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A törvényes forradalom 

(1848/49 vázlata)1 

ELŐZMÉNYEK  

 A reformok kora már a XVII. század végén elkezdődik 

1688 Esterházy Pál hg., nádor tervezete 

1689 Kollonich Lipót: Magyarország új berendezése (Einrichtungswerk des Königreichs Hungarn) 

 A Reformkor lényegében összegzi azokat a törekvéseket, amelyek az egész XVIII. 

századot áthatották. (A reformok kezdeményezője jórészt az udvar.) 

 A Reformkor: Magyarország történetében az az időszak 1830 és 1848 között, amelyben a 

polgári-nemzeti átalakuláshoz vezető, új politikai mozgalmak kibontakoztak, 

megfogalmazták a teendőket, előkészítették a változást. (A reformok kezdeményezője, 

kiindulópontja a rendi országgyűlés, a liberális nemesség irányításával.) 

 Az előző évtizedekben megindult nagy átalakulás 1847 után tetőzik be. 

FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 

 Törvényes forradalom zajlik Magyarországon 1848. márciusában, az áprilisi törvényeket 

az uralkodó is szentesíti. Igaz, hogy Bécs szorult helyzetben van. Tartanak a magyaroktól, 

mert tudják, hogy készek akár fegyverrel is érvényt szerezni a követeléseiknek. 

 A polgári forradalom győzött, még ha a szabadságharc el is bukott, ugyanis 1849 után 

már nem lehetett visszavonni a vívmányokat. 

 A szabadságharc sem kudarc hosszabb távon, az eredmény 1867-ben valósult meg. Ennél 

többet 1849-ben sem érhettünk volna el, de a mozgalom vezetői sem akartak mást: Deák, 

Eötvös, Széchenyi. Kossuth 1848 első feléig szintén nem akarta a függetlenséget. 

 1848. áprilisi törvények 

Alapvetően alakítja át a társadalmi viszonyokat, lefekteti a polgári szabadságjogokat, 

megkísérli Magyarországot kiemelni a feudális birodalmi jellegből (belső önállóság). 

Lényeges, hogy nem számol Magyarország elszakadásával a Habsburg-birodalomtól, 

kormányzati szinten viszont hangsúlyozza Magyarország függetlenségét. 

Hibák:  

A jobbágyot felszabadítja, de nincs földosztás. 

A nemzetiségi kérdést nem oldja meg. 

Nem számolja fel a céhrendszert. 

Igen magas cenzushoz köti a választójog gyakorlását. 

Nem foglalkozik a zsidók emancipációjával. 
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 A függetlenségi harc megindulása 

A semmiből születik egy hadsereg, amely komoly sikereket ér el Európa egyik legerősebb 

hadserege ellen. 

1848 nyarára Bécs úrrá lesz az itáliai forradalmakon, ezután az udvar már nem támogat 

semmiféle magyar különállási törekvést. Bécs a Pragmatica Sanctiora hivatkozva 

katonákat kér Itáliába, de Batthyányék feltételként szabják, hogy az udvar fékezze meg a 

nemzetiségeket. A nemzetiségeket azonban eszközként használják fel a magyarok ellen. 

1848. május: Batthyány az elégedetlenkedő nemzetiségi mozgalmak leszerelésére 

(amelyet Bécs szított) elrendeli a honvédsereg felállítását. Az ipar pangása megszűnik, a 

hadsereg befogadta a békétlenkedő parasztok ezreit. 

1848. július 11.: A T. Ház megszavazza a 200 ezer újoncot, és az ahhoz szükséges pénzt. 

1848. augusztus: Az önálló honvédsereg fenntartásához Kossuth megteremti az önálló 

pénzügyeket is.  

Itt van a választóvonal, mivel Bécs Jellasicsot és hadseregét szemelte ki a megtorlásra, 

Magyarország az újoncokból egyből nekilátott a honvédzászlóaljak felállításához. Az 

önálló pénzügy és hadügy már a nyílt szakítást, és a függetlenedést vetítette előre. 

 Magyarország esélyei 

Az európai nagyhatalmak a kontinentális nagyhatalmi egyensúly miatt (aminek fontos 

részét képezte a Habsburg-birodalom), nem támogatták az önálló Magyarország 

gondolatát, nem ismertek volna el egy ilyen államot. 

A katonai sikerek időlegesek voltak, a csak saját erőre támaszkodó Magyarország 

hosszabb távon nem bírhatott a túlerővel. 

Döntő erőfölényt egyedül a császáriak nem érhettek el, ezért kellett az orosz segítség. 

Óriási hiba volt, hogy Bécs ellenünk tudta fordítani a nemzetiségeinket. 

Nem egységes a politikai és a katonai vezető réteg a célokat illetően. 

A magyar honvédsereg Európa legjobban fizetett hadereje volt, de ennek az ára a nagy 

infláció lett. (Nincs erős gazdasági háttér a hadsereg mögött.) 

1849 késő tavaszán a cél: minél jobb feltételeket kiharcolni Magyarország számára a 

birodalmon belül. 

 A bukás okai 

A liberálisok úgy gondolták, hogy az áprilisi törvényekkel végérvényesen megkoronázták 

az átalakulást. A radikálisok és liberálisok közötti mély ellentétek ebből fakadtak, ami 

belső megosztottsághoz vezetett. 

Az országgyűlés és a politikai vezetők ellentétei, feszültség a katonai vezetéssel. 
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Nincs igazi koncepció Magyarország jövőjét illetően. 

A jobbágykérdés befejezetlen és megoldatlan maradt. 

A nemzetiségi kérdés rendezetlen. 

Gyenge gazdasági háttér. 

Külpolitikai elszigeteltség. 

Orosz-osztrák katonai erőfölény. 

AZ 1849 UTÁNI ELKÉPZELÉSEK 

Öt különböző politikai irányzat van, és ezek küzdenek egymással az elkövetkezendő 20 

évben. 

1. Konzervatív irányzat 

Fenn kívánja tartani a monarchia 1848 előtti formáját: egy (nem polgári értelemben vett) 

föderatív birodalmat akar a Habsburgok vezetése alatt. 

Báró Somssich Pál, gr. Dessewffy Emil, gr. Széchen Antal, gr. Apponyi György, Windisch-

Graetz herceg 

2. Centralista irányzat (abszolutisztikus) 

Egy központi intézmények által irányított, egységes birodalmat akar. Ennek abszolutisztikus 

változata az 1850-es években valósul meg. A bürokrácia, és a hadsereg a legfőbb támasza. 

Schwarzenberg herceg, Alexander Bach 

3. Centralista irányzat (alkotmányos) 

Az alkotmányos változat szintén egy központosított állammal számol, de azt alkotmányosan 

kormányoznák, a polgári és nemzetiségi jogok garantálásával. Nálunk erre volt kísérlet 1861-

ben, a Februári Pátens. 

Anton Schmerling 

4. Etnikai föderalizmus (nemzetek laza szövetsége)  

A birodalom átalakításával, az etnikai határok mentén új tartományokat kialakítani. Az 

államot szintén a dinasztia fogná össze. A szlávok támogatták főleg. 

Frantisek Palacký, Belcredi 

5. Dualista irányzat 

1848/49 eredménye benne van az 1867-es kiegyezésben, a kétközpontú birodalom 

létrehozásában. Két, belsőleg teljesen önálló állam szövetségéről van szó, amelyet a közös 

uralkodó és a hadsereg kapcsol össze. 

Deák Ferenc, gr. Andrássy Gyula  

 

 


