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1. Múzcumok
iivegszekrényei
alatt régi kardok,
elsárgult
papírok
idézik
1848-49 napjainak
lelkcsitő emlékét.
Nézzük ezeket a kardokat:
Kossuth
Lajos kardjai
voltak. Fölöttük
Kossuth Lajos pecsétnyomóit
látjuk. Nézzük és őrá emlékezzünk:
Kossuth Lajosra.
2. Másutt régi ágyúval találkozunk.
Előtte vasgolyóbisok.
Mai katonaviselt
ember már mosolycgva
néz; az avult
_jőszágr.i, amely nagy pukkanással
dobta ki a tüzes vas, gOl1lbócot. Hanem akkor, )öbb mint száz esztendeje. az
volt a llilgyohbhatalom,
akinek
il
leg~ölJb.ie volt az
et'iljta nehéz fegyverekből.
A szabadság
szavát
hallatta
ez az ágyú, ha honvédtüzér
állott mcllo tc ...
3. Lépj link tovább ... Régi honvédzászló,
régi honvédszurony fogad az üveges szekrény ablaka mógiil. lb!::)menuél
tőhlict nézzük ezeket n régi -emlékckct,
annál világosabban bontakozik
elénk nemzetünk
multjánuk
ama clicső-.
séges korsz.ikn, uruikor nemzetünk
egyszerre
a haladás
élén' ugrott és vitte előre
a szabad súg zászlaját.
.':-"-z
(>gész viJúg inifelénk
tekintett.
A népek legjobbjai
a mi
kuzdelmiinkbcn
reménykedtek
... Mindaz, ami felszabadúlásunk
óta megvalósult,
akkor kezdődött.
í
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4. V etí tett szöveg:

.~

I

A sznbadságharc
hősei a mi legigazibb
elődeink; az ő
útjukat
folytatj nk, az ő céljaikat
valósítjuk
meg lill:
nagvszerű
építkczéseinkkcl,
új iskoláinkkal,
bontakozó
szocializmusunkkal.
Jobban értjük 1818 és 49 hőseit,
mint atyáink
és nngvntyáink.
Jobban értjük, inert szerenesésebb
kőriilménvek
kőzőtt őket, a nagy elődőkot
kővctjiik.
Ezért példa és tanulság
számunkra,
ha újra
meg újra fclidézziik
n forradalom
ós sznbadsághnro
ern-

lékét.
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5. A várakban

elhelyezett
császári
katonák
a bécsi elnyomókat szolgálták.
2I[agyarország
az osztrák
császárság
gyarmata
volt. A várak pincebőrtőneiben
hazafiak
raboskodtak.
A nagybirtokok
urai,
az arisztokra ták, <:l
bécsi udvarral
voltak .szővetségben.
Együtt
nyornták el,
együtt zsákmányolták
ki a dolgozó magyal' népet.
A csiszár
adőmontességukröl
és a jobbágyok
munkájáról biztosította
a birtokos urakat A birtokos urak ezért
az
egész
országot.
szőrőstöl-bőrőstől
kiszolgáltatták
.
Ausztriának.
Aki szólni merészelt,
az elvérzett
a Vérmezőn, vagy évekig, olykor mindhalálig
raboskodhatott
a vastagfalú
várak pincebörtönében.
6. Pozsonyban
a diéta, a nemesi
országgyűlés,
tőbb, mint
két évtizede vitázott
már arról, hogy
kellene
valamit
tenni, hiszen a rabságos
helyzetben,
a f'ejlődéstöl elmaradva, már a nemesség is súlyos
válságokkal
kiizdőtt.
Pozsonyi
diétán
reformokról
disputálnak.
A haladó
elmék jól tudták;
apró reformokkal
nem lehet segiteni.
Gyökeresen
újjá kell építeni az állam korhadt
épületét.
A diéta l.alszárnya,
a leghaladóbb
nemesek,· már a jobbágyok felszabadítását
is fclcmlitették,
már il nemesek
megudőz íutásáról
is beszéltek.
7. Ennek it bnlszúrnynak
volt egykor az egyik vezére Kőlcsey Ferenc, a nagy költő, nagy gondolkodó.
Az ő szavaiban már több mint egy évtizeddel
1848 előtt megszóIa lt az cljőveudö forradalom
hangja. Rettegtek
is tőle II
karok és reudek, az orszúggyűlés
tngjai köziil az l'g~'házi és világi főmak.Szerét,
is ej tették, hogy kiszorítsák a politikai életből.

8. Vetített szöveg':
A politikai életben még sokáig korlátlnn rúr volt a Bécsból dirigált
és a nemesi
otthonokban
helyeselt
rideg
reakció. De hiáLül1 börtön és ct rendőrkémek
serege,
amely elárasztotta
az országot,
ct nemzet legjobb fiai
egv re jobban tudták, hogy hangot kell
adni
a haladó
eszrnéknek, fel kell ébreszteni a nemzetet. A kől tők járbk az élen.
9. Vőrősmnrty
~lihály
nagyszerű
hőskőlteménycivcl.
tudatosító
ere,iü verseivel,
lclkesító
drámúival
a nemzet
dicsősóges multját
t ártn II nép elé. Irányt
unitutott
új
tottek felé.
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A gyűlöletnél
jobb H tett,
Kezdjünk
egy újabb életet.
Legyen mindcn magvar
utód
Különb

cselekedetre

ember,

a nemzet

mint

apja

volt.

jgy

buzdítja

fiait.

10. Arany .J ános, Petőfi mellctt 11 kor legnagyobb
keltője.
Akárcsak
Petőfi, ő is a dolgozó nép fia volt, il falu kiildőtte, hogya
legszebb magyar nyeinn
fejezze ki a magyur nép legszebb érzéseit.
.
11. A reformországgyűléseken
egy ideig Széchenyi
István
volt a haladás vezére. i\ em forradalmár,
sőt a sürgős
reformokat
éppen azért kivánja,
mert saját osztályát,
a
nagybirtokosokat
félti. De éppen az ő érdektikben igyekszik kimozdítani
az országot
az évszázados
elmaradottságából. Ontudatosító
szavai és tettei erősen hozzájárulbk az országgyűlés
haladó
szárnyának
mcgcrösődéséhez. Amit a kozlekedés fejlesztése
érdekében
tett - hajózás, folyók szabályozása,
vasutak
teremtése,
a Lánchíd fclépíttetése
-, már magában
is maradandó
helyet
biztosít neki történelmünkben.
12. Széchenyi
tette lehetóvá a Magyar Tudományos
Akadémia megalapítását.
Azt a jelenetet,
amikor egy évi jövedelmét ajánlotta
fel a megalapitandó
tudós társaság
javára, emléktábla
örökíti meg a Tudományos
Akadémia
budapesti
épületének
falán.
13. A Tudományos
Akadémia
azután sokáig a haladó
irodalom és haladó tudomány
otthona volt. Késő1J!J, a forradalom bukása után, ezt a fontos intézményt
is teljesen elziillesztette
a rcakció.
Csak a felszabadulás
után,
tehát a mi esztendeinkben
tért vissza eredeti
hivatásához, hogy szolgálja
a haladó tudományt.
14. Irinvi
József kőnyve
w-\z országgyűlés
rendezéséről":
A haladó eszmék egyre népszerűbbek
lettele A: jobbágyrendszer
már 11 nemesség
eKY része számára
sem volt
megfelelő,
mert útjába
állt il gnzdnsági
fejlődésnek.
A
gvarrnati
helvzet csőddel fcnycgette
rnz urnlkodóosz tályt
is ... A. javarésztkőzncmesi
származúsú
értolmiség
egyre
f'orradahnibb
lett. Röpiratok
jelentek meg az országgyűlés demokratikus
átszorvczéséről,
II régi
rend lebontásár~)l és egy új haladó rendszor felépíté:::érő1. A forradalmi
hangot már a .ncmcsi tömegek is visszhangozták.
5

15. Az egyf(~ c:Jég(~d<:tlenelJb, egyre

harciasabb
kőzncmcssógrick volt ct vezére Kossuth
Lajos. J8:36 úta az ou,;zúggyűlésen ő jelentette
il
Iialudást.
~Iint
szónok, mi n t
újságíró,
mint tevékeny
politikus,
egyaránt
irányt m utatott a forradalom
fejé. Lelkesedett
érte. minden huladó
ernber éti gyűlölte a nép niiuden ellensége.
Evck ig ült
börtönben elveiért, de semmi sem törte meg.
Minden ki
tudta, hogy az eljövendő
forradalomnak
ő lesz a vezérl'.

lG. Es mcgszólal

a legelnyomottabb
nép hangja is. Táncsics
Mihály
az elnyomott
jobbágyok
nevében
beszélt. Szuva már <l mcssze jővű, a szocializmus
előhírnöke.
Egész
élete üldöztetés
volt, Hosszú
évek óta ült már börtönben, amikor J8-:1:8dicsőséges
forradalma
kinyitotta
előtte
a nehéz kapukat.
17. J8J8 esztendeje
úgy indult, hogy 'érezni lehetett:
nagy
változások
napjai kővctkezuck.
F'ent a budai várban
a
Bécset szolgáló
kormányszék
iránvitotta
az országot.
Ott il' liegven szcrették
volna megállítani
az időt. Dc il
Dunán már gőzhajó járt és az emberek tudutáhan
m.ir
oleven cróddé vál tak el haladó eszmék.
18. Széchenyi Lánchidj.i már csaknem egészen készen állott.
Akármcunvirc
is nknrták odafentről,
Bécsból
és a reakció knstélyaihól
megállítani
a haladást;
az ipar, il kereskcdelcm,
a forgalom mégis csak fejlődött.
A fejlődés
, pedig egyre tőbb ernber elméjében
gyujtott
világosságot.
~riJlcl('n jobbágy a 'saját bőrén érezte, hogy
nem lehet
szabadság nélkül élni.
19. Budapest
belvárosában,
a Pillwnx kávéházban
találkozott nap, mint llap az az ifjúság, amely legjobban
tudta.
hogy a változást
nem hozhatja meg
az
évtizedek óta
tnnakodó pozsonyi országgyűlés.
A változást
csak az őntudatrn kelt dolgozó nép, tehát n forradalom
valósíthatja meg, ,
20. Ezt il forratlnlurat
hiv ta, idézte Petőfi. Ö volt a kor legllag',\'ohb költője. Ö volt a kor cgvik legélesebb
politikai
elméje. Az ífjús6g vezére volt
ezekben
n napokban,
Kőltészctével ' a nemzeti szabadság
és a yilii.gszabads:í.g
egész világon ismert, hnlhututlun
kőltöjévé
lett.
21. ~!l'lll'ttl' Vnsvúri
Pál volt a forradalom
IpgköHtkczl'tt'St'hh szószólójn.
Lelkes szónok, mély gOllcl~lkodó, azokh.in il forrndalmi
napokban
Petőfi mello tt il f()l'l'nll{)l(~!ll:
1';, kel! lw~ti utca vezére.
.:\ SZ;d)'Hh::í.gl1aJ'c ic1l'jénlsz,i6

•...

badcsapnt-vezér.
Végül a szahadság
hősi halottja.
Petőfi
és Vasvári mctlett tömörült a Pillwax-kávéházbnn
az az
író, költő, diák ifjúság,
amely március 15-én a pesti nép
élén járt.
22. Jelenet az olasz Iorradalornról
... Ebben az évben, 1848ban, "feltámadott
a tenger, ct népek tengere". Előbb Párizsban, aztán Bécsben tört ki Ll, forradalom.
Europa fővárosai egymás után zendültek
fel.
23. Es március 15-én megindult
a pesti utca. Elől a Pillwaxkávéház Iiataljai
mentek, nyomukban
a kézrníveslcgényck, a külvárosiak.
Első dolguk
volt eltörölni a ccnzúrá f. Odatolongtak
a Landerer
és Heckenast
nyomelija elé.
24. És a nép felszólította
a .Ilyomdászokat:
azonnal nyomássák ki Petőfi forradalmi
versét, a "Nemzeti
dalt".
Ez
volt a szabad sajtó első terméke.

;
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25.1Hána

a 12 pontba
szedett
forradalmi
kívánságokat
ki. Amig' ct nyerfidászok
dolgoztak,
odakint eleredt az eső. De ez nem zavarta a népet.
26. Akinek
ernvője
volt kinyi totta, akinek
nem volt,
ott.
ázott a nyomda előtt. F'igvclték, hogy J ókai Mór, a nagy
író, lclkcsítö szónoklattal
fordul
a tömeghez. Mikor
elkészült
Ll, K ernzcti
Dal és a 12 pont kinyornntása,
il
kész lapokat először Jókai szórta a tömegbe, Ezzel felszabadult
a sajtó ...
27. A tömeg útja Budára
vezetett, a börtönök felé. Kiszabadították
a dolgozó nép régóta rabságban
tartott hősét:
Táncsics
Mihályt.
28. N emsokkal ezután Táncsics már új írásaiban
és saj~t
újságjában
szólt a parasztok,
a, falusi szegények
neveben, dé szavaiban
hangot kapott a városi dolgozó
nép
kővete lése is.
29. Kos'suth elindul Becsbe ... Amit a nemesi országgyűlés
évtizedek alatt nem tudott keresztülvinni,
azt keresztülvitte egy nap alatt 11 forradalomra
kelt pesti utca.
A
nemes urak úgy megijedtek
II kitőrő
forradalomtól,
hogy
azonnal megsznvazt.ik
II jobbágyság
eltörlését,
a kőztehervisélést
és az összes forradalmi
kővetelménvt.
Kossuth azonna] elindult Bécsbo, hogy 'ott is tudomásul
vétCS:3e az orszúggvűlós
hatúrozatait.
A bécsi nép, amely
maga is felzendült
szabn dságúért,
lelkesen
fogadta
a
magyar nép nagv fiá t.

szcdték
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30. Vetített szöveg:
Mi t tehetett az l~
dvar ? ~ éhány hétig huzavonázott, egy
pillanatig sem- törődött bele a nép győzelmébe, dc nem
volt mit tennie ... Legalább is látszólag
hozzá kellett
járulnia a nemzet kivívott f'iiggctlenségéhcz.
Fel kellett
állítani egy magyar független minisztériumot. El kellett
ismerni a jobbágyok felszabadítását,
a nemesi adómentesség eltörlését ... Szóval el kellett ismerniök a forradalmi eredményeket.
31. És a császár-kirtily nevében István nádor hirdette a magyar országgyűlés előtt, hogy a király szentesítette
a
márciusban hozott törvényeket és kinevezett egy független magyal' minisztériumot.
32. Az első magyar független minisztérium ... Ebben a minisztériumban 9 közül négy volt arisztokrata. Igazi forradalmár csak Kossuth volt a miniszterek
kőzőtt.
Ez
a korrnány a köznerriesség és a nagybirtokosok
szővetségének kifejezőj e. 1\em is szolgálhatta kővetkezetesen
il magyal' nép érdekeit. A minisztcrelnők
Batthyány Lajos példaképe volt a habozó, minden megalkuvásra hajlamos, jóindulatú, de osztálykorlátaitől
sz imteleniil gátolt államférfiúnak,
aki folyvást kőzvetíteni akart a
kibékíthetetlen
ellenfelek között. Az udvar csakhamar
vissza is élt a magyar kormány tétovázásával is igyekezett megsemmisíteni minden eredményt, amit márciusban a nép kivívott magának.
33. A .kormány mindenekelőtt képviselöválasztást
írt -ki. Képünk felvonuló kerteseket mutat be. Megkezdődtek
országszerte a korteskiizdelmek. A kormány nem volt elég
éber, de nem is volt eléggé forradalmi. -Sokat habozott.
?\" em is kevés reakciós
elem került
a képviselőhúzba.
Kibukott magé!- Petőfi is és sorra buktak meg a választáson a márciusi forradalmi ifjak. A reakcio válasza
megkezdődött
idebent is. De megkezdődött odakint is.
34. \Yinc1ischgri1tz herceg állott a császári generálisok élén,
akik készen voltak .arra, hogy fogvverrel fojtsák el a
magyar nemzet szabadságát. \Yindischgriitz herceg egyformán gyülölte a magvar népet, az osztrák népet
és
min den dolgozó népet. "Cgy gondolta, hogy csak fegyyerrel és terrorral lehet kormányozni. Ő és kőre háborúval
akart a m;1gyar sznbudságra törni.
8

35.. J ellnsies

J ózsef, a horvát h611 volt n rcakció
legfőbb
ef:z!i:Cize. A jellemtelen
törtetők
mintnképe. EJlőbh forradaluiű.rnu k mondotta magát, holott már akkor is az udvar fizetett embere volt. Dc úgy gondolták, hogy ha forradalmi
jelszavakat
hangoztat,
akkor népszerű
lesz a
horvát nép előtt s akkor majd a horvátokat
a többi nép
ellen vezetheti.
Még 1848 március Iő-én is forradalmárnak hazudta magát. Hanem, amint megalakult
il mugyar
kormány,
Bécs utasítására
azonnal szembefordult
a rninisztériummal,

36. Vetített

1

J

szöveg:

Jellasics megtámadta
Magyarországot,
amely
kivívta
szabadságát.
Batthyány
habozott.
Nem
mert
fellépni
J ellasics ellen. A magyar hadsereget császári tisztek vczették, akik folyvást
visszavonultak
J ellnsies elől. Az
udvar azt hitte, már győzött ...
37. Lamberg
gróf megölése...
Szcptcmber
volt.
Bécsból
megérkezett
Lamberg Ferenc gróf, a császári megbízott,
hogy átvegye a hatalmat
Magyarország
felett. Bécsben
úgy vélték, hogy az a kormány, amely tétlenül nézi .Te1lasies előrenyomulását,
tehetetlenül
fogja átadni helyét
a császári hiztosnak
és ezzel a magyar szabadság
egyszerre véget is érne. Arride újra felkelt az utca. Felkelt
a pesti utca és megvédte
szabadságát.
Lamberg
grófot
az' utca népe kiráncigáltn
hintajaból
és megölte ...

38. Vetített szöveg:
A Batthyány-kormány
ijedtében
Petőfi és társai maguk mennek

lemondott. Dc most már
el II katonákhoz.
Biztatják őket, hogy álljanak
ellen J ellasiesnnk.
A magyar
katonák harcolni akarnak. De a tábornokok
és ezredesek
szünteleniil
visszavonulót
fújnak.
És akkor a hazafias
tisztek
megtagudják
az engedelmességet
a generálisoknak.

39. 'I'isztek

és kezkatonák
cserben hagyják a tétovázó, vagy
éppen cllenséges parancsnokaikat,
rátámadnak
n császáriakru és Pákozdnál
megvetik J el 1<1 sies sokkalta nagyobb
seregét. J db sies már nt írta Bécsbe, hogy
kővetkezö
leveleit Budára cimezzók. És. Ptikezd után örült,
hogy
Bécs felé monekiilhetett.
9

40. Vetített szöveg:
Sajnos a magyar sereg nem mcite a magyar határnál
10vább űzni .Iellasicsot.
Megálltak
LL hatúron
és nem vittek
segítséget
a bécsi népnek. A bécs! forradalmat
úgyszólván a szemeik előtt verte le \Vindischgratz
herceg fegyveres reakciója.
41. Kossuth a ccglódi nagypiacon
beszél. Kossuth
járta
az
országot és a szabadság
megvédésére
hívja fel a népet.;
A háború
már itt volt. A szabadságot
fegyverrel
kellett
megvédeni.
Ehhez pedig katona, katona, katona kellett.
Kossuth maga ment a magyar vidékre, hogy tömegeket
verbuváljen
megvédeni
a hazát. És szava nyomán
fölkelt a magyar nép ...
. 42. Tudta Kossuth, mondta, írta is nem egyszer "A szabadságharcnak
néphnrcnak
kell lenni: Ekkor a nép győzhetetlen".
48. B~ Kossuth
SZ:1"1'il
nyomán
megindult
mindenfclől
az
ország népe. Szcrte az Alföldön
óuekcltók:

KossutbLnjos
azt üzente,
Elfogyott
a rogirncntje.
Ha. mégegyszer
azt izeni,
Mindnyújunknak
el kell incnni.
Éljen a magyal' szabadság,
Bljen a hnzn l
44. Kicgvcnesitcttúk

it kaszákat.
Az ásóból ós knpából
IS
fegyvert készítettek.
45. :\agy tömegek áhítatos
szemmel hallgnttúk
minclenütt
Kossuth ajkáról a szavakat.
46. A lelkes hazafiak
énckszóvnfLúcsúztnk
ővéiktöl. Indultak, hogv megvédjék
il
szabadságot,
a hazát.
'I'udták,
hogy Kossuth ügye az ő ügyük,
mcrt az ellens0g
győzelme ismét a. robotot, el szolgnságot
jelenti .

.ti. ~ einsokúrn

fe~:Yi'Cres tömegek sorakoztak
mú r asz" badsúg zászlnja
·(1'1; tt, hogy i~atonákkú képezzék ki őket. nl'
cg:~-re több ós több katona kellett.
4S. Szerto a fnlv.ikbnn toborozfák
,1 fintalságot.
_-\ toborzótáncok
hnsz árnak hív túk ;1 bútrakat.
É~ nom
h iv t.ik
hiú ba! ..:\ hitetlenek
elképedve
vették tudoru.isul,
hog,'-'
egyszcrre' l',g-ész lwchl'l'egek
nőttek ki a főlrlhűl.
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49. Pest utcáin
ír-gyelmczctt
honvúdulakulatok
morictcltck.
A tereken ct :,:zabadság zúszlai lobogtnk il lionvédek
feje

Iőlőtt.

50. Az CgykOl'Ú képekről jól ismerjük n sznbndságlmrc
ka tonáit. Itt magnsrangú
tiszteket
és gyulogosan
várakozó
huszárokat
látunk. A negyvennvolcas
honvédhuszár
legendás alakja lett a szabadságharcnak.
Ezek a huszúrulukuIatok nagyrészben
a császári hadakban
szolgúltuk
és a
sza ba elságharc kitöréséne k hírére oly kor mcssze földről
jöttek haza.
31. Ilyenek voltak a nevezetes Lenkey-huszárok
is. Lenkey
János kapitány
százada messze idegen földön állomásozott, amikor híre jött, hogya
nemzet kivívtn
szabadságát és felkelt szabadsága
megvédésére.
Eg~" éjszaka az
egész század parancsnokávul,
tisztjeivel
együtt
titkon
sorakezott.
És mire hajnalban
észrevehettek
volna,
túl
voltak árkon-bokron
s rohanvást
tartottak
a magyar
határ felé.
"
52. Vetített

szöveg:

az egész t arfomúnv
császári
ármáutól őket. Sok rncgpróbáltn tás, n61kiilőzés után hiánvtnlnnul
érték el a. hazai határt. A Lenkey huszárok
a szubadságküzdclem
híres hősei
lettek.
Lenkey .János, a kapitúnyuk
idővel honvédtábornok
lett.
Egyike volt a sznbndságharc
vértanuinak.
Az aradi tizonhárommal
együtt őt is halálra ítélték, dc az -utolsó éjjelen őnkezével vetett véget életének.
ii3. A szubadsághnrc
igazi hőse 'a honvédgyalogos
volt. Csaknem mind egészen ifjú ember. Az egész magyar nép adta
őket. Jöttek faluról, jöttek a pesti utcáról, jöttek az isko_ lákből. Mentéjiik
kávébarna,
nadrágjuk
és sapkajuk
kék
szinű. A sapkán
olykor fehér toll diszlett. Egy-két zászlónljn.il a sapka piros színű volt.
54. Ilven pirossapkás
két zászlóalj
volt például Damjanich
tábornok híres hadereje, a -I:8-;IS hősök egyik leghíresebb,
az ellenség szúmúrn lcgf6h']llletesebb
alakulntn.
E kép az
ácsi csa táj nkat ;Í lJr<1z01j'1. J obboldalt Da mjnnic II ~lúnost.
n nngyhíl'ü
sznh.idsághőst,
il szabadság
későbbi vértunuját látjuk.
35. Ez a rettentlu-tetlen
honvédgyalogság
arról volt híres,
pusz tn szuronnvnl
rohnmozzn meg az ágyúkat,
Hajtot tn
Elindult
iildőzésiikre
diája, dc nem érték

II

őket

tudat, hogy az otfhonukat
védik az elnyomók elsznbadságukat
védik, mcrt soha többé nem uknrriak
rabokká lenni. Nem hiába nézett csodálattal
rájuk
az
egész yil<ig mindcn sznbn dságért lelkesülő cmher«,
5(;. Csatába induló magyar' sel'l'g ... Az ellenségek kezdetben nem hitték, hogy támadhat
kornoly mngyar haderő.
Hiszen alig volt képzett magyar tiszt. Azt sc hitték, hogy
f'cgyvcrt szerezhet magának
a forradalmi
kormány.
Dc
amikor Pákozdnál
a magyar
honvéd megmutatta,
hogy
tud' győzni, már
meghökkentek
ct osászári
generálisok.
Azt hitték azonban, hogy a pákoz di eredmény
véletlen
volt csupán. Am de ettől kezdve egymásután
kővetkeztek
a magyal' győzelmek. Szinte a semmiből bontakozott
ki
egy olyan forradalmi
hadsereg,
amelyet komolyan kellett
venni, hiszen győzelmet győzelem 'után aratott,
II bécsi
katonai főiskolán tanult császári tábornokok
felett.
len,

il

il

57. Vetített szöveg:

58.

59.

60.

(ll.

1~

Természetesen
a győzelemhez
ágyú és tüzér is kellett. És
ebből volt a legkevesebb.
Kezdetben
csak annyi ágyúja
volt il forradalmi
seregnek,
amennyit
el tudott venni al
ellenségtől. Agyúgy<irtó szakember
nem igen akadt it forradalmárok
között.
Végre azonban Gábor Áron a székely harangöntő
megpróbálkozott
az ágyűkészltéssol
és sikert ért el. Képünk
az ágvúőntőműliely
udvarát
mutatja. Gábor Aron tanította meg·a többi harangöntőt
is, hogy tniképpen
kell
hurungból ágyút csinálni.
A csakhamar
jólképzetthonvédségen
kiviil jelentős erőt
jelentett
a fegyYelTe kelt paraszti
nép. Ezek a felkelőalakulatok hol el rendcs hadsereget
egészítették
ki, hol
sza badcsapa tkén t, mai szóval prutizánkiizdelembcn
segítették a honvédséget.
Ez az egykorú kép magyal'
honvédhuszárok
és osztrák
lándzsás lovasok őszönyi iitkőzctét
ábrázolja.
Az cfajb1
ősszeütközések
szinte napról napra kővctkcztck
be. A
mngvar hnderónck lépésről lépésre kellett megtiszt itnnia
az országot
az ellenségtől.
Hiszen az óriási 1 úlsúlyban
lévő ellenség clárnsz totta az ország nagy részét,
Az új kormúnv. ;12<1Za Honvédelmi
Bizottmánv
egy idóro
De hreccn lll' köl tőzőt t, Ez II kormán Y III á r f orra da lrni
szcrv
II tiszántúli
nagyvárosból
irány ított.;
i1 sznbn
dság-

harcot. A debreceni
nagytemplomban,
amelyet
képünk
baloldalán
látunk, fosztotta
meg a magyar országgyűlés
trónjuktól
a Habsburgokat.
Itt kiáltották
ki a kőz.társnságot.
62. Debrecenben
állították
a magyar
keztársaság
élére
kormányzó
címmel Kossuth
Lajost.
Képünk
egykorú
rajz Kossuth
Lajos kormányzóvá
választásáról,

63. Vetített szöveg:
Debrecenból
írányította
Kossuth
a világraszóló
kiizdelmet akkor, amikor Európa
többi országaiban
már egymásután
lehanyatlottak
a szabadság
zászlói.
"Európa
csendes, újra csendes, elzúgtak forradalmai"
- írta Petőfi. 1849-ben már csak a magyal' nép harcolt a szabadságáért, a maga szabadságáért
és az egész világ szabadságáért. A világ haladó szellemei szerctet tel és reménykedve néztek Magyarország
felé.
"
64.Marx
Károly,' a tudományos
szocializrnus
mcgtcrciutöje,
a mi mai kiizdelmiink
nagy bölcse
és nagy előharcosa,
. tudta és hirdette a magyal' szabadságharc
óriási jelcntöségét a világtörténelemben.
Tudta, hogy akkor a magvnr
nép egész világ haladásának
az élén jár.

65. Csernisevszkij,
a nagy orosz forradalmi
demokrata
író
és kritikus egész cikksorozatot
szcntel a magyal' szabadságharc népszcrűsí téséért.
63. Mngyarország
felé nézett Heine, a kor legnagyobb nőmet
keltője . .OA magvar nép hurcától remélte n szabadság eljővetélét.
És veliile a legnagyobbakkal
"eg)'ütt tekintett
mifelénk nunden igaz és bécsiilefes
gondolkodá
elme széles
evilágon .

. 67. A szabadságharc

hadserege
már Ll főváros
Ielsznbaditásához kezdett.
X emsokára
utcai harcole folvtak
Pesten
is. N emsokára ;1 két "bros a nemzet kezébe~ volt. Csak
a budai Várban ült Hentz i, n császári genorális.
Agvűval lovette 11 pesti Dunapart
házsorát.

6S. A honvédele nzonban minden oldalról bekerítették
;t vára t és megindul t a kiizdelern.
69. Egy napon aztán rohamra indultak n honvédele.
Minden
lépést kézitusával
kellett kivívniuk.
De "égn:" május :21-e
. éjsznb'ijáll
Buda-várán
újra ott lcngett il ll1;lg-yal' lobogó.
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70. :\Lí.é)!1,lP a kormáuy

plakátokori
adta minrlcnki tudtára n
g~·őzl'lmet. Ezen a plakáton
sok egy(.\) között az il törtónot is olvasható,
hogy .Hcntzi
tábornok,
ho. már úg?is
"issza kell adni .Jbgyal'ország
fővárosát
a magyaroknak, még egy n[lp;y kárt akart okozni. Elrendelte
el Lánchíd felrobbantását.

71. Vetített szovcg:
A dühöngő csarnokság,
az oktalanul
pusztító
ellens~g
régi és azóta sem vál tozó . szokása a kárt evés. Ha
mar
vcsz tét érzi, legalább még több kárt akar okozni. Heu tzi,
a császár generálisa
lekiildte egyik ezrec1esét, hogy 1'01)hantsa fel a Lánchidat.
Az ezredes azonban úgylátszik
sietett ésclhamarkodtn
el robbantást.
A híd nem· robbant
fel, a robbanónnyag
őt magát ölte meg.
72. Tgyuncbbcn
az időben Erdélyben
Bern József, a "SZ~l1)~ldság régi bajnoka" - ahogy Petőfi nevezte - állt a
honvórlck
élén, Ö tisztította
az ország keleti
részét
az
ellenségtől.
A nag,'; tábornoknak,
aki azelőtt a leng:n)l
sznbadsúglinrcok
hőse volt, igen nehéz dolga akadt
Erdólvbcn. ) ... bécsi udvar ugyanis
egymás ellen igyekezett
ingerelni
.JIngYJl'ország
különböző
ncmzctiségr-it.
Hégi
politikája
"olt ez az clnyomóknak:
az egymásra
utalt
dolgozó tömegeket
egymásra
uszítani
és íg:~'gyöngít eni
őket.
'

73. Vetített szoveg:
_~ románok, szlovúkok, szcrbck, horvátok
ugyanúgy
szabadságot
szerottok volna, mint il magyal'. És Bécs sötét
pol itikájának
sikerült mind c népeket il magvar nép ellen feg-yyerbe szólitani. Ezzel azután ezek a, népek saját
sza badságuk
lehetőségét
gyöngí tették.
.Bcm
bíbornok
olyan politikát igvekezett
folytatni,
amely egyenjogú-

ként kezeli Erdély bármilyen nemzetiségű
lakóját.
7-1. Bern hadseregének
csatája
Erdélyben
.... Bein vczctésé"el az ordólvi hadsereg csodákat művelt,
Ügvszólvún
az
on'zc1g egész kolct i részét felszahaditottn
az ellellségtéí1.
. Az ország el magvnr ncmzctó
volt. És megrettent
minden nép zsarnokn.

73. I. Ferenc
gíi~égL'l't

.Iózsof ~1Z ifjú osztrák csász.ir ijedten futott :-'l)orosz nép zsa rnokúhoz, a cárhoz. _\.. cár l'l'dig
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félt, hogy n magyal' szalJadséÍg tűzre gyujt jn nz elnyomott orosz népet is. Hiszen jól tudták a cár kőrűl, hogy
az orosz nép legjobbjai
szerétettel
és reménykedvé
néznek Kossuth
és népe harcai felé. A cári rend tehát helyesnek tartotta
inihamarabb
eltiporni
a magyar
szabadságharcot.
7{;, A cári 01'OSZ hadsereg
végtelen
tömegeit
Paskijcvics
herceg vezette. Sem a haladószellemű
tisztek, scm a jobbágyságból
jött katonák nem harcoltak
szívesen a magyar nép ellen. Guszev százados egyenest magyarbarát
hangokat
iitőtt meg. Társaival együtt kivégeztók.
Rulileovszkij ezredes az, első adandó alkalommal
átszokőtt a
szabadság
oldalára,
mintcgy
száz
katona
kíséretével.
Rulikovszkij
nemsokára
magyar tábornok lett. A bukás
után ő is egyike volt a magyar szabadság
vértanuinak.

77. Vetített szöveg:

"

.:\. forradalom
erejét belső
ellentétek
is g)'engítették.
Debrecenben
"Békep61't"
néven megalkuvó
csoport sziiletett, amely nunden
áron ki akart egyezni ,IZ ellenséggel. A "Békepárt"
szemében többet jelont nemesi vagyonuk megmentése,
mint a hazu
szabadságának
biztosítása. A hadserege
főparancsnoka:
Gőrgey maga is áruló
módon fordult szembe Kossuthal.
Kezben az orosz túlerő nyomta hátra a forradalmi
sereget.
Petőfi elesett,
Vasvári elesett, dc még nagy erők álltak sértetlenül
a
szabadság
oldalán.
'

7S. Gőrgey

tábornok nem is kisérclte
meg felhasználni
ezeket az erőket. Világosnál
letette a .fegyvert az ellenség
előtt. Ezzel az ország, rt szabadság
elveszett,
de Gőrgey
a saját életét megmentette.

vol t el fegyverletétel.
A népi fiai nem akartak
engedelmeskedni
a parancsnak.
Kemény
férfiak
sírva
dobták le kardjnikat,
mások meg megcsókolták
a puskát,
úgy adták át az ellenségnek.
A világesi fegyverletétellel
befejeződott
a sznbadságharc
és mcgkozdödőtt
az önkény
uralma.
SO \z aradi B kivégzése
\. börtön és az akasztófa
korszaka követkczctt.
nb g:-n1'01'SZ}:1got egyszerűert
megsziiutnok- mondottn ki ,1 császári kormányzat
és Havnau
Gyula báró, n császári
seregek parancsnoka
rnegkczdte

79. Világosnál
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a "rendcsinálást".
Ezrek véreztek el húhérkéztől,
kőztiik
a honvédsereg
annyi győzelmet megért 13 tábornoka,
a
magyar szabadság
és világszabadság
felejthetetlen
vértanúi és példaképei,
akiket 1849 október 6-án végeztek ki
Aradon. 'Tízezrek kerültek
börtönbe,
vagy a börtönnél
semmivel sem jobb külföldi katonai szolgálatba.
81. Kossuth száműzetésbe
ment. Mindha lálig szószólója volt'
" a magyar
szabadságnak.
45 esztendeig
é1t még ezután
a magyar nép szabadságharcának
nagy vezéralakja.
Kűlföldet járta, hogy hirdesse népének igazát és a magyar
szabadságharc
megsegítésére
rnozgósítsa
a világ népeit...
Hiábavaló
volt ez a törekvése, csak szabad népek segíthették volna a magyar nép szabadságát.
Abban az időben pedig a többi nép szabadságharca
még a miénk előtt
bukott el. Ahhoz, hogy szabadságunkhoz
segítséget
kapjunk az kellett, hogy előbb az orosz nép rázza le magáról a eári zsarnokságot
... A cár, aki az orosz nép elnyomója volt, az nyomta el végül is a magyar
szabadságharcot, Mikor az orosz nép
őntudatra
kelve
eltiporta
zsarnokát
és megteremtette
Szovjetuniót,
akkor eljőhetett, hogy segítsen nekünk megvalósítani
azt a szabad
ságot, amelyért
akkor 1848-ban harcolt a magyar nép.

82. Vetített szöveg:
18:1:8-49 emléke elevenen é1.· Kossuth,
Petőfi,
Táncsics
nem harcoltak
hiába. F'orradalmunk,
szabadságharcunk
emléke ma éltető erő számunkra,
Kossuth példája, Pctőf'i
forradalmi
magatartása
és halhatatlan
kőltészcre, 'l~{1I1csics korai szocializrnusa,
rnind olyan
haladó
hagyomány, amely megerősít
bennünket
mai kiizdelmünkben.
Hiszen mi valósítjuk
meg azt, amit ők abrtak
és rájuk
emlékezve erősebbek vagyunk feladataink
megoldásában.

V é g e.
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