
10. o. történelem 

Kedves Osztály!  

Remélem mindenki pihent a szünetben és végre nagyobb erőbedobással tud 

majd feladataira figyelni…ne feledjétek, már nem sok idő van hátra a tanév 

végéig.  

Nyomatékosan megkérek mindenkit, hogy tartsátok be a határidőket és a 

feladataitokat a lehető legnagyobb odafigyeléssel készítsétek el, hiszen csak 

ezek alapján tudok értékelni. 

Már köre-mailben is jeleztem, hogy többen nem dolgoznak, ez sajnos negatív 

következményekkel fog járni. Utoljára szeretném itt is elmondani, hogy az 

elküldött levelek menüpontban lehetőséged van megnézni, hogy sikeres – e az e-

mail küldésed, tehát azzal érvelni, hogy Te elküldted és én nem kaptam meg, 

nem túl jó megoldás.  

Bármiben elakadtál segítek, ha jelzed.  

Köszönöm 

 

1. óra 

Reformok és felvilágosult abszolutizmus Magyarországon 36. lecke 

Tk/189-193 olvasd el, majd nézd meg a következő videót is. 

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-az-ujjaepites-kora-magyarorszagon/felvilagosult-abszolutizmus-

habsburg-birodalomban 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-az-ujjaepites-kora-magyarorszagon/felvilagosult-abszolutizmus-habsburg-birodalomban
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-az-ujjaepites-kora-magyarorszagon/felvilagosult-abszolutizmus-habsburg-birodalomban


Vázlatírás helyett a táblázatot kell kitöltened.  

Vagy keresek egy kifejezést / adatot (akkor azt neked kell beírni), vagy csak X 

jelet kell tenned ahhoz, akire igaz a szempont – állítás.  Erre jegyet kapsz.  

Határidő: április 26.  

Szempont Mária Terézia II. József 

1. Uralkodása (tól-ig)   

2. Elveszített terület 

uralkodása alatt 

  

3. Kalapos király   

4. Jobbágyságot érintő 

rendelete 

  

5. A robotmunka 

nagyságát előíró 

rendelet. 

  

6. Kettős vámhatárról 

rendelkezett – 

merkantilista 

gazdaságpolitika 

  

7. Türelmi rendeletet 

adott ki. 

  

8. Szabad költözési 

jogot ír elő. 

  

9. 1784   

10. A történelem tantárgy 

tanulását írja elő. 

  

11. Népszámlálási 

rendeletet adott ki.  

  

12. 1777   

13. Nevezetes 

tollvonásáról 

nevezetés.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. óra 

A kompromisszum helyreállítása a rendek és a Habsburg – dinasztia között 37. lecke 

Tk/194-197 olvasni. A lecke vázlatát (lásd lentebb) kérem leírni a füzetbe. Fotót majd 

mellékelj! 

 

A MAGYAR JAKOBINUS MOZGALOM 

 (1794-1795) 

 

 

1. Előzmények: 
 

a) elterjednek a felvilágosodás eszméi (jozefinizmus) 
b) a francia forradalom kitörése 
c) I. Ferenc (1792-1835) abszolutizmusa: a francia forradalom miatt Ferenc 

abszolút önkényuralommal kormányoz, nem akar hasonló lázadást a 
Habsburg Birodalomban. 

 

A mozgalom vezetői: 
 

a) Fő szervező: Martinovics Ignác 
b) Négy igazgató: Hajnóczy József, Szentmarjai Ferenc, 
Laczkovics János, Sigray Jakab 
 

2. A mozgalom terjedése: 
 

titkos olvasókörök szervezése 

az eszméket kézzel másolt kátékon keresztül terjesztik (káté. kérdés-

felelet formájában megfogalmazott szöveg) 

 

3. A mozgalom céljai: (2 lépésben) 
 



Martinovics az olvasóköröket két társasággá vonta össze: 

 

Reformátorok Társasága 

magyar nyelv használata 

jobbágyfelszabadítás 
 

Szabadság és Egyenlőség Társasága 

Magyarország önállóságának kivívása 

Köztársaság kikiáltása 

 

4. A mozgalom bukása: 
 

1794: Bécsben letartóztattak néhány polgárt, akik a francia 

forradalomhoz húztak, közöttük Martinovicsot is  részletes 

vallomásában leleplezte saját mozgalmát véres megtorlás: 

1795. május 20.: Budán lefejezték Martinovics Ignácot és társait. 

Kazinczy Ferenc: „Példa kellett, hogy rettegjen az ország” 

Haláluk helyének mai neve: Vérmező. (az egykori budai kaszálórét) 

 


