának bevezetése, katonai erő jelenléte – mellett kevésbé költséges 
ugyanakkor hatékony megoldásokat alkalmaztak. A protektorátus (védnökség) gyakorlása 
vagy az egyenlőtlen szerződések kötése ilyennek tekinthető. Ugyanakkor korábban nem 
tapasztalt katonai erővel és kíméletlenséggel léptek fel az új területeken „szükség esetén”. (2 
pont) 
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5. A gyarmatosítások rendezett keretek közé szorításában ideiglenesen bizonyos 
kompromisszumokra (pl. gyarmati konferencia Berlinben, 1885) vagy közös fellépésekre (pl. 
Kína 1900) is hajlandónak mutatkoztak a birodalomépítő államok. A konfliktusok a 
századfordulót követően Afrikában, Közép-Ázsiában, Csendes óceán térségében 
egyértelműen új diplomáciai és esetlegesen katonai megoldások, összeütközések (pl. 
marokkói válságok) felé mutattak, és szerepet játszottak a nagyhatalmi szövetségi rendszerek 
(hármas illetve kettős szövetség, Antant) kialakulásában.  (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. Hasonlítsa össze Tisza Kálmán és Bethlen István hatalomgyakorlásának jellemzőit és 
elemezze kormányzati rendszerüknek hasonlóságait és különbségeit! (15 pont) 
 
Feladatértés (3 pont): 
 
A versenyző esszéjében lényegre törően mutatja be Tisza Kálmán és Bethlen István 
miniszterelnökségének legfontosabb politikai vonatkozásait (pl. a biztos parlamenti többség, a 
kiegyezési és az ellenforradalmi rendszer alapstruktúráinak fenntartása), de nem egymástól 
elkülönítetten, hanem tematikusan, egymásra reflektáltan veti össze. Kitér a különböző 
korszakokból adódó és egyéb fontosabb különbségekre, elemző módon bemutatja a két uralmi 
rendszer hasonlóságait. A versenyző képes a két eltérő korszak sajátosságait és korabeli 
összefüggéseit látni és láttatni, érintve a külpolitikai helyzet, az ország gazdasági állapota és a 
nemzetiségi kérdés különbségeiből fakadó eltéréseket. 
 
Tartalmi elemek, kompetenciák (10 pont): 
 
1. Rámutat arra, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia részeként a történelmi Magyarország 
és a csonka ország irányítása Trianon után alapvetően különböző kiinduló helyzetet jelentett, 
és az állam vezetői számára eltérő mozgásteret eredményezett. Kifejti, hogy mindkét 
miniszterelnöknek egy új hatalmi struktúra (dualista és ellenforradalmi rendszer) 
megszilárdítása, működőképessé tétele volt a meghatározó politikai célja. (2 pont) 
 
2. Az esszé rámutat arra, hogy mindkét kormányfő leválthatatlan kormánypártot alkotott. 
Bemutatja, hogy bár mindkét korszakban többpártrendszer működött, de a választásokon 
egyedül a kormánypárt indult a győzelem esélyével (hegemón többpárt-rendszer). A 
kormánypárton belül mind Tisza, mind Bethlen központosította a hatalmat, és a sokszínű 
kormánypártot erős kézzel vezették. A válasz érinti annak kérdését, hogy a kormány a 
hatalom megtartásáért szinte minden eszközt igénybe vett, arra hivatkozva, hogy az 
ellenzék hatalomra kerülése a rendszer megbuktatásához, és óriási zavarokhoz vezetne. 
(Egyrészt a dualista rendszert elutasító függetlenségi ellenzék távoltartásáról, másrészt a 
nemzetellenesnek tartott baloldal hatalomra kerülésének megakadályozásáról volt szó.)  
(2 pont) 
 
3. Mindkét kormánypárt igyekezett hatalma megtartása érdekében minél szűkebben tartani a 
választójogosultak körét, ezért Tisza nem reformálta meg az 1848-ból örökölt törvényt, míg 
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Bethlen kifejezetten szűkítette a szavazójogot és visszaállította a nyílt szavazást a vidéki 
kerületekben. Mindkét kormányfő meg volt győződve róla, hogy a sajátos magyarországi 
viszonyok (etnikailag heterogén lakosság, ill. az 1918-1919-es forradalmak 
megismétlődésétől való félelem) miatt a „jól bevált”, konzervatív társadalmi elitnek kell az 
ország irányítását megtartania, s a nép széles tömegeinek minél kisebb politikai befolyással 
szabad bírnia. A konzervatív társadalmi és politikai rend fenntartása érdekében a 
nagybirtokos arisztokrácia és a történelmi nemesi középosztály befolyásának 
fenntartásában volt érdekelt mindkét kormányzat. (Bethlen ezért is állította vissza a 
felsőházat.) Mindkét rendszer tehát antidemokratikus jelleggel bírt (a nyugat-európai 
régióhoz mérten). (2 pont) 
 
4. A politikai és társadalmi rendszer stabilitásának védelme miatt nagyobb 
társadalomátalakító reformokra nem vállalkozott, ellenben a gazdasági fejlődésnek szabad 
utat engedett, sőt támogatta az ipari fejlődést, az ipari modernizációt. Jellemző 
különbségként észrevételezi, hogy Bethlen kormányzata az oktatás és a kultúra terén kezdett 
nagyszabású fejlesztésekbe (Klebelsberg), míg e téren Tiszánál a dualizmus ezen korszakára 
jellemzően az állam részéről inkább passzivitás, liberális hozzáállás figyelhető meg. (2 pont) 
 
5. A két kormányfő igyekezett a szélsőséges mozgalmakkal szemben erélyesen fellépni, és 
mind az antiszemita, antikapitalista szélsőjobboldallal, mind a magántulajdon és a nemzeti 
hagyományok ellenségének mutatkozó szélsőbaloldallal szemben igyekezett védeni a 
kialakuló társadalmi helyzetet és a hagyományos rendet. Mindkettőjüket a szónoki bravúrok 
helyett a háttérpolitizálás és taktikai érzék (kompromisszumkészség) valamint a párton 
belüli dominancia jellemezte. (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. 
 
 


