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-~-"

- a Yallás- éfl Közokt::tt6G'Lll'".Yi- Eini,;ztériu.'1t uj vetitettképes dóadisszöv8gd
8S -rr!Úd~rn-riln (::ü":.pozitivooTo~atai - a szabadmüver ödés
f:lóad6k rnunkájának me@'kölmyi- .
tését, ~rdd~V::81.bé, 67..inesE::bb0,
~e...'""1léletesebbé tételét
l~~vP....nják czol. eál ni i
. -A r:zabruimüwü(Sriés, iJ 1c,tólec a fdnóttGkt2t.~S munkásainak jogűs kf.vánsága 'Í'tljesiil, amikor a mini~~ztéri":"
um D'iapozi tiv K"özpontjának 6~:it avul1; szem1életii és
teorllljJciju sorozat.at helyF:t,t fol~:~anatosan ti legkiil.önfélébb tárc:-;U moderri 8ZÖvt"gKönyvekés film<1iapozi;tiv-"
sorozatok készülnek el.
í

-.-.-.Á jó ~ló~6
nem elégs~ik meg a szöveg erysz~rü
- kül önö sen egyhangu ~ felolvasasával
, RS azzal! hogy
a veti tett kép már önmagában vé-v~ .í.s 'nagyobb hallgatósá.gQt vonz , rmrrt az €f?Ysz-é:rü e16aiiás. Az er-edményeaebbé
tétel leg...
iobb módja az eló.adás utáni szabad,közvetlen
mep:beswlés ~ a vi.La, 1:e mulaaszuk eJ egyetlen eloadás
Után SE:~ránSi" tsuk UGY, hoey m:';léJ többen f ...51.ianak
hozzá. :{~ felt::djük el azt sem, hogy az emberek nagyrésze vizuális ta.pusu, s a ,-~tit(::tt~pt;s
előadásra ';,ek
mulva is könnyen visszaemlékezik. Ba egyes képeket a
hallt;atiság
előadás után ujra látni kiván, ne sajnáljunk rá néhány perc~t./ralun,tanyáD
a képanyag ujbóli
gyors levetitése
- a: képek táJ:oey:ának 138 problémáinak
megkérdezésével ..• mint l)sszef<tglaló módszer :ts jó meg-

oldás.

...•...•-.-

.Az előadás kéP.~i~
1. Választási propaganda Kossuth mellett.
2. Kortesanya.
3. A maradiak felvonulása Pesten.
4. Pozsony látképe.
5. Áz orsúggyülés épülete Pozsonyban.
6 • .Afőrendi tábla. ülése.
7. Az alsó tábla ülése.
8. Kossuth Lajos.
9. Kossuthék megérkezése Bécsbeo
10 • .Amagyar küldöttség felvonulása Bécsben.
ll. :lagyar küldöttség az osz trák parlamentben.
12. Batthyány Lajos.
13. Az első magyar felelős kormány tagjai.
14. Kossuth pestre érkezik.
15. Az ifjuság fáklyásmenete.
)..6. Magyar küldöttség párizsban.
17. Budapest látképe l848-ban.
18. A pesti Vigadó.
19. A főrendi ház ü.l so a Nemzeti Muzeumban.
20. A nemzeti Huzeum és a Kálvin-tér.
21. A nádor me gnyi t ja az országgyülést.
22. P azrnándy Dénes, az alsóház elnöke.
23. A képviselőház tanácskozása.
24. Nyáry pál, a baloldal. vezére.
25. Perczel N~r.
26. Táncsics rlihály.
27. A kormány és az .ellenzék.
28. lilcradiélk gunykápo a baloldaliakról.
29. Gunykép ez udveY követc18seiről.
30. ile.g'[é'J' küldöttség a királynál.
31. '~!Icg2.djuk!Megadjuk! II
•
32. Kossuth bemrt at ja az orsZc1.gf.YÜlésnekf'.
csász~ri seregektől zsáknk~yolt zászlókat.
33. Lc1:,l\ __::":ü b.tképf.; 1848-tWl.
34. A dürc2úli.Í r-cf'crmát.ua kúllGgium.
35. }I!I~dc.rász
Láaal
36. Kossuthot korrnányzóvd v:ilc.sztják.
37.Szem~r~ Bcrt2~~ miniszterelnök.
38. A függutlcnségi nyil~tkozc.t fognlmazványa.
39. Batthyány kivégzése.
ó
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1848/4 ..es országgyülé's iratait

lapozgatva, a

magyar forradalom és s zabadeágharc minden fontosabb kérdésével találkozunk.

.Azországgyülésen, a törvényhozás

két házában zajlottak

le az egyre hangosabb küzdelmek a

haJ.,?dógondop':zásuak és n.marr:iiság hivei között 3 itt
fogalmazták meg a 48-as törvényeket; az országgyülésen
alakul t meg és mindvégig reá támaszkodott IWnkájábanaz
elsó fele16s minisztérium,és
támadását fegyverrel kellett
mi Bizottm~

amikor a esászári

reakció

kivédeni, Kossuth a Honvédel-

elnöke, az országgyüléa tagjaival

karöltve

saervezte meg a szabadságharcot. Az orezággyü1ésen mindenekelőtt a politika

jutott

szóhoz, de a politikai

viták

mögött ott tükröződik az ország gazdasági, társadalmi,
müveló.désiviszonyainak tüko.L,
••.
épe•. Az országgyü1és tCSrténete csek egy resze a. mngyDX forradalomnak é6 sza.badságharcnak, da ahogy egy csepp ví zben ott tükrözódik az
egész tenger, az országgyülés történetéből

megismerhetjük

\

a forradalmi idők e~szét.
1tielótt

azonban az l84S/4S-ea országgyülésról be-

szélnénk, szólnunk kell pár szót az azt mege16zőrendi
országgyülésekl'ól és elsősorban az 1847 6szén összeült
utolsó rendi országgyülésről.
Amikor1847 ~arán
uj országgyülésre,

a választásokat

Magyarországonmégteljes

a régi, rendi, feudális
ség-kezóben volt,

kihirdették

;~dszer.

erejében élt

Mindenhatalom a nemes-

ez pedig az ország lakosságának csak

igen kis töredé)~é~ jelentette.

az

Az arisztokraták'

és köz-

-------------nEmesek mellett

..

-_
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az aránylag kisszámu polgárság

tulnyomó többségét
szolgál tatva

..

jelentő

jobbágyság teljesen

a kivál tságos nemesi rétegek

vukat nem hogy- az or-sza, sorsának
saját

életük

irányitásában

, gyülés összetétele
társadalmi
tagjai

miért haladt
harc.

Jilk";uyéuek. Sza-

intézésében,

Az országés

Az országBYÜl;ésen csak a nemesség
meg; ebból magából is megérthetjük,

olyan lassan

fogva a haladás
..

rekedett,

de még a

sem hallathatták.

előre

a reformokért

Az a néhány köznemes9 aki Kossuthtal

dettől

ki volt

hiven tüL-.rözte az ország politikai

állapotát.

jelenhettek

éS,a nemzet

folytatott

az élén kez-

eszméinek érvényrejuttatására

tö-

.

szemben taláJ ta magát a nemesség nagy tömegével t

mely önző rövidlátásból
kivál tságos

iliindenáron ragasZkodott

elavult

hatalmának fenntartásához.

A kezde tb=n csak néhány emberből ál16 haladó gondolkodásuak,

vags ahogy..n akkor nevezték,

reformpártiak

tábora 1847-re azonban már meglehetősen megnövekedett. A
választások
között.

folyamán kemény küzdelem folyt

Megyénkint zajlottak

le: követválasztások,

megye, akái: nagy, akár : Lcaí, volt
lőt küldött
adták,
mell~tt
élen.
kit

is,

minden

két nemesi képvise-

az or's zaggyűl sr-e, Ezekn,ek aztán utasitásba
é

hogy a megye szavazatát

a reformok ellen,

adja le. 'Pest megye járt
A többiek hvzzá :i 'lzodtak.

választ

a két tábor

követté

kor a reformpártnak
ber támogatta,

vagy

ekkor a megyék között az
Ezért volt

Pest megye. Népes tábora

fontos,

hogy

volt már ek-

Pest megyében, s ügyét nem kisebb em-

IDint Batthyány Lajos gróf,

az ország egyik

.__
._.J

-------------------------------------- 3 ---------------------------------------legnagyobb birtokosa. A reformoknak már akkor is országos
h'irü bajnokát, Kossuth Lajost mégis csak elkeseredett ~izLi.ké~

delem után tudták a megye képviselőjévé választtatni. A választéÍ,siharcról készültegykoru

raj-

zon láthatjuk, hogy a propaganda már akkor sem volt is~eretlen. Lovas bandériwn hordozta Y~rül Pest városának ut~
cain a Kossuth és Szentkirályi Móric, a reformmozgalom másik ismert harcosának nevével diszitett nemzetiszinü zászlókat, miközben a menet két oldalán kivont karddal lépeget tek a marcona hajduk.
~kép.

1

De az ellenfél sem hagyta magát. A megvesztegetés minden eszközét igé~ybevette

a reformpárt-

tal szemben. A választási főhadiszálláson, vagy ahogy akkor mondták, akortestanyán

csapraver-t hordó várta a szom-

jasakat. Ilyenkor nagy volt a t8stvériség~ a képen együtt
mu1atozik a nemes, pol gár' és a jobbágy, vidám cigányzene
mellett. Hogy cllensulyozzák a reformpárt propagandáját,

r3.~p~J

felvonul tak a maradiak is Pest utcáin. Yatalmas boroshordót raktak a szekérre, azt hord0~-

ták körül á városon. Cigánybanda r~adt

a men0t élén, és

végig az utcán énd:ló, pohar aző atyafiak duha.jkod'bak,Az
egykeru miivész rajzárl éppen e.pesti városháza előtt látjuk a mene te t , Bizony Bat thyánynak sok pénzébe kerül ff
hogy Pest m~GYében Kossuth és Szentkirályi IGt~ e.kÖvüt.
De hápy umgye volt, ahol a maradiak kerül tek fölül !

i 4.kép.

November közepén illt össze az uj országgyülés
Pozsonyban. Hogy miért éppen Pozso~ban,

az

---------------------~------------------------------- 4 -

"

----------------------------------------

--------

ország nyugati határszélén?

TÖ,bboka volt annak. EGYikaz"

hogy a majdnemkétszáz9ves török uralom alatt

az ország

korábbi fővárosa, Buda, török hatalom alá. került. Amikor
aztán felszabadu:t
tudta pótolni

és ez volt

ll.

török m~gszállás alól,

csak lassan

~ két évszázados elmaradottságot.

Amellett,'

fontosabb, Pozsony közel volt Bécshez, a Habs-

burg királyok,

hatták itten

B

akik Bécsben székel tek, jobban 6zennnel
tart-

az orszá,sgyülést.

Ezért volt három évszázadon

keresztül Pozsony az ország fővárosa, és ezért gyűlt öszsze az 1847-e8 országgyülés is Pozsonyban.
He.talmas, kaszárnycs zeríí épületben ülésezett
í..:--5-.ké-'-p-.-j orszá.r;gyülés. ~_k
, síkon

ll.

az

-

emeletén az!12..2..J;,~bla, 00-

főrendi ..i<ibla foglalt

helyet.

A

főrendi

tábla a fónemeseket, főpapol:::.-:
J
országos v~zetó méltéságokat számlálhatta tagjai

közé. Ezek örökös tagok vol tak,

nemvá4,aaztották őket. Ha már a nemességről azt mondottuk

htalában,

hogy nem sok érzéke volta

gondja-baja iránt,

[J.kéiJ

széles néposztályok

még fokozottabban állott

táblán ülésező arisztokratfucíl.

ez a. főrendi
Jhof57 a pozso-

,nyi Üléseken résztvevő egyik külföldi
lő feljegyezte,

megfigye-

a hosszu asztalok mellett üldögélő arisz-

tokraták közül némelyiknek csak a ruháján" lévő arany-ezüst
gomboktöbb ezer hold föld értéket képvisel tek. Törvény-hoz6 munkásaágukazonban már jóval Jcevesebbet ért.Legfőbb
törekvésük az vol t , horo" fenntartsák
kat, ahol csak lehet,

a meglév6 állapoto-

elgáncsolják a reformokat. 'Mert az

, alsó tábla határo sa+aí, csak ugy juthattak

a király

elé

.---- -- ----------.;..------~-------...

----------_
.zentesi tésre,

.•..
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ha azokat a főrendek ls jóváhagyták. Az az

egy-két embe?közöttük, aki a reformok mellé állt,.

Batthyány f,ajos vagy Széchenyi István, ritka

mint .

kivételnek

számitott.
(7.kép. I Az .al.só tábla, amelyiken a köznemesség, a megyék képviselői üléseztekt
.ult.

már sokkal népesebb

A esarnokszeTÜ~atalmas teremben hosszu asztalok mel-

J,.ett illtek itt
~ogászfiatalság,

is a képviselők, miközbenaz erkélyeken a
a jurátusok kisérték figylemmel a beszé-

deket. A jurátusok reformpártiak voltak. S miközbenmegéljenezték a refonnokért harcoló ellenzéki képviselők be- '
szédeit , többnyire 1ehurrogtálc a maradiak szónokait •
Cl.kép.

I

A reformpárt vezére Kossuth Lajos volt. Pártja, az ellenzék,,",l-~;:ormár elég erősnek érez-

te magát arra, hogy döntó rohamot inditson a marBdiak,'a
kormánypárt ellen. A maradiak azonban a fórendih/i,zra és a
bécsi kormánykörökretámasZkodva,er6sen tartották
Kat. Csak amikor a februári párisi

forradalom hire lázba-

hozta egész Európát és ~agyarországot is,
1

magu-

akkor csökkent

'

ell enállásuk , nemutolsósorban félelemb61. Kossuth a
márc.

'.-i

ülésen már a régi rendszerrel

való teljes

SZ~

ki tást követel te. :Modernalkotmányt ki V'ánt az ors zágnak,
és az alsó tábla egyhangúanelfogadta 'javaslatát • .Af6rendek azonban tárgyalni sem akarták a javaslatot.

Kos-

suthék már éppen azon voltak, hogy a javaslatot a fórendek megkerülésével juttatják el a királyhoz, amikor a
március l3.-án ki tört bécsi forradalomnak a hire egyszer-

..-

---------------------------------6-

-----------------------------------------------------re megváltoztatta a helyzetet.
kancellárt

A nrindenhatóMetternich

elüzte a bécsi nép, s Ausztria számára kiviv-

ta az alkotmányos korményt , Most már a főrendek semmertelC
ellenkezni. ~848március 15.-én, ugyanazona napon, amikor Pesten a f-j at al ság vértelen forradalomban vivta ki az .
emberi és szabadságjogokat, István nádor vezetésével népes küldöttség vitte
19.kéP.l

Bécsbe a ki~ály elé az országgyülés

feliratát.

!3écsnépe tomboló lelkesedéssel

kö-

szöntötte a hajóval érkező magyar küldöttséget.
A kép éppen azt a jelenetet

ábrázolja,

amikor Kossuth

partralép és beszédet intéz az egybegyült bécsiekhez, amelybenhitet

tesz a szabadság eszméi mellett.

A magyar-

küldöttség fogadására kívonultak az .Akadémialégiói,

&

[lQ,kép. J demokratikus egye!"'i;leteks a nemzetórség csapatai. Az esti szürkületben ég6 fáklyával felvonuló magyarokat nagr tömegkisérte
lil.kép.]

végig a városon, él-

tetve Kossuthot, és a magyar alkotmányt. A
küldöttség megjelent az osztrák nemzetgyülés

e1nö}cénél

is,

s .az osztrák nemzetgyülés felemelő jelene-

tek között tett hitet

II

leni közös harc mellett.
portosuló arisztokrácia

szabadság eszméje és a reakció elAz uralkodó és a. köriUötte csoazonban hallani sem akart arról

t

hogy a ma.gyarokalkotmányt kapjanak. Csak hosszas tárgya1ásokt huzavonákután, amikor István nádor aforradalom veszélyét festette

le előttük,

az uralkodó a független, felelős
álli tásába.

akkor egyezett bele
magyarminisztérium fel-

•••. - •.•.•.•..
'_.- __ .._.I'_.•_.•_~----------_.-..---~
_.--.••a.,..••... ---.-------.....~-, - 7 [t2.kéii.) ,•• l'tIIányalakitáss~
az
P'Ófot

•.•••
..-----------------

uralkodó

Batth;vány

biZta. meg, l3atthyilily l-égi harcosa

& reformes~éknek é$ személye köztiszteletben

állt

Lajo~
volt
minden-

ki e16tt. Törvé:qytiszteletáben nemcsak a reformerek

bí.z-

tak meg. de ~t fónemesben, ~écs is inkább megbízott ben-o
ne mint valamely köznemesben, Battyány mindvégig igyeke~ett

is a magyarság

őrizni,
1".:2..l'C

és az uralkodó

mégiS3.Z elsők között

jóviszo2'l;yt meg-

közti

vé[S"OzMkki ót a szabadség-

bukása után.

, rl.2~kj.p.; A kormányban az or$zág&yUl~a lI'linden' árnyalata.
!cépT1sel ve volt.

A belűgym1niszterséget

Szeme-.

r'a Bert!l}-an1, a ~özlekedé~ügyi rri.niszterséget §.zéchenyi

I~.:b'.§lgróf vál~ul ta.
ipar-

193.zsál:,>Ügymirrlszter De~

és földmivelésÜf;yi

taMaiigyi

miniszter

minj::>'?,ter Klauzál

B?~

Ferenc"

Gábor, közok-

Józ~ef' bár6. honvédelníi mi-

niszter Mészáros
Lázf~ e~edes,
--------,.....

r.~lügy~uniszter Eszter-

házy Pál her'ceg , pénzt.g;yzinisztcr

pedfg maga Kossu,t~:.

.

.

. La~oa lett.

A minisztérium v8zetése
a reformpárt terveH
ütemben kidolgozot~
ll.~é~

szággyülés

az

országgyülés

hogy megalkossa az ~. tö:rvé~~t,

hozzáfogott,

április

alatt

a való életre

befejezte

al.kal.maazék, A gyors

t,örvényeket V.Ferdinánd

szentesitetto.
munkáját.

Ezzel

mel.yek

az utolsó

király 1849
rendi

Az uj l'lagfElrország

jai kéazon áll()tt.:..;.:. A régi feudális

itJ;é:.lIDényel:

oral.ap-

Gl.IG:l

'Vivott haro győzelemmel véez6dött • .Az alkotmány é:rtB~ .•.
mében a régi k.i.ráJ.;yi központi

hivatalok

helyébe minden

,

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

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

vcnal on a független felel ós magyar minisztérium
Az országgyülési
választójog

képviseU}ret

lépett.

bizonyos vagyonhoz kötött

alapján llY_'nár
nemcsak a nemesek, hanem az or-

szág egész lakossága válasz~otta.
.szabadságot, megszüntették

sajtó-

a jobbágyságot,

eltörölték a

biztositották

a törvény előt-

földesuri szolgáltatásokat,
ti egyenlőséget,

Ximondották·a

a közteheryiselést.

bágynak szabad parasztbirtokként

A volt telkes job-

kezére adták azt a föl-

det, amit eddig is illÜvelt.
A reformok diadala országszerte nagy tiszteletet
szerzett a forradalom harcosainak.
[l.i.kép-

i

A hajón Pestre érkező

Kossuth Lajost az ifjuság soha nem látott lelkesedéssel

fogadta, és aho~J a képen látjuk,

Kossuth a hajón állva, levett :~,,-~appal,
esküre emelt kézzel tett fogadalmat

a pesti, if juságnak , hogy a reformok

utjro'~l többé nem fcgnak leténli. AZ eddig elnyomott refcrmpártiak

tábora egyszerre megnövekedett.

Bizakodás, a

szebb jövőbe vetett remény töltótt el mindenkit. Ezt fejezte ki a pesti ifjuságnak az uj kormány tiszteletére
115.ké.w

rendezett hatalmas fáklyásmenete,
'-""j?ést

mely nemcsak

po.Lgár-ságénak, de az egész ~rszágnak örö-

mét fejezte ki. A forradalmi változás hire bejárta egész
Európát, és mindazok,

akik eddig sajnálkozással

gondoltak

az elmaradott, feudális keretek között tengódó országra,
lelkesen fordul tak az uj magyar kormány felé.
Il:6.kép.

J

Ezt fejezte ki a párisi forrada3;mi köztársa..:.,.ig el nőkének , Iema.:rtine-nakbeszéde,
---~--.--"._- .._----,----,-- ------

amíko+
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nevében előtte

tisztelgő

ildvözló szavaira

ezt vál aszo l t as

Franciaországban

annyi barátja

"áz uj Magyarországnak

van, ahány polgára van en-

nek 'a. hazának." Az egykoru francia
képen ott láthatjuk

Lamartine-t,

, .

magyar küldöttség

ujságokban !Ilegjelent
ahogy a párisi

nagytermében fogadja a magyar küldöttséget
radalomban'elhunyt
nyujtanak baráti

francia

polgárok emléktáblája

kiirt

országgyülési

már az uj törvények rendelkezései

szerint

jog bizc~~os vagyonhoz volt

micsoda nagy haladás volt

folyte$

is or-

a maradiak és ha.ladók , a forradalom és a re-

hogy a régi rend hivei

szentmiklósi

választáscn

rozatosmesterkedéseivel

Általában

Petőfi

-naradtak. fölül.

aki nem is k6rült

is megválaszto~ta.

képviselóségét

országgyülés

tagjai

ból kerül tek ki.

tartotta

so-

a képviselónek

és rr.unkásság első öntudatos

rom kerület

A kun-

is sikeTÜlt a reakciénak
megbuktatnia

Sándort,

a haladás,

ha szórványo-

be az ország-

házba. Ugyanekkor viszont 1'áncsics Mihályt,

rület

de ez is

ezuttal

a reformok emberei győztek, de előford~t,

parasztság

le. A

hogy a multban

...7á.lasztás

akció párt jának nagy küzdelme volt.

fellépá

előtt

vál~sztások

kötve,

ahhoz képest;

csak a nemesek szavazhattak.

san is,

for-

és a franciák.

A nyár elejér~

szágszerte

és i tt,a

jobbat egymásnak az immár szabaddá lett

magyc:rnép képviselői

szavazati

városháza

a szegény

kéFviselőjét,há-

/Végül is a siklósi

ke-

,meg./ lvlindazonáltal az uj

kevGs kivétellel

a nemesség tagjai-

~~agyj4bólugyanazok a személyek,ugyan-

(;.I.~

c:--

'-'

'-

ollenzékét

OJ;

alkott';.

Nagyobb részük birtokos , jómódu-volt,

kisebb részük olyan,

aFinek jelentősebb

vén, ÜQ'Yédi, közigazgatási

VagJ"

vagyona nem lé-

más városi

foglal~wz-'Ís-

bun tcvé:;Cúnykodett, s magát már polgárnak érezte.Dc- igazi polgáxi származásu,
ors~[;~é?:..(;0árom-négy.
Táncsics képvisel tc.

nem nemes tagja alig

tvhát

volt

~z

A proLe.~o-EL'.:~_..E-~~i_g
cs&c_

Nemcsodé.Lkozhatunk tehát

az orsz:3ggyti.lésen a képviselők

között

2..

rajte.1ho.::y

véleményh.iilönbsé-

gek élesek voltak.

A népképviseleti

ii7 .kéR'

alapon összel~Ő uj orsz~~gyülés

\ sZ2khelyéül pu~a-Pestet

választotta.

száz év után ezzel ujra
rtilt

vissza

az országeyülés

legfőbb irányi tói.
a késöbbí,

Pár-ora-

az ősi f'ővár-osba ke-

a kormány , a nemzeti élet

:,-,.3

Buda-Pest azonban eY$or még koréintsem

időkből .í.smer-tvilágváros.

A két város

között

ugyan már áll -a Széchenyi ke zdeményezésáre emeltLánchid,
/éppen

ezekben a napokban készült

lésnelc például

nem vol t saját

el,/

de az országr,yü.-

palotája.

~z ~sóház, ame-

l;yikbcn a nép küldöttei
f'ogl al.tak he'Iye t 9 ~sti
,..-._---1 l8.~~
Vigadó?~ ülésezett,
a Duna partján.
senki sem gondolta
amelyik nriridedd.i.g
latságok

ho[y ez az épül0t,

csak ező.rakozőhel yüj

,

alkalmi

t.áncrai-

rendezéséore szoleál t , néhány hónapra az oruzág-

gyülés székhe.Lyávé válik.

U].kép.]

volna,

Bizony

AJó:r:eEdiház9 wntüyik meg6riz-

te loégi össz8tétE':lét9
~~tt.

a Nemzeti~~lb;p_\Q-é-

Benne továbbra is a mágnások, fópapoks

--------------------------------------------------------D
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rend hivei

ladás elgán~solásában
szolgálatában.

f2Q~kép.~

foglaltak

szivesen

A förendiház

vásári

akik a ha-

a királyi

udvar

meLl.e t t , a mai I<á:.:vint~ren

ekkor még vásártér
látjuk,

álltak

helyet,

vol tp amelyen) mint a képen

bódék és falusi

szekeresek

sc-

kasága volt találhaté.
Az orszá(,gyülést

1-34
g julius

2-0.:..1. nyitotta

[;leg

ünnepál yes ker'etek kőző t t Tstván nádor a ~drál;v képvi-

n~i~~""iP:l
sel etében.

J,1:l0fY a képen látjuk,

az al.kal.mí. e·-

melvényen a nádor körul ~ - aki é~)pen a királyi
ké zÍTatot olvassa

fel,

lamennyien ünnepr

magyar ruhában. A nádor mör.;ött Ea t thyány

miniszteHünök,

- ott

mellette

áll anak a kormány tagjai

Yossuth Lajos.

Á

9

va-

kar zr tok zsufo ..

tel ve az érdeklódó kÖzjnsée€;cl. Lenn az elnöki szék-

Láai.g

[?_~..kéP~

bsa pedig f'el smerjük Pázmándy Dénest,

a dunán-

tuli

aki u-

í

ref,rmer&k réGi harcos katonáj, t,

[;YanUl~
..
Y9 atloL~1 Bat thyány , a mérsékelt
varral

po.li t i.kának s az ud-

való jóviszOl1.j71akvol thive.
Az ÜTInepsé(;ek8thamarosan a komoly munka viI totta

fel.

1>.

megoldásra váró feladatok
I

kellettfelépi

i:~en r.l2.gyokvol ta.l;:.:'os~~
.

tE::ni a magyar-közieazgatást,

törvények nyomán f'e.lmerul.ő kérdéseket
kell

rendezni

uz uj

és ujabb törvénye.k-.

rendel eh kltel t.ovábbvi.nn.i az ars z -'r::ota demckrác í,a

~---,

L1}.JE.ép::.J utján . .Akép az clszáL,Qrtilési tanácskozisokat
mutatja
roki

a Vigadó nagytermében. Zsufolt

tömött karzatok

előtt

folytclt

padso- ,

a tanácskozások,néha

késó éjszakáiCo .A48-as or szággyül.és tagjai

a'

komolyan vet-
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ték hivatásu.~at,
itények között

eZ

az országgyülés

vol t , 1:;8bbetalkotott egy év alatt, mint

a megelőző évtizedek
pártokról,

során.
a szó mai értelmében,

tünk ekkor még, azonban a.képviselők
'ra oszlottak.

nem beszélhe-

különböző

táborok-

A kormany maca inkább mérsékel t álláspon-

tot képviselt, ITAr összetételénél
ne főnemestól.köznemesi~

re,ndiházban volt többségiik,
akiknek tagjai

fogva is,

hiszen ben-

~~ndenki képviselve

volt.Tőle

áll t. Ezeknek 'eaak a fó-

jobbra a marad í.ak kis tábora

vol tak,

kc~-

bár nehezebb

A baloldalon

nagyr3szt

a radikálisok

a fiatalok

közül kel'Ül-

tek ki, akik bizony nenl egyszer elégedetlenek voltak a
·':orn'.dtty mérséLelt

poli tLájával.

Vezérük a kiváló

szó-

124.kéE. i nek, l't'áry Pál~ ennek nem 8g'fSzer kifejezést
is adott

az ország~yülés

lr.á.lisak egy lépésseI

az áprilisi

lr.ivánte.k menni és a francia

szine

előtt.

törvény€lQ:..él

töre~((,;dtek • .Apolg~.ri

akarták me5valósitani

a legszélesebb

eávar , s nem riadtak volna vissza

biztosithatja

l 2').kéE!]

mert,

intéznrip.yét
állajnformát

ahogy mondották,

a magyarsíb' függetlenségét.
lön megemlitjük Perczel
későbbi vitéz

bevoná-

ennek érdekében a for-

is el vetondőnek i tél ték és a 1':öztársasági
kí.vanatcsnak,

rendszer

demokráciát

néprétegek

rudal.omtö l sem. ]!özüliik többen a kinUyság
tartották

is tová.bb

példa nyomán a rée,i

telj0S felszámolására

A radi-

t2:borno~t,

J/f:!i'

csak az

Soraikbun
J

m-

a szabadságharc

aki az ország jö-

vője: érdekében rnár ekkor- az Ausztriával

való teljes

sza-

·_------------------- -----_._-------_ .._--
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S~ség8t

hi:dotte.

[J[6.kép. : .AbD.l.o1dalhoz t.ar-tczot t ~áncs~g!l_}i.i!~
a népi domokrac í.a eLső képvi sEléje

&>Í

.
.
,
i·:aga
lsogeszen

az országg;yö.lésen.
bélkEéil

t föl

o~ztá.ly~

hosszu

é2 soha:

j

nernszi.int mOt, képviselni.

sok .és mérsékel tek nem (;g~ISZGr v. vtak komo.Iy
ka t az orszá:"g;yiiL5sen? ós nem cg;;sz8r

Ladikáliszócsatá-

érveikkel

sarokba

szori to t ták a korrnány k6pvis~üői t. A kormánypárt

~.U_JJ~J

r6l

készült

egJCkor'-lkarr-ikaturák

ni öKet. A képen ·5riásoJmak rajzolt

raj zol t radikális

h iaba akarták

okat

9

tehetetlenül

akik ellentéűen
si birtokosok
érdekből is
attól

Lyííkben támadják

gyék rajta
o.Ltözött
tett

a j6módu volt

kerűl. tE:.~" ki,

mE;g. I'arrierved·.szoknak

nevezték

akik az "egyonlőség fényes kocsiját"
3

hoty

kezneme.•

s akik éppen anyagi

v.í.seza., hor;y a racUkálisokat

ra has z-'1.álják fül

s közé-

ronta is a mp.rs8kd-

9

a f'or-radal.ommal, szemben' a nyugalmat

sem riadtak

: .28.k~

magukat,

cssngőjét • .Amérsék01tek,

a radikálisekkal,
tagjaiból

azon-

leint eni a tCirpéknek

azck n-,.. hagytak

rázta

fcltÜJ1tet-

korminyférfiak

pen Pázmándy , az orszáEg~yülés elnöke
tek hive,

rész8-

per-sze igye-

k6ztek minél jGl6ntéktelGnebbeknek

ban a miívéaz szerint

volt

1 '
me'1;ITO"1, rsunxaeso'ra-

évek nehéz bizddmével

érdekeit

is,

sa.ját

kí.várrták ,
azcmé-,

őkct ,
csak ar-

személ;yi.i.ket vi-

eló1:bre. re hi,~ba rajzol ták őket báránybőrbe
f'ar-kasoknaí

a radikálisokat

tudták m~gcafolni.

, ördögöknek,

mindezzel

nem lehe-

elnémi taní , amíkor Lgazukat

n€ID

- 14 :..
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hiveinek táborát

vel te a bécsi reakció

fel támadása. A régi rendszer

bere::i, az uralkc.:.óház tagj2.i,
magas osztrák
t-c:.rt['JlÍ 2.

egyre jobban nö-

tábornokok, arisztokraták,

hive..talnokok vál tozat.Lcnul. fenn akar-ták

régi. feudális

és egységes monarchí.át , runelyi-

ken belür:Mé:gycrországn[~: csak gyf'xmt'..tisorset
.J

.Azáprilisi
tették,

em-

azárrtnk •

m<-:gy['.r
c..lkotmányt ol.yan engednénynek tekin-

melyet ~ mQgYr.rokc..királytól

ben kikényszeritet~Gk,

s kezdettől

uj törvények keresztülvitelét

szorult

helyzeté-

azon voltak,

hogy az

L magyar

meghiusitsák.

kc::'Illánytazzal vado.lt8:~, hogy el akar szakadni az ural-.
kodóházt61 és fel
e

akarj~ robbantani

az álli tás ekkor alaptalan

a birodalmat.P~dig

volt.

Batthyány kormányá-,

foglal tak. hel.yet és ekkor még

ban a megegyezés hivei

Kossuth sem gondolt az u::·31kodóházzal való s zakí, tásra.
,

1848 nyarán a régi rE::ldszer hivei
dalom e16készitéséhez
si Habsburg-politika
tek felhasználni..

fogtak.
szerint

ellenforra-

A ITBgyarságellen

a nemzetí.ségeke t készül-

Azt mondot ták nekik, hogy a magya-

rak szabadsága szükségsz erüen az ő szolgaságukat
mé11,j7ezi

majd, és bár a nemzetiségek jelentős

magyar forradalom mellé állt,

egy részUk hitt

gyar kcrmány ví.cc Lapja , a Char-iver

i ugy ábrázolta
kétfejü

sast,

forrada~mzt jelképező

a cdszári

í

,

a

Bécsnek,

nyár elején
házat

ered-

része

es a magyarság a hal adás eszméje el.Len fordult.

129.kép.

az ő-

A mamég

jelképező

runt amelyiket megfékeznek a

magy2rTlihás alakok. A kép arra

-------..-

---------------

----------------_
vonatkozik,
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hogy az ország megt~g2dta Bécstól

k~.tonát és -::énzt az jl2.SZ _·orre.ö.alomLeve.réséhez , A

V'é'.-

16sá.gbcn D.Zonb[Jlelrkor már a bécsi kO~'_~J:y, e. reekció
vol t nz, ~elyik

egyre erőselj

gya:r komáyyra.
Az uralkodó

béklyék2t

szemé1~'emellett

rclcott

c. IlIc'1.-

mí.ndenhr.tó Ko.l Low-

rat herceg eKkor :nár nyil tan a "magyar veszedelem" ell en való összefogásra

uzó l totta

Batthyány hi.iba próbált
i 30.kéP:-:

t::Íban ábl'ázol,

a n"8':' zetiségeket.

még közvetíteni

a magyarság kö,.,tt.
séget,

fei

í,

az uralkodó és

Az orr::iegyülési

amelyet a kép éppen a sdhönbrrlnni palo-

amil:or a lakáj

beenged.i. őkE:.
G az uralkodó-

hoz, éppen csak hogy fogadta Ferdinánd.
ha.jlott

volna,

berg crófot,

arról

s zó som lehetett

a ce.iazár

biztost,

í

az időt,

dal oamal, A császár

a magyax f'or-ra-

nyí.Lvé.ri.tot ta minden határozatát.

horvát bánnak rendelte
szág teljhatalmu

lcirályi

ali.,

akit

Jellasics

Ugyanak-

József báró

kinevezett

W~yaror-

nyil vanval óva vá1 t ,hogy

kőrök és a magyarság között

nem jöhet.

tör-

biztosává.

Immár miudc.ikí dótt
a bécsi reakciós

elérke-

az országgyülést,

kor a magyaror-szágí. katonaságat

egyezés létre

a reakció

4 .-én kelt manifesztumában

azonnali hat.ál.Lya! feloszlatta
vénytelennek

• .Amikorpedig Lam-

hogy leszámoljon

októbe :

Hogy kérésükre

szept.omoer végén a fel-

ingerül t tömeg Pest ut.cáján megö l te,
zettnek látta

küldött~

A maryar forradalo~

vivmánya, az ország függetlensége

békés megmindsn

ker:u t veszélybe,

és

- 16 -
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e z t megvédeni csak feC,yverrel lehdett

-_.can is

delern gondolata

látta

f.osGuLban. jl tött

mí.L, en veszélyekre

l;.varsá.{::nak.B48

julius

ka tona és 42 millió

forint

-z,.:,.-';;lés

•

Az ellenzék

vezére,

(" már kcráb-

felkésziilnie

a ma-

bes4j"~d8ben20c' ,('('0

adó me[,'szavazását kérte

etcv
c :••• emberként állt

C""LWu..J,.

kell
Lires

lia haza

. orsZé:l.u?,yi.ilé:>tól
J
mert
c»

ll.-i

testet.

az

ve szé.Iyben van." .Azor~ ,
Kossuth javaslata

1\T~rúry
Pál áll';,

fel

mell3 •.

el sőnekvée

jobb-

ját aZ éc: fe::'é, mintegy eskür-e. emelve, ki .Lto t taUl.-!káp.-j

lIl:ieg~,?-.l..~!" A ezó villámként
mí.nden tagjára.

képviselók
ke

felugrottak

züke t askür e

meLa,djuk!" A felkiál

A lelkesedést61

,Jadjaikról

eme Ive

, ielkesen

táat

2S ~,Tyárypéldájára·
IIEegadjuk,

imnét mély csend váltotta
6z,-'mekk,,1

dé t a kove tkez.i eml.ákeze t es szavakkal
borulok a nemze t nagysága

tapasztal

a ház

elraga.dt

ismétel ták:

I o ssu til I11<:.ga
is kö.myben uszó

annyí, energiát

hatott

előtt,

ál I t és beszé-

fejezte

b~'

"Le-

és csak azt mondom,

a kí.ví.tel ben , mint amenny

í,

tam a meGajánlásban,

fel.

hazafiságot

s xJ3.2-:Y. rországot

a poklok

r~a:;ui sem döntik meG.'
~.Jyci.r végén .Iel Las.ícs a hOrvát seregek élén lit..;
kel t a Dráván , hory el tiporja

a magyar foxradalmat.

nemzet Kossuth szavára a fefyvr:;res ellenállást
totta.

Kosauth ekkor ,

lál ta meg igazi
forradalom

válasz-

:ekben a sm~sd0ntó napokban 'ta-

önmagát. Ekkor vált

és azabad sághar-c vezére.

orszá~Uéaben,

A

belőle

a magyar

Hányan vel t ak az

méc a reform rét~ hivei

között

ie,

,..

~L

•••

_:-

._.

__

••

~-.--

__

•

•

_

- 18 g~tra,mint

kelet

felé.

Az udvcrrGl rokonszenveztek,nem

~ m2BY2xszub~dsáGe[~. IGJ, mig ~ császári
foglalt

Pesten e császáriek

Debrecen, az alföld

ütik

szivében,

fel

seregtől

fóhediszállásukat,

a magyar forradalom

nek, a szabadségnercnak válik

1 te. ülé:;eit

2.

debrecerrí,

ben. A békés épités
•

meg. Az ellenállás
erősíté sánek
ha.tunk rajtu,

SG

áll:t

hogy ilyen

már folytc.t-

r'ef'crmá'tus

feltételei

mogszervezése,

kárdé

['o

kollégium-

már nem volt2X

védel.em, c. hr..dsereg

: z elő tÓrben. Nomcsodálkozkörü.lmények között

Debrecen-

ben sokkal nagyobb azcvuk vol t a rndfkál.Lsoknak,
vol t Pesten.

ügyé-

bástyájává.

Január első felébE;.: ez országgyülés

! 34.kép.

el-

mint

Kossuth maga is velük szövot sógben szervezi

! 35.kép. \ az ellenállást,
László,

a radikálisok

egyben a rendőrség

vezére,

Madarász

főparancsnoka

is,

sokáig kiemelkedő helYoLG:foglal el Kossuth mal.Let.t, A
r-adfkál Lsokkal. szemben, akik most már nyil +an az uralkodóházzel való szckitást
vábbra is biztak
bell, ellentében

követelték,

r: megegyezés

lehetóségében.

~ k:i.ráLjpá.rti

rMl'ümi vivmányainak feladás
.Az események egyre inkább

El

e békepártiak

Ezt azon-

<.xisztokrutákkcl,
nélkül

to-

48 for-

akar-ták végbevinni •

radikálisok

eszméit

juttat-

ták diadalra.
A császári
jelentései

udvr.r Windischg:Í'aetz első győzelmi

nyomán 1849 március 4.-én

az olmi.itzi kiál tvány-

ban megszürrtet te MagyarorsA.G al.kotmányát;
sát,

az országot

tartományként

besorozta

-.;8

különállá.-

az egységes

--------------------------------

_______________

~_1~9_-

csáez...
<Í..ribiroddomb2..

Amikor 2. zut-.n

tevasBzcl meGin-

2.

duló mr'.{J3p;r
b-.dj6.r.:~.tsor'oz-tc s ütközetekben
os ztr-ik sereget,
császári
gét.

t: dcbrecerrí

kihivásra,

_

orsz:i[gyülés

merv~rtG
val. as zol t

2.Z

?

kimondta l:ac:yarország füc€..etlensé-

K06suthban a király

és ellenforradalmárainak

áru-

lása megérlel te azt az el ha+ár'ozé.a t , hoC! a Habeburg-

,

,

ház tó.L és .az osztrak
el kell
zet,

szakadrrí.a ,

saját

J.:~ rnaf]arsá€

áll~qban

sa iranyitci,sát.
- nép lelkesedése

birodalomtól

veheti

csak mí.rrt 'fiic:e:etlen nem-

teljesen

1:349 április
közepette

a magyarságnak véC1eg

l4.-én

a maga kezébe soraz orsz teYiUés a

kimondta ~Pa~_t~g-h~z

tr~-

vesztését.
:.:1~..!_k~p_o.J
Kt'ssüth Lajost
lasztották,

LJ7 .k~·p~J
kitottak,

~

az ország kormányző jává váf.~~_e_l_ő_s
__
~~_i~_~_~.!'_~umot
ala-

melynek illiniszterelnöke

pertaJ-an lett,

Kossuth régi

reformer

az egyik le[::.képzettebb magyar politikus
.il fü[,getlensébi

l i8.ké.Q.

Sze~e2:~_
társa,

e

ny.iL, tkozat , melynek Yossuth

i kezével irott

fogalmazványát

itt

Láthanjuk

a kápen , kí.mcndo t t.a , ho'y az uralkodóház
hi tszegésével
sulyozta

eljátszotta

a nyilatkozat

9

jogát

a magyar t.rónra, T-'ang-

hcg;r "e lépésre

zött magyar nemzetet nem tulzott
"az őnf'enntar-t.cs :kenytelenséLe
vány a vilá{, müve l t népeihez
nemzete t , mint a független
vérJket9

a hal álí.« üldö-

e.Ibi zakodás"

vezette."
fordult,

9

hanem

Végül a kiál t-

hoCY lia magyar

nemzetek sorában egyik test-

azon barátsá.r~t,al és elismeréssel

fogadjik,mely

..~

.
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barátságot és eliS'lerést
Wkor

a magyarneuzef nekik ezennel

a császári sereget a tavaszi magyar tá.-

kiüzte az ors zitsból,

madás

t".;",

ujonnan trónralép6 fiatal

uralkodó, Ferenc József, az orosz cár SE:fitségét kérte.
1849 juniusában Paski.evi.cs

herceg vezetésével 200.000

orosz katona vonult Magyarországba, a szabads3.gharc eltiprására.
tulereje

A császári és ml'.!. egyesült seregek Óriási
ellen servrí.Lyenvitézség nemviyhatta ki a gy6-

zelmet, a

Im.

gyar sereg i'.Jko-zatosanvonult

!1.Z

li részébe. As ősszel Pestre visszaköltözött
országgyiilés Szegedre) majd .,"xadratette
Itt

ország dékormányés

át székhelyét.

nyujtotta be SzemereBertalan nemzetiségi törvény-

javaslatát,

mely azálteJ.~ hogy s zál eskörű kulturális

10het6ségeket és egyenjoguságot ~iztosi t a nemJr,2[';Yaroknak, az orsz~gban élő népek b~és együttműködését
vo16sithatta volna me~. Az arszággyülés €lfo~ta
törvényt, .de al.kalraazása--a már nemkerülhetett

a
sor.

Az osztrák és orosz hadak nyomásaegyre er6sebb lett.
A nehéz idők egyre saorongöbb aggódással töltötték
Kossuth lelkét

i9

0

el

Augusztusra már az ország nagyobb

része az ellenség ke7,<)rL
~rült.

A ne gfogyott, fáradt
1>

honvédserE:gekimmársem fegyverhez, sern elE:gendő16~
szerhez nem juthattak.

Kossuth a végső veszélyben a

kQrmányzóihatalomról leköszönve, Görgey Arthur tábornoknak adta át a hatr.Imat, A helyzet reménytelen
vc.Lt, s augusztus ::'3.-án a magy?X sereg Vilá.gcHJnáJ.
letette

a fegyvert az orosz0k előtt.

_____

o

•

••

_
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A szabadságharc Leverése

- I

után az osztrák kor-

mán,yboS6zuja nem ismert kirnóletet. Koscuthnak, Szemerének, a 48/49-es országgyülés számos tagjának sikerill.t
kiilföldre jutnia,

deaz

ezren estek ál.dozatu'l

ittbonmaradottak közül százan. és

és szenvedtek vértanuhalál t, vagy

bőbb éves börtönbüntetést.

sat H~

generális,

'Az ország teljhatalmu bizto-

egymásután kiildte bitóra. a debre-

ceni országgyűlés vezetőit.

Kivégezték a főrendiház cl.nö-

két; Perényi Zsigmondot, Szacsvay Imrét, az arszággyülés
jegyz6jét,

Csányi l,ászló minisztert,

radikálisok

1 39.kép.1

egyik vezetőjét,

Kazinczy Gábort, a

és mindenekelőtt Batthyány

Lajost, az első felelős

magyarminiszterelnö-

köt, aki pedi~mindent elkövetett

a megbékélés

érdekében. M8.€:,-yarországra
a császári rémuralom árnya bo.rul t , AbtJgyaz angol külügymim~ ter, Palmerston lord
mondotta, a császári konnányról a magyarországi kivégzé"
sek hí.rér-e , "áz osztrá.kok

~1. Legnagyobbvadállatok

azok

közül, akik val aha a míivelt ember nevét bitorol ták.

\1

Az l848/49-8s ors7.áge;;)Ulésazonban örökre beírta

nevét a mngyGrtörténeie~beo
••• o§C ••

o

,,'1

,

Soks zoro si t('t-ta~ Feniczi é s Korbácska, Budapest ,:Ll ·9
S2IDt:le1weis-utca 1. - Tel. ~ 184-302 •
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A "BESZGLO I\ÉPEK" elóaí.~zövegei t és filmdiapozi tivsorozatait vidéken az ill~tt
es vármegyei Szabadmüvelódési Felügyelői Hivatal, .N~7i;1.dé;vest terüldén
a VKM Dí.apozitiv Központja /Eudapest,VI.,h:Dpl-Rónai-u.26./
köl csönzd, .ft kölcsönzés dijtalan.
AZ,da.szálli tás költségei
c. kölcsonz,p hí.vat.alt , a vissz.2.száLitás költségei a kölcsönv~vót terhelik.
Közé.rdek, hogy a szövegkönyvekrt és d.iupez.it í.vaor-o-,
zatokut felhasználásuk után azonnal. vissz...'1kiildjtika kö l»
csönzés helyérE'<.
Ha az előadás idópontja 8S ,.:irgya kötött,
a kéze.Lap
elküldésér6l idejében gondoskcdjuni.: ha sürgŐsen van j'á
szükség, biztonság kedvéért más In€!,:fe16Ióelóadáscimeket
is sorol junk fel.
.. .
.A kö l esönzö t t e~óadá:;;szóveeek(:-,tés aiapozi tivsorozatol:.:ért a kölcsónzó anyarÜ felelós;.:;é{!,geltartoz::j.k. A
szövegen vri.l tczt atní. /.Jthu2YÚ,stb./ nem szabad. A filmdiapozitivG~et a karco~ástól különósen kimél,~ •
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A v€titett~pes

elóadásokkal kapcsolatos tapasztalatok,
inditványok és tan~sok közlését a Yallás- és Közokt~
tásügyi 1!inisztér~
VIn .fóosztálp
)Budapest, -V. ,..Al .•
kotmány-u.3~,rV.am./ bárkitől kösz6hettel vesz~

