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SZÉCHENYI ÉS KOSSUTH 

REFORMPOLITIKÁJA 

-VÁZLAT- 

Előzmények: 

❑ II. József nyelvrendelete--->a magyarokat elkezdi érdekelni a magyar 

nyelv 

❑ Kazinczy nyelvmegújító programja, Kölcsey himnusza 

❑ Vágy Magyarország társadalmi és gazdasági fejlesztése iránt 

❑ Erős polgárság nélkül nehéz modernizálni az országot--->a jobbágyságot 

fel kell zárkóztatni 

❑ Kölcsey jelszava lesz a reformkor alapja: ,,haza és haladás” 

A reformkor főbb kérdései: 

• érdekegyesítés:  

-jobbágy és a nemes érdekeit közös nevezőre kell hozni 

• jobbágyfelszabadítás: 

-jobbágyság megszűnése (önkéntes/kötelező örökváltság) 

• nemesi jogok átalakítása, megszüntetése 

-ősiség eltörlése, közös teherviselés 

• gazdasági reformok 

-céhek megszüntetése, gyárak létrehozása, infrastrukturális fejlesztések 

 



   
 

 
 

 

 

A reformkori országgyűlések:   /Pozsony/ 

❖ 1825-27 

-Széchenyi felajánlja egy éves jövedelmét az MTA megalapításához 

❖ 1830 

-bíróságokon hivatalos nyelv lesz a magyar 

❖ 1832-36 

-törvények hivatalos nyelve a magyar lesz, 

-törvény előtti egyenlőség (nem nemes is perelhet), 

-csekély mértékben, de megjelenik a nemesi adózás is (pl. hídvám) 

❖ 1839-40 

-önkéntes örökváltság elfogadása, 

-szabad gyár- és részvénytársaság alapítás 

❖ 1843-44 

-1844. évi II. törvénycikk: hivatalos nyelv lesz a magyar 

Széchenyi István: 

➢ 1791-ben született, gazdag arisztokrata családban, katonáskodik 

➢ Beutazza Nyugat-Európát--->észreveszi, hogy Magyarország mennyivel 

lemaradottabb 

Széchenyi István reformkori tevékenysége: 

1.) Politikai, társadalmi: 

• Hitel c. könyve (1830) 

-ősiség törvényének eltörlését szorgalmazza, hogy a nemesek földjeikre 

felvehessenek hitelt 

• Világ c. könyve (1831) 

• Stádium c. könyve (1833) 

-12 pontban foglalja össze reformprogramját 

• A Batthyány-kormányban közmunka- és közlekedésügyi miniszter 



   
 

 
 

 

 

2.) Gyakorlati: 

• MTA létrehozása (1825) 

• Nemzeti kaszinó, lóversenyek 

• Lánchíd 

• Pest és Vác közötti vasútvonal  

• Kisfaludy gőzös megépítése 

• Tisza árszabályozása 

• Óbudai Hajógyár megalapítása 

 

 

Kossuth Lajos: 

➢ Kisnemesi családban született, 1802-ben 

➢ Jogi pályára lép, több évig ügyvéd lesz 

➢ lecsillapít egy lázongó paraszttömeget (1831) 

Reformkori tevékenysége: 

• 1832-36-os országgyűlésen az Országgyűlési Tudósítások szerkesztője 

• börtönbe kerül (1837) 

-a börtönben nem törik meg (közgazdaságtant és angolul tanul) 

• A Pesti Hirlap szerkesztője lesz (1840) 

• Csatlakozik az Ellenzéki Párthoz (1847) 

• A Batthyány-kormányban pénzügyminiszter lesz 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

 

Reformkori politikájuk összehasonlítása 

Három programban mindkét fél egyetértett: 

• Nemesi jogok eltörlése 

• Nemzeti érdekegyesítés 

• Jobbágyok felszabadítása (elképzelésük már különbözik) 

 

Széchenyi István Kossuth Lajos 
A lassú reformok híve, Béccsel 

együttműködve 
Forradalmibb, gyors változásokat 

szeretne, önállóan 

Reformok az arisztokrácia 
vezetésével 

 Reformok a köznemesség 
vezetésével 

Beszédjeiben megfontolt, 
nyugodt, és racionális 

Érvei általában érzelmekre 
hatnak 

Könyveket ír 
 (könyveit az arisztokráciának, az 

értelmiségnek szánta) 

Újságban, folyóiratokban 
publikál 

(célcsoportja a köznemesség, a 
városi polgárság) 

Önkéntes örökváltság Kötelező, állami kárpótlásos 
örökváltság 

Korlátozott önrendelkezés a 
Habsburg Birodalmon belül 

Nagyobb nemzeti autonómia a 
magyaroknak 

Óvatos nemzetiségi politika ,,Egy nemzet eszméje” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


