MEGTORLÁS ÉS ELLENÁLLÁS
1. Haynau rémuralma – a megtorlás
2. Hatalmi csoportok:
• Föderalizmus hívei: Windischgratz: birodalom föderalisztikus, arisztokrácia
túlsúlyát biztosító szervezet legyen – az egyes tartományokban rendi jellegű
önkormányzat – Olmützi alkotmány alapján
• Centralizmus hívei: Schwarzenberg: monarchikus eszmére épített abszolutizmus
(német államnyelv, centralizált birodalom, osztrák vezetés) – a liberális nagypolgárság
is a centralizációs törekvéseket támogatja
3. 1850 után neoabszolutizmus bevezetése: Bach-rendszer (1851-1859)
• 1851. Szilveszteri pátens abszolút monarchiának nyilvánítja a birodalmat( az olmützi
alkotmányt hatályon kívül helyezte)
• Alexander Bach: ügyvéd, liberális polgárság vezetője, részt vett a bécsi
forradalomban, majd a Schwarzenberg-kormány tagja
• Célja: egységes birodalom létrehozása
• Német nyelvű közigazgatás
• Egységes irányítású közigazgatási egységek létrehozása: Erdély, Horvátország, Szerb
Vajdaság és Temesi Bánság, öt kerület kialakítása
• Megyei önkormányzatok megszüntetése
• Az uralkodói hatalmat jól szervezett szakszerű adminisztráció megszervezésével
segíti
• gazdasági szabadság biztosítása a polgárságnak (de: politikai szabadságjogok
korlátozása)
• polgári állam kiépítése – de: osztrák mintára
• osztrák adórendszer, polgári és büntetőtörvénykönyv, iskolarendszer(germanizálás)
• államrendőrség, csendőrség, zsandárság, besúgók
• lajtántúli hivatalnokok gúnyneve: Bach-huszárok – öltözékük: vitézkötéses atilla- de a
gombokon kétfejű sasok!, kakastollas kunkalap, gyöngyházmarkolatú görbe kard
• tilos: a lázadókéra emlékleztető körszakáll viselete
4. Gazdasági fellendülés
• 1853. Úrbéri pátens –de: szőlődézsma eltörlését nem veszi figyelembe + a majorsági
földön élő jobbágyok felszabadítását állami kárpótlással – ez: hátrányos a parasztságra
nézve
• végrehajtás módja: úrbéri perek során – ez feszültséget teremt
• a parsztság a földek egy részét maga kénytelen megváltani + a paraszti földállomány
is csökken
• a nemesség kártalanítása: kötvényeket kap a megváltott földekért cserébe –köv.:
• nemesség egy része tönkrement
• nem tudták a gazdaságaikat modernizálni
• Gazdasági fellendülés
• Jobbágyfelszabadítás – mezőgazdaság kapitalizációja
• Gabonakonjunktúra + kettős vámhatár eltörlése – köv.: gabonatermelés növekedése
• Ipari termelés növekedése – vasúthálózat bővülése – külföldi tőke beáramlása
• DE: államadósság nőtt – ok: költséges a rendszer fenntartása ( katonaság, rendőrség,
államapparátus)

5. Ellenállás
• Nyílt ellenállás: Libényi János szabólegény merénylete – 1853.
• Gasparich Killit ferences szerzetes, Noszlopy Gáspár - fegyveres felkelést akartak
szervezni
• Passzív ellenállás: az igazi hazafi: nem vállalt közszereplést, nem fizetett adót,
kijátszotta a rendeleteket és családi körben ápolta a szabadságharc emlékét.
• De: a középnemesi családok közül sok nem engedhette meg anyagilag az ellenállást –
hivatalt kellett vállalniuk
• Probléma: a magyar polgári fejlődés torzulását eredményezi, hogy azt elnyomó
hatalom valósította meg
• Deák Ferenc: a passszív ellenállás vezéralakja – Angol Királynő
• A birodalmon belül akarta biztosítani Magyarország alkotmányos különállását – az
1848. áprilisi törvényeknek megfelelő rendezés
• Kemény Zsigmond: Forradalom után, Még egy szó forradalom után
• Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra
• 1855. Vörösmarty temetése
• 1859. tüntetés Kazinczy születésének 100. évfordulóján
• 1859. Ein Blick
• 1860. Széchenyi halála - gyász
• 1860. március 15 megünneplése – Forinyák Géza lelövése a Kerepesi temetőben, majd
temetése – tömegdemonstráció.
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Emigráció
Kossuth: vidini levél (1849. szept)
Céljuk: az 1849-es helyzet visszaállítása és a forradalom befejezése, továbbvitele
A nemzetközi közvéleményt befolyásolták
A magyar ügy számára próbáltak híveket szerezni – Kossuth: Anglia, Amerika
Nem sikerült jelentős eredményeket elérni
1859. tárgyalás III. Napóleonnal – majd: Kossuth, Teleki, Klapka : Ideiglenes Nemzeti
Kormány létrehozása Nemzeti Igazgatóság néven + Magyar Légió – de: Villafranca

