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SZAMOSI LÓRÁNT 

Magyarország a XIX. század elején, a reformkor 

 

 

 
1. A század nyitánya: háborúk és erősödő politikai küzdelmek (1805-1825) 

 

   A magyar rendek a francia-osztrák háborúk idején összehívott országgyűléseken 

megszavazták a Bécs által kért adókat és újonclétszámot, mivel változatlanul közös érdeknek 

tekintették a napóleoni Franciaország elleni harcot. A mezőgazdasági konjunktúra igen 

kedvező volt a birtokos nemesség számára. A birodalmi csapatok azonban 1805-ben, 

Austerlitznél súlyos vereséget szenvedtek. I. Ferenc katonailag teljesen kiszolgáltatottá vált, 

de még ekkor sem volt semmiféle engedményre hajlandó az egyre erőteljesebb magyar 

kérések ügyében: nagyobb belső önállóság, magyar nyelv ügye, gazdasági reformok stb. 

1809-ben a császári csapatok ismét vereséget szenvedtek Wagramnál, és Győrnél a magyar 

nemesi felkelők is kudarcot vallottak. (Ez volt az utolsó nemesi felkeléssel megvívott csata 

Magyarországon.) Napóleon kiáltványt intézett ezek után a magyarokhoz, egy önálló nemzeti 

állam létrehozására bíztatva őket. A kiáltványt Batsányi János fordította le magyarra. A 

dokumentum azonban nem váltott ki komolyabb visszhangot hazánkban: a nemesség 

szemében Napóleon neve a forradalommal forrt össze, és más országok tapasztalataiból 

kiindulva féltek attól, hogy a rendi alkotmányt sem tartaná tiszteletben. 

   A francia háborúk legfontosabb belpolitikai következménye a gazdasági csőd volt. Az udvar 

teljesen eladósodott. Nem maradt más hátra, mint a bankóprés alkalmazása, illetve a pénz 

értékének csökkentése (devalváció). A papírpénz értékét az ötödére szállították le 1811-ben. 

(Majd 1816-ban újabb 60%-kal csökkentették.) Ez tragikusan érintette a parasztságot és a 

köznemességet egyaránt, hiszen az addig felhalmozott pénzkészletük szinte teljesen 

elértéktelenedett. A király és rendek ellentéte újból kiéleződött. Az 1811/12-es 

országgyűlésen a rendi sérelmek nem találtak megértésre az udvar részéről. Az egyik központi 

téma a magyar nyelv ügye volt, melynek hivatalossá tétele érdekében többen is felszólaltak. I. 

Ferenc azonban kitartott az abszolutista elvek mellett és 1825-ig össze sem hívta az 

országgyűlést. 

   Az államháztartás hiánya a háborúk miatt óriásira duzzadt. A hiányt az udvar elsősorban az 

adók emelésével, és a vámok növelésével próbálta fedezni. Egyre nagyobb bevételekre tartott 

igényt Magyarországról is, amit a rendek igencsak sérelmeztek. A Pragmatica Sanctio 

ugyanis kizárta azt, hogy a magyar belpolitikai döntések meghozatalánál külső országok 

érdekeire figyelemmel legyenek, és az örökös tartományok is ilyen területnek számítottak 

jogilag! Miért fizessen Magyarország olyan adósságért, amelyet a császár halmozott fel 

idegen érdekek miatt? – szólt a magyarok érvelése. Ha segítséget akar I. Ferenc hívja össze az 

országgyűlést! Ha e nélkül akar kivetni adókat, akkor megszegi a koronázási hitlevélben 

foglalt esküjét. 

   A másik lényeges kérdés már a birodalmi gazdaságpolitika újragondolását sürgette. Egyre 

kevésbé volt már tartható a XVIII. századi kettős vámrendelet által létrehozott rendszer. Még 

ha csíráiban is, de hazánkban is megindult a tőkés gazdasági fejlődés. Az ipar fejlődését 

viszont nagyban gátolta Bécs vámpolitikája, amely az osztrák-cseh iparnak kedvezett, és a 

magyar ipart nem engedte kibontakozni. 
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   A komolyabb gazdasági fejlődéshez azonban hiányzott a pénztőke, a hitelezés kiépített 

rendszere. A problémák ellenére az első komolyabb próbálkozások a mezőgazdaságban 

indultak meg. Főképp Nyugat-Magyarország egyes birtokain, ahol a birtokosok jelentősebb 

tartalékkal rendelkeztek, belekezdtek a birtokok korszerűsítésébe, az új technológiák és 

technikák átvételébe. Néhol a 30-as években már megjelent a vetésforgó és az első gépek is 

feltűntek. Egyre nagyobb lett a mezőgazdasági szakemberek száma is, akik vagy a keszthelyi 

Georgikonban, vagy a mosonmagyaróvári gazdatisztképzőben tanultak. Az ország nagyobbik 

felén a háromnyomásos gazdálkodás vált meghatározóvá. Új növényfajták jelentek meg, 

javult az állattenyésztés minősége is. A vitathatatlan eredmények ellenére még komoly 

különbségek álltak fenn fejlettség terén az ország keleti és nyugati része között. Erdélyben 

például még a kétnyomásos gazdálkodás volt napirenden, és a technika fejlődésének még a 

nyomaival sem találkozhatunk. 

   Az ipar kilátásai valamivel rosszabbak voltak, mint a mezőgazdaságé elsősorban a 

birodalmi gazdaságpolitika miatt, másrészt az ipar fejlődésének nem nagyon voltak meg a 

hazai gazdasági és társadalmi feltételei sem. Az ország nyugati, északnyugati területein 

kezdett csak kibontakozni (főleg a szabad királyi városokban) a manufaktúraipar, míg máshol 

a céhrendszer uralkodott. A hazai tőkés vállalkozások egyszerűen képtelenek voltak a 

megerősödésre. Ennek okai: 

- Maguk a céhek megléte, amelyek nem tudtak alkalmazkodni a piac kihívásaihoz. 

- A hazai pénztőke és hitel hiánya. 

- Az osztrák-cseh tartományok konkurenciája. 

Mindezen problémák ellenére az ipari forradalom (ha igen lassan is) kezdett kibontakozni 

Magyarországon. Az ipari fejlődésben igazából a nagybirtokosok voltak érdekeltek, ezért ők 

alapították az első ipari manufaktúrák nagy részét is. Ezek az üzemek vagy mezőgazdasági 

nyersanyagokat dolgoztak fel, vagy a mezőgazdaság számára gyártottak különböző 

termékeket. Hazánkban az ipari forradalom nem a textiliparból indult ki, mint Angliában, 

hanem a mezőgazdaságból. 

   Társadalmi téren természetesen továbbra is a nemesség állt a ranglétra élén, bár belső 

viszonyai módosultak a XVIII. századhoz képest. Már nem működött a régi, ugyanazon 

nemesi szabadság elve, ugyanis a jobbágytelken élő nemesnek ugyanúgy fizetnie kellett az 

úrbéres terheket, mint a jobbágyoknak. Tehát nem a személyes jogállás, hanem a földhöz való 

viszony volt a meghatározó. A csúcson továbbra is az arisztokrácia állt, amely már felismerte 

az elkerülhetetlen polgári átalakulás szükségességét, de anyagi ereje és társadalmi pozíciója 

révén az idő annyira nem sürgette ezt a csoportot. A reformokra való hajlandóság ennél a 

rétegnél ezért igen csak mérsékelt volt. A nemesség legnépesebb csoportját a köznemesség 

alkotta. Ők rendelkezhettek kis-, közép- vagy nagybirtokkal is.  A köznemesség a 

vármegyékben játszott fontos politikai és gazdasági szerepet. Főleg a nagyobb birtokokkal 

rendelkezők vállaltak vezető szerepet a polgári átalakulást szolgáló reformok követelésében, 

mivel a modernizáció számukra volt a legsürgetőbb. (Ők nem juthattak olyan könnyen 

hitelhez, mint az arisztokrácia, és nem voltak nagy tartalékaik sem.) A későbbi liberális 

köznemesség élcsapatát ők alkották. 

   Az első ipari vállalkozókból, a belső piac élénkülését kihasználó kereskedőkből, 

kézművesekből és a bérmunkásokból alakult ki a modern városi polgárság. Ez a réteg, éppen 

a gazdaság fejletlensége miatt, még eléggé vékony, de óriási fejlődés előtt állt a XIX. 

században. Ők ugyanúgy érdekeltek lesznek a modernizációban, mint a köznemesség 

bizonyos csoportjai. A polgárság még jórészt nem magyar eredetű (zsidó és német), de egyre 

növekszik a hazai polgárok száma is. A polgárosodást legjobban városaink fejlődésén 

mérhetjük le.  
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   Pest lakossága a század elején 33 ezer fő, míg 1848-ra átlépte a 100 ezres lélekszámot! 

Igaz, ez még messze elmaradt Bécs 230 ezres és London 1 milliós (!) lakosságszámától. A 

lakosság 90%-át továbbra is a parasztság alkotta. A parasztság döntő többségének a helyzetét 

az úrbéres szerződés, és az abban foglalt kötelezettségek határozták meg. A legjellemzőbb 

folyamat az volt, hogy egyre inkább csökkent a jobbágyi telkek nagysága, nőtt a minimális 

telekkel, vagy csak házhellyel rendelkező ún. zsellérek száma. Ennek ellenére egy viszonylag 

szélesebb paraszti réteg be tudott kapcsolódni az árutermelésbe, és gyarapítani tudta vagyonát, 

növelte életminőségét. Természetesen a feudális terhek megléte miatt a feszültségek egyre 

nőttek a birtokosok és a parasztság között. A régi keretek kezdtek tarthatatlanná válni, a 

változás elkerülhetetlennek tűnt. 

 

 

3. A magyar reformmozgalom kialakulása 

 

   Reformkornak Magyarország történetében azt az 1830 és 1848 közé eső időszakot 

nevezzük, amelyben a polgári-nemzeti átalakuláshoz vezető, új politikai mozgalmak 

kibontakoztak, megfogalmazták a teendőket, előkészítették a változást. Ezt az időszakot a 

forradalom zárta le 1848 tavaszán. A feudális rendszerrel szembeforduló, polgári reformokat 

követelő, új politikai mozgalom bontakozott ki az 1830-as évektől. A polgárosodás folyamata 

nálunk összekapcsolódott a nemzetté válással is. Magyarországon nem a polgárság haladt a 

polgári nemzeti fejlődés élén, hanem a liberális nemesség. Nálunk a nemesség képviselte a 

nemzeti önrendelkezés igényét, ezért céljai elérésére kénytelen volt olyan reformokat is 

támogatni, amelyek feudális kiváltságjogai felszámolásához vezettek. A meglévő feudális 

keretek nagyban gátolták e réteg gazdasági megerősödését is, főleg a köznemességét. Komoly 

ellentmondás volt, hogy annak a nemességnek kellett lebontania a feudális kiváltságjogokat, 

és megteremteni a polgárosodás feltételeit, amelynek a legkevesebb érdeke fűződött ehhez a 

változáshoz. A nemességen belül azonban egyre többen értették meg, hogy a Nyugathoz való 

felzárkózásunk csak így érhető el. 

   Az 1811/12-es országgyűlést az udvar és rendek viaskodása jellemezte (kereskedelmi, adó-, 

és újoncügyben, és a magyar nyelv ügyében), de egyik fél sem engedett álláspontjából. A 

napóleoni háborúk után létrejövő Szent Szövetség oszlopos tagja volt Ausztria, s élen járt az 

európai forradalmi mozgalmak elfojtásában. Ez a reakciós politika volt jellemző a birodalmon 

belül is. I. Ferenc az országgyűlés berekesztése után ismét az abszolutizmus eszközeihez 

nyúlt. A rendi ellenállás központjai hazánkban a vármegyék voltak, amelyek egyre 

erőteljesebben követelték az uralkodótól az ország törvényes kormányzását, és az 

országgyűlés összehívását. A vármegyei nemesség számíthatott az arisztokrácia reformer 

részének a támogatására is, amely egységesebb és hatékonyabb fellépést tett lehetővé az 

udvari politikával szemben, mint a XVIII. század második felében. A király végül engedett és 

összehívta az országgyűlést. 

   Az 1825/27-es országgyűlést még nem nevezhetjük reformországgyűlésnek, hiszen inkább 

arról volt szó, hogy a nemesség a „régi szép időket” szerette volna visszahozni, tehát csak 

rendi jogaik visszakapását akarták. Ez lényegében meg is történt, hiszen I. Ferenc újból 

megerősítette  a Pragmatica Sanctiot. A magyar nyelv ügyében nem történt komolyabb 

előrelépés. Fontos döntés volt viszont, hogy kimondták: az a nemes, aki jobbágytelken 

gazdálkodik köteles adót fizetni. Az országgyűlés, miután gróf Széchenyi István felajánlotta 

birtokainak egyévi jövedelmét (60 ezer forint) e célra, megszavazta a Magyar Tudományos 

Akadémia megalapítását Pesten. Széchenyi azt vallotta, hogy előbb fel kell emelni 

szellemileg a nemzetet, mivel csak így lehet sikeres a modernizáció. 

 

 



4 

 

Széchenyi fellépése és programja 

 

   A fiatal Széchenyi indulásánál a családi örökség meghatározó volt: apja Széchényi Ferenc 

a Magyar Nemzeti Múzeum megalapítója, anyja Festetics Julianna, a nagy mecénás Festetics 

György testvére. Harminc éves koráig lényegében semmiben nem különbözött az élete más 

birodalmi arisztokrata életétől: Bécsben született, németül beszélt, sokat utazott, 

katonáskodott az osztrák hadseregben. 1820 körül Széchenyi életében két ember alapvető 

változást hozott. Az egyik Lunkányi János volt, a nevelője, az ő révén „fedezte fel” hazáját, 

Magyarországot. A másik báró Wesselényi Miklós erdélyi arisztokrata, aki magyarságára és 

a főúri létből fakadó kötelezettségeire döbbentette rá az ifjú Széchenyit. Széchenyi eddigi 

útkeresése véget ért, a cél világos lett: Magyarország felvirágoztatása, felemelése a modern 

nemzetek szintjére. 

   Angliában, Franciaországban, német és olasz területeken tett utazásai során győződött meg 

arról, hogy Magyarország milyen hátrányban van a Nyugathoz képest. Első komolyabb 

fellépése a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására tett felajánlása volt az 1825/27-es 

országgyűlésen. Ettől az időponttól kezdve a gróf az elkövetkezendő több mint két évtizedben 

szívós igyekezettel szerez majd érvényt annak az átfogó programnak, amely a feudális-rendi 

világból átvezeti az országot a modern, polgári gazdaságba. Széchenyi azonban nem csak 

szavakban hirdette meg a változások szükségességét, hanem saját példájával is elől akart 

járni. Széchenyi úgy vélte, hogy az arisztokráciának, magas társadalmi helyzetéből fakadóan, 

még inkább munkálkodnia kell a közjó érdekében. 

A program 

 1830-ban jelent meg talán az egyik legnagyobb hatású műve a grófnak a Hitel, amelynek 

előzménye az volt, hogy 1828-ban hitelt kért egy bécsi bankháztól birtokai fejlesztésére, de 

azt megtagadták tőle. Művében kifejezetten gazdasági kérdésekkel foglalkozik, és 

alapgondolata az, hogy Magyarország elmaradottságának alapvető oka a hitel hiánya. A mű 

legfőbb mondanivalója: csakis a feudális viszonyok teljes felszámolása révén lehet a 

modernizációt végrehajtani. Ennek eszközei: hiteltörvény megalkotása, az ősiség eltörlése, a 

céhek felszámolása, a dézsma és a robot megszüntetése, belső vámok felszámolása, a hazai 

ipar fejlesztése. A Hitel szellemiségében megjelennek Széchenyi irodalmi élményei is, 

amelyeket az angol és francia felvilágosodás íróinak művei olvasása közben szerzett.   

   A konzervatív arisztokrácia részéről gróf Dessewffy József reagált a műre A Hitel című 

munka taglalattya c. könyvében. Dessewffy gróf továbbra is a nemesi birtok változatlan 

jogállása mellett érvelt, annak ellenére, hogy ő is vallotta a változtatások szükségességét több 

területen. Széchenyinek a magyar viszonyok elmaradottsága iránti aggodalmát csak 

alátámasztotta az 1831-es felvidéki ún. koleralázadás is. Az óriási terhek, a társadalmi 

egyenlőtlenségek láttán Széchenyi komolyan aggódott, hogy akár ennél nagyobb lázadásra is 

sor kerülhet. Többen azonban túlzottnak tartották átalakítási törekvéseit, és nem értették azok 

lényegét. Ezért újabb művel jelentkezett 1831-ben, a Világ c. munkával. A leglényegesebb 

gondolat, ami itt megjelenik az érdekegyesítés volt. A Világ lényegében válasz volt 

Dessewffy művére. Széchenyi felsorolta azokat a nemzeti hibákat, amelyeket szerinte a 

polgári erények orvosolhatnak. Az 1833-ban megjelent Stádiumban már pontokba szedte a 

teendőket, lényegében programot adott az elkövetkezendő időkre. A tulajdon szabadsága és a 

polgárok jogi egyenlősége mellett síkra szállt a magyar nyelv hivatalossá tételéért, a 

vállalkozások szabadságáért, a közteherviselésért, a tőkés gazdaság kiépítését gátló akadályok 

lebontásáért. Lényegében a modern polgári és nemzeti lét megteremtésének szükségességét 

állította a Stádium középpontjába. 
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   Széchenyi programjában az átalakítást csakis a birodalom keretein belül képzelte el, az 

ország függetlenségét nem akarta. Mikor a fennálló rendszert bírálta Habsburg-hűségét 

mindig szem előtt tartotta. Programjának talán az egyik legnagyobb ellentmondása az volt, 

hogy a rendszer megváltoztatását azokkal kívánta végrehajtatni, akik a legjobban kötődtek a 

régi viszonyokhoz. A gróf azonban (a nyugati példákkal ellentétben) nem a kiváltságok 

eltörlését akarta, hanem azok kiterjesztését a társadalom nem nemes tagjaira is. Az átalakítást 

a nemességgel akarta végrehajtatni, de úgy, hogy változtatni kívánt azok gondolkodásán. 

Széchenyi liberális gondolataira igen nagy hatással volt barátja, báró Wesselényi Miklós. 

Wesselényi több kérdésben is egyetértett Széchenyivel, de elsősorban azon különböztek 

össze, hogy Wesselényi korántsem bízott annyira vakon a bécsi kormányzatban, mint a gróf. 

(Wesselényi: Balítéletekről, 1833) Az erdélyi báró döntő jelentőséget tulajdonított a nemzeti 

függetlenségnek. A két reformer útjai a 30-as évek elején ezért szétváltak. Széchenyi nem volt 

híve a gyors, radikális változtatásoknak, inkább a megfontolt előrehaladást tartotta 

célszerűnek. 

A gyakorlati alkotások 
   Széchenyi konkrét tettekkel is igyekezett példát mutatni, és a gyakorlatban is megmutatta a 

modernizáció lehetséges irányait. Széchenyi a mezőgazdaság, az ipar, a közlekedés, a 

kereskedelem fejlesztését egyformán fontosnak tartotta. 1828-ban jelent meg a Lovakrul c. 

könyve, melyben a hazai lótenyésztés minőségi fejlesztésének szükségességét hangoztatta, 

lóversenyek megtartását vetette fel. A textilipar számára a selyemhernyó-tenyésztést tartotta 

egy lehetséges kitörési pontnak. A mezőgazdaságot és a közlekedést egyaránt szolgálták a 

folyószabályozási munkálatok, amelyek az 1830-as években a Dunán (Vaskapu), majd a 40-es 

évektől a Tiszán is megindultak. A dunai és a balatoni gőzhajózás (Balaton Gőzhajózási 

Társaság, 1846) megindítása lehetővé tette a hazai gépgyártás felfejlődését is: hengermalom 

és hajógyár megépítése Óbudán. Az állandó kőhíd létesítésének terve Pest és Buda között már 

régi álom volt, Széchenyi ezt valóra váltotta a Lánchíd felépíttetésével. Megalapította a 

Nemzeti Casinot is mondván, hogy kell egy klub, ahol politikai információkat lehet 

egymással cserélni, meg lehet vitatni kötetlen formában az eltérő nézeteket. 

 

 

4. A reformkori országgyűlések 

 

   Széchenyi és Wesselényi munkái óriási hatást gyakoroltak a 30-as évek nemesi 

közvéleményére, mivel mindketten markánsan jelenítették meg az átalakítás szükségességét. 

A nemesi reformellenzék megszervezésének érdeme Wesselényi Miklósé volt, aki kemény és 

szívós munkával összehozta ezt a csoportot az 1832/36-os országgyűlésre. Olyan kiemelkedő 

egyéniségek csatlakoztak az ellenzékhez, mint Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc. Az ellenzék 

vezetője Wesselényi lett, majd Deák Ferenc. Itt volt a padsorokban igaz, hogy egyelőre egy 

zempléni követ helyettesítőjeként Kossuth Lajos is, akinek politikai pályája ekkor vette 

kezdetét. 

   Az 1832/36-os országgyűlést tekinthetjük az első reformkori országgyűlésnek, mivel itt 

lépett fel először a reformellenzék egységesen, és olyan témákat tárgyaltak, amelyek az 

alapvető változásokat szolgálták. A központi kérdés az úrbéri viszonyok voltak. Az udvar úgy 

gondolta, hogy a másban oly’ egységes ellenzéket az úrbéri kérdéssel megoszthatja, de ez 

nem következett be.  
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   Hatalmas vita folyt a liberálisok és a konzervatívok között, de végül az önkéntes 

örökváltság kérdése megbukott, minimális többséggel leszavazták. Az önkéntes 

örökváltsággal a jobbágy úgy válthatná meg az úrbéres terheit, hogy megállapodik a 

földesúrral a megváltás összegéről és időtartamáról. Ez azonban nem jelentett semmiféle 

biztosítékot a megváltásra, hiszen a földesúr ezt bármikor felmondhatta. Egyelőre az 

országgyűlésen csak könnyítéseket tettek a jobbágy számára. Kimondták viszont, hogy a 

törvények nyelve a magyar. Törvényt alkottak a Lánchíd felépítéséről és a hídvám 

bevezetéséről is, ami egy kis rést ütött a nemesi adómentességen! Kijelölték a képviselők az 

elkövetkezendőkben építendő csatornák és vasútvonalak irányát is. Az országgyűlés ideje 

alatt, 1835-ben meghalt I. Ferenc király, utóda a gyengeelméjű V. Ferdinánd lett. 

   A lényegében korlátlan hatalommal rendelkező Metternich kancellár egyre keményebb 

eszközöket vett igénybe a magyar ellenzék letörésére. Wesselényit hűtlenségi perbe fogták, az 

országgyűlési ifjúság vezetőjét Lovassy Lászlót is letartóztatták. A letartóztatottak között volt 

egy fiatal ügyvéd is, aki a politikai nyilvánosság megteremtésében óriási szerepet játszott: 

Kossuth Lajos. 1832 és 1836 között rendszeresen elkészítette az Országgyűlési Tudósítások 

c. lapot, majd 1837-es letartóztatásáig a megyegyűlésekről tudósító Törvényhatósági 

Tudósításokat. Ezekből a lapokból az ország közvéleménye is értesülhetett, hogy melyek a 

legfontosabb politikai kérdések, és ezekkel kapcsolatban milyen vélemények alakultak ki. 

Kossuth négy, Wesselényi három év börtönt kapott. A bárót két hónap után kiengedték 

vészesen megromlott látása és fizikai állapota miatt. 

   Az 1839/40-es országgyűlésen az alsóházi ellenzék mellett egyre aktívabbá váltak a 

felsőház liberális tagjai is, akiknek tábora is több csoportra oszlott. Az egyik csoport vezetője 

Batthyány Lajos volt, és tagjaik között olyan jelentős politikusok voltak, mint báró Eötvös 

József vagy gróf Teleki László. Az alsóházi ellenzéket Deák Ferenc vezette igen taktikusan. 

Ugyanis a Bécs által kért újonclétszám megszavazását több politikai feltételhez is kötötte. 

Talán a leglényegesebb eredmény az volt, hogy törvénybe iktatták az önkéntes örökváltságot. 

Továbbá sikerült bővíteni a magyar nyelv hivatalos használatát is, és törvénybe iktatták a 

zsidók emancipációját: bevett vallás lett az izraelita vallás, és eltörölték a zsidók adóját. 

Korszakos jelentőségű hitel- és tőketörvények jelentek meg. Az újonclétszám megszavazása 

fejében Bécs hozzájárult a korábban letartóztatott ellenzékiek szabadon bocsátáshoz is. 1840 

tavaszán kiengedték a börtönből Kossuthot, Wesselényit, Lovassyt. A börtönévek Lovassyt és 

Wesselényit teljesen megviselték, többé már nem tértek vissza a politikai életbe. Kossuth 

viszont megerősödve óriási tettvággyal vetette bele magát a közéletbe. Kossuth kitartása 

megalkuvást nem tűrő egyénisége abszolút példát mutatott a liberális nemességnek. 

   Az 1840-es évek elejétől érezhetően lazult a bécsi abszolutizmus szorítása, a császári udvart 

irányító Metternich kancellár engedékenyebb magatartást tanúsított a magyar ellenzékkel 

szemben. Erre az udvart rákényszerítette az európai politikai viszonyok megváltozása is: a 

Szent Szövetség konzervatív rendszere már csak névlegesen létezett. A magyar politikai élet 

megpezsdült és készen állt az átalakítás lebonyolítására. A szellemi hátteret a reformok 

véghez viteléhez a liberalizmus adta. A korabeli Európában liberálisnak az számított, aki 

elfogadta a felvilágosodásnak azon gondolatát, hogy minden ember szabadnak született, 

egyenlő jogokkal. A mindennapi életben ezt az ún. polgári jogok biztosítják: gondolat-, 

lelkiismereti és vallásszabadság, a tulajdon szabadsága. Természetesen e jogokkal együtt járt 

a gazdaság szabadsága is. A liberálisok politikai ellenfelei a konzervatívok voltak. Közülük az 

ún. ókonzervatívok mindenféle változást elutasítottak, az ún. fontolva haladók (Dessewffy 

Aurél, Apponyi György, Széchen Antal stb.) addig támogatták a polgári átalakulást, amíg az 

nem sérti a születési kiváltságrendszer továbbélését. 
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Kossuth és programja 

    Kossuth még fiatal jogászként szembesült a jobbágyi nyomorral és elégedetlenséggel 

szülőföldjén, Zemplén vármegyében. Fiatalemberként lett az egyik vezetője a zempléni 

liberálisoknak. Országos hírnevet az 1832/36-os diétáról tényeket közlő Országgyűlési 

Tudósításokkal szerzett. 1840-ben már ismert és elismert politikusként távozott a börtönből. 

A bécsi politika úgy gondolta, hogy a börtönévek eléggé megviselték Kossuthot, így nagyobb 

veszélyt nem jelenthet. Az udvar és az ellenzék közötti kompromisszum eredményeként, és 

azért, hogy jobban szemmel tarthassák megbízták Kossuthot az újonnan induló Pesti Hírlap 

szerkesztésével. A lap 1841. január 2-án jelent meg, és Landerer Lajos volt a kiadója, aki a 

kormány engedélyével működött. A Pesti Hírlap hasábjain fejtette ki Kossuth az 

elkövetkezendő három és fél évben politikai programját. Kossuth a válóságról írt, és a 

legfontosabb problémákkal foglakozott, amelyek igen széles területeket öleltek fel. Az újság 

lényegében nem híreket közölt, hanem problémákat vetett fel, így késztetve gondolkodásra az 

olvasókat. Emellett Kossuth útmutatást is kívánt adni, szólt a lehetséges megoldásokról is. 

   Már az első hónapokban írt a nem nemesek birtokszerzési jogáról, a kötelező 

örökváltságról, az ősiség eltörléséről, az ipar fejlesztésének szükségességéről, az 

önkormányzati szervekben tapasztalható visszaélésekről, az igazságszolgáltatás visszáságairól 

(testi fenyítés pl.), a népnevelésről, színházügyről, a magyar nyelv hivatalossá tételéről, 

Magyarország és Erdély uniójáról. Széchenyi a kezdetektől nem értett egyet Kossuth 

szókimondásával, szerinte felelőtlenül szította a hangulatot a politizálásra alkalmatlan nép 

körében, és mindezt akkor, amikor a bécsi kormány megnyitotta az utat a békés reformok, a 

haladás előtt. A gróf még bátorította is a cenzúrát Kossuth féken tartására. Deák próbálta 

rávenni Széchenyit, hogy támogassa Kossuthot, de hiába. Széchenyi 1848-ig úgy próbált úrrá 

lenni belső egyensúlyzavarain, hogy el akarta hitetni önmagával, nem saját politikája szenved 

feloldhatatlan ellentmondásban, hanem csak békétlenkedők akadályozzák az ő helyes 

elgondolásait. 1841 nyarán jelent meg a Kelet Népe c. műve melyben Kossuth gondolatainak 

kritikáját tette közzé. Széchenyi Kossuth szándékát helyeselte, de a célt nem: „A szívhez szól, 

ahelyett, hogy az észhez szólna.” – mondta Kossuthról. Széchenyi a parasztlázadásoktól, a 

zűrzavartól félt, és egy arisztokrata szemével mondott bírálatot Kossuth nézeteiről. 

Könyvének címében arra utalt a gróf, hogy vállalnunk kell a keletről hozott sajátosságainkat, 

figyelembe kell vennünk hagyományainkat, míg Kossuth egy modern nyugati, polgári nemzet 

megteremtését tűzte ki célul. Kossuth egy hónap elteltével válaszolt Széchenyi írására Felelet 

című művében, ahol igen hatásosan érvelt Széchenyi aggodalmaira. A két óriás vitájából 

egyértelműen Kossuth került ki előnyösebben. Le kell mindenképpen szögezni, hogy a két 

ember vitája politikai jellegű, Kossuth igen nagyra tartotta Széchenyit, a legnagyobb 

magyarként emlegette. 

   A kemény cenzúra ellenére a Pesti Hírlapban Kossuth összegezni tudta az addigi 

reformelképzeléseket, és komoly mértékben formálta a közvéleményt is. A program 

egyértelmű volt és világos: Magyarországnak modern, nyugati állammá kell válnia, ahol a 

polgári parlamentarizmus határozza meg a politikai életet, a gazdaságot pedig a szabad piaci 

elvek. Semmit nem szabad megőrizni a régi rendből, mert akkor a polgári átalakulás kerülne 

veszélybe. A XVIII. századi modernizációs elképzelések, a század eleji nemzeti törekvések 

elemi erővel törtek felszínre Kossuthnál, és váltak meghatározóvá 1848-ban. 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

A program főbb pontjai: 

 Kötelező örökváltság állami támogatással. 

Az önkéntes örökváltság nem hozta meg a várt eredményt. Azonnali és általánosan 

kötelező örökváltságra van szükség, s ezután az állam kárpótolja majd a földesurakat, a 

volt jobbágy pedig az államnak fog tartozni. 

 Az ősiség eltörlése. 

A földnek szabaddá kell válnia, lehetővé kell tenni a nem nemesek számára is a 

birtokszerzést. 

 Közteherviselés megvalósítása. 

A nemesi adómentesség felszámolása, a vagyon szerinti adózás bevezetése (a 

fokozatosság elvét követve!). Ha modernizálni akarunk, ahhoz mindenképpen pénz kell. 

 Érdekegyesítés 

A társadalom különböző csoportjai egységesen lépjenek fel a reformok érdekében. 

 A törvényelőtti egyenlőség. 

A születési előjogok akadályozták a polgári nemzet létrehozását. 

 A választójog kiterjesztése a cenzus fenntartásával. 

A vagyoni cenzus alacsony szintre való leszállításával ki kell szélesíteni a 

választópolgárok körét. A végcél a népképviselet lesz. 

 A magyar nyelv hivatalossá tétele. 

 Kossuth egy „politikai nemzet”-et ismer el, a magyart. Tehát csakis a magyar 

rendelkezhet politikai jogokkal, a nemzetiségek számára csak kulturális különállást tud 

elképzelni. 

 Szorgalmazza Magyarország és Erdély unióját. 

1711 után Erdélyt és az ún. Határőrvidéket külön kormányozták Bécsből. Egységes 

nemzetről csak akkor beszélhetünk, ha az ország területileg is egységesen lesz 

kormányozva. 

 A nemzeti ipar fejlesztése létkérdés. 

A politikai függetlenség nem ér semmit gazdasági függetlenség nélkül, ennek alapja pedig 

az önálló nemzeti ipar megteremtése és fejlesztése. Széleskörű külkereskedelmi 

kapcsolatokra is szükség van ehhez. Javasolja Kossuth védővámok bevezetését is a hazai 

ipar védelmére. 1841-ben megalapította az Iparegyesületet, 1844-ben pedig az 

Iparvédegyletet, amelyek a fenti célokat szolgálták. Az egyenlőséget és kölcsönösséget 

szorgalmazta a magyar-osztrák kereskedelmi kapcsolatokban. 

Kossuth a szabadkereskedelem és a piacgazdaság híve, ebbéli nézeteire főleg angol és 

német közgazdászok művei voltak nagy hatással. 

 A közlekedés fejlesztése, vasútépítés. 

 A tudományok, a művelődés, az oktatás előtérbe helyezése, a nemzet szellemi felemelése. 

   Széchenyi egyre inkább rettegett attól, hogy Kossuth radikalizmusa komolyabb robbanáshoz 

fog vezetni a társadalomban. Egyre közelebb került a kormányt támogató „fontolva haladók”-

hoz, akik a korszerűsítést a feudális kiváltságrendszerben elfoglalt pozícióik átmentésével 

képzelték el. Széchenyi mind kevésbé konkretizálta a szükséges teendőket. Kossuth ezzel 

szemben szorgalmazta az érdekegyesítő politikát, elítélt minden huzavonát és késlekedést. 

Széchenyi az átalakítás biztosítékát Bécsben látta, és nem kívánt semmi olyat tenni, amihez az 

udvar nem adja beleegyezését. Ő a kis lépések, a sorozatos kompromisszumok politikáját 

szorgalmazta. A közélet mindenesetre felizzott és nagy várakozásokkal tekintett mindenki a 

közelgő országgyűlésre. 
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   Az 1843/44-es országgyűlésen biztató kezdet volt, hogy az uralkodó, V. Ferdinánd által 

javasolt tárgyalandó témák is fontos kérdéseket érintettek. Az alsóházi ellenzék vezérének 

szerepét Deák Ferenctől Klauzál Gábor vette át. Világossá vált, hogy az ellenzék konkrét 

reformokat akart, azonban komoly küzdelem várt rájuk a változásokat lassítani kívánókkal. 

Természetesen a bécsi udvar igyekezett minél jobban elmélyíteni ezeket az ellentéteket, és 

meggátolni egy nagyjából egységes nemesi ellenzék kialakulását. A heves viták ellenére igen 

fontos és lényegi törvények születtek meg: kimondták, hogy a hivatalos nyelv a magyar, 

kimondták a nem nemesek birtokbírhatási és közhivatal viselési jogát. A kétségtelen 

előrelépés ellenére az országgyűlés kevés eredményt hozott, a reformok ügye lassan haladt. 

   Kossuth nem volt követ az országgyűlésen, de a pest megyei közgyűlésben erőteljesen 

érvelt a polgári alkotmány elkészítése mellett. Szorgalmazta a közteherviselést, amelynek 

ügye megbukott a diétán. Bécs egyre veszélyesebbnek tartotta Kossuth fellépését, ezért 

elvették tőle egyik legfontosabb szócsövét, a Pesti Hírlapot. Metternich kancellár látta, hogy 

előbb-utóbb forradalmi helyzet fog kialakulni hazánkban, ezért a mérsékelt konzervatívok 

segítségével lendült ellentámadásba. A nemesi ellenzék fellegváraiba, a vármegyékbe 

rendkívüli felhatalmazással rendelkező ún. főispáni helytartókat (adminisztrátorokat) küldtek, 

akik igyekeztek megfélemlíteni a megyei közgyűlés ellenzéki tagjait. 

   1846-ban megalakult a Konzervatív Párt, amely a „fontolva haladók”-at tömörítette. 

Programjuk igencsak mérsékelt volt: önkéntes örökváltság, az ősiség felszámolását nem 

akarták csak reformját, a közteherviselést elutasították, és a politikai jogok kiterjesztését 

szintén. Kossuth egyre türelmetlenebb, és a reformok gyorsítását akarta: „A további 

késlekedés már nemzethalállal fenyeget.” – mondta. Egy átfogó ellenzéki program 

megalkotása mellett érvelt. 1847. júniusában megszületett az Ellenzéki Nyilatkozat, amelyet 

végső formájában Deák Ferenc dolgozott ki. 

Az Ellenzéki Nyilatkozat pontjai: 

 Alkotmányos és a parlamentnek felelős kormányzatot követel. 

 Egyesülési jogot, a cenzúra eltörlését. 

 Magyarország és Erdély unióját. 

 Közteherviselést. 

 A politikai jogok kiterjesztését, törvény előtti egyenlőséget. 

 Kötelező örökváltságot állami támogatással. 

 Magyarország teljes belső önállóságát. 

 A magyar kereskedelmi és ipari érdekek figyelembe vételét. 

 Alkotmányt az örökös tartományoknak is. 

A kialakuló Ellenzéki Kör vezetője gróf Batthyány Lajos lett, a tagok között pedig olyan 

nagyságok voltak, mint: Kossuth Lajos, Deák Ferenc, báró Eötvös József, Szemere 

Bertalan, gróf Teleki László. Az egységesülő ellenzéken belül megjelentek különböző 

irányzatok is. Az ellenzék centrumát Kossuth és Batthyány alkotta, tőluk balra álltak a 

radikális ifjak Vasvári Pál, Petőfi Sándor, Jókai Mór vezetésével. Külön csoportot alkottak 

az ún. centristák, akik nem támogatták a vármegyék széleskörű önkormányzatát, mivel 

szerintük a vármegyék maradi képviselői elszabotálták a modernizációs reformokat. Ők az 

erős központi (centralizált) kormányzatban hittek, és csak a községi és városi autonómiát 

támogatták. Tagjaik között találhatjuk báró Eötvös Józsefet, Szalay Lászlót, Trefort 

Ágostont. 
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   Szinte mindenki érezte, hogy az 1847 őszén megnyíló országgyűlés korszakos jelentőségű 

lesz. Kossuth Lajost Pest vármegye országgyűlési képviselőjévé választotta. A Batthyány 

Lajos és Kossuth vezette ellenzék ellensúlyozására Bécs elsősorban a konzervatívokat 

igyekezett csatasorba állítani. Széchenyi is követté választatta magát, hogy mérsékelni tudja a 

radikális követeléseket. A viták középpontjában az udvar által kiküldött vármegyei 

adminisztrátorok jelenléte állt. Kemény bírálatok érték az abszolutista kormányzatot is. 

Kossuth a végletekig el kívánt menni a kormánnyal szemben, alkuról szó sem lehetett. 

   1848 elején sorsdöntő fordulat állt be az európai politikai életben, amelynek komoly 

következményei lettek Magyarországon is. Februárban, Párizsban kitört a forradalom, és a 

kontinens egyre több pontján indultak rohamra a polgárok a régi rend bástyái ellen. 

Megkezdődött a népek tavasza! Az országgyűlés ekkor már a közteherviselésről, az 

örökváltságról, és népképviseletről tárgyalt. Március 3-án, Kossuth felirati beszédében az 

ellenzék nevében szólalt fel az alsóház ülésén. Ebben a beszédében az egész birodalom 

alkotmányos átalakítását kérte, mivel a régi rendszer tarthatatlan. A Habsburg-dinasztiával 

való közösséget nem kérdőjelezte meg, nem beszélt a függetlenségről sem. Az alsóház az 

uralkodóhoz intézendő felirati javaslat szövegét elfogadta, viszont Bécs megakadályozta, 

hogy a felsőház összeüljön. Ekkor a pesti radikális ifjúság lendítette át az eseményeket a 

holtponton és a március 13-án, Bécsben kitört forradalom. 

   Az 1847/48-as országgyűlés volt az utolsó rendi országgyűlés, de egyben egy új kornak a 

nyitánya is, mivel itt fogadták el a képviselők a modern, polgári Magyarország megteremtését 

szolgáló legfontosabb törvényeket.     

    

 

 

 

 


