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Érettségire készülök

3

A könyv használatáról

Érettségi felkészítô sorozatunk a 2020-ban megjelent kerettanterv és a 2024-ben életbe lépô 
érettségi követelmények alapján készült.

Ez a kötet – a középszintû érettségi témáinak feldolgozásával – az esszéírást szeretné meg-
tanítani, bemutatva a történelmi esszé követelményeinek, felépítésének, optimális kifejtésének 
egy lehetséges megoldását. Ezt a célt szolgálja a kötet felépítése is.

Minden fejezet elején megtalálják azokat az adatokat, amelyeket a kerettanterv alapköve-
telményként jelölt meg. Az azonos témához, korszakhoz tartozó ismeretelemek összetartozására 
a színes sávok hívják fel a figyelmet; a színkódolás az idôvonalon is megjelenik.

Az érettségi gyakorlatának megfelelôen az egyetemes történelmi témákat rövid, a magyar 
történelem témáit hosszú esszékben dolgoztuk föl. 

Egy rövid és egy hosszú esszéhez javítókulcsot is adtunk, viszont minden szövegben jelöltük 
a javítás szempontjait ( T , F , E ), hogy lássák, mire kell figyelniük az esszéírás során. (Ez az 
ismeret nemcsak az érettségin, hanem a dolgozatíráskor is jól jöhet.) A jelölések egyrészt a szö-
vegben, másrészt a margón jelennek meg, ahhoz hasonlóan, ahogy a tanárok jelölik a javításban 
az értékelhetô elemeket. A T  jelölés eltér a központi javítókulcsokétól: a megoldásokban nem a 
T  válaszelem számát ( T1 , T2 ) jelöltük, hanem azt, hogy a pontszerzéshez szükséges információ 

idôbeli ( Ti ) vagy térbeli ( Tt ) vonatkozású.

Mind a rövid, mind a hosszú esszékben dôlt betûkkel emeltük ki a forráselemzést tartalmazó 
szövegrészt, elkülönítve az önálló ismeretekre alapozott (az eseményeket alakító) tényezôktôl.

A szövegben kiemelten szerepelnek a szakszavak és a megtanulandó kronológiai, topográ
fiai adatok, illetve személynevek, és ezek megismétlôdnek a margón is; így jól használhatók 
önellenôrzésre, gyors ismétlésre. 

Két rövid és két hosszú esszét kiszíneztünk. Az egyik azt mutatja, hogy a szöveg mely részei kap-
csolódnak a forráselemzéshez, illetve az önálló ismeretek kifejtéséhez, a másik a kiemelô jelölés 
technikájára mutat példát – a pontozási szempontok sárga, kék és zöld színkódjait is alkalmazva.

Javasoljuk, hogy dolgozzanak a szövegekkel. Érdemes a megadott színkódokkal önmaguk szá-
mára kiemelni a fontos elemeket, de készíthetnek javítókulcsokat, vázlatokat, és meg is írhatják 
a feladatokat az érettségin elvárt terjedelemeben.

A korábbi érettségi feladatok és javítókulcsok megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján. 
Ezek is hasznosak lehetnek.

A szerzôk

Esszéfeladatoknál használt jelek: 

Ti  idôbeli információ;
Tt  topográfiai adat;
F  forráshasználat;
F1 , F2 , F3  a forrás sorszáma;
✔  forrásból származó vagy eseményeket ala-

kító tény rögzítése;
✔✔ a megfelelô kifejtés;

E  eseményeket alakító tényezô;
E1 , E2 , E3 , E4   azt mutatja, hogy hányadik 

információ jelenik meg a szö-
vegben. A rövid esszénél ez 
kettô, a hosszú esszénél négy.
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Az ókor
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Ókori civilizációk öröksége (1.2.)

Kr. e. 5. századi dór és ión 
stílusú görög templom 

Hellasz

építészet

Kr. e. 5. század

Athén

Akropolisz, Athéné

Parthenón

Olümpia

Zeusz

Kr. e. 776

tümpanon

fríz

színház

csarnok

dór oszlop

ión oszlop

korinthoszi oszlop

Tt

Ti

Tt

Tt

Tt

E1

F

E2

Feladat
A források és ismeretei alapján mutassa be a görög építészet sajátosságait! 
Emeljen ki néhány ismert alkotást!

A görög építészet 

Az ókori Hellasz építészetében három stílus különíthetô el: az ar-
chaikus, a klasszikus és hellenisztikus. Az utókor a klasszikus stílust 
tartja a legtöbbre, de a hellenisztikus stílus gyakorolta a legnagyobb 
hatást az európai építészetre.

Híres épületegyüttes a Kr. e. 5. században újjáépített athéni Ak
ropolisz, amely több templomot, szentélyt, istenszobrot, kincstárat 
foglal magában.✔ Itt áll Athéné temploma, a Parthenón, amely-
nek dombormûveit Pheidiasz készítette, vagy az Erekhtheion, amely 
az  oszlopokként szolgáló nôalakjairól (kariatidák) híres. Hasonló szent 
templomkerületek Olümpiában (a Zeusz tiszteletére Kr. e. 776-tól 
feljegyzett versenyek helyszínén) és a kis-ázsiai, dél-itáliai, szicíliai  görög 
poliszokban is álltak.✔✔ 

A görög építészet reprezentatív összmûvészeti alkotása a templom 
volt. Lépcsôzetesen emelkedô alapzat, háromszög alakú, oromzat 
(tümpanon) és a cellát körülvevô oszlopsor jellemzi.✔ Az épületek szí-
nesek voltak, gazdagon díszítették ôket: a körbe futó dombormûszalag 
(fríz) és az oromzat szobrai ünnepi felvonulást vagy mitológiai jelene-
teket ábrázoltak. A cellában az isten drága anyagokból (arany, bronz, 
elefántcsont, márvány) készült szobrát helyezték el.✔✔ 

Az építészet egyik legfontosabb eleme a tetô gerendázatát tartó osz-
lop volt. Ezek nemcsak a templomoknak, hanem a színházaknak, köz-
épületeknek, csarnokoknak, fedett folyosóknak (sztoa) is meghatározó 
elemei voltak.✔ A klasszikus oszlopformák közül a legkorábbi a zömök, 
lábazat nélküli dór oszlop volt. Késôbb alakult ki és terjedt el a kis-ázsi-
ai poliszokból a karcsúbb, lábazaton álló, csigavonallal díszített ión osz
lop. A korinthoszi oszlopot a hellenizmus korában alkalmazták.✔✔
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A Colosseum 
(Amphiteatrum 
Flavium) Rómában. 
A Kr. u. 1. szá zad-
ban épült

Feladat
Jellemezze a római építészetet a forrás segítségével, mutassa be újításait!

Róma

Kr. u. 1. század

vízvezeték, híd, dia-
dalív, amfiteátrum, 
színház, cirkusz

hellenizmus

boltív

dongaboltozat

kupola

dór, ión és korin-
tho szi oszlop

Tt

Ti

E1

E2

F

A római építészet 

A római állam fennállása alatt Róma az ókori világ legnagyobb vá-
rosává vált. A Kr. u. 1. századra megépültek a római civilizációra 
jellemzô építmények és épületek:  vízvezetékek, hidak, diadalívek, 
amfiteátrumok, színházak, cirkuszok. Ezek a Római Birodalom 
egész területén elterjedtek.

Róma építészetében az etruszk mûveltség, majd a hellenisztikus 
görög kultúra hatása érvényesült.✔ A köztársaságkori templomok, köz-
épületek timpanonos oromfala, oszloprendje a görög épületekre ha-
sonlított.✔✔ A római építészet legfontosabb technikai újítása a geren-
dát felváltó boltív, amellyel nagyobb távolságot lehetett áthidalni.✔ Az 
egymás után elhelyezett boltívek alkották a dongaboltozatot, a boltív 
elforgatásával jött létre a kupola. A boltív alkalmazása lehetôvé tette a 
nagyobb tömegeket befogadó épületek kialakítását.✔✔ 

Róma jelképévé vált például a Colosseum néven emlegetett am-
fiteátrum,✔ gladiátorviadalok színhelye. Az épület a császárkori épí-
tészet sajátosságait viseli magán: hellenisztikus kori görög mintákat 
követ, homlokzatán boltívet alkalmaztak. A többszintes épület külsô 
falait dór, ión és korinthoszi oszlopok díszítik.✔✔ 

A római építészet hatása a kora középkori bizánci, arab építészet-
ben és a román stílusban élt tovább.
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A világháborúk kora

1914–18 (az elsô vilá
gháború)

1914. június 28.  (a sza
rajevói 

merénylet)

1917  (a bolsevik 
hatalomátvétel)

1922 (a Szovjetunió létrejötte)

1929  (a
 gazdasági vi

lágválsá
g 

kez
dete

)

Fogalmak Személyek Topográfia

villámháború, front, állóháború,
hátország, antant, központi hatalmak,
hadigazdaság, hadifogság, 
örmény népirtás

II. Vilmos, II. Miklós,
IV. Károly, Kemal Atatürk,
Woodrow Wilson,
Georges Clemenceau

Brit Birodalom, Szara-
jevó, Doberdó, Románia, 
Szerbia, Olaszország

bolsevik, szovjet, egypártrendszer, 
totális állam, személyi kultusz, 
koncepciós per, GULAG, holodomor, 
államosítás, kollektivizálás, kulák, 
tervgazdaság

Vlagyimir I. Lenin, 
Joszif V. Sztálin

Szovjetunió, 
Kolima-vidék,
Leningrád 
(Szentpétervár), 
Moszkva

többpártrendszer, piacgazdaság, 
New Deal

Franklin D. Roosevelt, 

fasizmus, nemzetiszocializmus, fajelmélet, 
antiszemitizmus, Führer, SS, Anschluss

Benito Mussolini, 
Adolf Hitler

Berlin

Molotov–Ribbentrop-paktum, 
tengelyhatalmak, szövetségesek, 
Vörös Hadsereg, partizán, totális háború, 
gettó, deportálás, koncentrációs tábor, 
haláltábor, népirtás, holokauszt, 
jaltai konferencia, háborús bûn

Winston Churchill,
Charles de Gaulle

Sztálingrád, Normandia, 
Pearl Harbor, Hirosima, 
Auschwitz, Drezda

1918. október 31. (a
z ôsziró

zsás fo
rradalom)

1919. márciu
s 21– augusztu

s 1. (a Tanácskö
ztársaság)

1920. június 4. (a tria
noni békediktá

tum)

1920 (a numerus cla
usus, fö

ldreform)

1921–31 (Bethlen Istv
án miniszt

erelnöksé
ge)

MS-3321U_UJNAT_tort_essze.indd   64 2022.09.02.   13:57:16



1939–1945 (a második világháború)
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A világháborúk kora

Az elsô világháború (5.1.)

„Ôfelségeik […] a német császár […] és Ausztria császára […] elhatározták, hogy a béke és 
a kölcsönös védelem szövetségét kötik meg egymással. 
I. cikkely. Abban az esetben, ha az egyik birodalmat […] Oroszország részérôl támadás érné, 
mindkét szerzôdô fél köteles egymásnak birodalma teljes fegyveres erejével segítséget nyújtani, 
s ennek megfelelôen csakis együttesen és közös megegyezés esetén békét kötni.” (Kettôs szövet-
ség, 1879)

Az elsô világháború kitörése

1879-ben Németország és az Osztrák–Magyar Monarchia lét-
rehozta az Oroszország ellen irányuló kettôs szövetséget. Ez lesz 
a késôbb központi hatalmaknak nevezett szövetségi rendszer 
alapja.✔ A Bismarck politikája következtében elszigetelt Francia-
ország 1893-ban Oroszországgal, 1904-ben Nagy-Britanniával 
lépett szövetségre. Az angol–orosz egyezmény aláírásával 1907-ben 
létrejött a hármas antant.✔✔

1914 júniusában az Osztrák–Magyar Monarchia hadgyakorlatot 
tartott Bosznia-Hercegovinában, amit erôdemonstrációnak szántak 
az oroszok által támogatott Szerbia számára. 1914. június 28-án 
Gavrilo Princip szerb nacionalista diák Szarajevóban merényletet 
hajtott végre Ferenc Ferdinánd, az Osztrák–Magyar Monarchia trón-
örököse ellen.✔ A merényletet a német katonai vezetés és II. Vilmos 
császár megfelelô ürügynek találta egy villámháború kirobbantá-
sára. 1914. július 28-án az Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzent 
Szerbiának, ezzel kitört az elsô világháború, amelyben két szövetsé-
gi rendszer harcolt egymással: a központi hatalmak és az antant.✔✔

Az Osztrák–Magyar Monarchia Szerbia elleni támadása 1914 au-
gusztusában kezdôdött a Drina folyónál. A szerbek ellenállása és az 
oroszok galíciai áttörése miatt a hadmûvelet elakadt, a frontvonal 
megmerevedett.✔ Németország a Franciaország elleni támadással 
lépett be a háborúba, de az angol és a francia csapatok a Marne 
folyónál megállították a németeket, és a nyugati fronton is a háború 
végéig elhúzódó állóháború alakult ki.✔✔

Németország, 
Osztrák–Magyar 
Monarchia 

központi hatalmak

Bismarck

Franciaország, 
Oroszország, Nagy-
Britannia 

antant

1914. június 28.

Szarajevó

II. Vilmos

villámháború

világháború

állóháború

Tt

Tt

F

Ti

Tt

E1

E2

Feladat
A források és ismeretei segítségével mutassa be az elsô világháború kitörésének 
folyamatát!
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Hadviselés az I. világháborúban

Az elsô világháború 1914-tôl 1918-ig tartott. Két szövetségi rendszer 
harcolt egymással. A központi hatalmak szövetségét Németország 
és az Osztrák–Magyar Monarchia, illetve a hozzájuk csatlakozott 
Oszmán Birodalom és Bulgária alkotta. Az antant Franciaország, 
NagyBritannia, Oroszország, Szerbia és Montenegró, illetve 
a hoz zájuk késôbb csatlakozott Olaszország, Románia és az USA szö-
vetségi rendszere volt.

Az elôzô évtizedek tudományos-mûszaki fejlôdése következtében 
a fegyverek hatásfoka jelentôsen megnôtt, a hadiipar kapacitása pedig 
lehetôvé tette nagy mennyiségû hadieszköz gyártását.✔ Mivel a hadviselô 
felek már évekkel a háború elôtt bevezették az általános hadkötele
zettséget, tömegesen álltak rendelkezésére kiképzett tartalékosok.✔✔

Németország stratégiai hátrányát ellensúlyozó villámháborús ter-
ve kudarcot vallott. A nyugati frontvonal mentén a német és a fran-
cia–angol csapatok között állóháború alakult ki.✔ A küzdelem évekig 
elhúzódott, mert egyik fél sem tudta a másikat tartósan legyôzni. Így 
anyagcsata alakult ki: az a szövetség gyôzhetett, amelyik nagyobb 
emberi és hadianyag tartalékokkal, illetve erôsebb gazdasággal ren-
delkezett.✔✔ A nagy tûzerejû gépfegyverek, ágyúk, aknavetôk elleni 
védekezésül a hadseregek lövészárkokba ásták be magukat.✔ Az el-
lenséges hadállások elfoglalására indított rohamok rengeteg áldozatot 
követeltek. A végsô gyôzelem érdekében új haditechnikai eszközöket: 
harci gázt, tankot, repülôt, nagyobb hatótávolságú ágyúkat vetettek 
be. Ezek a remélt sikert nem hozták meg, viszont az áldozatok, a ha-
lottak és a sebesültek számát növelték.✔✔

Feladat
A forrás és ismeretei segítségével 
mutassa be, hogy a hadviselés-
nek milyen új sajátosságai jelen-
tek meg az elsô világháborúban 
a korábbi háborúkhoz képest!

1914–1918

Németország, 
Osztrák–Magyar
Monarchia, 
Franciaország, 
Nagy-Britannia, 
Oroszország

hadiipar

általános hadköte-
lezettség

villámháború

nyugati front

állóháború

anyagcsata

gazdaság

gépfegyver 

aknavetô

lövészárok

harci gáz, tank

repülôgép

Ti

Tt

E1

Tt

E2

F

Brit Vickers gyártmányú géppuskák Ovillers közelében, 
a somme-i csata során, 1916
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Magyarország az újkorban

Az ipari forradalom második hulláma (4.5.)

F1  A búzakivitel megoszlása 1887–91

F2  Magyarország vasúthálózatának bôvülése

F3  A városi és a vidéki lakosság számának változása (1869–1890)

Feladat
A források és ismeretei segítségével mutassa be a dualizmus kori gazdasági 
változásokat Magyarországon!

Lakóhely
A népesség aránya (%)

1869 1880 1890

Budapest 6,0 9,3 12,6

Városok 18,4 18,8 19,3

Falvak 75,6 71,9 68,1

19131890

18771867
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Gazdasági változások a dualizmus korában

A dualizmus 1867tôl 1918ig tartó idôszakában Magyarország 
gazdasági fejlôdéséhez az Osztrák–Magyar Monarchia politikai 
és gazdasági viszonyai kedvezô keretet biztosítottak.✔ A fellendülést 
külföldi, fôleg osztrák tôke indította el, de a hazai hitelszervezet is 
gyorsan kiépült. Az iparosodás vívmányainak alkalmazását segítet-
te a tôkeerôs nagyvállalatok alapítása. Az ipar dinamikus fejlôdését 
a nyersanyagbázis és a biztos piac is megalapozta.✔✔

Az állam 1881 és 1907 között adókedvezménnyel, illetékmentes-
séggel, pénzbeli segéllyel támogatta a modern technikát alkalmazó 
gyárakat:✔ a textilipar és a gépipar mellett a korábban nem gyár-
tott iparcikkek elôállítását ösztönözték. A Felvidéken, Bánátban és 
Dél-Erdélyben található vasérckészletre alapozva jelentôs nehézipari 
központok jöttek létre. A fellendülô élelmiszeriparnak és malom
iparnak a mezôgazdaság szolgáltatta a nyersanyagot.✔✔

A folyószabályozás, a gôzhajók elterjedése, a vasúthálózat ki-
épülése következtében javultak a szállítás feltételei. A vasút összekö-
tötte a nyersanyaglelôhelyeket a feldolgozóipari és a kereskedelmi 
központokkal is.✔ A kormány az infrastruktúra fejlesztését adó-
kedvezményekkel és beruházásokkal segítette.✔✔ Az iparfejlôdéssel 
járó urbanizáció növelte a városok, elsôsorban Budapest lakossá-
gának arányát.✔ A gépesítés ugyanis csökkentette a mezôgazdaság 
munkaerôigényét, a korábban bérmunkából élô falusi lakosságnak 
az ipar biztosított munkahelyet és megélhetést.✔✔

Az ipar fejlôdése ellenére Magyarország nemzeti jövedelmének 
legnagyobb részét a mezôgazdaság adta. Az 1870-es évekig tar-
tó európai gabonakonjunktúra ösztönözte a termelés bôvítését.✔ 
A korszak elején elvégzett folyószabályozással csökkent az árte-
rület, nôtt a megmûvelt földek aránya.✔✔ A termelés elsôsorban 
a nagybirtokokon modernizálódott.✔ A gépesítés, vetésforgó, 
mûtrágyázás és fajtanemesítés jelentôsen növelte a termésátla-
gokat. Legnagyobb mennyiségben búzát termesztettek, de gyorsan 
nôtt a kapásnövények, a kukorica, a napraforgó, a burgonya és a ta-
karmánynövények vetésterülete is. Az állattenyésztésben terjedt az 
istállózás, az állatállományon belül nôtt a jobb ipari nyersanyagot: 
gyapjút, tejet, húst adó fajták aránya.✔✔

Az exportcikkeket is fôleg a mezôgazdaság állította elô. A korszak 
végén ezek már feldolgozott élelmiszeripari termék voltak. A gaz-
daság fejlôdését, gyors növekedését segítette a vámunió, mivel az 
Osztrák–Magyar Monarchiában egységes és biztos piacot teremtett,✔ 
ezáltal a vállalatokat megvédte a külsô versenytôl. Például az olcsóbb 
amerikai búza megjelenése ellenére a magyar gabonát jól el lehetett 
adni Ausztriában.✔✔

1867–1918

Osztrák–Magyar 
Monarchia
Magyarország

tôke, hitelszervezet

nyersanyag, piac

textilipar

gépipar

nehézipar

élelmiszeripar

malomipar

folyószabályozás

gôzhajó, vasút

infrastruktúra

urbanizáció

Budapest

mezôgazdaság

konjunktúra

nagybirtok

vetésforgó

mûtrágyázás

fajtanemesítés

istállózás

export

vámunió

Ti

Tt

E1

E2

F2

Tt

F3

E3

E4

F1
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Magyarország a világháborúk korában

A holokauszt Európában és Magyarországon (5.9.)

F2  „Ezennel igazolom, hogy Fenyô Egon János, szül. 1925. Budapest, budapesti (Légrády Károly 
u. 33.) lakos részére Spanyolországban lakó rokonai a spanyol állampolgárságért folyamodtak. 
A Spanyol Követség felhatalmazást kapott, hogy részére még a kérvény elintézése elôtt beutazási 
vízumot állítson ki. A Spanyol Követség kéri az illetékes hatóságot, vegye fentieket jóindulatú 
figyelmébe és mentesítse ôt a munkaszolgálat alól.” (Védlevél, 1944. november 10.)

F1  Zsidó emberek a budapesti (balra) és zalaegerszegi (jobbra) gettóban

F3  Holokauszt-emlékmû a Duna partján

Feladat
A források és ismeretei segítségével mutassa be a magyarországi holokauszt 
történetét 1944 márciusától! Válaszában térjen ki a népirtás fázisaira, körülmé-
nyeire és következményeire!
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A magyarországi holokauszt

1944. március 19-én a német hadsereg megszállta Magyaror
szágot. Német követelésre Horthy Miklós kormányzó Sztójay Döme 
berlini nagykövetet nevezte ki miniszterelnöknek, aki együttmûködött 
a németekkel, és kiszolgálta érdekeiket.✔ Bár 1938 és 1941 között 
három zsidótörvénnyel korlátozták a jogaikat, majd 1941 nyarán 
összegyûjtötték és a németek által megszállt Galíciába, Kamenyec
Podolszkijba szállították a „hon talan” zsidó családokat, valamint 
fegyvertelen munkaszolgálatosként is több ezer zsidó férfi vesztette 
életét, a zsidó állampolgárok 1944 márciusáig viszonylagos biztonság-
ban éltek. A Sztójay-kor mány idején azonban megkezdôdött a szisz-
tematikus zsidóüldö zés.✔✔ Elsô intézkedésként sárga csillag vi-
selésére kötelezték ôket, majd elôbb vidéken, késôbb Budapesten is 
kijelölt lakóhelyekre, get tókba kényszerítették a zsidó embereket.✔ 
Korlátozták a szabad mozgásukat, elvették lakásaikat, elkobozták 
és kiárusították a vagyonukat.✔✔ 1944 májusában megkezdôdött 
a magyar zsidók deportálása.✔ Lezárt marhavagonokban szállítot-
ták ôket a koncentrációs táborokba. Az emberek egy része mun-
katáborba került, a többieket – elsô sorban Auschwitzban – gázkam-
rában ölték meg. A vidéki zsidóság összegyûjtése, bevagonírozása 
a csendôrség közremûködésével zajlott. A budapesti zsidók depor-
tálását Horthy 1944 júliusában leállította. Ez azonban csak haladékot 
jelentett számukra.✔✔

A sikertelen kiugrási kísérlet után, 1944. október 15-én a Szá
lasi Ferenc vezette nyilaskeresztesek német támogatással meg -
szerezték a hatalmat.✔ Feltétel nélkül kiszolgálták a némete ket: folytat-
ták a háborút és újrakezdték a deportálást – mintegy 50 ezer faji alapon 
zsidónak minôsített budapesti lakost szállítottak megsemmisítô 
táborba.✔✔ Budapest bekerítése után, 1944 végétôl felfegyverzett 
nyilas csoportok  több ezer – fôleg zsidó – embert lôttek a Dunába.✔ 
Ekkorra a szovjetek bekerítették Budapestet, és a deportálás lehetetlen-
né vált.✔✔

A zsidók elleni fellépést nem nézte mindenki tétlenül. Magyar ci-
vilek bújtattak üldözötteket, egyházi emberek keresztelési igazoláso-
kat, külföldi diplomaták védleveleket állítottak ki, védett házakat 
létesítettek.✔ Ismert például Raoul Wallenberg, Carl Lutz, Angelo 
Rota, Giorgio Perlasca, Salkaházy Sára, Slachta Margit és Sztehlo 
Gábor embermentô tevékenysége Magyarországon.✔✔ 

A magyarországi holokausztnak kb. 600 ezer áldozata volt.✔ 
Többségük a vidéki zsidóságból került ki, a 200 ezer fôs budapesti 
zsidóság fele megmenekült. A népirtás a romák ellen is irányult; 
az áldozatok számáról azonban bizonytalanok az információk, mert 
a kutatások késôn kezdôdtek meg.✔✔

1944. március 19.

Magyarország

Horthy Miklós

zsidótörvény

Kamenyec-Podolszkíj

munkaszolgálat

zsidóüldözés

sárga csillag

gettó

1944. május

deportálás

kon cent rációs tábor

Auschwitz

csendôrség

kiugrási kísérlet

1944. október 15.

Szálasi Ferenc

nyilaskeresztesek

megsemmisítô tábor

1944 vége

Duna

védlevelek

Raoul Wallenberg

Salkaházy Sára

Sztehlo Gábor

holokauszt

zsidóság

népirtás, romák

Ti

Tt

Tt

E1

F1

Ti

Tt

E2

Ti

E3

Ti

Tt

F3

F2

E4
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