
Tantárgy: Történelem 

Téma: Gyász és ünnep 

 A boldog békeidők alkonya: a dualizmus válsága 

Osztály: 8.a 

Dátum: 2020. 05. 22. 

Végezz önellenőrzést! 

Mf. 36/1-2.    

 
Mf. 37/3.     

 
 

Mf. 38/1-3.   

1. felszabadult jobbágyság   parasztság  lesüllyedt kisnemesség  

 

2. parasztság rétegződése: gazdag paraszt 3. 1, 3, 7,  

    szegényparaszt  2, 4,  

    zsellér    5, 8, 9, 10 

    agrárproletár   6, 10, 11, 12 

 

 

 

 



 

Mf. 40/3.    

 
 

Mf. 41/6. 

 
 

2020.05.25-én témazáró dolgozat lesz a II. fejezetből, melyet a Classroom felületen tudsz 

kitölteni 9:00-11:00 között. 

A munkádat osztályozom. 

A dolgozat megírása mindenkinek kötelező. 

 

Készítsd el a füzetbe a vázlatot: 

 

59. óra        05.22. 

                                       A dualizmus válsága 

(1 sor kimarad) 

1890-es évek két jelentős esemény: 

1894: Kossuth Lajos halála és temetése – nemzeti gyász 

1896: Millenniumi ünnepségek – honfoglalás 1000 éves évfordulója 

 hatalmas ünnepség 

nagyszabású építkezések: Városliget – Vajdahunyad vár, ezredévi kiállítás 

    Hősök tere 

    földalatti (kontinentális Európa 1. földalattija) 

Budapest: századfordulóra világváros lesz: 

1873: Pest – Buda – Óbuda egyesítése = Budapest 

az ország központja 

körutak, sugárutak: Nagykörút, Andrássy út 

tömegközlekedés: villamos, földalatti, Nyugati pályaudvar 

új hidak: Margit híd, Erzsébet híd 

új épületek: Országház, Operaház, Halászbástya 

magalakul az első filmgyár: Hunnia Filmgyár 

 

Wekerle Sándor miniszterelnöksége idején vezetik be a polgári anyakönyvezést 

zsidó vallás teljes egyenjogúsítása 

 

  



 

(1 sor kimarad) 

A dualizmus válsága: 

századfordulón gazdasági válság  

1.  Amerikából olcsó gabonát hoznak be → gabona ára esik  

↓ 

aratómunkásoknak kevesebb bért fizetnek 

2.  befejeződnek a nagy építkezések 

↓ 

  nincs szükség kubikusokra 

3.  ipari fejlődés lassul 

↓ 

szabad munkaerő nem tud elhelyezkedni 

szegényparasztság elégedetlenkedéséhez vezet → parasztmozgalmak alakulnak 

cél: nagybirtok felosztása, parasztság földhöz juttatása 

de: politikába nem tudnak beleszólni 

aratószrájkok, tüntetések 

kivándorlás 

 

Ipar fejlődése → munkásság létszáma megnő 

1890. Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSzDP) megalakulása 

 célja:  termelőeszközök köztulajdonba vétele 

  általános választójog 

  titkos szavazás bevezetése 

de: cenzusos választójog miatt az MSzDP sem jut be a parlamentbe 

sztrájkok, tüntetése 

Országgyűlésben heves harcok a Szabadelvű Párt és az ellenzékiek között 

ellenzék: ellehetetleníti a munkát (időhúzásos szavazás, elnyújtott beszédek) 

végül: Tisza István lesz a miniszterelnök (erős kezű, rendet tesz) 

 

Nemzetiségi kérdés: 

nemzetiségek több jogot akarnak  - autonómiát akarnak (belső önrendelkezési jog) 

magyar politikusok egy része: nemzetisége asszimilációját (beolvadását) akarja 

feszültség a Szerb Királysággal:  

Monarchia saját területéhez csatolta (annektálta) Boszniát és Hercegovinát  

 

Hf:    Tk: 70 – 80. o. tanulni +  füzet  

 Mf. 44/1.     45/3.   5. 

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

2020. 05. 24. vasárnap 18.00 óra. 


