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1. Készítsen témavázlatot a tervezett referátumához maximálisan fél oldal terjedelemben!
A témavázlatot a guitbhf@gmail.com e-mail címre küldje el csatolt fájl formájában,
fájlnévnek a saját nevét adja meg!

TESZTKÉRDÉSEK
2. Írjon le saját szavaival a Szent László királlyal kapcsolatos legendák közül egy szabadon
választottat? (Terjedelem: max. 2000 karakter.)
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3. a) Hová temették el Szent László királyt? b) Mi lett sírjának a sorsa?

4. Az alábbi képen III. Ferdinánd korabeli összetett címere látható. A világháló segítségével
próbálja meg azonosítani, hogy a számmal jelölt címerrészek mely országokat, tartományokat
jelölték!
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5. 1691-et írunk, az uralkodó úgy dönt, hogy Önt nevezi ki egy egyik magyarországi vármegye
főispánjának.
a) Melyik vármegyét választaná? Indokolja röviden a választását!
b) Főispánként miként vezetné az Önre bízott vármegyét? (Terjedelem: max. 2000 karakter.)

6. Válasszon ki az 1848-49-es magyar szabadságharc idejéből egy tetszőleges történelmi
személyt, és mutassa be úgy az életpályáját, mintha a legjobb barátja vagy egy közeli ismerőse
lett volna, és ön is átélte volna mellette az eseményeket! (Terjedelem: max. 2000 karakter.)
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7. a) Mit jelent az alábbi forrásrészletben a ’magyar diéta’ kifejezés?
b) Kinek szól a tanács?
c) Értékelje ’Kálmán’-nak a magyar történelemben játszott szerepét néhány mondatban!
Gondold meg, Kálmán, hogy Bismarck nem a magyar diéta, aki előtt össze-vissza beszélhetsz
akármit, aztán elütöd egy jó bombaszttal vagy tréfával. Ott nem lesz a hátad mögött Móric Pali
és Szontagh, akik helyest rikácsoljanak, minden kétségbeejtőbb mondatod után. Azt mondom,
vigyázz a nyelvedre, Kálmán, nehogy valami bolondság essék rajtad. Minden kérdésben, amit
hozzád intéz, habár látszólag a legcsekélyebb is, akármennyit beszélsz is, úgy beszélj, hogy
mégse mondj semmit.

8. Párhuzamos életrajzok. Találjon az alább felsorolt középkori, kora újkori történelmi
személyekhez illő XX. századi párhuzamos személyt! Egy-egy mondatban indokolja is a
választását! Például: Hunyadi János – Horthy Miklós, mindketten kormányzók voltak.
a) Bánk bán
b) Szent Erzsébet
c) Csák Máté
d) Brodarics István
e) Zrínyi Ilona
f) Thököly Imre
g) Esterházy Pál nádor
h) Ebergényi László császári tábornagy
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9. Az alábbiakban részletek olvashatóak Jobbágyi Gábor: Provokáció? című írásából.
a) Egy-egy mondatban foglalja össze saját szavaival, hogy milyen következtetéseket tud levonni
az egyes részletekből?
b) Hasonlítsa össze a középiskolai tankönyv vagy egyéb ismeretterjesztő írások 56-os
forradalommal foglalkozó részeivel az alábbi szemelvényeket! Egyetért-e Ön a szerző állításával,
miszerint az 1956-os „forradalom kirobbanását magyar és szovjet szervek közösen provokálták
ki”? Válaszát legfeljebb 10 mondatban indokolja meg!
„A szovjet vezetés – orosz történészek szerint, melyet részben magyar források is megerősítenek
– 1956. július 20-án elhatározta egy hadtest felállítását, egy különleges haditervre. A haditerv a
„Hullám” nevet viselte, beindítására a „Kompas” jelszó volt hivatott. Célja a „közrend
helyreállítása” a magyar „territóriumban”, melynek nyomán 3–6 óra alatt kellett elfoglalni az
ország és Budapest legfontosabb objektumait.”
„Angyal István szerint – aki a Rádió előtt az utcán van – »az első sortűz innen a Rádióból az
ÁVH fegyvereiből kb. 1:15-kor dördült ránk. Ekkor kezdődött az erős tűzharc, ez tartott addig,
amíg a Rádiót nem adták fel. Polgári tüntetőknél fegyver most sem volt. Úgy vették el, vagy
kérték el azoktól a katonáktól, akik közömbösen nézték, hogy a stúdió ablakából lőnek a
tüntetőkre, akik fegyvertelenek.«”
„[…] Magyar források közölték már eddig is, hogy a tüntetők teherautókkal mentek a
Fegyvergyárhoz s a katonai raktárakhoz, ahol általában akadálytalanul jutottak nagy mennyiségű
fegyverhez. […] Hogy is van ez? Aki minimális katonai ismerettel rendelkezik, tudja, hogy a
fegyverraktárak, fegyverszobák minden létesítményben a legszigorúbban őrzöttek, s ha egy
rendőr vagy katona átadja a fegyverét, azt a legszigorúbban büntetik. A katonának élete árán is
meg kell akadályoznia, hogy lefegyverezzék! Hogyan jutottak teherautóhoz október 23-án a
tüntetők? A teherautó jogtalan felhasználása is bűncselekmény; nem tudunk a megtorlás során
egyetlen büntetőügyről sem fegyver- és teherautó-átengedés miatt.”
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