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Múlt heti számunkban beszámoltunk 

önöknek az országgyűlést 

megelőző/előkészítő megyegyűlésekről. A 

gyűlések viharos hangulatban zajlottak. A 

nemrégiben megalakult pártok igyekeztek 

saját érdekeiket érvényesíteni. A résztvevő 

nemesek már kiválasztották a követeket és 

megfogalmazták az általános elveket. Ezután 

már csak a követeken múlik, hogy milyen lesz a javaslatok fogadtatása. Kíváncsian latolgatjuk 

az esélyeket és várjuk az eredményeket. Vajon milyen pártokkal találkozhatunk az 

országgyűlésen? Kik a vezetőik? Mit akarnak elérni? Ki melyik oldalon vesz részt a 

küzdelemben? Ezekre a kérdésekre talál választ cikkünkben. 

A Konzervatív Párt Dessewffy Aurél vezetésével, az 1830-as években kezdett 

szerveződni. Főként arisztokraták támogatták elképzeléseit. Programjuk elsősorban a feudális 

viszonyok és a politikai rendszer lassú, korlátozott reformálása, valamint a magyar pozíciók 

erősítése a Monarchián belül. Az Ellenzéki Párt sokkal radikálisabban gondolkodik. A feudális 

viszonyok eltörlését és a politikai rendszer átalakítását tartja elsődleges céljának. 

Az Ellenzéki Párt megalakulása hosszú időre nyúlik vissza. A reformgondolatok 

megfogalmazása már az előző évszázad végén, az 1790-es években elkezdődött. II. József 

császár halála után, II. Lipót trónátvételének idejében nemzeti mozgalom indult, melynek 

elsődleges célja új koronázási hitlevél és társadalmi szerződés érvénybe léptetése volt. A 

polgári reformer csoport már akkor is a jogegyenlőséget tűzte ki a zászlajára, meg akarta 

szüntetni a rendi világot, valamint a földesúri rendszert. Politikai programjukat Hajnóczy József 

jeles jogtudós foglalta össze. A nemesek nem támogatták az egységes polgári nemzet 

kialakítására való törekvéseket. Többségük az ország függetlenségét akarta elérni úgy, hogy a 

köznemeseké legyen a vezető szerep. 

 Később a francia forradalom idején Martinovics Ignác vezetésével szerveződött 

mozgalom országunk függetlenségének kivívásáért. Egy részük a polgári átalakulást is célul 

tűzte ki. Kezdeményezésük kudarcba fulladt, vezetőiket kivégezték, de bátorságukkal örökre 



beírták magukat népük történelmébe. Emlékük szívünkben örökké él. Ekkor iktatták be József 

nádort tisztségébe. Isten nyugosztalja! 

Ezek után nehéz idők jöttek országunkra. Az I. Ferenc császár uralma alatti 

viszontagságok megviselték népünket, és visszaszorították az előrelépéseket a reformok terén. 

Az 1820-as években mégis újra megélénkült a közélet. Megalapították a Magyar Tudományos 

Akadámiát, és reformmunkálatok kidolgozása kezdődött el. A politika színpadára léptek olyan 

emberek, mint Wesselényi Miklós báró és Széchenyi István gróf. Mindketten a 30-as években 

fogalmazták meg elképzeléseiket, amelyek között némi különbséget is felfedezhetünk. 

Wesselényi programja államilag szabályozott örökváltság, törvény előtti egyenlőség, politikai 

jogok kiterjesztése a magyar nyelv megtanulásának feltételével. El akarja érni a 

közteherviselést, pénzügyek alkotmányos ellenőrzését, valamint a városok polgári fejlődését. 

Széchenyi elképzelése az önkéntes örökváltság, törvény előtti egyenlőség, politikai jogok 

kiterjesztése, közteherviselés egyes adónemekre vonatkozólag, és az országgyűlés pénzek 

feletti felügyelete. Célja a céh, a monopólium, a limitáció, az ősiség és a fiskalitás eltörlése, 

valamint a közlekedéshálózat fejlesztése. Wesselényi célját a rendi ellenzékiség segítségével, 

Széchenyi pedig az arisztokrácia és a kormány együttműködésével kívánta elérni. 

 Az 1832-36. évi rendi gyűlésen újabb hazafiak tűntek fel a reformellenzék oldalán. 

Kölcsey Ferenc és Deák Ferenc az alsótáblán tevékenykedtek, Kossuth Lajos ügyvéd 

hírlapjában tájékoztatta a közvéleményt a diéta menetéről, Wesselényi saját sajtót nyitott 

Kolozsváron. Megjelent egy reformokat támogató fiatalokból álló társaság Országgyűlési Ifjak 

néven. Az országgyűlésen azonban nem értek el áttörő eredményeket. 

 A népszerű Kossuth Lajos vezető szerepbe került az ellenzék soraiban. Az ő programja 

az érdekegyesítés, a politikai jogok kiterjesztése, az úrbéri rendszer és a nemesek előjogainak 

megszüntetése. Törvénybe akarja iktatni a közteherviselést és el akarja érni az ország 

Birodalmon belüli politikai és gazdasági önállóságát. A nagy hírnévnek örvendő Pesti Hírlap, 

melyet egy időben Kossuth szerkesztett, szintén a polgári alkotmányosságot hirdeti.  

 Az újkonzervatívok az 1839-40. évi törvénykezésen jelentek meg először, amikor is 

szerepet játszottak az önkéntes örökváltság elfogadtatásában. Programjukban szerepel a 

vámunió és az igazgatás központosítása, a politikai jogok kiterjesztése a vagyonosság 

feltételével, a nemesek által fizetendő háziadó bevezetése, és a vagyonosabbak nagyobb 

beleszólása a közéletbe. A Világ, majd napjainkban a Budapesti Híradó számol be 

tevékenységeikről, nézeteikről. Nem nevezték magukat ellenzéki politikai erőknek. Céljaikat 



kormányra kerüléssel akarták elérni. Az előző országgyűlésen a kormány nem megfelelő 

eljárása miatt megszavazott bizalmatlansági határozat következtében kormányra kerültek. 

Programjuk megvalósítását a megyék rendszabályozásával kezdték, melyeknek élére 

kormánytól függő adminisztrátorokat helyeztek. Pártjuk 1846 novemberében alakult meg 

Konzervatív Párt néven. 

 A kormányváltás után újabb csoport, a centralisták szerveződése kezdődött meg a Pesti 

Hírlap új szerkesztője, Szalay László vezetésével. Tagjai a polgári szabadság hívei, közvetlen 

népképviseleten alapuló parlamentet, annak felelős kormányt akartak. Nézeteik a 

vámkérdésben, a birodalmi kapcsolat megítélésében és a megyerendszer bírálásában tértek el a 

reformellenzék programjától. Felismerték az ellenzék összefogásának fontosságát, ezért 

felhagytak a megyerendszerről szóló további kritikák írásával. Csoportjuk az ellenzék sorait 

bővíti. 

 Az Ellenzéki Párt megszervezésének nehéz feladatát két lelkes vezető, Kossuth Lajos 

és Batthyány Lajos gróf vállalta magára. Az elmúlt két évben konferenciákat tartottak az 

álláspontok közelítésének érdekében. A párt 1847 februárjában alakult meg. Programjuk a 

Kossuth és Deák által megfogalmazott Ellenzéki Nyilatkozat. Nem kevesebbet követelnek, 

mint az alkotmányos sérelmek orvoslását, felelős kormányt, valamint politikai jogokat a nem 

nemeseknek. Javasolják a közteherviselést és a törvény előtti egyenlőség bevezetését, az úrbéri 

viszonyok eltörlését kártérítés mellett, az ősiség megszüntetését, és Magyarország Erdéllyel 

való egyesítését. Hosszú időre visszanyúló kitartó küzdelmük eredményei az ország 

viszonylagos önállósága, a szabad vallásgyakorlat, az ország kormányzására nádor kinevezése, 

a telekhasználat adásvétele, kisebb földesúri szolgáltatások eltörlése, a nem nemesek 

birtokbírhatási és hivatalviselési joga, a váltójog, a gyáralapítás engedélyezése, az önkéntes 

örökváltság, valamint a hivatalos nyelv magyarra változtatása. A soron következő diéta 

küszöbén reménykedve tekintetnek a jövőre, és bíznak az összefogás sikerében. 

 Izgatottan állunk a jövő héten kezdődő országgyűlés előtt. Az bizonyos, hogy ez a rendi 

gyűlés korunkat meghatározó jelentőséggel bírhat. Vajon teljesen új törvényekről döntenek, 

vagy csak a jelenlegiek kerülnek módosításra, netán minden marad a régiben? Esetleg érvénybe 

lép a jogegyenlőség, vagy talán továbbra is nemesi előjogok fogják meghatározni országunk 

működését? Hamarosan újabb fejleményekkel jelentkezünk ezeknek a kérdéseknek a 

megvitatásáról. Lapunkban nyomon követhetik majd az országgyűlés alakulását, valamint már 

most is pontosan tájékozódhatnak a diéta napirendi pontjairól. 
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