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Ismétlés

reformkor

„ Jelszavaink valának: haza és haladás.”
(Kölcsey Ferenc)
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• Idézzük fel az oldalon látható nevek és fogalmak segítségével a reformkor főbb törekvéseit! 
• Hogyan jelentkezett a társadalmi átalakulás és nemzeti megújulás kérdése az időszakban?
• Miről rendelkeztek az áprilisi törvények?
• Melyek voltak a szabadságharc főbb szakaszai? 

1848. 
március 15.

felelős 
kormány

áprilisi 
törvények

pákozdi csata                         
isaszegi csata

márciusi 
i� ak

világosi 
fegyverletétel

sajtó-
szabadság

pákozdi csata                         pákozdi csata                         
jobbágy-

felszabadítás

Függetlenségi 
nyilatkozat

tor11tk_beliv.indd   46 2015.03.18.   12:13:27



47

Megtorlás és emigráció
Miben tért el a Habsburgok politikája a Rákóczi-szabadságharc utáni 
időszakétól?

A világosi fegyverletétel után a Habsburg katonai kormányzat 
kemény eszközökkel lépett fel a szabadságharc résztvevőivel szem-
ben. Ferenc József rendelkezése nyomán „lázadónak” nyilvání-
tottak mindenkit, aki együttműködött a magyar kormánnyal 1848. 
október elejétől. (A súlyosabb tényállás a trónfosztás utáni szolgálat 
volt, ami felségárulással ért fel.) Az országban felállított haditör-
vényszékek és igazolóbizottságok több tízezer személyt ellen-
őriztek. A kegyetlen megtorlás során mintegy 150-160 embert 
végeztek ki. A bebörtönözöttek és kényszermunkára ítéltek száma 
több ezerre tehető, az egykori honvéd katonák tízezreit pedig a csá-
szári seregbe sorozták be.

Haynau példát akart statuálni, ezért 1849. október 6-án kivé-
geztek Aradon tizenhárom honvéd főtisztet, és Pesten az első 
felelős kormány miniszterelnökét, Batthyány Lajost. Az uralko-
dó a nyugati közvélemény nyomására 1850 nyarán menesztette 
Haynaut, de az elnyomó karhatalom a továbbiakban is fellépett 
minden megmozdulással szemben. Az országban jelentős katonai 
erő állomásozott, a falvakban elrendelt ostromállapotot csak 
évekkel később szüntették meg.

A katonai vereség heteiben több ezren menekültek az Oszmán 
Birodalom területére. Az emigránsok újabb hulláma október ele-
jén távozott az országból, amikor Klapka György a szabad elvonu-
lást választva feladta a komáromi erődítményt. 

10. Az önkényuralom időszaka Magyarországon
Idézzük fel, milyen körülmények között következett be a szabadságharc katonai veresége! • Mi történt Kossuth Lajossal és számos vezető 
politikussal a fegyverletétel napjaiban? • Ki volt a császári csapatok fővezére? • Miért támogatta I. Miklós orosz cár a Habsburgokat? 
Milyen vádat fogalmazott meg Kossuth Görgei Artúrral szemben? • Melyik emléknap kapcsolódik 1849 őszéhez?

Magyarország közigazgatási felosztása a Bach-rendszerben

Kedves barátom!

Elküldöm hozzád magam helyett fi amat, Sándort, 
hogy egy olyan hírt vigyen meg neked, ami – re-
mélem – örömet fog okozni. Görgei, akit diktátor-
nak neveztek ki, hadseregével letette a fegyvert, 
és kegyelemre megadta magát neked. Adjunk 
hálát Istennek, kedves barátom, ezért a kedvező 
eredményért, adjunk hálát neki, hogy megelégelte 
alattvalóink drága vérének hullását, és alkalmat ad 
neked, hogy uralkodói jogaink legszebbikét, a he-
lyesen értelmezett kegyelmet gyakorolhasd. Isme-
rem szívedet, kedves barátom, tudom, hogy nem 
tagadod meg magadtól ezt az örömet. Kegyelmet 
a megtévedteknek, barátod kéri ezt számukra; és 
érdemük szerint kell bánni a felbujtókkal, az orszá-
got nyomasztó bajok okozóival.
Megbíztam fi amat, hogy különböző komoly kérdé-
sekről beszéljen veled – felhívom rájuk a fi gyelme-
det, és fogadd meg, amit mond.
Szívvel-lélekkel maradok örökre, kedves barátom

hűséges és ragaszkodó
Miklósod

(I. Miklós levele Ferenc Józsefnek Varsóból; 
1849. augusztus 16.)

• Milyen a levél hangvétele?
• Hogyan viszonyult a cár Ferenc Józsefhez?
• Melyik történelmi eseményre utalt a cár?
• Mit tanácsolt az ifj ú uralkodónak?
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A Habsburg Birodalom 
elvesztett területe 

Magyar Királyság határa
Habsburg Birodalom 
tartományainak határa
Ideiglenesen koronatartomány-
ként kezelt területek 
1849–1859 között
Kerülethatár
Székhely

Idézzük fel, ki szá-
molta fel korábban 
a vármegyék auto-
nómiáját! • Milyen 
okokból történt akkor 
a kerületi rendszer 
bevezetése? • Hogyan 
alakították át az 
ország közigazgatási 
rendszerét a sza-
badságharc leverése 
után? • Milyen politi-
kai szándékot tükrö-
zött az új beosztás?
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Az emigráció politikai szándékait Kossuth Lajos, Teleki Lász-
ló és Klapka György fogalmazta meg. Az első hónapok dermedt apá-
tiáját követően az emigráció aktív cselekvésre határozta el magát. 
A nagyhatalmi vetélkedés további háborúkkal fenyegetett, és Kos-
suth bízott abban, hogy a meggyengült Habsburg Birodalom már 
nem lesz képes egy újabb szabadságharc elfojtására. Az emigráció 
legfőbb törekvése arra irányult, hogy a nemzetközi közvélemény és 
a nyugati hatalmak kedvezően ítéljék meg az ország függetlenségi 
szándékát. Kossuth előadó körútján az Egyesült Államokban és 
Nagy-Britanniában kiállt a mozgalom liberális és demokratikus 
elkötelezettsége mellett. A Habsburgok elszigetelését szolgálta 
volna a „beavatkozás a be nem avatkozásért” elvének kiharcolása, 
azaz egy újabb orosz katonai intervenció elleni határozott nyugati 
kiállás elérése.

A Bach-rendszer (1850–1859)
Hogyan próbálták az országot beolvasztani a Habsburg Birodalomba?

1849 őszén sokan úgy érezték, hogy a világosi fegyverletétellel 
megsemmisült a „haza és haladás” nagyszerű eszméje, a nemzeti 
önrendelkezés és a gazdasági-társadalmi felemelkedés reformkori 
programja. A reményvesztett közvéleményt kezdetben bénultan 
érte a Habsburgok politikája; Bécs megpróbálta az országot beol-
vasztani a birodalomba. Ferenc József felszámolta az alkotmá-
nyosság látszatát (1851 végén a szilveszteri pátensben elvetette 
az olmützi alkotmányt), így a törvényhozó és a végrehajtó hatalom 
a császár kezében összpontosult. A kiépülő centralizált abszolu-
tizmus a birodalom modernizálására törekedett, ezért nem vonták 
vissza a jobbágyfelszabadítást.

A császár rendelkezéseit a birodalmi kormány miniszterei, köztük 
Alexander Bach belügyminiszter hajtotta végre. Az országról 
közigazgatásilag leválasztották Erdélyt, Horvátországot, valamint 
a mesterségesen létrehozott Szerb Vajdaság és Temesi Bánság nevű 
területet, a megmaradt részeken megszüntették a megyék autonó-
miáját, és a létrehozott kerületek alá rendelték őket.

A tizenhárom aradi vértanú

Végezzünk kutatómunkát! Gyűjtsük össze csoportmunkában 
a tizenhárom aradi főtisztnek (tizenkét tábornoknak és egy 
ezredesnek) a szabadságharc alatti katonai tevékenységét!

Batthyány Lajos gróf kivégzése

Nézzünk utána, milyen körülmények között került sor Batthyány La-
jos kivégzésére! • Mi lett a mártír miniszterelnök holttestének a sor-
sa? • Hogyan ábrázolta Batthyányt a korabeli festmény alkotója?

És folyton-folyvást ordított a vész,
Mint egy veszetté bőszült szörnyeteg.
Amerre járt, irtóztató nyomában
Szétszaggatott népeknek átkai
Sohajtanak fel csonthalmok közől;
És a nyomor gyámoltalan fejét
Elhamvadt várasokra fekteti.
Most tél van és csend és hó és halál.
A föld megőszült;
Nem hajszálanként, mint a boldog ember,
Egyszerre őszült az meg, mint az isten,
Ki megteremtvén a világot, embert,
E félig istent, félig állatot,
Elborzadott a zordon mű felett
És bánatában ősz lett és öreg.

(Részlet Vörösmarty Mihály Előszó című 
költeményéből; 1850–51 telén)

• Mire utalt a költő a metaforikus leírásával?
• Idézzük fel, az irodalomórán tanultakat a sza-
badságharc utáni költészetről!

• Milyen további híres költemények születtek eb-
ben az időszakban?

Rá@dás

Rózsa Sándor, 
a legendás 
betyárvezér

Olvassuk el a digitális tananyagban Rózsa 
Sándor életútját! • Miért vált legendás rablóve-
zérré? • Hogyan kapcsolódott betyárseregével 
a szabadságharchoz? • Mi lett a sorsa? • Vitas-
suk meg, mi vezetett ahhoz, hogy egy rablóve-
zért hazafi as ellenállónak láttak a kortársak!
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Kitekintő

Mennyire volt széles körű a passzív ellenállás?
A történeti köztudat Deák Ferencet generációkon át a széles körű 
passzív ellenállás vezéralakjának tekintette, miközben példát mutatott 
politikai magatartásával. Sokak számára azonban a passzív ellenállás 
a közügyektől való elzárkózást, a hazai áruk fogyasztását vagy adó-
megtagadást jelentette. Deák ugyanakkor nem ítélte el azokat sem, 
akik megélhetési okok miatt hivatalt vállaltak. A legújabb történeti 
kutatások is megállapították, hogy a Bach-korszak megyei tisztvise-
lőinek zöme már a reformkorban is hivatalt viselt. Ennek ismeretében 
a Bach-huszárokról alkotott kép is megváltozott. A kortársak által az 
öltözetük miatt kigúnyolt hivatalnokok, akiknek kötelezően előírták 
a magyaros viseletet, német és cseh területről érkeztek. A korabeli 
köztudat, illetve a későbbi történetírás felnagyította a számukat, és 
a germanizáló törekvések végrehajtóinak tekintették őket. A modern 
történetírás megállapította, hogy a hivatalnokoknak csupán egyne-
gyede érkezett a Lajtántúlról (országos át-
lagban 23,1%), és az idegen tisztviselőket 
elsősorban a nemzetiségi vidékeken alkal-
mazták, ahol a hagyományos helyi magyar 
nemesi elit így kiszorult a hatalomból, ellen-
ben a színmagyar területeken az erre kap-
ható magyarok vezették az adminisztrációt.

Állapítsuk meg a forrás alapján, hogyan viszo-
nyult Deák a kormányzathoz! • Mely közelmúltbeli 
eseményekre utalt a levelében? • Milyen maga-
tartásformát hirdetett meg ekkor? • Vitassuk 
meg, miért nőtt meg a passzív ellenállás jelentő-
sége a köztudatban!

A Bach-rendszerben folytatódott az ország gazdasági és társa-
dalmi átalakítása. A kettős vámrendszer felszámolása (1851), az 
osztrák adórendszer átültetése és a jobbágyfelszabadítás gyakor-
lati végrehajtása a birodalmi érdekeknek megfelelően zajlott. 
A közteherviselés elvét az osztrák kormányzat maradéktalanul 
kiaknázta. A magas adóterhek a lakosság minden rétegét, a föl-
desúri kárpótlás elhúzódása pedig a birtokos nemességet sújtotta. 
(Az állam a kárpótlást az egyenes adókból fi zette, ezért kötvényeket 
bocsátottak ki, amelyeket a földesurak csak később, sorsolás után 
válthattak be. Az elhúzódó kártalanítás miatt sokan tönkrementek.)

A Bach-rendszer ténykedését a magyar társadalom elutasította, 
a hazafi as szembenállás szimbolikusan is megmutatkozott (pél-
dául honvédzászlók, ’48-as röpiratok, Kossuth-bankók rejtegeté-
se). Az emlékezés és ellenállás kifejeződésének tekinthető a cigány 
népzene fellendülése is. Az elnyomó gépezet gyorsan fellépett 
a nyílt ellenállást szervező mozgalmakkal szemben. (Székely-
földön 1852 elején az osztrák hatóságok besúgói jelentés alapján 
felszámoltak egy szervezkedést. Mintegy 600 személyt tartóztattak 
le, a fővádlottakat halálra ítélték.) Bebizonyosodott, hogy „az álló 
katonaságra, az ülő hivatalnokokra, a térdelő papságra, és a csúszó-
mászó titkosrendőrségre” támaszkodó rendszert önmagában egy 
belső forradalom nem ingathatja meg.

Libényi János merényletkísérlete Ferenc József ellen 
1853-ban (J. J. Reiner festményének részlete)

Nézzünk utána az interneten, miért nem sikerült 
Libényi János merénylete! Mi mentette meg Fe-
renc József életét?

A szíves felszólítás, amelyet Nagyméltóságod hozzám intézni kegyeskedett, 
s még inkább e felszólítás megtisztelő módja köteleznek engem, hogy ezért 
Nagyméltóságodnak haladéktalanul köszönetet mondjak.
Bármennyire hízelgő is azonban reám e megtisztelő felszólítás, kénytelen va-
gyok teljes tisztelettel bár, de egész határozottan kijelenteni, hogy ez ajánla-
tot el nem fogadhatom. A közelmúlt gyászos eseményei után, oly állapotok 
között, melyek még jelenleg is uralkodnak, lehetetlenség, hogy én nyilvános 
ügyekben közreműködhessek.
Meg vagyok győződve, hogy Nagyméltóságod nem fog félreérteni. Kicsinyes 
ürügyet használni nem vala szándékom, s úgy hiszem, ez őszinteséggel Önnek 
ismert jelleme iránt a legnagyobb tiszteletet tanúsítom.

(Deák levele Anton von Schmerling igazságügy-miniszternek; 1850. április)

Bach-huszárok
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A Bach-rendszer bukása
Milyen külpolitikai események vezettek a kormányzati döntéshez?

A hazai közélet meghatározó vezéralakja Deák Ferenc lett, aki 
magatartásával a Bach-rendszerrel szembeni passzív ellenállást 
képviselte, bár soha nem hirdetett egységes mozgalmat. Családi 
birtokait eladta, majd Pest-Budára költözött, ahol magánbeszélge-
téseken fejtette ki véleményét, de a hivatalos eseményektől távol 
tartotta magát.

Deák az emigrációhoz hasonlóan számított egy közeli fegyveres 
konfl iktusra, de nem követte a Kossuth által sürgetett forradalmi 
utat. Szerinte a bécsi politikát egy esetleges háborús vereség meg-
egyezésre fogja sarkallni, és az ország az 1848-as törvényekhez 
ragaszkodva visszanyerheti a nemzeti önrendelkezését. Deák 
nem értett egyet a Habsburg Birodalom felbomlasztásával, úgy 
vélte, a független Magyarország kevésbé tudna ellenállni az orosz 
terjeszkedésnek. A Dunai Monarchia fenntartása egyszerre je-
lentene védelmet a pánszláv törekvésekkel szemben, és megőrizné 
a magyarság vezető szerepét a Kárpát-medencében.

A krími háború idején a Habsburg Birodalom elveszítette az 
oroszok támogatását semlegességi politikája és „hálátlan” maga-
tartása miatt. 1859-ben Ferenc József állama fegyveres erővel lépett 
fel az olasz egységtörekvésekkel szemben. A harcok kirobbanása 
előtt az emigráció Párizsban ellenkormányt alakított (Magyar 
Nemzeti Igazgatóság), és Kossuth személyesen találkozott III. Na-
póleonnal. A megbeszélésen Kossuth az újabb szabadságharc elindí-
tását az olasz vagy francia csapatok hathatós támogatásához kötötte.

1859 nyarán a francia csapatok a Szárd Királyság erőivel szövet-
ségben súlyos vereséget mértek Ferenc József hadseregére 
(solferinói csata), de III. Napóleon a győzelmet követően gyorsan 
fegyverszünetet kötött. Ferenc József mindenekelőtt a magyar felke-
léstől félve tette meg a súlyos engedményeket. Az emigráció vezér-
kara a csalódás ellenére bízott a harcok folytatásában, és több száz 
magyar csatlakozott Garibaldi seregéhez. A dél-itáliai hadjárat-
ban az egykori honvédkatonák (például Türr István) hősiessége 
felkeltette az olasz közvélemény fi gyelmét is, de a forradalmárok 
közös hadművelete Magyarország irányába illúziónak bizonyult. Az 
országban a Habsburgok katonai veresége nyomán új erőre kapott 
a tiltakozási hullám, és Ferenc József a kedélyek lecsillapítása 
végett menesztette Bachot.

Deák Ferenc, a reform-
kor liberális politikusa 
1848-ban a Batthyány-
kormány igazságügy-
minisztereként bízott 
az áprilisi törvények 
erejében. Nem értett 
egyet Kossuth forradal-
mi radikalizmusával, és 
mivel belső viszályt sem 
akart, háttérbe húzó-
dott, és „bölcsességbe 
burkolá magát, elnémult”. 1849 elején ő is tagja volt 
annak a békeküldöttségnek, amely a császári főpa-
rancsnokkal akart tárgyalni. Windischgrätz kérlelhe-
tetlenségét felismerve Deák a hadihelyzet miatt nem 
tért vissza Debrecenbe, hanem a kehidai birtokára 
(Zala megye) vonult vissza (Benesch Pál festménye)

Az Angol Királynő Szálló Pesten

Nézzünk utána az interneten, hol állt az épület! 
Mi lett a sorsa a későbbiekben?

Összegzés

Okok és következmények
• Miként torolta meg a Habsburg Birodalom a szabadságharcot?
• Miben nyilvánult meg a magyar társadalom ellenállása?

Változás és folytonosság
• Milyen gyakorlati lépéseket tett az emigráció az 1850-es években?
• Milyen események vezettek a Bach-rendszer megrendüléséhez?
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