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A hosszú háborúk egész Európában gazdasági fellendülést hoztak. Emelkedtek a gabonaárak, és a fejlő-
désben csak 1815 után következett be visszaesés. Mivel a magyar nemesség a forradalmi Franciaország-
ban látta a fő veszélyt, hajlandó volt támogatni a Habsburg uralkodót.

36. Magyarország a napóleoni háborúk korában

 Hogyan keveredett háborúba 
a forradalmi Franciaország? 

 Mikor került hatalomra Napóleon?

➊ A nemesség vagyonosodása

A pénzbőség miatt a nemesség és a pol-
gárság is igyekezett a pénzét maradandó 
értékekbe fektetni. Sorra épültek a vidéki 
kúriák. „…a nemesség körében valóságos 
versenyfutás kezdődött, mindenki többet 
akart mutatni, mint a másik, egy fokkal 
mindenki többnek akart látszani…” – írta 
Csaplovics János statisztikus az épülő főúri 
kastélyok és a terjedő bécsi divat láttán. 
A nemesi és a polgári családok gyakrabban 
varrattak maguknak új ruhát, ezüsttárgya-
kat vásároltak, új bútorokkal rendezték be 
az otthonaikat.

 Ebben a korszakban a magyar 
nemesek „csendes tavaszi esőt és 
hosszú háborút”  kívántak. Mit je-
lenthetett ez?

Gazdasági fellendülés a háború alatt

A napóleoni háborúk idején a magyar nemesség a Habsburg 
uralkodó oldalán állt, és az országgyűléseken folyamatosan 
megszavazta a Habsburg kormányzat által kért újonclétszá-
mot és hadiadót. Ez több okra vezethető vissza. Tartott ak 
a francia forradalom eszméinek terjedésétől. Ugyanakkor a 
háborúk gazdasági fellendülést eredményeztek. ➊ A kato-
nákat élelmezni kellett . Növekedett  a kereslet, emelkedtek a 
terményárak. A főnemesek és a középbirtokosok is jelentős 
jövedelemre tett ek szert. 

Festetics György gróf 1797-ben Keszthelyen megalapította az euró-
pai kontinens első mezőgazdasági főiskoláját, a Georgikont, ahonnan 
képzett gazdatisztek kerültek ki. A gazdasági iskolát a nádor szántás-
sal szentelte fel. A Georgikon a gazdatisztek mellett kertészeket, mé-
nesmestereket, de gazdaasszonyokat is. A korszerű gazdaságok már 
tanult gazdatiszteket alkalmaztak a birtokok irányítására. Megjelent a 
vetésforgó és az istállózó állattartás.  

Hosszabb távon azok a birtokosok jártak jól, akik pénzüket 
gazdaságuk fejlesztésére költött ék. 

Miért támogatta a nemesség a Habsburg udvart?
Miért nőttek a magyar nemesség bevételei?

Festetics György, a Georgicon megalapítója
 Milyen célokat szolgált a Georgikon?

A keszthelyi Festetics-kastély  Mi lehetett a mintaadó épület?
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Napóleon csapatai 
Bécsben

 Milyen kiváltsá-
gokat félthetett 
a magyar nemesség 
Napóleontól? 

Ellentét az udvar és a nemesség között

1809-ben, Bécs elfoglalása után, Napóleon kiáltványt inté-
zett  a magyarokhoz, amelyben a Habsburgokkal való szem-
befordulásra és a függetlenség kimondására biztatt a őket. 
A nemesek azonban jobban féltett ék kiváltságaikat a polgári 
eszméket terjesztő Napóleontól, mint a Habsburg uralkodó-
tól, I. Ferenctől. A császári-királyi csapatok, köztük a ma-
gyar nemesi felkelés Győrnél súlyos vereséget szenvedtek 
a képzett ebb, modernebb és túlerőben lévő francia seregtől.

A háború rengeteg pénzt emésztett  fel, a kormány kényte-
len volt leértékelni a forgalomban lévő papírpénzt. A pénz-
romlás miatt  a nemesség elveszített e felhalmozott  vagyo-
nának nagy részét. Hiába tiltakoztak az intézkedések ellen, 
csak annyit értek el, hogy az uralkodó feloszlatt a az ország-
gyűlést, és több mint tíz évig nem is hívta újra össze.

Miért nyúlt a papírpénz leértékelésének eszközéhez a bécsi kor-
mányzat?
Mi lett az intézkedés következménye a magyar nemességre 
nézve?

Osztrák váltócédula és ezüstpénz I. Ferenc port-
réjával  Mennyit ért egy tízforintos bankjegy, 
miután a bécsi udvar 1811-ben az ötödére 
értékelte le papírpénzeit?

 Hogyan támogatta a magyar nemesség a Napóleon elleni 
háborúkat?

 A háború milyen hatással volt az árakra?
 Miért oszlatta fel az uralkodó az országgyűlést?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
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A gazdasági fellendülést a napóleoni háborúk befejeztével válság követte. Az 1820-as évekre egyre töb-
ben ismerték fel, hogy változásra van szükség.

37. A reformkor hajnalán

Az országgyűlés összehívása

Hosszú szünet után, 1825-ben I. Ferenc ismét összehívta 
a magyar országgyűlést. A korszakban a magyar ország-
gyűlésnek, két „táblája” volt. Az alsótáblán a megyék és a 
városok követei üléseztek, a felsőtáblán a főnemesség és a 
főpapság. A felsőtábla ülését a nádor vezett e. A kérdéseket 
külön-külön tárgyalták, és ha az álláspontok megegyeztek, 
„alázatos feliratban” küldték meg a királynak szentesítésre. 
Törvénnyé csak az a kezdeményezés válhatott , amelyet az 
uralkodó elfogadott  és aláírt. A megyék követeit a megye-
gyűléseken választott ák meg, megyénként két-két embert. 
Magyarország ekkor ötvenkét vármegyéből állt. A felsőtábla 
résztvevői, az arisztokraták személyre szóló meghívót kap-
tak az országgyűlésre, amelyre a reformkorban* mindig Po-
zsonyban került sor. 

Kik voltak jelen az országgyűlésen?
Mi volt a különbség az alsó- és a felsőtábla tagjai között?
Ismételj! Ki volt a nádor, és mik voltak a feladatai?

Az 1825-ös országgyűlésen egy fi atal arisztokrata, Széche-
nyi István egyévi jövedelmét ajánlott a fel egy olyan intézet 
létesítésére, amelynek célja a magyar nyelv művelése és erő-
sítése. Széchenyi István hozzájárulásával megalakult a Ma-
gyar Tudós Társaság. Mindenki azt kérdezte, ki ez a tett re 
kész ifj ú.

Mivel hívta fel magára a fi gyelmet Széchenyi István?

 Milyen nehézségekkel kellett 
szembenézniük a birtokosoknak 
a napóleoni háborúk után?

 Mit jelent a reform szó?

Keresd meg a történelmi atlaszodban, hol 
található Pozsony! Melyik főváros fekszik a 
közelében?

A Magyar Tudós Társaság megalapítása

Az alsótábla épülete kívülről ma, és belülről 
a reformkorban

reformkor: a magyar történelemben az az 
1830 és 1848 közé eső időszak, amelyben 
a polgári-nemzeti átalakuláshoz vezető új 
mozgalmak kibontakoztak, és előkészítet-
ték a változásokat
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Széchenyi István

Gróf Széchenyi István gazdag főúri családból származott . 
Apja a Nemzeti Múzeum, nagybátyja a keszthelyi Georgi-
kon alapítója volt. Széchenyi Nagycenken nevelkedett , és 
fi atalon katonának állt. Harcolt a napóleoni háborúkban, 
majd a katonaságból kiábrándulva gazdag arisztokrata-
ként beutazta Európát. Anglia különösen nagy hatással volt 
rá, és a nyugati országok fejlett sége rádöbbentett e hazánk 
elmaradott ságára. Gondolkodására hatással volt erdélyi 
arisztokrata barátja, báró Wesselényi Miklós is. Hazatérése 
után feltett  szándéka lett , hogy a magyarországi viszonyo-
kat megváltoztassa, és elősegítse a fejlődést. 

 Ismételj! Ki alapította a Georgikont?

Hitel
Amikor Széchenyi István birtokai modernizálására hitelt szeretett vol-
na felvenni, egy bécsi bank ezt megtagadta, arra való hivatkozással, 
hogy a földbirtokot Magyarországon nem lehet eladni vagy elárve-
rezni. A Nagy Lajos király által 1351-ben kiadott ősiség törvénye a 19. 
századra már komolyan hátráltatta a gazdasági átalakulást, és a ne-
messég jogaival párosulva a feudalizmus egész szerkezetét konzervál-
ta Magyarországon. Széchenyi István 1830-as Hitel című munkájának 
megírását egy közel ötszáz éves jogszabály váltotta ki.

 Miért nem tudta fejleszteni  a birtokait Széchenyi?

Széchenyi a Hitel című munkájában összefoglalta az ország 
előtt  álló feladatokat. Azt vallott a, hogy a magyar földbirto-
kosok a régi, már elavult feudális rendszer miatt  nem élnek 
azon a szinten, mint nyugati társaik. Birtokuk korszerűsíté-
séhez pénzre lenne szükségük, de hitelt nem kapnak, mert 
a hitelfelvételt akadályozza az ősiség törvénye, ezért ezt az 
idejétmúlt törvényt el kell törölni. A jobbágyok robotmun-
káját is meg kell szüntetni, mert a bérmunka sokkal hatéko-
nyabb, hiszen a jobbágy nem érdekelt abban, hogy jól dol-
gozzon. Mindez felvetett  egy fontos társadalmi problémát: 
jobbítani, változtatni kell a jobbágyok helyzetén. Széchenyi 
azt is fontosnak tartott a, hogy a nemzet haladása érdekében 
adózzanak a nemesek is, legyen közteherviselés. Fejleszteni 
kell az ipart és a közlekedést is. 

Ahogyan a történészek 
gondolkodnak…

A történelmi események magyaráza-
ta sok esetben az emberek személyes 
indítékainak feltárásán alapul.
Arra keresünk választ, mi késztett e 
őket arra, amit tett ek.

 
Széchenyi, a reformok 
sürgetője

 Tanulmányozd Széchenyi életút-
ját!

 Keress minél több okot, amely 
megmagyarázza, miért vált Szé-
chenyi igazi hazafi vá!

 Miért lett Magyarország megújí-
tásának legfőbb szószólójává és 
példaképévé?

Széchenyi István ifj úkori portréja (1818)

 Hogyan válhatott törvénnyé egy javaslat a reformkorban?
 Milyen javaslatokat tett Széchenyi István a magyar gazdaság fellendítése érdekében?
 A nemesek közül sokaknak nem tetszettek Széchenyi javaslatai. Szerinted miért?
 Keress információkat az interneten Széchenyi munkásságáról! Segít a honlap:  http://www.nagycenk.hu/

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
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Széchenyi István országépítő tevékenysége 

 OLVASMÁNY

Rudolf Alt osztrák festő múlt századi látképe a Lánchídról  Hány év telt el az alapkő 
letétele és a híd átadása között?

A hajóhíd pesti hídfője a Vigadónál, 1837-ben  Milyen előnyökkel és hátrányokkal járt a hajóhíd használata?

S
zéchenyi István 1791-ben született  Bécsben, 
főúri családban. A 19. század első felében 
megindult reformmozgalom fő kezdemé-

nyezője és egyik legjelentősebb képviselője volt. 
1815 és 1825 között  többször bejárta Nyugat-Eu-
rópát. A fejlett  polgári államokban látott ak arra 
késztett ék, hogy hazája elmaradott ságán változ-
tasson, és erre ösztönözze a magyar arisztokrácia 
tagjait is. 
 1822-ben angliai mintára meghonosított a a 
lóversenyeket, 1825-ben, a Magyar Tudós Társa-
ság, a későbbi Magyar Tudományos Akadémia 

megalapítására tett  felajánlásának évében létre-
hozta az Első Lótenyésztő Egyesületet. Ugyan-
csak angol mintára 1827-ben Pesten megalapí-
tott a a Nemzeti Kaszinót azzal a céllal, hogy 
elősegítse a főurak között i politikai párbeszé-
det. A pesti kaszinó alapítása után sorra nyíltak 
meg vidéken is a hasonló társas körök.
 Széchenyi Pest-Budát szerett e volna az ország 
gazdasági és szellemi központjává tenni, a Buda-
pest szót is ő használta először. Mivel a két város 
között  ekkor még csak szétbontható hajóhíd léte-
zett , felkarolta a hídépítés ügyét is.

Adam Clark portréja  Milyen szár-
mazású volt az építkezést irányító 
mérnök? 

138
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DOLGOZD KI A VÁLASZODAT!

Készíts táblázatot Széchenyi gyakorlati tevékenységeivel kapcsolatban! Az első oszlopba a gazdaság fellendítését célzó, 
a másodikba a társadalmi haladás szempontjából fontos alkotásokat sorold fel! Dolgozz a füzetedbe!

Széchenyi István tevékenysége

gazdaságfejlesztés művelődés, kultúra

 Angliai útja során tanulmányozta a legkor-
szerűbb hídépítési eljárásokat. A Lánchíd építési 
munkálatait 1842-ben kezdték  meg, Adam Clark 
irányításával. A Lánchíd budai hídfőjénél fekvő 
tér róla kapta a nevét. Az átadásra 1849. novem-
ber 21-én került sor.

A Lánchíd volt az első állandó hidunk, Pest és Buda első 
közös építménye, korának kiemelkedő műszaki alkotá-
sa, a világ láncokra függesztett legnagyobb hídja. A híd 
építéséről szóló törvény kimondta, hogy az átkelőknek 
vámot kell majd fi zetniük, így a nemeseknek is. Ez a ne-
mesi előjogok csorbítását, a közteherviselés részleges 
bevezetését is jelentette. Volt olyan nemes, aki kijelen-
tette, inkább Paksig utazik, de nemes létére nem fi zet 
hídvámot.

 Miért kezdeményezte Széchenyi a Lánchíd meg-
építését? 

1836-ban Széchenyi kezdeményezésére Sop-
ronban, majd Pesten alakult részvénytársaság* 
gőzgéppel működtetett  hengermalom építésére. 
Szorgalmazta a vasútépítés megindítását, neki 

köszönhető a hajógyár és a téli kikötő létesítése 
is. Részt vett  a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
alapításában, példájával és ösztönzésével előse-
gített e a bortermelés és a selyemhernyó-tenyész-
tés fellendülését.
 Királyi biztosként irányított a az Al-Duna 
szabályozásának munkáját, az 1840-es évek-
ben pedig a Tisza szabályozásának megindítá-
sa, a balatoni gőzhajózás életre hívása emelke-
dik ki gyakorlati tevékenységei közül. Az Első 
Dunagőzhajózási Társaság tagjaként tervei kö-
zött  szerepelt a Duna hajózhatóvá tétele és a fo-
lyami közlekedés megteremtése egészen a Feke-
te-tengerig. 
 „Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők soka-
ságában rejlik” – vallott a Széchenyi, és sokat tett  
a magyar művelődés fejlesztésének érdekében. 
Foglalkozott  a magyar nyelvű színjátszás gond-
jaival is.

 Milyen előnyökkel járt a folyószabályozás?

A Hitel címlapja (balra) 
 Olvasd el, mikor jelent meg!

Gróf Széchenyi István

139

részvénytársaság: olyan gazdasági 
társaság, ahol tőkebevonás érdekében 
a vállalkozás vagyonát részekre (rész-
vényekre) bontják, és értékesítik a be-
fektetők között. Aki részvényt vásárol, 
az tulajdonosa lesz a vállalkozásnak.
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Az első reformországgyűlésre 1832 és 1836 között került sor. A politizáló nemesek jelentős része az ország 
fejlődése érdekében a reformok támogatása mellett döntött. 

38. Az első reformországgyűlés

Hogyan válhassanak a jobbágyok szabad 
parasztokká?

1830-ban addig ismeretlen járvány, a kolera* jelent meg Ma-
gyarországon. A betegség kett őszázötvenezer ember halálát 
okozta. A járvány miatt  a Felvidéken, a következő évben 
jobbágyfelkelés tört ki, és ez ráirányított a a fi gyelmet a job-
bágyság problémáira. Számos szabadelvű, nemesi politikus 
felismerte, hogy a jobbágyrendszer létezése milyen súlyos 
veszélyeket rejt magában. Az 1832–1836-os reformország-
gyűlés legfontosabb témájává a jobbágykérdés vált.

 Korábbi tanulmányaid alapján sorold fel, hogy milyen úrbéri ter-
hei voltak a jobbágyoknak!

A feudális korszakban a föld tulajdonjoga 
a nemesé volt. A reformokat felkaroló neme-
sek szerett ek volna ezen változtatni, ezért 
az önkéntes örökváltságot támogatt ák. Ez 
azt jelentett e, hogy a földesúr és a jobbágy 
megegyezett  egymással. Ha a jobbágy egy 
összegben megváltott a a feudális szolgálta-
tásait, szabad emberré vált, és magántulaj-
donba került a jobágytelek is. A Habsburg 
kormányzat a jobbágyfelszabadítás minden 
módját elutasított a, ezért az országgyűlés hi-
ába fogadta el, az uralkodó visszautasított a 
a javaslatot. „Az indítványokat agyonütöm”
– mondta a király.

Az önkéntes örökváltságot végül a kö-
vetkező országgyűlésen fogadták el, és iktatt ák törvénybe. 
Gondot jelentett  azonban, hogy kevés jobbágynak volt pén-
ze a megváltáshoz, valamint hogy szükség volt a nemesi 
birtokos beleegyezésére is. Így ezzel a lehetőséggel a job-
bágyoknak csak egy százaléka tudott  élni. A szabadelvűek 
emiatt  immár a kötelező örökváltságot támogatt ák. Ennek 
lényege, hogy minden jobbágy megkapja az általa használt 
földet, szabad paraszt lesz, a nemest pedig az állam kárta-
lanítja.

Hasonlítsd össze az önkéntes és a kötelező örökváltságot! Mi le-
hetett az oka annak, hogy az önkéntes örökváltság csak kevés 
jobbágy számára hozott előrelépést?

 Mi volt Széchenyi véleménye a 
jobbágyrendszerről és a nemesi 
adómentességről?

 Ismételj! Milyen hatást váltott ki 
II. József nyelvrendelete?

kolera: baktérium által okozott, kiszáradás-
sal járó betegség, amely halálos kimenetelű 
is lehet

A kolera ábrázolása
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A magyar nyelv ügye az országgyűlésen

A reformkori országgyűlések másik fontos kérdése volt a 
magyar nyelv ügye. A magyar nemzeti ébredés jegyében 
már 1792-ben megindult a harc a magyar nyelv használatá-
nak kiterjesztésére. Ennek szellemében zajlott  a nyelvújító 
mozgalom is. A bécsi udvar és az őket támogató nemesek a 
birodalom egységének megóvására hivatkozva sokáig csak 
fokozatos engedményekre voltak hajlandóak. Hosszas küz-
delem után a magyar nyelv ügye teljes diadalt aratott . 1844-
ben a Magyar Királyság területén a korábbi latin helyett  a 
magyar lett  a hivatalos államnyelv. Mindez érvényesült a 
törvényhozás, a közigazgatás, az igazságszolgáltatás és az 
oktatás területén is. A magyar nemzet fejlődése szempont-
jából nagy horderejű törvény azzal a következménnyel járt, 
hogy felszínre hozta az ellentéteket az ország területén élő 
nem magyar népekkel. A probléma azért volt súlyos, mert 
az ország lakosságának több mint felét a nem magyar nyel-
vűek alkott ák.

A reformkor kiemelkedő alakjai

Az első reformországgyűlésen fontos szerep jutott  a Him-
nusz költőjének, Kölcsey Ferencnek, aki Szatmár megye kö-
veteként jelent meg. Kölcseyt versei mellett  jeles beszédei is 
országos hírűvé tett ék, a parlamenti szónoklatot irodalmi és 
művészi szintre emelte, a reformkor későbbi nagy szónokai, 
például Kossuth Lajos és Deák Ferenc tőle tanulták ezt. ➊
 Az első reformországgyűlésen tűnt ki a felsőtáblán a leg-
szenvedélyesebb ellenzéki szónok, az erdélyi báró Wesselé-
nyi Miklós is. Lángoló hazaszeretete Széchenyit is magával 
ragadta, és hozzájárult barátságuk kialakulásához. A poli-
tikában útjaik később szétváltak, mert Wesselényi az elen-
gedhetetlennek tartott  reformok érdekében a Habsburg kor-
mányzatt al is szembehelyezkedett . Híres művét 1831-ben 
írta Balítéletekről címmel, de a mű az osztrák cenzúra miatt  
csak két évvel később, külföldön jelenhetett  meg. Wesselé-
nyi nemzeti egységet, érdekegyesítést hirdetett . Javasolta az 
alkotmány mindenkire való kiterjesztését és a jobbágyfel-
szabadítást.
 A fi atal, vagyontalan kisnemest, Kossuth Lajost az tett e 
ismertt é, hogy magánlevél formájában, a cenzúrát megke-
rülve küldte ki az előfi zetőknek az országgyűlés tanácsko-
zásairól szóló tudósítását, az Országgyűlési Tudósításokat. Ez 
a kéziratos tájékoztató Kossuthnak országos ismertséget ho-
zott . ➋

 Milyen feladat hárult Kossuthra kolerabiztosként?
 Miért nem kerültek a cenzúra elé az Országgyűlési Tudósítások?

➊ Kölcsey, ahogy Kossuth 
Lajos látta 

„A tiszai követek asztalánál egy férfi  ál-
lott… Egy erős lélek törékeny test láncai 
között… Színtelen arcán ezernyi átvir-
rasztott éjnek tikkadtsága ült, egyetlen 
szemében a nemzet minden múlt és jövő 
bánata tükröződött” – írta Kossuth.

Kölcsey Ferenc portréja  „Hass, alkoss, gyarapíts: 
s a haza fényre derűl!” Melyik Kölcsey-versből 
származik az idézet?

Wesselényi Miklós

Keresd meg a történelmi atlaszodban, 
hol található Szatmár megye!
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Fellépés a reformellenzékkel szemben

A bécsi udvar tartott  a nyilvánosságtól, és érzékelte a re-
formtábor folyamatos erősödését. A Mett ernich kancellár 
által vezetett  kormányzat ezért az erőszak, a megfélemlítés 
politikájához folyamodott . Mondvacsinált vádak alapján 
perbe fogták és bebörtönözték az ellenzék vezéralakjait, 
Wesselényi Miklóst, Kossuth Lajost és az országgyűlési ifj ak 
vezetőjét, Lovassy Lászlót is. Wesselényi főnemesi szárma-
zása miatt  szabadlábon védekezhetett  a per során.

Kossuth a börtönéveket hasznosan töltötte. Az angol nyelvű Biblia, 
Shakespeare (sékszpír) és egy kiejtési szótár  segítségével megtanult 
angolul úgy, hogy később angol nyelvű beszédeivel kiváltotta a szi-
getország népének ámulatát. A kényszerű pihenő évei alatt foglalko-
zott matematikával és közgazdaságtannal is.
Lovassy Lászlót sokkal rosszabb körülmények között tartották fogva. 
Az országgyűlési ifj ak vezetőjét tíz év várbörtönre ítélték, bilincsbe 
verték, és néha a falhoz láncolták.

Deák Ferenc Zala megye követeként volt a reformok tá-
mogatója az alsótáblán. Jogi érvekkel cáfolta az ellenzé-
ki vezetők elleni vádakat, és ezzel az ellenzék elismert 
alakja lett . A törvénytelenségek országos felháborodást 
keltett ek, az elítélteket a közvélemény a nemzet mártír-
jainak tekintett e, népszerűségük és elismertségük egyre 
nőtt . Ezt tapasztalva a bécsi udvar szabadon bocsátott a a 
politikai foglyokat.

Kossuth Lajos  Mi volt a kéziratban terjesztett 
tudósítások jelentősége?

Kossuth Lajos szülőháza Monokon, ma emlék-
múzeum

➋ Kossuth bekapcsolódása 
a politikába

Kossuth Lajos 1802-ben született a Zemp-
lén megyei Monokon, birtoktalan nemesi 
családban. Jogi tanulmányait Sárospata-
kon végezte, majd ügyvédként Pesten és 
Sátoraljaújhelyen dolgozott. 1830-ban a 
reformellenzék tagjaként kapcsolódott 
be a megyei politikai életbe. 1831-ben 
kolerabiztosként a járvány további terje-
désének megakadályozásában és a lázadó 
jobbágyok lecsillapításában vállalt szerepet.

 Mi volt a kolerajárvány következmé-
nye?

 Hogyan reagált a reformtábor megerősödésére a bécsi udvar?
 Gyűjtsd össze, az ellenzék mely híres vezetőit fogták perbe!
 Mivel vált híressé Kossuth Lajos, illetve Deák Ferenc?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

A lecke szövege alapján rendszerezd az alábbi reformkori politikusok 
tevékenységét! Dolgozz a füzetedbe!

Ki volt? Milyen tevékenység fűződik
a nevéhez?

Kossuth Lajos
Kölcsey Ferenc
Wesselényi Miklós

DOLGOZD KI A VÁLASZODAT!
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W
esselényi Miklós 1796-ban született , főne-
mesi családban, az erdélyi Zsibón. Édesap-
ja, a „zsibói bölény” ugyancsak ellenzéki 

nézeteket vallott , és büszke volt fi ára, aki gyors 
felfogású, eleven észjárású gyermek volt, és örö-
költe apja erős testalkatát is. Wesselényi ki válóan 
lovagolt, és kitartó úszó volt. Édesapját tizenhá-
rom éves korában vesztett e el.

A napóleoni háborúk idején, egy katonai szemlén a ti-
zenhárom éves Miklós helyettesítette halálosan beteg 
édesapját. A szemlén megjelent József nádor is. Sorban 
vezették el különböző vidékek kapitányai csapataikat 
a nádor előtt. Elvonult hatszáz főnyi csapata élén a ti-
zenhárom éves Miklós is, a nádor és a főtisztek álmél-
kodására. Akik ekkor látták a gyermek Wesselényit, szép 
jövendőt jósoltak neki a katonai pályán. Wesselényinek 
azonban semmi kedve nem volt a katonáskodáshoz.

Öt évvel később a tizennyolc éves Wesselényi 
útra kelt a nevelőjével, hogy megnézze Bécset. 
Visszatérőben meglátogatt ák a kor kiemelke-
dő férfi jait, Keszthelyen a Georgikon alapítóját, 
Festetics Györgyöt, Niklán Berzsenyi Dánielt, 
Sümegen Kisfaludy Sándort, Széphalmon Ka-
zinczy Ferencet. 
 Szoros barátságot kötött  Széchenyi István-
nal, és 1821–1822-ben együtt  tett ek meg egy 
nyugat-európai tanulmányutat. Mi után Szat-
márban birtokhoz jutott , az 1830-as pozsonyi 
diétán már a felsőtábla tagjaként, a reform-
mozgalom elismert vezetőjeként tündökölt. 
A birtokát képező falvakban elengedte a robotot 
és a dézsma nagy részét, és elsőként szabadított a 
fel jobbágyait. Tanításukat a saját költségén vál-
lalta.

 Milyen nézeteket vallott Wesselényi a jobbágykér-
désről?

Miután a szatmári megyegyűlésen élesen bírálta 
a kormányt, felségsértés vádjával perbe fogták. 
Perében a védelmet Kölcsey és Deák Ferenc lát-
ták el. Mivel szabadlábon védekezett , az 1838-
as nagy árvíz, amely Pest négy és félezer háza 
közül több mint kétezret döntött  romba, Pesten 

találta Wesselényit. A mentési munkálatokban 
tevékeny részt vállalt, sokak életét mentett e meg, 
ezért kapta az árvízi hajós nevet.
 Mialatt  országszerte ünnepelték Wesselényit, 
a hűtlenségi per folytatódott  ellene. Végül há-
romévi fogságra ítélték, de súlyosbodó szembaja 
miatt  büntetésének megszakításával rövidesen 
szabadlábra került, 1840-ben pedig kegyelmet 
kapott . Élete utolsó évtizedét a szembajával való 
eredménytelen küzdelme töltött e ki. 1844-ben 
megvakult, és vaksága korlátozta a politikában 
való részvételben.
 Wesselényi Miklós 1850-ben halt meg. 

 Képzeld el, hogy Wesselényi környezetében élsz! 
Mesélj a báró tulajdonságairól!

 Foglald össze Wesselényi életének legfontosabb 
eseményeit!

Az árvízi hajós domborműve. Wesselényi Miklós a jeges vízben 
gázolva próbált meg ladikot keríteni a mentéshez.  Milyen 
emberi tulajdonságokra utal ez a tette?

Budapesti árvíz, 1838

Az árvízi hajós

 OLVASMÁNY
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D
eák Ferenc 1803 októberében született  a Zala 
megyei Söjtörön, középbirtokos családban. 
Mivel szüleit korán elveszített e, nevelésében 

idősebb testvérei játszott ak fontos szerepet. Kivé-
teles emlékezőképességgel rendelkezett , iskoláit 
kiváló eredménnyel végezte. Társai annak elle-
nére is kedvelték, hogy a játékaikban ritkán vett  
részt. Deák később a következő, máig megfonto-
landó véleményét fogalmazta meg a tanulással 
kapcsolatban: „Nem az a valódi tudomány, amit 
jól megtanultok, hanem az, amit jól meggondol-
tok; aki az iskolában komolyan és alaposan gon-
dolkodni megtanul, az végezte jól az iskolát.”
 Deák jogi tanulmányokat végzett , majd Zala 
vármegye alügyésze lett . Belelátott  az elavult 
nemesi társadalom belső konfl iktusaiba, meg-
ismerte a jobbágyok nyomorát és kiszolgálta-
tott ságát. Megfogalmazta, hogy a törvény előt-
ti egyenlőtlenséget fel kell számolni. 1833-ban 
bátyja, Antal ajánlott a maga helyett  Zala megye 
követének, ekkortól kapcsolódott  be az ország-
gyűlés vitáiba. Jogi tudásával, becsületességével, 
fáradhatatlanságával és életismeretével hamar 
kitűnt követt ársai közül. A viták során határozott  
volt, bátor, de rendkívül óvatos, kortársai szerint 
vitakészségétől távol állt minden sértés vagy 
erőszakosság.  

 Fogalmazd meg a saját szavaiddal, mit tartott Deák 
eredményes tanulásnak!

A haladó szellemű ellenzék neves alakjaival, 
Wesselényi Miklóssal, Kölcsey Ferenccel, Klau-
zál Gáborral hamar barátságot kötött . Kölcseyvel 
való barátságát az is mutatja, hogy a Himnuszt 
megzenésítő Erkel Ferenc Kölcsey nemzeti imá-
ját Deáknak ajánlott a. Széchenyivel kölcsönös 
tisztelet jellemezte kapcsolatukat. Deák humora, 
kiegyensúlyozott  kedélye, barátságos modora 
maga köré vonzott a a társaságot. Szorgalma és 
hatalmas munkabírása nagy tudással párosult. 
Az 1832–36-os országgyűlésen elsősorban a 
jobbágykérdés megoldása érdekében emelte fel 
szavát, emellett  a szabadságjogok kiterjesztését, 

a vallás-, sajtó- és szólásszabadságot sürgett e. 
Azt vallott a: „Csak ott  igazán boldog és virágzó 
a haza, ahol a földet szabad kezek művelik. Ott  
erős a nemzet, ahol a tulajdont és függetlenséget 
szabad kezek védik.”
 Az 1839–1840-es diétán már az ellenzék vezére 
volt, és nagy része volt abban, hogy a bécsi udvar 
szabadon engedte a politikai perek elítéltjeit. Az 
egyre erőszakosabb politikai csatározásokat látva 
Deák néhány évre visszavonult a politikai élett ől, 
de barátságát a reformkor kiemelkedő alakjaival 
fenntartott a. 1848-ban igazságügy-miniszteri po-
zíciót a vállalt a Batt hyány-kormányban. A sza-
badságharc veresége után ő volt az egyetlen po-
litikus, akit a bécsi udvar tárgyalóképesnek talált. 
A kompromisszumok nagymestereként Deák Fe-
renc döntő szerepet játszott  abban, hogy 1867-ben 
létrejött  az osztrák–magyar kiegyezés.

 Gyűjtsd össze, kik tartoztak Deák Ferenc baráti kö-
réhez!

 Az olvasmány alapján sorold fel, milyen tulajdonsá-
gok jellemezték Deákot!

Deák Ferenc politikai pályája

 OLVASMÁNY

Deák Ferenc (1803–1876)  Deák Ferencet a  „haza bölcse” 
elnevezéssel illetik. Mi lehet ennek az oka?
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Kossuth Lajos kiszabadulása után tettvágytól égve lépett ismét a politikai élet színpadára. Azt hirdette, 
hogy a független haza és a polgári átalakulás célja csak az egész nép támogatásával valósulhat meg. 

39.  Kossuth Lajos politikai tevékenysége 
a reformkorban

Kossuth és a Pesti Hírlap

1840-ben Kossuth kiszabadult a börtönből, és a következő 
évben az induló Pesti Hírlap szerkesztője lett . Szerepvál-
lalását a bécsi kormány irányítója, Mett ernich kancellár is 
engedélyezte. Úgy gondolta, így könnyebben tudják ellen-
őrizni a bécsi udvar számára veszélyes eszméket. Kossuth 
azonban kiválóan használta fel a nyilvánosság eszközét, így 
üzenetei eljutott ak a reformtáborhoz anélkül, hogy a cenzú-
ra ezt meg tudta volna akadályozni.➊

Kossuth programja

Kossuth a Habsburg Birodalmon belüli, de gazdaságilag és 
politikailag nagyobb önállósággal bíró államot akart. A pol-
gári-nemzeti átalakulást a köznemesség vezetésével tartott a 
megvalósíthatónak. Politikájának középpontjába került az 
érdekegyesítés gondolata. A már korábban megfogalmazott  
reformkövetelések közül a közös teherviselést és az örök-
váltságot tekintett e a legfontosabbnak. A Pesti Hírlapban is 
e célok támogatására biztatt a olvasóit. Felismerte ugyanis, 
hogy a kiváltságosok megadóztatása és a jobbágyság felsza-
badítása nélkül nem valósulhat meg a további reformokat 
támogató nemzeti egység. Abban bízott , hogy a megyék 
többsége elfogadja majd a közös teherviselést elvét. A kon-
zervatívok ellenállása miatt  erre azonban nem került sor.

A Pesti Hírlap első száma  Olvasd le a címlap-
ról, hogy melyik évben jelent meg!

 Kik voltak a reformpolitika vezér-
alakjai az 1832–36-os országgyű-
lésen?

 Mi tette ismertté Kossuth Lajost az 
1830-as években?

➊ Pesti Hírlap

Az első időkben hetente kétszer meg-
jelenő Pesti Hírlap átütő sikert ért el. 
Az induló hatvan példányról fél év alatt 
ötezer fölé ugrott a lap példányszáma. 
Rövidesen már hetente négy számot 
adtak ki, és az első félév számait újra 
kellett nyomtatni.
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 Az 1840-es években Kossuth a felerősödő gazdasági, köz-
lekedési, politikai egyesületek fő szervezője volt. 
 Fontosnak tartott a az önálló hazai ipar fejlesztését. Úgy 
tartott a: „Ipar nélkül a nemzet félkarú óriás." Gyáralapító Tár-
saságot, Kereskedelmi Társaságot szervezett , iparmű-ki-
állításokat rendezett . 1844-ben létrejött  a Védegylet. Tagjai 
megfogadták, hogy hat évig nem vásárolnak külföldről 
olyan árut, amelyet itt hon is gyártanak. A Védegyletnek ne-
mesek és polgárok egyaránt tagjai lehett ek.

 Az örökváltság mely módja valósult meg a reformkorban?
 Milyen célokat tűzött ki Kossuth?
 Milyen eszközökkel igyekezett ezeket elérni?

Kossuth és Széchenyi vitája

Széchenyi István is támogatt a a jobbágyfelszabadítást, a ne-
mesi adómentesség eltörlését és az ipar fejlesztését. Kossuth 
tevékenységét mégis aggodalommal fi gyelte. Széchenyi nem 
szerett e volna, ha az arisztokrácián és a nemességen kívül 
más rétegek is bekapcsolódnak a politikai küzdelmekbe. 
Félt ugyanis, hogy az érzelmekre ható politikai stílus a fran-
cia forradalomhoz hasonló eseményekhez vezet. ➋ Széche-
nyinek az sem tetszett , hogy Kossuth számos ügyben szem-
beszállt a bécsi kormány akaratával. Az ország fejlődésére 
nézve hátrányosnak és veszélyesnek tartott a az ellentétek 
kiélezését a birodalommal.

 Melyek voltak Széchenyi legfontosabb művei?

Széchenyi óvatosabb politikája az 1840-es években már nem 
volt népszerű.
 Az ország közvéleménye és az ellenzéki politikusok több-
sége Kossuth mellé állt. Vitájuk ellenére Kossuth felismerte 
Széchenyi nagyságát, és elismeréssel nyilatkozott  róla. ➌

 Miből fakadt a két nagy formátumú politikus, Széchenyi és Kos-
suth ellentéte?

 Kinek a nevéhez fűződik az érdekegyesítés gondolata?

A Védegylet vezetőinek aláírása  Olvasd el, 
ki volt a Védegylet igazgatója!

➋ Széchenyi ezt írta Kossuthról 
1841-ben:

„A képzelet és gerjedelmek fegyveré-
vel dolgozik és nem hideg számokkal, 
vagyis mint a közéletben a bevett szó-
járás szerint mondani szokták: a szívhez 
szól, ahelyett, hogy az észhez szólna..."

➌ Kossuth véleménye 
Széchenyiről

„Ujjait a kor ütőerére tevé, és megértet-
te lüktetéseit. És ezért, egyenesen ezért 
tartom én őt a legnagyobb magyarnak, 
mert (bár megcáfolna valaki) nem is-
merek senkit históriánkban, kiről el ne 
mondhatnók, hogy százados hatásra 
számított lépései sem korán, sem későn 
nem érkeztek."

 Foglald össze, hogyan kaptak nyilvánosságot Kossuth gon-
dolatai!

 Miért nem a polgárság volt az átalakulás fő mozgatóereje?
 Foglald össze, mit tett Kossuth a hazai ipar fejlesztéséért!

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Hasonlítsd össze Széchenyi és Kossuth 
politikai pályafutását és elképzeléseit! 
Készíts ehhez egy kétoszlopos vázlatot: 
hasonlóságok, különbségek! Dolgozz a 
füzetedbe!

hasonlóságok különbségek

DOLGOZD KI A VÁLASZODAT!
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Az 1840-es években jelentős gazdasági fejlődés és virágzó nemzeti kultúra jellemezte Magyarországot. 
Új politikai irányzatok jelentek meg, és megalakultak az első pártok is.

40. Magyarország fejlődése az 1840-es években

A gazdasági élet fellendülése

Az 1830-as években Európában is kibontakozott  az ipari for-
radalom. Egyre több árut, egyre jobb feltételekkel lehetett  
értékesíteni. Ez kedvező hatással volt Magyarország gazda-
sági fejlődésére is, mivel a hazai mezőgazdaság terményei 
iránt is megnőtt  a kereslet. Országszerte megkezdődött  a 
belvizek lecsapolása és az erdőirtás, hogy növelni tudják 
a megművelhető szántóterületeket. A meggazdagodó ter-
ménykereskedők a haszon nagy részét befektett ék. Pénzel-
ték a folyamszabályozást, a hídépítést, elkezdődött  a vasút-
fejlesztés is. Az első magyar vasútvonal Pest és Vác között  
épült meg, 1846-ban.

Mi lehet az oka annak, hogy a meggazdagodott terménykeres-
kedők a közlekedés fejlesztésére fordították bevételeiket?

1840-ben törvény biztosított a bárkinek a jogot arra, hogy gyá-
rakat alapítson. ➊ Élve a lehetőséggel a vállalkozók újabb 
nemzedéke gőzmalmokat, cukorgyárakat, fűrésztelepeket és 
papírgyárakat épített . A vasipar termelése is néhány év alatt  
megkétszereződött . Nyugat-Európához képest azonban még 
így is nagy volt az ország lemaradása ezen a téren. Magyaror-
szágon is megjelentek a gőzzel meghajtott  gépek. A Pesti Ma-
gyar Kereskedelmi Bank 1842-ben kezdte meg a működését. 

Mit gondolsz, az iparon belül miért éppen az élelmiszeripar fej-
lődött leginkább?

A gazdasági fellendülést mutatt a a városok fejlődése is. Eb-
ben élen járt Pest, amely kezdett  az ország központjává válni. 

 Ismételj! Kinek a találmánya volt 
a gőzmozdony?

 Mit tett Széchenyi és Kossuth a 
gazdasági élet fellendítéséért?

Év
Buda 

és Óbuda
Pest Együtt

1720   9 600     2 600   12 200

1780 21 700   13 550   35 250

1800 24 300   29 900   54 200

1820 33 300   45 300   78 600

1830 38 600   64 100 102 700

1840 39 000   68 300 107 300

1850 50 100 128 000 178 100

Óbuda, Buda és Pest népessége  1800 és 1850 
között körülbelül hányszorosára emelkedett 
Pest, Buda és Óbuda együttes lakossága? Mi-
lyen okai lehettek a városi növekedésnek?

A Pest és Vác közötti 
vasútvonal megnyi-
tása. Az ünnepség fő 
meghívottja és a vasút 
megnyitója József ná-
dor volt.  Mikor ad-
ták át a forgalomnak 
ezt a vasútvonalat?

➊ Farkasházy Fischer Móric, a zsidó 
származású vállalkozó 1840-ben lett a 
Herendi Porcelánmanufaktúra egyedüli 
tulajdonosa. A gyár három éven belül 
európai hírnévre tett szert, Kossuth La-
jos „a honi műipar örvendetes fejlemé-
nyének díszes jeleként” méltatta a por-
celánokat.
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Nemzeti kultúránk a reformkorban

Pest-Budán az irodalmi élet is megélénkült. Itt  élt és alkotott  
a Szózat szerzője, Vörösmarty Mihály. Itt  jelentek meg és vál-
tak először népszerűvé a fi atal Petőfi  Sándor, Arany János 
és Jókai Mór művei is. A 19. század elején hazánkat is elérte 
a romantika stílusirányzata. Petőfi  és Arany a nép nyelvét is 
beemelte az irodalomba, ezzel még szélesebb rétegeket tud-
tak megszólítani. A korszak költői és írói sokat tett ek a nem-
zeti érzés megerősödéséért. A János vitéz és a Toldi országos 
sikert aratott . E művek mindenki számára bebizonyított ák, 
hogy magyar nyelven is lehet remekműveket alkotni. 
 1837-re közadakozásból felépült a Pesti Magyar Színház, 
amely 1840-től viselte a Nemzeti Színház nevet, és ott hont 
adott  a magyar nyelvű színjátszásnak. 
 A zenében is divatossá vált a nemzeti stílus. A magyar ver-
bunkos zene és a Rákóczi-induló jól illett  a a reformkor po-
litikai hangulatához. Erkel Ferenc operája a Hunyadi László 
pedig a nemzeti történelem alakjait elevenített ék meg a ko-
rabeli színpadokon. A kor világhírű zongoraművésze volt 
Liszt Ferenc. Bár külföldön élt, mindenütt  lelkesen hirdett e 
magyar nemzethez tartozását.   
 Az építészetben a klasszicista stílus* vált uralkodóvá. A 
sok új lakóház és középület ebben a stílusban épült. Nem 
csoda, hogy Pest egységes klasszicista városképe a külföldi-
eket is elkápráztatt a.➋
 A kor kiemelkedő építésze volt Pollack Mihály, akinek 
nagyszerű alkotása a Nemzeti Múzeum. A reformkori Pest 
arculatának kialakításában meghatározó szerepet játszott  
Hild József. Az esztergomi bazilika és az egri székesegyház 
is az ő tervei alapján készült.

A Pesti Magyar Színház épülete 1837-ben 
 Milyen stílusú az épület?

 A Magyar Nemzeti Múzeum a reformkorban  Mikor és kinek az adományá-
ból alapították?

Erkel Ferenc 1845-
ben  Évekig együtt 
dolgozott a Szózat 
zeneszerzőjével. 
Ki volt ő?

klasszicista stílus:  művészeti irányzat, 
amely a klasszikus ókori épületeket és ro-
mokat tekintette követendő példának

➋ Andersen, a dán meseíró 1840 
táján ilyennek látta Pest-Budát:

„Micsoda kilátás! De hogyan is lehetne 
szavakkal lefesteni? …A pesti épületsor: 
a part mentén, mintha palota állna palo-
ta mellett, milyen élet és mozgalmasság. 
Magyar gavallérok, kereskedők, görögök 
és zsidók, katonák és parasztok csak úgy 
tolonganak. Éppen Szent Medárd napi vá-
sár van. A túlsó parton a magas, pázsitzöld 
hegy lábánál kisebb, tarka házak sorakoz-
nak, egy-két házsor már a hegy lejtőjén 
húzódik fölfelé. Ez Buda, Magyarország 
fővárosa: a vár, a magyar Akropolisz, fehér 
falaival a zöldellő kertek fölé emelkedik. 
Hajóhíd köti össze a két várost. Milyen to-
longás, milyen lárma…
Már nyomát sem látni a nagy árvíznek, 
minden ház újra felépült, sőt újabb és 
szebb lett minden. Budának színháza is 
van. Pestnek kettő is (nem is szólva vá-
rosligeti nyári színházról)." 
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Az első politikai pártok Magyarországon

1846-ban a Béccsel együtt működő, többségében arisztokrata 
politikusok megalapított ák a Konzervatív Pártot. Fontolva 
haladóknak nevezték magukat, és csak mérsékelt reformo-
kat tudtak elképzelni. Ellenezték a közteherviselést és a job-
bágyfelszabadítást.
 Válaszul 1847 tavaszán a reformpártiak – Kossuth Lajos, 
Deák Ferenc és gróf Batt hyány Lajos vezetésével – létrehoz-
ták az Ellenzéki Pártot. Megfogalmazták programjukat, az 
Ellenzéki Nyilatkozatot, amelyben helyet kapott  az ősiség 
eltörlése, a jobbágyfelszabadítás, a népképviseleti ország-
gyűlés, a közteherviselés és a törvény előtt i egyenlőség 
igénye is. Kötelező örökváltságot akartak állami kártalaní-
tással. A birodalom egységét nem vonták kétségbe, de igaz-
ságosabb bánásmódot követeltek Magyarországnak.

 Kik voltak az Ellenzéki Párt vezetői?
 Hogyan nevezték magukat a Konzervatív Párt maradi politikusai?
 Miért kevesellte az ellenzék az önkéntes örökváltságot?

A Fiatal Magyarország

A fi atal értelmiségiek és egyetemisták Széchenyinél, sőt 
Kossuthnál is erőteljesebb változásokat akartak. A francia 
forradalmárok példája lebegett  a szemük előtt . Úgy gondol-
ták, hogy valódi átalakulást nem reformokkal, hanem for-
radalmi megmozdulásokkal lehet csak elérni. Ezért röpira-
tokat és forradalmi verseket írtak. Fontos találkozóhelyük 
volt a pesti Pilvax kávéház. A költő, Petőfi  Sándor, és az ifj ú 
történész, Vasvári Pál töltött  be vezérszerepet között ük.

A fi atal értelmiségiek céljait Petőfi  Sándor így fogalmazta meg: „a fi a-
tal Magyarországhoz mindazokat számítom, kik valódi szabadelvűek, 
nem szűkkeblűek, merészek, nagyot akarók, azon fi atal Magyarország-
hoz, mely nem akarja a haza kopott bocskorát örökké foltozni, hogy 
legyen folt hátán folt, hanem tetőtől talpig új ruhába akarja öltöztetni.”

A jobbágyi sorból kiemelkedő Táncsics Mihály ugyancsak 
radikális célokat képviselt: kártalanítás nélküli örökváltsá-
got és azonnali jobbágyfelszabadítást követelt. Nézetei mi-
att  1847-ben elfogták és bebörtönözték.

Vasvári Pál, a Fiatal Magyarország 
egyik vezéralakja

Táncsics Mihály portréja. Táncsics az 
első szocialista politikusok egyike volt.

 Mely területek fejlődtek a gazda-
ságban a leginkább?

 Kiknek volt köszönhető a népies 
hang megjelenése az irodalom-
ban?

 Mely zeneszerzők emelkedtek ki a 
reformkorban, és mit tudsz mun-
kásságukról?

 Milyen új politikai irányzat tűnt fel 
az 1840-es években?

 Mikor kezdődött az utolsó rendi 
országgyűlés?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK 
ÉS FELADATOK

A lecke szövege alapján gyűjtsd össze a reformkori pártokat, csopor-
tokat és politikai programjukat! Dolgozz a füzetedbe!

politikai párt, csoport programja, elképzelései

DOLGOZD KI A VÁLASZODAT!
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1848 februárjában forradalom tört ki Franciaországban. Ennek hatására Bécsben és Budán is tömegtün-
tetésekre került sor. A bécsi kormánynak nem volt elég ereje ahhoz, hogy leverje a forradalmakat. Ezért 
meghátrált és engedélyezte a forradalmi követelések törvénybe foglalását.

41. A forradalom kezdete

A  „népek tavasza”

1848 tavaszán szinte egész Európa megmozdult. Február-
ban Párizsban kitört a forradalom, amelynek híre futótűz-
ként terjedt, és forradalmi hullámot indított  el. 
 Az Európa különböző városaiban egyszerre kitörő forra-
dalmak más-más célokért küzdött ek. Ezek között  volt a szü-
letési előjogok eltörlése, az önkényuralom megszüntetése és 
a nemzeti önállóság megteremtése is. 
 1848. március 13-án Bécsben is kitört a forradalom. A gyűlölt 
Mett ernich kancellárt leváltott ák, a régi rendszer megbukott . 

A történelmi atlasz térképe alapján sorold fel, hogy milyen forra-
dalmakkal kellett megküzdenie az osztrák császárnak!
Állítsd sorrendbe Európa városait a forradalmak kitörésének idő-
pontja szerint!

A bécsi forradalom hírére a pozsonyi országgyűlés megsza-
vazta Kossuth javaslatait a közteherviselésről, a jobbágyfel-
szabadításról és a független, felelős kormány kinevezéséről. 
Kossuth az országgyűlési küldött ség élén, március 15-én 
Bécsbe indult, hogy elfogadtassa ezeket az uralkodóval.

Hogyan használta ki Kossuth a helyzetet?

 Milyen európai hatalmak hozták 
létre a Szent Szövetség rendszerét?

 Ki volt Metternich kancellár?
 Mi a különbség a reform és a forra-

dalom között?

Az 1848-as párizsi forradalom  Mi volt a francia forradalom jelentősége 
1848 tavaszán? 

Metternich futása, korabeli gúnyrajz  Ki volt 
Metternich, és mit testesített meg? Melyek 
voltak azok az eszmék, amelyek terjedésétől 
féltette a Habsburg Birodalmat?

Nemzeti színű kokárda  Hol hordtak először 
kokárdát a forradalmárok?
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A pesti forradalom

Március 14-én a Bécsből menetrend szerint érkező hajó uta-
sai hozták el a forradalom hírét Pestre. A Fiatal Magyaror-
szág tagjai, a „márciusi ifj ak", Petőfi  Sándor, Vasvári Pál és 
a többiek nem akartak tovább óvatoskodni. Elhatározták, 
hogy másnap utcai tüntetésekkel adnak nyomatékot köve-
teléseiknek, amelyeket tizenkét pontba szedtek. Petőfi  erre 
a napra írta lelkesítő költeményét, a Nemzeti dalt. Március 
15-én reggel a Pilvax kávéházból kilépve még csak tizenöten 
voltak. Néhány óra múlva azonban már húszezres tömeg 
hömpölygött  Pest utcáin.
 Petőfi hez és társaihoz rövidesen csatlakozott  az egyete-
mi ifj úság, és a tömeg Landerer nyomdájához vonult, ahol 
lefoglaltak egy nyomdagépet, és a cenzor engedélye nélkül 
kinyomtatt ák a tizenkét pontot és a Nemzeti dalt. 
 A szabad sajtó első példányait kézről kézre adták az em-
berek, a város felbolydult. Délután három órára nagygyű-
lést hirdett ek a Nemzeti Múzeum előtt i térre, ahol a szakadó 
eső ellenére legalább tízezres tömeg jelent meg.  
 A lelkes és cselekvésre kész tömeg a pesti városházára 
sietett , és rábírta a városi tanácsot arra, hogy csatlakozzon 
a követeléseikhez. Az erejére ébredt nép a Pestet Budával 
összekötő hajóhídon átkelve a budai várba vonult, hogy ki-
szabadítsa börtönéből Táncsics Mihályt.

A budai várban a tüzérek égő kanóccal álltak az ágyú mellett, de senki 
sem mert tűzparancsot adni nekik. A tömeg a zuhogó esőben aka-
dálytalanul vonult át a hajóhídon föl a várba. Ahogy Petőfi  naplójában 
később megírta: „A nagyméltóságú helytartótanács sápadt vala, és 
reszketni méltóztatott", s elfogadott minden követelést.

Mi az oka annak, hogy a tömeg a hajóhídon kényszerült átkelni 
Budára?
Kövesd végig a jeles nap történéseit a történelmi atlasz megfe-
lelő térképén!

Petőfi  Sándor, a forradalom költője  Miért érez-
hette úgy, hogy „itt az idő, most vagy soha”?

Ahogyan a történészek 
gondolkodnak…

A történelmi események megértésé-
ben az egyes szerepelők személyes 
indítékainak feltárása is fontos lehet.
 
Miért állt Széchenyi István 
a forradalmárok oldalára?
Széchenyi István 1848. március 17-én 
írt leveléből való ez az idézet:
„Barátom, csudákat élünk! Nem-
zeti sorsunk hajszálon függött . Az 
első felvonás gyönyörűen sikerült! 
… Mi engem illett … én Batt hyányt 
és Kossuthot legőszintébben fogom 
szolgálni! … Az én politikám biztos 
volt... de lassú. Kossuth egy kártyá-
ra tett  mindent, és legalább annyit 
nyert a hazának, mint a mennyit az 
én politikám tán húsz év alatt  sem 
bírhatott  volna előállítani!"

 Miért volt meglepő, hogy Széche-
nyi támogatta Kossuthot? E levél 
milyen magyarázatot ad erre? 

A Nemzeti dal című vers kézirata (részlet)
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A Batthyány-kormány  Mi lehet az oka, 
hogy Széchenyit a közlekedésügy 

irányításával bízták meg? Miért éppen
 igazságügy-miniszter lett Deák?

A Batthyány-kormány megalakulása

A pesti forradalom híre Bécsbe is eljutott , és szerepe volt 
abban, hogy az udvar kénytelen volt engedni a pozsonyi 
küldött ség követeléseinek. Beleegyeztek az önálló magyar 
kormány megalakulásába. A gróf Batt hyány Lajos vezetésé-
vel megalakuló új kormány már nem a királynak, hanem az 
ország választott  képviselőinek, a magyar országgyűlésnek 
tartozott  felelősséggel. Kossuth Lajos lett  a pénzügyminisz-
ter, Deák Ferenc az igazságügyi, Széchenyi István a közleke-
dési és közmunkaügyi tárcát kapta.
 Miután a küldött ség visszatért Pozsonyba, lázas tör-
vényalkotó munka vett e kezdetét. Az országgyűlés két hét 
alatt  megteremtett e egy új Magyarország alapjait. A har-
mincegy törvénycikkből álló áprilisi törvényeket az oszt-
rák uralkodó 1848. április 11-én jóváhagyta és aláírásával 
szentesített e.

A tizenkét pont  Melyik két követelésének le-
hetett már aznap érvényt szerezni? 

 Milyen események játszódtak le Pest-Budán 1848. március 15-én?
 Milyen hatást gyakoroltak a bécsi udvarra a forradalom eseményei?
 Sorold fel, milyen okok vezettek a bécsi kormányzat engedékenységéhez!

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
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Az áprilisi törvények történelmi jelentőségűek voltak. Kidolgozásukra rövid idő állt rendelkezésre, de 
a reformkori vitákban érlelődő elképzelések jó alapot képeztek a törvények megszületéséhez.

42. Az áprilisi törvények 

Forradalmi átalakulás

Magyarországon a parlamentnek felelős, Bécstől független 
kormány lett  a végrehajtó hatalom. Országgyűlést ezentúl 
évente kellett  tartani Pesten.
 A választójog kiterjesztésével népképviseleti országgyű-
lés jött  létre. 1848 előtt  születési kiváltságuk alapján a ne-
meseknek volt választójoguk. Az új törvény szerint minden 
huszadik életévét betöltött  férfi  választhatott , ha megfelelő 
vagyont tudott  felmutatni, illetve az értelmiségiek jövedel-
mükre való tekintet nélkül.

 Mi volt annak a jelentősége, hogy az országgyűlés és a miniszté-
rium helyszíne Pestre került?

 A törvény értelmében 1848 nyarán Magyarország lakosságá-
nak nyolc százaléka lehetett választó, ami európai viszony-
latban is magas aránynak számított. Kik nem kaptak válasz-
tójogot?

Az áprilisi törvények eredményei

Az április törvények értelmében megtörtént a jobbágyfel-
szabadítás, a jobbágytelkek tulajdonba kerültek. Megszűnt 
a papi tized, a robot és az úriszék is. A jobbágyfelszabadítás 
a parasztság nagy részét a forradalom mellé állított a. 
 Eltörölték a cenzúrát, mindenki szabadon közzétehett e 
gondolatait, véleményét, de a leírtakért felelősséget kellett  
vállalnia. Érvényesült a sajtószabadság.

Mi volt az úriszék? Megszüntetésével mi valósul meg a tizenkét 
pontból?

Elfogadták a közteherviselés elvét, eltörölték az ősiség tör-
vényét, így a nemesi birtok hitelképessé vált. Törvény szü-
letett  Magyarország és Erdély egyesüléséről, és a belső rend 
fenntartása érdekében létrehozták a nemzetőrséget.

Mit jelentett a közteherviselés a nemesek számára?
Hogyan szolgálta mindez a polgári átalakulást?
Hányadik pont volt a tizenkettőből Magyarország és Erdély 
egyesülése?

 Ki szorgalmazta először az ősiség 
eltörlését? 

 A jobbágyfelszabadítást kik és mi-
ért támogatták?

Az áprilisi törvények kiadványa gróf Batthyány 
Lajos képmásával  Miért éppen Batthyány 
képe szerepel a címlapon?
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Volt azonban egy hiányossága is a törvényeknek, mégpedig 
az, hogy nem fordított ak kellő fi gyelmet a nemzetiségek igé-
nyeire. Ennek a későbbiekben tragikus következménye lett , 
mert a bécsi udvar a következő hónapokban a magyarok el-
len fordított a a nemzetiségeket. 
 Magyarország a birodalom része maradt, de a birodal-
mon belül jelentős önállóságot kapott . Olyan parlamentáris 
rendszer alakult ki, amely garantálta az átalakulás megkez-
dődését, a belső békét. Nem történt teljes polgári átalakulás, 
de lefektett ék az alapokat, hogy a jövőben teljessé válhasson. 
Kossuth Lajos így fogalmazta meg mindezt: „Nem minden 
ez, mi az egész nemzet jövendőjét magában foglalná, hanem 
alapja jövő kifejlődésünknek.” 

Jelentősebb magyarországi nemzetiségek (balról): román, magyar, szlovák és német

 Miért nevezhetjük történelmi jelentőségűnek az áprilisi 
törvényeket?

 Mely régi kormányszékek szűntek meg?
 Kik kaptak választójogot az új rendszerben?
 Miért volt fontos az ősiség eltörlése?
 Milyen hiányosságai voltak az áprilisi törvényeknek?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
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A Habsburgok az áprilisi törvényekben a magyaroknak tett engedményeket csak időlegesnek tekintették. 
Amint helyzetük erősödni kezdett, arra törekedtek, hogy visszaállítsák régi hatalmukat.

43. Támadás az alkotmányos Magyarország ellen

Az első népképviseleti országgyűlés

1848 júniusában megtartott ák az első népképviseleti válasz-
tásokat, amelyen a polgári átalakulás hívei elsöprő győzel-
met aratt ak. 1848. július 5-én a pesti Redoute* épületében 
megnyitott ák hazánk első népképviseleti országgyűlését.
 Az előző hónapokban elért eredményeket veszély fenye-
gett e, mert a császári csapatok itáliai győzelme után a bécsi 
udvar elérkezett nek látt a az időt, hogy Magyarországon is 
visszaállítsa régi hatalmát. Az új országgyűlés fő feladata 
ezért a honvédelem megszervezése lett .
 1848. július 11-én került sor Kossuth Lajos felszólalására 
az országgyűlésen. Kétszázezer katonát és a felszerelésük-
höz szükséges anyagi fedezetet kért, és javaslatát az ország-
gyűlés egyhangúlag elfogadta.

 Képzeld el, hogy résztvevője vagy az első népképviseleti ország-
gyűlésnek! Mondj egy beszédet, amelyben az önálló magyar 
hadsereg felállítása mellett érvelsz!

Az első támadás

A nem magyar anyanyelvűek az 1848-as törvényekből faka-
dó jogokat megkapták. A nemzetiségek ennél jóval többet 
követeltek, a saját önállóságukat elismerő és kifejező nemze-

 Mi rendítette meg a Habsburgok 
helyzetét 1848 tavaszán?

 A magyarokon kívül milyen népek 
éltek Magyarországon?

Az első pesti ország-
gyűlés megnyitása 
1848-ban  Az első 
népképviseleti or-
szággyűlést István 
nádor nyitotta meg. 
Kik állnak mellette az 
emelvényen?

A magyar papírpénz, a Kossuth-bankó  Mi tet-
te szükségessé az új pénz kibocsátását? 

Redoute: a Pesti Vigadó elődje, ahol társa-
sági eseményeket, táncmulatságokat  szer-
veztek
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ti jogokat. Igényeiket a Batt hyány-kormány visszautasított a. 
A bécsi udvar felismerte, hogy a nemzetiségi mozgalmak tá-
mogatásával gyengítheti a magyar forradalmat. ➊
 A Habsburgok az udvarhoz hű Jellasicsot nevezték ki 
horvát bánná. Mivel az európai forradalmak menetében is 
kedvezőtlen fordulat következett  be, a magyar forradalom 
egyedül maradt. A bécsi udvar úgy érezte, elérkezett  az idő, 
hogy Magyarországon is visszaállítsa teljhatalmát.

 Mely nemzetiségek lázadásától kellett tartani?

Dél felől indult az első támadás hazánk ellen. Bécs bizta-
tására Jellasics 1848. szeptemberében átlépte a Drávát, és 
seregével megindult Pest felé. Az események hatására a Bat-
thyány-kormány lemondott , hogy elkerülje a Habsburgok-
kal való nyílt szembekerülést.
 Kossuth vezetésével új végrehajtó hatalom alakult, az Or-
szágos Honvédelmi Bizott mány. A hadsereg költségeinek 
fedezésére pénzt bocsátott ak ki, Kossuth pedig sikeres to-
borzó körutat tartott  az Alföldön. 
 A szabadságharc első csatájára 1848. szeptember 29-én 
került sor a Velencei-tó északi partján, Pákozdnál. A hor-
vát túlerő ellenére a Móga János által vezetett  magyar sereg 
győzött . Jellasics csapataival Bécs felé kimenekült az ország-
ból.

Az újabb bécsi forradalom

Jellasics vereségének híre nagy riadalmat keltett  a bécsi ud-
varban. Azt tervezték, hogy a császári erőket a bán segítsé-
gére küldik. 1848. október 6-án azonban kitört az újabb bécsi 
forradalom. Az udvar elhagyta a császárvárost, és Olmützbe 

Kossuth Lajos toborzóbeszédet tart 
Cegléden  A viseletük alapján állapítsd meg, 

kik hallgatják Kossuthot!

➊ A nemzetiségek követelései

Erdélyben a románok, a Délvidéken a 
szerbek, Észak-Magyarországon a szlová-
kok fogalmazták meg követeléseiket. Azt 
kérték, hogy a saját ügyeikben önállóan 
dönthessenek, és anyanyelvüket szaba-
don használhassák a közigazgatásban és 
az oktatásban. A Batthyány-kormány arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy Ma-
gyarországon csak egy politikai nemzet 
van, a magyar, vagyis Magyarországon az 
azonos jogok birtokában, anyanyelvétől 
függetlenül mindenki az egységes ma-
gyar nemzet tagja. Horvátország külön-
állását, belső ügyeinek önálló intézését 
nem vonták kétségbe.

 Mit követeltek a nemzetiségek?
 Honnan kaptak támogatást?

A nemzetiségek aránya Magyarországon

Jellasics horvát bán 
 Kövesd végig a 

történelmi atlaszban 
a Jellasics és a hor-

vát sereg által 1848 
szeptemberében 

megtett utat!

magyar
46,1%

román
18,8%

szlovák
13,9%

német
10,7%

szerb 
és horvát

5,5%

ruszin
3,7% egyéb 1,3%
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(olmüc) menekült. A magyarokkal rokonszenvező bécsi felke-
lők szerett ek volna egyesülni a magyar erőkkel, de erre nem 
került sor. A magyar csapatok hetekig nem lépték át a határt. 
A táborba érkező Kossuth javaslatára október végén átkeltek 
a Lajta folyón, de az időközben újjászervezett  császári sereg-
től Schwechatnál (svehát) vereséget szenvedtek. A következő 
napon a császári katonák a bécsi forradalmat is leverték.
 December elején V. Ferdinándot lemondatt ák a trónról, az
új császár a tizennyolc éves Ferenc József lett . Még ebben a 
hónapban megindult a császári csapatok nagy erejű táma-
dása Magyarország ellen.

A második támadás

A császári túlerővel szemben a főparancsnok, Görgei Artúr a vissza-
vonulás mellett döntött. Úgy vélte időt kell nyerni, hogy a kormány 
megerősítse a honvédséget. Decemberben az országgyűlés dön-
tött Pest-Buda feladásáról is. Az új főváros Debrecen lett.

A kormány célja az volt, hogy a Tisza mögött vonja össze a had-
sereget, és ezt követően hajtson végre sikeres ellentámadást.

A honvédek 1849 első hónapjaiban az erdélyi hadszíntéren értek 
el eredményeket. A Bem József tábornok által vezetett magyar csa-
patok március közepére szinte egész Erdélyt felszabadították.

A schwechati csata  Melyik város közelében 
található Schwechat? Melyik fél nyerte meg 
a csatát? Miért tudták a császári erőket ismét 
összpontosítani?

Lebstück Mária

A 10. (Vilmos) huszárezred zászlója

 Miért támogatta a bécsi udvar a nemzetiségi mozgalma-
kat?

 Milyen összefüggés volt Jellasics pákozdi veresége és az 
október 6-ai bécsi forradalom között?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK

Mária főhadnagy

A tizennyolc éves Lebstück (lébstük) Má-
ria, császári tábornokok rokona férfi ru-
hában részt vett a bécsi forradalomban. 
1848 késő őszén Magyarországra jött, és 
egy vadászcsapatban végigharcolta a téli 
hadjáratot. A kápolnai csatában annyira 
kitüntette magát, hogy a főparancsnok 
Dembinszki a helyszínen kinevezte had-
naggyá. Történt, hogy az újdonsült had-
nagy egy rohamban erősen vérző fejsebet 
kapott. Vitték az ezredorvoshoz. Amikor az orvos lehúzta a hadnagy 
ingét, a csodálkozástól először elakadt a szava, majd így kiáltott:
– Ezer szentségit! Hiszen a mi hadnagyunk leány!
– Ezer ördög, doktor! Kötözzön be, és ne csináljon föltűnést! – válaszol-
ta Mária. Később áthelyezték a huszárokhoz, a szabadságharc végén 
már főhadnagy volt. Mária főhadnagy idős kort élt meg, síremlékét 
meglátogathatjuk az újpesti temetőben.
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Az ellenség számbeli fölénye ellenére a magyar hadvezetés kidolgozta a sikeres ellentámadás tervét. 
Az újonnan megszervezett honvédsereg legyőzte a császári csapatokat, és visszafoglalta Budát is.

44. A dicsőséges tavaszi hadjárat

A hadjárat első szakasza

Április elején kezdetét vett e a magyar hadsereg tavaszi had-
járata.

Görgei Artúr elszegényedett nemesi családból származott. Katonai 
iskoláit Ausztriában végezte, majd a prágai egyetemen vegyészetet ta-
nult. Az 1848-as forradalom hírére Görgei Magyarországra utazott, és 
képzett katonatisztként jelentkezett a magyar hadseregbe. A kápolnai 
vereséget követően Görgeit nevezték ki fővezérnek. ➊

A magyar honvédek 1849. április 2-án Hatvannál, április 
4-én Tápióbicskénél, április 6-án Isaszegnél is győztek. Ez 
utóbbi volt a legjelentősebb siker, mert mindkét fél a főerőit 
vetett e be. A csata után a császári hadsereg Pest alá húzó-
dott  vissza, és ott  készült egy döntő megmérett etésre. A ku-
darcok hatására a császár a főparancsnok, Windisch-Grätz 
(vindisgréc) leváltása mellett  döntött . 

 Sorold fel, melyek voltak a tavaszi hadjárat első szakaszának leg-
fontosabb csatái!

A hadjárat második szakasza

Az isaszegi győzelmet követően a magyar főerők a Duna 
északi partján nyomultak előre. Vácnál, majd Nagysallónál 
is legyőzték a császári csapatokat. Ezt követően Komárom-
nál átkeltek a Dunán, azzal a céllal, hogy a visszavonulás 
útját elvágják a császáriak előtt . Az ellenség azonban ész-
be kapott , Buda várában erős őrséget hagyva, a bekerítést 
megelőzendő, visszavonult Pozsony környékére. Május kö-
zepére néhány vár kivételével Magyarország egész területe 
felszabadult. 
 A dicsőséges tavaszi hadjárat tetőpontját az jelentett e, 
amikor 1849. május 21-én, tizenhét napos ostrom után Buda 
is felszabadult. Az országgyűlés és a kormány visszaköltöz-
hetett  a fővárosba. 

 Kövesd a történelmi atlaszodban a tavaszi hadjárat történéseit! 
Figyeld meg a magyar és a császári csapatok útját! Mi volt a célja 
a magyar csapatok Dunán való átkelésének Komáromnál?

➊ Hogyan írjuk Görgei Artúr 
nevét?

Görgei a forradalom iránti rokonszenve 
miatt – mint Jókai, Nyári és sokan mások 
– a nemesi származásra utaló „y”-t  „i”-re 
cserélte. Az „i” betűs írásmód mellett 
egész életében megmaradt, végrendele-
tét is így írta alá.

Görgei Artúr

Az Olasz légió zászlója 1849-ben
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Az isaszegi csata 
 Miért tekintjük az 

isaszegi csatát 
a legjelentősebbnek 
a tavaszi hadjárat 
csatái közül?

A Függetlenségi nyilatkozat

A tavaszi hadjárat első sikereinek tudatában, 1849. ápri-
lis 14-én a debreceni református Nagytemplomban tartott  
nyilvános ülésen Kossuth javaslatára kimondták a Habs-
burg-ház trónfosztását és Magyarország függetlenségét. E 
lépésektől azt is remélték, hogy az európai országok elis-
merik Magyarországot mint önálló államot. Az államforma 
kérdésében nem határoztak a képviselők, nem kiáltott ák ki 
a köztársaságot sem. ➋ Kossuth Lajost kormányzó-elnökké 
választott ák, aki államfőként az országgyűlésnek tartozott  
felelősséggel. A függetlenség kikiáltása kizárta a békés meg-
egyezés lehetőségét a bécsi udvarral. 

 A Habsburgok trónfosztását 1849-ben másodszor mondták ki a 
magyar történelem folyamán. Mikor volt az első alkalom, és mi-
lyen eseményhez kötődött?

➋ Részlet a Függetlenségi 
nyilatkozatból

„Magyarország a vele törvényesen egye-
sült Erdéllyel és hozzá tartozó minden 
részekkel és tartományokkal egyetemben 
szabad, önálló és független európai sta-
tusnak nyilváníttatik, s ezen egész status 
területi egység eloszthatatlannak s épsé-
ge sérthetetlennek kijelentetik. A Habs-
burgLotaringiai ház ezennel trónvesz-
tettnek, kirekesztettnek és száműzöttnek 
a nemzet nevében nyilváníttatik. Az or-
szág jövendő kormányrendszerét minden 
részletei ben a nemzetgyűlés fogja meg-
állapítani, addig pedig, míg ez a fentebbi 
elvek alapján megállapíttatnék, az orszá-
got […] közmegegyezéssel kinevezett 
kormányzó elnök, Kossuth Lajos fogja a 
maga mellé veendő miniszterekkel […] 
kormányozni.” 

 Hogyan rendelkeztek az államforma 
tekintetében?

 Sorold fel a dicsőséges tavaszi hadjárat nagy csatáit!
 Merre nyomultak tovább a magyar főerők az isaszegi csata 

után? 

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK
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uda ostroma 1849. május 4-én vett e kezdetét. A magyar sereget 
Görgei Artúr vezett e, a várat Heinrich Hentzi (heinrih henci) ve-
zérőrnagy védte. A Budán maradt osztrák védősereg szívós el-

lenállást tanúsított . Görgei felszólítása ellenére Hentzi megtorlásként 
folyamatosan ágyúztatt a a védtelen Pestet, veszélyeztett e a Lánchidat, 
a dunai hajózást és ezáltal az utánpótlás-vonalakat. Végül a Lánchíd 
felrobbantása nem sikerült.

Hentzi lövegeitől leégett a pesti Duna-sor harminckét új háza, az Angol király-
né szálló, a Lipót-templom és a Diána-fürdő. Május 20-án éjjel Görgei a vár több 
pontján támadást vezényelt. Hajnal volt, amikor Inkey őrnagy elsőnek hágott föl 
a bástyafalra. Nemsokára egészen a magyarok kezében volt a vár. A 47. zászlóalj 
kapitánya, Hertelendy Kálmán lőtte le Hentzit, a nemzeti zászlót Püspöky Gracián 
honvéd tűzte ki, amiért jutalmul ezer pengő forintot kapott.

1849. május 21-én Buda újra magyar kézen volt. Néhány nappal ké-
sőbb Kossuth és a kormány is megérkezett  Debrecenből. A bevonuló 
kormányzót a lakosság határtalan lelkesedéssel köszöntött e, és a had-
vezérek is nagyon népszerűek voltak. A budai vár bevétele megkoro-
názta a dicsőséges tavaszi hadjáratot.

Buda ostroma 

 OLVASMÁNY

Buda ostroma Than Mór ábrázolá-
sában  Hány napot vett igénybe 
Buda visszafoglalása?

160

 Miért volt fontos a magyar 
közvélemény számára Buda 
visszavívása? 

 Mi lett a várvédők kapitányá-
nak sorsa az ostrom során?
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A tavaszi hadjárat során elszenvedett vereség után Ferenc József belátta, hogy birodalmának erői nem 
képesek leverni a magyar szabadságharcot. Az orosz cártól kért segítséget Magyarország legyőzéséhez.

45. A szabadságharc veresége

Az orosz támadás

A Függetlenségi nyilatkozat nem váltott a be azokat a remé-
nyeket, amelyeket Kossuth fűzött  hozzá. A nyugati nagyha-
talmak nem avatkoztak be Magyarország érdekében, mert 
fontosabbnak tartott ák az európai erőegyensúlyt és benne 
Ausztria szerepét. Ferenc József, belátva tehetetlenségét, az 
orosz cár segítségét kérte a magyar szabadságharccal szem-
ben. A cár 1849. május 9-én kiáltványt tett  közzé, amelyben 
tudatt a a világgal, hogy Ausztria segítségére siet. 
 A magyar szabadságharc sorsa a két nagyhatalom 
együtt es támadása miatt  megpecsételődött . Az orosz cár 
hatalmas, kétszázezres sereget küldött  hazánk ellen. Júni-
us elején indult meg a császári és cári sereg összehangolt 
támadása. A császári csapatok új főparancsnokot kaptak, 
az itáliai kegyetlenkedéseiről elhíresült Haynau (hajnau) 
személyében.

Elszánt harc a túlerővel szemben

Az ellenség több mint kétszeres túlerőben volt. Kossuth 
megpróbálta honvédő harcra mozgósítani az ország egész 
lakosságát, és a nemzetiségek vezetőivel is kereste a meg-
egyezést. Az országgyűlés megszavazta az Európában 
egyedülálló nemzetiségi törvényt, de a bénító túlerő miatt  
fegyveres együtt működésre már nem kerülhetett  sor. 
 Az ország anyagilag is kimerült, és a frissen katonának 
állók kiképzésére, felszerelésére sem volt már idő. Célul 
tűzték ki, hogy a különböző hadszíntereken küzdő sere-
geket összevonják, és külön-külön verik meg a benyomuló 
ellenséget. Az összpontosítás azonban nem járt sikerrel, 
a magyar erők nagy része fokozatosan felmorzsolódott . 
A Bem által vezetett  erdélyi hadsereg a sokszoros túlerő el-
lenére másfél hónapon át megakadályozta, hogy az oroszok 
kĳ ussanak az Alföldre.

Foglald össze, miért nem lehetett eredményesen felvenni a küz-
delmet az együttes osztrák és orosz támadással szemben!

 Melyek voltak a dicsőséges tavaszi 
hadjárat legjelentősebb állomásai?

 Milyen tisztséget kapott Kossuth 
Lajos, és kinek tartozott felelősség-
gel?

Haynau tábor-
szernagy, a meg-
torlás irányítója 

 Fogalmazd 
meg, milyen cél 
vezette a tábor-
szernagyot! 

Bem József 
 Miről látjuk, 

hogy a portré 
katonát ábrázol?
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A világosi fegyverletétel

A szabadságharc utolsó nagy csatáját Temesvárnál vívták au-
gusztus 9-én. Kossuth Bemre bízta a fővezérséget. A csatában 
elfogyott  a tüzérség lőszere, maga Bem is megsebesült, a hon-
védsereg vereséget szenvedett . Két nappal később Kossuth és 
a Szemere-kormány nagy része lemondott , Kossuth teljhatal-
mat adott  Görgeinek, és szűkebb kíséretével augusztus 17-én 
elhagyta az országot. Görgei 1849. augusztus 13-án Világos-
nál feltétel nélkül letett e a fegyvert az oroszok előtt . Szimbo-
likus jelentősége volt, hogy nem az ugyancsak a közelben tar-
tózkodó osztrákok előtt  tett e ezt. Ezzel kívánta jelezni, hogy a 
magyar hadsereg nem Ausztriát tekinti legyőzőjének. 

 Miért az oroszok előtt tették le a fegyvert a magyarok?

Az utolsó erőd, Komárom

Világos után a szétszórt magyar erők Görgei felhívására 
sorra megadták magukat. Sokáig kivételt képezett  Komá-
rom, ahol a bevehetetlennek tűnő erődrendszer védelmét 
Klapka György irányított a. Világos előtt  a húszezres őrség-
gel visszahúzódott  a várba. Mivel külső támogatás nélkül 
maradt, tárgyalásokba bocsátkozott  a vár feladásáról. En-
gedményeket szeretett  volna kapni az ország jövőjével és a 
már fogságba esett ek sorsával kapcsolatosan is, de mindezt 
nem sikerült elérnie. Komárom védői azonban a megkötött  
szerződés értelmében minden későbbi üldözéstől mentesí-
tő papírt, menlevelet kaptak. Klapka október 2-án adta át a 
hatalmas erődítményt, majd külföldre távozott . A szervezett  
ellenállás ezzel megszűnt, a magyar szabadságharc véget 
ért. Kezdetét vett e a megtorlás.

A világosi fegyverletétel  Figyeld meg a kato-
nák mozdulatait! Milyen szimbolikus dolgok 
jelzik a képen a fegyverletétel tényét? 

Klapka György szobra Révkomáromban 
 Milyen feltétellel adta át Klapka Komáromot 

az ellenségnek? 

Ahogyan a történészek 
gondolkodnak…

Akadnak tévhitek a történelemben, 
amelyek olyan mélyen gyökeret 
vertek az emberek tudatában, hogy 
még a történészek is nehezen tudják 
eloszlatni őket.

Áruló volt-e Görgei?
A szabadságharc leverése után el-
terjedt az a vélemény, hogy Görgei 
Artúr, a fegyverletételt végrehajtó 
tábornok áruló volt, és ő okozta a 
szabadságharc bukását. Hozzájárult 
ehhez, hogy társaival ellentétben 
Görgei a fegyverletétel után kegyel-
met kapott . Többen azért vádolták 
Görgeit, hogy ezzel erősítsék az el-
lenállást folytatókat: nem rajtuk, 
nem is a túlerőn, hanem egy szemé-
lyen, Görgein múlott  a kudarc. Bár a 
hamis vád alól a történészek már ré-
gen felmentett ék Görgeit, sokan még 
ma is árulónak tartják őt.
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Haynau rémuralma

A kíméletlen megtorlás végrehajtója, Haynau hosszú időre 
el akarta venni a magyarok kedvét a forradalomtól. Bosz-
szúvágyát erősített e az a tény is, hogy a magyar honvédek 
nem előtt e, hanem az oroszok előtt  tett ék le a fegyvert. 1849. 
október 6-án, Aradon kivégeztetett  tizenhárom honvéd fő-
tisztet, Pesten pedig Batt hyány Lajos volt miniszterelnököt. 
➊ A kivégzett ek száma ítélet alapján százhuszonhárom volt, 
de ellenállóként több mint ezren kerültek börtönbe, illetve 
szökevényként lényegesen több embert öltek meg, és sokan 
hunytak el fogságban is.

Haynau tábornoki kinevezésekor a következőket mondta: „Egész Euró-
pának példát fogok mutatni, hogyan kell bánni a lázadókkal, és hogyan 
kell a rendet, nyugalmat és békességet egy évszázadra biztosítani. Én 
vagyok az az ember, aki rendet fog teremteni. Nyugodt lelkiismerettel 
lövetek agyon százakat is, mert szilárd meggyőződésem, hogy ez az 
egyetlen mód intő példát szolgáltatni minden jövendő forradalomnak.”

A közkatonákat, altiszteket több évre besorozták a császári 
seregbe, és a birodalom távoli tartományaiba vezényelték 
őket. Az orosz cár kegyelmet kért a szabadságharc résztve-
vőinek, de azt csak Görgeivel szemben érvényesített ék. So-
kan kényszerültek bujdosni vagy külföldre menekülni, őket 
távollétükben jelképesen akasztott ák fel. A közvélemény vi-
lágszerte elítélte Haynau vérengzéseit, de az osztrákok a ma-
gyarok mellett  a birodalom többi népét is el akarták rett enteni 
a forradalmi megmozdulásoktól. A nemzetközi tiltakozás ha-
tására végül 1850 nyarán Haynaut menesztett ék.

Az aradi vértanúk  Írd le a füzetedbe a nevüket!  Mikor és hol végezték 
ki az első felelős magyar miniszterelnököt?

➊ A tizenhárom aradi vértanú

1849. október 6-án, Aradon kivégezték 
a szabadságharc tizenhárom főtisztjét. 
Golyó általi halállal halt meg Lázár Vil-
mos, Dessewff y (dezsőfi ) Arisztid, Kiss 
Ernő, Schweidel (svejdel) József. Kötél 
által halt meg Poeltenberg (pöltenberg) 
Ernő, Török Ignác, Láhner György, Knézić 
(knézics) Károly, Nagysándor József, gróf 
Leiningen-Westerburg (leiningen vesz-
terburg) Károly, Aulich (aulih) Lajos, Dam-
janich János és gróf Vécsey Károly. A sza-
badságharc vértanúi sorban elbúcsúztak 
egymástól. Vécseyt végezték ki utolsónak, 
így neki mar nem volt kitől búcsút vennie, 
ezért a legenda szerint Damjanich holt-
testéhez lépett, és megcsókolta a kezét. 
A kivégzést kivetően a főtisztek holttestet 
közszemlére tettek ki.
Batthyány Lajost ugyanezen a napon vé-
gezték ki a pesti Újépület mögött.

 Miért szenvedett vereséget a ma-
gyar szabadságharc?

 A vereségek ellenére miért tekint-
hető mégis eredményesnek Bem 
erdélyi serege?

 Miért menekültek sokan külföldre 
a szabadságharc végén?

 Hogyan viszonyult a nemzetközi köz-
vélemény Haynau vérengzéséhez?

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK 
ÉS FELADATOK

Foglald táblázatba a szabadságharc ese-
ményeit, csatáit! Dolgozz a füzetedbe!

helyszín esemény

a szabadságharc utolsó 
nagy csatája

fegyverletétel

az utolsó erőd

tizenhárom főtiszt kivég-
zése

 Kapcsolj neveket az eseményekhez!

DOLGOZD KI A VÁLASZODAT!

TORTENELEM_6_5_fejezet.indd   163 2014.07.16.   9:52



■ AULICH Lajos 1793-ban született  Pozsonyban, 
német polgári családban. 1812-ben lépett  be a 
császári és királyi hadseregbe, és részt vett  a na-
póleoni háborúban is. 1848-ban átlépett  a hon-
védségbe, és esküt tett  a magyar alkotmányra. 
A kápolnai csata előtt  lett  tábornok, az isasze-
gi győzelem csapatai közbelépésének volt kö-
szönhető. Világosnál esett  fogságba. A kivégzé-
se előtt i éjszakán Horatius verseit olvasgatt a.

■ DAMJANICH János honvéd tábornok 1804-
ben született  szerb katonacsaládban. Kiváló 
parancsnok volt, akiért rajongtak a katonái. 
Veressipkás zászlóalját a szabadságharc egyik 
legkitűnőbb alakulatának tartott ák. Gyorsan 
halad felfelé a katonai ranglétrán, 1848 dec-
emberében lett  tábornok. Harcolt Szolnoknál, 
Isaszegnél, Vácnál és Nagysallónál is. Július-
ban az aradi vár főfelügyelőjévé nevezték ki. 
A szabadságharc leverésekor a várat az oro-
szoknak adta át, akik kiszolgáltatt ák őt az 
osztrákoknak.

■ DESSEWFFY Arisztid 1802-ben született , ma-
gyar nemesi családban. A szabadságharc ki-
törésekor a sárosi nemzetőrség őrnagya volt, 
később átlépett  a honvédséghez. Tábornoki ki-
nevezését 1849. június 1-jén kapta. A szabad-
ságharc veresége után csapataival együtt  Tö-
rökországba akart menekülni, de egy osztrák 
altábornagy rábeszélésére megadta magát. A 
fegyvert augusztus 19-én, a császári hadsereg 
előtt  tett e le.

 Dessewff y Arisztidet kötél általi halálra ítél-
ték, de „kegyelemből” golyó általi halált halt.

■ KISS Ernő 1799-ben, birtokos magyar-örmény 
nemesi családban született . Elsők között  kezd-
te meg a küzdelmet a délvidéki szerb felkelők 
ellen. 1848 októberében lett  tábornok.

 Aradon esett  fogságba, és mivel a császári se-
reg ellen fegyveresen nem harcolt, golyó általi 
halálra ítélték.

■ KNÉZIĆ Károly 1808-ban született , horvát 
katonacsaládban. 1848-ban, amikor átlépett  
a honvédseregbe századosi rendfokozatban 
szolgált. Harcolt a szerb felkelők ellen, őrna-
gyi, majd alezredesi rangot kapott . A szolnoki 
csata után lett  ezredes, 1849 májusában tábor-
nok. Világosnál tett e le a fegyvert. A vésztör-
vényszék kötél általi halálra ítélte.  

 
■ LÁHNER György 1795-ben, a Túróc megyei 

Necpálon született , német polgári családban. 
1848-ban őrnagyi rangban szolgált. A szabad-
ságharc elején a szerb felkelők ellen harcolt, 
szeptembertől a Hadügyminisztériumban 
dolgozott , ahol a honvédhadsereg felfegyver-
zése és ellátása volt a feladata. 1849 februárjá-
tól szolgált tábornokként. A bíróság kötél általi 
halálra ítélte. 

■ LÁZÁR Vilmos 1817-ben született , vagyon-
talan magyarörmény nemesi családban. 
1848-ban, amikor szolgálatra jelentkezett , fő-
hadnagyi rangot kapott . Kiváló képességű pa-
rancsnok volt, gyorsan emelkedett  a katonai 
ranglétrán. 1849 februárjától őrnagyi rangot 
viselt, júliustól alezredes lett . Részt vett  a vesz-
tes temesvári csatában is. Ezredessé Bem ne-
vezte ki a csata után.

 Kötél általi halálra ítélték, de tekintett el arra, 
hogy a császári hadseregnek adta meg magát, 
és csak a szabadságharc utolsó napjaiban lett  
ezredes, Haynau az ítéletet főbelövetésre vál-
toztatt a.

■ LEININGEN-WESTERBURG Károly gróf 
1819-ben, elszegényedett  német főnemesi 
családban született . 1835-ben lépett  a császá-
ri és királyi hadseregbe. 1848 őszén vezérkari 
százados lett . A szolnoki csata idején már al-
ezredes, áprilisban pedig ezredes lett . Végig-
harcolta a tavaszi hadjáratot, 1849 júniusában 
kapott  tábornoki kinevezést. Világosnál tett e 
le a fegyvert, kötél általi halálra ítélték.

A hős aradi tizenhárom

 OLVASMÁNY
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■ NAGYSÁNDOR József 1803-ban született , 
vagyontalan magyar nemesi családban. 1819-
től 1847-ig szolgált a császári és királyi had-
seregben mint huszártiszt, és kapitányi rang-
ban vonult nyugdíjba. 1848-ban jelentkezett  
a nemzetőrségbe, ahol őrnagyi rangot kapott . 
Harcolt a szolnoki, a váci és a nagysallói csatá-
ban, Budavár ostromakor az elsők között  tört 
be a várba.

 Világosnál esett  fogságba, a bíróság kötél általi 
halálra ítélte.

■ POELTENBERG Ernő 1808-ban született , lo-
vagi rangra emelt, gazdag osztrák jogászcsa-
ládban.

 Osztrák létére azonosult a szabadságharc cél-
jaival. Magyarul nem tudott , de az érzéseit így 
fogalmazta meg: „Csak a nyelvem német, szí-
vem magyar, mert a szabadságért dobog!”

 Végigküzdött e a téli és a tavaszi hadjáratot, 
ezredesi, később tábornoki rangban. A bíróság 
kötél általi halálra ítélte. 

■ SCHWEIDEL József 1796-ban született  a Bács 
megyei Zomborban, német polgári családban. 
Katonai szolgálata kezdetén Napóleon seregei 
ellen is harcolt. 1848. december közepétől be-
tegállományban volt, de a Függetlenségi nyi-
latkozat után szolgálatra jelentkezett , és Buda 

visszafoglalása után a főváros városparancs-
noka lett . Görgeivel együtt  tett e le a fegyvert, a 
bíróság golyó általi halálra ítélte.

■ TÖRÖK Ignác 1795-ben született , kisbirtokos 
magyar nemesi családból, Bécsben végzett  
hadmérnöki akadémiát. 1816-tól szolgált a 
császári és királyi hadseregben, majd 1839-től 
a magyar nemesi testőrségnek oktatott  erődí-
téselméletet. 1848 szeptemberétől alezredes-
ként Komáromban volt várerődítési igazgató. 
1848 októberében a vár őrségével együtt  csat-
lakozott  a honvédsereghez. Világosnál került 
fogságba, kötél általi halálra ítélték.

■ VÉCSEY Károly gróf 1803-ban született , kis-
birtokos magyar főnemesi családban. 1848 
tavaszán őrnagyként szolgált, októbertől ezre-
des, december közepétől már tábornok.

 A szolnoki csata egyik győztes hadvezére volt.
 A bíróság kötél általi halálra ítélte. Külön 

büntetés volt számára, hogy utolsóként halt 
meg, így végig kellett  néznie bajtársai szen-
vedését.

 Ki volt a legidősebb, és ki volt a legfi atalabb az aradi 
vértanúk közül?

 Csoportosítsd a szabadságharc vértanúit aszerint, 
hogy milyen nemzetiségűek voltak!

Thorma János: Aradi vértanúk
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J
ozef  Bem 1794. március 14-én született  a ko-
rábban az egységes Lengyelországhoz, ekkor 
a Habsburg Birodalomhoz tartozó Galíciában, 

Tarnów városában. 
 A gyenge testalkatú Bem a krakkói középisko-
la tanulója volt, amikor jelentkezett  a Napóleon 
oldalán harcoló lengyel seregbe. A lengyel haza-
fi ak abban reménykedtek, hogy Napóleon segít-
ségével helyreállíthatják az egységes Lengyel-
országot. A fi atal Bem egy tüzérüteghez került, 
ahol hamarosan kitűnt a szorgalmával.
 A napóleoni háborúk után Bem a varsói tüzér-
ségi iskolában oktatott , és maga is kísérleteket 
folytatott  egy új tüzéreszközzel, a hadiröppen-
tyűvel, a mai rakéta ősével. Egy ilyen kísérletben 
robbanás keletkezett  a laboratóriumban, és Bem 
súlyosan megsérült. Amúgy sem szép arcát égési 
sebek csúfított ák el. 
 1830 őszén kitört a varsói felkelés. Az oroszok-
kal szemben Bem ütegparancsnokként harcolt, 
tüzéri tudása Ostrolenkánál mutatkozott  meg. 
A sikeres szereplés meghozta Bemnek az ezre-
desi kinevezést, és a Varsó elleni orosz támadás 
előtt  dandártábornokká és a tüzérség főparancs-
nokává nevezték ki. Miután a lengyel szabadság-
harc elbukott , külföldre kellett  menekülnie.

 Kivel szemben védelmezték a lengyelek a szabad-
ságukat?

Az 1848. október 6-ai bécsi forradalom után Bécs-
be utazott , és október második felében ő vezett e 
Bécs védelmét. Mindent megtett  a magyar csapa-
tokkal történő egyesülés érdekében, de a császári 
fősereg túl ereje ellen nem tudta megvédeni a vá-
rost. A vereséget követően Bem elhagyta Bécset, 
és pár nappal később szolgálatt ételre jelentkezett  
Kossuthnál, aki rövidesen megbízta az erdélyi 
hadsereg vezetésével.
 A magyar katonák szeretetét jelzi, hogy a tá-
bornokot csak Bem apóként emlegett ék. Kezdet-
ben nem volt könnyű dolga, mert az 1848 októbe-
re óta folyó erdélyi harcokban az ott ani magyar 
csapatokat egyik vereség a másik után érte. Mi-

előtt  Erdélybe indult, Bem megígérte Kossuth-
nak, hogy a hadsereg a karácsonyt a november 
végén elveszett  Kolozsvárott  fogja tölteni. Bem 
hamar fölismerte, hogy a császári csapatok nem 
elég erősek egész Erdély megszállásához. Ösz-
szekött etésbe lépett  a magyar utánpótlás legfőbb 
bázisát jelentő Székelyfölddel, és 1849 tavaszára 
egész Erdélyt felszabadított a.
 A kis termetű, vézna, beteges ember hatalmas 
lelkierővel rendelkezett . Példamutató rett ent-
hetetlensége katonáira is átragadt. Különösen a 
székelyek ragaszkodtak hozzá babonás tisztelet-
tel. Hadvezérként mesterien alkalmazta az ágyú-
kat, szerett e a gyors helyváltoztatáson alapuló 
meglepetés taktikáját. Éppen ezért nagyon meg-
felelt számára a kicsi, hegyes-völgyes országban, 
kis létszámú sereggel vívott  küzdelem. Önzet-
len, bátor és ügyes katonaként elkötelezte magát 
a szabadságharc eszméje mellett . Bem személyi-
sége óriási hatással volt Petőfi re, és ez a hatás a 
költő verseiben is kimutatható. Mivel távol tar-
tott a magát a magyar vezérek pártoskodásától, 
élvezte Kossuth Lajos teljes bizalmát. 
 A szabadságharc leverése után Bem Török-
országba menekült. Mivel úgy vélte, hogy Tö-
rökország és Oroszország nemsokára háborúba 
keveredik egymással, felvett e az iszlám hitet, 
és belépett  a török hadseregbe. Bem 1850-ben 
Szíriá ban halt meg. A székelyek Bem apója halá-
lakor nem volt még hatvanéves.

 Miért vállalta Bem, hogy török katonaként harcol 
tovább?

Bem József

 OLVASMÁNY

Bem síremléke szülő-
hazájában, Lengyel-
országban. A díszes 
kőszarkofág hat ko-
rinthoszi oszlopon áll. 
Bem az emigrációban 
áttért a mohamedán 
hitre, így hamvai nem 
nyugodhatnak a 
megszentelt lengyel 
földben.
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A polgárosodás kora Magyarországon

 ÖSSZEFOGLALÁS

A
reformkor a nemzett é válás szempontjából 
meghatározó időszak a magyar történelem-
ben. A nemzeti öntudatra ébredés, a polgári 

átalakulásért vívott  küzdelem magával hozta a 
gazdasági élet fellendülését és a kulturális élet 
virágzását is. A reformellenzék tagjai a haladás 
érdekében léptek fel, a régi, elavult feudális 
rendszer lebontásán munkálkodtak, ennek érde-
kében szorgalmazták a közteherviselést és a job-
bágyfelszabadítást. Törvény előtt i egyenlőséget 
akartak, és hirdett ék, hogy a társadalom minden 
tagja része a nemzetnek. 

 Hogyan működött a reformkorban az országgyűlés?
 Miért voltak elkerülhetetlenek a reformok?
 Sorold fel a reformkor kiemelkedő alakjait!
 Milyen eredményeket ért el Széchenyi a reformkor-

ban?

Kiemelkedő jelentőségű volt a nemesség kezde-
ményező szerepe a reformok elindításában és ki-
váltságaik önkéntes feladása. Ez eredményezte, 

hogy a jobbágyság nagy tömegei nem fordultak 
szembe földesuraikkal szabadságjogaik kivívása 
érdekében, hanem a nemességgel érdekszövet-
ségben bekapcsolódtak a nemzet ügyének szol-
gálatába.
 Az áprilisi törvények megteremtett ék a polgá-
ri Magyarország alapjait, az elért eredményeket 
ugyanakkor békés úton nem lehetett  megvédeni. 
Magyarország önvédelmi háborúra kényszerült, és 
a túlerővel szemben katonai vereséget szenvedett .
 A honvédseregben 4-5 ezer zsidó honvéd is 
harcolt, akik bátorságukkal kivívták a hadsereg 
vezetőinek megbecsülését. Haynau osztrák tá-
bornok a szabadságharc leverésekor a zsidó kö-
zösségeket külön adóval sújtott a, amiért anyagi-
lag is támogatt ák a szabadságharcot.
 A vereség ellenére a feudális rendszert sike-
rült felszámolni. Az 1848–1849-es forradalom és 
szabadságharc megmutatt a a nemzet erejét és ki-
tartását. A társadalmi haladás és a függetlenség 
elnyeréséért vívott  küzdelem polgári nemzett é 
kovácsolta a magyarságot. 

 Mennyiben bizo-
nyultak maradan-
dónak a reformkor 
törekvései?

 Miért kerültek 
veszélybe a kivívott 
eredmények?

 Sorold fel a dicső-
séges tavaszi had-
járat állomásait!
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