
Tantárgy: Történelem 

Téma: Társadalmi változások a dualizmus korában 

Osztály: 8.a 

Dátum: 2020. 05. 18. 

Végezz önellenőrzést! 

Mf. 32/2-3. 

   
Mf. 33/5-6. 

     
Mf. 34/1-2. 

    
Mf. 35/5. 

 
 

Készítsd el a füzetbe a vázlatot: 

58. óra        05.18. 

                                       Társadalmi változások 

(1 sor kimarad) 

1848. áprilisi törvények – jobbágyfelszabadítás 

↓ 

feudalizmus megszüntetésének legfontosabb  lépése 

de: földosztás nélkül történt 

jobbágy → szabad paraszt lesz 

kettős társadalmi struktúra alakul ki 

 

      

  



Társadalom 

 

Földhöz kötődő      Tőkéhez kötődő 

          ↓        ↓ 

1. nagybirtokosok: néhány száz    1. nagypolgárok, nagytőkések  

nagybirokos arisztokrácia (főnemesi családok)  2. középpolgárság:  

gazdasági és politikai hatalom  van a kezükben      - üzemek, üzletek tulajdonosai 

2. középbirtokosok: kb. 1000 család        - értelmiség 

3. dzsentri: lesüllyed, maga gazdálkodik   3. kispolgárság: 

4. szabad parasztság:          - kisiparosok 

   - gazdagparaszt: 50-100 hold          - kis boltok tulajdonosai 

        nagy földbirtok – piacra is termel       - állami alkalmazottak: vasutas 

   - szegényebb paraszt: 10-15 hold              csendőr 

        bizonytalan megélhetés      4. munkásság: 

   - zsellér: 1-5 hold          - szakmunkás (ált. külföldi) 

        bérmunkát  is vállal          - betanított munkás 

   - agrárproletárok:          - segédmunkás 

        napszámosok 

        kubikusok 

 

Magyarország a dualizmus korában jellemzően még agrárország, a társadalom nagy részét a 

parasztság alkotja 

Nők munkába állása: textiliparban, irodákban 

(1 sor kimarad) 

Művelődés a dualizmus korában 

modern polgári állam  → közoktatás fejlesztése 

↓ 

 1868. Népiskolai törvény  (báró Eötvös József) 

általános tankötelezettség 6-12 év között (fiú, lány) 

népiskolák épülnek országszerte 

 középfokú oktatás fejlődése: gimnáziumok, szakiskolák 

 felsőfokú képzés: egyetemek létesülnek 

Művészetek: 

Irodalom: Arany János, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Ady Endre 

Festészet: Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, Csontváry Kosztka Tivadar 

Tudományok: 

Puskás Tivadar: telefonközpont 

Ganz Ábrahám: kéregöntés 

Kandó Kálmán: villanymozdony 

Bánki Donát – Csonka János: porlasztó 

Eötvös Loránd: torziós inga 

Semmelweis Ignác: orvostudomány 

Hf:  

Tk: 58 – 69. o. tanulni +  füzet  

Mf. 36/1-2.   37/3.    38/1-3.   40/3.   41/6. 

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

2020. 05. 21. csütörtök 18.00 óra. 

2020.05.25-én témazáró dolgozat lesz a fejezetből. 


