
A reformok megindítói: Széchényi István és Wesselényi Miklós 
 

 

 

Reformkor: Magyarország történetében az 1830-tól 1848. március 15-ig tartó időszak, 

amelynek fő célja a gazdaság, a társadalom átalakítása. Ehhez a fel kell számolni a 

feudalizmust és meg kell teremteni a polgári átalakulás feltételeit. Mindezt reformok 

segítségével képzelték el, amikor törvényekkel vagy rendeletekkel valósul meg az átalakítás. 

 

A reform: a békés, erőszakmentes társadalmi átalakulás, megújulás.  

 

A reformmozgalom élére polgárosodni kívánó liberális nemesség állt. A politizáló nemesi 

társadalom jelentős része a polgári átalakulás érdekében reformokat kezdeményezett a 

Habsburg kormányzatnál. Az átalakulást békés úton, a Habsburg Birodalom keretein belül 

képzelték el. A nemesség legjobbjai fölismerik, hogy a nemzet ereje a jogfosztott emberek 

sokaságában rejlik. Ettől fogva lesz politikai tényező a nép. 

 

A reformmozgalom legfőbb színhelye a pozsonyi országgyűlés.  

 

A reformoknak 3 alapvető témaköre és célja volt Magyarországon: 

1.) gazdasági modernizáció: megszűntetni az elavult feudális termelési viszonyokat és 

módszereket, és helyette modern kapitalista eszközöket és módszereket alkalmazzanak 

2.) társadalmi modernizáció: a feudális társadalmi viszonyok eltörlése és a polgári 

viszonyok kialakítása (jobbágyfelszabadítás) 

3. ) nemzeti kérdés: a magyar nyelv és kultúra felvirágoztatása, a magyar legyen az 

államnyelv 

 

Kölcsey Ferenc által megfogalmazott híres jelmondat: „Jelszavaink valának haza es haladás” 

egyszerre jelentette a társadalmi reformok és a nemzeti ébredés megvalósítását. 

 

 

Széchenyi István a reformok elindítója: (1791-1860) volt. 

 

1825-27 országgyűlésen tűnt fel, ahol felajánlja 1 évi jövedelmét a Magyar Tudományos 

Akadémia (célja: a magyar nyelvet fejlesztő tudós társaság) létrehozására. 

Az angliai útja során jött rá a reformok szükségességére. 

Célja: a feudalizmus lebontása. Ez egy lassú folyamat, de így lehet biztosítani a folyamatos 

fejlődést, amelyet a Habsburgokkal együtt kell megvalósítani. 

Politikai programját írásaiban fejtette ki: Hitel (1830), Világ (1831), Stádium (1833) 

A reformok véghezvitelét az arisztokráciára bízza. Hatására színre lépnek a reformerők: 

Wesselényi, Batthyány, Deák, Kossuth, Kölcsey, stb. 

Széchenyi gyakorlati tevékenységével is a közlekedés és a gazdaságot kívánta fejleszteni. 

 

 

Wesselényi Miklós (1797-1852) 

 

A változásokat politikai megközelítésben képzelte el. A rendi ellenállást kívánta a reformok 

mellé állítani. Széchényivel ellentétben akár a kormányzattal való összeütközést is vállalta 

ezért. Mindketten a polgárosodó, erős Magyarország megteremtését akarták, amit Wesselényi 

amit a köznemesség irányításával képzelt el. 

 

Műve: Balítéletek (jelentése: előítéletek, tévhitek) 



Programja: 

 örökváltság hirdetése (jobbágyfelszabadítás) 

 szabadságjogok: törvény előtti egyenlőség, sajtószabadság, hivatalviselés jogának 

kiterjesztését követeli. 

 közteherviselés: a nemesség is fizessen adót 

 

  



Széchényi István reformelképzelései (1791-1860) 

tétel 

 

 

A magyar reformkor: A 19. század elején Európa átalakulóban volt. A feudális rendszer 

mind tarthatatlanabbá vált. A fejlődés a feudális rendszertől a tőkés gazdaság, a polgári 

nemzetállam felé tartott. 

A magyar reformkor kezdetét 1830-ra tehetjük és 1848. március 15-ig tartott. A fő célkitűzés 

a birodalmon belüli minél teljesebb függetlenség és a polgári átalakulás (kiváltságok eltörlése, 

jobbágyfelszabadítás, polgári egyenlőség) volt. A reformmozgalom elindítója gróf Széchenyi 

István volt. 

 

Széchenyi István élete: 1791-ben született Bécsben, gazdag, katolikus, udvarhű, arisztokrata 

család sarjaként. Édesapja: Széchényi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos 

Széchényi Könyvtár megalapítója. Édesanyja: Festetich Júlia. Gyermekkora a bécsi palota és 

a nagycenki kastély között megosztva telt el. 1808-tól huszártisztként szolgált a napóleoni 

háborúkban. Rengeteget utazott. Beutazta Európát Angliától Törökországig barátjával, báró 

Wesselényi Miklóssal. Legnagyobb hatással az angliai út volt rá, rádöbbentette hazája 

elmaradottságára arra, hogy hazánk válaszút előtt áll: csatlakozunk e a virágzó Európához 

vagy az elmaardó Kelethez közelítünk. 

Az 1825-27-es országgyűlésen tűnt fel.        Az országgyűlés törekvései közül az egyik a 

magyar nyelv ügyének felkarolása volt. Felsőbüki Nagy Pál beszéde után és annak hatására 

Széchenyi felajánlotta birtokainak egy évi jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia 

megalapítására. 

Az 1830-as években a reformtábor magyarországi vezéralakja, de a 40-es évektől kezdve 

fokozatosan veszít népszerűségéből, háttérbe szorul. Helyét Kossuth veszi át. 1848-ban az 

első felelős magyar minisztérium közlekedési minisztere, de a forradalom kitörésekor 

elhagyja az országból. Esztergomnál a Dunába veti magát, de kimentik. Ettől kezdve a 

döblingi (Ausztria) elmegyógyintézetben kezelik. 1860 áprilisában itt követett el 

öngyilkosságot. 

 

Legfontosabb munkái: 

Angliából hazatérve csillapíthatatlan vággyal vetette magát a magyar közéletbe. Az 

arisztokrata világ fölvirágoztatását az egész nép jólétre emelésével képzelte el. 

 

1828-ban megjelenik első politikai közirata a Lovakrul. Ebben a lótenyésztés és a lóversenyek 

megteremtését szorgalmazta angol mintára. 

 

1830. Hitel 

Ebben a munkájában már megjelentek gazdasági reformelképzelései, a feudális rendszer 

elavultságát és válságát hangoztatja benne. A mezőgazdaság problémája került középpontba. 

Saját gazdaságában tapasztalta ugyanis, hogy a hazai modernizáció legfőbb gátja a tőkehiány 

és a kötött földbirtok. Széchenyi birtokát modernizálni akarta, ám ehhez hitelre lett volna 

szüksége. Viszont a bécsi bank nem adott, mivel a magyar nemesség birtokait az ősiség 

törvénye miatt nem lehetett az adóság fejében elárverezni.(Ősiség törvénye: a nemesi család 

ha kihal, a birtok vissza száll a királyra!) Ezért szerinte el kell törölni az ősiséget. Az ősiség 

törvényének megszüntetése azonban magával vonta volna a nemesi földek megvásárlásának 

jogát, és a nemesek adóztatását is.  

Emellett felfigyelt jobbágyaink igen rossz helyzetére is. Úgy gondolta, hogy töröljék a 

jobbágyok feudális kötelezettségeit, de úgy, hogy a nagybirtokosokat ne érje károsodás. 



Önkéntes örökváltságot akart, vagyis a földbirtokos és a jobbágy szabad megegyezésén 

alapuló jobbágyfelszabadítást. 

 

A reformprogramját az arisztokrácia vezetésével, és a Habsburg kormányzat bevonásával 

akarta megvalósítani, de éppen az arisztokraták támadták legjobban a Hitel című munkáját 

Ilyen például: Dessewffy József Taglalt című munkája. 

 

1831. Világ 

A támadásokra írta válaszként. Ebben különösképp a jobbágyságról írt. Ezt egyébként 

időszerűvé is tette az 1831-es felvidéki parasztfelkelés (=koleralázadás). 

 

1833. Stádium 

Ebben a munkájában 12 pontban foglalja össze reformelképzeléseit. Ezek lényege a 

következő: 

- hitellehetőség szükségessége 

- ősiség eltörlése: a nemesi birtok elidegeníthetetlenségét mondja ki 

- kincstári jog (háramlási jog) eltörlése: a birtok a család kihalása esetén visszaszáll 

a királyra 

-  a nem nemesek szabad birtokszerzési lehetősége 

- törvény előtti egyenlőség 

- részleges közadózás 

- törvényszékek nyilvánossága 

- gazdasági reformok: céhek, monopóliumok (= valamely tevékenység végzésére 

való kizárólagos jog), limitatiók (= hatósági árszabás
 
) eltörlése 

- közlekedés fejlesztése 

- Magyarországot a Helytartó Tanács kormányozza 

- magyar ügyek intézése magyar nyelven történjenek 

- a törvényhozás és a bírósági tárgyalások nyilvánossága.  

 

Gyakorlati alkotásai: 

Megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát, továbbá a Nemzeti Kaszinót. 

Meghonosította a lóversenyt. Irányította a Tisza szabályozásának előkészületeit Vásárhelyi 

Pállal. A harmincas évektől irányította az Al-Duna és a Vaskapu szabályozását. 

Kezdeményezte a dunai és a balatoni gőzhajózást. Hajógyárat, téli kikötőt, gőzmalmot 

létesített. Oroszlánrésze volt az első, Budát Pesttel összekötő híd, a Lánchíd építésének 

megkezdésében.
1
 Népszerűsítette a selyemhernyó tenyésztést. 

 

Széchenyi politikai munkássága idején kötött barátságot báró Wesselényi Miklóssal, akivel 

együtt járták be Európát, kölcsönösen hatottak egymásra. Útjaik mégis kettéváltak, mivel 

Széchenyi a reformok akadályának, Wesselényi a reformok előfeltételének látta rendi 

ellenzékiséget. Wesselényi elképzeléseit a Balítéletekről című művében fejtette ki. 

A harmincas évek Széchenyi nagy évtizede volt. Tisztelték, ünnepelték. A későbbiekben 

aggódóan figyeli a reformmozgalom gyors térhódítását, hogyan merültek fel egyre 

radikálisabb követelések, mint kapcsolódtak abba egyre szélesebb tömegek. És Széchenyin 

túllépett az idő. Ő ugyanis az átalakulás vezető szerepét fenntartotta az arisztokráciának, lassú 

reformokat akart, s illúziókat táplált a Habsburg-kormányzat jószándékát illetően.
2
 Az ezek 

miatt kibontakozó Kossuth-Széchenyi vitában a reformerek nagy része Kossuth mellett 

sorakozott fel. 

  

                                                 
1
 A Lánchíd ütötte az első rést a nemesi adómentességen, mert a hídvámot a nemeseknek is fizetni kellett. 

2
 Azt hitte, hogy a Habsburgok megnyerhetőek a reformjaink számára. 



A reformkor kibontakozása 
 

 

Az 1832-36-os országgyűlés: 

 

A 19. század első felében kitört kolerajárvány következtében a felvidéken parasztfelkelés tört 

ki (1831). Ez rávilágít a jobbágykérdés megoldása elkerülhetetlen. 

Örökváltság: a jobbágy telkének tulajdonosa lesz, a földesúr pedig kieső úrbéres 

szolgáltatásokért egy összegben kártalanítást kap, amiből modernizálhatja a birtokát. 

Önkéntes örökválság: A jobbágy a földesúrnak megváltást fizettet volna a telekért, amely a 

jobbágy polgári tulajdonává vált volna, így megszűntek volna a földesúrnak járó 

szolgáltatások (robot, dézsma, ajándék). A földesúr a pénzből modernizálhatta volna a 

földbirtokát.  

 

 
 

I. Ferencet V. Ferdinánd (1835-1848) követi a trónon. Helyette Metternich kancellár irányít, 

aki támadás indít a reformtábor ellen. Letartóztatja Wesselényit, börtönbe záratta Lovassy 

Lászlót, az országgyűlési ifjak vezetőjét, és Kossuth Lajost, aki engedély nélkül adta ki a 

Törvényhatósági Tudósításokat. Nemeseket fognak le bírói ítélet nélkül! A nemesek ért 

sérelmek miatt a nemesség egy része a reformok mellé állt!  

 

 

Az 1839-40-es országgyűlés: 

A Deák Ferenc vezette ellenzék meghátrálásra kényszeríti a kormányzatot:  

 a foglyokat szabadon engedik  

 a gazdaság fejlesztését szolgáló törvényeket hoznak (szabadon lehet kereskedni, 

gyárat alapítani)  

 megszavazzák az önkéntes örökváltságot, de pénz hiányában a jobbágyoknak csak 1% 

váltja meg magát 1848-ig! 

 az országgyűlési feliratokat magyar nyelven kell megfogalmazni 

 

Politikai irányzatok a reformkorban:  

 Fontolva haladók: 



o konzervatívok: vezetőjük Dessewffy József, műve a Taglalat (1831) a Hitel 

elleni röpirat. Magyarország felemelkedését nem a polgárosodásban, hanem a 

az önállóságot biztosító  alkotmányban, rendi jogok megerősítésében látták. 

o újkonzervatívok (fontolva haladók: fiatal arisztokraták, vezetőjük Dessewffy 

Aurél. Óvatos reformokat javasolnak, szem előtt tartva az arisztokraták 

érdekeit: önkéntes örökváltság, a magyar nyelv ügye. A kormányzat is 

kapcsolódjon be a reformokba! (Metternich meggyőzése)  

 Liberálisok: vezetőjük Kossuth Lajos. 1841-ben kiszabadul a börtönből és megbízzák 

a Pesti Hírlap szerkesztésével. Vezércikkeiben a polgárosodásért, nemzeti haladásért 

vívott harcra buzdít. Fő célja:  

o érdekegyesítés 

o kötelező örökváltság (állami megváltással),  

Kötelező örökváltság: törvénynek kell kimondani a jobbágyfelszabadítást és 

az államnak kell kölcsönt biztosítani a jobbágyoknak, hogy meg tudják váltani 

szolgáltatásaikat (ez reálisabb, mert a jobbágynak nincs pénze) 

o közteherviselés, 

o védvámok (az osztrák és cseh iparral szemben).  

 Centralisták: értelmiségiek: Eötvös József, Szalay László, Trefort Ágoston Fő céljuk: 

népképviseleten alapuló erős, centralizált (központosított) polgári állam. Elutasították 

a rendi jellegű vármegyei önkormányzatot. Kicsi a támogatottságuk. 

 

 

 

  



Politikai küzdelmek az 1840-es években 
 

 

1843-44-es országgyűlés: 

 

 1844-ben törvénybe iktatták Magyarországon a magyar lett az államnyelv. A magyar 

nyelv hivatalossá tétele a reformkorban politikai kérdéssé vált. A magyar 

államnyelvért folyó sikeres harc több tényező együttes hatásának volt köszönhető pl. 

nyelvújítás mozgalma, nemzeti nyelvű irodalom virágkora, minden politikai párt 

egyetértett vele. Ez volt az egyetlen reformtörekvés, amely teljes mértékben 

megoldódott a reformkorban. 

 Nem sikerül a magyar ipar fejlesztése érdekében a védővám bevezetése. 

 A magyar áruk védelmére ezért létrehozták a Védegyletet (1844). Vezetője Kossuth, 

és tagjai 6 évig csak magyar árut vásároltak. 

 

A reformkorban a gazdaságunk fejlődésnek indult. A gazdaság legfontosabb ágazata továbbra 

is a mezőgazdaság, ahol megjelennek a kapásnövények, az istállózás, új állatfajták, 

vetésforgó. A kereskedelem zömét ez teszi ki. 

Az ipar fellendülését a mezőgazdaság szükségletei idézték elő: élemiszeripar, (malom, cukor), 

vasipar, építőipar, gépipar (Ganz Ábrahám). 

Fellendül a banki és hitelélet, a közlekedés: a gőzhajóz és vasútépítés  

 

Az udvar erőszakos politikát alkalmaz és keményen fellép a reformerek ellen. Metternich 

együttműködik az újkonzervatívokkal, a vármegyék élére kormánybiztosokat ún. 

adminisztrátorokat állít, akik udvari jelölteket küldenek az országgyűlésbe. Mindez belső 

ellentétet vált ki a reformerek táborában, de Kossuthnak, Deáknak és Batthyánynak sikerült 

megvédeni az egységet. 

 

Az 1840-es években a különböző politikai irányzatokból politikai pártok jönnek létre. 

Az újkonzervatívok létrehozták a Konzervatív Pártot (1846). 

A Kossuth vezetett liberálisok létrehozták az Ellenzéki Kört (1847). Kiadták az Ellenzéki 

Nyilatkozatot. Főbb követeléseik: 

 polgári szabadságjogok 

 kötelező örökválság állami kártalanítással 

 közteherviselés 

 törvény előtti egyenlőség 

 alkotmány ausztriai birodalomfélnek is 

 felelős magyar kormány 

 népképviseleti országgyűlés 

A Fiatal Magyarország (Petőfi, Jókai, Vasvári) radikális, forradalmi változásokat követeltek: 

pl. jobbágyfelszabadítás a nemesek kártalanítása nélkül 

 



 
  



Nemzeti ébredés Magyarországon 
 

 

 

Nemzeti ébredés:  

 

A reformkorban a liberalizmus és a nacionalizmus hatására a nemesség körében megjelenik a 

polgári nemzettudat, a nemzeti közösség eszméje, amely egyre szélesebb réteget ragadott 

magával. 

A reformkorban éleződött kin elsőször a modern értelembe vett nemzetiségi kérdés, annak 

kapcsán, hogy az országgyűlés a magyar nyelvet tette meg az állam hivatalos nyelvének, 

holott a lakosság többsége nem magyar anyanyelvű volt. A nemzetiségi mozgalmak ekkor 

fogalmazták meg saját nemzeti programjukat, amelyek elsősorban nyelvi és kulturális 

törekvéseket tartalmaztak. De megjelentek a hosszabb távú elképzelések is, mint a teljes 

nemzeti egyenjogúság, a területi autonómia. A liberális nemesség későn ismerte fel, hogy a 

nemzetiségiek saját nemzetük felemelkedését tűzték ki célul úgy, mint ők. Ugyanis a 19. 

században Magyarországon egy sajátos nemzetfelfogás létezett, az „egy politikai nemzet” 

teóriája. Eszerint minden magyar állampolgár ehhez tartozott függetlenül a vallási vagy a 

nyelvi hovatartozástól. Hazánkban a magyart és a horvátot ismerték el politikai nemzetnek, 

ezen belül léteznek a különböző népek.  

A nemzetállam létrehozása igényelte a nemzetiségiek magyarosodását, ezt az iskolákban, 

óvodákban és az egyházban a magyar nyelv erőltetésével kívánták felgyorsítani. A 

jobbágyfelszabadítástól is azt remélték, hogy a jobbágyok csatlakoznak a nemzetállamhoz. 

Megindult egyfajta asszimiláció (összeolvadás) is. 

 

A reformkori kultúra:  

 

A magyar kultúra felvirágzásának kora. Forrása a gazdasági fellendülés, a társadalmi 

átalakulás és a nemzettudat. 

A reformkorban az irodalom és a politika szorosan összefüggött egymással, és a korszak 

legjelentősebb művészei a reformok  szolgálatába állítják írásaikat. Az irodalmi élet nem egy 

képviselője (Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi) is bekapcsolódik a polgári átalakulásért és a 

nemzeti önállóságért folytatott reformküzdelmekbe, politikai szereplőkké váltak (pl. Kölcsey 

országgyűlési követként tevékenykedett).A reformkor fő céljai, mint a függetlenség, 

társadalmi és gazdasági haladás alkotásaikban is megjelennek. A szépirodalmi folyóiratok, 

mint az Athenaeum politikai gondolatoknak is teret adtak. A nemzeti nyelvért folytatott 

küzdelemmel indult el a nemzeti kultúra megteremtésének programja, és e programot az írók 

mindegyike nyilvánosan támogatta. 

A nemzeti kultúra fellendülésének az építészetben a klasszicizmus, az irodalomban, a 

képzőművészetben, a zenében a romantika adott keretet. 

fejlődik az oktatás,  

megjelenik a magyar nyelvű színház  

magyar ruhákban jártak 

magyar táncokat jártak (palotás, csárdás) 

 

  



Törvényes forradalom és konszolidációs kísérlet 
 

 

 

 

Az utolsó reformkori országgyűlés 1847/48-ban ülésezett. Az európai forradalmi hullám 

hatására Kossuth felirati javaslatát a kötelező örökválságról, a közteherviselésről, a 

népképviseleti országgyűlésről, a felelős kormányról, alkotmányról az örökös 

tartományoknak is az alsó tábla elfogadta. A felsőtábla azonban csak a bécsi forradalom 

(március 13.) és a pesti mozgolódás hírére szavazta meg. 

Március 15-én Pesten is kitört a forradalom. A márciusi ifjak a cenzúra mellőzésével – a 

sajtószabadságot megvalósítva –kinyomtatták a követeléseiket tartalmazó 12 pontot és 

Petőfi Sándor versét, a Nemzeti dalt. A városi tanács vezetői aláírták követeléseiket, 

csatlakozott hozzájuk Helytartótanács is és létrehozták a Közcsendi Bizottmányt. 

Kiszabadítják a Budai vár börtönéből Táncsics Mihályt. 

 

 

Áprilisi törvények 

 

Az uralkodó április 11-én szentesítette a rendi országgyűlés által kidolgozott 

reformokat, melyek lerakták Magyarországon a polgári átalakulás alapjait. 

A polgári állam felépítését biztosító törvények: 

 megalakult az önálló, felelős magyar kormány, (miniszterelnöke Batthyány Lajos) a 

király nevezte ki, de az a törvényhozásnak volt felelős,  

 A végrehajtói hatalom élén a kormány állt. Székhelye Pest-Budán volt. Az uralkodó 

továbbá nem adhatott, hirdethetett ki törvényt addig, amíg azt a szakminiszter aláírásával 

ellen nem jegyezte 

 a rendi gyűlést népképviseleti országgyűlés váltotta fel, a választójogot vagyoni 

cenzushoz kötötték,  

 minden évbe össze kellett hívni az országgyűlést Pest-Budán 

Magyarország alkotmányos királyság lett és kimondták Magyarország és Erdély 

egyesülését. 

A feudalizmus felszámolását biztosító törvények:  

 felszabadították a jobbágyságot állami kártalanítással 

o az úrbéri szolgáltatások megszűntek, 

o eltörölték a tizedet 

A társadalom átrendeződését biztosító törvények  

 ősiség eltörlése 

 kimondta a közteherviselést 

 törvény előtti egyenlőség 

 úriszék megszűntetése 

 

Ami kimaradt a törvényekből:  

 Az Ausztriához fűződő viszonyt nem szabályozták egyértelműen, Magyarországot 

csak a közös uralkodó személye kötötte össze a birodalommal. 

 nem rendezték a hadsereg kérdését 

 nem volt tisztázott a hadügy és a külügy pénzügy kérdése 

 nemzetiségiek kérdése 

 

A jobbágykérdés 



Az április törvények folytán parasztmozgalmak jöttek létre, mert bár a jobbágyok 

jobbágytelkeik tulajdonosaivá váltak, és eltörölték a földesúri szolgáltatásokat, azonban a 

parasztság 60%-a zsellér volt, aki nem jutott földhöz, és a majorsági földeken kialakított 

szőlők a földesuraké lett. 
 

  



A fegyveres harc kirobbanása, a védelem megszervezése 
 

 

 

Az áprilisi törvényekkel nem sikerült megoldani a nemzetiségi kérdést, így szembe kellett 

néznie a nemzetiségi mozgalmakkal. Anyanyelvük használatát, politikai jogokat, területi 

autonómiát követeltek, amit a magyar kormány elutasított. A fegyveres összecsapások szerb 

felkeléssel kezdődtek a Délvidéken az önálló Szerb Vajdaság megteremtéséért. A harcokban 

segítséget kaptak a bécsi udvartól, aki a nemzetiségieket akarta felhasználni a magyarok ellen. 

Horvátország autonómiáját hajlandó volt elismerni a magyar politika, de Jelacsics horvát bánt 

az osztrákok szintén a magyarok ellen hangolták. 

A nemzetiségi felkelések elfolytásához az 1848 júniusában összeülő első népképviseleti 

országgyűlés Kossuth kérésére megszavazta az önálló magyar papírpénz kibocsátását és 

200000 újoncot besorolását. 

1848 nyarára már csak a magyar forradalom él a birodalomban. Az uralkodó Jellačićot 

hazánk ellen küldte. Kitör a szabdságharc. 

 

 

I. szakasz: 1848. szeptember 11. – 1849. január = ez volt a védekezés időszaka 

 

Batthyány lemondott felállították az Országos Honvédelmi Bizottmányt. 1848. szeptember 

11-én Jellačić átlépi a Drávát és megindul pest felé. Megjelenése népfelkeléshez vezetett. A 

magyarok Móga vezetésével szeptember 29-én Pákozdnál legyőzték a bánt, aki 

visszavonult Bécs felé. Móga követte Jellačićot, közben Bécsben újabb forradalom tört ki, 

amit levernek és Windischgrätz csapatai Schwechatnál (október 30.) legyőzték a Görgey 

vezette magyarokat.  
Ferenc József lett a császár, aki 1848. decemberében általános támadás indított 

Windischgrätz vezetésével. A magyar főerők élére Kossuth Görgeyt állította, aki kitér 

Windischgrätz serege elől, így harc nélkül adták fel a fővárost (január 4.). Az országgyűlést 

és a kormányzatot Debrecenbe, a hadiipart pedig Nagyváradra költöztették. 

 

1849. januárjában sikerül megállítani az ellenség előrenyomulását az erdélyi harcokkal és 

felvidéki hadjárattal. 

Erdélyi harcok: 

A magyar hadakat Bem lengyel tábornok vezette, aki több csatában (Kolozsvár, Gálfalva, 

Piski, Nagyszeben) 1849 márciusára kiverte az osztrákokat és a segítségükre siető orosz 

csapatokat Erdélyből, amely így szilárd hátországot biztosított a debreceni kormányzatnak.  

 

Felvidéki hadjárat: 

Görgey a Felvidék felé vonult, hogy elvonja Windischgrätz főerőit Debrecen 

megtámadásától. Terve sikerrel járt, így a felkészülés a Tiszántúlon folytatódhatott. 

 

  



Fényes győzelmek és tragikus vereség 
 

 

 

II. szakasz: 1849. január – május = sikerek, ez volt a magyar szabadságharc tetőpontja 

 

Görgey hadserege mellé a Tiszántúlon új hadsereget szerveztek Klapka György tábornok 

vezetésével. Csatlakozott hozzá Damjanich János katonái is, így komoly erőt koncentráltak 

Windischgrätzzel szemben Debrecen előterében. Kossuth Dembińskit nevezte ki 

fővezérré, de Kápolnánál vereséget szenvedtek (1849. február 26–27.).  

A csatának két jelentősebb következménye volt: 

1. a csata után Kossuth ismét Görgeyt nevezi ki a csapataink élére 

2. az osztrák kormány kiadja 1849. márc. 4 -én az olmützi alkotmányt. Ez megszüntette 

hazánk függetlenségét, leválasztja Erdélyt, a Partiumot, Horvátországot, továbbá 

érvényteleníti az áprilisi törvényeket, s ezzel az örökös tartományok szintjére süllyedtünk, 

azaz beolvadtunk a birodalomba. 

A magyarok folytatják a harcokat és kezdetét veszi a dicsőséges tavaszi hadjárat. Görgei 

vezetésével összehangolt támadást indítottak az osztrákok ellen. Tervük bekeríteni 

Windischgratz csapatait. A honvédsereg több csatában (Hatvan, Tápióbicske, Isaszegnél) 

győzelmet aratott. Ezután a Pest környékén állomásozó osztrák főerőket kívánták 

bekeríteni, és elvágni a visszavonulás útját. Újabb fényes győzelmek születtek, (Vác, 

Nagysalló) de a császári haderő zömének sikerült elmenekülni. Visszafoglalták Budát. 

Kiadják a Függetlenségi Nyilatkozatot, amelyben a magyar országgyűlés kimondta a 

Habsburg-ház trónfosztását és Magyarországot független államnak nyilvánította (1849. 

április 14.). A függetlenség kimondásától nemzetközi támogatást remélte Kossuth, de hiába. 

 

 

III. szakasz: 1849. május – 1849. augusztus 13. = a szabadságharc veresége. 

 

Ferenc József segítséget kért I. Miklós orosz cártól(május 1.), aki 200 000 katonát küldött  

az osztrákok segítésére. A túlerővel szemben Kossuth a haderők összpontosításában s a 

nemzetiségekkel való megegyezésben látta a megoldást, de ezzel elkésett. Görgey és Kossuth 

ellentéte pedig megakadályozta a haderő összevonását. Görgey Komáromnál akar lecsapni 

az osztrákokra, még mielőtt egyesülhettek volna az orosz csapatokkal, Kossuth viszont 

Szegedet jelölte ki az összpontosítás helyéül. Görgey Komáromnál harcba bocsátkozik, 

emiatt késve ért Aradra. Bem serege megsemmisült, a honvédsereg nagy része felbomlott, így 

Temesvárnál döntő vereséget szenvedett (augusztus 9.). Ezért Kossuth lemondott. A 

hatalmat Görgeyre ruházta, aki Világosnál az oroszok előtt feltétel nélkül letette a 

fegyvert (augusztus 13.) és ezzel véget ért a szabadságharc.  

 


