
A reformkor, a forradalom és a szabadságharc 

 
Téma 

(tankönyvi lecke) 

Fogalmak, nevek,  

évszámok, topográfia 

38. A napóleoni  

háborúk hatásai 

Magyarországon  

F: <köznemes, báró, jobbágy>.  N: Napóleon. É: 1804–1814/15 (Napóleon császársága). T: 

Pest-Buda. 

TK: társadalom, társadalmi csoport, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, 

életmód, város, gazdaság, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, politika, 

szuverenitás, centrum, periféria. 

39. A reformok 

megindítói: 

Széchenyi István és 

Wesselényi Miklós  

F: reform, polgári átalakulás, cenzúra, <ősiség>. N: Széchenyi István, Wesselényi Miklós. É: 

1830 (Széchenyi István: Hitel című művének megjelenése, a reformkor kezdete). T: Vaskapu, 

Pest-Buda. 

TK: társadalom, társadalmi csoport, identitás, életmód, nemzet, gazdaság, gazdasági rendszer, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, politika, állam, monarchia, birodalom, szuverenitás. 

40. Politikai 

irányzatok a 

reformkorban 

 

F: liberális nemesség, centralista, önkéntes és kötelező örökváltság, közteherviselés, 

érdekegyesítés, védővám, reform, polgári átalakulás, szabad verseny, <nemesi vármegye, rendi 

országgyűlés>. N: Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Eötvös József, Széchenyi 

István, Wesselényi Miklós, Metternich. É: 1832–1836 (rendi országgyűlés). T: <Pozsony>. 

TK: társadalmi csoport, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, migráció, 

életmód, gazdaság, gazdasági teljesítmény, politika, állam,  

államszervezet, hatalmi ág, monarchia, közigazgatás, birodalom, szuverenitás. 

41. Politikai 

küzdelmek az 1840-

es években  

F: államnyelv, márciusi ifjak, érdekegyesítés, védővám, liberális nemesség, centralista. N: 

Batthyány Lajos, Petőfi Sándor,Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Széchenyi István, Metternich. É: 

1844 (a magyar nyelv államnyelvvé nyilvánítása). 

T: Pest-Buda, <Pozsony>. 

TK: életmód, város, gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, politika, 

állam, államforma, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, <politikai párt>. 

42. A nemzeti 

ébredés 

Magyarországon 

F: jobbágyfelszabadítás, emancipáció, államnyelv, nacionalizmus. N: Kossuth Lajos, Kölcsey 

Ferenc É: – T: Pest-Buda. ÉK: ok és következmény, jelentőség, történelmi nézőpont. 

TK: társadalom, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népességrobbanás, 

életmód, nemzet, nemzetiség, politika, állam, közigazgatás, birodalom, szuverenitás. 

43. Törvényes 

forradalom és 

konszolidációs 

kísérlet 

 

F: nemzetőrség, áprilisi törvények, felelős kormány, sajtószabadság, népképviselet, cenzusos 

választójog, jobbágyfelszabadítás, polgári átalakulás, közteherviselés, alkotmányos monarchia, 

<perszonálunió>. N: Szemere Bertalan, Széchenyi István, Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Eötvös 

József, Batthyány Lajos, Petőfi Sándor.É: 1848. március 15. (forradalom Pesten), 1848. április 

11. (az áprilisi törvények), 1848 (forradalmak Európában). T: Pest-Buda, Bécs, <Pozsony, 

Erdély>. 

TK: társadalom, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, gazdasági rendszer, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, monarchia, parlamentarizmus, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás. 

44. A fegyveres 

harc kirobbanása, a 

védelem 

megszervezése 

F: felelős kormány, népképviselet, jobbágyfelszabadítás. N: Jellasics, Görgey Artúr, Kossuth 

Lajos, Batthyány Lajos. É: 1848. szeptember 29. (a pákozdi csata). T: Pákozd, Pest-Buda, Bécs. 

TK: társadalom, társadalmi csoport, identitás, nemzet, nemzetiség, pénzgazdálkodás, adó, 

politika, állam, államforma, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás. 

45. Önvédelmi harc 

és fényes diadal  

F: Függetlenségi nyilatkozat. N: Ferenc József, Windischgrätz, Bem József, Kossuth Lajos, 

Szemere Bertalan, Görgey Artúr. É: 1849. április 14. (a függetlenség kimondása). T: Debrecen, 

Pest-Buda, Bécs, <Erdély>. 

TK: nemzet, nemzetiség, politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, <politikai párt>. 

46. Fényes 

győzelmek és a 

túlerő diadala  

F: tavaszi hadjárat, nemzetiségi törvény, Függetlenségi nyilatkozat, államnyelv, emancipáció.  

N: Kossuth Lajos, Szemere Bertalan, Görgey Artúr, Ferenc József, Windischgrätz, Bem József. 

É: 1849. április 6. (az isaszegi csata), 1849. május 21. (Buda felszabadítása), 1849. augusztus 

13. (a világosi fegyverletétel), 1849. április 14. (a függetlenség kimondása).T: Isaszeg, Világos, 

Debrecen. 

TK: identitás, nemzet, nemzetiség, politika, állam, államforma, államszervezet, egyeduralom, 

monarchia, birodalom, szuverenitás. 

 

 


