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1. Mutassa be a források és ismeretei segítségével Magna Charta és az Aranybulla 
keletkezésének körülményeit, érvényesülésüket, valamint társadalmi-politikai 
következményeiket! (15 pont) 
 
Feladatértés (3 pont): 

A versenyző esszéjében a Magna Charta és az Aranybulla kiadásának körülményeit, 
tartalmát és hatását ismerteti. Bemutatja az angol és a magyar királyi hatalmat kényszerítő 
körülményeket, elemzi a bullák főbb pontjait, felhívja a figyelmet a hasonló és eltérő 
vonásokra, bemutatja a dokumentumok társadalmi-politikai hatását (különös tekintettel a 
rendiség kérdésére), főbb vonalakban említést tesz a dokumentumok utóéletéről. 
 
Tartalmi elemek, kompetenciák (összesen 10 pont): 

1. A Magna Charta Libertatumot Földnélküli I. János  1215- ben adta ki, amely  
összefügg az angol-francia dinasztikus harcokkal és a Plantagenet-dinasztia sikertelen 
külpolitikájával. A vesztes háború, a franciaországi birtokok elvesztése miatt meggyengült a 
királyi hatalom (a dinasztia tekintélye). Az angol rendi gyűlés összehívása (1265) – a  
Magna Charta  be nem tartása miatti - nemesi engedetlenségi mozgalom (Simon Monfort) 
következménye.  A rendiség a nyugat-európai sajátos társadalmi és politikai fejlődés 
eredménye, mely során a nagyjából azonos társadalmi-gazdasági helyzetű és érdekeltségű 
csoportok dokumentált kiváltságokat szereztek, (és azokkal aktívan éltek). (2 pont) 

2. Az angol rendi gyűlés összehívása ülésezése, valamint folyamatos működése összefügg a 
Magna Chartával. Az okiratban megfogalmazott rendi követeléseket testületi fellépéssel 
(rendként) juttatták érvényre, és betartását ellenőrizték. A rendek hagyományos 
kiváltságaikat védelmezték a királyi önkény - hadbírság, törvénytelen letartóztatások, hadba 
hívás – ellen. Az uralkodó rászorult az ország minden jelentősebb testületét képviselő rendek 
támogatására. A rendi gyűlések legfontosabb kivívott joga az adók megszavazása volt, 
ugyanakkor mindig megpróbálták fenntartani maguknak azt a jogot is, hogy uralkodójukat 
ellenőrizzék. (2 pont)  
 3. A magyar bulla-mozgalom a serviensek romló helyzete, bárók hivatalokkal és 
adományokkal kapcsolatos sérelmei stb. miatt robbant ki. II. András korának mértéktelen 
birtokadományozásai, külpolitikai törekvései – keresztes hadjárat, halicsi hódítási kísérlet- 
és az idegen előkelők pozíciószerzése szembeállította a királyt és a szabadok (előkelők, 
serviensek, várjobbágyok) nagy részét, aminek eredménye a jogokat kodifikáló, a 
köznemességet „megteremtő” Aranybulla lett.  (2 pont) 
 4. A bulla egységesítette, rögzítette a királyi serviensek jogi helyzetét, és a királlyal 
valamint az előkelőkkel szemben jogi biztosítékokat nyújtott. A benne foglaltak – szemben 
a Magna Chartával – részletesen taglalják a serviensek immunitásait és privilégiumait. A 
bullát többször megerősítették, de mégsem akadályozta a főúri, bárói hatalmaskodást, így 
kiélesedtek a nemességen belüli ellentétek (zalai serviensek mozgalma, ítéletlevele, 
szolgabíró-állítás). A jogilag egységesülő nemesség lehetőséget kapott képviselői útján a 
politikai életben való megjelenésre (1267). A bulla nem feltételezi egy angol típusú rendi 
gyűlés állandósulását. Az uralkodók nem szorultak rá a nemességgel való folyamatos 
egyeztetésre, ezért a nemesség (főleg a kialakuló köznemesség) folyamatosan igényelte a 
bulla megújítását. (2 pont) 
  5.  Mindkettő bevezető szövege a régi királyok által a nemeseknek adományozott 
„szabadságról” szól. Érzékelhető bennük az egyházi befolyás növekedése, a nemesek 
szabadon, büntetés nélkül ellenállhatnak a királynak. Mindkét dokumentum a rendi 
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társadalom egyezségokmánya, melyben az uralkodó törvényben szentesíti az egyezséget.                       
(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. Hasonlítsa össze a források és ismeretei segítségével a lengyel és a magyar állam 
sorsának alakulását 1683 és 1795 között!  (15 pont) 
 
Feladatértés (3 pont): 

A válasz elemzi a lengyel és a magyar állam egysége érdekében és ellenében ható 
tényezőket. Feltárja a két ország történetének kapcsolódási pontjait, az államberendezkedés 
közös és eltérő vonásait. Kitér arra, hogy míg Magyarország kormányzása a XVIII. században 
az uralkodó és a rendek kompromisszumán alapult, a lengyelországi erős rendiség 
megakadályozta az abszolutizmus kiépítését, de egyúttal a feltörekvő szomszéd hatalmak 
áldozatává tette az országot. 
 
Tartalmi elemek, kompetenciák (összesen 10 pont): 
  1. Bécs felmentésében (1683) részt vett Sobieski János lengyel király is. A török kiűzése 
után sor került Magyarország egyesítésére (bár a Temesköz csak 1718-ban került vissza), de 
Erdélyt és a katonai Határőrvidéket Bécsből kormányozták. Az I. Lipót abszolutisztikus 
intézkedéseinek hatására induló mozgalom élére Lengyelországból hívták haza II. Rákóczi 
Ferencet, akinek seregeiben lengyelek is harcoltak. A szabadságharc (1703-1711) 
államformáját a szécsényi országgyűlésen (1705)- lengyel mintára – rendi 
konföderációban határozták meg. (2 pont) 
   2. A szatmári béke (1711) kompromisszumot hozott, a rendi jogok egy részét biztosította 
a kormányzat, de az 1687-ben eltörölt szabad királyválasztást és az Aranybulla ellenállási 
záradékát nem állították vissza. Ugyanekkor a térség egyik legnagyobb államában, 
Lengyelországban megmaradt a szabad királyválasztáson, ellenállási jogon, liberum 
vétón alapuló erős rendiség, az országgyűlések gyakran eredménytelenül zárultak. Mindkét 
országban törvényekkel bástyázta körül magát a nemesség a polgárság erősödésével szemben. 
(2 pont) 
    3. A Habsburg Birodalmon belül a Magyar Királyság jogait az 1722-23-as 
országgyűlésen törvénybe iktatott Pragmatica Sanctióban, 1741-ben (az osztrák 
örökösödési háború kezdetén) és 1791-ben (II. Lipót trónra lépése után) biztosították. Így 
Magyarországon kialakult egyfajta kompromisszum a király és a rendek között, amely 
megakadályozta a széttartó erők érvényesülését a XVIII. században. A magyarok 
támogatták a dinasztiát a Poroszország vagy az Oszmán Birodalom elleni háborúiban. 
Lengyelországban az örökösödési háború is bizonyította, hogy a rendek nem jutottak 
egyezségre a nemzeti vagy az idegen király kérdésében (Leszczynszki Szaniszlóval szemben 
a szász III. Ágost győzött), s nem lépnek fel egységesen a konfliktusaikba beavatkozó 
környező országokkal szemben. (2 pont) 
    4. Oroszország az északi háború és az orosz-török háborúk során tovább tört nyugat felé, 
Poroszország össze akarta kötni és ki akarta bővíteni brandenburgi és keleti területeit 
(melyeket Lengyelország még elválasztott egymástól), a Habsburg Birodalom pedig nem 
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akart kimaradni az osztozkodásból. Ennek nyomán a három terjeszkedő nagyhatalom1772-
ben, 1793-ban és 1795-ben felosztotta Lengyelországot. (2 pont) 
   5. Az orosz támogatással trónra került Poniatowski Szaniszló Ágost megpróbálta 
megakadályozni országa felosztását, de az 1791-es reformalkotmány és az 1794-es 
Kosciuszko-vezette felkelés eredménytelen maradt. Magyarország Mária Terézia, II. József 
és II. Lipót felvilágosult reformjai során – az erős vármegyék mellett – egységes maradt, 
a Rákóczi-szabadságharc után jelentősebb felkelés nem bontakozott ki, a magyar jakobinusok 
mozgalma szűk körű volt. (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 források és ismeretei alapján az Anjou uralkodók és Luxemburgi 
Zsigmond külpolitikai koncepcióját! Elemezze, mely tényezők növelték, illetve 
csökkentették az ország mozgásterét a megadott időszakban! (15 pont) 
 
Feladatértés (3 pont): 

A versenyző alapvetően a magyar külpolitikai törekvéseket elemzi. Bemutatja, hogyan 
és milyen eredménnyel próbálta I. Károly növelni külpolitikai mozgásterét, miután 
megszilárdította belső helyzetét. Feltárja I. (Nagy Lajos), a lovagkirály számos háborújának 
mozgatórugóit és következményeit, valamint elemzi Luxemburgi Zsigmond európai vezető 
szerepre törekvő politikájának összetevőit.  
 
Tartalmi elemek, kompetenciák (összesen 10 pont): 

1. A tanuló röviden rámutat, milyen belpolitikai feltételeknek (oligarchauralom 
felszámolása és a királyi jövedelmek növelése stb.) kellett teljesülniük I. Károly uralkodása 
idején ahhoz, hogy aktív külpolitikába kezdjen. Kiemeli a visegrádi királytalálkozó (1335) 
jelentőségét, amelyen az Anjou uralkodó Kázmér lengyel és János cseh királyt kibékítette, 
illetve megegyezett velük a kölcsönös segítség nyújtásában. Kitér a Bécset elkerülő 
kereskedelmi útvonallal kapcsolatos megállapodásra. Utalhat arra, hogy ez az elképzelés 
végül nem volt igazán sikeres.  A diák ismerteti röviden I. Károly dinasztikus törekvéseit: a 
házassági szerződéseket a lengyelekkel és a Nápolyi Királysággal.(2 pont) 

2. A diák ismerteti az I. Károly dinasztikus politikája következtében Nagy Lajosra háruló 
feladatokat. Bemutatja a nápolyi hadjáratok tényét és következményeit (hatalmas 
költségek, kevés eredménnyel), kitér arra, hogy külpolitikájának fontos pillére a pápasággal 
fenntartott jó viszony. Elemzi a magyar-lengyel perszonálunió (1370) létrejöttének 
körülményeit, valamint kiemeli Nagy Lajos lengyelországi politikájának meghatározó 
elemeit, a két ország közötti jogviszonyt. (2 pont) 

3. A versenyző kiemeli a Velencével Dalmáciáért folyó harcok jelentőségét és 
eredményét (Zára megszerzése). Kitér moldvai és havasalföldi hadjárataira, a balkáni 
hódításaira, bogumilok elleni küzdelemre is. Feltárja ezeknek a hadjáratoknak az okait és a 
következményeit. Kiemeli, hogy Lajosnak már az oszmán-török veszéllyel is szembe 
kellett néznie. Cáfolhatja, hogy második Anjou uralkodónk hadjáratai csökkentették volna a 
balkáni népek törökkel szembeni védekező-képességét. (2 pont) 

4. A tanuló rámutat, hogy Luxemburgi Zsigmond uralkodása idején a török támadások 
már komoly veszélyt jelentettek. Bemutatja, hogy a nemzetközi lovagsereg élén a Balkánra 
vezetett támadás vereséggel végződött (1396, Nikápoly), azonban Timur Lenk törökellenes 
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sikere némi időt biztosított a védelem hatékonyabb megszervezésére, illetve Zsigmond más 
külpolitikai törekvéseinek megvalósítására. (Rámutathat a telekkatonaság intézményének 
részleges sikerére.) A diák ismerteti, hogy a törökellenes védekezés érdekében sikerült 
Nándorfehérvár várát megszerezni, megkezdődött a végvári vonal kiépítése, mindez 
évtizedekre távol tartotta Magyarországtól a törököt. (2 pont) 

5. A versenyző bemutatja Luxemburgi Zsigmond törekvését a német-római császári cím 
megszerzésére (cseh, illetve a német-római királyi cím). Kitér a konstanzi zsinaton (1414-
1418) játszott szerepére: az egyházszakadás megszüntetése, Husz János eretnekké 
nyilvánítása. Rámutat, hogy részben Husz kivégzésével magyarázható a huszita harcok 
kitörése, amelyek csak Zsigmond uralkodásának utolsó éveiben (1434) fejeződtek be, 
részleges sikerrel. (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. 
 
4. Mutassa be a szemelvények és ismeretei alapján a felvilágosodás alapvető 
gondolatainak megjelenését, elméleti és ideológiai eredményeinek érvényesülését a 
gazdaságtudomány, gazdaságpolitika színterein!  (15 pont) 
 
Feladatértés (3 pont): 

A versenyző esszéjében lényegre törően mutatja be a felvilágosodás kezdeteinek 
társadalmi-gazdasági hátterét, szellemi eredményeit, az új eszmék (pl. racionalizmus) és 
tudományos módszerek (pl. empirikus megismerés) terjedését. Kitér a társadalomtudományok 
önállóvá válására, a gazdaságpolitikai elméletek megszületésére és ezek fő kérdéseire (pl. 
állami szerepvállalás és/vagy szabályozás formái, módszerei.). Bemutatja a merkantilista 
gazdaságpolitika hátterét, jellemzőit, (pl. protekcionista gazdaságpolitika), a fiziokratizmus 
főbb megállapításait (pl. paraszti értékteremtés, „természetes” piac) és a szabad piac elvét 
hirdető (Smith) gondolatmenetének meghatározó elemeit (pl. a tőke, az áru és a munkaerő 
szabad mozgása).  
 
Tartalmi elemek, kompetenciák (összesen 10 pont): 

1.  A versenyző azonosítja, hogy elsősorban Nyugat-Európában a XVI-XVII. században 
nagyarányú gazdasági-társadalmi változások mentek végbe (kapitalizálódás és 
polgárosodás). Ehhez kapcsolódik az a szellemi átalakulás, mely a természeti törvények 
tudományos feltárására (pl. Newton) irányult.  Egyre szélesebb körben válik elfogadottá a 
racionalizmus illetve az empirikus, tudományos szemlélet és világkép, amelyek a 
későbbiekben felvilágosodásnak nevezett szellemi, kulturális mozgalomnak  alapelemei.(2 
pont) 

2. A diák megállapítja, hogy az új, felvilágosult tudományos módszerekkel a társadalom 
és gazdaság, piac törvényszerűségeit is elkezdték kutatni. Sor kerül a gazdasági-
társadalmi jelenségek megfigyelésére, számbavételére, (meg)mérésére sőt 
„kiszámítására”  és az azonosított jelenségek összefüggéseinek megállapítására, 
meghatározására, törvényszerűségek definiálására. Megjelentek a társadalomtudományok 
(pl. Hobbes, Locke), amelyek a változások, problémák megoldására irányuló elgondolások 
között felvetették az állami szerep- és kötelezettség-vállalás, illetve a hatalom eszközeivel 
történő beavatkozás (vagy nem beavatkozás) kérdését a gazdasági életben is.   (2 pont) 
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3. A diák bemutatja a legismertebb gazdaságpolitikai irányzatot, a Colbert nevéhez fűződő 
merkantilizmust, mely a XVII. század második felében, a francia abszolutizmus keretei 
között jött létre. Alapgondolata a protekcionizmus, az állami beavatkozás a gazdaságba. 
Lényegi eleme, hogy az ország gazdasági erejét a felhalmozott nemesfém / nemesfém 
országon belül tartása adja. Kincstári bevételnövelésre aktív külkereskedelmi mérleg révén 
védővámokkal törekszik. Támogatja a hazai termelőkapacitások (pl. manufaktúrák), 
létrehozását, működését, és a nemzetközi kapcsolatok és piaci mechanizmusok hálózatát 
akár külpolitikai eszközökkel befolyásolja (pl. gyarmatosítás) stb. (2 pont) 

4. Ismerteti a fiziokratizmus gazdaságfelfogását, elsősorban Quesnay koncepciójának 
ismertetésével. Kiemeli a föld és a parasztság jelentőségét az értékteremtésben, miszerint 
a földből származik a haszon a paraszti munka révén, és az ott képződő jövedelem a hazai 
gazdaságnak fő erőforrása.  Kiáll a falusi lakosság gazdagodása (parasztság polgárosodása, 
tőkésedése) mellett, ugyanakkor kritikusan viszonyul az ipari és főleg a kereskedelmi 
tevékenységhez. A fiziokratákhoz sorolt Turgot az állami beavatkozás, a protekcionizmus 
elvetését és a szabad kereskedelem támogatását hangsúlyozza. (2 pont) 

5. A  versenyző a forrásokból felismeri, hogy a XVIII. század második felében újszerű 
pénzfelhasználási módszerek (modern hitelezés, részvények) jelentek meg a gazdasági 
elméletekben és gyakorlatban a tőkés gazdálkodás igényeihez illeszkedően.  Bemutatja, 
hogy Adam Smith a szabad piac, szabad verseny programját hirdette meg, melyben a 
piac önszabályozó módon rendezi a gazdasági folyamatokat, (az egyes ember felismert 
érdekei összhangba hozhatóak a társadalom érdekeivel). E liberálisnak nevezett 
gazdaságpolitikai elképzelésben az állam elsősorbani feladata a tőke, az áru és a 
munkaerő szabad mozgásának biztosítása, továbbá elveti, hogy az állami szerepvállalás 
hatékonyabban tudja befolyásolni a gazdasági fejlődést, mint az egyes emberek felismert 
érdekei. (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. 
 
5. Ismertesse a források és ismeretei alapján a modern polgári állam hatalmi és 
intézményi struktúráinak (pl. parlamentarizmus, közigazgatás, közszolgáltatások, 
erőszakszervezetek) kiépülését a XIX. század második felében! (15 pont) 
 
Feladatmegértés (3 pont) 

A versenyző esszéjében lényegre törően mutatja be a modern alkotmányos és szociális 
állam különböző intézményeinek kialakulását. A versenyző az ábrák és forrásszövegek 
segítségével bemutatja, hogy miként alakult át a nyugat-európai és az amerikai állam jellege, 
hogyan bővültek az állam által felvállalt feladatok. Kitér a különböző országok között 
kimutatható eltérésekre, de a hasonlóságokat és a közös pontokat képes összefüggően, logikus 
magyarázatokkal ellátva bemutatni. 
 
Tartalmi elemek, kompetenciák (összesen 10 pont): 

1. A versenyző bemutatja, hogy a XIX. századi liberális mozgalmak hatására az 
alkotmányos berendezkedés nyert teret, melynek az egyéni szabadságjogok garantálása 
mellett lényeges része volt a népképviseleti parlamentarizmus, még ha a korszakban a 
parlamentek megválasztásában különböző arányban vehettek részt az egyes országok 
állampolgárai (cenzus). A nyugat-európai államokban a felnőtt férfiak mind nagyobb hányada 
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szerzett jogot arra, hogy szavazatával közvetve kivegye részét a politikai döntések 
meghozatalában. (2 pont) 

2. A szöveg utal rá, hogy a modern alkotmányos jogállamot a független bíróságok, a 
joguralom és jogbiztonság mellett a hatalmi ágak szétválasztása és egyensúlya is jellemzi, 
melyre a korszak nyugat-európai liberális és demokratikus mozgalmai mindvégig törekedtek 
is. (1 pont) 

3. Az esszé kitér az állam szociális működésének kezdeteire. Rámutat arra, hogy az ipari 
forradalom által kiváltott gazdasági és társadalmi változásokra a rend és a stabilitás védelme 
szempontjából az állam kénytelen volt reagálni, ami egyúttal szakítás volt a klasszikus 
liberális felfogással (laissez faire, „éjjeliőr-állam”). A versenyző összefüggően mutatja be az 
államok által hozott szociális intézkedéseket, a társadalombiztosítási rendszer kiépítését, s 
megnevezi ezek legfontosabb elemeit (baleset- és betegség elleni biztosítás, öregségi nyugdíj, 
majd a korszak végén, vagy még később munkanélküli segély). (2 pont) 

4. A fogalmazás rámutat arra, hogy a jelentősen fejlesztett állami vagy részben állami 
közoktatás alkalmas volt arra, hogy a különböző társadalmi rétegek között új, kollektív 
nemzeti identitás, erősödő nemzeti összetartozás alakuljon ki. A közoktatást a szegénység 
elleni küzdelemben is eszközként használták. (1 pont) 

 5. A versenyző kitér rá, hogy az állam és / vagy a helyi önkormányzatok az 
életkörülmények és életfeltételek javítását is feladatuknak érzik. Ezért folytatódik a gyári 
munkásság munkakörülményeinek javítását célzó, Angliában már a század elején kimutatható 
törekvés, valamint a közegészségügyi és higiéniai viszonyok javításának munkája. A 
vezetékes víz, a gáz, majd a villany bevezetése a lakásokba könnyebbé tette mind szélesebb 
tömegek életét, míg a szennyvízelvezetés és a szemétszállítás kommunális megszervezése 
ugrásszerűen javította a városok egészségügyi helyzetét, visszaszorította a járványos 
betegségeket. Az állam és / vagy az önkormányzatok a közbiztonságot is egyre komolyabb 
eszközökkel igyekeztek fenntartani (rendőrség, csendőrség). (2 pont) 

6. Az állam kiadásai a szociális gondoskodás miatt megnövekednek, az állami 
költségvetések átalakultak. A többletkiadások fedezése érdekében az adórendszer 
átalakítására is szükség volt, s ez a társadalmi rétegek közötti vagyoni különbségek 
csökkentését is eredményezhette. A szociális rendszerek működtetése (állami vagy 
önkormányzati) tisztviselők és általában is a bürokrácia megnövekedésével jár, tehát a 
szociális reformok önmagukban is a társadalom átalakítását eredményezték. A 
szakértelmiségi, nem kétkezi munkából élő réteg a nyugat-európai és amerikai társadalmak 
középosztályosodásának folyamatát erősítette. (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. 
 
6. Mutassa be a bethleni kormányzati politika alternatíváját kereső pártok elképzeléseit, 
programjait Magyarországon 1921-1931 között! (15 pont) 
 
Feladatértés (3 pont) 

A versenyző felismeri, hogy az 1918-20-as bel- és külpolitikai traumák és az azt 
követő bethleni konszolidáció sikeres lépései révén a kormánypolitikától eltérő (jobb- és 
baloldali) elképzelések szűk körű társadalmi támogatottsággal bírtak. A források alapján 
bemutatja a Bethlen-korszak idején a legjelentősebb ellenzéki politikai erőket. Rámutat ezen 
pártok legfontosabb törekvéseire, elképzeléseik hasonlóságára és különbözőségére. Értékeli 
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ezek társadalmi támogatottságát és lehetőségeiket a kormányzati alternatívával szemben. A 
versenyző válaszát lényegre törően, a forrásokban szereplő információkat beépítve fejti ki, 
kiegészítve azokat saját ismereteivel. 
 
Tartalmi elemek, kompetenciák (összesen 10 pont): 

1.  versenyző bemutatja, hogy a Bethlen István által létrehozott Egységes Párt (kisgazda és 
keresztény-nemzeti erők összeolvasztásával) olyan konzervatív gyűjtőpárttá vált, amely 
marginálissá tette más agrár, konzervatív, keresztény pártok politikai szerepét. A kialakított 
korlátozott parlamentáris rendszer lényegében kizárta a kormányerőktől eltérő többség 
létrejöttét az országgyűlésben. A legitimisták kiszorítására megfelelő alkalmat biztosított a 
második sikertelen királypuccs. A legnagyobb kereszténypárt /KGSZP/ végig a korszakban 
kormányzati szerepet töltött be. (2 pont) 

2. Ismerteti, hogy a húszas évek közepére a gazdasági, politikai intézményrendszer 
konszolidálásának keretei megvalósultak, amelyeket az ellenforradalom hatalmának 
létrejöttében szerepet játszó radikális csoportok elégtelennek tartottak. Meghatározó 
képviselőik (pl. Gömbös Gyula) hozták létre a Fajvédő Pártot, amelynek agrárius, 
tőkekorlátozó és antiszemita nézetei csak ideiglenesen nyertek támogatást, a konszolidáció 
sikerei eljelentéktelenítették ezt az irányzatot. A liberális pártok befolyása és hatóköre 
főként a városi polgárság egy részét érintette meg, a nézeteikben megjelenő polgári 
szabadságjogok kiszélesítésének (pl. szavazásra jogosultak körének bővítése), korlátlan 
érvényesítésének akarata komoly választói tömeget nem vonzott. Ugyanakkor vezetőik a 
belpolitika élet ismert szereplői voltak (pl. Vázsonyi Vilmos, Rassay Károly). (2 pont) 

3. A versenyző azonosítja, hogy a szociáldemokrata párt működését a húszas években a 
kormányfővel megkötött megállapodás (Bethlen-Peyer paktum) viszonylag szűk keretek közé 
szorította (főként munkásvédelemre), de az ipari munkásság körében jelentős szakszervezeti 
befolyással bírt, és állandó parlamenti képviselettel rendelkezett. A gazdasági válság idején új 
agrárprogramjával /földosztás követelése, hosszútávon önkéntes alapon szövetkezeti 
rendszer/ a paraszti népesség felé próbált nyitni, és hangsúlyosabban fogalmazta  meg a nyílt 
választások tarthatatlanságát. (2 pont) 

4. A diák megállapítja, hogy a gazdasági világválság (1929-33) magyarországi hatására a 
hatalomgyakorlás módjától és a kormánypolitikától különböző nézetek pártokban is testet 
öltve jelentek meg. A társadalom többségét kitevő paraszti lakosság képviseletét tűzte ki 
célul az (1930-ban létrejövő) FKGP, amely a kis- és középgazdaságok életképessé tételét, a 
választójogi rendszer reformját és a földbirtokszerkezet átalakítását akarta elérni.  (2 
pont) 

5. A versenyző ismerteti, hogy a válság idején létrejövő,  önmagát osztályok feletti erőnek 
aposztrofáló Nemzeti Radikális Párt Bajcsy-Zsilinszki Endre vezetésével, szintén a 
földkérdést, a választójog demokratikus átalakítását és külpolitikai irányváltást sürgetett. (1 
pont) 

6. Az esszé kitér arra, hogy a proletárdiktatúra bukását követően illegálisan működő 
kommunista párt befolyása a korszakban minimális volt, mely összefüggött az 1919-es 
szerepükkel. A gazdasági válság alatt– moszkvai utasítás alapján- a proletárforradalom 
kirobbantását tűzte ki legfontosabb feladatának, melynek a feltételei nem voltak adottak a 
magyar társadalomban. (1 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. 


