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Készítsd el a füzetbe a vázlatot: 

  56. óra   05.11. 

 Önkényuralom és Kiegyezés Magyarországon 

(1 sor kimarad) 

1848/49. szabadságharc bukása: 1849. augusztus 13. Világosi fegyverletétel 

példátlan megtorlás → Haynau vezeti:  

 13 tábornok kivégzése Aradon 

 gr. Batthyány Lajos kivégzése Pesten 1849. október 6. gyásznap 

 még több mint 100 fő kivégzése 

 magyar honvédek besorozása a császári hadseregbe 

↓ 

óriási nemzetközi felháborodás → Ferenc József meneszti Haynaut 



Ferenc József célja: birodalom egységének megteremtése 

önkényuralom bevezetése 

Magyarországon megszűnt a katonai kormányzás 

De: Mo. önállóságot nélkülöző tartományként kezelik 

 

Bach-korszak: 1850-1859 

 Mo-ról leválasztották Erdélyt és Horvátországot  

 Mo. területét 5 kerületre osztották 

 hivatalokba külföldieket helyeznek (öltözetük miatt: Bach huszároknak hívják őket) 

 német a hivatalos nyelv (oktatás, közigazgatás) 

 cenzúra bevezetése 

 rendőrség kiépítése 

 besúgóhálózat működtetése 

De: korszerűsítés is 

 segítik a vállalkozásokat 

 nem törlik el az 1848-as jobbágyfelszabadítást 

 oktatás egységesítése –érettségi bevezetése 

A magyarok nem fogadták el a modernizációt 

Az ellenállás formái: 

1. nyílt Habsburg-ellenes harc → az udvar mindet leveri, sikertelenek 

2. külföldi emigráció nemzetközi segítséget szervez → inkább erkölcsi, mint valós támogatás 

3. passzív ellenállás 

 ↓ 

hazafiak nem vállalnak hivatalt, nem fizetnek adót, igyekeznek kijátszani a császári rendeleteket 

vezető: Deák Ferenc (A haza bölcse)  

 

Kiegyezés előzménye: 

1. 1850-es évek végére a Habsburg Birodalom ereje megrendül 

2. Mo-on tüntetések (1855, 1860) →  ellenállás 

3. nemzetközi kudarcok: 

 olasz egység: piemonti-osztrák háború Solferino 1859. vereség 

 német egység: porosz-osztrák háború 1866 Königgrätz vereség 

Ausztria Magyarországgal való megbékélésre törekszik 

4. Magyarország:  

 nehezen tartható a passzív ellenállás (földbirtokosok anyagi nehézsége) 

 gazdasági fellendülés megtört 

5. 1860. októberi diploma kiadása: Mo. önállóságát nem állítja vissza 

↓ 

1861. ogy. elutasítja a császári alkotmánytervet 

6. 1865. Húsvéti cikk (Deák Ferenc írja a Pesti Naplóban) 

lényege: a magyar alkotmány és a Habsburg birodalom érdekeinek közelítése 

egymáshoz 

1866 vereség után felgyorsulnak a tárgyalások 

  



Kiegyezés - 1867 

állam: Osztrák Magyar Monarchia (OMM) →  két egyenrangú állam szövetsége 

dualista állam: két központtal bíró állam – központ: Bécs – Pest-Buda (1873-tól Budapest) 

államforma: alkotmányos monarchia 

uralkodó: I. Ferenc József 

magyar miniszterelnök: gr. Andrássy Gyula 

 

 

Hf:  

Tk: 40 – 48. o. tanulni +  füzet  

Mf. 29/8. + baglyos   30/1.   4.   31/6. 

 

Vázlatról és feladatokról készült kép Google Classroom felületre való feltöltési határideje:  

2020. 05. 13. szerda 18.00 óra. 


