
 

 

  

Libényi János 

 

Magyar szabósegéd, 

kezdetben Aradon 

dolgozott. 1850-ben 

Pestre, egy évre rá Bécsbe 

költözött. Bekapcsolódott 

az ellenállási 

mozgalmakba. 

Az aradi vértanúk halála 

miatt le akarta szúrni 

Ferenc Józsefet. 

Merénylete sikertelen volt 

az uralkodó ellen. Tettéért 

1853-ban kivégezték. 

Bach-huszárok 

 

A Bach 

belügyminisztersége 

idején Magyarországon 

szolgáló hivatalnokokat 

nevezték így gúnyosan. 

A hivatalnokok csak 

bajuszt viselhettek, tilos 

volt körszakállat 

növeszteniük. 

Ferenc József 

 

Osztrák császár, cseh 

király, és magyar király 

1848-1916-ig. Az Osztrák-

Magyar Monarchia első 

uralkodója. Uralkodása 

kezdetén leveri a magyar 

szabadságharcot. 

Irányítása alatt az Osztrák 

Császárság katonai és 

politikai veszteségeket 

szenvedett el (pl. osztrák-

porosz háború), ez vezet a 

magyarokkal való 

kiegyezéshez. 

Kossuth Lajos 

 

Magyar politikus, 

államférfi, a reformkor 

kiemelkedő alakja. A 

szabadságharc alatt a 

Honvédelmi Bizottmány 

elnöke, Magyarország 

kormányzó-elnöke. 

A kialakuló emigrációs 

csoportok vezetője a 

világosi fegyverletétel 

után. Célja a független 

Magyarország 

megteremtése. 

Deák Ferenc 

 

Magyar államférfi, a 

reformkor kiemelkedő 

alakja, a Batthyány-

kormány igazságügy-

minisztere. 

Nevéhez fűződik a passzív 

ellenállás és a kiegyezés. 

A dualizmus korának 

meghatározó alakja, a 

„haza bölcse”. 

Osztrák-Magyar 

Monarchia 

 

1867 és 1918 között 

fennállt különleges, kettős 

(dualista) állam, 

pontosabban 

államszövetség Közép-

Európában. 

Mottója: Feloszthatatlanul 

és elválaszthatatlanul. 

621 538 km2- es 

területével Európa 

második legnagyobb 

méretű állama. 
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