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32. FEJEZET 
HAYNAU RÉMURALMA, A BACH-

KORSZAK. MEGTORLÁSOK ÉS 
A PASSZÍV ELLENÁLLÁS (1849 – 1867) 

Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc elbukott ugyan, és Eu-
rópában a Népek Tavaszának többi felkelését is leverték, de a ma-
gyarság tartott ki harcával legtovább, és az osztrák uralkodóház csak 
az orosz cár seregeinek segítségével tudta legyőzni. 

Ám e harc polgári átalakulásra vonatkozó magyar eredményeit 
nem lehetett eltörölni. A jobbágyból bérmunkában dolgozó paraszt 
lett, végleg megszűntek az úrbéri terhek. A földesurak kártalanítását a 
nemzeti közbecsület védpajzsa alá helyezték, ami igen homályos 
kifejezés volt, azt jelentette a gyakorlatban, hogy a földesurak kárta-
lanítását az 1848. évi forradalmi kormány már nem tudta megvalósí-
tani. 

Az osztrák uralkodóház azonban a szabadságharcban tanúsított 
magyar magatartásért, a birodalomnak okozott súlyos veszteségekért 
kegyetlen bosszút állt. 

Haynau (1786 – 1853) báró, táborszernagy, a magyarországi oszt-
rák főparancsnok felállította a haditörvényszéket, melyek több száz 
tisztet és polgári személyt ítéltek halálra és még többet várfogságra. A 

foglyul ejtett katonák közül a magyarokat, székelyeket, lengyeleket és 

németeket erőszakkal besorozták az osztrák hadseregbe, a más nemzetisé-

gűeket hazaengedték. 1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar 



4 

forradalom 12 tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Ők az 
aradi 13. Magyarország függetlenségéért haltak meg. 

Többségük nem volt magyar származású, de a magyarság ügyéért 
harcolt, ami egyben egyetemes érdeket jelentett, a haladás érdekét. 

 

Az aradi tizenhárom: Aulich Lajos (1793 – 1849), német származású, 
Damjanich János (1804 – 1849), szerb származású, Dessewffy Arisztid 

(1802 – 1849), magyar, Kiss Ernő (1799 – 1849), örmény, Knezić 

Károly (1808 – 1849), horvát, Lahner György (1795 – 1849), német 
származású, Lázár Vilmos (1817 – 1849), örmény, Leiningen-

Westerburg Károly (1819 – 1849), német, Nagy-Sándor József (1803 – 
1849), magyar, Pöltenberg Ernő (1808 – 1849), német, Schweidel József 

(1796 – 1849), német, Török Ignác (1795 – 1849) magyar, Vécsey 

Károly (1803 – 1849), magyar. 

Czetz János (1822 – 1904) tábornoknak azonban sikerült elmene-
külnie, 1860-ban Argentínában talált új otthonra és nagy szerepe volt 
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az argentin haderő megszervezésében, valamint Argentína első nem-
zeti katonai akadémiájának igazgatója lett. 

 

Aradi vértanúk (Thorma János festménye) 

A magyar forradalom leverését az osztrák katonatisztek sörös kan-
csók koccintása közepette ünnepelték meg. (Arad óta ezért nem szo-
kás Magyarországon sörrel koccintani.). Ugyanezen a napon, Pesten, 
sortűzzel kivégezték Batthyány Lajost is, az első magyar miniszterel-
nököt, aki az 1848-as törvényekhez hű maradt, de egész idő alatt, 
elfogatásáig, a magyar erők és az osztrák udvar közötti békekötést 
szorgalmazta, tehát kivégzése különösen méltánytalan volt, majd 
október 25-én Kazinczy Lajos (1820 – 1849) ezredest is, aki Kazin-
czy Ferenc fia volt. Batthyány emlékét őrzi Budapesten a Batthyány-
tér és a Batthyány örökmécses. 1855 végéig 7545 főbenjáró pert 
folytattak le Magyarországon. Az osztrák bíróságok 500 halálos ítéletet 

hoztak, 114-et hajtottak végre. 1765 személyt ítéltek súlyos börtönbünte-

tésre. 

A forradalom után a császáriak nem teljesítették a nemzetiségeknek tett 

ígéreteiket, sőt, ők is el kellett, hogy szenvedjék a szabadságharc leverése 

utáni önkényuralmi rendszert. „Azt kapták jutalmul, amit a magyarok 
büntetésből.” – mondták már akkoriban is. Az önkényuralom bosszút 
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állt a magyar ügy mellé állt zsidókon is. Haynau így vélekedett: „a 
zsidók, érzelmeik és gonosz cselekvésük által olyannyira előmozdí-
tották a magyar forradalmat, hogy az az ő közreműködésük nélkül 
sohasem nyerhetett volna ilyen jelentőséget.” A magyar zsidóságot a 
fegyverletétel után hatalmas hadisarc megfizetésére kötelezték. (A 
kiegyezés után ezt az összeget, kamatok nélkül, I. Ferenc József csá-
szár visszaadta, és abból úgynevezett Iskolaalapot létesítettek. Ebből a 
korábbi hadisarcból, a visszaadott pénzösszegből épült, többek között 
az 1877-ben felavatott budapesti rabbi képző intézet és tanítóképző.) 

 
A kíméletet javasolók szemébe Schwarzenberg (1800 – 1852) her-

ceg, a birodalmi kormány miniszterelnöke, azt vágta oda cinikusan: 
„Igen, igen, az nagyon jó lesz, de előbb kicsit akasztatunk.” 

Az osztrák könyörtelenséget erősítették azok a magyar arisztokraták 

is, akik szembefordultak a magyar polgári forradalommal és szabad-
ságharccal, így többek között Apponyi György (1809 – 1899) gróf, 
valamint Mailáth János (1786 – 1855) gróf már a harcok idején is 
kíméletlen megtorlásra buzdították az uralkodóházat. Az egyház sorait 
sem kerüli el a megtorlás, valamint a belső harcok. A szabadságharc-
ban magyar papok is részt vettek, mégis sokat mondó, hogy a magyar 

szabadságharc bukásakor az ország templomai hálaadó istentiszteletre 

szólították fel a lakosságot. 
Már 1849 elején, az elveszettnek látszó szabadságharc idején, a 

magyar katolikus püspökök egy része a Habsburg oldalára állt át. Ez 
egyházi és egyéni érdekeikből is következett. E pálfordulás ellenére 
az is tény, hogy sok, főleg kisebb rangú, magyar pap hű maradt a 
szabadságharc eszméjéhez. 

Zakar Péter az egyházak 1848-49-ben betöltött szerepéről így vé-
lekedett a Délmagyarország újságnak 2000. március 15-én adott 
interjújában:” A forradalomnak konkrét hatása volt az egyházon belül 
is. 1848. április 15-én Schwendtner Mihály Buda-krisztinavárosi 
káplán szervezésében Mráz Mihály szentrókusi plébános lakásán egy-


