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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév 
Történelem – 2. forduló 

Megoldások 
 

1. Elemezze a nyugati minták és a magyar sajátosságok érvényesülését a XIII-XV. századi 
városfejlődésben Magyarországon! Válaszában térjen ki a hazai településtípusok kiváltságaira, 
és magyarázza meg az eltérő vonások hátterét! (15 pont) 
 
Feladatértés (3 pont): 
 
A válasz elemzi a nyugati mintákat és a magyar városfejlődési sajátosságokat, a hospesek szerepét 
kialakulási folyamatukban és a magyar bányászat, valamint a mezőgazdaság meghatározó szerepét. 
Ismerteti a különféle hazai településtípusok (szabad királyi város, bányaváros, mezőváros) jogi 
helyzetét, kiváltságait, és feltárja az eltérő vonások hátterét. 
 
Tartalmi elemek, kompetenciák (összesen 10 pont): 
 
1. A XIII. század elejének magyar városa inkább még csak városszerű település volt. A nyugati 
városok (igazgatási központok, ahol kereskedők és kézművesek élnek, fontos utak mentén 
alakulnak ki) feltételeinek csak néhány hazai település felelt meg (pl. Esztergom, Fehérvár, Óbuda). A 
városfejlődést elősegítette a hospesek betelepülése. Az uralkodók a „fehérvári jog” mintájára 
adományoztak városi kiváltságokat (pl. a királyi és az ispáni központoknak). (2 pont) 
2. IV. Béla uralma idején, a tatárjárást követően, az árutermelés és a pénzforgalom felélénkülése 
miatt felgyorsult a városfejlődés. A vásároshelyeken a hospesek vagy a felemelkedő, a földesuraktól 
elvándorló parasztok, földművesek (és szolgák) iparosként találtak megélhetést. Ők már szabadon 
költözhettek, rendelkezhettek vagyonukkal, bírót választhattak. (1 pont) 
3. Az Anjouk (Károly Róbert és Nagy Lajos) a gazdasági élet fellendítése érdekében támogatták a 
városokat. A szabad királyi városok a nyugatiakhoz hasonló kiváltságokkal rendelkeztek 
(vásártartási jog, árumegállító jog, bíró- és tanácsválasztás, bíráskodás, fal építése), de csak kis 
számban voltak jelen (pl. Szeben, Brassó). A XIV. században alakultak meg az első céhek 
Magyarországon. Sajátos kiváltságokkal rendelkeztek az alsó- és felső-magyarországi bányavárosok 
(Selmec-, Körmöc-, Besztercebánya, Nagybánya). (2 pont) 
4. A XIV-XV. században a legtöbb „város” mezőváros volt. Adójukat egy összegben földesuruknak 
fizették, földesúri joghatóság alá tartoztak, lakóik mezőgazdaságból éltek. 
Luxemburgi Zsigmond a gazdaság fejlesztésében és a királyi jövedelmek növelésében jelentős 
szerepet szánt a városoknak, 1405-ben tanácskozásra hívta őket. Falvakat mezővárosi, mezővárosokat 
szabad királyi városi rangra emelt (az utóbbiak falat építhettek, pallosjogot kaptak). A legfontosabb 
városokat (Buda, Nagyszombat, Pozsony, Sopron, Kassa, Bártfa, Eperjes) a tárnokmester bírói 
hatásköre alá rendelte. Kísérletet tett a súlyok és mértékek egységesítésére. Hunyadi Mátyás idején 
további fejlődés tapasztalható. (3 pont) 
5. A nyugat-európaival ellentétben a magyar városok - kis számuk miatt - nem jelentettek igazi 
politikai támaszt az uralkodók számára. Gazdasági erejük ennél jelentősebb volt (erdélyi és 
szepességi szász városok, bányavárosok), de az ipar és a kereskedelem mellett a mezőgazdaság is a 
bevételi forrásaik közé tartozott. A magyar városokban sok német polgár élt. A válasz kitérhet a 
városok külső képének különbségeire is. (2 pont) 
 
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és helyesírás (2 pont): 
 
A tanuló fogalmazása világos és egyértelmű mondatokból áll. Az elemzés szerkesztett szöveg, a 
tartalom a logikus kifejtést szolgálja. A tanuló megállapításai árnyalt elemzőkészségről tanúskodnak. 
A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. 
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2. Mutassa be Csehország történelmének fordulópontjait a Luxemburgok uralkodásától a 
fehérhegyi csatáig! Tárja fel az eseményeket befolyásoló kulturális és vallási 
tényezőket/motívumokat, és elemezze a nemzeti függetlenség kérdését is! (15 pont) 
 
Feladatértés (3 pont):  
A versenyző esszéjében Csehország birodalmon belüli pozíciójának alakulását és belpolitikai helyzetét 
elemzi a megadott időintervallumban, kitérve kulturális és vallási összefüggésekre. Bemutatja IV. 
Károly városfejlesztő politikáját, elemzi a huszitizmus előzményeit és hatásait. Utal az állami 
önállóság problematikájára és ezek dinasztikus hátterére. Rámutat Csehország helyzetének változására 
a XVII. század első negyedében.  
 
Tartalmi elemek, kompetenciák (összesen 10 pont):  
 
1. A XIV-XV. században három Luxemburgi uralkodó határozta meg Csehország történelmét. 
Közülük főleg IV. Károly nevéhez fűződik Prága fejlesztése Ekkor került sor a Vár kiépítésére, 
Prága máig legismertebb hídja az uralkodóról kapta a nevét. Az ebben a korszakban folytatott 
építkezések a mai napig meghatározzák a cseh főváros arculatát. Más közép-európai egyetemekkel 
közel egy időben létrejött az első csehországi universitas, amelynek tanárai és hallgatói különböző 
kiváltságokat kaptak. (2 pont) 
2. Csehország függött a Német-római Birodalomtól, és az ellentétek vallási megfogalmazásban is 
jelentkeztek. (Az angol John Wyclif eszméire is támaszkodva) megjelent Csehországban egy teológiai 
reformokat, és „nemzeti” függetlenséget is zászlajára tűző irányzat, amelynek vezéregyénisége Jan 
Hus/Husz János prágai egyetemi tanár volt. A vallási reformelképzelések között többek között 
anyanyelvi igehirdetést és két szín alatti (kenyér és bor) áldozást követeltek. (2 pont) 
3. Az egyházszakadás miatt összehívott konstanzi zsinaton az elnöklő Luxemburgi Zsigmond 
menlevéllel meghívta Huszt a tanácskozásra. A zsinati résztvevők többsége Huszt tanai visszavonására 
akarta kényszeríteni, és mivel ő erre nem volt hajlandó, máglyahalálra ítélték. Az ezt követően kitörő 
huszita háborúban Zsigmond hosszú ideig nem bírt a huszita seregekkel, részben újszerű 
harcmodoruk miatt. Zsigmond a husziták kelyhes irányzatával idővel kiegyezett (miután teljesítette 
a két szín alatti áldozással kapcsolatos követelésüket), de a radikális taboriták (akik alapvetően meg 
akarták változtatni a fennálló társadalmi rendet) tovább harcoltak, de 1434-ben Lipanynál döntő 
vereséget szenvedtek. (2 pont) 
4. A cseheknek mindössze szűk másfél évtizedig, Podjebrad György idején volt ún. nemzeti 
királyuk, aki egy ideig jó viszonyt ápolt vejével, Hunyadi Mátyással. Podjebrad Katalin halála után 
azonban Mátyás – hivatkozva a husziták támogatására – támadást indított volt apósa ellen a cseh trón 
megszerzéséért (aminek révén német-római császár akart lenni). A cseh királyságon azonban 
osztoznia kellett riválisával II. Jagelló Ulászlóval, aki Mátyás halála után a magyar trónt is 
elfoglalhatta. 1526-ban fia, Jagelló Lajos halálát követően (mohácsi csata) kezdetét vette a 
Habsburg dinasztia uralma Csehországban. (2 pont) 
5. A Habsburgok rendi jogokat korlátozó és a katolicizmust erőltető politikája ellen a csehek 
1620-ban fellázadtak. (Kidobták a prágai vár ablakán a Habsburg helytartókat.) Fegyveres harcot 
indítottak sérelmeik orvoslásáért, és II. Habsburg Ferdinánd helyett meghívták a trónra a protestáns 
Pfalzi Frigyest. Evvel kezdetét vette a harmincéves háború, (amelynek első részét cseh szakasznak 
szokták hívni). A fehérhegyi csatában elszenvedett vereség a cseh önállóság elbukása kívül  a cseh 
rendiség és protestantizmus felszámolásához vezetett, és a Habsburgok részéről abszolutisztikus 
hatalomgyakorlást eredményezett. (A felkelés számos résztvevőjét kivégezték, sok cseh birtokos 
helyére németeket vagy Habsburg-hű cseheket ültettek.) (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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3. Mutassa be az ellenreformáció kibontakozásának folyamatát, politikai feltételrendszerét és 
eredményeit a XVII. századi Magyarországon (1606-1683 között)! (15 pont) 
 
Feladatértés (3 pont): 
A versenyző tisztázza, hogy az ellenreformáció kibontakozásának folyamatát óhatatlanul meghatározta 
az a nagyhatalmi politikai erőtér, amelyben a Magyar Királyság a XVII. század folyamán 
elhelyezkedett: egyrészről a török birodalmi terjeszkedés alakulása (megtorpanás, majd offenzív 
időszak); másrészről a Habsburgok törekvései az egységes birodalom megteremtésére. Kitér röviden 
Erdély szerepére a Királyi Magyarország vallási és rendi helyzetének és Béccsel való viszonyának 
(engedmények) alakulására. Elemzésében megjeleníti, hogy a magyar politikai elit különböző 
csoportjai folyamatosan választásra kényszerültek a vallásszabadság, a birodalmon belüli „nemzeti” 
önállóság és a törökellenes küzdelem érdekei között, amit az ellenreformációs törekvések is 
befolyásoltak. 
  
Tartalmi elemek, kompetenciák (összesen 10 pont) 
 
1.) A tizenötéves háborút követő rendezés (1606. évi békék) továbbra is fenntartotta Magyarország 
megosztottságát, ám a rendiség és a protestantizmus viszonylag jobb helyzetbe került, részint az 
Erdélyi Fejedelemség stabilizálódása, részint a Magyar Királyság politikai vezetésében megszerzett 
kedvezőbb pozíciói miatt. A status quo-t a magyarországi katolicizmus egyes reprezentánsai vitatták, 
közjogilag érvénytelennek tartották. Mások, mint Pázmány Péter, szellemi-hitéleti téren léptek fel, 
és értek el jelentős sikereket a Tridentinum/tridenti zsinat szellemében. Ennek köszönhetően a 
magyarországi ellenreformáció sikereit döntő mértékben nem a központi hatalom erőszakos fellépése, 
hanem a „cuius regio eius religio” elv alapján a protestáns nagybirtokos családok áttérítése révén 
érte el. (3 pont) 
2.) Esterházy Miklós nádorsága egyrészt stabilizálta a királyi országrész rendiségének helyzetét, 
ugyanakkor megteremtette az ellenreformáció kibontakozásának politikai lehetőségét. A harmincéves 
háború, benne az Erdélyi Fejedelemség fellépése következtében az ellenreformációs folyamat 
némileg lassult. A magyar rendek jelentős csoportjainak udvarhűsége miatt sem következett be a cseh 
típusú rendezés a Magyar Királyságban. (1 pont) 
3.) A harmincéves háború lezárása után nagyjából az 1606 utáni helyzet állt vissza. A Magyar 
Királyságban felnövő újabb, rekatolizált politikai elit abban reménykedett, hogy a Habsburg-
birodalom végre kelet felé fordul, s kiűzi a törököt. Az oszmánok évtizedekig tartó passzivitása miatt 
még az a (téves) gondolat is gyökeret vert, hogy a török kiűzésére erdélyi vezetéssel, az ország 
önerejéből is sor kerülhet. Ennek az illúziónak a végét jelentette II. Rákóczi György lengyelországi 
kalandja, majd Erdély katasztrófája, illetve Magyarországon az 1663-1664. évi háború és Zrínyi 
Miklós halála. (2 pont) 
4.) Az így kialakult helyzetre adott (rossz) választ a Wesselényi-mozgalom, amelynek bukása 
lehetővé tette I. Lipót nyílt abszolutizmusának, s az erőszakos ellenreformációnak a bevezetését. 
Ez együtt járt a rendi intézményrendszer felfüggesztésével és a nyílt protestánsüldözéssel. Thököly 
mozgalma kikényszerítette az átmeneti enyhülést és a rendi restaurációt (1681-es országgyűlés); 
ugyanakkor négy részre szakította Magyarországot. (2 pont) 
5. Az 1683. évi oszmán támadáskor  magyar politikai elit csaknem egésze először a Porta hűségére 
tért, majd a katonai, nemzetközi fordulatot látva a többség a Habsburgok mellé állt, leszámítva 
Thökölyt és híveit. Ez alapvetően beszűkítette a magyar rendiség és a protestantizmus 
lehetőségeit, ugyanakkor nem járt az ellenreformáció teljes győzelmével sem. (2 pont) 
 
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és helyesírás (2 pont): 
A tanuló fogalmazása világos és egyértelmű mondatokból áll. Az elemzés szerkesztett szöveg, a 
tartalom a logikus kifejtést szolgálja. A tanuló megállapításai árnyalt elemzőkészségről tanúskodnak. 
A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. 
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4. Mutassa be Napóleon politikai szerepváltásait és a bonapartista rendszer arculatát, jellemzőit! 
Térjen ki a „Bonaparte-jelenség” kialakulására és utóéletére! (15 pont) 
 
Feladatértés (3 pont): 
A vizsgázó esszéjében Napóleon politikai szerepeinek változását, a személyiség átalakulását kíséri 
nyomon. Felismeri, hogy ez Franciaország belpolitikai állapotának változásával és a nemzetközi 
konstellációval egyaránt összefügg, illetve azzal együtt változik. Kitér arra, hogy ezek a többnyire 
tudatosan játszott szerepek összefüggenek Napóleon karrierjének és politikai eszméinek alakulásával, 
a „forradalom fiától” a „franciák császáráig”. Bemutatja a „bonapartizmus” sajátos rendszerének 
jellegzetes vonásait és összetevőit. 
 
Tartalmi elemek, kompetenciák (összesen 10 pont): 
 
1. A forradalom alatt feltűnt tüzértiszt tehetségének, a politikai körülmények alakulásának és 
szerencséjének köszönhette gyors előrejutását. A harctereken és a külpolitikában nyújtott 
teljesítményei népszerűvé tették. Az önmagát a forradalom betetőzőjének és egyben lezárójának 
tartó Bonaparte a forradalmi eszmét és a gloire-t (dicsőséget) egyaránt képviselte, s ez önálló 
politikai döntéseiben (pl. a campoformiói béke) is megmutatkozott. (2 pont) 
2. Egyiptomi hadjárat után hazatérve 1799 novemberében a Direktórium rendszerét is megszüntető 
puccsot hajtott végre. (Konzuli és császári hatalmát sikeres referendumokkal megerősítve) 
egyeduralmat épített ki, s a forradalmi katona– és külpolitikát nagyhatalmi és dinasztikus törekvései 
szolgálatába állította. Az egyeduralomhoz vezető út végső lépéseként a „forradalom fia” eljutott a 
dinasztikus hatalmi politikához (házasságkötése Mária Lujzával), melyet az európai államok csak 
átmenetileg, a francia fegyverek árnyékában fogadtak el. A forradalmi Franciaországot olyan 
családi alapon szerveződő, dinasztikus birodalom váltotta fel, melynek horizontja Oroszországig, 
esetleg Indiáig nyúlt.  (2 pont) 
3. A Napóleon által létrehozott, sajátos kormányzati rendszer - későbbi elnevezéssel a 
„bonapartizmus”- a hadseregre, a bürokratikus apparátusra és a nagy létszámú rendőrségre 
támaszkodó egyszemélyi diktatúra volt. Lényegi eleme, hogy uralja a politikai életet, depolitizálja a 
társadalmat, melynek polgári berendezkedését kodifikációs munkájával (Code Civil) garantálja.  
(2 pont) 
4. A bonapartizmus rendszerét a rendre vágyó társadalom - főleg míg a háborúk a határokon kívül 
zajlottak - lelkesen fogadta, de 1808 után az ország lassú kimerülése vagy éppen az elhúzódó spanyol 
háború miatt a francia társadalom jelentős része már apatikusan követte császárát. A háborús 
vereségek (1812/14) megpecsételték rendszerének sorsát is. Az Elba szigetéről történő visszatéréséhez 
már csupán (a Bourbon restauráció agresszivitása miatti ellenszenven kívül) a Napóleon-mítosz adott 
hazai bázist, de ez a nemzetközi erőviszonyok, a koalíciós túlerő ellen kevésnek bizonyult. (2 pont) 
5. Karrierjének alakulásában szerepet játszott a személyét övező, a sajtó által megteremtett, 
kezdetben spontán, de később mesterségesen is gerjesztett, a romantikus hősről és a „kis káplárról” 
egyszerre szóló propaganda, valamint az ambícióit és alkatát tendenciózusan bemutató, 
mítoszteremtő képzőművészet. A „száz nap” után, a 19. századi modern, polgári társadalom korában 
Bonaparte rendkívüli karrierje (elsősorban a francia és az orosz irodalomban) romantikus mítosszá 
formálódtak.  (2 pont) 
 
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és helyesírás (2 pont): 
 
A tanuló fogalmazása világos és egyértelmű mondatokból áll. Az elemzés szerkesztett szöveg, a 
tartalom a logikus kifejtést szolgálja. A tanuló megállapításai árnyalt elemzőkészségről tanúskodnak. 
A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. 
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5. Elemezze az Orosz Birodalom társadalmi és politikai folyamatait 1825-től 1914-ig! Térjen ki a 
különböző törekvések és mozgalmak programjaira és jellegzetességeire! (15 pont) 
 
Feladatmegértés (3 pont) 
A versenyző esszéjében lényegre törően mutatja be a XIX. századi orosz történelem főbb politikai 
folyamatait és társadalmi jellegzetességeit. A forrásokban szereplő információkat válaszába beépíti és 
egyéb ismereteivel kiegészíti. Kitér az orosz sajátosságok és a nyugati típusú modernizáció 
összeegyeztethetőségének nehézségeire. Az egyes programokat képes tágabb összefüggésekbe 
helyezve bemutatni. Rámutat arra, hogy Oroszország az első világháborúig a reformok ellenére nem 
vált nyugat-európai típusú állammá. 
 
Tartalmi elemek, kompetenciák (10 pont) 
1. Az orosz társadalom alapvetően különbözött a nyugat-európai társadalmaktól. A paraszti 
tömegek szegénysége, elmaradottsága nehezítette a nyugati típusú modernizációt. A versenyző kitér 
arra, hogy a nyugati alkotmányos államokkal szemben az Orosz Birodalomban a cári 
önkényuralom/autokrácia semmiféle ellensúllyal nem rendelkezett, ezért lényegi változásokat csak 
felülről, vagy a rendszer egészének megdöntésével lehetett végrehajtani. (2 pont) 
2. A források és ismeretei alapján említi az 1825-ös dekabrista mozgalom céljait és a felkelési 
kísérlet kudarcát. A versenyző bemutatja I. Miklós önkényuralmának világát, mely a legmerevebben 
akadályozta bármiféle ellenzéki szellemi vagy politikai áramlat kialakulását. Kifejti, hogy az ezzel 
szemben kialakuló értelmiségi reform-eszmék két elkülöníthető csoportra oszthatók. Röviden 
bemutatja a nyugatos (zapadnyik) gondolkodás lényegi elemeit, azaz Oroszország nyugati típusú 
modernizációjának programját. Ezzel szembeállítva említi a szlavofil szellemi áramlatot is, aláhúzva 
annak fontos jellemzőit: a népi keresztény hit értékeinek fenntartását, a nyugati civilizáció 
visszásságainak elutasítását, a külön orosz fejlődési modell igenlését. (2 pont) 
 3. Az esszé hangsúlyozza II. Sándor cár reformjainak hátterét és jelentőségét. A vesztes krími 
háború bebizonyította, hogy Oroszország társadalmi-gazdasági modernizáció nélkül versenyképtelen a 
nemzetközi politikában. Bemutatja a jobbágy-felszabadítást, említve annak orosz sajátosságait. 
Említi a cárizmussal szemben kialakuló forradalmi irányzatokat, röviden jellemzi a narodnyik 
ideológiát. Kitér arra, hogy a népi szocialista narodnyikok egyik áramlata merényletekkel kívánta 
megdönteni a cári rendszert, s a cár 1881-ben a sokadik merényletnek lett áldozata. (2 pont) 
4. Bemutatja, hogy az új cár, III. Sándor megszigorította az abszolutizmust, ugyanakkor a kapitalista 
fejlődést támogatta. Az iparosítás, a vasútépítés a birodalom hatalmának növelését szolgálta ugyan, 
ám egyúttal megteremtette a gyáripari munkásságot is. A marxizmus oroszországi követői 
szociáldemokrata munkáspártot hoztak létre, mely azonban két, egymással is vitázó szárnyra 
bomlott. Míg a mensevikek a német szociáldemokrácia mintájára legális tömegpártot akartak 
létrehozni és demokratikus reformokat követeltek, a bolsevikok az illegalitás és a forradalmi 
tevékenység mellett álltak ki. (2 pont) 
5. A versenyző ismerteti a japánokkal szemben elveszített távol-keleti háború belső következményeit, 
az 1905 elején induló forradalmi hullámot, s elemzi a cári rendszer válaszait a mozgalom 
elfojtására. A válasz röviden bemutatja Sztolipin reformjait, melyek egyfelől a forradalmárok 
kíméletlen üldözését, másfelől a modernizáció felgyorsítását, a falusi földközösség megszüntetését 
jelentették. Az 1905-ös forradalom után a rendszer formálisan parlamentárissá alakult. A válasz 
felvázolja a korlátozott jogkörű Állami Duma pártjainak sokféleségét (szociáldemokraták, 
„eszerek”, „kadet” párt, októbristák, nacionalisták, „feketeszázak”). (2 pont) 
 
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség és helyesírás (2 pont): 
 
A tanuló fogalmazása világos és egyértelmű mondatokból áll. Az elemzés szerkesztett szöveg, a 
tartalom a logikus kifejtést szolgálja. A tanuló megállapításai árnyalt elemzőkészségről tanúskodnak. 
A szöveg nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. 
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6. Mutassa be a szemelvények és tanulmányai alapján a népi mozgalom megszületését, 
elképzeléseit, kibontakozását a harmincas években, térjen ki szerepére a politikai életben! (15 
pont) 
 

Feladatértés (3 pont) 

A versenyző bemutatja a Horthy-korszakban a gazdasági válság idején induló mozgalmat. Ismerteti a 
népi írók legfontosabb törekvéseit, elképzeléseit, politikai szerepvállalásukat. Értékeli azok társadalmi 
fogadtatását, a hatalom és különböző politikai csoportok reakcióját nézeteikre. A versenyző válaszát 
lényegre törően, a forrásokban szereplő információkat beépítve fejti ki, kiegészítve azokat saját 
ismereteivel. 
 
Tartalmi elemek, kompetenciák (összesen 10 pont): 
1. A bethleni konszolidációt követő gazdasági válság mind szembetűnőbbé tette a parasztság 
többségének kilátástalan gazdasági és szociális helyzetét. Az új évtized kezdetén formálódó népi 
írók szellemi-politikai mozgalma a parasztság magyar társadalomban elfoglalt szerepének 
újragondolását tűzte ki céljául. (1 pont) 
2. A népi mozgalom szerveződésében kiemelt szerepet töltött be Németh László. Az úgynevezett 
„harmadik út” koncepciója egyaránt elutasította a fennálló rendies-úri magyar társadalmat, a liberális 
kapitalizmus gyakorlatát, valamint a fasiszta (nemzetiszocialista) és a kommunista politikai 
rendszert. Írásaiban a szabad szövetkezésen alakuló termelési formára, az autonómiára és 
önigazgatásra épülő társadalomképet vázolt fel. A harmincas évek közepén megjelenő falukutató 
mozgalom és a szociográfiai irodalom (pl. a Magyarország felfedezése sorozat elindítása) a 
parasztság életmódjának, szemléletének és helyzetének feltérképezésével, nyilvánosságra hozatalával 
a közvélemény figyelmét felhívta a társadalom legnépesebb csoportjára. Illyés Gyula, Szabó Zoltán, 
Kovács Imre és mások munkái széles körben ismertté tették a paraszti társadalom sajátosságait.  
(3 pont) 
3. Az Új Szellemi Front útkeresésének kudarcát (Gömbös és a népi írók találkozóját) követően 
kristályosodott ki a népiek azon koncepciója, amely a szociális eszmét, a társadalmi igazságosságot 
a nemzeti gondolattal ötvözi, és a megújulásban kulcsszerepet szánt a parasztságnak. A politikai 
és társadalmi programjuk megfogalmazásában többek mellett Féja Géza és Erdei Ferenc töltött be 
meghatározó szerepet.  A népiek saját sajtója, a Válasz is segítette nézeteik terjedését. (2 pont) 
4. A népi mozgalom a harmincas évek második felében igyekezett nyitni más baloldali és polgári 
ellenzéki erők felé, és velük együttműködve fellépni a hatalommal szemben. Ennek legnagyobb 
szabású szerveződése 1937-ben a Márciusi Front volt. Célkitűzéseiket megjelenítő 12 pontjukban a 
választójog reformját, földosztást, igazságosabb közteherviselést és a Duna-völgyi népek 
együttműködését, valamint a békés revízió érvényesítetését követelték. A korszakban - változó 
mértékben és formában - folyamatosan vitában álltak az ún. urbánusokkal (polgári liberálisok, 
radikálisok), akik a rendszer demokratikus átalakítását az egyéni szabadságjogok 
érvényesítésével együtt tartották fontosnak. Viszonyukat a kölcsönös bizalmatlanság jellemezte.  
(2 pont) 
5. A mozgalom a Makói Kiáltványban összegezte nézeteit (pl. autokratikus rendszerek elutasítása, 
nagyhatalmi befolyásokkal szembeni fellépés). A hatalom adminisztratív és bírósági eszközökkel 
/sajtóperek/ kívánta korlátozni a népi mozgalom terjedését. Az évtized végén az Európában 
végbement változások a népi írók mozgalmát is megosztották, így képviselői közül voltak, akik a 
szélsőjobboldali radikalizmushoz, mások a demokratikus függetlenségi mozgalomhoz jutottak el. A 
szegényparasztság védelmezői a népi mozgalom párttá alakulásában látták a megoldást Az 1939-ben 
létrejött Nemzeti Parasztpárt befolyása ugyanakkor igen korlátozott volt a magyar társadalomban.  
(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.  
 


