
10. g történelem 

 

1. óra  

Téma: Politikai irányzatok a reformkorba 

Tk/211-215 

https://prezi.com/6qgd2nntci7x/politikai-iranyzatok-a-reformkorban/ 

Bő vázlat segítségnek: 

http://onlinetesztek.eu/tori/magyarorszag_1711_1868/politikai_iranyzatok_a_

reformkorban.pdf 

 

Füzetbe írandó vázlat: 

Alapvetően a két POLITIKAI tábort a konzervatívok és liberálisok jelentik.  

Konzervatívok:  

 a bécsi kormányzat – Metternich, minden változtatást ellenez  

 magyar támogatói elsősorban az udvarhű arisztokrácia körében vannak: 

nem ellenzik feltétlenül a reformokat, de a lassú, a bécsi kormányzattal 

együttműködő reformok hívei  

 képviselőjük pl. Dessewffy Aurél és „a fontolva haladók” csoportja  

 a konzervatív tábor 1846-ban tömörül pártba: Konzervatív Párt 

Liberálisok:  

 több irányzat lelhető fel közöttük, de az alapvető kérdésekben 

egyetértenek 

 eltérés inkább a vármegyék szerepét, a közigazgatást illetően vannak 

municipalisták: 

 a vármegyék, mint középszintű igazgatási szerv fenntartásának hívei  

 a nemesség politikai szereplésének legfontosabb színtere  

 ezt az álláspontot képviseli pl. Kossuth, Wesselényi  

https://prezi.com/6qgd2nntci7x/politikai-iranyzatok-a-reformkorban/
http://onlinetesztek.eu/tori/magyarorszag_1711_1868/politikai_iranyzatok_a_reformkorban.pdf
http://onlinetesztek.eu/tori/magyarorszag_1711_1868/politikai_iranyzatok_a_reformkorban.pdf


centralisták:  

 kis létszámú, főként értelmiségiekből álló csoport  

 a vármegyét, mint köztes és elavult igazgatási szervet fölöslegesnek 

tartják  

 elegendő a központi (felső szintű) irányítás és helyi (városi, települési) 

önkormányzat  

 mintának az angol berendezkedést tekintik 

 képviselőjük: Eötvös József, Szalay László, Trefort Ágoston  

A liberális tábor összefogása 1847. márciusában történt meg: ekkor alakult meg 

az ellenzék pártja, az Ellenzéki Kör.  

Programjukat az Ellenzéki Nyilatkozatban foglalták össze: gyakorlatilag a 

reformkor összes fontos kérdését tartalmazza.  

közteherviselés (nemes is fizessen adót),  

törvény előtti egyenlőség,  

a nem nemesek választójoga,  

népképviselet,  

kötelező örökváltság állami kártalanítással (jobbágyfelszabadítás),  

az ősiség eltörlése, 

 polgári szabadságjogok, 

 a parlamentnek felelős kormán 

 

2. óra  

Téma: Politikai küzdelmek az 1840-es években 

Tk/216-220 olvasni 

Készítsd rövid jegyzetet hozzá a füzetedbe!!!! 

 



Házi feladat: határidő május 8. 12 óra 

Olvasd el és foglald össze saját szavaiddal a következő cikk 3, alább 

megnevezett részének mondanivalóját. Tehát nem kell az egész cikk, csak ez a 3 

rész belőle. De, akinek kedve van hozzá, természetesen elolvashatja VÉGIG. 

Törekedj a kerek egész mondatokban való fogalmazásra, lehetőleg ne idézz! 

Fontos, hogy a fogalmazásban különüljön el ez a 3 altéma cím. Ha lehet, akkor 

wordben dolgozz!!!!TERJEDELMET NEM ADOK MEG  DE NYILVÁNVALÓ, HOGY 

NEM 4 MONDATBAN KELL ÖSSZECSAPNI, UGYANAKKOR „HOSSZÚ LÉRE SEM 

KELL ERESZTENI”   

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_polgari_atalakulas_programj

a_a_reformkor 

Áramlatok a magyar liberalizmuson belül 

A reformprogram megvalósulása 

Reform, újítás, liberalizmus 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_polgari_atalakulas_programja_a_reformkor
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_polgari_atalakulas_programja_a_reformkor

