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A párizsi forradalom híre 1848. március 1-én Pozsonyba érkezik, ahol a magyar Országgyűlés (Parlament) 
űlésezett. Kossuth március 3-án az itt beszédet mondott. Javasolta a jobbágyok felszabadítását, önálló magyar 
kormányt, polgári reformokat, és alkotmányt követel az egész Habsburg Birodalomnak. Ezt az alsóház el is 
fogadta. Az udvar az országgyűlést fel akarja oszlatni, és hogy időt nyerjen, István nádort és helyetteseit Bécsbe 
küldik, hogy ne tudja senki összehívni a felsőházat. Kossuth ekkor a pesti radikálisokhoz fordult. 

A forradalom elözményeiA forradalom elözményeiA forradalom elözményeiA forradalom elözményei    
Március 13-án Bécsben kitört a forradalom, ennek hírére március 14-én Kossuth 12 pontját a főrendek 
elfogadták. Kossuth 200 emberrel és 2 gőzhajóval Bécsbe utazik. A bécsi forradalom híre Pesten is 
meggyorsította az eseményeket. Március 14-én este a Pilvax kávéházban a 'márciusi ifjak' elhatározták, hogy 
követeléseiket másnap tüntetéssel támogatják. Másnap Pest utcáin több mint húszezer ember tüntetett zuhogó 
esőben. A helytartótanács elfogadott minden követelést. A bécsi udvar rákényszerült, hogy a magyar 
országgyűlés határozatait a császárral, aki magyar király is volt, jóváhagyassa. A törvényeket a király április 11-
én ünnepélyes keretek között szentesítette. Megvalósultak a reformok megszűnt a cenzúra és Batthány Lajos, 
kijelölt miniszterelnök április elejére megalapította kormányt. A miniszterek többsége az Ellenzéki Párt vezetői 
közül került ki. A miniszterek között volt Deák Ferenc, Kossuth Lajos és Széchenyi István is. Májusban 
felállítottak tíz honvédzászlóaljat, majd Kossuth július 11-i javaslatára az országgyűlés egyhangúan 
megszavazott 200 ezer katonát. 
 

A Batthány Lajos miniszterelnök által kijelölt miniszterek 
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Nemzetiségi törekvésekNemzetiségi törekvésekNemzetiségi törekvésekNemzetiségi törekvések    
Magyarországon különböző nemzetiségű 
parasztok laktak. A mozgalmakban 
aparasztok mégis nemzetiségre való tekintet 
nélkül részt vettek. Olyan vidéken, ahol a 
legtöbb paraszt nem volt magyar, a 
nemzetiségi mozgalmak is a parasztok 
köve t e l é se ive l  i ndu l t ak .  De  a 
nemzetiségeknek értelmisége is volt, akik 
hasonló jogokat követeltek. A Batthány 
kormány azonban arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy Magyarországon csak 
egy politikai nemzet van. Ezért a 
nemzetiségi vezetők egyre inkább Bécs felé 
fordultak. Délvidéken júniustól egymást 
követték a véres összecsapások a szerb 
fölkelőkkel. Horvátországban Jellasics is 
Magyarország ellen készülődött. A horvát 
autonómiát, a belső nyelvhasználatot elismerte a magyar vezetés, de az erős horvát mozgalom nem érte be 
ennyivel. Az események itt is fegyveres összeütközés felé fejlődtek. 

Augusztus végén a király követelte a magyar hadügy és pénzügyminisztérium beolvasztását a bécsi 
minisztériumokba. Batthány és Deák további engedményekre is hajlandóak lettek volna, de a király nem is 
fogadta őket. Szemere hadügyminiszter királyi szentesítés nélkül elrendelte, hogy az új magyar hadseregbe 
katonákat sorozzanak. Megkezdték az új magyar pénz, a Kossuth-bankó, kibocsájtását. Szeptember 15-én az 
országgyűlés eltörölte a szőlő adót. A liberális nemesség az önkéntes alávetés helyett az önvédelmi harcot 
választotta. A miniszterek, Szemere, Kossuth és Mészáros kivételével, lemondtak. Szeptember közepén az 
ügyeket ideiglenes kormány mellé hattagú bizottságot: az Országos Honvédelmi Bizottmányt választották, 
melynek elnöke Kossuth volt. 

A katonai konfliktus kezdeteA katonai konfliktus kezdeteA katonai konfliktus kezdeteA katonai konfliktus kezdete    
Szeptember 11-én Jellasics császári altábornagy 35 ezer katonával átlépte a Drávát. A gyenge magyar csapataink 
visszahúzódtak, s a volt császári tisztek harc nélkül feladták csaknem az egész Dunántúlt. Jellasics Pest felé 
igyekezett. Pest azonban készülődött, a város határában erődítési munkák folytak. A bécsi kormány által 
teljhatalmú biztossá kinevezett, de a magyar országgyűlés által el nem ismert gróf Lamberg Ferenc Pestre 
utazott. A hajóhídon felismerték, s megölték. A táborba érkezett országgyűlési küldöttek arra kényszerítették 
Móga altábornagyot, a főparancsnokot, hogy szeptember 29-én megütközzék Jellasics seregével. A főleg 
újoncokból álló magyar sereg Pákozd és Sukoró között legyőzte a kétszer akkora ellenséget. Jellasics 
fegyverszünetet kért, és Győrön át elhagyta az országot. 

Ennek ellenére október 4-én V. Ferdinánd feloszlatta az országgyűlést, s Jellasicsot kinevezte Magyarország 
katonai biztosává. Latour bécsi hadügyminiszter kiadta a parancsot, hogy valamennyi határ mentén álló császári 
erő támadja meg Magyarországot. Ez azonban nem történt meg, mert a bécsi nép föllázadt. 

Móga tábornok követte a visszavonuló Jellasicsot, s október 30-án a magyar sereg átlépte a Lajtát. Az 
összpontosított császári erők azonban ezen a napon Schwechatnál visszaverték a magyar erőket. 

Ferenc József trónralépése és a fegyveres összeütközés kiterjedéseFerenc József trónralépése és a fegyveres összeütközés kiterjedéseFerenc József trónralépése és a fegyveres összeütközés kiterjedéseFerenc József trónralépése és a fegyveres összeütközés kiterjedése    
1848. december 2-án V. Ferdinánd lemondott. A 18 éves Ferenc József lett osztrák császár és magyar király. 
Windischgrätz vezetésével a császári fősereg 44 ezer katonájával Magyarországra érkezett. Vele szemben csak 
25 ezer főnyi magyar sereg állott Görgei Artúr vezetésével. Az osztrák hadsereg elfoglalta Kassát, Miskolcot és 
Kolozsvárt. Görgei Pozsony közeléből harc nélkül Pest felé húzódott. Perzel Mór december 31-én Mórnál 

Jellasics horvát bán serege 



6 

megütközött Windischgrätz seregével, de a többszörös túlerő legyőzte őt. A pesti haditanács a Debrecenbe 
vezető út védelmét Perczelre bízta. Görgei Vác felé indult, majd nyugatra Windischgrätz hátát fenyegetve, hogy 
visszatartsa Debrecen elleni támadásától. 

A Honvédelmi Bizottmánnyal az országgyűlés is átköltözött Debrecenbe. Batthány és Deák Bicskén felkeresi 
Windischgrätzet. Ő azonban Batthányt egyáltalán nem, Deákot meg csak magánemberként fogadja. 
Windischgrätz feltétel nélküli megadást követelt. 

Az erdélyi hadsereg új főparancsnoka Bem József karácsonyra visszaszerezte Kolozsvárt. Január 13-án 
Marosvásárhelyen, január 17-én Gálfalvánál, február 9-én Pisknél Puchber vereséget szenvedett tőle. 1849. 
február 5-én Guyon Richárd magyar hadosztálya áttört a Branyiszkói-hágón. Klapka György Tokajnál 
megállította Schlicket. Perczel kiverte Windischgrätz elővédjét Szolnokról. 

Görgei és a tavaszi hadjáratGörgei és a tavaszi hadjáratGörgei és a tavaszi hadjáratGörgei és a tavaszi hadjárat    
Kossuth Dembinski Henriket nevezte ki a magyar sereg fővezérévé. Dembinszki 1849. február 26-27-én 
Kápolnánál ellentámadást indított, ahol a várt siker elmaradt. Görgei az elégedetlenkedő tisztek élére állt, s 
Dembinszkinek megtagadta az engedelmességet. Kossuth a táborba érkezvén látta, hogy mindenki Görgei 
mellett áll, s Dembinszkit alkalmatlannak találják a sereg vezetésére. Kossuth ekkor Görgeire bízta a fősereget. 

1849. március 4-én Olmützben alkotmányt adtak ki (oktrojált-kényszerített), melyben Magyarország elveszti 
függetlenségét, s Bécs Magyarországot egyszerű tartományként sorolja be. 1849. április 2-án Gáspár András 
Hatvannál megverte Windischgrätzet. Ezután a fősereg április 4-én Tápióbicskénél, április 6-án Isaszegnél, 
április 10-én Vácnál, április 19-én Nagysallónál, április 23-án Komáromnál aratott győzelmet. A Isaszegi 
ütközet után Bécs leváltja Windischgrätzet, de a helyébe került Welden se járt több sikerrel. Április 23-án Pest 
felszabadul. 

1849. április 14-án Kossuth Debrecenben kimondta A Habsburg-ház trónfosztását, Magyarország 
függetlenségét. 

Orosz segiíség, a forradalom végeOrosz segiíség, a forradalom végeOrosz segiíség, a forradalom végeOrosz segiíség, a forradalom vége    
Ferenc József segítséget kér I. Miklós 
orosz cártól, aki június elején megkezdi 
támadását 200 ezer katonával, a császári 
sereg Haynau vezetésével pedig160 ezer 
katonával. Vele szemben a magyar 
sereg csak 170 ezer katonából állt. 1849 
júliusában elfogadták azt a tervet, hogy 
először dél-keleten verik ki az orosz 
csapatokat, majd nyugaton a császári 
erőket. Kossuth Dembinszkit nevezi ki a 
fősereg élére. Bem július 31-én 
Segesvárnál vereséget szenved, ezért 
menekülni  kényszerül .  Kossuth 
Dembinszkit leváltja, helyébe Bem 
kerül. Augusztus 9-én Bem vereséget 
szenved Haynautól Temesvárnál. 

A magyar fősereg szétesett, csak Görgei serege volt az egyetlen harcképes. Kossuth augusztus 11-én lemond, s 
átadja a hatalmat Görgeinek. Görgei a világosi-síkon augusztus 13-án a feltétel nélkül letette fegyvert. A 
komáromi vár 20 ezres seregével, Klapka vezetésével nem adta meg magát. Kiharcolta a várban tartózkodó 
katonai és polgári személyek bántatlanságát, s csak így tette le a fegyvert október 2-án. Október 6-án Aradon 
kivégeztek 13 honvéd főtisztet. Pesten agyonlőtték Batthányt. A várfogságra ítéltek száma megközelítette a 
négyszázat. 

Görgei csapatai leteszik a fegyvert Világosnál 
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Ahogy megbeszélték, március 15-én reggel hat és nyolc óra között Petőfi 
Sándor és felesége lakásán, találkozik a költő, Jókai Mór, Vasvári Pál és 

Bulyovszky Gyula, hogy megbeszéljék, mit tegyenek. Jókai és 
Bulyovszky egy nyilatkozatot szerkeszt, mely a 12 pontot is magában 
foglalja. Ezután mind a négyen az Urak utcájába mennek, a Pilvax 
kávéházba - mely a nemsokára bekövetkező események tiszteletére kapja 
majd a Szabadság csarnoka nevet. Itt Jókai felolvassa a nyilatkozatot, 
Petőfi pedig elszavalja március 13-án megírt versét, a Nemzeti dalt. Erről 
Petőfi így ír a naplójában: "Én Nemzeti dalomat szavaltam el; s mind a 
kettő riadó tetszéssel fogadtatott.” Innen indultak szakadó esőben 10-15-
en, az orvosi egyetem elé, ahol Petőfi újra elszavalja versét, Jókai pedig a 
nyilatkozatot olvassa fel a medikusoknak, akik közül jó néhányan 
csatlakoznak hozzájuk. Az Egyetem utcán végigvonuló, 3-400 főre nőtt 
tömeghez mindenhol csatlakoznak az emberek. Mikor az Egyetem térre 
érkeznek, az összegyűlt tömeg miatt jogi és a politechnikai egyetemen 
abbahagyjájk a tanitást. Itt a menetrend ugyanaz: Petőfi a versét szavalja, 
Jókai felolvassa a nyilatkozatot. Az egyetemisták csatlakoznak a 
felvonulókhoz, s a most már kb. 5000 fős tömeg 11.30 körül érkezik a 
Szép és a Hatvani utcák sarkán álló Horváth házhoz, amelyben a Landerer 
és Heckenast nyomda működik. Petőfi, Jókai, Irínyi József, Degré Alajos, 
és Vidats János bemennek, és Landerer Lajostól, az egyik tulajdonostól a 
12 pont és a Nemzeti dal kinyomtatását követelik, anélkül, hogy az 
osztrák cenzura engedélyét kérnék. Landerer, nehogy bajba kerüljön, úgy 
csinál, mintha nem akarna engedelmeskedni, de a fiataloknak megsúgja, 
hogy mit csináljanak, és bezáratja magát a főnöki irodába. Míg a két művet 
kinyomtatják, a zuhogó esőben kint várakozó tömeget alkalmi szónokok 
buzdítják. Mikor végre elkészülnek az első példányok, Petőfi a Nemzeti dalt, Irínyi a 12 pontot olvassa fel az 
izgatottan várakozó tömegnek, majd a nyomtatványokat a nép közé szórják. 

Dél körül a vezérszónokok feloszlatják a tömeget azzal, hogy ebéd után 15 órára gyűljenek össze a Nemzeti 
Múzeumhoz népgyűlésre. 

Délután a múzeumnál már kb. tízezer ember gyűlik össze, ahol Vasvári és Irínyi mond beszédet - a 
közhiedelemmel ellentétben Petőfi itt nem szaval, csak egy kisebb beszédet mond. Elhatározzák Táncsics Mihály 
kiszabadítását a helytartótanács börtönéből, majd hatfős bizottságot választanak (Petőfi, Jókai, Irínyi, Vasvári, 
Irányi Dániel és Bulyovszky), hogy  Pest város Tanácsával tárgyaljanak. 

A városházához igyekvő tömeghez ekkor csatlakozik Klauzál Gábor és Nyáry Pál, hogy lecsillapítsa a 
radikalizálódó tömeget és átvegye a mozgalom irányítását 

A később "márciusi ifjaknak" nevezett fiatalok átengedték a vezetést a mérsékelt vezetőknek akiket a polgárok 
jobban ismertek. A városházán a két politikus és a fiatalok bizottsága a tanáccsal a 12 pontról vitatkozik, melyet 
nagy nehezen el is fogadnak, mivel a tanácsterembe tóduló 300 ember, valamint az épület előtt várakozó 10-

(Azoknak akik többet szeretnének tudni) 

Petőfi Sándor nemzetőrként 
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15,000 ember annyira megrémítette a városi tanács vagyonos polgárait, hogy nem csak hogy a 12 pontot írták alá 
és csatlakoztak a követelésekhez, hanem a forradalom vezető bizottságába is jelölték képviselőiket. 

Az egyik nyomtatott példányt aláírják és lepecsételik, majd fél öt körül megválasztják a 13 tagú Rendre Ügyelő 
Választmányt: Irínyi, Petőfi, Vasvári, a radikálisok közül, Nyáry, Klauzál és Egressy Sámuel a liberális nemesek 
képviseletében, s végül a liberális városi polgárságból Rottenbiller Lipót alpolgármester (ő lesz a megbízott elnök, 
noha az igazi vezéregyéniség Nyáry volt), Kacskovics Lajos főjegyző, Staffenberger István szószóló, Molnár 
György gombkötőmester, Tóth Gáspár szabómester (Petőfi egyik mecénása) és Gyurkovics Máté  szűcsmester. 
Ezután a városháza tanácstermét és az egész épületet is Petőfiék rendelkezésére bocsátották. 

A nép és a bizottmány tagjai a hajóhídon átmennek a budai várba, s Nyáry, Klauzál és Rottenbiller a 12 pontot a 
Helytartótanács elé terjeszti  és ismertetik az eddigi történéseket. A bécsi forradalomtól és a majdnem húszezres 
kavargó sokaságtól megrémült tanács alelnöke, gróf Zichy Ferenc fél hat körül mindenbe beleegyezik: eltörlik a 
cenzúrát, a sajtó ellenőrzését a sajtótörvényig egy bizottság látja el, s nem vetik be a katonaságot a rend 
helyreállítására, amelyet ezentúl az 1500 főre szaporítandó pesti polgárőrség fogja ellátni. 

Részlet Petőfi Sándor naplójából (március 15 bejegyzés) 
 

"A Pilvax kávéházban azt határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi ifjúságot. Elıször az 
orvosokhoz mentünk. Szakadt az esı, amint az utcára léptünk, s ez egész késı estig tartott, de a 

lelkesedés olyan, mint a görögtőz: a víz nem olthatja el.  

 
Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz vonult a számban és lelkesedésben egyaránt 

percenként növekedı sereg. Jókai fölolvasta a felhívást és a 12 pontot, s énvelem elszavaltatták a 
"Nemzeti-dal" -t. Mindkettıt kitörı lelkesedéssel fogadták, s a refrénben elıjövú "esküszünk"-öt 

mindannyiszor visszaharsogta az egész sereg, mely a téren állt.  

 
Landerer nyomdájához mentünk, amely a legközelebb volt hozzánk, s a 12 pontot és a Nemzeti dalt 

rögtön nyomni kezdték. Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztották szét a nép 
között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután három órára győlést hirdettünk a múzeum 

terére, s a sokaság eloszlott.  

 
A szakadó esı dacára mintegy 10000 ember győlt össze a múzeum elé, onnan a városházához 
mentünk. A tanácsterem megnyílt, s megtelt néppel. Rövid tanácskozás után a polgármester 

aláírta a 12 pontot. Óriási lelkesedés tört ki!...  

 
- Budára! Budára! Nyitassuk meg Táncsics börtönét! Ezek voltak a nép leginkább és legtöbbször 

hallható kiáltásai. A választmány legalább húszezer ember kíséretében fölment Budára a helytartó 
tanácshoz és elıadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács sápadt vala és reszketni 

méltóztatott, s öt percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a 
tétlenségi rendelet, a cenzúra eltöröltetett, Táncsics börtönajtaja megnyílt. A rab írót diadallal 

hozta át a töméntelen sokaság Pestre.  

 
Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar 

történelemben."  
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6emzeti Múzeum 

A múzeum alapítása a magyar történelem jelentős korszakával, az újkori nemzeti öntudat kialakulásának és a polgári 
szabadságeszmék elterjedésének időszakával. 1802-ben gróf Széchényi Ferenc, a művelt arisztokrata I. Ferenc 
királytól engedélyt kért, hogy Magyarországra vonatkozó gazdag gyűjteményét a nemzetnek ajándékozhassa. Az 
uralkodó hozzájárulását adta, így ezt a dátumot tekinthetjük a Magyar Nemzeti Múzeum alapítási évének. 

Az adomány pénzben kifejezett értéke 160 000 forint volt, amely abban az időben igen komoly összegnek számított. 
Az 1807-es országgyűlés a nemzet nevében elfogadta az új intézményt, és adakozásra szólította fel a nemzetet. Az 
adományok közül az egyik legjelentősebb volt az alapító feleségének, Festetics Juliannának értékes 
ásványgyűjteménye, amely a Természettudományi Múzeum alapja lett. 

Márciusi ifjak 

A Pilvax kávéház "közvélemény asztala" körül ülőket nevezték márciusi ifjaknak, akik kirobbantották a pesti 
forradalmat. Mindannyian fiatal, radikális értelmiségiek voltak. Nagy részük tagja volt az Ellenzéki Körnek. A 
csoport egy része, a forradalom után a Batthyány-kormány minisztériumaiban hivatalt vállalt, más része a kormány 
radikális ellenzékének sorait gyarapította. 

Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór, Irínyi József, Irányi Dániel, Bulyovszky Gyula, Vajda János, Degré Alajos, 
Sükei Károly, Lauka Gusztáv, Korányi Frigyes, Hamary Dániel, Lisznyai Kálmán, Kléh István, Nyáry Albert báró, 
Bérczy Károly, Bozzai Pál, Vas Gereben (Radákovics József), Oroszhegyi József, Vidacs János, Pálffy Albert, 
Eressy Ákos, Egressy Gábor és Béni, Garay János 

Pilvax kávéház 

Pesten az Úri utcában Privorsky Ferenc kávés 1838 márciusában alakította meg a Café Renaissance-ot, melyet 
később Pilvax Károly vett át tőle. A kávéházat 1848-ban Fillinger János bérelte. Itt tartották megbeszéléseiket a 
márciusi ifjak. 1848. március 15-e és augusztus között Forradalmi Csarnoknak nevezték. 

1911-ben az eredetit lebontották és emléktárgyait átmentették a jelenlegi Pilvax közben lévő Pilvax étterembe. 
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Landerer és Heckenast nyomda 

A Pest városi nyomdát 1773-ban 
Bajorországból bevándorolt nyomdász, 
Landerer János Mihály alapította. Halála 
után örököse, Landerer Lajos vette át a 
nyomdát, majd 1840-ben Heckenast 
Gusztávot maga mellé véve, a nyomda 
kettejük neve alatt működött. 

Itt készült a Pesti Hírlap, Kossuth 
szerkesztésében és a Jókai által szerkesztett 
Életképek is. 1848-ban a mai Kossuth Lajos 
utcában álló Horváth ház földszintjén 
működött a nyomda. Landerer 1854-es 
halála után Heckenast egyedül vezeti a 
nyomdát. Az ő vállalkozásában alakult 
1873-ban a Franklin Társulat. 

Helytartótanács 

1723-ban III. Károly király alapította ezt a 
központi igazgatási szervet, és minden 
uralkodó ezen keresztül kormányzott. A 
Helytartótanács 1786-ig Pozsonyban, utána 
Budán működött. A 22 tanácsost az 
uralkodó nevezte ki. Ezért a főpapok, 
mágnások mellett, többször megjelentek 
köznemesek is. A Helytartótanács elnöke a 
mindenkori nádor, helyettese az országbíró 
volt.  
6emzetőrség 

A 12 pont ötödik pontja "nemzeti őrsereget" 
követelt. Ez az intézmény a polgári forradalmak jellegzetes vívmánya volt. A törvény azokat a 20 és 50 év közötti 
férfiakat kötelezte nemzetőri szolgálatra, akik városokban vagy rendezett tanáccsal ellátott községekben 200 forint 
értékű házzal vagy földdel, egyéb községekben fél jobbágytelekkel vagy ennek megfelelő nagyságú földterülettel 
rendelkeztek, illetve akiknek évi 100 pengő forint tiszta jövedelmük volt. 

A nemzetőrségi törvény szerint a nemzetőrség legfontosabb feladata a személyes és vagyonbiztonság, a csend és a 
béke biztosítása volt.  

A nemzetőrség kiképzését a kormány nyugalmazott cs. kir. tisztek és altisztek bevonásával kívánta megoldani, de 
aktív tiszteket is alkalmazott. 

A nemzetőrségnek nemcsak a belső rend fenntartásában, de a harctereken is jutott szerep, ahová rendszeres 
váltásokban vezényelték őket. A váltások időtartama 4-8 hét között változott. Ez a megoldás azonban nem volt jó 
be a hozzá fűzött reményeket, mert mire egy-egy zászlóalj belejött a tábori szolgálatba, már indulhatott is haza. 

Tudtad-e? 

Nincs és talán soha nem is volt a világon olyan népcsoport, amelynek ne lenne, ne lett volna valamilyen jelképe, 
ami a közösségük egységét fejezi ki. Egyik ilyen nagyon elterjedt jelkép a zászló. Eredetileg kizárólag a 
harcmezőn használták, hiszen nagyon praktikus, hogy minden oldalról felismerhető, és rúdra tűzhető: egy-egy 
csapategységnek külön zászlóik voltak, hogy magasba emelve messziről is jól lehessen látni, melyik csapategység, 
hol helyezkedik el. Innen aztán hamar szimbólummá vált, és az egyes csapategységek helyett egyre nagyobb 
közösséget fogott össze. Hamarosan a zászlók egy egész nemzet jelképévé váltak. A magyaroknak is, egészen régi 
időktől fogva voltak zászlóik, de kezdetben nem volt egy egységes, magyar zászló: mindegyik magyar törzsnek 



12 

különböző zászlaja volt. A letelepedés után Árpád háromszög alakú vörös zászlója vált az 
uralkodó jelképpé, ami először egy fehér kereszttel egészült ki, majd a 
különböző uralkodóházak alatt sokat változott. A piros-fehér-zöld 
szín először Mátyás korában tűnt fel, egy pecsétnyomón, de ekkor 
még messze állt attól, hogy országszerte ismert legyen. 

Az 1848-as forradalom győzelme után a magyar országgyűlés 
törvényben"ősi jogaiba"  állította vissza az ország címerét és a 
nemzeti színeket. Ezek később nagyon gyorsan megjelentek a 
nemzetőrségek zászlóin. A piros-fehér-zöld szín  először 1848-ban 
vált az ország hivatalos jelképévé, a forradalom egyik jelentős 
eredményeképpen. A trikolor(azaz a három színű zászló) a francia 
forradalom óta vált "divatossá", így a magyar zászló is három színű 
lett: a pirosszín az erőt, a fehér a hűséget, a zöld pedig a reményt 
jelképezi.  

Nem elég megtanulni és felmondani a 12 pontot, annak tartalmát meg is kell érteni. Írásunk ebben kíván segítséget 
nyújtani. 

 Mit kiván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés. 

1. Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését. Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését. A 
sajtószabadság a polgárjogok egyik alapvető szimbóluma. A márciusi ifjak a forradalom napján pont ezért foglalták 
el Landerer nyomdáját. Akkoriban Magyarországon cenzorok ellenőrizték a nyomtatott sajtót és megakadályozták a 
nemkívánatos írások publikálását. Az áprilisi törvények elismerték a sajtószabadságot, de az a szabadságharc 
leverése után ismét megszűnt.  

Felelős ministériumot Buda-Pesten. 1848-ban nem létezett magyar kormány, így nem léteztek minisztériumok 
sem, az irányítást az udvari kancellária, a kincstár, stb. látta el. A forradalom után alakult meg az első felelős 
(megválasztott) magyar kormány Batthyány Lajos vezetésével. A szabadságharc leverése után, az abszolutizmus 
éveiben Ferenc József visszaállította a kancellária intézményét. Felelős kormány csak a kiegyezés után alakult meg 
megint, miniszterelnöke Andrássy Gyula volt. 

3. Évenkinti országgyűlést Pesten. A parlament rendszertelenül ülésezett, a forradalom idején nem Pesten, 
hanem Pozsonyban. Az országgyűlést kizárólag az uralkodó hívhatta össze, ám semmi sem szabályozta mikor, vagy 
meddig tarthat. A király akkor hívta egybe az országgyűlést, ha érdekében állt, például adóemelést akart 
keresztülvinni. A reformokat elindító első országgyűlés 1825-ben kezdte meg munkáját, tizenhárom éves szünet 
után. A forradalom után kiszélesedett a választójog, az új parlament 1848. július 2-án ült össze. A forradalom 
leverése után Ferenc József, megkoronázatlan magyar uralkodó 1861-ben hívta össze újra az országgyűlést, amely 
csak a kiegyezés után kezdte meg folyamatos működését. 

4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. A törvény előtti egyelőséget sokkal szűkebb 
értelemben követelték, mint ahogyan ma értelmezzük. A célok között nem szerepelt általános és titkos választójog, 
ez akkor még túl radikális követelees lett volna. Alapjaiban a nemesi előjogok helyett a polgári jogrendszert kívánták 
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létrehozni. A nemesi jogrend szerint a születés pillanatában eldőlt, milyen kiváltságokkal bírt az ember. A 19. 
században polgári gondolkodás a jogokat kiterjesztette, bár nem mindenkire. A vallások között sem volt 
egyenlőség. A Habsburgok hagyományosan a Vatikán szövetségesei voltak, ezért a katolikusoknak több joguk 
volt, mint más vallásoknak.  Az áprilisi törvények kimondták a felekezetek közötti egyenlőséget és legalizálták az 
unitárius egyházat. 

5. Nemzeti őrsereg. Amikor a Batthyány-kormány megalakult,  nem volt a lakosság és az ország védelmét 
ellátó önálló katonaság. Az 1848 júliusában összeült országgyűlés elfogadta az őrsereg felállításáról szóló 
törvényt, „a személyes és vagyonbiztonság, a közcsend és belbéke biztosítása” érdekében. A nemzeti őrseregben 
(későbbi nevén nemzetőrség) nem hivatásos katonák szolgáltak, feladatuk a rendfenntartás volt a városokban és a 
falvakban. 

6. Közös teherviselés. A nemesi előjogok legfontosabb pontja az adómentesség. A közös teherviselés azt 
jelenti, hogy a nemesek is kötelesek adót fizetni. Az áprilisi törvények jogerőre emelték a közös teherviselést. 

7. Urbéri viszonyok megszűntetése. A jobbágyok a föld használatáért úrbérrel fizettek. Ennek számos 
formája létezett: a munkavégzéssel (robot), a terménnyel (dézsma), a pénzzel vagy az ajándékkal történő fizetés. 
Az úrbéri viszonyokat országosan Mária Terézia rendezte 1767-ben, amikor rendeletével egységesítette a 
jobbágyok kötelezettségeit. Az úrbéri viszonyokat az 1848-as áprilisi törvények szüntették meg, ám hatása még a 
20. században is érezhető volt.  

8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján. A feudális bíráskodás alapja az úriszék, amely a 
földesurnak bírói szerepet is adott: a földesúr mondott ítéletet a birtokán élő jobbágyok vitás ügyei felett. A 19. 
században az ítélet ellen a helytartótanácshoz lehetett fellebbezni. A polgári normák szerint a törvénykezés 
független és mindenki számára egyelő, a követelés ezt az igényt fogalmazza meg. 

9. Nemzeti Bank. Magyarországnak a reformkorban nem volt önálló jegybankja, amely a pénzügyeket 

szabályozta és felügyelte volna és pénzt bocsájthatott volna ki. A Habsburg Birodalom  részeként a pénzügyi 
feladatokat az 1816-ban alapított Osztrák Nemzeti Bank látta el. A forradalom után a magyar 

kormány a Pesten székelő Magyar Kereskedelmi Bankot 
ruházta fel jegybanki szereppel, a szabadságharc 
leverését követően azonban elakadt a kezdeményezés. 
Az első magyar jegybank csak 1924-ben alakult meg. 

10. A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra, 
magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a' 
külföldieket vigyék el tőlünk. A katonaság esküdjék 
meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék 
külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A Habsburg 
Birodalomban nem volt önálló magyar hadsereg, a 
magyar ezredek az egységes császári hadseregbe 
tartoztak. A magyar katonák a birodalom egész területén 
teljesítettek szolgálatot, nem csak Magyarországon. A 
Batthyány-kormány a Nemzeti Őrsereg felállítása után 
az önálló magyar hadsereg szervezésébe is belefogott és 
fél év alatt már 100 ezer katona szolgált a honvédségben. 
A szabadságharc bukása után megszűnt az önálló magyar 
haderő, a kiegyezés (1867) pedig közös osztrák-magyar 
hadsereg felállítása mellett döntött. 

11. A politikai statusfoglyok szabadon bocsát-
tassanak. Mivel nem voltak demokratikus jogok a 
császári udvar a politikai ellenzék működését 
lehetetlenné tette, tagjait bebörtönözte. A kor leghíresebb 
magyar politikai foglya Táncsics (Stancsics) Mihály, akit 
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1847-ben tartóztattak le sajtóvétségért. Táncsicsot a budai börtönből 1848. március 15-én szabadították ki a 
márciusi ifjak és a hozzájuk csatlakozott pesti nép. 

12. Unio. Az török hódoltság alatt Magyarország három részre szakadt és megalakult az önálló Erdély (1541). A 
törökök kiűzése után a Habsburgok Erdélyt nem csatolták vissza Magyarországhoz, hanem külön 
fejedelemségként kezelték. 12. pont Erdély és Magyarország egyesítését követelte, amelyet az erdélyi 
országgyűlés 1848-ban meg is szavazott. A szabadságharc bukása után visszaállították Erdély korábbi státuszát, az 
egységet a kiegyezés (1867) hozta meg. 

Egyenlőség, szabadság, testvériség! (a francia forradalom jelszavát  a magyar forradalom is átvette) 
 
 

Konduljanak meg a vészharangok! 
Nekem is egy kötelet kezembe! 
Reszketek, de nem a félelemtől; 

Fájdalom és düh habzik szivembe'! 

Fájdalom, mert düledék hazámra 
Uj viharnak közeledtét látom, 

És düh, és düh, mert tétlenkedünk, mert 
Nem szakad le szemünkről az álom. 

Pillanatra fölriadt e nemzet, 
S szétnézett, mi zaj van a világban? 

És a másik oldalára fordult, 
S mostan ujra aluszik javában. 

Ébredj, ébredj, istenverte nemzet, 
Aki ott az elsők közt lehetnél, 
S kárhozatos lomhaságod által 
Mindig hátul és alant hevertél! 

Ébredj, hazám, mert ha most nem ébredsz, 
Soha többé nem lesz ébredésed, 

S ha ébredsz is, annyi időd lesz csak, 
Míg nevedet sírkövedre vésed! 

Föl, hazám, föl! százados mulasztást 
Visszapótol egy hatalmas óra, 

"Mindent nyerni, vagy mindent veszítni!" 
Ezt írjuk föl ezer lobogóra. 

Oly sokáig tengődtünk mi úgy, hogy 
Volt is, nem is a mienk az ország; 
Valahára mutassuk meg már, hogy 

Senkinek sincs semmi köze hozzánk. 

Vagy ha végzés, hogy el kell enyésznünk, 
Irtsanak ki hát ezen világból!... 
A haláltól, nem tagadom, félek, 
De csupán a becstelen haláltól. 

Haljunk meg, ha nem szabad már élnünk, 
Haljunk meg oly szépen, oly vitézül, 
Hogy azok is megsirassanak, kik 
Eltörölnek a földnek szinérül! 

Legyen olyan minden ember, mintha 
Zrínyi Miklós unokája volna, 

Harcoljon ugy minden ember, mintha 
Egyedül rá támaszkodnék honja! 

Oh de akkor, akkor nem veszünk el, 
Akkor élet és dicsőség vár ránk, 
Akkor saját örök birtokunk lesz, 
Ami után eddig csak sovárgánk. 

Föl hazám, föl nemzetem, magyar nép! 
Lépj a síkra gyorsan és egyszerre, 
Mint a villám oly váratlanúl és 
Oly erővel törj ellenségedre. 

Hol az ellen, kérdezed? ne kérdezd, 
Mindenütt van, ahová tekintesz, 

S legnagyobb és legveszélyesebb az, 
Ki mint testvér símul kebleinkhez. 

Köztünk van a legnagyobb ellenség, 
A cudar, az áruló testvérek! 

S egy közűlök százakat ront el, mint 
A pohár bort az egy cseppnyi méreg. 

A halálos itéletet rájok! 
Százezerszer sujtson bár a hóhér, 
Bár a házak ablakán foly is be 

Az utcáról a kiáradó vér! 

Könnyü bánni külső elleninkkel, 
Ha kivesznek e belső bitangok... 

Félre most, lant... futok a toronyba, 
Megkondítom azt a vészharangot! 

Pest, 1848. augusztus 
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KOSSUTH LAJOS 
 

1802-ben született Zemplén megyében olyan kisnemesi családban, 
amleyiknek nem volt földbirtoka. 21 éves korára ügyvédi oklevelet 
szerzett. 1831-ben, mint kolerabiztos volt a járvány sújtotta 
területeken. Részt vett az 1832-1836-os országgyűlésen, s ekkor 
szerkesztette az országgyűlési tudósításokat, melyet a kormány 
ferde szemmel nézett.  

Végül 1837-ben letartóztatták és négyévi börtönre, ítélték. 1840-
ben szabadult, és 1841-ben már a Pesti Hírlapot szerkesztette nagy 
sikerrel. 1844-ben titkos rendőri intrikák miatt megvált újságától, 
de közéleti szereplése egyre jelentősebbé vált. Közreműködött a 
Magyar Kereskedelmi Társaság és a Gyáralapító Társaság 
alapításában, és a Védegylet ügyvezető igazgatója lett. Az utolsó 
rendi országgyűlésen Pest megye követévé választották, ahol döntő 
szerepet játszott az „áprilisi törvények” kidolgozásában és 
elfogadásában. Az első felelős magyar minisztériumban pénzügyi 
miniszter kapott. Mint a Honvédelmi Bizottmány elnöke irányította 
az ország önvédelmi harcát. 1848. végén Kossuth irányításával a 
kormány Debrecenbe költözött. Itt került sor április 14-én a 
Habsburg-ház trónfosztására és Kossuth kormányzó elnökké való 
kinevezésére. Az 1849-es világosi fegyverletétel után 
Törökországba menekült. Nagy bánatára, szülőföldjét nem láthatta 
már soha többé. Magyarországra csak az 1894-ben bekövetkezett 

halála után hozták. Budapesti temetésén az egész ország gyászolta Kossuth Lajost.  

Windischgrätz 1848 telén megindult 44 ezer főnyi seregével Magyarország ellen. A 25 ezer részben kiképzetlen 
magyar honvédség új fővezére Görgey Artúr lett. Kossuth, a Honvédelmi Bizottmány elnöke a Dunántúlról 
visszavonuló hadvezéreknek, Perczel Mórnak, és Görgeynek aktív védekezést adott parancsba. Ha a két sereg 
hatékonyan együttműködött volna, egyesült erővel talán Windischgrätz csapatát a főváros előtt megállíthatták 
volna. De a két tábornok gyűlölte egymást, így nem egyeztették intézkedéseiket. Görgey a félelmetes túlerőt látva, 
harc nélkül visszavonult, s ezért Mórnál a Perczel seregére zúduló császáriak elsöprő győzelmet arattak. A 
csatavesztéssel a főváros sorsa is megpecsételődött…  

December 31-én összeült a képviselőház, hogy megbeszélje a további teendőket. Kossuth Lajosnak jutott az a 
hálátlan feladat, hogy ismertesse, az ország tragikus hadi helyzetét. Ez után nyilvánvalóvá vált a résztvevők előtt, 
hogy a kormány nem maradhat tovább Pesten, ezért elfogadták azt a tervet, hogy tegyék át a székhelyüket 
Debrecenbe, és Batthyány Lajos javaslatára a parlament békeküldöttséget indított Windischgrätz bicskei táborába.  

A tanácskozás után a kormány minden vagont lefoglalt a szolnoki vasútállomáson, mert el kellett szállítani a 
fegyvergyár felszerelését, a bankjegynyomdát, a Honvédelmi Bizottmány iratait és a nemesfém tartalékokat. 
Kossuth már 31-én éjjel elindult Debrecenbe, hogy ott biztosítsa a terepet, így a kiürítés feladata Csányira, 
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Madarászra, és Vetter tábornokra hárult. A kormánybiztosok a hatalmas munkát sikeresen lebonyolították, de az 
árulást ők sem tudták megakadályozni. Így történhetett meg, hogy a pénzügyminisztériumot vezető Duschek, az 
állam nemesfémtartalékait „véletlenül” a Kereskedelmi Bank pincéjébe „felejtette”, ezzel megakadályozva a 
bankóprés debreceni újrafelállítását. A képviselők közül néhányan az osztrákok által körülzárt fővárosban 
maradtak, s rövidesen az ellenség táborában tűntek fel. A békeküldöttség január 3-án érkezett Bicskére. 
Windischgrätz azonban teljhatalmára hivatkozva megakadályozta, hogy a küldöttek a császárhoz utazzanak. Az 
osztrák tábornok egyetlen „választási” lehetőséget adott a magyaroknak, a feltétel nélküli megadást. S hogy 
fölényét még nyomatékosabbá tegye, Batthyány Lajossal nem volt hajlandó tárgyalásokba bocsátkozni.  

Ebben a kilátástalan katonai és politikai helyzetben, január 2-án ült össze a haditanács. S mivel Kossuth az elsők 
között hagyta el az ellenség által fenyegetett fővárost, rájuk várt a feladat, hogy kidolgozzák a haditervet, s 
irányítsák az ország katonai megmozdulásait. A császáriak ez alatt szabadon garázdálkodhattak az országban. 
Schlick osztrák csapataival megsemmisítő vereséget mért a Mészáros Lázár áltál igen tehetségtelenül vezetett 
magyar haderőre. Január 5-én Windischgrätz elérte Budát, s a legkisebb ellenállást sem tanúsító várost 
megszállta, s néhány nap múlva megindult, hogy felszámolja a Tiszánál húzódó magyar védelmi vonalat.  

Egy tényezőt mégsem vettek figyelembe a magabiztos császáriak. Mégpedig azt, hogy erdélyi zászlóaljakat a 
lengyel származású zseniális hadvezér, Bem József irányítja. Puchner megfutamításával Bem egy hónap alatt 
megváltoztatta az erdélyi hadi helyzetet, bár az ellenség végig számbeli fölényben volt. Bem győzelmei 
biztosították az ország belsejében folyó hadműveletek hátát, hiszen csak Erdély határai nem álltak nyitva az 
orosz és osztrák csapatok előtt. S így a kormány is nyugodtan berendezkedhetett Debrecenben, valamint 
Nagyváradon, ahol megkezdődött a hadigyártás. Windischgrätz így nem sok kárt tehetett, mert az elkötelezett 
kormány működőképes maradt.  

De hiába ért el óriási sikereket Bem a keleti határszélen, az ország sorsa a fősereg támadásai körzetében, a Duna-
Tisza közén dőlt el. A haditanács kissé megkésve látta be, hogy a szétforgácsolódott magyar haderőt egyesíteni 
kell. Az összevonást nagy nehézségek árán sikerült végrehajtani, s ez által megteremteni a feltételeket a 
dicsőséges tavaszi hadjárathoz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Szechényi és Deák a parlamentban 
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SZÉCHENYI ISTVÁN 
 

1791-ben született Bécsben. Szülei Széchenyi Ferenc és 
Festetich Júlia voltak. Széchenyi szinte gyermekfejjel már 17 
éves korában a katonai pályát választotta. Huszártisztként részt 
vett a Napóleoni elleni háborúkban. 1818-ben Wesselényi 
Miklóssal indult angliai útjára, ahol a lóállomány 
tanulmányozása mellett figyelemmel kísérte az ország 
gazdaságát és politikai életét is. Ekkor vált világossá Széchenyi 
számára, hogy nemzete elmaradottsága ellen neki is küzdenie 
kell. 1825-ben az első reformországgyűlésen a fiatal Széchenyi, 
birtokainak egyévi jövedelmét felajánlotta a Magyar 
Tudományos Akadémia megalapítására. 1830-ban megírta a 
Hitelt, a korszak első nagyszabású társadalmi-gazdasági 
reformprogramját. 1831-ben a Világ című művét, majd 1833-
ban a Stádiumot írta meg. Ezekben a munkákban javasolta az 
ősiség eltörlését, a nem nemesek szabad földhöz jutását és a 
törvény előtti egyenlőséget. Széchenyi nevéhez kötődik az Al-
Duna szabályozása, a dunai és a balatoni gőzhajózás 
megindítása és a Lánc-híd építése. Kossuthtal való nézeteltérése 
kapcsán megírta a Kelet Népe című vitairatát. 1848-ban a 
Batthyány-kormányban még közlekedés- és közmunkaügyi 
miniszterként tevékenykedett, de a fegyveres összecsapás 
előestéjén idegrendszere összeomlott. A döblingi 
ideggyógyintézetbe került, ahol 1859-ben megírta az Egy 
pillantás a névtelen „Visszapillantásra” című röpiratát, melyben 

a Bach-rendszert bírálta. 1860 tavaszán önkezével vetett véget életének a „legnagyobb magyar”.  

Széchenyi István fontos szerepet játszott a magyar függetlenségi mozgalom megindításában. A Batthyány-
kormányban még aktívan részt vett, de később, amikor a bécsi udvar és Magyarország között egyre ellenségesebbé 
vált a viszony, az ekkor már reménytelennek tűnő béke megteremtésén dolgozott. Eközben az egyébként is gyenge 
idegrendszerű államférfi önmagát hibáztatta az események ilyetén alakulása miatt. Állapota akkor vált igazán 
súlyossá, amikor a Jellasiccsal való összecsapást már nem lehetett békés úton elkerülni. Sokszor éjjeleket 
virrasztott áts ha néhány órára lehunyta a szemét, álmában is az ország pusztulásának víziója gyötörte. Ezek után 
1848 őszén vitték a döblingi elmegyógyintézetbe. Útközben kétszer kísérelt meg öngyilkosságot, de végül még 
tizenkét évet élt e Bécs melletti tébolydában.  

A szabadságharc leverése utáni keserves évtizedben, a Bach rendszer titkosrendőrsége hamarosan újult erővel 
látott munkához. Buzgón bontogatták a belföldi leveleket, s még inkább azt próbálták kinyomozni, hogy a magyar 
hazafiaknak milyen külföldi összeköttetéseik vannak. Így került a figyelem középpontjába a döblingi szanatórium 
lakója, aki szoros kapcsolatot tartott fenn a külvilággal. Széchenyi a császári kormányt kegyetlenül bíráló, névtelen 
írásokat juttatott ki titkos utakon nyugatra. Így került napvilágra egy egész könyvnek a kézirata, melyben egy a 
Bach-kormány áldásos magyarországi működését magasztaló írásra válaszolt maró gúnnyal. Az említett kézirat 
címe:  Egy pillantás a névtelen „Visszapillantásra”.(Ein Blick auf den anonymen „Rückblick”) 

Ebben a művében Széchenyi lerántotta a leplet az önmaga előtt tetszelgő rendszerről. Munkája Londonban jelent 
meg, s innen csempészték be a Habsburg-birodalomba. Még Ferenc Józsefhez is eljutott egy példány belőle. 
Állítólag e könyv tartalmának is szerepe volt abban, hogy a nagyhatalmú belügyminisztert, Bachot rövidesen 
menesztették.  

Csakhogy Széchenyi a következő kormányt sem kímélte jobban. A császári udvar törvénytelenségét feltáró cikkei 
az akkori világ legtekintélyesebb lapjában, a londoni Timesban jelentek meg. De a publicisztikai munkája mellett 
személyes leveleket is írt Nyugat-Európa jeles politikai személyiségeinek. Így III. Napóleon, majd Palmerston 
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angol miniszterelnök közbenjárását kérte Magyarország ügyében. A bécsi rendőrségnek minderről csak sejtései 
voltak, de ez is elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy 1860. március 3-án házkutatást tartsanak döblingi 
lakosztályában. A megtört politikus minden iratát végigvizsgálták, s nagy részét elkobozták.  

A tüzetes felforgatás azonban nem járt sikerrel, mert a Blicket nem találták meg Széchenyi Istvánnál. Azt ugyanis 
már korábban átadta egy bizalmas emberének megőrzésre. De a rendőrség hamarosan kiderítette az irat hollétét, és 
az említett barát lakásán meg is találták. Ez a hír teljesen összeroppantotta Széchenyit, hisz ebben a művében a 
császárt furfangos fiatal rókának, derék piócának és képmutató komédiásnak titulálta. Az ekkor már testileg-
lelkileg meggyötört Széchenyi joggal érezhette, hogy ezt a hangot már nem fogja neki megbocsátani a Habsburg 
udvar. De mégsem attól félt igazán, hogy felségsértőként perbe fogják, hanem hogy mint beszámíthatatlan beteget 
állami tébolydába zárják élete végéig.  

Hetekig küszködött önmagával, miközben folyamatban volt ellene a rendőrségi vizsgálat. S egyre inkább úgy látta, 
nincs kiút számára. A naplójába bejegyzett utolsó sorok is így szóltak: „Nem tudom magam megmenteni.” 

1860. április 8-án, húsvét vasárnapján főbe lőtte magát.  Széchenyi halála mélységesen megrendítette az országot. 

 - Meggyilkolták! – terjedt futótűzként a hír. A bécsi udvar ugyan sietve próbálta tisztára mosni magát, de a 
„legnagyobb magyar” halála mégis a császári kormány lelkén száradt. Ezért is sürgették olyan nagyon a temetést, 
nehogy a fél nemzet összefusson a nagycenki kriptánál.  

Azt azonban mégsem sikerült megakadályozni, hogy rövidesen egymást ne érjék az egész országban a Széchenyi-
emlékünnepségek.  

BEM JÓZSEF  
 

A lengyel származású tábornok 1794-ben született. A varsói katonai akadémián tanult, s már Napóleon seregében 
főhadnagyi rangot kapott. Az 1830-ban kezdődő lengyel szabadságharcban tábornokként szerzett hírnevet. 1848. 
októberében még Bécs védelmét irányította, de az osztrák főváros eleste után Pozsonyba ment, ahol felajánlotta 
katonai szolgálatait Kossuthnak, aki az erdélyi csapatok főparancsnokának nevezte ki. Bem tábornok sikeresen 
egyesítette a korszerű harcászatot a forradalmi hadviselés módszereivel. Mindig az első vonalban harcolt katonával 

együtt. Számított a népfelkelők csatlakozására, ezért a nemzetiségi 
lázadóknak büntetlenséget adott. Az Erdély területén dúló katonai 
akciókban nagy eredményeket ért el. 1849. tavaszán kemény 
harcok árán kiverte Erdélyből a császári csapatokat, majd Perczel 
Mór segítségével megtisztította az ellenségtől Temesközt is. Az 
oroszok támadása idején újra Erdélyben harcolt, és sikeresen 
tartóztatta fel egy ideig a többszörös túlerőben lévő cári-császári 
hadakat. Végül 1849. júliusában Segesvárnál, augusztus elején 
pedig Nagycsűrnél szenvedett vereséget. Ekkor Kossuth a 
Temesközben összevont magyar haderők parancsnokává nevezte 
ki. Augusztus 9-én megütközött a császári fősereggel, de harc 
közben lebukott a lováról, s így a vezető nélkül maradt magyar 
csapat meghátrált. Bem tábornok augusztusban elhagyta 
Magyarországot. Később mohamedán hitre tért, és Aleppo 
kormányzójaként halt meg 1850-ben.  

Erdély védelmét a legendás hírű Bem József, vagy ahogy katonái 
nevezték, Bem apó vezette az 1848-49-es szabadságharcban. A 
magyar ellentámadás sikere attól függött, hogy Bem tartani tudja-e 
az erdélyi frontot. De ő ennél sokkal többet tett. Miután Urban 
román határőreit Bukovinába kergette, a császári főparancsnok, 
Puchner ellen fordult. Január 13-án bevonult Marosvásárhelyre, s 
maga mellé állította az egész székelyföldet. Január 17-én 
Gálfalvánál a császári csapatok vereséget szenvedtek. De ezután 
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Bem tábornok is hibázott. A székely népfelkelőket be sem várva Nagyszebenbe vonult, ahol azonban kudarcot 
vallott. Egészen Déváig hátrált, s itt magához vette a magyarországi felmentő seregeket, s ellentámadásba lendült. 
Február 9-én a még mindig erőfölényben lévő Puchnert a piski csatában legyőzte…  

Piski egy szegény kisfalu, a Sztrigyi nevű folyócska partján. Ezen a folyón vezetett át egy körülbelül negyven méter 
hosszú fahíd, melyen az Aradra tartó országúton lehetett jutni. Így a piski hidat Erdély kapujaként emlegették, s ezért 
volt olyan fontos, hogy a magyar honvédek akár életük árán is megvédjék. Bem jól tudta ezt, ezért a csata kezdetén a 
rettenthetetlen bátorságú Kemény Farkast bízta meg a híd őrzésével.  

1849. február 9-én már hat óra előtt eldördültek az első ágyúlövések. Kisvártatva az egész vonalon megkezdődött a 
fegyveres küzdelem. 9 óra tájban megindult az ellenséges gyalogság, és a 11. magyar honvéd egységet leszorította a 
hídról. Ámde a közeli fűzesekből ágyúlövések dörrentek, és a magyar sereg előre szegezett szuronyokkal 
visszarohant a hídra. Amint a híd feljárójához értek, csodálkozva látták, hogy az ellenség kezében fehér kendő lobog. 
Erre a honvédek rögtön beszüntették a támadást, és gyanútlanul közeledtek a megadást színlelő osztrákokhoz. 
Kemény Farkas is fellovagolt a hídra, hogy tárgyaljon az ellenséggel, mire az egyik császári tiszt azt kérdezte tőle:  

- Ön Bem tábornok?  

- Az vagyok! – szólt félig tréfásan Kemény.  

Ebben a pillanatban a tiszt a lovas felé sújtott kardjával, aki ha idejében nem ugrik félre, a merénylet áldozata lesz. 

Erre a honvédek rávetették magukat az ellenségre, s rettentő kézitusa kezdődött. Ebbe a kavarodásba érkezett Czetz 
ezredes segéd hadaival. Ő a magyar tüzérség előnyösebb felállításával foglalatoskodott. Az átcsoportosított ágyuk 
ezután tüzet nyitottak az osztrák ezredre, s azok meglepődöttségükben hátrálni kezdtek.  

Ebben a pillanatban jelent meg a hadszíntéren Bem tábornok. Amikor meglátta, hogy a küzdelemben az ő katonái 
kerekedtek felül, parancsot adott a 11. és 55. zászlóaljnak, hogy foglalják el a piski magaslatokat. A császáriak a 
piski mögötti dombokig, az egész front hosszában visszavonultak. Ekkor megkezdődött az ellenség üldözése. 
Középen a Mátyás-huszárok támadták az ellenük küldött lovasságot, de hirtelen megtorpantak, mikor egy árokból az 
ott rejtőzködő német vadászok gyilkos csatártüzet 
zúdítottak rájuk. A huszárok hirtelen meghátráltak, 
mire a mögöttük előrenyomuló bihari lovasok 
megzavarodva visszafordultak, és átnyargaltak a hídon.  

Közben az 55. zászlóaljnak elfogyott a muníciója, és 
amikor észrevették, hogy bajtársaik megfutamodtak, 
ők is követték példájukat.  

Több se kellett Puchnernek, ellentámadást indított a 
magyarok ellen. Bem megdöbbenve vette észre, hogy a 
már-már győztesnek hit csata egyszeriben a visszájára 
fordult, és serege fejvesztve menekül. De a tábornok 
erre is fel volt készülve. A híd mögött két székely 
zászlóalj és egy szakasznyi lovasság útját állta a 
menekülőknek, s alig egy fél óra alatt Bem ismét 
csatarendbe állította seregét. A császáriak a magyar 
hadak után átzúdultak a folyón, de igencsak 
meglepődtek, amikor egy előnyösen felállított csapattal 
találták szembe magukat a túlsó parton.  

A kűzdelem újra fellángolt, de az osztrákok támadása 
már nem tudott jelentős kárt tenni a magyar 
csatarendben. Így az ütközet az erdélyi csapatok fényes 
győzelmével fejeződött be.  
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FERENC JÓZSEF 
 

1830-ban született Ferenc Károly főherceg és Zsófia bajor hercegnő 
gyermekeként. 1848. december 2-án az ifjú Ferenc Józsefet választották 
Ausztria császárává. Uralkodásának első nagy „sikere” s 48-as 
szabadságharc vérbe fojtása volt. 1859-ben az olasz-francia-osztrák 
háborúban vereséget szenvedett, ezért Ausztria elveszítette Lombardiát. 
Hét évvel később a német egység fölött való vezető szerepért vívott 
küzdelemben újra alul maradtak az osztrákok, s ez a kudarc aláásta az 
abszolutista rendszer stabilitását amelyben egyedül a császár akarata 
számított. 1867-ben a Kiegyezéssel megszületett az Osztrák-Magyar 
Monarchia. Ferenc Józsefet 1867. június 8-án magyar királlyá 
koronázták. Az ezt követő közel fél évszázad a belső fejlődés és a 
boldog békeidők korszaka lett. A politikai sikert azonban beárnyékolta 
a családi tragédiák sorozata. Még ebben az évben agyonlőtték Miksát, 
Ferenc József öccsét, aki Mexikóban alapított császárságot. 1889-ben 
fia, Rudolf lett öngyilkos, majd néhány évvel később a legendás 
szépségű feleségét, Erzsébet királynét gyilkolta meg egy olasz 
anarchista. 1914-ben Ferenc Ferdinánd és felesége is merénylet 
áldozata lett Szarajevóban. Ferenc József külpolitikájának 
középpontjában a Monarchia balkáni befolyásának növelése állt. 1908-
ban a birodalomhoz csatolta Bosznia-Hercegovinát, s ez által 
szembekerült Oroszországgal.  

A Monarchia az első világháború kirobbantásában aktív szerepet vállalt Németország mellett. Ferenc József már 
nem érte meg a háború végét, mert 1916. novemberében meghalt.  

A magyar nemzet az 1848-49-es szabadságharc vérbe fojtását nem tudta megbocsátani Ferenc Józsefnek. De ő 
nem is sokat törődött azzal, hogy népszerűvé tegye magát a magyarok szemében. 1849-ben Haynaut bízta meg, 
hogy a függetlenségi küzdelem jeles harcosait kivégezze. Az esztelen vérengzést az elnémított ország forrongó 
gyűlölettel vette tudomásul. Az 50-es években pedig Alexander Bachot ültette a nemzet nyakára, ami felért egy 
kegyelemdöféssel, mert a miniszter hatályon kívül helyezte a forradalom során elfogadott törvényeket, és 
Magyarországot a birodalom tartományaként kezelte. Szervezett fellépés ugyan nem történt, de 1853-ban egy 
fiatal szabólegény Bécsben merényletet kísérelt meg Ferenc József ellen… 

1853. február 18-án a császár Maximilián Karl von O’Donell társaságában szokásos déli sétájára indult a várost 
ölelő bástyára. Az volt a kedvenc szórakozása, hogy a várárokban gyakorlatozó csapatokban gyönyörködött. Nem 
messze tőlük a padon egy szegényes külsejű, jelentéktelen fiatalember ült, mintha épp csak pihenne. De amikor az 
uralkodó és O’Donell a bástya mellvédjére hajolt, a fiatalember hirtelen odaugrott, és egy hosszú pengéjű 
konyhakéssel a császár nyakába szúrt. A szúrás az egyenruha fémgallérját érte, s csak azon keresztül sebesítette 
meg Ferenc Józsefet. A második szúrásra már nem volt ideje a merénylőnek, mert O’Donell kardot rántott, és egy 
arra sétáló polgár segítségével harcképtelenné tette a fegyveres támadót.  

A császár nem vesztette el az eszméletét, de a kabátján vércsík jelent meg. S még odakiáltott a polgárnak, aki egy 
Ettenreich nevű bécsi háztulajdonos volt: „Azért ne üsse!” aztán teljes hidegvérrel kiadta a parancsot a gyilkos 
őrizetbe vételére, és csak ezután távozott a tett színhelyéről Albrecht főherceg palotájába.  

Az eset természetesen nagy izgalmat keltett. A város különböző pontjait katonai alakulatok szállták meg a rend 
fenntartása érdekében. Este hat órakor a Stephanskirchében a császár megmenekülése alkalmából hálaadó 
istentiszteletet tartottak. Ezalatt Ferenc József lázasan ágyban feküdt. Orvosai attól féltek, hogy szemidegeit is 
károsodás érte, s csak hat nappal később érkezett az első megnyugtató orvosi jelentés, de a császár még négy hétig 
az ágyat nyomta. 

A merénylőről sokáig csak annyit tudtak, hogy magyar nemzetiségű, és amikor elhurcolták, Kossuthot éltette. A 
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gyilkos szándékú titokzatos ifjú, Libényi János, 21 éves szabólegény volt. A Fejér megyei Csákváron született, és 
a forradalom idején lett belőle szabólegény. Így soha nem volt lehetősége arra, hogy fegyverrel a kézben a császári 
csapatok ellen harcoljon. 

Amikor a világosi fegyverletétel után látta, hogy honfitársait kivégzik, felakasztják, főbe lövik, és az országban 
minden szabadságot a sárba tipornak az osztrákok, elhatározta, hogy meggyilkolja a császárt. Erre a célra vásárolt 
egy meglehetősen hosszú, éles és hegyes fanyelű konyhakést. Ezután a gyilkos szerszámot télikabátja belső 
zsebében rejtette el, s mindig magánál tartotta. Ezután már csak a kedvező alkalmat kereste, hogy tervét    
véghezvigye. Saját vallomása szerint, tettét minden idegen irányítástól függetlenül a haza iránti szeretetből hajtotta 
végre. Szándékát soha senkinek nem árulta el, és így bűntársai sem voltak.  

A merénylet után mégis mindenféle híresztelések kaptak lábra. Hogy Libényi a gyilkossági kísérlet előtti napon 
pénzküldeményt kapott Londonból, ami az emigránsokkal való kapcsolatát volt hivatott igazolni. Ám ezeket a 
feltételezéseket senki sem erősítette meg. 1853. február 26-án Libényi Jánost a hadbíróság kötél általi halálra ítélte 
és kivégezte.  

Ferenc Józsefnek talán még jót is tett ez az esemény. Tudatára ébredt annak, hogy ő is sebezhető, mint minden 
ember. Amikor felgyógyult, életében valószínűleg először mondott köszönetet szárnysegédeinek. 

A birodalomban mindenhol hálaadó istentiszteleteket tartottak Ferenc Józsefért, s különféle küldöttségek 
látogatták meg a császárt, hogy gratuláljanak neki felgyógyulása alkalmából.  

Különösen a Habsburg párti magyarok igyekeztek kifejezni örömüket, nehogy a magyar nemzet lázadásának 
tűnjön Libényi János tette.  
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A  MAGYAR HONVÉDSÉG 
 
A magyar honvédség több elemből állt. Kezdetben a legfontosabbak szerepet a Habsburg-hadsereg 
Magyarországon állomásozó alakulatai voltak. 1848 őszén mintegy 23 gyalogzászlóalj) egy zázslóalj kb. 300-
400katona) maradt hű a magyar kormányhoz (a magyar, szlovák, ruszin és részben a román nemzetiségűek, 
valamint egy olasz), illetve 6 teljes huszárezred (egy ezred kb. 800-1200 katona), és 5 további részei ezekből 13 
század vethető be 1848 decemberéig. Két magyar huszárezred és számos magyarországi gyalogzászlóalj az 
országtól távol állomásozott, így nem volt remény a hazatérésükre. A határőrezredek közül a két székely támogatta 
a magyar ügyet (összesen 11 zászlóljat állítottak ki). Ezt az erőt a honvédekkel, nemzetőrökkel és önkéntes 
nemzetőrökkel és különböző szabadcsapatokkal egészítették ki 1848 nyarán. Az Ausztriával történt végleges 
szakítás (1848. okt. 3.) után lett egységes a magyar haderő. Ezután már sorozással állították fel az újabb 
alakulatokat, és fokozatosan minden egységet honvédzászlóaljjá alakítottak át (a honvédségben nem voltak 
ezredek). 

A honvédség egyetlen gránátoszászlóaljat örökölt a Habsburg-hadseregből, vadászokat pedig nem soroztak az 
országban. Ez utóbbiakból 4 ezredet szerveztek, de ezek egy része csak papíron létezett, illetve a különböző 
szabadcsapatokat keresztelték át. A külföldi légiók közül fontos szerepet játszott a lengyel illetve a bécsi, de 
létezett német, és a küzdelem végén olasz légió is. 

A lovasságot a régi huszárezredek alkották, amelyekhez 6 új honvéd huszárerzredet szerveztek. Létezett lovas 
nemzetőrség is, amely nagyon vegyes harcértéket képviselt, szintúgy a különböző szabadcsapat lovasság – ezek 
túlnyomó részét beolvasztották az új huszárezredekbe. Sor került az Itáliában állomásozó két ezred 
újjászervezésére, és a részben hazaszökött ezredek feltöltésére is. A lovassághoz sorolható még a lengyel légió 7 
századnyi ulánusa is. 1848 végén tervezték egy vértesezred felállítását is, de erre anyagi okokból nem került sor, 
bár a csatalovasság hiánya komoly gondot okozott a magyar hadvezetésnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A magyar honvédség ruházata 
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A csészéri hadseregben nem voltak Magyar tűzérek így a tüzérséget szinte a semmiből kellett létrehozni. Kezdetben 
csak a Budán állomásozó 5.tüzérezred (legénysége cseh) és az önkéntes honvédtüzérek álltak rendelkezésre. A 
mintául szolgáló osztrák tábori tüzérség 6 lövegből álló ütegekbe szerveződött (4 ágyú, 2 tarack – ez utóbbiak 
képesek voltak meredekebb szögben is lőni). Az ágyúk nagysága alapján voltak 3, 6, 12, és 18 fontos ütegek (21 
font=1/2 kg). A 3 fontosakat 1848-ban már nem használták, de sok volt belőlük raktáron, így a horvát, szerb és a 
magyar seregek is hadrenbe állították. Ezenkívül voltak még 6 fontos röppentyűk (rakéták). Az ún. lovasütegek 
abban különböztek a gyalogütegektől, hogy itt a legénység a vezetéklovakra és kocsikra illetve az ágyútalpakra ülve 
együtt haladt a lövegekkel, így gyorsabban mozgtak. Az ostromtüzérség 18 és 24 fontos ágyúkból illetve különböző 
űrméretű mozsarakból szerveződött. Magyarországon óriási erőfeszítéssel sikerült egy európai színvonalú 
fegyvernemet létrehozni.A nagyrészt értelmiségiekből és diákokból toborzódó önkéntesek viszonylag gyorsan 
mestereivé váltak a szakmának. A kevés tiszt miatt 8 ágyús ütegeket hoztak létre (6 ágyú, 2 tarack), és a kistermetű 
magyar lovakból is többet kellett befogni a lövegek elé a szokásosnál. A kényszerintézkedések azonban nagyon 
mozgékony, jelentős tűzerővel rendelkező fegyvernemet eredményeztek, amely nemcsak az osztrákkal, hanem az 
orosszal is felvette a versenyt. Komoly hátrányt jelentett a nagyobb űrméretű ágyúk kis száma, és a 3 fontosok nagy 
aránya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSZTRIA HADEREJE 
 
Ausztria hadereje 3 szárazföldi fegyvernemből (gyalogság, lovasság, tüzérség) és egy kis tengeri flottából állt. A 
gyalogság 4 csapatnemre oszlott: sorgyalogság, határőrgyalogság gránátosok és vadászok. A birodalomban 58 
parancsnokság volt, mindegyikhez egy sorgyalogezred tartozott (3-3 zászlóaljjal). Az egyes ezredek között 
egyenruházatban és létszámban is volt különbség. Egyenruha alapján volt „német ezred” amelyben pantallót és 
egyenes hajtókát viseltek a ruhaujjukon, és a szentistváni Magyarország területéről származó „magyar ezred” amiben 
a katonák szűk, zsinóros magyar nadrágot, és a ruhaujjon hegyes hajtókát viseltek. A német ezredek (kivéve az itáliai 
sorozásúakat) a 3 zászlóaljon kívül volt két „Landwehr” zászlóalj is, amelyek a már kiszolgált katonákból álló 
tartalékos alakulatok voltak. A zászlóaljak 6-6 századból álltak, a századlétszám maximuma 250 (német) illetve 198 
fő (magyar) volt. Háború esetén egy német ezred létszáma elérhette a 7000 főt (itáliaié a 4600 főt) míg egy magyaré 
a 3600 főt. 

Huszár lovon és nemzetőrök a pákozdi csata után 
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A Határőrvidék az Adriától Erdélyig húzódott. Az itt élő 
lakosságot felmentették az adófizetés alól, cserébe minden 
férfinak kötelező katonai szolgálatot kellett teljesítenie. Összesen 
18 határőrezred volt 2-2 zászlóaljjal, amelyek egyenértékűnek 
számítottak a sorezrediekkel, háború esetén azonban az 
idősebbekből újabb csapatokat állíthattak ki (pl. a 
szabadságharcban a brodi határőrezred összesen 7 zászlóaljjal vett 
részt), ezek azonban már gyengébb minőséget képviseltek 
(rosszabb erőnlét és felszerelés). 

A gránátosokat elsősorban magas medvebőr sapkájuk 
különböztette meg a sorgyalogságtól. Az egyes sorezredek 
felállítottak a legnagyobb termetű katonákból 2-2 
gránátosszázadot, ezeket aztán 20 zászlóaljba vonták össze, 
amelyeket elitcsapatként a csaták döntő pillanataira tartogattak, 
illetve a forradalmi zavargások idején „rohamrendőrként” 
alkalmaztak. A nevüket adó gránát használatát már a XVIII. 
század elején megszüntették, mivel önveszélyes volt. A vadászok 
szintén elit alakulat voltak. Szürke egyenruhájukon és tollas 
kalapjukon kívül, a fegyverük is megkülönböztette őket a többi 
gyalogostól. Vontcsövű puskájuk messzebre hordott, de a 
megtöltése lassúbb volt. 1848 ban a 4 zászlóaljból álló tiroli 
vadászezred mellett 12 önálló vadászzászlóalj volt. A harcokban 
annyira beváltak, hogy 1849 elején 10 új zászlóaljat állítottak fel. 

A lovasság nehéz- és könnyűlovasságra oszlott. A nehézlovasságot a 8 vértes- és 6 dragonyosezred, a 
könnyűlovasságot 7 svalizsér-, 12 huszár- és 4 ulánusezred alkotta (az első három volt a „német lovasság”). Az 
egyes csapatnemekhez eleve más marmagasságú lovakat, és más termetű legénységet osztottak be (értelemszerűen 
a nagyobbak kerültek a nehézlovassághoz). A német lovasságnál a sisakok és a köpenyek egységesek voltak, 
számos tévedésre adva okot, a felszerelés és az egyenruha részletei azonban különböztek. Fő fegyver a kard volt, 
esetenként pisztoly, karabély. Két könnyűlovas csapatnem „nemzetinek” számított, a huszároknál és az 
ulánusoknál a legénység csak magyarországi illetve galíciai volt, ezt szines, nemzeti jellegű viseletük is 
kihangsúlyozta. A huszárok fő fegyvere a szablya, az ulánusoké a dzsida (rövid lándzsa). A nehézlovasezredek 6-6 
századból áltak 1100 fővel, a könnyűlovasezredek 8-8 századból kb. 1600 fővel. 

A tüzérség tábori, ostrom- és vártüzérségre oszlott. A tábori tüzérségen belül elkülönült a gyalog és lovastüzérség. 
A szervezeti egység az üteg volt, amelybe általában 6 ágyút volt kb. 120 fős kezelőszemélyzettel. Összesen 5 
(3800 fős) tüzérezred volt, a rendelkezésre álló anyagból akár 200 üteget is szervezhettek.  

 

 
 

OROSZ HADSEREG 
 
Az orosz hadsereg mögött egy kontinens nagyságú birodalom állt, és ez meglátszott a méretein is. A nyugati 
kortársak azt tartották, hogy azt a feladatot, amit az európai parancsnok egy zászlóaljjal old meg, arra az orosz egy 
egész hadosztályt használt. A magyarországi hadjárat világtörténelmi jelentőségét mutatja, hogy addig nem járt 
ennél (200.000 fő) nagyobb orosz haderő külföldön (még a napóleoni háborúkban sem). 
A gyalogság kétféle: sor- és vadászezredekbe szerveződött (lényeges különbség nem volt közöttük). Az ezredek 4-
4 zászlóaljból álltak és mindegyikben 4-4 század volt, de a magas századlétszám miatt nagyságuk így is elérte az 
1055 főt. A gyaloghadosztály két dandárból állt, az elsőben 2 sorezred a másodikban 2 vadászezred volt. 

A könnyűlovasság kétféle: huszár- és dzsidás (ulánus) ezredekbe szerveződött (a huszárok szablyával az ulánusok 

Osztrák hadilobogók a budai vár bevétele után 
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lándzsával harcoltak). Egy ezred 1350 főből állt. Két-két huszár- illetve dzsidásezredet dandárba vontak össze. 
Egy huszár és egy dzsidásdandár alkotott egy könnyűlovashadosztályt. A reguláris lovasságot a kozákok 
irreguláris csapatai egészítették ki. Összesen 58 kozákezred volt (850-850 fővel), valamint felállítottak 10 
kozáküteget is (8-8 löveg). A magyarországi hadjáratban 10 kozákezred és 3 kozáküteg vett részt. Paskievics mellé 
volt beosztva két kaukázusi lovasezred (ezek is irregulárisnak számítottak). 

A tábori tüzérség gyalog- és lovasütegekre oszlott. Egy gyalogütegben (papírforma szerint) 12 ágyú volt, a nehéz 
és könnyű ütegekben az osztrák hadsereghez hasonlóan a 12 fontos illetve a 6 fontos ágyú voltak a meghatározóak. 
A lovasütegek 8 ágyúból álltak. A lovas nehézüteg tulajdonképen tarackokból állt, míg a könnyűütegben 6 fontos 
ágyúk és tarackok voltak. 

Egy orosz hadtest 3 gyalog-, egy könnyűlovas- valamint egy tüzérhadosztályból állt. Ez utóbbi 4 dandárra oszlott. 
A gyalogság mellé rendelt tüzérdandárokban 4-4 gyalogüteg (ebből összesen 4 nehézüteg), a lovashadosztály 
mellé rendeltben 2 lovasüteg (16 löveg) volt, összesen tehát egy hadtesthez 160 löveg tartozott. Az Erdélyben 
harcoló V.hadtest kivételt képezett, mivel ebben a gyalogütegek csupán 8-8 löveggel rendelkeztek. A magyar és 
császári hadszervezet hasonló beosztást követett, de az elnevezések mögött az oroszénál jóval kisebb létszám állt. 
Az osztrák dandárok 3-5, a magyarok 2-4 zászlóaljból álltak. Hadosztályokat nem mindig szerveztek, ha igen 
akkor 2-3 dandárból. A hadtestek összetétele változó volt, létszámuk 8-17000 fő között mozgott, jellemzőjük, 
hogy minhárom fegyvernemmel rendelkezniük kellett. Egy magyar vagy osztrák hadtest ereje csak egy orosz 
hadosztályéval ért fel, egy magyar hadosztály pedig még annyi emberrel sem rendelkezett mint egy orosz dandár. 
Az egy hadszíntéren működő hadtesteket hadseregekbe vonták össze, de amíg magyar-osztrák viszonylatban 
sikerülhetett nagyjából egyenlő erőket szembeállítani, ez az orosz hadsereg ellen - amely önmaga nagyob erőt 
képviselt mint a császári hadsereg - reménytelen válalkozás volt. 

A cári hadsereg puszta tömege elegendő volt arra, hogy eldöntse a hadjáratot. Paskievics nem akarta kockáztatni 
seregét ezért nagyon óvatosan és lassan mozgott. Az oroszok harcászata is meglehetősen merev volt, és a 
tankönyvi mintákat követte, így elsöprő lovassági fölényük ellenére ritkán arattak megsemmisítő győzelmet, 
kivéve Erdélyben, ahol Bem rendre túl nagy kockázatot vállalt. 

A budai vár visszafoglalása 
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MIND HİSÖK İK,  

MIND FÉRFIAK.. 
 

1849. május hó utolsó napjainak egyikén két ifjú hölgy sietett karöltve a Váci utcában, s belépett Kardczag 
boltjába. 

Félve néztek szét a boltban, de mivel a boltsegédeken kívül nem volt ott senki,  szabadabban lélegeztek. A 
segédek egyike udvariasan kérdezte; mit kívánnak? Mire az a hölgy, akihez fordult a kérdéssel, mélyen elpirult, 
és habozni látszott. 

-Mutasson Kossuth–kalapot - mondta hirtelen a másik hölgy, hogy társnőjét kisegítse zavarából. A kereskedő 
kételkedve néz a nőkre, és nem mozdul. 

- Igen, igen, kalapot adjon ön- folytatta a hölgy türelmetlenül, látva a segéd habozását. 

- Milyen nagyságuakat parancsolnak? – kérdezte a segéd, több csinos kalapocskát rakva a nők elé. 

Ez, úgy látszik az eddig beszélő hölgyet is zavarba ejtette egy percre, mert akadozva felelt: „ Amilyen egy 
tizenöt-tizenhat éves fiúnak kell! Például barátnőm fejére valót” – s hogy zavarodását elrejtse, mosolyogva 
fordult a másik  hölgyhöz, aki egy csinos fekete szalagos, tollas kalapot nézegetett. 

-Próbáld meg, Teodórám! – mond az eddig néma hölgyhöz -, hisz öcsédnek körülbelül a tiédhez hasonló 
nagyságú feje lehet. Gyere hamar, nézd itt a tükör, vedd fel”, s vonakodó barátnője szalmakalapját leoldva, 
kezénél fogva vezette a tükör elé.  

-No, látod, milyen jól áll- súgja Teodóra fülébe, a szép kalapkát annak fejére téve. – Hidd el, édesem – folytatta 
hangosabban-, ez éppen jó lesz öcsédnek! 

Teodóra lassan emelte fel szemeit a tükörre, hogy egy szép halvány arcú, barna hajú, tollas kalapos fiút – 
tulajdon képét pillantotta meg. Pirulva kapta le a fejéről, és hirtelen azt mondta: „ Gondolom, ez használható 
lesz”, azzal kifizette a kalap árát, és barátnője karját megragadva, gyorsan kiment a boltból. 

Oh, Vilma – mondta az utcára kiérve a sápadt Teodóra-, láttad, míly különösen néztek ezek az emberek ránk, 
mikor férfikalapot kértünk. Mit fognak gondolni!? 

S ugyan mit gondolhatnának? Legföljebb azt, 
hogy valamelyikünk férfiruhában akar 
kalandozni, s ebben talán nem egészen 
csalódnának – tette hozzá pajkos mosollyal-, 
mit gondolsz, Teodóra? 

Oh, kérlek, hagyd most a tréfát! – szólt a 
halvány hölgy komolyan. – Siessünk inkább 
haza, mert tudod, ma még sokat el kell 
végeznem szándékom kivitelében! 

A két hölgy sietni kezdett, és kis idő múlva 
egy kétemeletes ház kapuján léptek be. 

Sebesen felmentek az első emeletre, s 
szobájukba érve, kalapjaikat levetve fáradtan 
ültek le a pamlagra. 

Szép, fiatal barna leány volt mindkettő, 
karcsú, magas termetű. Egykorúak lehettek; 
de arckifejezésük igen különböző volt. Mert 
míg az egyik arcán élénkség, életvidámság 
volt olvasható, a másik halovány vonásain 

Menekülés a fővárosból 
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csendes bús komolyság, fájdalmas, de szelíd határozottság ömlött el. 

-Teodórám! – szólalt meg a vidám arcú leányka gondolatokba mélyedt barátnője nyakát átkarolva -, kérlek, 
mindenre, ami szent, fontold meg jól ezt a lépést, amit elkövetni akarsz, ne hagyd magad a hazaszeretet tüzétől 
annyira elragadtatni, hogy női rendeltetésedről egészen megfeledkezzél! Hidd el, bebizonyíthatjuk mi a haza 
iránti szeretetünket, ha nem kötünk is kardot, s elég alkalom nyílik kötelességünknek eleget tenni. Mert 
kedvesem,  akárhogy is van, el kell ismernünk, hogy csatázás nem a hölgy hivatása! 

- Mindig ezt az egyet hozzátok fel hogy megakadályozzatok szándékom végrehajtásában; nem hivatása a nőnek 
a hazáért küzdeni. Látszik, hogy eben is gyakorolni akarja a világ a női nem leigázását, mert még abból szent 
jogból, a honért áldozni, érette elvérezni ebből is kizárják, s miért?, mert – nő! Igaz, nem ez a hölgy 
tulajdonképpen rendeltetése, de azért honleányi hivatása: honáért mindent tenni, mi erejéből telik. S te 
csodálkozolazon, hogy én csekély erőmet arra használom, hogy hazámért fegyvert fogjak? Van –e az életben 
hazámon kívül valami ami nekem drága, kedves? Nem veszítek –e el mindent, ami ezt az élete előttem széppé 
tette?! Szülőim, testvéreim nincsenek, sorsom korán megfosztott tőlük. Vőlegényem hazánkért ment kűzdeni, s 
nem jött vissza. Igen, én a harcosok sorába lépek, hogy vérem, mint kedveseimé - a haza szabadságáért ömöljék. 
Mindent veszítve, csak a honszeretet szent tüze lobog ebben kialudt szívben, s ez az érzés buzdit mindig a 
legelszántabb tettre is. 

Én csak a csata zajában akarok meghalni! A hazám szabadságáért dörgő ágyuk moraja legyen sírzeném. De az 
idő múlik, öltöznöm kell, mert még ma elmegyek magamat a vadászzászlóalj parancsnokához, s most be is 
fognak sorozni.” – S a mellékszobába tment, ahonnan kevés idő múlva csinos férfiöltönyben jött ki. 

– S most, Isten veled, Vilmám! Nehéz lenne hozzád vissza jönnöm, mert nem akarom magamat igy felöltözve itt 
mutatni. De hol van pisztolyom? –  nézett körül a szobában-, te leszel leghűbb barátom- folytatta egy pompás 
munkájú pisztolyt megcsókolva. 

- Mondd, Teodórám, miért annyira kedves neked ez a pisztoly? Szent ereklye gyanánt tartottad mindég! 

- Mikor Árminom katona lett, akkor vett két egyforma pisztolyt. Nekem nagyon megtetszettek, s ő látva azt, 
egyiket nálam hagyta, mondva, hogy a másikat talizmánként hordozza majd magával. Tréfásan fogadtuk meg, 
hogy e pisztolyokat csak egymás ellen  fogjuk használni – hűtlenség esetén. Árminról a K… -i csata óta semmit 
sem hallok, s így mit gondolhatok mást, minthogy ott elesett. Ezt a pisztolyt mindig magamnál fogom hordozni. 
Szükség esetén még szabadítóm lehet. S most el kell válnom, Vilmám. Míg én a hazáért fogok küzdeni, te ne 
feledkezzél meg érte imádkozni! 

S átölelve könnyező barátnőjét, a hősies lelkű hölgy gyorsan elment. 

* 

A szalontai ütközet a legvéresebb betűkkel lesz feljegyezve a történelem könyvébe. 

A küzdelem mindkét részről a legelszántabban folyt. 

A lelkesedés vakmerőséggé változott, s a magyar oroszlánként harcolt. 

A egy bokor mellett magyar tiszt küzdött osztrák közlegénnyel. A párbaj hosszúnak tűnt, mert mindketten több 
helyen véreztek, s főleg a tiszt nagy megerőltetéssel tudta csak magát védeni. A magyar tiszt egy merész vágásra 
emelte fel kardját, és az osztrák katona, hogy azt kikerülje, félreugrott.  Azonban egy elvérzett bajtársa testében 
megbotlott, s oldalt esett. A tiszt kihasználva helyzetét új erővel rohant rá. De abban a percben, mikor kardját a 
katona mellébe akarta döfni,egy osztrák tiszt melléugrott, s pisztolyával rálőtt. 

A  magyar tiszt egy elfojtott kiáltással elejtette kardját, s mindkét kezét baloldalon a mellére szorítva fél térdre 
rogyott. Csákója leesett fejéről. 

- Hatalmas ég! – kiáltott fel az osztrák tiszt-, meglátva a halvány ifjú tiszt bájos arcát, melyet szép barna fürtök 

lengtek körül, s remegő kezéből az elsütött pisztoly a térdelő magyar elé gördült. Ez egy tekintetet vetett az 
előtte heverő pisztolyra s arca görcsösen vonaglott. Lassan emelte fel szép szemeit a mellette kőszoborként álló 
ijedt arcú osztrák tisztre, s a harag villámlott azokban. 
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- Te, Ármin?! Osztrák katona?! – mond tompa, érctelen hangon-, hazád ellen harcoló!? Oh, miért találkoztunk 
megint!? - és sebétől véres kezeivel befogta szemét, mintha égető kín lett volna az előtte álló bűnösre néznie. 

- De te, Teodóra, itt? – szólt a bámulásából alig magához térő ifjú-, s én sebesítettelek meg! – folytatta a lányhoz 
hajolva. 

- Félre, nyomorult! – kiáltotta a hölgy, egy lesújtó pillantást vetve egykori kedvesére. – Ne érints meg még a  
leheleteddel sem! Tehát akit én mint hazáért elvérzett mártírt sirattam, él, és a hazája ellen küzd! Oh, hogy meg 
kellett érnem ezt a napot! 

- Ne mondj ítéletet rólam, mielőtt meg nem hallgatsz – mondta leverten az osztrák tiszt. – Hidd el, Teodóra, 
nem tehettem másképp, ha éltemet meg akartam menteni. Az ütközetben olyan helyzetbe kerültem, hogy halál 
vagy elfogatás várt rám. Én, hogy mindkettőt kikerülhessem, nem láttam más módot, hogy megmenekülhessek, 
mint amikor az ellség körülvett hozzájuk átlállni. Oh, ne gondold, Teodóra, hogy ez után a tett után nem éreztem a 
lelkiismeret kinzó gyötrelmeit, de nem lehetett többé oda visszalépnem, ahol a legborzasztóbb gyalázat várt rám, 
mert tudd meg, Teodóra, átállásomnak más oka is volt: a kapitányom által rám bízott pénzösszeget kártyán 
elvesztettem, és így akartam a tett 

felfedezése elől elmenekülni. Elitélsz-e, Teodóra, hogy éltemet kivántam fenntartani? 

- S te ezeket mentségül hozod föl? – mond a bajnoknő mindinkább gyöngülő hangon -, nem tudod, hogy ezzel mit 
mondál? Csak gyávaságodat bizonyitottad be, szégyenedet tetézted! Hogy rongy életed fönntartsd, hazádhoz 
hütlen lettél! Ily undok vétek nem maradhat büntetlenül, s az ég rendelése, hogy én bosszuljam meg a hazádon 
elkövetett sértést. Meghalsz! – suttogta  a hölgy, s utolsó erejét fölhasználva kirántotta és elsütötte kedvesére az 
egykor tőle kapott pisztolyt. - Meghalsz, nyomorú korcs! 

Az osztrák tiszt szétlőtt fejjel rogyott a tiszt elé, aki kimerülve, halva terült el a kettejük vérétől ázott füvön. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONVÉD GYEREK 
Az aradi csatában történt, hogy egy tizenöt éves honvéd gyereket, kit századosa éretlen fiúnak tartva, több ízben 
haza akart küldeni, a csata folyamában egy dzsidás vett üldözőbe. A fiú látva, hogy gyakorlott ellenfele oly 
biztosan mellének irányozza kopjáját, hogy annak rohamát kiállani képtelen, tehát hidegvérrel megállott, s midőn 
már a dzsidás harminclépésnyire volt tőle – rásütötte fegyverét, s az lebukott lováról, de mire fegyverét újra 
megtölthette volna, egy másik dzsidás rohant neki. Mikor a fiú golyója azt is leterítette, a harmadik dzsidás is ott 
termett. 

Tápiobicskei csata 
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A gyerek honvéd a háta mögött levő kertkerítés átugrásával próbálta megmenteni életét, de a dzsidás utólérte, s 
kopjájával a menekülő oldalát célozta meg. Szerencsére hibásan talált, nem döfte át a fiút, hanem a hóna alá szúrt, 
s áldozatát, mint egy labdát, félredobta, s új döfésre készült. 

A fiú kétségbeesett helyzetében sem vesztette el lélekjelenlétét, hanem a dzsidás oldalához ugrott, s a szuronyát, 
amt még mindíg a kezében fogott, mielőtt ellenfele a lovát megfordíthatta volna, szívébe döfte, s így három 
üldözője fölött teljes győzelmet vívott ki. Fegyvereiket elszedve, kapitányának ezekkel a szavakkal adta át: „íme, 
bebizonyítottam, hogy nem vagyok éretlen gyermek.” 

 
 

 

 

A PIPÁS 

ÖREG HONVÉD  
 

1849. augusztusában zajlott le az véres váci ütközet. A honvédek között volt egy hetvenéves öreg is. Hosszú fehér 
haja volt, s nagy szürke bajusza nagyon illett a vörös zsinórú barna atillához (atilla itt a honvédek zubbonyát 
jelenti). Az öreg az Alföldről került a honvédek közé. Egyik fia Nagysarlónál, a másik a római sáncoknál esett el. 
Gondolta, minek, kinek gazdálkodjék ő már tovább? Ott hagyta az eke szarvát, s jó kövér rét helyett az ellenséget 
kezdte kaszabolni. 

Az öreg Mihályt nem csak zászlóalja, de az egész hadosztály ismerte. Leginkább arról volt nevezetes, hogy ő a 
legöregebb közhonvéd, s hogy ő az, ki még akkor sem szokta szájából kivenni a pipáját, midkor szuronyszegezve 
kellett rohanni az ellenségre. 

Az öreg makrapipája egyszer nagyon mulatságos esetet okozott. Ami talán már hónapok óta nem történt, a 
zászlóaljat végre néhány napra egy faluban szállásoltak el. Hogy azonban a kényelem el ne puhítsa az embereket, 
az ezredes itt is gyakran riadót veretett a dobon. 

Az elszállásolás első éjjelén is, midkor a fáradt honvédek 
jóízűen horkoltak kemény ágyaikon, megperdült a dob. 

Az emberek néhány perc alatt, mint a mesebeli hun harcosok, 
csatarendben, harcikészen álltak a templom előtti téren. 
Mondanunk sem kell, hogy köztük az öreg Mihály nem volt 
éppen az utolsó. 

Az ezredes lóhátról tartott szemlét az előtte holdvilágnál 
elvonuló csapaton; de azon percben, midőn éppen az öreg 
Mihály ment el előtte, ropogás hallatszott és valami 
robbanásból származó világosság támadt. A csapat zavarba 
jött, s az első pillanatban maga az ezredes is azt hitte, hogy 
valahonnan rakéta pottyant emberei közé, a másik percben 
azonban ismét helyreállott a rend, s az ezredes vizsgálni 
kezdé a tünemény okát. 

Senki sem bírt magyarázatot adni. Végre az öreg Mihály 
előlépett a sorból. 

- Nos, mi baj öreg? – kérdezte az ezredes. 

- Jelentem alássan, én robbantam fel. 

Az egész csapat nevetni kezdett, s maga az ezredes is azt 
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hitte, hogy az öreg a riadó által első álmából fölébresztetve, még talán nem dörzsölte ki szemeit, s még most is 
szunyókál. 

Pedig igaza volt az öregnek, mert a dob első pördülésére előbb pipájára gyújtott azután hirtelen magára kapta 
egyenruháját, úgy sietett a templomtérre. 

Csak akkor vette észre, hogy pipája a szájában füstölög, midőn az ezredes előtt kellett elmasirozniuk. A pipát, 
ami mindenhová vele ment sajnálta eldobni, s jobb helyre nem tudta hirtelen tenni, mint beledugni 
tölténytartójába, hol a robbanás következtében természetesen a pipa is ezer darabra repült szét. 

De térjünk vissza váci csatára, ahol elkezdettük. 

Az öreg Mihály mint rendesen, itt is emberül harcolt. Két muszkát lelőtt, a szuronyát is több tányérsapkás 
testébe mártotta. Pipája persze mindig szájában füstölgött. Mivel minden elmúlik, a pipa is kialudt végre. Ezt 
észrevette az öreg Mihály a csata hevében is, fejcsóválva mondván szomszédjának:  

- Ez még soha sem történt meg velem. Rossz jel, nagyon rossz jel. Alighanem ma én is elalszom. Ezzel fegyverét 
lábhoz eresztette s elővette dohányzacskóját, tűzszerszámát, s előbb pipáját, aztán puskáját akarta megtölteni. 
Ekkor szólalt meg a jel a visszavonulásra. Az egész zászlóalj elmozdult, csak az öreg Mihály maradt a helyén, 
hiszen pipáját még nem töltötte meg. Éppen tüzet vert kohájával, midőn egy csapat kozák körülvette. Az 
elvonuló zászlóalj csak annyit látott, hogy tíz pika egyszerre fúródott az öreg mellének, s hogy az összerogyott. 

- Jó sejtése volt az öregnek, -jegyezte meg az a honvéd, aki Mihály szomszédja volt.- Pipája s az ő élete egy 

napon aludtak ki. 

Csata végeztével a tábornok szemlét tartott a cvsatatéren. A szőlők alá érve egy kis csapat vonta magára 

figyelmét. A honvédek, köztük több sebesült, egy présház kőpadját állották körül, melyen az 

éktelenül összeszurkált és vagdalt öreg Mihályt pillantjuk meg félfekvő helyzetben. Egyik kezében végképp 

kialudt pipáját, a másikban a friss vízzel töltött tábori kupáját tartotta. Arcán már a halál fagyos vonásai ültek, s 
rosszul bekötözött sebeiből patakzott a vér. 

A tábornok keresztül furakodott a félkörön, s odalépett a haldoklóhoz. 

- Hogy hívják, barátom? – kérdé a tábornok résztvevőleg. 

Az öreg válasz helyett elmosolyodott. Mindig valami nagyon szomorú van abban, ha az mosolyog, aki válik az 
élettől. Az ílyen mosoly olyan szánakozással tölti be a lelket, mint a fagyra kitett nyíló virág. 

- Min mosolyog? – kérdezte újra a tábornok. 

- Halálomon – felelte az öreg honvéd nehezen. 

- Halálán? 

- Igen, mert az nagyon furcsa. 

- Nem esik beszéd nagyon terhére? 

- Még tovább bírom szusszal, mint a pipám. 

- Nagyon szeretném hát tudni annak katonámnak a nevét, aki testén ennyi sebbel hal meg a szabadságért. 

- Nevem Muszka Mihály. 

- De furcsa név. 

- Ugye furcsa, magam is éppen azon mosolyodtam el, hogy rokonaim, a muszkák öltek meg. Isten önnel, 

tábornok! Éljen a haza! - Ezzel az öreg sipkájához akarta emelni kezét tisztelgésre, de az fejével együtt 
visszahanyatlott. Az elalélt kézből kiesett a cseréppipa s azon percben törött össze, amikor hős gazdájának lelke 
elszállt. 
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BANDI, 

A CIGÁNY HONVÉD 

Bal arcán és farán kapott jókora sebei miatt korházban feküdt Bandi, a cigányfajú honvéd. Jól, gyöngéden 
gondoskodtak róla ételben, italban, ápolásban. Gyorsan gyógyult; de kimennie még nem volt szabad. 

Nehezen esett ez Bandinak mindig; most meg nagyon nyugtalan lett, mikor meghallotta, hogy zászlóaljuk 
holnapután nagy csatába fog menni. 

Kérte, sürgette az orvost, hogy siessen a gyógyítással; mert ő a „nagyanyjának sem marad holnapnál tovább a 

kórházban”. 

Az orvos megvizsgálta Bandi sebeit, s biztatta, hogy tíz-tizenkét nap alatt tökéletesen begyógyulnak; nyolc napig 
azonban még semmi esetre sem mehet ki a kórházból. 

Bandi a következő éjszaka elszökött. 

Vácnál egy zászlóaljat őrnagyuk a legveszélyesebb pont ellen vezeti. Ha azt pontot elfoglalhatnák az nagy dolog 
lenne, a magyarok megnyernék a döntő csatát. 

Ezt jól tudta a zászlóalj. De az veszélyes pont makacsul védekezett; ezrek halála nélkül megközelíteni sem 

lehetett az iszonyú golyózápor miatt. 

Kétszer vezeti az őrnagy zászlóalját, kétszer verik vissza. 

Harmadszor elszántan indul a csatának a dicső zászlóalj, s már jóval előbbre nyomult, mint két ízben. 

De az ellenség is megfeszítette minden erejét, tigrisként harcolnak az osztrákok; és az őrnagy belátja, hogy minden 
embere elvesz, ha vissza nem vonul. 

- Jobbra át! – kiáltja az őrnagy. 

- Semmi jobbra át! – zúgás hallik a zászlóaljból, sőt abban 
a percben kiugrik egy barna honvéd, s szuronyt szegezve az 
őrnagyra, rákiabál: 

- Semmi jobbra át! – hanem előre, őrnagy! 

Az őrnagynak örömszikrák villogtak szemében. 

Lelkesülten kiáltja: éljen Kossuth! – s rohamra vezeti dicső 
zászlóalját a veszedelmes pontnak. 

A pontot  elfoglalták, a dicsőséges diadalt ez a zászlóalj 
vívta ki. 

De a csatazaj elcsöndesedése után előveszik a barna 
honvédot. Bandi volt, a kórházi sebesült. Büntetést 
szabatakt rá, hallatlan tettéért. 

Bandi nem szólt, de midőn látta, hogy a büntetést 
csakugyan ki kell állania, bal arcára és tomporájára mutatva 
így szólt a tisztikar között álló őrnagyához: 

- Őrnagy úr! Én még nyolc napig kórházban vagyok. 

Az őrnagy könnyezve ölelte magához Bandi barátját, a 
cigányfajú honvédet. 
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AZ ARADI GOLGOTA  
 

A világosi fegyverletétel után az kíméletlen bosszú sötét, rémes éjszakája borult a nemzetre. Csend volt 
mindenfelé, mint egy temetőben; csak a bujdosó honvédek sóhaja s a győzők kevély kardcsörtetése hallatszott. 
Sokan mégis azt hitték, hogy az üldözés rövid ideig fog tartani, s csakhamar kisüt felettük az engesztelődés 
melegítő napja. 

Mondják, hogy a fiatal császár szívesen megbékült volna, de tanácsadói lebeszélték róla.  

A magyargyűlölő udvari párt annyi kudarc után, bosszútól lihegett. 

- Csak semmi kímélet! – kiáltott fel egy tanácskozás alatt a kamarilla egyik nagy befolyású tagja. –
Magyarországot egyszer s mindenkorra meg kell zabolázni. S ott csak akkor áll helyre a rend, ha a forradalom 
valamennyi résztvevőjét feleakasztják! 

A vérbefojtó könyörtelen megtorlás mellett határoztak. A bosszúállás eszközéül báró Haynau Gyula 
táborszernagyot jelölték ki; azt a Haynau bárót, aki már megmutatta mire képes, midőn Olaszországban, hol 
parancsnok volt, egy alkalommal a Brescia nevű olasz városka csaknem összes lakóit lekoncoltatta. Ezóta a 
közönség körében nem is hívták másképp, mint Bresciai hiénának. 

Haynau ravasz, vérengző, embertelen volt. Csaknem naponkint őrjöngési rohamok lepték meg, s ilyenkor a saját 
édesapját is képes lett volna a vérpadra hurcolni. A csatamezőn sokszor lehetett látni, meséli egy volt osztrák tiszt, 
amint megállott az elesett katonák holttesteinél, s gyönyörködött haláltusájukon. 

Ennek a tébolyult szörnyetegnek a lábai elé dobták a letiport s megkötözött szegény magyart. Had ölje meg, had 
tépje szét irgalom nélkül! 

Haynau, úgy mondják, a megbízáskor szinte tapsolt örömében, s azon igyekezett, hogy mennél szörnyűbben 
feleljen meg vadállati szerepének. 

Az orosznak elég volt a dicsőségből, s visszavágyott hideg országába. A világosnál lefegyverzett honvédsereget 
csakhamar átadta a császári hadak fővezérének, Haynaunak, s aztán mint a jóllakott jegesmedve, lassan 
hazacammogott. 

A harmincezer fogolyhonvéd tehát, mint azt Bécsben előre kitervelték, a „Bresciai hiéna” véres karmai közé 

került, aki persze, nem sokat ceremóniázott, hanem az aradi várba kisértette őket, és azonnal megkezdte ellenük a 
rögtönítélő eljárást. Gyorsan, röviden ment minden. A legénységet az osztrák hadseregbe sorozták, a tisztikart 
pedig, a forma kedvéért, a haditörvényszék elé állították. 

Legelőször a fogságba jutott honvédtábornokok ügye került elő. Szomorú sorsuk előre látható volt. Egy-két 
színleges kihallgatás után valamennyit halálra ítélte Haynau. Éspedig kötél általi halálra: 

Aulich Lajost, (pozsonyi születésű, 57 éves); 
Damjanich Jánost, (stázai születésű, 45 éves); 
Knezich Károlyt (ejtsd Knézics, gyergyoveci születésű, 41 éves); 
Lachner Györgyöt, (besztercei születésű, 54 éves); 
Gróf Leiningen – Westerburg Károlyt, (hesszeni származású, 30 éves); 
Nagy-Sándor Józsefet, (nagyváradi születésű, 45 éves); 
Pöltenberg Ernő lovagot, (bécsi születésű, 35 éves); 
Török Ignácot, (gödöllöi születésű, 54 éves), 
Gróf Vécsey Károlyt, (pesti születésű, 42 éves); 

 A következő négyet pedig„kegyelemből” golyóval végeztek ki: 

Kis Ernő altábornagyot, (temesvári születésű, 49 éves); 
Schweidel József tábornokot, (zombori születésű, 35 éves); 
Dessewffy Arisztid, tábornokot, (ejtsd: Dezsőfi, csákányi születésű, 47 éves); 
Lázár Vilmos ezredest, (nagybecskereki születésű, 34 éves). 
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A cár közbenjárására egyedül Görgey Artúr kapott kegyelmet. Kilenc honvédtábornokot tehát akasztófára, 
három tábornokot és egy ezredest pedig agyonlövetésre ítéltek. Ez tizenhárom. 

A halálos ítéletek végrehajtását 1849. október 6-án reggel 6 órára tűzte ki Haynau. Királyi kegyelemről szó sem 
lehetett. 

S ezzel megkezdődött az elítéltek vértanúsága; megnyílt a golgotai út, mely a dicsőüléshez vezette őket. Rideg 
börtönük siralomházzá (death-row, Todeszelle) változott, s vigasztalóul- amint szokás – papokat rendeltek 
melléjük. 

A tábornokok ritka bátorsággal viselkedtek. Csak az utolsó éjszaka nem feküdt le egyikük sem. Felöltözve, 
készen várták a halálos ítélet végrehajtását; közben imádkoztak. 

Az egyik lelkész, Sujánszky minorita atya, ki szintén melléjük volt rendelve, gyakran említette; 

 - Valami oly földöntúli volt az imádkozó tábornokok szemében, hogy én teljesen feledve állásomat és 
kötelességeimet, szenteket gondoltam magam előtt látni, s nem annyira értük, mint hozzájuk imádkoztam. 

A hit vigasza felemelően hatott rájuk. Csodálatos nyugalommal tették meg végső intézkedéseiket. Mindegyiknek 
volt, egy-két tárgya, búcsúlevele, amiket szeretteihez juttatott. 

A tizenhárom elítélt közt Damjanich volt a legnyugodtabb. A legkisebb félelem nélkül fogadta a közeledő halált, 
mintha csak mentőangyal lenne, ki hazájának a bukása után kivezeti majd a földi szenvedések e szomorú 
világából. 

Mikor hajnal felé Sujánszky lelkész ismételten meglátogatta, éppen hadtani művet olvasott. A könyvet letette, s 
beszélgetni kezdtek. 

- Higgye el, tisztelendő barátom – mondotta Damjanich-, én a haláltól nem félek, hiszen ezerszer néztem a 
szemébe. De mégis fáj, hogy a császári háztól azt a kegyelmet se nyerhettük, hogy katonához illően, golyó által 
végezzenek ki. 

Ezután egy imádságot vett elő, melyet az éjjel maga csinált.—Adja ezt át némi megnyugtatásul szegény 
feleségemnek – kérte a minorita atyát. 

A gyönyörű ima, a dicső hős megható fohásza, így hangzik: 

„Mindenség ura, hozzád bocsájtom esdeklésemet (könyörgésemet). A nőmtől (feleségemtől) való elválás 
órájában Te erősítettél engemet; adj erőt továbbra is, oh, Atyám, hogy a kemény próbát, becstelen, gyalázatos 
halált, mint férfiú bátran kiállhassam. Hallgasd meg, oh, Főjáróság (legfelső bíró), forró kérésemet. A 
viadalokban és csatákban Te vezéreltél, oh, jó Atyám! Te engedted azokat kiállani s mentő karod egynémely 
kétes harcokban sértetlenül védett meg. Legyen neved örökkön-örökké áldott! Oltalmazd, Mindenható, az én 
szerencsétlen hazámat a további vésztől, 
lágyítsd meg szívét az uralkodónak, a hátra 
maradt társak iránti kegyességre, s vezéreld 
annak akaratát bölcsességeddel a népek 
javára. Adj erőt, oh, Atyám, az én szegény 
nőmnek, hogy ő ama nekem adott szavát, 
sorsát hitének erejével elviselhetni, 
beválthassa. 

Áld meg Aradot, áld meg a veszedelembe 
sodort szegény magyar hazát! Te ismered, 
oh, Uram, az én szívemet, s lépteimnek 
mindegyike tudva van nálad. Azok szerint 
ítélj megkegyelmesen s engedj a túlvilágban 
kegyes elfogadásra találnom. Amen!” 

Mikor a lelkész távozni akart, Damjanich 
arra kérte, maradjon még néhány percig, Az aradi vértanuk 
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valamit mondani akar. 

- Főtisztelendő barátom – kérdi aztán Damjanich -, ön talán nem is tudja, ki vagyok? 

- Igenis tudom – felel a lelkész. 

- Én rác (horvát) vagyok vallásomra nézve, de mint rác meghalni nem akarok. Áldjon meg engem. Azt is tudom, 
hogy ön engem meg nem áldhat, amíg én meg nem gyónom bűneimet; tehát hallgasson meg. 

És meggyónik, aztán leteszi a hitvallást. Az áttérés után szinte megkönnyebbülten mondja: 

- Most már nyugodtan halok meg, mert magyar pap által lettem megáldva. 

Mennyei derű, a lélek felmagasztosulása sugárzik nemes arcáról. De mintha még valami után vágyakoznék. 

Kérőleg tekint minorita atyára: 

- Mielőtt távoznék, főtisztelendő barátom, ha nem utál, kérem, csókoljon meg. 

- Hogy utálnám a hősök hősét! – kiált a szentatya, s a tábornokhoz lépve magához szorítja. 

S a két férfiú majd öt percig egymás nyakába borulva csöndesen zokogott. 

Eközben megvirradt. A börtön vasrácsos ablakain beszűrődött a hajnali derengés. 

- Közeledik a halál órája! – sóhajt Damjanich, s még egy utolsó öleléssel elbúcsúzik a lelkésztől. 

Rövid idő múlva tompa dobpörgés verte föl a vár nyomasztó csöndjét. Megjött a kivégzéshez kirendelt katonaság. 
Mindjárt ezután, fél hatkor a fő börtönőr Kis Ernő, Dessewffy Arisztid, Schweidel József tábornokokat és Lázár 
Vilmos ezredest kivezetve celláikból a főőrház elé vezeti. Mindegyik elitélt mellett egy-egy lelkész, karingben, 
kereszttel. Ezek akiket golyóra ítéltek. 

A katonaság négyszögben áll, s az elítélteket papjaikkal együtt körülfogja. Erre megindul a menet, s ünnepélyes 
lassú lépésben a vár kapuja felé tart; a kapun kiérve, az első sáncárok közepén megáll. 

Ez a sáncárok: a vesztőhely. 

Most előlép a hadbíró, s felolvassa a halálos ítéleteket. Tehát golyó által, és nincs kegyelem! 

Az ítélet felolvasása után Schweidel tábornok a lelkészhez fordul: 

- Tisztelendő úr! Íme, itt ez a feszület, melyet boldogult anyámtól örököltem. A feszület még a harcok zajában is 
mindig velem volt. Kérem, adja át fiamnak. 

És egy kis ezüstfeszületet akar átnyújtani a lelkésznek, de mást gondol: 

- A kezeim közt akarom tartani, úgy vele meghalni, s miután meghaltam, ne irtózzék kezemből kivenni, s fiamnak 
átadni. 

Kiss Ernő meleg kézszorítással búcsúzik el kísérő lelkészétől, miközben felsóhajt: 

- Szegény, szegény hazám! … Vége mindennek! Isten büntesse meg hóhérainkat! 

Lázár Vilmos megöleli a minorita atyát, s remegő hangon így szól hozzá: 

- Kedves tisztelendő úr, ha netalán ezek az emberek rosszul lőnének s elhibáznának, ne engedjen kínlódnom, 
hanem azonnal kérje a vezénylő tisztet, hogy ismételtesse meg a lövést. 

Dessewffy hideg, büszke, szép férfias arcán a félelemnek nyoma sincs. 

- Kérem, adja át nőmnek búcsúüdvözletemet – szól nyugodtan a paphoz. 

De int a vezénylőtiszt, hogy készülődjenek. 

A négy halálraítélt egymástól négy-négy lépésnyire megáll, leveti a kabátját, aztán fél térdre ereszkedik. A 
vértanuk nem akarják, hogy szemeiket bekötözzék, a vezénylőtiszt azonban csak Kiss Ernőnek engedi meg, hogy 
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szemébe nézhessen a halálnak. 

Újabb jeladásra tizenhat gránátos katona lép ki a sorból, s négyes csoportokban az elitéltekkel szemben, 
aligkétlépésnyire megáll. A vezénylőtiszt int a kardjával: s tizenhat lövés dördül el. A négy vértanú ott marad 
temetetlenül, a katonaság pedig visszatér a várba, hogy kikísérje a többi áldozatot. 

S amint a zászlóalj fölérkezik a várpiacra, a vezénylőtiszt – egy Tichy nevű őrnagy – azonnal parancsot ad, hogy 
a többi kilenc tábornok is vezessék elő. Nagy – Sándor József az első. Szeme beesett, haja megszürkült, de 
jókedvét nem volt képes megtörni a börtönlevegő. 

- Szerencsés jó reggelt! – fogadja keserű humorral társait. 

Az utolsó, aki megérkezik, Damjanich. Fején honvédsipka, vállain fehér katonaköpönyeg. Törött lába még nincs 
meggyógyulva, s csak nagy nehezen, mankók segélyével képes járni. A börtönök kapuja előtt parasztszekér áll; 
Damjanich számára rendelték ide. A béna hős a szekérhez tipeg, s a hóhér segélyével feltápászkodik az ülésre. 
Aztán mintha csak sétakocsikázásra menne, egész nyugodtan szivarra gyújt, miközben int a hóhérnak: 

- Ide mellém, tisztelt hóhér úr! 

A hóhér. Mayer volt a neve, és Brünnből hozták ide, kissé vonakodva felült. Damjanich barátságosan 
megveregette a vállát, s keserű gúnnyal fordult hozzája: 

- Ön, tisztelt hóhér úr, most úgyis a legjobb barátom. 

Ezután felhangzott a vezényszó, s megindult a gyászos menet a várból: Új-Arad felé. Csak a láncok csörgése s a 
fakó szekér szomorú nyikorgása hallatszott. 

Így haladnak körülbelül negyedóra hosszáig. A vár és Új-Arad közti síkságon egyszerre csak feltűnik a kilenc 
fenyőfaoszlop. Damjanich végigsimítja szakállát, s 
megkönnyebbülve szól a hóhérhoz: 

- Nemsokára célnál leszünk s vége lesz mindennek. 

Damjanich szivarja még el sem fogyott, máris a 
vesztőhelyenvoltak. Gyászos hely. Egy nagy, kopár mezőség; a 
közepén, három-három lépésnyire egymástól kilenc akasztófa. 
Egyformavalamennyi; felöl vashorog van rajtuk, lent pedig 
zsámoly szerű emelvény, amely félretolható. 

A katonaság a háromszögben az akasztófák körül áll fel; az 
elitéltek és papjaik pedig a közepén, a bitófákkal szemközt 
maradnak. 

Damjanich szekere köré gyűlnek össze a mártírok. Pöltenberg 
végignéz a társain. 

- Szép küldöttség megy az Istenhez – mondja – a szegény 
magyarok ügyében közbenjárni. 

Leiningen pedig a lelkészekhez fordul: 

Nemsokára vége lesz, tisztelendő urak! Imádkozzunk hát együtt, 
hisz mindnyájan keresztények s mindnyájan egy atyának 
gyermekei vagyunk. 

S mind a kilenc néhány percig együtt fohászkodik a mindenség 
urához. Az ima végeztével Tichy őrnagy jelt ad, hogy olvassák 
fel a halálos ítéleteket. A felolvasás közben Damjanich ingerülten 
közbeszól: 

- A leggyalázatosabb koholmányok (kitalált vádak), amiket itt Haynau az aradi hóhár 
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nekünk elolvasnak. 

Aurich tábornok pedig hangosan közbekiált: 

- Tiltakozunk az igazságtalan ítéletek ellen. 

Az idő eközben elkomorult. Szürke felhők kóvályognak a magasban, s néhány esőcsepp hull alá, mintha az ég is 
osztoznék gyászunkban. Az ítéletek felolvasása után a fő börtönőr a vezénylőtiszt Tichy őrnagy elé lép, s régi szokás 
szerint, háromszor egymás után kegyelmet kér az elítéltek számára. 

- Istennél a kegyelem! – válaszolja mindannyiszor elutasítólag az őrnagy. 

A börtönőr tiszteleg, aztán komor méltósággal Pöltenberghez lép, s könnyeden megérinti a vállát: 

- Kérem, méltóztassék! 

A börtönőr a tábornok kezéről leveszi a bilincset s a hóhér felé fordulva emeltebb hangon szól: 

- Hóhér úr, ezennel átadom önnek! 

Pöltenberg egy perc halasztást kér. Sietve odamegy tábornoktársaihoz és megöleli, megcsókolja őket. 

-A viszontlátásig, ott fent! –rebegi könnybe fúló hangon, s az égre mutat. 

Aztán visszamegy a hóhérhoz, aki aranypaszománttal díszített vérvörös ruhájában már készen várja. 

A bakó megfogja Pöltenberg kezét s úgy, kezénél fogva vezeti az első oszlophoz. A bitónál Pöltenberg leveszi 
nyakkendőjét s a kis zsámolyra lép. Aztán nyakába teszik a hurkot, lábai alól kirántják a zsámolyt; egy-két irtózatos 
másodperc: s az első honvédtábornok örökre kiszenved. Viaszsárga arcán a fájdalomnak nyoma sem látható; 
megnyúlt, merev teste mozdulatlanul függ a szégyenoszlopról. 

Aztán a többiekre kerül a sor. A második áldozat: Török Ignác, a harmadik: Lachner György, a negyedik Knezich 
Károly, az ötödik: Nagy-Sándor József, ki büszkén lép a bitó alá s „éljen a haza!” kiáltással hal meg. A hatodik 
áldozat: Gróf Leiningen – Westerburg Károly, aki már csak három társától búcsúzhatott. 

- Isten veletek, bajtársak! – mondta remegő hangon. – Nemsokára egy másik bíró előtt fogunk állni, ki 
igazságosabban fog ítélni felettünk. 

Majd felemelt fejjel,  önérzetesen, szilárd léptekkel megy a bitó alá. Talán eszébe jutnak ellenségei, mert amidőn 
már nyakában a kötél, csöndesen szól: 

- Hodie mihi, cras tibi. ( Ma nekem, holnap neked.) 

Az egyik minorita atya nem bír felindultságán erőt venni, és hangosan felzokog. Damjanich a szekérről hozzáhajol, a 
feszületre mutat:  

- Ugyan mit sir, tisztelendő barátom? Hisz azt, kit kezében tart, szintén az igazságért akasztották fel. 

A hetedik vértanú: Aulich Lajos. A félelem legcsekélyebb jele nélkül szenved ki ő is. 

A nyolcadik: Damjanich János. Mikor a börtönőr megáll előtte, a hősök hőse így fogadja: 

- Tehát én? Azt gondoltam már, hogy én leszek az utolsó, ki a csatákban mindig első voltam. 

Leemelik a szekérről, mankói támogatásával néhány lépést tesz előre; a lelkész segíteni akar neki, Damjanich 
azonban visszautasítólag int: 

- Hagyja el, tisztelendő atyám, úgysem sokáig van már szükségem a lábomra. 

A bitó alatt elbúcsúzik Vécseytől, megöleli, megcsókolja, aztán némi erőlködéssel a zsámolyra lép. A hóhér már 
készen várja. 

- Kérem, vigyázzon ám a szakállamra – figyelmezteti Damjanich. – Össze ne borzolja, mert az mindig kedves volt 
előttem. 

S a bakó csakugyan gondosan vigyáz, hogy a mártír szép, fekete körszakálla az akasztás közbe össze ne borzolódjék. 
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- Éljen a haza! Szegény nőm! – sóhajt Damjanich, és szíve: ez a nagy, nemes, hősi szív örökre megszűnik dobogni. 
A kilencedik és utolsó áldozat: Gróf Vécsey Károly. 

Vécsey tanácstalanul körülnéz. Mind a nyolc társa már halott. Kitől búcsúzzék? Odatámolyog Damjanich csüggő 
holttestéhez, térdre hull előtte, s megcsókolja halott bajtársa megmerevült kezét. Aztán a bitó alá lép, s az ő 
életfonalát is elvágja a brünni díszruhás hóhér. 

E jelenet láttára még a kemény császári katonák is könnyeztek. 

Délfelé jár az idő, 11 óra, mikor a szörnyű dráma véget ér. A nap egy percre kibontakozik a felhők fátyolából és 
glóriát von a megdicsőült vértanuk feje köré. Aztán ismét egészen beborul; majd szellő támad s meglóbálja a 
vértanuk holttesteit. 

S csaknem egész nap ott lóg a kilenc vértanú. Alkonyatkor aztán eltemetik valamennyit; Kis Ernőt s három agyonlőtt 
társát a sáncárokban, ezeket pedig a bitók lábainál. Egy részüket azonban a hazastársi hűség és a hazafiúi kegyelet 
még aznap éjjel megváltotta a bakótól. 

Damjanich és Lachner holttestét mindjárt a kivégzés után, nagy titokban Mácsára szállították s ott a Károlyi park 
egyik rejtett szögletében temették el. Vécsey tábornok az aradi sirkertben hantolták el. Kiss Ernőt, szülőföldjére, 
Nemes-Elemérre vitték; Reiningen gróf az Atzél-család borosjenői kriptájában nyugszik; Dessewffy Arisztid pedig a 
sáros megyei Magonyán, a családi sírboltban alussza síri álmát. 

Schweidel, Lázár Vilmos, Pöltenberg, Török, Knezich, Nagy-Sándor, és Aulich, a tizenhárom közül tehát hét 
vértanú, a vesztőhelyen porladoznak. 

De bár sírjuk jeltelen, az ő nevükre sem borult feledékenység. A hálás utókor 1890-ben Arad városa egyik legszebb 
terén gyönyörű ércszobrot állított a 13 vértanú dicső emlékének. A hazafias magyar közönség pedig esztendőről 
esztendőre kegyeletes szívvel megünnepli a kivégzések évfordulóját, s ilyenkor az ország minden részéből hő fohász 
száll Arad megszentelt földje: a magyar Golgota felé. 

Ifjú barátaim, kedves magyar fiúk, ti se feledjétek soha 1849. október 6-át, ezt a szomorú gyásznapot. 
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Válaszoljatok a következő kérdésekre: 

1) Milyen előzményei voltak az 1848 szabadságharcnak? 

2) Kik voltak a magyar seregek parancsnokai? 

3) Ki volt Kossuth Lajos és Széchenyi István?  

4) Mi volt a 12 pont? Mit tudsz róla? 

5) Ki volt Ferenc József?  

6) Milyen volt Magyarország helyzete 1848-ban? 

7) Sorold fel az 1848 forradalom egy pár fontosabb pillanatát? 

8) Mi történt az aradi vértanukkal? Ki volt Haynau? 

9) Mondd el röviden a szabadságharc történetét. 

10) Egészítsd ki a következő részleteket Széchenyi Istvánnal kapcsolatosan: 

Széchenyi alapította a:                 

Széchenyi felesége volt:               

Hol halt meg:                  

Melyik pártot képviselte?:                 

Hogyan halt meg?:                         
 

Ötletek az őrsi foglalkozásra: 

1) Meséld el az egyik történetet a füzetből! 

2) Miért fontos az 1848 szabadságharc?  

3) Mit tanultál a? 

4) Rajzoljátok be a térképre a fontosabb csatákat és mondjátok el a hadjáratok menetét. 

5) Mit tudsz mondani a magyar honvédségről? 

6) Találjátok meg a térképen  Bem József születésének helyét. 

 
 

 

Ötletek őrsvezetők számára 


