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20. Szemere Bertalan belügyminiszter.
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27. Nyáry Pál, Pest megye alispánja.
28. Madarász László,Kossuth legodaadóbb hive.
29. Pe'rcze'L MSr. ' ,
30. Kos su th a táoornokí karral.
31. A Kossuth-föveg sulyosabb a császári koronánál.
32. Horváth 1~~il"..ály
közc.ktat,'ÍHüW'i m:i ni:::zt-er.
33. CsánYi Lászl,) közl.E:<edi~dci!3Yi IriYlic3ter.
34. Batthy&~y KáZmérkülüeyrnini6~ter.
35. Teleki László párizsi magyar követ.
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37. Andrássy Gyula konstantinápolyi magyar követ.
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39. Perényi Zsigmond,a fels6ház
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._----------------------~---------------~----------------- 1.---------------------------""--

--------------_

.•..-

A XIX.század első évtizec.8iben temetői csendesség

lOrult EurÓpa.legna.gyobbrészére.
L

A

francia. forradalom és

napoleoní, háborúk .után a régi rendszer ill te diadalát.

A

lorOSZkiTá],y, az orosz cár és az osztrák császár a Szent;zövetség kötelékéoen tettek fogada1ma.t~hogy a nehezen
Lelyreállitott

"-rendet" megőrzik, azaz meggátolják a ha-

.

,

.adáe

és a szabadság gondolatának érvényesülését.

lad politikai
L

A

sza-

fejlődés utáni vágy sokakba.riélt, azonban

reakció félelmetes szuronyerdeje elnyomta a azabadség-,

Izeretó' egyénekés népek r.angját. A huszas években azon>811

a.z .Angliában, Franciaors7ágban és :Belgiumbanfejlő-

lésnek induló gy'c.iriparés a kapi talizmussel
:ü16 gazdasági. vér'.'.:Elringéslassan áttörte
re őrzött bástyáit.'

együtt élén-

a reakci6 fél t-

Az élénk üteIDÜgazdasági fejlődést

~gyregazdagodőpolgá.rosztály tette

lohetővé, mely tisz-

iábal1volt áZÚÜ, ho{'Ya tőkeképződéshez szükséges terlelési és kereskedelmi szabadság nchezenképzelhetó
~litik8i

el

szabadságjogok nélkül. A szabadságeszme poli-

~ikai hivei és a gazdasági azabadság hirdet6i
~aláltak. Igy indult harcba a. haladás uj,

;6 liberális

nemzedékeegy szebb ésjobb

sza.badságszereJ.
világért,

Magyarországonis hosszu ideig tartott

Lyomasztó

egymásra

a dermedt,

csend. A haladás gondolatának hirdet6i t gondo-

lan szemffieltartotta a bécsi kormányzat. A jobbágyság re~nytelenül nyögött az elnyomás igija
~ életet

:Bécsgy~at0sitó

alatt.

politikája

iorukban B az azGl:dtkövető inflációban

A g~zdasá-

irányitotta.

A ~

elszegényedett

."-~.

._----_ ..•_-------- •.._-~-----~------~---------2------------------_.------------------------------------~
birtokososztály

konokul raga.szkndott ősi feudális jogai-

hoz, hogy igy legalább vagyonának roncsait megmenthesse.
Azonbanaz eurőpa.í,liberalizmus

fejlódésének utján Ma-

gyarország semmaradhatott le.:A fejlett

gyáriparral

ren-

delkezŐ nyugati orsz,it:;okbana földmüvelés :tb kozatosan
visszaiejlódött.

A rohamosan szaporod6 népesség ellátásá-

ra szol.gál.őélelmet behozatallal

kellett

södött az érdeklődés a kel.e+eurépaí.,

.

Lránt, Innen aka,,:,tákfelvásárólni
.

pótolni. l1egerá-

gabonatermó országok

a szükséges gabonát s

egyuttal piacot akarta ,teremteni ipari termékeik számára.
A haladó szelleIDÜmagyar politikusok

felismerték,hogy ha
/

.

Magyarországnem akar véglegeson lemaradni az európai éliamok meginduló gyi1kos versenyében, akkor korszeI'Üsitenie
kell gazdálkodási rendszerét éd fejlesztenie

kell iparát.

De észrevették azt is, hogy a modern fejlódéshez pénzre
van szükség, tehát megkell szervezni a tőkének az országba való beáramlását •. Mivel pedig mindezek a reformok
nemvoltak elképzelhetóek a régi politikai

rendszerben,

mely csak a birtokososztá1y érdekeit védelmezte és sem a
jobbágyság tömegeire, sem a polgárságra nemvolt tekintettel

~ a reformnemzedékpolitikusau

tuknak tekintették
a politikai
terjesztesét,

elsórendü felada-

e~~ek a régi rendszernek a lebontását,

szabadságjogok szélesebb rétegekre való kia gazdasági fejlődés

szabadabbé

tételét.

A szabad f~jlódés kerékkötője a feudális nemesi
birtOkososz cály vo1t. A körmönfont magyar jogrendszer
t.örvényc.ikkekt:iIfl(.:.~~;SydLehetővé

tette,

hogy a birtokos-

---------------,._--------~ ..
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- 3--------------------------------------------------------osztály mértéktelenül kihasznál'lassa jobbágyainak IIIUl1ka,;rejét.

Ezzel nagyon megnehezült egy ésszerü és'oksze~

termelési rendszer kí.al.akul.áaa,

A birtok fejlesztését,a

beruházásokat Viszont lehetetlenné

tette

az a körülmény,

hogy nemesi "birtokra a pénzemberek nemadtak kölcsönt.A
magyar jogrend ugyanis nunden e~ közzel védte a nemesi
birtok sértetlenségét

ts módot nyujtott

anyagi természetü

pörösködések évtizedekre való elnyujtására.

A nemesi,ren-

,

~alkotmány lebontása tehát els6rendü követelményevolt
. a haladás megí.ndul.áeénak,
Á

régi politikai

rendszer a nemesi birtokososz-

tályt védte s mégis; a .magyarliberalizmus legelsó,legkiválóbb harcosai éppen ebből az ~sztályból kerültek ki.
Éppen az legnagyobb érdemük, hogy anyagi javaik segi tségéve1 szerzett miivelts égükkel jól sáfárkodtak. Felismerték, hogy önző osztályérdekek figyelembevétele' a nemzet
/

egyetemét kárositja

meg. Félre tudták tenni osztályéSnzé-

süket és harcba indul tak az emberi szabadság és egyenlőség gondolatáért,

a jobbágy felszabadításáért,

sági és politikai

függetlenségért.

a g2Z~

A harmincas , évek elején

a nagy átalakulás vágya már komoly formákat öl tött.

Ek-

korra már számoshal adóeze l.Lemíí , gazda.ságilag és politikailag képzett szakembernőtt fel a üatal

magyarnemes-

ség soraiban,s a g~dasági fejlődés nyománmegindult a
polg6.:ciosztály megerősödése is.
szág már csak indit6jelre,

A liberá.lis

Magyaror-

vezetőre várt.

A sors a lassu fejlódésért,

a hosszu várakozásért

--------------------~-----------------------------------4-------------------_

bőségesen kárpétolta
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a magyarságot: európai mértékkel mér-

ve is Valóbon nagy embert állított
lom élére.
! Lkép;]

Széchenyi István,

a magyar z-ef'ormmozga-,

a "legnagyobb magyar" való-

ban méltó vezé re volt hosszu ideig a magyar
haladás gondolatának. Hatalmas munkáinak.hosszu sorával
/Hitel,

Világ, Stádi'.2IIlstb./,

bizonyította

kérlelhetetlen

logikával

-:-s szava nemmaradt pusztában kiáltó

szó -

hogy az elavul t rendi alkotmány megakadályozza a korszerü
,magyarmezőgazdaság, hitelélet
Felhivta a nemzet figyelmét

és iparosodás fejlődését.
II

legsulyosabb magyar hibákra

és bünökre s az erkölcs tekintélyére
fel ,mindenIlk1€{8Xt,kiilönösen

Q.

hivatkozva szólított

mararl.inemességet

gyobb vétek, az önzés Leve tkezásé re , Tiltakozott
re, földesurra

El.

legna-

a nemzet-

és jobbágyra egyaránt káros robot és dézsma.

ellen. Hitet tett

a nemzetiség~k közti kölcsönös megértés

mellett s hirdette,

hogy a szakképzettség fontosabb a

származás-nyujtotta

előjogokriál.

Azonbannemcsak élméletben, könyvekben fejtette
ki álláspontját.

i 2.kép. I

MInt airnemzet legels6 napszámosa."fá-

radhatatlan,

idegőrlő IllUIlkátvégzett,

hogy a.

magyax társadalommal, a nemességgel és polgársággal el.sősorben, megkedveltesse a haladó világ szellemét.Jelentós

összegii al api tvánnyal, megvetette a Magyar

TudományosAkadémiaalapját.
és egy szaktársaság
állattenyésztés

Lóversenyek rendezésé7el

alakitásával

fejlesztését.

előmozditotta

S~ivén viselte

a magyar

a magyar

----_-...---------_~~_--------------------- 5----..;.------------------------------folyami és balatoni hajózást,

ahajóépités

gazqpságmunkáját hengermalomalapitásával

ügyét. A mezóigyekezett

megkönnyiteni• .Azipart vasöntóde, gépgyár és hajógyár
alapitásával

r ~.kép. t

mozditotta eló.

.L'egkedvesebbterve,

a Iludát Pesttel

összekötő

r

elsó állandó vashid, a. Lánchid csak: l849-ben készült el
teljesen.

Azonbanmár a terv is alaposan megmozgattaa

cselekvésre különben lassan ha.jlamos magyarközvéleményt.
Széchenyi ragasZkodott ahhoz,hogy a hídon mindenkinek,
még az adómentesnemességnek is fizetnie

kell az átkelés

alkalmával. Mindenki é.rezte, hogy a régi rendszer alapjaiban ingott meg.
A magyar politi. kai és gazdasági. élet élénk pezsgésnek indult Széchenyi és m~~társai
Iskolájában
a fiatal
.

fellépése nyomán.

.

magvar politikusok n6ttek fel • .Azuj

nemzedékazonban már többet és jobbat akart, mint Széchenyi. Őkmár nembiztak a bécsi udvar jóindulatu támogatá.~
.

sában, nemhittek

abban, hogy a magyar fónemességet és

maradi köznemességet ből.cs szóval rá. lehet venni a hal edás gondolatának támogatására. :Bécsi gyámkodástól, feudális kötelékektól független magyar államot akartak teremteni és egyre gyökeresebb rendszabá1yokkal akarták megszüntetni a rendi különbségeket nemes és jobbágy között.
Széchenyi hivei és a fiatal
I""!

4~.ké~'~p-.""}
lentét

nemzedékközött e1-

támadt: ~<?_ssuth
.~_~,1~,a fiatalabb nem-

zedék vezéralakja igy vált Széchenyi legnagyobb
politikai

el.Lenfe.l.évé
, Kossuth is fontosnak tartotta

az

--------------------------_._----_. 6 -
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ország gazdasági megerősödését,
dását,

azonban els6sorban

getiensége,

politikus

wlt~

az

ország füg.

szabadsága mindennél e16bbre való volt mámá-

ra. önállé ·ls független
'101 t'

a társadalmi reform megol.••

magyal'

nemzetá.llam megteremtése

a célja;,

f 5_kép.

{ Ujságjában,
1JJ.a{!;3"ar

a Pesti Hírlapban,

politikai

széles közvéleménye előtt
keiben a társadalmi

napilap

10

It,

znely az első
már az ország

tárgyal ta izz6hal18Uvezércik-

r<.;foI'm, de els6sorbnn a magyar füg-

getlenség kérdéseit.

De ugyanakkor hirdette

a szabadság legerősebb

,

bástyája

a ~getlen

a.zt is,hogy
magyar nemzet-

gazdaság. A fejlődő tőkésgazdasági rendszer elveinek megfelelően ó az ipar é8 a bankélet fejlesztésére

fektette

a f6suJ.yt. A. Pesti Hírlap cikkeinek nyomán született meg
a.z.'~Országos VédegyletU,
kat, hogy lehetőleg

csak magyar eredetii íparcikkeket

a. Gyáralapitó B:és:vénytársaság.

[6.kép.

m~vá-

Kossuth biztatására kelt életre az Ipare81esü-

sárólnik.

w.,

melynek tagja,i kötelezték

1

fe] 1endül'ésüke t
magyar

El.

Neki köszönhetik

magyar gyári'par és az első

pénzintézetek.

Komolykérdéssé

vált Kossuthék korában a. nemze- .

tiségekkel val,( viszony megoldása. Kossuth é8 hivei
- Széchenyivel el.Lenté tben - meg voltak gyóz6dve, hOg(
ha a politikai

szabadságjogokat egyformán mega4ják magya-

roknak és ne~r~aroknak,
nak tb"bbetkövetelni:

akkor a nemze~iségeknem fog-

hü fiai

lesznek a szabad Magyaror-

szágnak, sót később nyelvükben is meg fognak rnagyarosod-

__ .,--_.---------------_ ----_.- ..- 7.-----_._--------_._~-.--.-_----_
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iti.. A nemzetiségek azonban,
ját nemzetük jogaiért,
harcoHek • .A.

kOT

a magyarsághoz hasonl.óan,

sa.-

2.'.ltonomiájáért és függe:tlens8~ért

felfog-ásá.nalcm8g1'elelően

engednényelere

egyik fél sem vol t haj~[(.ildó. A küzdelem a negyvenes években élesedett
zéssé fajult.

ki, ma.jd 1848-ban fegyveres

először

öaszeütkö«

a horvétokkal , majd a szerbe.kkel
la

é s románokkal ,
Az ujjáalakuló Magyarország
se volt a régi !lleg';lrerends~5L sorsa
vallották,
lenállás

egyik fonto3

kérdé..•.

ie. Kossuthék

azt

ho&)"a. megy6k a Rabsbm.'g.;.ellenoo nemzeti el-··
bí atcs bást;/ái, melyekre feltétlenül

lehet
a nemzeti függetlenségért vivott
,
szemben a központosit6kr~.

számitani

harcban.

Velük

centralistáknak nevezett

kis csoport - kö7.tük a. ~rsékel tebb halad6k vezet6 szel-

l í .kép.l

lemi· egyéniségei)

. Z.sif9ll9!ld, S!~8oy :é,szl~
T~.e:rort Ásoston - azt hirdette.

Csengeq

Ant~

hogy er6s·és t"Ug~t-

len nemzetállam csak központo3i tott

,-.

!-emé!1t

Éötvös J6z8ef,

kormL:.1Yzattal kép.-

zelhető el a hogy a megye kiUönben is a maradiság és

. n em a haladás i'ellegvára.
Sem K'Jsstlth és hivei,

sem a. eentr.:1listák

feledkeztek meg a legfontosabb magyar kérdésről.
paraszt~~
rendszer
tását

t

sorsá,rél.

Fontosnnk

tarto~ták

8.

nem
a

job~ágr

megSzlintetését, a parasztság földhözjuttamert ezzel az o:;,:szág gazde$á.gi.·előrehaladását

vél ték - teljes
zért tartótták

joggal - szolgálni,

- de nem csak e-

fontosnak. !'inberl js politikai

jogokat

----------_._----------------------- 8 -_.-----------------_._-~ak

adni i1l~}(~e~.!f::_:::~.YE_
~..?_ttv~.§E..~.c~~r~~_~m.}.és

nvel.vi hiilönb::légtétel nál.kül , YiUönösen mély meggyőzőJ
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déssel v~lották

a teljes

népi deookrácia

tal }-ia[!yarorszác" if j1".9radikális

irói

elveit

a "Fia-

és köl tói.

köztük

a le~Tadiká~isabb magyar népi forradalmár,
~~

!,etőfi

( ~.kép.

i

lista

&'Índ.or~valamint
politikus7
eszméiért

(~adó

a parasztsáe

politikai

de nem feldkezett

Táncsic~ H~ly.

Táncsis,akit

börtönbüntetésre

is itéltek,

öntudatositását

meg a fejlődésnek

ról sem. politil{ai

értekezéseiben

müveiben általános,

természetes

egyenl6ségért

politikai
telenül

népszerü szépirodalmi
jogoIcon alapul6

küzd6térie.A
Kossuth volt

lelkes

fiait

a mozgalom vezére.
mérsékeltté

vált
ÜD

€:lyik csoporthoz

Mallette

az ellentéteket

form hiveil azonban a nagy eszmében
bontani a réGi nemesi rendi

hogy helyébe uj,

a

szebb,

az idők

~zéchenyi éa hivei,

csopor-t ja , majd a rael.

Voltak néhányan,

sem, akik közvetit6-

ként akarták konzervati vok és reformerek,
r'ad.ikál í.sok között

állitotta

negyvenes évek végén már kétség-

tácJvra helyezkedett

akik n8IT.tartoztak

meg,

emberi

való küzdelem a lIlaCyarság széles

a másil: oldalon a centralisták

kell

ki céljául,

induló rrruuUQÍsosztály-

mozgatta meg és legkiválóbb

folYID1Bn
reformerból

dikálisak

tüzte

küzdött.,

.A reformokért

rétegeit

az első magyar szoc í.a-

mérsékel tek é3

ldef,Yenli tení.

A re-

mind. egyek vol tak.~ le
alkotmány korlátait,

sz~badabb fe~16dé6 indulhasson

-----_ ..---_
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.AY.likor
a februári párizsi

forradalom hir~re rr/:g-

pezsdült az élet az utolsó rendi országgyülés ódonszagd
pozsonyi tárgyalÓteT:T'.ében
és március 3-án felhangzott.
Kossuth döntő hatásu felhivása az oS3trák kormánykörökhöz: adjanak alkotmar~Jt a birodalom minden népének - a
.refo::1JllIlozgalom
a _f'or-radal.mí,

alkotás utjára

lépett.

A

rendi alkotmány keretei u:3.r ekkor összeomlottak. A pesti

LlOoklfu!]

fiatalság,

jurátusok, polgárok és mUnkásoklel-

kes má:rci-J.sl5-i megmozdulásacsak a végső lökést adta meg a politikai
kötelékeinek Lerázása,

fejlődéshE~. A cenzura fojtogat6

a IINcmzetiDal" kinyoma.tása,Tán-

csics Mihály kí.szabad'í, táaa a független magyar állam megIn.képe

I

sZÜletésének első látható
Széchenyit

iél -

jelei

voltak. Még

eY' különben félt6

o.ggodalom-

mal szemlélte Kossuth egy~~>(,
növekvő népszeriiségét és

radikalizmusát - magával .ragad+a a mérciusi napok viha.ros lendülete.
titkárának,

Két nappal,

a pesti eseményekután

igy irt

Tasnernak: "13arát am, csudákat élünk. Nemzeti

honunkhajszálon függött. Az elsó fel vonás gyönyöriien
sikerült.

~teli

vagvok a legszebb reményekkel... Ha.

reakci6 nem történik és több lesz bennünk a hazafi ság,/
mint az irigység s több a polgári erény, mint a dicsvágy,
én biz azt hiszem, les~ még a magyarbul valami s pedig
sok."

A reformmozgalompolitikai

sullyal

vezető egyéniségei ek'cor nég szinte kivétel
rály~á~,

az alkotMm:ros

rendelkezé
nélLil a ki-

megoldás mellett foglal tak állást.

,--------_
.Azt remél ték.
alkotmányt
!12.kép.

•...

_-------~-... ~--- _- ._--------_ .._------.•

hogy a bécsi

kcrmányt , mely kényt(~len volt

adni Ausztriában,

mánden nehézség né'Jti.il :.ci

1 lehet venni az alko tmányoa magyar követelések
teljesitésére.

elsó fúggetlen felelős

Igy amircius

l7-én kinevezett

magyar kormányban többBégb.ena

mérsékel t politikusoK foglal tak hdyet.
kor még szintén

a békés kibontakozás

kel teletél csak a politikai

taktika

Kossuth maga ek-

hive volt s a mérsékérdésében kiUönbözött.

Azonban a bécsi udvar kétszinü politikája,
természeténél

i> gva egyre erősödő radikal:l.zmus ~ban

hordozta. a. természetes megoldást.
rült

a forradalom

Amily mérték1.Jen ke-

egymással, szembe a nemzet és a bécsi

élesedtek ki az ellentétek.

udvar, ugy

A mérsékel tekt

a kompromiez-

szum hivei visszavonultak s a forr dalom hivatott vezetői
egyre nagyobb mértékben "..et·:-i': kezükbe a.z ügyek irányitdsáto
[13.kép.

[ A konnápy elnöke, ~thy;ány
1843.óta

kális

vszére vol t ,

té.jos lett,

aki .

a. 1őrendiházi. ellenzék eléggé 'radi-

6

azonban csak addig volt rad.ikális.

amig a küzdelem a rendi országgyill.és keretei

között folyt.

alatt már szembenállt Kossuthtal t aki
egyre jobban hirdette a teljes nemzeti függetlenség.

Miniszterelnöksége
szükségességét.

A minisztertaná.cson Kosuthtal,

a par-

lamentben a radikálisokkal azémea ~ulyos küzdelmet vivott.

De ugyanakkor .harcolnia

ci6s tervei

ellen
,

is.

kellett.

SUlyos nehézség~

dott komoly alkotó munkát végezni.
vol t köszönheM

A.Z

.Az

a kama.rilla reakellenére

6 tevékenységének

első honvéd:;o;á.szlóaljak,
/

is tu.:

a magyar hon-

---,---_._--------_._--------------------------.- II -

-------------------------------------------------------~véd.ser'egmagvánakfEJ.álli tása. A kettés
nembirta

küzdelmet azonban

sokáig • .Amikorszeptemberben Lambergmegölése

és a pákozdi gyózelemután a békés megegyezés lehetetlenné vált,
latt

lemondott és átadta helyét a Kossuth vezetése a-

álló HonvédelmiBizottmánynak. Bukásának s végered-

ménybentragikus halálának az vol t az oka, hogy abban a.
hitben élt,

megbékitheti egymással a .forradalom és a. re-

akció táborát.
Kormányáual1
~cét mini~zternek csak key~s szava
volt a politikai

! l4.kép.

[

életben.

A hadügyminiszter, Mészáros Lázár tábornok

csak később tért
szintérról

slemondásáig

. sekkel f'ogl.al.kozo
Eszterhá~

tt,

haza. az olaszországi

had-

/

ugyszólván csak katonai kérdé-

A királ;}' azemél.yekörüli miniszter,

pál lélekben maradi gondolkodásu volt s ami-

kor 1848 koraőszén a .magyar csapatok olaszországi. hadba-.
vetésének kériyes kérdése szónyegre került,
sen visszavonulni a politikai
[15.kéV71

sietett

sürgő-

szereplést6l.

A rc:,:'or:wküzdel
emmegar.dí,
tó ja,

Széchenyi. Ist-

ván a kdzmmka-,és közlekedésügyi tárcát
kapta.. A "legnagyobb magyar" ekkor Irá' munkábanés aggodalombanfel6rölt

idegekkel szemlélte a politikai

élet

esen:ényeit. Tisztáben volt azzal, hogy mily hatalmas mun~
.

,

ká.t végzett az or-s zág gazdaaágí., társadalmi,
szellemi életének me~~itásában.
~ :.eformeszmé:<.:
meg fognak állni

politikai

és

Ó sokáig azt hitte,hogy
a megval6sulásnak abban e.

fokozabéban, me.Iy=t ő nemzéte további felemelésére a leg-

------------------------ 12 -
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~or

Kossuthoz csatlakozott,

tudta, hogy a fejlődés vége csak

a fegyveres forradalom lehet.
moruvéget is.
szolgálatot,

az országgyülés többsége
Látnokként megérezte a

6Z0-

S mivel idegei ekkor már felmondták a

az a gondolat gyökerezett megbenne, hogy Ó.

a nemzet leghívebb fia,

a. magyarság sirásója

lett

akkor,

amikor népét a fejlódés utján meginditotta.
ll6.kép.

I

Bomlott aggyal, összeomlott idegrendszerrel
szállitották

48 ószén a döblingi elmegyógy-

intézetbe.
A kormánybanhárman képviselték a Széchenyiféle mérsékelt irányzatot,

Deák Ferenc, Eötvös József és

lG.auzálGábor. A legmegfontoltabb, Legnagyobbjogászi kép[jJ.kép.1

zettségii képvíselő; Deák Ferenc az igazságíigyyi
tárcát kapta. Zala megyekövete kezdettél fog- .

va. a reform hive volt • .Az országgj1ÜlésekenKossuth táborában foglalt helyet,

helyesel te politikai

és társada.1.mi

reform-elveit,- azonban soha nemvolt hive Kossuth radikalirmusának. A kormánymegalakulása után az uralkodóval
való megegyezésmell.ett tört lándzsát s lassan elszakadt
K~uthtól.

Több ízben megpróbálta, hogy az udvart jobb be-

látásra birja

az alkotmányos magyar kormánytervei iránt.

Felkereste Ferdinándot Bécsben és Ipnsbruckban, azonban
ném tudott sikert

elérni.

A kettős küzdelem 6t nemtette

beteggé: kiegyensulyozott idegei, ázsiai nyugalmamegóvták
a ~:atasztrófától s amikor a szakítás elkExülhetetlenné
váJ. t, visszavonulta

politikai

élettől

s csak az abszo-

------'.
____
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lutizmus korában kez:lett ujra ezerepalzu ,

A ,~ehtralist8k vezére, Eötvös J6zsef a val-

~é~

lá.s- és közoktatásügyi
ban Battyány mellett

tá.rcát kapta. Koráb-

a felsőházi ellenzék vezére volt.

A ~ormány~an

Széchenyi

ragaszkodott

a törvényr:s megoldás~oz,

megegyezéshez.

és Deák álláspontját

az uralkodóval

ó is lemondott

Szeptemberben

távozott. Politikai

Bölcseletei

lyen emberies gondolkodá~a

következtében

képzett-

alapelvei,

tiszta er-

kölcsi elvek alapján oldotta meg. A mérsékeltek

/19.káp.]

tozott K1í~ál

közé tar-

Gábo!" az elsó magyar ipar-

és földmüvelésügyi
tű'; 8" XIX. század

mé-

még a legkénye-

is mindig józanul, humánusan,

miniszter

elején magyarosodott

is. Cseh erede-

katona.családbél

származott. A negyvenes

években a jobbágy- és földkérdés

legkiválóbb' szakemoerei

közé' számított

a reformmozgalom
ban ~g

fogva,

egyik oszlopa volt. A ,márciusi mozgalmak-

a radikáli8okkal'~együtt

pesti nemzet6rség

s kezdett61

haladt és résztvett

D~ge~ervazésében.

Kesóbb eec~

ban a mérsékel tek felé tolódott el s szeptemberben

a

job6 i~

visszavonul t.
A kormányban
l"'~20-."":'ké-:'-p-.

~1

Kossuth feltétlen

kai küzdelemben
radikálisok
.

republikánus

hive volt

Szemere Bertalan belügyminiszter.

.

felfogásu,

nem tudta elképzelni

A politi-

az elsó perct61 kezdve a

oldalán vett részt. Bár kezdetben
a bécsi kormánnyal

,

való

és külföldre

i:rásE..ibanmély filozófiai

séggel nyult a kérdésekhez.
sebb problémákat

képvisel te és

nem volt

a megegyezest

s később teljesen a független ~

/

----,----- •..---_ .._----~---------------
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gya:r állam Gondolata és a ~O:rTRdal.om
mellett
lást.

foglalt

ál-

A nemzetiségekkel szemben - külöDÖsenkezdetben -

m~gn~kuvó

álláspontot

vallott

s a nyelvhasználat

kér-

désében a horvátokkel kapcsolatban sulyos politikai

ne-

hézségei támadtak.
Az országgyülés nagy lelkesedássel

EL

konnány bemutatkozását,
( 21.kép.

I

tikai

azonban az igazán komoly poli-

nehézségek még csak e~tá.n következtek.

, A Be.tthyál'iY-kormány tagjainak
egyezésre hajló politikai
lament radikális

122.kép.)

fogadta

felfogása

i~ozó,

meg-

következtében a par-

szárnya. már a. nyár folyamán er6re ka.-

pott.

A. fiatal

radikális

csoport lapja,

Pálffy Alb~rt szerkesztésében

a

megjelen6

"Március Tizenötödike" mind a politikai,

mind a tá.:r'se.-

.

.

dalmi reform terén lagymatagsággal , megalkuvá.esal vádol- ,

!_~~

ts.: a kormányt.

ezekben

3.

L:-tekben a parlamentben

és azon kivül dönt5 többséget k~ott:
vé.g:;6 radikálisok,

a. függetlenséS';'e

'a })Olgárság és a ~p

bálványa lett.

Népszerüségét nagymértékben fokozta _a honvédsere! felálli

tása. i..
~l_riii. tanusitott

a nyár folyamán nyil v{nva1.óvá. vált,

cióval és zsoldosaival

munkája. Már

lelkes

hc;gy a bécsi reak-

fegyveres leszámolásr&kerül

sor. Kqr .suth mint pénzügyrnírrí.sz+cr- julius
(23.kéi.~J

mas beszédben tárta
gei t és fellrérle

meg a hazát".
Sziik3éges hitel

Kétszázezer

fel

ll-én

a helyzet

a parlarnentét,

a

hatal-'
nehézsé-

"mentsék

főnyi honvédség és az ehhez

mcgszavazását kérte.

Az orszá.ggyülés.

egy emberként szavazta meg a javaslatot

s még Kossuth

-------------------------------------------------------
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-------------------személy~s ellenfelei
a

P€;I'C

is őszinte lelm s0déssel érezt4k át

történelmi nogyságát• .Amikor- orszá.e.gyülési beszé-

dének ~akorlati

folytatás~t-

utrakel t, hogy. a magyar

Alföld népét fegyverbe szólítsa
( 24.kép.

I

az elnyomás ellen,

Cegléd,

Kecskemét, Szeged, Debrecen és a többi városok és f8~vak fegyverfo~t6

kivétel nélkül jelentkeztek,

lakosei szinte

hogy a márciusi napok rlc"..f!Y

erednényeit,. c..magyar szabcdságob negvédelmezzék. Igy a.
. szeptemberi politikai

döntés után Kossuth helyzete egyre

jobban megerősödött. Az ország kormányzáaával,megbizott
HonvédelmiBizottmány nagy többsége személyes hiveiból
karük t ki,

sót a radikálisok is hely9:tt foglaltak

A bí.zo ttrnány vezető tagjai /e.zemere Bertalan,

benne.

&árY

Pál t

Madarász LászlÓt Perényi Zsigmond, Pálffy János és mások/
a függetlenségi harc nagyszerű korszakában valamennyien
vezetószerepet játszottak.
A bécsi kormán.:n;yal
val& -végleges asakí.tás , majd
a kato~~ ellenállás
ta a belpolitikai
t ak,

megszervezése nagymértékben tisztáz-

viszonyokat. A mérsékelte~ viaszavonul-

Egyesek azonnal a kormánylemondása után, m:i.nt a

kabinet minisztereinek többsége. Mások csak akkor, amikor a katcnaí helyzet kedvezőtlen al akul.é.sa szólt bela
dönt6en állásfoglalásukba.
l25.kép.

1

Déneif is,

Igy tett

az ifjabb

a kormányfrankfurti

Pázrnándy

követe, majd

az als6ház elnöke. Az ó utja csak akkor vált
el. Kossuthétól, amikor a korI!lá.Iw
Windischgraetz csapatai
e161 49 januárjában Debrecenbemenekült. Ekko~azonban anynyira elfordulta'

forradalom ügyétől, hogy résztvett

az

------------------------------ 16 -----------------------------osztrák fővezér politikai

megbeszé1ésein• ..Amikort~assza1

a honvédcsapatok kezébe került,

csak nehezen tudott meg-

statárium elől.
Tisztáz6dtak azonban a politikai

menekülni

El.

má.liik oldalori is.

Több olyan m~ar

korábban nemvolt radikálisnak
lllaQ'IX

kbrmányhoz akkor is,

Viszonyok a

vezető politi~iaki

nevezhet6, -hü maradt
amikor az

a

f~gyveres

Igy például L6nyaY Menyhért,

korábban

e.

forra-

dalom utjára. lépett.

r 26.káp. (

-. nyi hive, kitartott
tavaszán

államti tkárságot

Maga1Dan a Bizottmányban

szerepet Nyáry

játszották.

Nyáry PáJ., Pest vármegye MÜveI t és lelkes alispánja, e, ~kálisok

régi hive, lett

mány alelnöke és a belügrelc ültézője.
lenesen tovább is

Mészé:'6s

majdnemminden fontos
mély6sen döntött.

t

slSt 49

váll. al t a Szemere~kol'I!lá.nyban.

a legjelentősebb

Pál és Madarász Lászl6
(21.kép. 1

Kossuth mel~ett,

Széebe-

ép.1

26.k

á. :Bizott-

A bldügyeket ide1g-

LázR.r intézte,

•

azonban Kossuth

poli tilffii és katonai kérdésben sz&-

Sok esetben hallgatott

bizalmasára,

leghűségesebb

Madarász Lá.sz16ra., aki a l3izott.

mányon belül a postai és !end6ri ügykört vezette. Ma.da.rász széls6séges ~adikális

felfogásu

volt

s szemé-

lye fokoza.tozsa1l el 6térbe tolódott,

ahogy a forra.d~om

nete is egsre radiká1Úi.abbá. vált.

A politikai radjkeJizmus természetesen nem
hiányzott

8

honvédség magasrangu tisztjei

között san.

me-

-----------------------------~------------------------ 17 -
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Perczel Mórj.:S.. a D.lná.ntul védője mindvégig
Kossuth r~dületlen

tor.ai fe~elem

rovására.

álló Roth-féle

csoport

tán tábornok l.ett,

hive volt,

A Jella.sich
feiett

Bokszor 'a ~

parancsnoksága. 'alatt

aratott

ozorai

majd a tavaSzi hadjárat

gy6zelme u-

idején e. szerb

"ile.dszintér p~.rancsl1okaként müköcb tt.

A Honvédelmi Bizottmány megal~ásával
den oldalr61
ten~rnyi

fenyegetett

811yo13helyzetben lév6 ország

gondjának megoldása mind Kossuth ta.josravárt.

Hihetetlen

energiával

foglalkozott

az összes eléje kerii-

16 üggyel s figyelme sok apr6 rés~etre
Lönősen'

a~

8.

is .Idterjed.t.K'1i-

Debrecenbe való meneldUés u.tán iszaka.dt rá

teg tennival6:

meg kellet,t

szágban az ellenállást.
nyvImJ..lá.:,a.egybeesett

re~

a kettéazakadt

szerveznie

or-

Windischgraetz csa.patainak el6-.
a. nemzetiségekkel való küzdelem f'el-

lángO\ ~8áva.l. A nemzetiségek Mcstál' vá:rták, hogy megIllenti őket a magyarokt61;

szabadságot akartak s mégis

az elnyomás szolgálstába. állottak.
~déken és Erdélyben egyszerre

A Délvidék@., a. Fel.

osapott magaSra. a. fegyve-

ree küzdelem tüze. A 13izottmál1yra. sulyo~ társadalmi
dések megoldása. várt: mégis a figyelmet
védelmi l':é:rdésekre keliett
ko:rhlány

rint

els6sorban a. hon.-

össz]?öntositani.

A debreceni-

sulyos anyagi nehézségekkel küzdött.

Nemzeti Bank céljaira
ért.ikü aranyat

Pe~tr 1 elszállitani
A pénzügyek intézője,

összegytijtött

kér •..

másfél

A Magyar
milli6

fo.

a. gyors ;llenekülés közben nem sikeJ."Ült
s igy az az osztrákok'kezébe
fus~hek Fe"~

nem állt

gaal atán, egyes hí.rck szerint összejátszott

l:erült.

hivatása ma.a. bécsi kor-

._----------------------------_._- 18 -
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nem mozditotta

l:éppen a hadsereg ütóképességét.

Kossuth mindennek elle-

nére meg tudta szervezni az ellenallá,st,
á.lli tott feg[Ver alá s igy tavasszal,
sereg Göreiy

e16 ke1ló-

uj zászlóaljaka,t
alIlikor a magyr.,rfó-

vezetésével dir.dalm?snn \Onul t átl'. Tiszán-

tulr<:'., lehetóvé vált,

hogy a ko~

kisérletet

tegyen

II

megszállott ors zágréaz fels zabadft'ásáre..

r 'Kossuth

(30.kép.

legsu1yosabb problémája. ézekb~ a

hónapokba:: a hadsereg hangul.a'tának kérdése
volt.

A tisztikar

egy részét,

hadseregben szolgál tsa
l!IaI'adt

tett

mely eredetileg

Batthyány-kormmy megalakulásakor

mugyarorsz,: gi szolgálati

meggy6zni arról,

a. osászári

helyén, csak nehezen lehe-

hogy a forra.dqlmi ko:rv..á.nyz.at a tör-

vényes magyar kormány s hogy a s~akitás o~a Bécs hitszei6
megut['..r~áse.
volt.

Görr-;ez maga nem rokonszenvezett

gocan Kossuth radikalizmusával
azembenál.Lő

«rök mérlegelése,

zések nle.pján itélte

S II

helyzetet

mint a politikci.

meg. Kopeuth államvezetói

tulsá.-

inkább a
oélkitükészsége

ebben a. kérdésben éppen ott nyilatkozott meg, hogy az elvi és személyi ellentétek u tvesztőjében megtalál ta. a. kivezető utat.

Kétségtelen,

mos hiba történt,

hogy a hadsereg vezet~sáben szá-

hogy Görgey f6vezéri ktnevezése

előtt

méltatlan kezekbe volt letéve a szabadságharo katonai irányitása,

azonban kétségtelen

aaLa,

hogy Kossuth és tá-

bornokai a döntő helyzetekbc;ll IlÚ.ndigmeg tudtak egyezni
II

~enniva1ókat illetően.
A kápolnat csatavesztés

már azt hitte,

hoBYvéglegesen

után,

február végén Bécs

leszámolt a magyar forrada.-

~

..

-------------------_

.•.
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- 19 -------------------------------lommal. 1:árcius elején ki is hirdette

az uj császár,

Farene József az aLl..:otmányt)mely 11agyarországot feldara.bolta,

egyes részeit

az egysé&es osztrák

zonban ekkor döntő

pedig tartományokként beolvasztotta
b.:'roe.alomba. A katonad, helyzetben aval +ozás következett

nembinBld.helyét .ekkor foglalta
ekkor már biztosan tartotta
f!3cx

váci,

el GÖrgey.Bem tábornok

kezében Et~aélyt s igy a ~

fósereg megindulhatott

dalmas isaszegi,

hires

nagrsaUói

tavaszi utjára..

A katonai

kC2\.i.i

és május 2l-én Bu,-

t.

s íkerex

hire lázbahozta

gyar közvéleményt. Kossuth tekintélye,
bizalom éa tisztelet

A dia.-

csa.ták után Windisch-

gractz acrege kiszorul t az országból
da is nl8f!Yarké zre

be. A tehetetlen,

az egész m&-

az i:'ánta. érzett

korlút1.€:.:'"_~,jiát t , !gy - bár a hadsereg

éa a. mtu- kisebbségben lé~

nem tá-

mérsékeltpolitikusok
I

moge.tták e javé'_slatot - e. debr(:c~lrl p~lament április

14-

:4. Aoasutn

je.vnslatára

P.

Habeburg-házab

nek, Ml:gynrországot független

trónvesztett-

eurőpaí, Bllamnclcl\Y1lváni.

totte..

r

31.kép. ]

A függetlenség
lés

kimondásD.után e.z országgy\i-

KQssuthot Magyarország

kormányzó

elnö~vé

yálp.aztotte.. Mint ez egyik egykoru külföld:i: képeslap ábrázol te,

a Kossuth-föveg,

szimboluma

a demokretikua m~x

köztársaság

sUlyose..bbne.kbizonyult mí.uden császári koroná-

nálo
A kol'Ilk'Ínyzó elnök ma11ett 8.Z ügyek irányi tását
uj felelős

m.inisztéri'~n vette át, Kossuth régi

híve,

---_ .. - ,._-_ _--_ -------------------.-.----.. 20 ...
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lett a miniszterelrlök. Kossuth mellett 6
-:--''-olU:árms
lett és teljesen elvetett~ a békés megegye1.8 re::?
....
zés és ko~promiss;,umgondolatát. Minisztertársai
rad.ikális
SZ(;!"l-:~~ Be::-t~

felfogásu politifmsok voltcl<, bár nem tartoztak
ségesek

közé.'

nöa s.6erepet

ru~~

nem játszott

pénzügyminiszter

a r~litj}:2.iéletben -. A vallás-

Obk1j?:J

a. széls6külö-

és közoktatá.-

si tárcát_.HorvÚ.th}~iJ1áJ._y,
a. kiváló

történetiró

'Vállal ta el. .A magyar függetlenség lelkes hiveként

caa+Lakozot t KJssuthhoz,

szerepel t. A szabadságharc
B

a.rcképét, mivel a hal.ál.os

rehajtani,
nos

akasztófára

Se~

szintén

nem

bukása után számüzeMsbe

ment

itéletet

-

fiatalkorába.n osa.tlakozott
l.Jlint

"l.

"Jélvidók

teljesitett

szolgálatot,

iga.zsá.gügyminiszter

lett,

rnár~biztosa

nem tudták rajta vég-

A szerb szá:rmazásuVuko-

SZtgezték.

tonmnozr,alomhoz. Eleinte
~ball

azonban a. közéletben

a magyar re ••.

kor-

erélyeskezü

majd Szemara kormá-

A szélsóbal

6

aával sz~~bena mér~éhlyt bmbere volt.

radikalizmu-

mentette meg a

hlllál.t61 !,~~;ná'1~:r
__
:r;~~t,

C-.r:'likor az osztrákokkal való

tárgyalásai

a:...arták ítélni

J

L...:."T·-~~I

miatt halálra.
tárcát

a pesti
ele~én, ~ikor
tát,

Q.f$án.Yt_..t@s.?1ó kapba
polgárórség

Bero befejezte

azt a felada.tot kapta,

• .A közlekedési
, Cs&lyi 48 taTaSzán

vo~ttmajd 49
diadalmas erdélyi hadj~
Bzervezóje

hogy mint polgál1

biztos ~endezze az erdélyi kötállapotokat
re az uni6t. Egyike volta
leglelkesebb
osztrtkok

hiveinek.

f"uggetlenségi

A azabadságharc

Pesten felek<'sztották.

kormá.n;y-

éshajtsa

vég-

nyilatkozat
leverése

utan az

.

,

.

----

------------------------_.
-----------A f"tiggetlen ~ar
állam elsó külügymi.nisztere .
a4.~p. I ~thyány Kázmér lett. X,:intoly sokan főnemes-21-

társai

közül , hosszu ideig csak a. kiUföldi

szokások majmolásában

él te ki magát s magyarul is csak

ké5Ón tanul, t meg. Amikor azonban megismerkedett a reo

o

t'onomozgalom célkitü2éseivel,
ta a reá várá feladatokat.
jobbágyfelszabadit6
Kossuthtal
Bar~a

szivval-lélekkel

vállal-

A negyvenes években az elsó

földesurak közé tartozott,

együtt vezette

az Iparvédegyletet.

majd
48 nyarán

vármegye fóispá.nja, 49 tavaszán a délvidéki váro-

sok kormányb~ztosa lett.

Erélyes, radikális

intéikedései-

vel támogatta. Perczel délvidéki hadmüveletei t. Mint külügyminiazternek~ nem volt alkalma urEldményes tevékenys~gres az ország a közvetlen órintkczés lehetóségétől
majdnemteljesen

el volt vágva• .A diplomáciai féla4a.tok

megoldása 1.1agyarorazá.g
kíUfö~di kép-..ri?elnire várt.
A konnány kezdettől

fogva komolyan foglalkozott

magyar ügy me~ele16 képvi se1tetésével.

~~alay Lászl6t

éa Pázmándy Dénest még 48 nyarán a frankfurti
o

a

német bi-

rodalmi parla.mer~thezkü1dték, hogy a liebe:.cális németek
támogatását

megszerezzék

a reakci6s oBztrákokkal szemben.

Szeptember

folyamán indult el a ref~rmmozgalom égyik régi

! 35.kép.j

erdélyi harcosa,

Telen László, hogy a forra-

dalom szempontjából egyik legfontosabb helyen,
Párisban képviselje a magyar érdekeket. 1eleki hamar belátta,

hogy a. magyar mozgalomNyugaton kevés t2.t:0g-atáara

számithat.

A francia

forradalo!1 radikális

hullámai ekkor

__--~'jiL··----~--------_=~----------~·~------------ 22 . el
·~·'t ..l- s a "Ov_'.ári kapi-!;alizmus kezdte az iráilyi;::ar
CS~ :."'-'- é;U>.
•
L
tást a kezébe venni. Teleki a 48 decemberi elnökvál~
elótt különösen a radikális
feJI'\ kapcsclatot,

mer t tudta,

_:-adalni. felfofásu

párt.ól

az~{n Napoleon Lajos

tek uralomra,

pár-tok vezetőivel

élő ~mi~áns

az érintkezést.

között

49 óta oly népszcrü ~~i

ki tü~aoir61.
mindinkább

nyekre htt.jlott

16.kép.l

. is.

ért

el:

kellett

képvLa16jének,

Kcssu

c.. francia.

oélkormány

el. Az emigránsok-

megküzdenie. a ma.Fulszk.y Ferencnek

Pul szky tudós volt,

zott.
nuárjában

a magyc.r forradalom

volt.

Easonló nehézségekkel,

J

akar-ta vilá-

a ni;..'Illzctiséd· kérdés. mügoldásá-

h~tisa

gyar ko:nnány londoni

fel

gondolat

.~edig- bármily nagy cngedmé-

Ls Tclúl:i

- csak elméleti

,

az ernigráhsok

k~.e~~.c_~ÉE

ru['.}~ció irá.nyábD. tolódo~t

k31 vr~6 megbeszéléseknek

~

volt

~,:t könyveivel

Pár'Lsben

Ered.inén;y
t keveset
P..

elemek kerül-

:forradalmárokkal

Komoly szerepe

a nyug~ti közvéleményt

gositani

Amikor

majd később a románokkal vet-

te fel

kialakításában.

seti tséget.

személyében a polgári

a len~;yelükkel,

elsósorban

hogy M8.fyarország csak for-·

remélh?t

a párizsban

tartott

.1

baráti

réeészettel

köréhez

ment LOlmonbu s kezdetben

ért

foglalko-

49 j~

tartozott.

ia el sikereket.

I

Számos barátot
niszterelnök
vele

széba,

ellenségeivel
risban,

szerzett
is fogadta.

a \.lgyar

ügynek. Falmerston

Hivatalos~

mert .Angli2..nak nem volt
szövetkezzék.

azonban nem áll tak
érc1eke, hogy Ausztria

Pulszkyt

csak a demokrata és szocialista

mély szim.patiával,

mi-

is,

mint Telekit
ellenzék

Pá-

fogadta

dk azonban ekkoz nem vol tak a hatalom

--_._--'-------- 23 -

_ ..._.

----- ---------_. _._._-----------------------birtc::ar:an s igy sabi t.::mi sem t~itak.
Valamennyi killföldi
J magyax megbízv tt közül .An9-ráss;y Gyula, a mo-

[;7.kép.

~ch:..i.l
tett

l:ésóbl-i külüg}-'"'11ini.sztere dicsekedhe-

el aazal., hogy időtálló

eredmé':1y"ttudott

49 tavaszán Konstantinápolyba
mára védelmet eszközöljön

kerrel

Idil.d te a kormány, hogy a.

a remén fejedelemségekte

törököknél

tett

eleget.

ki.

szorult

honvédek

Mogbizatásának

Konstantinápol~ri

teljes

ás

jogot

II

cá.r fenyegetésével

si-

hogy a

török kormány a 8?abads.::lgharc I!luneküló vezéreinek
va Ausztria.

szá-

alatt

tartózkodása.

j6 kaPCSOl,?tai -tették kén0bb lehetővé',

szerzett

ót

elérni.

- politikai

- dacolmenedék-

biztositott.

N<,:nvolt

azonben könnyü a Sze-lere-konnány belső

ha1lze.!!!, sem. Magá::nn a kor::~~':1Yba..'1.
is vol tGk ellentétek.
,

híve volt 5 republikánus

Szeme.l:~ a köztársaság

tiszteéecé akarta
radalmi jel1úgii

á.talaki tanj, a ~zerj.nte
kormányzóságot.

lyén,

nyilatkozatot

hogy ne _5 legyen

fogva .ellenezte

s csak azért

A korább:m

ményeket és a külföldi

radikális

helyzetet

remélte,

Mgy még a. 49~·~~s
tavasz

hetséges

lenne

alatt
lentett.

álló

A piros

radikálisok,

_

de az ese-

Nyáry pál azt

~_)--

A vezetése

:~!~?;rúnf.ft5_k"-nak
~evezett
Irányi :Dániel
-- -' ---"----

Mada:.:ász László és József
.,

a

Kossuth számára komoly el.Lenzékef je-

kp.laptollukról
..

volt

eseményei titán' is le-

a békés mef!Hgyezés E-éccsel.

~0"Q.árt

~

szárma.-

is éles

felfogásu,
mérlegeld

caak

maradt meg he-

az oka a nézeteI térésb61

zó sUlyos bonyoda.lmaknak. A parlamentben
pártküzdelem.

nem el6ggé for-

A hadüg:ymi.niszterré

később kir.evezett Görgey kezdettől
függetlenségi

elnöki

--.-_.-

------_._---

_-----_._-------- ••

..•.

- 24 :~...

-

,_,
b''kenirti ~~gal2itibokil_kal s:<;cmbenteljes
vezete sé V""" ,a
el
köztársasági
alkot:nányt, népi demckratikus
társadalmi
beJ;'

rendezkedést

és a megalkuvók halálát

bok éa f1~~k
n;;1.la.tlcoza.t
korábban

~

hantSUhirIapi

két csaoport

~ég a függetlenségi

tör",:pl!t meg, NJrB,'~- Pál a

előtt

radikális ~_Mór

segitségév-el,éles-

osa.ta. után megbuktatta.

Fadarászt,azonban

ezintén

rációban

össze~sapt3a

fe~ol vasása

A galam-

követel ték.

a.

ellentéte mindvégig megmaradt, a6t az emig-

iB tqvább kisértett

•

~9 nyarán mJgsem a

nehézsécet

.Alegstllyosabb

pártvill ongások , hanert ~!.~':.~etisé8i. kérdés _és a. k;atonai
helyzet

helentett~.

viosZ8.Íog:aláaa
renc J6zsef

A tavaszi

hadY..rat

nem sokáig okoztak

kérésére

a magyar forradalmat.

Görgey és

összecsap~s

zonban a katasztrófát
Ce~

történt,

az utolsó

- Széchenyi

megromlott

sát.

tuleróvel

legnagyobbmul.aaatéaa

6-

sze~ben.
- tett

ki .•.

hogy a. nemzetisé~el

ví.szorrt mcgjavi t-sa, A magyarság

és Eötvös intő

Bécsben bizta.kt

merül tek fel,

hónapokban .•. s talán" e~ a. késede-

szavai

bizott szellemi és szé~beli
pedig

a. védelem to-

elkeriil.ni = a magyar

a katonai

a. magyar kornány arra,

végzetesen

terT3k

nem 1 ehetett

összeroppant

lem a ma.gyar forradalom
s~rletet

ör ,:nat. Fe-

osztatlan

a cá.r csa-

vábbi menetét illetően különbözo

szabadságbare

Buda.

megje;'" ."'·ek az Jrszágban

pata.i", hogy vérb~fo:;ts1k
Kossuth között éles

győzelmei,

fölényében.

onnan várták

A megegyez9P nem történt

ellenére - mindvégig
A nemzetiségek

sorsuk

jobb:rafordulá-:-

meg, amikor még volt

erre

----------------------------------~----~'_.------'
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----------------------------: ehet6ségt harc indul t meg, mely rengeteg

áldozatot

köve-

telt. A magyar, román, szerb és szlovák reformnemzedék
jtiváló

fiai estek el a h3Xcmezón, köztük a fiatal

gyar radL1cilisok egyik vezéralakja,

yasvári

'.r~p J. A Szemere-lrormány.;) nyarán,
It ~8
-<
.n.c_.

ma-

Pál is.

"tizenkettó
•

u-

',.'
_

tán öt percce~" engedékeny szellemii nemzeti ••
ségi törvénYjavaslatot.terjesztett

az akkor már Szegeden

tanácskozó parlament elé. A javaslatot megazavaz'ták, ~
zonban már nem kertllhetett
politikUsok

végrehajtásra.

pedig nem is foglalkoztak

A nemzetiségi

\rele. A megbéké-

lés a testvérnépek között elmaradt, majd pedig a reak016 ugyf'oma elllJOllláasal büntette

az uralma alá kerülő

k.1snépcket. J. békés, baráti egy\ittDiiködésre csak moat,

száz évVel ~s6bb kerülh~tctt

sor.

A hatalDl8.Slendülettel
életet

a

ind:u.ló magyar politikai

szabadságharc bukása derékban t~rt~ ketté. Az.

orBzáa- mindenfajta problémájába.n oly járatoe
li tikua-gárda.

mely m.intl,envona.lon elsórend.ü. mély tu-

dásu szakemberebt tudott

felmutatni,

bécsi ö~i"\Y a. legldméletlenebb
ln.a€Iar nép

magyar po-

8zabadeá.g,nozgalmát.

tl;.á.zei kerültek

bitéfa

alá,

megseJIlIlisül t. A

eszközökkel
Politikusok

pus~s6

elé.

törte

meg

a

és katonák
ID.1r6paszerte

nE€; vol t a felháborodás a fegyverletétel t k(jvet6 eorozatos kivégzések mia.tt. Két eset azonban kiilönösen nag{
felháborodást

l.19.kép.J

keltett.

Hatvanhat éves kora ellen8re 'sem

kapott kegyelmet ~;:-~nyi Zs~d,
ház kc:télhaláJ.ra

a. főrendi-

itél t elnöke. Hasonlóan nem

----------
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esztelenül gyilkolé bécsi terrorBattSY~
lrgtJoaz,o tt "
. ._'- az első rn:a.gya:r mini3zterelnöknek
sem. Nemvették
L",jo sr .AlA.
figyelembe, hogy Lamberg me~ölése után ViSBzavonult a ~oft~

litikai

élettől,

Tette Kosu~t
utján.

hegy' a dinasztiához

hü maradt a nem kö-

a fegyveres el~aná11ás és a tr6nfoaztás

Elegendő bUrAnek s cámí, tották

még osztrák

ból is törvényes miniszterelnökségének
• aradi tizenháran
pesti

A

~ar

S~~C

teljesedett.

ténykedéseit

egyidóben,

október 6-án a.

liberális

refonnr.em~edélc, a szabad_o
vég~ete ezzel be~

hős politikusainak

SorsUk v~óban

tragikus

sors volt.

még nem él'ezték magukat forradalmárolma.k.
koreteket

,

meg akarták

val6 hüséget

a az

udvarán agyonl6tték.

Ujépület

ITO.kép. 1

táoornokkal

szempont-

6

tarti;:...Ll~,vallották

csak reformra. törekedtek.

Kezdetben

Az alkotmá.lvos
a dinasztiához

.

'Utjuk mégis ter-

m68zetesen vezotett a szabadságharOhoz,a. for.radalomhoz,
men & bécsi kormá.n;yzat éa a. feudális e:risz'tck:rácia. minden e:r1l;edmél'\YTe
esak azzal a hátsó gondolatt~
la.ndé, hogy:a1kDlotladtán ue,yis hely:reállitja

volt haj ••
a régi ren-

det. Á megalkuvó, fé:1,4ton megálló magyar politikusoknak
- ~g

ha.

kiUónben a magyar égbolt ra(!;fog6 lángelJnéi •

'V,Ol1:ak
is - tragikusan
m! jellegü

el kellett

átalakulást inditottak

&lltak, noha a. forradalomban
következetes és ki ta.r~,

bukniok, mert forradal@l, utközben pedig meg-

nincs megállás.

ra.dikáli~

felfogá~

pályája viszent. R.zért vÉgzódött bukással,

A mindvégig
politikusok

mert a. forra,..

=

- 27 -

mt

==-==-====----iM .•.

6k

J

s_ámitQQlc, 6k
1 Ucea et!Iberek voltBk. Emlékük el6'tt - akár a mérgénlteke.sa akár a radjkálieokhoz tartoztak - tisztelettel
jl} =eB as utékor.
WCD tuler61'61

szemben.

•••o§o.,~

nem Toltak

---
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Sokszorositotta: Foniczi és Koz-bácaku, Buda.pest, IV.,
Semmelweis-utca. 1. - T~lGfon: 184-302.

