
Kokárdás úti passzus 
az 1848-1849.  

forradalom és szabadságharc emlékére 
 

2. pakk 

„Síkra magyarok!”  

A szabolcsi 48. honvédzászlóalj zászlaja 



Kedves Újonc Bajtársam  
 

Ebben a pakkban megemlékezek az 1848-1849. forradalom és szabadságharc honvédő hadjáratairól és hős honvédőink 
sorsdöntő csatákban vívott krónikájáról. Ehelyütt mesélek eme csatákban csiszolódott szabolcsi 48. honvédzászlóalj félelmet 
nem ismerő bátorságának történetéről, és azokról a hírös betyárokról, akik szerepet játszottak a szabadságharc idején. Több 
helyen megfűszerezem mondandómat versekkel, anekdotákkal, adomákkal, huszár indulókkal, érdekességekkel, videókkal, 
játékokkal, huncutságokkal.  
Néhol lebilincselő, olykor szomorú, avagy felemelő történetek, ám ez is mind a magyar szabadságharc. 
 
Bajtársam, ne vedd tiszteletlenségnek, hogy eddig még be sem mutatkoztam, bizony, „Mindennek rendelt ideje van…” 
Ígérem, ebben a pakkban leróvom adósságomat. 
 
Kövesd velem a polgári Magyarország megszületését, nemzetünk diadalát, s amikor huszáros kedved úgy tartja,  
portyád után vagy közben a pántlikás szalagrózsa mellett játékra hívlak, 
a hangjegy mellett regrutadalokat  
és huszárindulókat hallgathatsz meg.  
  
Krónikámat 3 tarisznyába adom  át néked: 
1. pakk: „Meddig alszol még hazám?” 
2. pakk: „Síkra magyarok!” 
3. pakk: Szabadság lett a szabadság? 
 
Tartalmas, szórakoztató portyázást kívánok! 
Bajtársi üdvözlettel, 
Nándor, a Württemberg huszár 
 
               
                 „Rajta magyar!”  nosza, csapjunk a lovak közibe 
                 Magyar lovassági induló 
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Jómagam a 6. Württemberg huszárezred 2. századában szolgálom a hazámat, századosunk 
Lenkey János. Búzavirágkék nadrágot és mentét viselünk, s fekete szín csákót. Az ezredünk 
tulajdonosa I. Vilmos Württemberg királya. Az idő tájt Galíciában állomásoztunk, amikor a 
lengyel forradalmi megmozdulás leverése miatt Lenkey összeütközésbe került parancsnokával, s 
ez összekülönbözés odáig vezetett, hogy századunk 1848. május 30-án kalandos útvesztők között 
hazaszökött Magyarországra. A magyar hadügyminisztérium elítélte tettünket és bizony 
elrendelte az ügy kivizsgálását. Ekkor született lánglelkű költőnk, Lenkei százada című verse. 
Századunkat beosztották a szerb felkelők ellen felállított seregbe, ahol becsülettel végigharcoltuk a 
délvidéki háborút. Jutalmul Lenkey Jánost ezredessé léptették elő és kinevezték a 13. Hunyadi 
huszárezred parancsnokának, ahová ideiglenesen bevették Rózsa Sándort, s betyárjait.  
Róluk később még mesélek. 

1848 tavaszán még alig örülhetett frissen kivívott függetlenségének az ország, 
amikor már viharfelhők gyülekeztek a haza egén. Kiéleződtek a nemzetiségi 
mozgalmak, s a magyar ezredek idegenből való hazavezénylése is bizonytalan 
volt.  
Ugye emlékszel még, „Mit kíván a magyar nemzet”  10. pontjára? 
- A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék 
külföldre, a’ külföldieket vigyék el tőlünk. 

A szabadságharc kirobbanása előtt 1848. május és augusztus közötti időszakban 
beteljesült az, amitől Széchenyi gróf a legjobban félt. A bécsi udvar megváltoztatta a 
döntését és azon munkálkodott, hogy mihamarabb visszavonja a korábban tett 
engedményeket.  

Noha Batthyány és Deák nyár elején még sikeresen tárgyaltak arról, hogy a 

Magyarországon állomásozó haderőt a magyar minisztérium alá sorolják be, júliusban 

fordult a kocka. A bécsi udvar ugyanis elhatározta, hogy ellentámadásba megy át, és 

először fékezi, majd visszafordítja a magyarországi átalakulást. Az újonnan megalakult 

kormánynak nem volt saját fegyveres ereje, hiszen az ország területéről besorozott 

katonák a Habsburg birodalmi hadsereghez tartoztak, és zömében külföldön 

állomásoztak. A külső és belső bizonytalanság miatt 1848 májusában a nemzetőrség 

mellett megkezdődött a tíz zászlóaljból álló honvédsereg  felállítása is. 

Petőfi Sándor: Lenkei százada 
/részlet/ 

Koszorút kötöttem 
Cserfa-levelekbül, 

Harmat csillog rajta 
Örömkönnyeimbül... 
Kinek adnám én ezt, 

Kinek adnám másnak, 
Mint vitéz Lenkei 

Huszárszázadának? 
/Pest, 1848. augusztus/ 

Lenkey százada 

I. Vilmos  király 

Benczúr Gyula: Visszatérő Lenkey huszárok 

KOKÁRDÁS HUSZÁREZREDEK 1848-49. I. 
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Vajon te megütöd a mércét? 
 hüvelyk – hosszmérték, a hüvelykujj nagyságát vette mértékül,  
           egy hüvelyk = 12 vonal, azaz 2,6 cm 
 láb – hosszmérték, az emberi testrészekből alakult mértékegységek egyike, amelynek többféle 

változatát használták. Az osztrák-magyar láb 31,6 cm volt, 1 láb 12 hüvelykből állt 
 vonal - hosszmérték, egy  vonal 0,2 cm, így 12 vonal tett ki egy hüvelyket 

5 láb X 31,6 cm = 158 cm 
2 hüvelyk X 2,6 cm = 5,2 cm 

158 + 5,2 = 163,2 cm 
Ugye cimborám, ez a napnál is világosabb 

1848. május 16-án gróf Batthyány Lajos miniszterelnök és báró Baldacci Manó ezredes, az Országos 

Nemzetőrségi Haditanács elnöke rendeletet bocsátott ki, melyben bejelentették, hogy a kormány a 

nemzetőrség mellé még egy 10 000 főből álló rendes nemzetőrséget szervez. A rendelet szerint a 10 

zászlóaljból álló honvédsereg katonái 3 évi szolgálatra kötelezik el magukat, belépéskor 20 pengőforint 

foglalópénz üti a markukat, majd pedig rendes ellátmányért, zsoldért szolgálnak.  

Honvéd lehetett mindenki, aki 18. évét betöltötte, és legalább az 5 láb 2 hüvelyk magasságot megütötte. 

E rendelet tiszteletére lett 1848. május 16. a magyar honvédség születésnapja.  

A magyar honvédség születésnapja 



A délvidéki harcok miatt a kormány erőteljesen szorgalmazta a magyar ezredek hazavezénylését a 
Habsburg-birodalom területéről. A diétán Kossuth Lajos július 11-én megtartott híres beszédében pénzügyi 
támogatást és 200 ezer újonc fegyverbe szólítását kérte. 
 „ (…) Uraim! a haza veszélyben van. (…) felhívom önöket ezen határozatra:  mondják ki önök azt, hogy (…) 
a szükséghez képest 200.000 fegyverest állíthasson, vagyis a jelen disponibilis haderőt 200.000-re 
emelhesse s ezen első perczben 40.000 embert mindjárt kiállíthasson, és a többit a szerint s úgy, mint a 
szükség fogja kívánni.” 

Miután a diéta megszavazta kérését, ezekkel a szavakkal zárta beszédét: 
(…) Ezt akartam kérni, de önök fölállottak; s én - leborulok e nemzet nagysága előtt! Csak azt mondom: 
annyi energiát a kivitelben, mint a mennyi hazafiságot tapasztaltam a megajánlásban, s Magyarországot a 
poklok kapui sem fogják megdönteni!” 

1848 végére az újoncozás okán a honvédsereg létszáma ugyancsak megnövekedett. A lovasság, a gyalogság 
és a tüzérség felállításakor az alapokat a külhonból hazatért császári és királyi magyar ezredek képezték, 
ezek mellett újabb huszárezredek is alakultak.  

Kossuth Lajos azt üzente… 

A szakítás 

1848. augusztus 31-én a Bécsbe érkező Batthyány és Deák katonaállítási és pénzkibocsátási 

törvényjavaslatának kérelmét a császár elutasította, az udvar és a magyar kormány közti végső szakításra 

éppen ennek a kérdésnek a kudarca miatt került sor. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy Bécs a magyarországi 

reformok eltiprására készül. A kormány úgy érezte, a diplomácia terén kudarcot vallott, ezért 1848. 

szeptember 11-én Szemere Bertalan, Kossuth Lajos és Mészáros Lázár kivételével, lemondott. Ugyanezen hónap 

közepén az ország ügyeinek intézésére hattagú bizottságot választottak, az Országos Honvédelmi Bizottmányt, 

melynek elnöke Kossuth lett.  
Kossuth Lajos azt üzente… 

https://www.youtube.com/watch?v=Kuc9oJE7FTA


Petőfi Sándor: Élet vagy halál!  
/részlet/ 

A Kárpátoktul le az Al-Dunáig 

Egy bősz üvöltés, egy vad zivatar! 

Szétszórt hajával, véres homlokával 

Áll a viharban maga a magyar. 

Ha nem születtem volna is magyarnak, 

E néphez állanék ezennel én, 

Mert elhagyott, mert a legelhagyottabb 

Minden népek közt a föld kerekén. 

/Erdőd, 1848. szeptember 30./ 

Kossuth kifli 
A félhold alakú sütemény képzeld, nem is kifli. Vajon miért Kossuthról nevezték el mégis? 
Ez a mandulás finomság Pozsonyból indult hódító útjára. Kossuth a pozsonyi országgyűlések idején gyakran szállt meg a 
Vasforrás vendéglőben. A pozsonyi vendéglős sütötte meg először a pozsonyi kifli mandulás változatát, s Kossuth ezt az 
édességet szerette a legjobban. Ő egyébként sem volt válogatós, országjárásai során mindenütt jó szívvel fogadta, amivel 
megkínálták. A szakácsok és vendéglősök pedig tiszteletük jeléül róla nevezték el, ami különösen ízlett neki.  

Talán így kapta a nevét a Kossuth-rostélyos és a Kossuth-kenyér is. Utóbbi a kor jellegzetes édessége volt, a mandulával és 
csokoládédarabkákkal ízesített szárazabb teasütemény, amit a Pilvaxban is szívesen majszolhattak a márciusi ifjak.  

A Kossuth-kiflinek ma többféle változatát készítik, de az alapja mindnek vajas piskótatészta, és hát az „igazit” mandulával 
szórják meg. Megkóstolnád? Anyukád vagy nagymamád segítségével te is bátran elkészítheted.  

HON / VÉD  

Század, zászlóalj, dandár, hadtest, 

közlegény, tizedes, százados, őrmester, 

hadnagy, főhadnagy, tábornok… 

mindezek az ember nélkül pusztán 

szavak, hadrendi jelölések. A mögöttük 

sorakozó száz, ezer, ötezer és ki tudja 

még hány ember, aki szüleinek 

gyermeke, testvér és unoka, kedvesének 

hitvese, gyermekének apja.  

Nélkülük nincs szuronyroham és várfoglalás, nincs kitörés és visszavonulás, nincs pergődobbal kísért harci zaj  

és dicsőséges győzelem … nincs szabadság! Számomra csupa nagybetűvel ő a HONVÉD … no és számodra? 

Than Mór: Újoncozás 



Miután az uralkodó 1848. szeptember 4-én megerősítette Jellasicsot báni méltóságában, 35 ezer főnyi 
seregével átkelt a Dráván, és kiáltványt intézett a magyar néphez. Ebben nyilvánvalóvá tette, hogy a 
Habsburg-Lotharingiai-ház katonájaként érkezett, azaz császári parancsra jár el. Az új 
hadseregparancsnok Móga János császári és királyi altábornagy szeptember 28-án rögvest 
haditanácsot hívott össze Sukorón, melyben hosszú vita zajlott arról, hogy a császárra felesküdött 
főtisztek fordulhatnak-e a császári zászló alatt támadó Jellasics ellen. Ám végül a döntés megszületett, 
és a hadsereg vezetése bátran vállalta a harcot. A támadás másnap reggel, szeptember 29-én Pákozd 
határában bekövetkezett.  

Az újonnan felállított magyar honvédsereg a szabadságharc első legfényesebb diadalát aratta itt, mely 
politikai és erkölcsi hatása révén jelképpé vált, hiszen az új nemzeti honvédsereg ezzel a győzelemmel 
megmentette a fővárost, s vele a forradalmat. 

Riadóóóóó! 

Arany János: Él-e még az Isten?  
/részlet/ 

Él-e még az Isten… magyarok Istene? 
Vagy haragra gerjedt népének ellene, 

És elhagyta végkép, 
Hogy rabló, zsivány had, bérbeszedett csorda 

Égesse, pusztítsa, öldökölje sorba 
Régi kedves népét? 

/1848/ 

Móga János 
KOKÁRDÁS ELMECSISZOLÓ 1848-49. III.       
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„Nem voltunk mi olyan világból kitaszított (…) zsoldos katonák (…) mi tudtuk, hogy miért harczolunk, a haza,  
a nemzet szabadsága és függetlenségének szent eszméje hevítette kebleinket.” /Krasznay/ 

1848 decemberétől a császári hadsereg támadásba lendült. Amikor Pest-Buda is a kezükre került, a magyar 

kormány és országgyűlés Debrecenbe menekült, s innen szervezte az ország védelmét. Az első sikereket az erdélyi 

honvédsereg élére kinevezett lengyel szabadsághős, Bem József  vezette magyar csapatok érték el.  

A magyar csapatokat Klapka György tábornok által kidolgozott haditerv szerint a Tisza bal partjára 

összpontosították. 1849 februárjára Klapka és Görgei hadtestei, a Szolnoknál álló „Központi Mozgó Sereg" a Felső-

Tiszánál összpontosult, és útban voltak a Bánátból kivont magyar csapatok is. Kossuth a fősereg irányítását a lengyel 

Dembinszky Henrikre  bízta, aki február 27-én Kápolnánál  ütközött meg Windisch-Grätz csapataival.  

A magyar honvédek hősies harcai ellenére a támadó hadművelet kudarccal végződött, ezért a magyar fősereg 

parancsnokságát március 31-én Görgei Artúr  vette át, aki civilben az első nemzetközi szinten jegyzett magyar 

kémikus.  

ÉRDEKES!  Görgei Artúr szablyája markolatának keresztvasába nagyítót építettek be, hogy a csatákban akkor is tisztán láthasson, , amikor nem használja a szemüvegét.  

Görgei Artúr 

Bem József 
Klapka György  

Dembinszky Henrik 

KLAPKA INDULÓ KOKÁRDÁS HUSZÁREZREDEK 1848-49. II.  

https://www.youtube.com/watch?v=uU5iPEQGCZY
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Leghíresebb hadifestőnk 

A tavaszi hadjárat nagy csatáit fiatal festők is végigkísérték, hogy később hitelesen örökíthessék meg a győzedelmes 
pillanatokat. Vajon, ha meghallod a névét, előtted van az arca, vagy a csataképei láttán felszisszensz: aha! igen, 
tudom ki volt Than Mór.  
 
A kor híres festőjénél, Barabás Miklósnál kezdte művészeti tanulmányait, azonban az egyetem szüneteiben sem 
hagyta abba a festést. Óbecsére hazatérve hamarjában szabadjára engedte fantáziáját és megszülettek a magyar 
történelemből vett históriás jelenetek. Noha az 1848-49-es szabadságharc félbeszakította a fiatal jogász 
tanulmányait, Görgei Artúr mellett hadifestő lett. Abban a korban, amikor még nem létezett fényképezőgép, pláne 
nem okostelefon, a hadifestők örökítették meg egy-egy csata jeleneteit. Than Mór varázslatos ecsetje megmutatja 
nekünk, hogy milyen volt a kápolnai /’49. 02. 26-27./, a tápióbicskei /’49. 04. 04./, az isaszegi /’49. 04. 06./, a 
komáromi csata /’49. 04. 22-26./ vagy Budavár bevétele /’49. 05. 04-21./.  

Than Mór 

Than Mór: Pihenő Károlyi-huszárok  
Than Mór: Tápióbicskei csata 



Óh, szép régi magyar nyelvünk! Ne aggódj, rögvest kiderül, mit jelentenek ezek a kacifántos szavak. 

Kötszerrel, más néven tépéssel /fehérnemű, ing, ruha kisebb darabokra tépésével/ a lakosság látta el a 

hadsereget, melyek bizony a legtöbb esetben nem feleltek meg a higiéniai követelményeknek. Fertőtlenítés 

hiánya miatt a sebesültek nagy része vérmérgezésben halt meg. 1949. április 16-án Kossuth Lajos 

kinevezte húgát, Kossuth Zsuzsannát országos főápolónővé, amikor az önként jelentkező ápolónők igen 

komoly segítséget nyújtottak a sérültek ellátásában. Zsuzsanna kórházakat - régiesen kórodákat  

alapított, ahol a sérvitézeket = sérült vitézeket ápolták. Szegeden, 1849 nyarán kolerajárványnak esett 

áldozatul a kemecsei születésű Répásy Mihály, ő az egyetlen honvéd tábornok, aki nem érte meg a 

vereséget. 

Kossuth Zsuzsanna 

Járványveszély! Vigyázz magadra!  

Répásy Mihály 

A hadseregben szolgáló orvosok és ápolók feladata a sebesült katonák ellátásán túl, a járványok 

leküzdése volt. 1848 nyarán sajnos ismét felütötte fejét az egyik legpusztítóbb járvány, a kolera.  

A szabadságharc végére pedig legalább annyi áldozatot szedett, mint amennyien életüket 

vesztették a csatatéren. A fertőzést a rossz minőségű víz, a tisztálkodás vagy a téli meleg öltözék 

hiánya okozta, de a szabad ég alatti táborozás is megtette hatását. Ráadásul 1849 telén az olykor 

-15-20 fok még tovább növelte a betegek számát. Nem véletlen, hogy a katonák kulacsai igen 

ritkán láttak friss, tiszta vizet, helyette inkább jóféle magyar borral, szűkösebb időkben vizezett 

borral töltötték meg azt.  

Jóllehet a legsúlyosabb sebesüléseket az ágyúk lövedékei okozták, viszont az ágyúgolyó szele is 

elég volt ahhoz, hogy eltörje a katona lábát. Mindezeket súlyosbította a gyógyszerek hiánya, amit 

néhanapján megpróbáltak csempészés útján beszerezni. 

Tudtad?    Ekkor alkalmaztak a gyógyításban először kloroformot.  Munkácsy Mihály: Tépéscsinálók 

Sérvitézek a kórodában 



Évszázadokon át világszerte fogalom volt a 

magyar huszár, a „legmagyarabb” 

fegyvernem. Harci erényeiket a török elleni 

végvári küzdelmekben fejlesztették tökélyre, 

a nemzetté válás időszakában, a honfiúi 

hűség, az áldozatvállalás, a bajtársiasság és 

a vitézség jelképévé váltak. Minden ezred 

különböző színű díszes öltözetet viselt. 

Sohasem hordtak azonban zöld nadrágot, 

mert az Mohamed próféta szent színe, s ha 

ilyen nadrágban a törökök kezére kerültek, 

azonnal felkoncolták őket. A huszárezredek 

a szokásoknak megfelelően hadrendi 

számmal és névvel voltak ellátva, mely az 

ezredtulajdonosának a neve volt. 

„Ha a huszár repül, a szél nem bír futni utána, sír és üvölt szégyenében.” /Szemere Bertalan/ 

KOKÁRDÁS EZREDRENDEZŐ 1848-49. RADETZKY INDULÓ 

1. Császár ezred 

2. Hannover ezred 

3. Ferdinánd ezred 

4. Sándor ezred 

5. Radetzky ezred 

6. Württemberg ezred 

7. Reuss-Köstritz ezred 

8. Coburg ezred 

9. Miklós ezred 

10. Vilmos ezred 

11. Székely ezred 

12. Nádor ezred 

https://learningapps.org/view18765656
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A díszes huszárruha megegyezett az előkelő magyar viselettel. A karakteres zsinóros magyar 

ruhadarabok - mente, dolmány, atilla - nemcsak a közép-európai nemességre volt jellemző, 

hanem a 18-19. században a huszársággal együtt világszerte elterjedt. Több országban is a 

huszárezredek részére a magyar hagyományos katonai ruhákhoz hasonlatos egyenruhát: 

csákót, zsinóros dolmányt, mentét, szűk nadrágot, valamint ívelt torkú sarkantyús csizmát 

készítettek „egykaptafára”. A sűrű zsinórozás egyik fontos célja az volt, hogy a kardcsapástól 

védjen, ráadásul ez szolgáltatta a gombolást, ugyanis a hagyományos magyar ruhán nincs 

gomblyuk. 1848-ban még kézzel varrták a ruhákat, így bizonyára nehéz dolga volt a 

szabóknak, amíg a rengeteg fémszálakkal bélelt zsinórt felvarrták. 

ADOMA 
 A legszebb halál. 

A szerencsétlen végű kassai csatában az újonc honvédsereg az osztrákok gyilkos 
ágyútüze elől meghátrált. Mészáros Lázár tábornok maga vegyült a menekülők közé, 
hogy feltartóztassa őket.  
Mikor kifogyott mindenből, leült az útszélre oda, ahol a legsűrűbb a golyózápor s 
összetett kézzel könyörgött nekik: 
- Ne féljetek az ágyúgolyótól. Lám én sem félek tőle. Hisz nem mindegyik talál... 
E pillanatban egy kartács csapott le mellette s egy honvédet megölt. 
Mészáros ránézett a véres holttetemre, s mintegy folytatólag egész nyugodtan így 
szólt: 
- És ha talál, ez a legszebb halál. 
/kassai csata 1849. január 4./ 

„Huszár gyerek, huszár gyerek…”  

Huszártiszti csákó 

Kartus  

Kösöntyű Tarsoly 

Huszártiszti mente 

HUSZÁRVISELET 

https://youtu.be/ibwWoCKppMM


Egységben az erő! 

KOKÁRDÁS HUSZÁR FELSZERELŐ   

Bajtársam, nem szeretném, ha azt hinnéd, hogy a szabadságharcban kizárólag huszárok harcoltak. Mint huszár, persze 
kissé elfogult vagyok, ám az is bizonyos, hogy a birodalom mindegyik huszárezredét a mi hazánk adta. A tisztikarban 
viszont néha több idegen nemzetiségű szolgált, mint magyar, s náluk apáról fiúra öröklődött e rang. Ezeket a családokat 
neveztük katonadinasztiáknak, gyermekeiket pedig „hátizsákgyermeknek”.  Mit gondolsz, miért? 

Emlékszel? A pesti forradalom egyik legfontosabb vívmánya, a 12 pontban megfogalmazott kívánalmak 
voltak, melynek 5. pontja „nemzeti őrsereget” követelt. Elsődleges feladatuk a „személyes és 
vagyonbátorság, a közcsend a belbéke biztosítása”. Ám amikor a délvidéken megindultak a zavargások, a 
kormány úgy döntött, hogy a nemzetőröket is katonai kiképezésben részesíti. Azonban hamar rá kellet 
jönniük, hogy felszerelés és fegyverek hiánya miatt csak őrzési feladatok ellátására alkalmasak a harctéren. 
Ráadásul az alakulatokat 6-8 hetente váltogatták, s mire belejöttek volna a tábori szolgálatba, már 
mehettek is haza.  Ezt felismerve a miniszterelnök elrendelte az önkéntes mozgó nemzetőrség felállítását. 

A tiszántúli önkéntes mozgó nemzetőrségi tábor parancsnoka /később honvédezredes/ Máriássy János 
lett. A különböző táborok később beolvadva egy-egy lovasszázad vagy honvédtüzérség alakulataiba, eltérő 
sikereket értek el. Közülük is kiemelkedtek a zalai 47. és a szabolcsi 48. honvédzászlóaljak, kik harctéri 
vitézségükkel a legjobbak közé küzdötték fel magukat. 

A szabadságharcban azonban minden alakulatra egyformán 
szüksége volt a hazának: honvédgyalogságra, lovasságra, 
tüzérségre, műszaki csapatokra, szabadcsapatokra és 
légiókra, a tábori élelmezés és egészségügyi ellátásról, a 
hadianyag és fegyverek készítőire és azok pótlásáról 
gondoskodókra éppúgy, mint a tábori postára vagy a tábori 
lelkészre.   

Máriássy János 

Honvédtüzér Hagyományőrző Csapat/Nagykáta 

https://wordwall.net/play/13681/257/254


Ki vagy öcsém? 

Jósa András /múzeumalapítónk; 1834-1918/ 1848-ban életének 14. évében járt, s még igen vézna, vékony 
fiúcska volt. Elérkezett a nagy március, a lefojtott nemzeti érzések kirobbanása. A suhanc ifjú könyörgött 
az édesapjának, engedné el őt is honvédnek. Eleinte hiába rimánkodott, végül már nem bírt fia 
esengésének ellenállni. András büszkeségtől túláradó szívvel nemzetőrnek, – „Quasi-kadetti” ranggal a 
gróf Károlyi György századába állott be.  
A századnak még két gyermekifjú katonája volt: herceg Odeschalchi Gyula és gróf Károlyi Gyula. 
A Károlyi-palota udvarán minden délután 2-től 4-ig folyt a gyakorlatozás, lelkesítőről a Károlyiak 
bőkezűsége gondoskodott. Vén szomorúfűz árnyékában nagy vályúban állt a bor, söröspoharakkal 
üdítették belőle a katonákat. A körvályúban hatalmas halom sóskifli gondoskodott az étvágyukról. A 
dobos beteges lévén, gyakran elmaradt, így Andris hamar elleste nemes mesterségét, s nagy büszkén 
többnyire ő lett a század dobosa.  

Pesten Jósa és családja egy udvarban lakott Vörösmarty Mihály költővel. 
András szobája a ház első emeletéről az udvar felé nézett, éppen Vörösmarty 
földszinti dolgozószobájával szembe. Többször látta a költőt írás közben és azt 
is, hogy Petőfi gyakran járt hozzá vendégségbe, ám negyedóránál tovább sosem 
maradt.  
„Egy ilyen alkalommal én is a kapu alatt voltam, mint gyermek-nemzetőr 
tiszteletteljesen szalutáltam: 
- Ki vagy öcsém? – kérdezte Vörösmarty. 
- Jósa András nemzetőr, jelentem alásson. 
- Gyenge még a te karod a haza védelmére… 
- Annál erősebb a szívem, bátyám. 
- Derék gyerek vagy öcsém, Isten tartson. Olvastad a verseimet? 
- Igen. 
Felejtsd el mind, csak azt az egyet el ne felejtsd: Hazádnak rendületlenül…” 

Vörösmarty Mihály: Szózat 
/részlet/ 

Hazádnak rendületlenűl 
Légy híve, oh magyar; 

Bölcsőd az s majdan sírod is, 
Mely ápol s eltakar. 

 A nagy világon e kivűl 
Nincsen számodra hely; 

Áldjon vagy verjen sors keze; 
Itt élned, halnod kell. 

Jósa András 

Vörösmarty Mihály 



Jókai Mór: Az ércleány /részlet/ 

„(…) A besütő hold a nyitott bibliára veté kísértetvilágát, mely a lámpafényben oly zöldes halottfényt 

adott a szent könyvnek. 

„Uram ne hagyd elveszni a te népedet!” 

– Másnap híre futamodott, hogy az oláhok roppant csapatokban törtek alá a havasokról, s szerte 

mindenfelé égetnek, pusztítnak mindent, ami magyar vagy székely. 

Folyt már mindenütt a magyar vér, város város után elesett, csaták vesztek el egymás után, egész 

Erdély fölött összecsaptak a polgárháború hullámai, a magyarnak nem maradt más a harcokból, mint 

véren vásárolt gyász emlékei. Csak egy talpalatnyi föld volt még, melyet fegyveres had meg nem gázolt, 

Székelyföldnek egy kis szegletében a háromszéki székely szülőfölde. Körül égett már a határ, sápadtak 

az arcok, hallatszott a vérszomjas hadak kiáltása, hallatszott az asszonysírás, egész Erdélyben nem 

volt egy férfiszív. Csak a háromszéki székely nem volt kétségbeesve. Hidegen, makacs elszántsággal 

várta be a közelgő veszélyt, nem kérdezte azoknak számát, kikkel meg kell küzdenie, nem kérdezte, 

hogy győzni fog-e, még azt sem, hogy mivel fog küzdeni fegyveres hadak ellenében. De azt tudta, hogy 

víni fog, és ha veszt, elvész maga is, s várta nyugodtan, makacsul a veszélyt, mellyel egyedül maradt a 

csatában. Ezt így szokta a székely (…)”  

Huszárvirtus 

M 
E 
G 
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E 
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D 
? 

Bem apó mondta a Piski csatában: „Ne fuss magyar, ne fuss 
magyar! Nincs híd, nincs haza!” /1849. február 09./ 

Jókai Mór:  
Az ércleány 



Híre jött a forradalomnak! 

„Midőn Kossuth, az isten második fia 1848. március 15-én felüté a reform zászlaját s a magyar népnek ősi 
kincsét, szabadságát a sasok körmei közül kivevé”, Szabolcs vármegyében is „a közcsend és rend 
megháboríttatott, részint fenyegetve van” /Borcsik/ - rövid időn belül kezdetét vette a nemzetőrség szervezése, 
később az önkéntesekből toborzott honvédzászlóaljak felállítása. Szabolcs lelkes fiai a 39. sorgyalogezred, a 10., 
28., 43. és 48. honvédzászlóaljak, a 6. Württemberg és a 9. Miklós huszárezredek soraiba álltak, így a frissen 
született polgári állam harcmezején buzgón égtek a vágytól, hogy győzelmi babérokhoz jussanak.  

A forradalom és szabadságharc tizenhét hónapja alatt Szabolcs vármegye főispánja, gróf Degenfeld Imre irányítása alatt 
vett részt a vármegye és a haza védelmében. Szervezte a harcoló honvédsereg sorainak újoncokkal való pótlását, a 
fegyverzet, a felszerelés, az élelmezés biztosítását. Az áprilisi törvényekkel és Kossuth elveivel azonosságot valló fiatal gróf 
az utolsó percig kitartott a szabadság oldalán. Belenyugvó lélekkel fogadta a halálra ítélési parancsot, majd a kegyelemből 
reá rótt börtönbüntetést. A bukás után pedig vállalva a rablánc vagy sáncmunka kockázatát, hitvesével, Beck Paulinával a 
nyírbaktai kastélyban majd’ húsz évig rejtegette a szabadságharc egyik legvitézebb zászlóaljának, a szabolcsi 48. zászlóalj 
hős csatákban megkoszorúzott zászlaját. A zászló hazakerülésének vakmerő történetét a 3. pakkban mesélem el.  

Czuczor Gergely: Riadó  
/részlet, 1848/ 

Sikolt a harci síp: riadj magyar, riadj! 
Csatára hí hazád, kifent acélt ragadj. 
Villáma fesse a szabadság hajnalát, 

S fürössze vérbe a zsarnokfaj bíborát. 
   Él még a magyarok nagy istene, 

   Jaj annak, ki feltámad ellene. 
   Az isten is segít, ki bír velünk? 

   Szabad népek valánk, s azok legyünk. 
Sokszor éhesen, fáradtan, bőrig ázva-fázva, „juh ólakban húzódtunk be 
éjszakára, s ott trágyával vegyes szalmának rossz illata füstjénél 
szárítgattuk (…) harmadszor megáztatott ruháinkat”, lelkünkben 
hordozva bajtársaink elvesztését. /Krasznay/ 

Czuczor Gergely 

KOKÁRDÁS HUSZÁR 1848-49. 

Barabás Miklós: A Degenfeld gyerekek 

gróf Degenfeld Imre  
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„Szabolcs a hazáért” „Győzni vagy halni” 

A magyar hagyomány szerint mindig nők voltak a hadfiak zászlóinak felavatói, szalagkötői.  
Ők a zászlóanyák. A zászló fontos része a szalag, amit a felkért köztiszteletben álló hölgy készített, 
mely a korabeli hölgyek áldozatvállalásának a jelképe volt. A csatában a zászlótartó igazi hős: ő az a 
katona, aki élete árán is megvédte a zászlót. 

1815-ben született gróf Degenfeld Imréné /régiesen Imrenő/ beökönyi Beck Paulina Zsuzsanna a 
szabolcsi honleányok egyik gyöngye, a köztiszteletben álló zászlóanya, ki komornájával együtt 
szorgosan varrta a háromszínű selyem zászlót, s hímezte annak díszes zászlószalagját. Maga a zászló 
nem szabályszerű lobogó, ugyanis piros-fehér-zöld selyemből öltötték össze, ettől függetlenül a 
szabolcsiaknak mégis ez volt a szent zászlajuk, hisz ez alá álltak, s tettek a haza védelmezésére szent 
esküt. 

„1848 május havában már javában folyt a toborzás. A 10. önkéntes zászlóaljba, melynek székhelye Debreczen volt, mintegy 
600-an jelentkeztek. A vármegye augusztus havában tartott közgyűlésében, a haza és nemzet szabadságának védelmére egy 
önkéntes nemzetőri zászlóalj felállítását és a megye költségén leendő fölszerelését határozta el.  
E határozat oly gyorsan hajtatott végre, hogy a zászlóalj ugyanazon évi szeptember hó 10-én már teljesen fölszerelve, Kálló 
város piaczán, a részére gróf Dégenfeld Imréné, mint zászlóanya által ajándékozott és sajátkezűleg hímzett szalaggal díszített 
zászló alá állva ünnepélyesen felesküdtetett.” /Krasznay/ 

A szabolcsi önkéntes nemzetőri zászlóalj  tisztjeit a megyei közgyűlés választotta és nevezte ki, jelesül: 
Őrnagy: Patay István 
Századosok: Rakovszky Sámuel, Apagyi György, Vay Károly, Kralovánszky Gyula, Hunyady Ferencz, Horváth János 
Főhadnagyok: Mikecz Tamás, Böszörményi László, Krasznay Gábor, Kállay Ferencz, Uray József, Hrabovszky Rudolf.  
Hadnagyok: Apagyi Simon, Majos Károly, Apagyi Tamás, Kriston Diénes, Jármy János, Tatár József, Szomjas József, 
Aranyosy János, Borcsik Salamon, Propper Lipót, Szunyogh Manó, Igaz György, Bodó Alajos.  
Orvos: Korányi Frigyes 
Zászlótartó: Elek András /további zászlótartók: Sörley Endre, Vásárhelyi Dániel ’49. 04. hó, helyettese Krasznay Péter 
címzetes őrmester; Sorky Károly /’49. 07. 11. Ószőny/ 

Patay István 



„Föl a zászlóval magasra!” 

A szabadságharc legnagyobb katonai sikerét a tavaszi hadjárat  jelentette 1849. április − májusban. A 

csaták során ütőképessé kovácsolódott magyar honvédsereg felszabadította az ország nagy részét, óriási 

diadalt aratva a túlerőben lévő császári seregek felett. A győzelmek hatására és válaszul a bécsi udvar 

politikai lépéseire – melyek Magyarország frissen megszerzett önállóságát óhajtották megszüntetni – a 

magyar országgyűlés kimondta az ország függetlenségét és a Habsburg uralkodóház trónfosztását.  

Az 1849. április közepéig tartó önvédelmi harcot, függetlenségi háború váltotta fel. 

Tompa Mihály: 
Egy könyv olvasása közben  

(részlet) 

Ez volt az év! Csudáknak éve! 
Rege-hősek láttattak élve, 

Minőkről álmodunk csupán… 
A történetben ami fényes, 

Szörnyű, dicső, nagy s ünnepélyes: 
Következett egymásután. 



Ez a fiatal sereg a dicsőséges tavaszi hadjárat idejére nőtt fel a honvédelem feladataihoz. A mindenre 
elszánt, ütőképes haderő olyan csodát vitt véghez, amely meghátrálásra kényszerítette Európa egyik 
legjelentősebb hatalmát és vált az európai elnyomott népek reményévé.  

A gödöllői dombság lankái közt megbúvó Isaszeg a magyar hadtörténelem egyik legfényesebb 
győzelmének színtere, a tavaszi hadjárat csúcspontja - 1849. április. 06. nagypéntek. A csata hevében, a 
nemzet szabadságát féltő szabolcsi 48. honvédzászlóalj katonái Rakovszky Sámuel őrnagy vezetésével 
olyan vakmerő vitézséggel harcoltak, hogy hazánk honvédő fiai néhány hét alatt a Tiszától a Rábáig 
kergették I. Ferenc József császári főseregét. Hősies helytállásukért a hadtörténetírás a négy-öt legvitézebb 
katonai egység között tartja számon a szabolcsi honvédőket. 

Huszár etikett 
A huszárok miatt mennek a nők a férfi jobb oldalán. Azért alakult így, mivel a huszár mindig a bal oldalán hordja a kardját,  

evégett a nő a férfi jobbján megy, s jobb vállán hordja táskáját, hogy közelebb húzódhasson az őt megvédő vitézhez. 

Dicsőséges tavaszi hadjárat 

KOKÁRDÁS ISASZEGI CSATA 1849. 

Rakovszky Sámuel 

Than Mór: Komáromi csata 

Than Mór: A tápióbicskei ütközet 
Than Mór: Isaszegi csata 

https://wordwall.net/play/13759/190/176


„Reggel szép derült, idő volt. Április 6-a éppen Nagypéntek napja, amint őrhelyünkből Dány felé előre indultunk, 
akkor láttuk, hogy a Dányon túl éjjelezett osztrák sereg utócsapatját képező könnyű lovasok behatoltak a hegyek 
lábánál kezdődő erdőségbe (…) 
később még erősebb ágyúzás hallatszott, így folyt ez, úgy délutáni 4 óra tájig, a mikor is a balról hallott ágyúzás 
megszűntnek látszott, mi azt hittük, hogy éppen úgy, mint két nappal előbb a Tápió mentén távolról fogjuk hallgatni a 
szabadság zenéjét, a mikor is az őrnagyunk (Rakovszky) a fősereg felől hozzánk vágtatván fegyverbe állította a 
zászlóaljat (…)  
mi bátran hatoltunk az erdő belsejében, folyton előttünk hallva az ágyúzást és jobbról az apró fegyver tüzelést is (…) mi 
közben az utánunk jövő 48-ik honvéd zászlóalyal találkozván ottani ismerőseim felszólítására, szakaszomnak 
közelemben lévő részével hozzájuk csatlakoztam, és velük együtt, rohantunk az előrenyomuló granicsár ezredre, mely 
kétszerte nagyobb erővel lévén nem vonult vissza, hanem velünk kézi tusába keveredett, melyben ember ember ellen 
küzdött és mindkét részről igen sok elhullások, de különösen sebesülések történtek, a mieink leginkább 

Buda ostroma azonban nem várt módon 1849. május 04. és 21. között, két hét 
hosszúságúra nyúlt, de a vár bevételével a honvédsereg „dicsősége zenitjére ért”. Ausztria 
számára nyilvánvalóvá vált, hogy önmagában nem bír el a magyar szabadságharccal. Nem 
véletlen, hogy éppen Buda bevételének napján kötötte meg I. Ferenc József a végleges 
megállapodást I. Miklós orosz cárral, s az sem, hogy a császár eme segítséget térdre 
ereszkedve kézcsókkal köszönte meg a cárnak. Hamarosan Rüdiger lovassági tábornok  és 
Paszkevics  tábornagy  vezette orosz hadtestek tiporták magyar hazánk földjét.  

puska aggyal verekedtek, Rakovszky 
Sámuel őrnagy azon bíztatására, hogy csak 
a fejét üsd, hogy meg ne sántuljon.” 
/Krasznay/ 

„(…) este felé az ég beborult, és igen nagy dörgés és villámlások között óriási zápor vonult el a közeli hegyeken át, mely a vár környékén csak néhány nagy szemű eső csepp 
hullott, de az iszonyú dörgés még az ágyú dörejt is túlharsogta és óriási sötétség borult a két város fölé (…) a 48. zászlóalyból pedig az Isaszegi csatában magát kitüntetett Sipler 
Károly hadnagy esett el s rögtön meg is halt.” /Buda ostroma, Krasznay/ 

I. Ferenc József 

I. Miklós 

Paszkevics 

Rüdiger 

Than Mór: Buda ostroma 

KOKÁRDÁS HADJÁRATOK 1848-49. 

https://learningapps.org/watch?v=pqmu3efa321
https://learningapps.org/watch?v=pqmu3efa321
https://learningapps.org/watch?v=pqmu3efa321


Petőfi: Sándor Föl a szent háborúra! 
/részlet/ 

Föl, hazámnak valamennyi 
Lakója, 

Ideje, hogy tartozását 
Minden ember lerója; 
Ki a házból, ki a síkra, 

Emberek, 
Most az egész Magyarország 
Legyen egy nagy hadsereg! 

/Pest, 1849. június 20 - 30./ 

Betyárbecsület 

Öreg pásztorok száján ekképp hangzik a nóta, akik máig nem feledték 
el a híres nyírségi betyárt, Geszti Jóskát, ki „kegyelem uttyán 1849. 
augusztus 1-től Görgey fővezértábornokhoz katonának ki adódott”.  
  
Vajon kiket illet a betyár elnevezés és kik voltak a magyar hon híres-
hírhedt betyárjai? Többségük harcolt a szabadságharc idején, majd a 
bukás után bujdosókká lettek. A kikent-kifent, kackiás, pödrött, 
harcsa s még számtalan nevű bajuszt viselő tiszántúli, nyírségi, 
bakonyi betyár az elnyomatás éveiben a magyar nép szemében a 
szabadság megtestesítője, a pandúrral dacoló népi hős. 

A kamat megvan, de a tőke még hiányzik 

Rúzsa Sándor Vásárhelyön fényös nappal is álruhában járkált a városban. Beretvás komisszáros többször-
másszor nyakon csípte, és tekintélyös pénzért mindég elengedte. 
Sándor valamelyik éjjel elmönt a Beretvás-tanyába, Sámson alá. Onnan a marhagulyábul egy jó csomót 
kiszakítottak, és elhajtottak. Sándor ekkor azt mondta a gulyásnak: 
- Mondd mög a gazdádnak, hogy ez még csak a kamat, de a tőkéért majd később még elgyüvünk! 

Rózsa Sándor 

Szép Mennykő István 
Veszelka Imre 

Pisze Matyi 

Magyar betyárok 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nqmtIWFzyNo&t=14s


Szabolcs betyárja 

Geszten Jóskáról fennmaradó emlékek gyermekkorától öreg koráig megörökítették életének egyes 
mozzanatait. Nevét mai napig több változatban emlegetik. A Nyírben Geszten, a Tiszaháton Geszti, Gesztej, 
Erdőháton Gesztény néven ismeretes. Nem volt ő kiemelkedő egyéniség, még csak nagyon különös hőstettet 
sem vitt véghez, csupán betyár volt a javából. Az urakat megvetette, ám a szegényeknek mindig pártját fogta. 
Noha nagyon becsületesnek nem mondható, embervér nem tapadt a kezéhez.  

Zöld Marci, Angyal Bandi vagy éppen Rúzsa Sándor, Sobri Jóska /róla az a hír járta, hogy valójában Vay 
József vagy Vay Károly, a Bakony vidékének hírhedt rablóvezére/ fajtájából való igazi rabló betyár.  

1848 mozgalmas időszaka neki és társainak is meghozta a szabadulást.  
A nemes vármegyei törvényszék szabadon eresztette a kállai /ma Nagykálló/ vár híres rabjait, hogy ők is 
segítsenek a hadi élelem zsákmányolásával pusztítani a muszkát és védeni a hazát. Ennek az engesztelő 
hivatásnak betöltése után azonban Geszten Jóska sem sokáig élvezte visszanyert szabadságát, mert azután 
újra bajba sodorta magát. Elítéltetett, így több ízben is módjában volt viselni a régi vármegye nehéz láncát és 
enni a rabok keserű kenyerét. Izgága természete sosem hagyta nyugodni, ha tehette, megszökött.  
Egyik alkalommal a helyi földesúr fiának, Kállay Ákosnak a kúthoz kikötött lovára pattant, úgy oldott 
kereket, láncokkal a csuklóján. Csakhogy ez volt az ő utolsó szökése. A zsandárok utolérték és a geszterédi 
erdőben lelőtték. 

Geszti Jóska a csárdába bort iszik, 
Kis pej lova csárda előtt szénázik. 

Egyél, igyál, kis pej lovam jól lakjál, 
Még az éjjel Kis-Bácskába szaladjál. 

  
Geszti Jóska, hogy kiment az utcára, 
Három zsandár belelőtt a vállába.  
Geszti Jóska ott lerogyott a sárba, 

Sarogján vitték űtet az állásra. 

KOKÁRDÁS MAGYAR BETYÁROK 

Sobri Jóska 

Nemes Nagy Péter 

Savanyú Jóska 

Csonka Bálint 

Kecskés Istenes Gergely 

https://wordwall.net/play/13812/786/656


„Tintanyalók! – zsémbelt Damjanich János alezredes, amikor a kassai 9. honvédzászlóalj valahol a 
Délvidéken felsorakozott előtte 1848 őszén. Tejfeles szájú gyerekek, az anyjuk szoknyája mellett van 
még a helyük – morgott tovább, amikor ellépett a főleg pataki diákokból álló zászlóalj előtt. Ám 
amikor a zászlóaljtól elkerült fiúk, mint honvédtüzérek – mert Sárospatakon a matematikát 
kiválóan megtanulták – ágyúikkal gyilkos rendeket vágtak az ellenséges császári-királyi csapatok 
hadoszlopaiban, s amikor e fiatalok közül kitermett pajtássági- és szakaszparancsnokok merész 
szuronyrohamokat vezényelve, melyeknek maguk álltak az élére, űzték-hajtották a császári 
katonákat – bizony megváltozott a már tábornokká lett Damjanich véleménye.  

A „tintanyaló” akkor már azt az elhivatott, hős diákot jelentette, aki észrevétlenül vált felnőtté, 
katonáját óvó, oltalmazó parancsnokká, vele jóban-rosszban kitartó bajtárssá, de ha kellett, 
szuronyrohamot vezénylő, esetleg a halálba induló kíméletlen parancsnokká.  

Így vált a kassai 9. honvédzászlóalj a szabadságharc honvédségének követendő példájává, így 
érdemelte ki a vörössipka viselését, mint a különleges bátorság és kitartás jelképét.  

Nekünk, szabolcsiaknak meg az a nagy büszkeségünk, hogy ezt, a minisztérium által elismert 
kitüntető jelvényt – mármint a vörössipka viselésének jogát – a szabolcsi 48. honvédzászlóalj is 
kiérdemelte. Sőt az a különleges megtiszteltetés érte, hogy 1849. július 2-án este, a komáromi 
Monostori erőd ellen intézett győztes szuronyroham után, a szabadságharc két legvitézebb 
zászlóalja, a kassai 9. vörössipkás és a szegedi 3. fehértollas zászlóalj küldöttsége megjelent a 48. 
zászlóalj táborában, magukkal hozva zászlóikat is és a három zászló csúcsának összeérintésével 
testvérükké fogadták a szabolcsiakat. Elismerve megyénk fiainak bátorságát, vakmerőségét és 
kitartását, jogot adva nekik a vörössipka viselésére.” /Dr. Bene János/ 

Ehelyütt végződik krónikám 2. pakkja 

A „vörössipkás” honvédek emlékére 

BATTHYÁNY INDULÓ KOKÁRDÁS ELMECSISZOLÓ 1848-49. IV. 

https://www.youtube.com/watch?v=cotXz744gfU&list=RDuU5iPEQGCZY&index=35
https://wordwall.net/play/13756/998/843
https://wordwall.net/play/13756/998/843
https://wordwall.net/play/13756/998/843


Utószó 

Munkatársaim, köszönöm  a segítségeteket 
Babolcsi Andrea, Balogh József, Dr. Bene János, Kertész Fruzsina,  

Laskayné Szőlősi Katalin, Madár Ximena, Mohácsi Endre,  
Nyírő Artúr, Vécseiné Lakatos Bernadett  

Kedves Újonc Bajtársam!  
 

Ezennel tiszteletbeli honvéddé avatlak! 

Köszönöm, hogy elkísértél az 1848-1849. forradalom és szabadságharc dicsőséges csatáiba, s megismerkedtél hős honvédőinkkel, 

akik nemzeti sorskérdésekben tisztánlátók, tántoríthatatlanok és elszántak voltak.  

Nemzetünk erkölcsi iránytűi ők, kik ma is követendő példa kell, hogy legyenek minden magyar ember számára.  

Emlékezzünk büszkén elődeinkre, s hajtsunk fejet, zászlót emlékük előtt. 

   

Következik a Kokárdás úti passzus 3. pakkja – Szabadság lett a szabadság? 
Hamarosan találkozunk! 

Bajtársi üdvözlettel, Nándor huszár 

Készült a Jósa András Múzeumban 2021-ben. 
Írta és szerkesztette: Román Zoltánné/Ágnes múzeumpedagógus 
Felelős kiadó: Dr. Rémiás Tibor múzeumigazgató 
A Kokárdás úti passzus 1-2-3 pakkok forrásait a 3. pakkban találod. 

Garibaldi csárdás kis kalapja, 
Nemzeti szín szalag lobog rajta. 

|:Nemzeti szín szalag lobog rajta, 
Kossuth Lajos neve ragyog rajta!:| 

Letörött a bécsi torony gombja, 
Ihatnék a Garibaldi lova. 

|:Szaladj kislány, húzzál neki vizet, 
Garibaldi a csatába siet!:| 


