
Kokárdás úti passzus 
az 1848-1849.  

forradalom és szabadságharc emlékére 
 

1. pakk 

„Meddig alszol még hazám?” 



Kedves Újonc Bajtársam  
 

Nekünk, magyaroknak a legszebb ünnepünk március idusa. „Ó, hóvirágos régi Március…!” 
Történetem bizony csak úgy lehet kerek, ha előbb visszább tekintünk, miért is lángolt fel a magyarok szívében a szabadság hős 
lángja. Ha kíváncsi vagy, elmesélem neked „Mártzius idusának” eseményeit és hős honvédőink sorsdöntő csatákban vívott 
krónikáit.  
Ám nem feledkezek meg eme csatákban csiszolódott szabolcsi 48. honvédzászlóalj félelmet nem ismerő bátorságának 
történetéről és szent zászlajának históriájáról sem. Ne aggódj, regélek majd a hírös betyárokról és azokról a lelkes 
honleányokról, akik jelentős szerepet játszottak a forradalom és szabadságharc idején. Több helyen megfűszerezem 
mondandómat versekkel, anekdotákkal, adomákkal, érdekességekkel, videókkal, játékokkal, huncutságokkal. Néhol lebilincselő, 
olykor szomorú, avagy felemelő történetek, ám ez is mind a magyar szabadságharc. 
  
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 verseket, megzenésített verseket, 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!” csapjunk a lovak közibe 
                Nádor-huszár induló  https://www.youtube.com/watch?v=wnNPASAf3_w&t=17s  
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Március hónapban ébred a természet. Ébredése nyomán pedig útnak indul a kikelet, 
hogy zöld bársonyszőnyeggel vonja be a földet, s virággal öltöztesse fel a fákat, a 
bokrokat. Hazánk történelmének egyik legnevezetesebb, legszebb korszaka ez, melynek 
hallatán a lelkesedés, a bátorság, az ész, az erő és a hazaszeretet harmóniája csendül fel 
mindannyiunk szívében. Ennek örvén most izgalmas történelmi portyázásra hívlak az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc időszakába. 

Történetemet ott kezdem, midőn a francia forradalom és a napóleoni 
háborúk után az európai államok bécsi kongresszusa /1815/ alaposan 
átrendezte Európa határait. A háborúk befejezésével az addigi 
gazdasági fellendülést óriási válság követte. Kimondta Lengyelország 
felosztását, és létrehozta a német fejedelemségekből alakított osztrák 
vezetésű Német Szövetséget.  
A Habsburg-uralkodó, I. Ferdinánd 1804-ben felvette Ausztria örökös 
császára címet. Ekkora a reformgondolkodású magyar nemesség 
számára is világossá vált, hogy a hagyományos feudális rendszer nem 
tartható tovább. Nemzetünk bölcsei éppen ezért azon fáradoztak, hogy 
az országot a polgári fejlődés útjára állítsák. Közülük a 
legkiemelkedőbbek Wesselényi Miklós, Széchenyi István és Kossuth 
Lajos. Tetteikkel, hazaszeretetükkel mindhárman példát mutattak a 
mai emberek számára is.  

Az 1820-as évekre már többen ráeszméltek, hogy változásra van szükség, 
mert Magyarország elmaradottsága egyre inkább megmutatkozott a 
nyugat-európai országokhoz képest.  
Hosszú szünet után Ausztria császára /I. Ferdinánd néven=Magyarország 
királya V. Ferdinánd néven/ 1825-ben ismét összehívta a rendi 
országgyűlést, ahol a felmerülő kérdéseket a két „tábla” külön-külön 
tárgyalta meg, majd a hosszan elhúzódó egyeztetések után, a király 
szentesítette a határozatokat, persze csak azokat, melyek nem sértették 
Őfelsége érdekeit. 

A magyar országgyűlésnek két „táblája” volt. A kétkamarás rendi országgyűlések /más 

néven diéták/ 1608-tól az első népképviseleti országgyűlésig 1848-ig tartottak. 

Alsótábla /alsóház/ tagjai a nemesi vármegye választott képviselői, a szabad királyi 

városok küldöttei és a káptalanok képviselői.  

Felsőtábla /felsőház/ tagjai születési jogon a főnemesek.  

Szabadságunk históriája 



Az 1825-ös országgyűlésen a fiatal arisztokrata Széchenyi István, a 

következő nagylelkű felajánlást tette: „Én szavazattal nem bírok, én 

nem vagyok országnagy, de földbirtokos. Ha egy intézet álland fel a 

magyar nyelv kifejlesztésére, mely polgártársaim nevelését is elősegíti, 

ugy felajánlom egy évi egész jövedelmemet, mely 60.000 forintból áll, 

s az a felállítandó magyar tudós társaság alapjához csatoltassék.”  

Egy szó, mint száz, támogatásával megalakult a Magyar Tudós 

Társaság, a későbbi Magyar Tudományos Akadémia.  

Széchenyi a „legnagyobb magyar”, Hitel /1830/ című munkájában a nemzet haladása 
érdekében összefoglalta az ország előtt álló feladatokat: a nemesek megadóztatását, a 
földbirtokosok birtokainak korszerűsítését, a jobbágyok robotmunkájának 
megszüntetetését, a közteherviselést. Javasolta a gazdaság, az ipar és a közlekedés, a 
társasági élet, a kultúra, a nyelv és a színház fejlesztését. Műve szikraként robbant a 
köztudatba, megjelenését tekintjük a reformkor kezdetének. Hatására az 1830 és 1848 közé 
eső időszak során számos új mozgalom bontakozott ki, amelyek a nemzeti átalakulás 
érdekében készítették elő a békés változásokat.  

El tudod képzelni Széchenyiről, hogy fiatalemberként - egy 

elveszített fogadás miatt - egy hétig csak rózsaszín ruhákban 

járt? Állítólag igaz. Arról is csicseregnek a madarak, hogy szív 

alakú tetoválást viselt a karján. A kalandos nőügyekkel és 

mulatozásokkal átszőtt katonaévek után hosszú ideig táplált 

plátói /be nem teljesülő/ szerelmet a férjezett Seilern Crescence 

iránt. Kitartása 12 év után elnyerte jutalmát, amikor végre 

elvehette feleségül a megözvegyült asszonyt.  

A reformokkal bizony nem mindenki értett egyet, elsősorban az értelmiség,  
a parasztság és a köznemességnek is csak egy része óhajtotta a változásokat.  

A diéta hőse 



De mit is jelent a reform szó? Valamely régi átalakítása, békés úton való megújítása. 

A megreformált kor - 1830-1848 

Tudod, melyek voltak a reformkor legégetőbb kérdései? 
 a magyar nyelv hivatalossá tétele,  /emlékszel Kazinczy Ferencre 

vagy Bessenyei Györgyre? A magyar nemzeti ébredés jegyében 
már 1792-ben megindult a harc a magyar nyelv használatának 
kiterjesztésére. Ennek szellemében zajlott a nyelvújító mozgalom./ 

 a gazdaság, az ipar és a mezőgazdaság – fejlesztése, 
 közteherviselés, vagyis a nemesi adómentesség megszüntetése,  
 jobbágyfelszabadítás, azaz a jobbágyi kötelezettségek eltörlése. 

„Jelszavaink valának: haza és haladás” 
 A reformkori törekvéseket Pozsonyban, a rendi országgyűléseken akarták keresztülvinni, mindehhez 
persze az uralkodónak is hozzá kellett járulnia. Amikor Őfelsége az önkéntes örökváltság 
/jobbágyfelszabadítás egyik formája/ tervezetét elutasította, számos vármegyében visszavonták a 
reformjavaslatokat. Kölcsey Ferenc bámulatot keltő szónoklataival küzdött a reformokért; a 
jobbágyság terheinek könnyítéséért, a magyar nyelv jogaiért, Magyarország és Erdély egyesítéséért. 
Miután vármegyéje megváltoztatta az utasításokat, nagy erejű beszédének ekképp hangzottak szavai: 
„Jelszavaink valának: haza és haladás. Azok, kik a haladás helyett maradást akarnak, gondolják meg: 
miképen a maradás szónak több jelentése van. Korszerinti haladás épen maradást hoz magával; 
veszteg maradás következése pedig senyvedés.”  

„A tiszai követek asztalánál egy férfi állott (…) Egy erős lélek törékeny test láncai között (…) Színtelen arcán 

ezernyi átvirrasztott éjnek tikkadtsága ült, egyetlen szemében a nemzet minden múlt és jövő bánata 

tükröződött”  /Kossuth Lajos/ 

Bessenyei György: Ágis tragédiája /1792/  
Olvass bele a 3. oldal szövegébe.  
No, ezért volt szükség a nyelvújításra. 
 
https://books.google.hu/books?id=k-
RiAAAAcAAJ&pg=PA1&source=kp_read_button&re
dir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
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Kölcsey Ferenc: Himnusz 
 

Szánd meg isten a magyart 
Kit vészek hányának, 
Nyújts feléje védő kart 

Tengerén kínjának. 
Bal sors akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt, 

Megbünhödte már e nép 
A multat s jövendőt! 
Cseke, 1823. jan. 22. 

A szatmári követ 
A Himnusz akkor 25 éves szerzője 1815 tavaszán költözött Csekére /ma Szatmárcseke/, s 
vette át birtokainak kezelését. Csekei magányából azonban az országszerte meginduló 
közéleti mozgalmak ragadták ki.  

Ettől kezdve egyre inkább a Szatmár vármegyei közigazgatás és az országos politika 
kérdései kötötték le. A szabadelvű mozgalmak buzgó harcosra találtak benne, a 
vármegye főjegyzőjévé és országgyűlési követévé választották. A pozsonyi országgyűlésen 
a legtekintélyesebb politikusok közé emelkedett, de 1834 végén lemondott követi 
megbízásáról. Ő nem áldozta fel politikai elvhűségét az országgyűlési szereplésért. 
Szatmár megyében ugyanis a konzervatív nemesek kerekedtek felül, ő viszont a 
reformeszméket képviselte.  

Megindító beszédben búcsúzott el a pozsonyi rendektől. Utolsó szónoklatával annyira 
meghatotta követtársait, hogy azon a napon nem folytatták tovább az ülést. Az ifjúság 
gyászfátylat kötött kalapjára és Kossuth Lajos gyászkeretben küldte szerte országgyűlési 
tudósításait. 

 

Feltehetően ekkor készíttette a csekei bútoraival együtt azt a négyszög alakú asztalt 
fenyőfából, melynek asztallapja levehető, vörös és zöld festéssel díszített, homorított 
oldalélekkel. Az asztallapon nyers színű körbefutó szalagon vörössel festett felirat: 
T[ekintetes]: N[agyságos]: N[emzetes]: V[itézlő]. KÖLTSEI FERENTZ ÚR A MAGA 
KÖLTSÉGÉVEL TSINÁLTATTA. Az asztallap négy sarkát háromágú vörös lángnyelvek 
díszítik. Az úrvacsorai asztalt a csekei református egyháznak ajándékozta. 

KOKÁRDÁS ELMECSISZOLÓ I.  https://wordwall.net/play/12280/997/618  
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Kibogozó 
A 19. században a jobbágyok helyzete és a nemesi kiváltságok megléte már csak  

akadályozta az ország további fejlődését.  

A feudális korszakban a földek tulajdonosai ugyanis a nemesek voltak. A nemesi birtok egy részét azonban 

a jobbágyok használták /jobbágytelek/, amiért különböző szolgáltatásokkal tartoztak a földesúrnak. A 

reformokat szorgalmazó nemesek szerettek volna ezen változtatni, ezért az önkéntes örökváltságot 

támogatták. Ez azt jelentette, hogy ha a jobbágy megegyezett a földesúrral, egy összegben megváltotta 

szolgáltatásait, szabad emberré vált, és magántulajdonába került a jobbágytelek is. A király azonban ezt az 

önkéntes örökváltságról szóló országgyűlési határozatot utasította el. „Az indítványokat agyonütöm” – 

mondta. /Végül az önkéntes örökváltságot 1839–40-ben, a kötelezőt 1848-ban fogadták el./ 

Kossuth Lajos szerkesztésében megjelentek a kézzel írott Országgyűlési Tudósítások, mely hatalmas lépés 

volt a nyilvánosság felé. A fiatal, vagyontalan kisnemes Kossuth, rafináltan megkerülte a cenzúrát és 

magánlevelekben tudósította az embereket a pozsonyi diéta üléseiről. Leveleiben a reformok ügyét 

határozottan támogató ifjú, ezzel országosan ismert személlyé vált. Munkáját az országgyűlési ifjak és fiatal 

joghallgatók segítették, akik szintén kézzel írva másolták le a leveleket.  

A bécsi udvar és az őket támogató nemesek körmük szakadtáig a birodalom egységének 

megtartására törekedtek, ezért sokáig ellenezték a számukra előnytelen reformokat. Hosszas 

küzdelem árán a magyar nyelv ügye mégis diadalt aratott. 1844-ben a Magyar Királyság 

területén a magyar lett a hivatalos államnyelv. A törvényhozás, az igazságszolgáltatás, a 

közigazgatás, és az oktatás nyelve is a magyar lett, a korábbi latin helyett. Ez azonban 

felszínre hozta az ellentéteket az ország területén élő nemzetiségekkel, akik a lakosságnak 

több mint felét alkották. 



„Nem az a valódi tudomány, amit jól megtanultok, hanem az, amit jól meggondoltok;  

aki az iskolában komolyan és alaposan gondolkodni megtanul, az végezte jól az iskolát.” /Deák Ferenc a „haza bölcse”/ 

Ízlelgesd! 
Akkortájt a paraszti családokban hagyomány volt a több gyermek születése, hiszen már egész kicsi 
gyermekként munkára nevelhették őket.  
A fiúgyermek rendszerint hamar segített az édesapjának a földeken és a jószágok körüli 
tennivalókban. Kicsi szerszámot készített számára, hogy minél előbb kivegye részét a munkából. A 
leányok otthon a házban, sütésnél, főzésnél, szövésnél, fonásnál, takarításnál segítettek 
édesanyjuknak. Amint cseperedtek, komolyabban munkára fogták őket, a nagyon szegények időnap 
előtt cselédnek, dajkának szegődtették a gyermekeiket, vagy magukkal vitték napszámba, 
bérmunkára. A nyári munkák idején, amikor sok volt a teendő a földeken, iskolába sem járhattak. 
Télen pedig azért nem, mert a testvéreknek sokszor csak egyetlen pár csizmája volt, amit felváltva 
viseltek. Hol az egyik, hol a másik pulya /Szabolcsban a gyermek népi megnevezése/ bújtatta bele 
fázós lábait. 

Cool-Túra 

Pest-Budán az 1840-es években megélénkült az irodalmi, a színházi, a társasági, egyszóval 

a nemzeti kulturális élet. Az írók és költők azon fáradoztak, hogy az emberekben 

megerősödjön a nemzeti érzés, műveik ontották a hazaszeretet. Ott élt és alkotott 

Vörösmarty Mihály, Arany János, Jókai Mór, s lett a nép fia Petőfi Sándor, midőn a 19. 

század elején hazánkat is elérte a romantika. Petőfi és Arany a legkiemelkedőbbek, akik a 

nép nyelvét is beágyazták a magyar irodalomba. A reformkor évtizedei alatt tehát Pest-

Buda komoly fejlődésen ment keresztül. Olyan meghatározó intézményekkel és épületekkel 

gazdagodott, amelyek elősegítették, hogy a két testvérváros az ország fővárosává váljon 

/hivatalosan 1873-ban egyesítették Budapest néven/. 
            Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet /Varga Miklós/ 

https://www.youtube.com/watch?v=76_yhxgBFqE  
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Az első fecskék 

Petőfi Sándor / legendás másik arca 

 A 4 éves kis Sándorka egy vendégség alkalmával enyhén ittas állapotban tért nyugovóra. Az úgy történt, midőn az 
édesapja azzal kedvezett fiának, hogy egy kis poharat tett elé az asztalra, no, abba a huncut pulya apránként bort 
töltögetett. Amikor a szülők ezt észrevették, biz’ a rokonoknak nagy erőfeszítésébe került, hogy visszafogják Petőfi 
édesapját, nehogy testileg megregulázza az erősen csukló víg kedélyű kisfiát.  

 Sándorunk éppen 13 éves, mikor egy magát „titkos társaságként” megnevező diákkörben tanári felügyelet nélkül kóborolt, 
dohányzott, és pajzán dalokat énekelt.  

 Egy fiatal színésznő játékától megbabonázva 14 évesen szökést kísérelt meg iskolájából azért, hogy csatlakozzon a 
színtársulathoz, amit osztályfőnöke akadályozott meg. 

 „Nálunk az öregek még ma sem hiszik el, hogy Petőfi meghalt volna. Úgy volt az, hogy egy mély kútba húzta meg magát 
ezért éjjel a kútban volt. Pirkadatkor kimászott és pásztornak öltözve szökött Törökországba Kossuth után. Ide többé nem 
jött vissza, mer nem akart rab hazában élni.” 

Szendrey Júlia / a feleségek felesége 

1848 földcsuszamlásszerű változást hozott az életébe. Március 15-e valójában vele kezdődött, és Laborfalvi 

Rózával ért véget. A nap reggelén hitvesi csókkal és az első kézzel varrott kokárdával búcsúzott el férjétől, 

Petőfi Sándortól, s este a Nemzeti Színházban Róza, a színpadra lépő Jókai Mórt üdvözölte csókjával, s egy 

óriási kokárdával. Amíg március 13-án Sándor a Nemzeti Dalt írta, Júlia a másik asztalnál nemzeti színű 

főkötőt varrt magának. Szeretett zongorázni, táncolni, idegen nyelveket beszélt, verseket, elbeszéléseket írt, és 

boldogan fordította le magyarra Andersen meséit is. A hangos társaságot viszont kerülte, mert sokban 

különbözött a kortárs hölgyektől. Gyakran nadrágot viselt, a frizuráját rövidre vágatta, és hát, néhanapján 

szivarozott is, ami akkoriban egyáltalán nem volt jellemző a nőkre.  

Utólag elárulom neked, Sándorral a találkozása nem volt szerelem első látásra.  
KOKÁRDÁS SZENDREY JÚLIA LEVELE 
https://wordwall.net/play/12362/061/969 

https://wordwall.net/play/12362/061/969


A második fecskék 

Vasvári Pál / „legjelesebb mártziusi” 

A Fiatal Magyarország egyik vezéralakja, eredetileg Fejér Pál néven, 1826-ban látta meg a napvilágot a Szabolcs vármegyei 

Tiszabűdön /ma Tiszavasvári/. Tanulmányait a nagykárolyi piarista gimnáziumban kezdte meg, ezután beiratkozott a pesti 

egyetemre, ahol bölcsész szakon történelmet és természettant hallgatott. Már egyetemista korában vezérszerepet töltött be az 

ifjúság körében. A párizsi és bécsi események után viszont kulcsszerepet játszott az Irinyi József-féle 12 pont véglegesítésében 

és a pesti forradalom megszervezésében. Lelkesítő beszédei nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a polgárság az ezt követő 

napokban megőrizte nyugalmát, és ahhoz is, hogy a forradalom vérontás nélkül zajlott le.  

No, de róla még későbben mesélek.  

Teleki Blanka „kora egyik legveszedelmesebb lázadója”  

Az emancipáció, vagyis a női egyenjogúság élharcosa. A grófnő – felrúgva a kor 

társadalmi szokásait – tudatosan vállalta a független nő szerepét és boldogan lépett a 

közélet porondjára. Nemcsak nyelveket, festészetet és szobrászatot tanult müncheni és 

párizsi útjain, hanem megismerkedett a legmodernebb pedagógiai elvekkel is.  

Hitt abban, hogy Magyarország szellemi megújulásához szükség van arra, hogy a 

jómódú családok lányait kiszabadítsák a külföldi nevelőnők, a felesleges kézimunka- és 

zongoraórák fogságából és meg kell nyitni előttük a felsőoktatás kapuit is. Ez akkor 

olyannyira álom volt, hogy még a középfokú iskolák sem fogadtak lányokat.  

Ezért hozta létre 1846-ban külföldi internátusok mintájára az első magyar leánynevelő 

intézetet a fővárosban, ahol a márciusi ifjak egyik vezére, Vasvári Pál tanította lelkesen 

az ifjú hölgyeket magyar történelemre. Blanka merész, újszerű gondolatokat képviselt 

nemcsak a pedagógiában, de a szerelemben is. Szíve a nála húsz évvel fiatalabb Vasvári 

Pálért dobogott. 
         KOKÁRDÁS PÁROK   https://learningapps.org/watch?v=pqvu4shgc21 

https://learningapps.org/watch?v=pqvu4shgc21


„Süvegemen nemzetiszín rózsa” 
A márciusi ifjak a radikális, általában nem nemesi származású fiatalabb 

értelmiségiek csoportja, akik 1848. március 15-én elindították a pesti 

forradalmat. Nézeteiket a francia forradalom eszméiből merítették, 

találkozóikat pedig a Pilvax kávéházban tartották. 

 

Legjelentősebb vezetőik  

Petőfi Sándor (25 év), Bulyovszky Gyula (21 év), Degré Alajos (28 év),  

Irinyi József (26 év), Irányi Dániel (26 év), Jókai Mór (23 év),  

Vajda János (21 év), Vidats János (22 év), Tompa Mihály (30 év),  

Telepy Károly (19 év), Ágai Adolf (12 év),  

valamint Szabolcs vármegye szülöttei  

Vasvári Pál (22 év) és Korányi Frigyes (19 év).  

A forrófejű fiatal értelmiségiek és egyetemisták Széchenyinél, sőt Kossuthnál is 

radikálisabb változásokat akartak. Úgy gondolták, hogy a valódi átalakulást 

nem reformokkal, hanem forradalommal lehet csak elérni, ezért röpiratokat 

gyártottak és lelkesítő, forradalomra buzdító, verseket írtak.  

 

A jobbágyi sorból kiemelkedő Táncsics Mihály szintén radikális célokat 

képviselt és azonnali jobbágyfelszabadítást követelt.  

Nézetei miatt azonban 1847-ben elfogták és bebörtönözték. 

           Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger /RedBull Pilvaker/  https://www.youtube.com/watch?v=_TNdic0vwYw 

https://www.youtube.com/watch?v=_TNdic0vwYw
https://www.youtube.com/watch?v=_TNdic0vwYw
https://www.youtube.com/watch?v=_TNdic0vwYw
https://www.youtube.com/watch?v=_TNdic0vwYw
https://www.youtube.com/watch?v=_TNdic0vwYw
https://www.youtube.com/watch?v=_TNdic0vwYw
https://www.youtube.com/watch?v=_TNdic0vwYw
https://www.youtube.com/watch?v=_TNdic0vwYw
https://www.youtube.com/watch?v=_TNdic0vwYw


Pilvax Kávéház  

Megújult külsővel, megújult kínálattal, négy biliárdasztallal és fűszeres mokkával 

várjuk vendégeinket – talán így hirdethette magát az 1843-as felújítása után a pesti 

Pilvax Kávéház. Noha akkoriban még nem is sejtették, hogy a történelmi események 

egyik legmeghatározóbb helyszíne lesz. Időközben átkeresztelték, s lett belőle 

Forradalmi Csarnok, Szabadság Csarnoka, Népharag Háza, Lázadás Iskolája. 

Neked melyik változat szimpatikus? 

Vajon mit ehettek a márciusi ifjak a Pilvaxban?  

Kóstolta valaha a híres költő,  

a nevére keresztelt Petőfi-rostélyost? 
 

Nos, nem lehetetlen, hogy maga is fogyasztott Petőfi-rostélyost, 

amely egy burgonyalángossal fedett fokhagymás, 

köménymagos, lecsós rostélyos, tetején egy jól kisütött 

kakastaréjjal, füstölt szalonnával. Annyi bizonyos, szerette  

a túrós csuszát, ám a gulyást és a paprikás csirkét is szívesen 

fogyasztotta. A Szabadság Csarnokában, a vendégek nagy 

örömére ízletes deákkenyeret is kínáltak, ami egy gyümölcsös 

püspökkenyérféle volt. A kávén kívül tejet, csokoládét, teát, 

limonádét, borlevest, mandulatejet, puncsot és az ördög italára 

keresztelt krampampulit is felszolgáltak.  

Hm, ez igazán jól hangzik!            Irány a Pilvax – kávéSZEMlélő   https://www.youtube.com/watch?v=Duph_0tPEfo 

https://www.youtube.com/watch?v=Duph_0tPEfo


„Zúg március” 

Ellenzék=reformpártiak 

Válaszul 1847 tavaszán a reformpártiak –  

Kossuth Lajos, Deák Ferenc és gróf Batthyány Lajos 

vezetésével – életre hívták az Ellenzéki Pártot. 

Programjuk az Ellenzéki Nyilatkozat, amelyben 

megfogalmazták akaratukat: az ősiség eltörlését, a 

jobbágyfelszabadítást, a népképviseleti országgyűlést, 

a közteherviselést és a törvény előtti egyenlőséget. 

Hittek ugyan a birodalom egységében,  

de igazságosabb bánásmódot követeltek 

Magyarországnak. Az 1847 őszén kezdődő rendi 

országgyűlésen mindkét politikai irányzat részt vett.  

Fontolva haladók=császár /király/ pártiak 
1846-ban a Béccsel együttműködő, többségében arisztokrata politikusok megalapították a Konzervatív Pártot,  

tagjai csak mérsékelt reformokat tudtak elképzelni. Ellenezték a közteherviselést és a jobbágyfelszabadítást.  
Vezetőjük a fiatal főnemes, gróf Dessewffy Aurél volt. 

„Február hó második felében azonban eljutott 
Egerbe is a híre annak, hogy Franczia 
országban kiütött a forradalom. (…)  
Martius 13-án már Bécsben is kiütött a 
forradalom (…) Mire a küldöttség Martius 15-én 
Bécsbe megérkezett, már új kormányt talált, 
mely az ország kívánalmainak megadását 
határozta (…) a mi által az eddigi alkotmány 
nem eltöröltetett, hanem annak sánczai közzé 
az összes nemzet bevétetett, s a szabadság, 
egyenlőség és testvériség eszméje ténnyé vált és 
testet öltött (…) 1848-ik esztendőt Melynek első 
hónapja és a másodiknak fele oly minden napi 
csendben folyt le, hogy az arra következett 
viharos időkről még álmodni sem lehetett.” 
/Krasznay/  

Utassy József: Zúg március  https://www.youtube.com/watch?v=spGLt9Eg6p4 

https://www.youtube.com/watch?v=spGLt9Eg6p4


Március idusán 

Minden korábbinál hevesebb forradalmi áradat hömpölygött át Európán, mely erőteljesen 

megrengette az öreg kontinenst. A forradalmak hatalmas szélvihara végre a magyar polgári 

átalakulás ügyét is kibillentette a holtpontról. A „radikális kör” tagjai esténként a Pilvax 

kávéházban gyűltek össze, ahol nagy terveket szőttek a szabad és független Magyarországról.  

A pozsonyi országgyűlésre megérkezett a párizsi forradalom híre, majd március 13-án már elérte 

Bécset is, ahol a gyűlölt Metternich kancellárt leváltották, ezzel a régi rendszer megbukott. A bécsi 

forradalom hírének hallatán, a pozsonyi diéta is megszavazta az átalakulást sürgető határozatokat. 

Az országgyűlés 74 tagú küldöttsége, köztük Kossuth Lajos, Batthyány Lajos és Széchenyi István 

március 15-én délelőtt 10 órakor Bécsbe indult, hogy a királlyal is szentesíttessék a határozatokat.  

Március 14-én Bécsből Pestre is áthullámzott a forradalom híre.  

A Fiatal Magyarország tagjai, a „márciusi ifjak", Petőfi Sándor, Vasvári Pál 

és a többiek már nem akartak tovább óvatoskodni. Noha eredetileg március 

19-re, a József napi vásárra tervezték az utcai tüntetéseket, ám a forrongó 

események tettekre sarkallták őket. Petőfi március 13-án, két nappal a pesti 

forradalom kitörése előtt már megírta lelkesítő versét, amelynek kezdősorát 

a hagyomány szerint Szikra Ferenc hatására változtatta meg. Amikor Szikra 

meglátta az eredeti kezdősort - Rajta magyar, hí a haza! - azt a megjegyzést 

tette Petőfinek, hogy: „Barátom, elébb talpra kell állítani a magyart, azután 

rajta!”. Petőfi megfogadta a tanácsot és átírta a sort.  

„az úriutcai Pilvax-féle kávéházba (…) felkiáltások hangzottak – Hívjátok el 
Vasvárit! – csakugyan eljött, s az ifjúság éljenzései közt, az egyik billiárd tetejére 
állott volt egy csinos szőke, magas ifjú, korára alig húsz éves külsejű, tüzes 
szemekkel, folyton mosolygó arccal, deli alakját köznemzetőri szürke posztójú 
öltöny, fejét hasonló egyszerű fekete csákó fedé.”  



ADOMA 
Mikor nem kellenek az okos emberek? 

1848. március 15. korszakalkotó eseményeihez tudvalevőleg a március 13-iki bécsi forradalom adta meg a lökést. A forradalom kitörésének hírére a 

Pilvax-kávéház csakhamar megtelt izgatott, forrongó közönséggel. Petőfi volt az első, ki tettre serkenté az ifjúságot. Klauzál Gábor értesülvén a 

történtekről, a Pilvaxba sietett s komolyhangú szép beszédben arra inté az ifjúságot, hogy a bécsi hírek izgató hatása alatt ne ragadtassa el magát 

valami meggondolatlanságra. Az intő beszéd után egy fiatal író, Sükey Károly odaütött az asztalra, s így szólt: 

- Nagyon szépen, nagyon okosan beszélt Klauzál polgártárs, de most olyan időket élünk, hogy nem kell az okos emberek tanácsára hallgatni! 

S nem is hallgattak. Másnap, március 15-én elhangzott a „Talpra magyar”, s az ifjúság fölszabadította a sajtót százados béklyóiból. 

Március 15-én reggel a Pilvax kávéházból kilépve még csak tizenöten 

voltak, ám rövidesen csatlakozott hozzájuk az egyetemi ifjúság. Néhány óra 

múlva pedig már tízezres tömeg hömpölygött Pest utcáin, s Landerer 

nyomdájához vonult, ahol lefoglaltak egy nyomdagépet, és a cenzor 

engedélye nélkül kinyomtatták a 12 pontot és a Nemzeti dalt. Ugyan Petőfi 

a nagy sietségben reggel otthon hagyta a vers kéziratát, de Vasvári 

versszakonként rótta papírra, s külön-külön adta a nyomdászsegédek 

kezébe, hogy mielőbb elkezdhessék a sorok kiszedését. 

KOKÁRDÁS ADOMA   https://wordwall.net/play/12297/744/648 
 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal /Kormorán/  https://www.youtube.com/watch?v=NPPhs1z4N1g 

https://wordwall.net/play/12297/744/648
https://www.youtube.com/watch?v=NPPhs1z4N1g


A reménység napjának krónikája 

MESÉLŐ: 1848. március idusán borongós szerdára virradt az ország. Kormos 
esőfelhők lógatták lábaikat, és csak néha-néha engedték a napnak, hogy 
reménysugaraival megcsiklandozza az álmos, elgyötört magyar embereket. 
Bizony-bizony, konok cinkossággal meggyötört minket a ránk telepedő idegen 
hatalom, és nyúzott ám a nemzetünkből származó nemes is. A hivatalokban 
betiltották nyelvünk, e drága magyar nyelvet, adónkat a csillagokig emelték s a 
szegénység miatt a gyermekek nem az oskola padjait koptatták, hanem 
lábaikat a határba való járástól, ottan pedig a munkától. Pesten nagy 
hullámokat vetett a közvélemény áradata, ezért a mai nap reggelén Petőfi 
Sándor néhány írótársával a Pilvaxban gyülekezett, majd hevesen így szólította 
meg őket. 

PETŐFI: Elég volt! Nem poharazunk többet, hanem cselekszünk! Azt mondom 
néktek, az eddigi törvények nekünk nem kellenek! Hozzunk mi magunknak 
törvényeket, hogy egyszer s mindenkorra elmondhassuk végre, szabad lett a 
magyar! Menjünk az egyetemekhez, ne várjuk meg a vásár kezdetét! 

MESÉLŐ: Még itt a Pilvax előtti téren többen felszólaltak, hogy maguk köré 
gyűjtsék az elkeseredett embereket. Először Jókai Mór szólt, majd rögvest utána 
Irinyi József.  

JÓKAI: Testvéreim! A pillanat, melyet élünk, komolyabb teendőkre szólít el 
bennünket! Európa minden népe halad és boldogul, haladnunk és 
boldogulnunk kell nekünk is! Legyen béke, szabadság és egyetértés! 

IRINYI:  Követeljük jogainkat, miket tőlünk elraboltak! 

MESÉLŐ: Ekkor Petőfi lépett fel, s elszavalá azon honfi dalt, melynek utósorait 
dörögve esküdte utána a nép, s innét ment egyenesen az egyetemi fiatalsággal 
egyesülni. Először az orvosi kar csatlakozott hozzájuk, azután a mérnöki, 
legvégül a jogászi. Kinn az egyetemi piac közepén, a túláradó néptömeghez 
szólva elsőként Vasvári Pál hívta fel közgyűlésre a tanulóifjúságot, őt Vidats 
János szónoklata követte. 

VASVÁRI: Ragadjuk meg a zászlót és egyesítsük alatta az egyetemi ifjúságot! 
Esküszöm a szabadság istenére, hogy mindaddig nem fogok nyugodni, míg a 
zsarnokság fenéjét gyökerestül ki nem irtjuk! 

VIDATS: Ifjú honpolgárok! Az egyetem rendszere önöket meg akarja gyilkolni! 
Az orvostanár parancsol a tanítványnak az előadás termében, a kórágynál, de a 
honpolgári kötelesség teljesítésében önöket nem gátolhatja! 

MESÉLŐ: Jókai felolvasta a 12 pontot, Petőfi újra a Nemzeti dallal buzdított, 
melynek végeztével rögtön elhatároztatott, hogy a sajtószabadságot saját 
önhatalmuknál fogva vívják ki. A lelkes tömeg ekkorra már 3 ezerre duzzadt, s 
ez a fiatal sereg Landerer és Heckenast nyomdája felé vette az irányt, ahol a 
tömeg erejét nem sejtő Landerer ezt mondta a nyomdászoknak. 

LANDERER: Csak okosan fiúk! Ha jönnek, hogy kinyomtassanak valamit, és 
kevesen lesznek, ki kell verni őket! Ha sokan lesznek, isten neki, csinálják meg, 
amit akarnak. 

KOKÁRDÁS REGGEL    https://wordwall.net/play/12301/177/698  

Játék – Szín - Játék 

https://wordwall.net/play/12301/177/698


PETŐFI: A forradalom legelső lépése és egyszersmind fő kötelessége, 
szabaddá tenni a sajtót! „Szabad a sajtó! (…) – Ha tudnám, hogy a 
hazának nem lesz rám szüksége, szivembe mártanám kardomat, s úgy 
írnám le haldokolva, piros véremmel e szavakat, hogy itt álljanak a piros 
betűk, mint a szabadság hajnalsugarai. Ma született a magyar 
szabadság, mert ma esett le a sajtórul a bilincs (…) Vagy van olyan 
együgyű, ki azt képzelje, hogy szabad sajtó nélkül lehet bármely 
nemzetnek szabadsága?” 

NYOMDÁSZOK: Éljen a nép! Éljen a nép! 

MESÉLŐ: A nyomdatulajdonosnak nem volt mit tennie, engedett, s a 
kívánt iratok néhány pillanat múlva ezrével kerültek elő a gyorssajtó alól. 
Példányait egészen délig osztogatták a szakadó eső dacára szüntelenül 
gyülekező közönségnek. Ezenközben többen szónokolni kezdtek: Irinyi 
József, Vasvári Pál, Bulyovszki Gyula, Irányi Dániel, Vidats János, Jókai 
Mór, Egressy Gábor.  

A déli harangszó tisztelete azonban egy órára félbe szakította a 
mozgalmakat, s ekkor gyülekezethelyül a Nemzeti Múzeum tere tűzetett 
ki. Az eső szüntelen esett. 

IRÁNYI: Az eső jó jel, had essen csak! Párizsban, Palermóban és Bécsben 
is esett, mikor a nép, a jogait követelte. Amondó vagyok, vessünk véget a 
kizsákmányolásnak, idegen hatalom rajtunk soha többé ne zsírosodjon! 

MESÉLŐ: A fellelkesített tömeg elindult a Nemzeti Múzeum elé és Petőfi 
újra rázendített: Talpra magyar! A múzeum téren összegyűlt nép, akik 
ekkor már 10 ezren lehettek, elhatározták, hogy a Városházára mennek, 
és felszólítják a városi tanácsot a kívánalmak aláírására. A forradalom 
követei itt találkoztak Nyáry Pállal és Klauzál Gáborral 

KOKÁRDÁS HELYSZÍNEK   
https://learningapps.org/view18158494 

https://learningapps.org/view18158494


A színház oltár lett ma. A közönség színe ünnepi arcokkal, ünnepi ruhában lészen. 
Kokárda mosolygott minden férfi és minden nő kebelére tűzve, s a szín közepén 
nemzetünk zászlaja lobogott. Tartsátok tiszteletben e napot, melyen a nép szava 
először megszólalt! Március 15-e az. Írjátok föl szívetekbe, és soha el ne felejtsétek! A 
magyar nemzet szabadsága e naptól kezdődik.   

PETŐFI: „Késő éj van. Jó éjszakát szép csecsemő (…) szép vagy te, szebb minden 
országbéli testvéreidnél, mert nem fürödtél vérben, mint azok, téged tiszta 
örömkönnyek mostak; és bölcsőd párnái nem hideg, merev holttestek, hanem forró, 
dobogó szívek. Jó éjszakát!” 

NYÁRY: A pontok el vannak fogadva. Cáfolatnak helye nincs, különben 
ez a fellelkesült nép, tomboló viharrá változtatá a nemzet egén 
tornyosuló gomolyfelhőket. 

KLAUZÁL: Különösen pártolom a 11. pontot, amiben kimondatott, hogy 
cenzúrai törvények nálunk nincsenek és nem is voltak soha. Ennek 
okán az a javaslatom, hogy Táncsics Mihályt, ki sajtói vétség miatt fogva 
van Budán, szabadon bocsáttassék!  

MESÉLŐ: Több se kellett a harci kedvében lévő népnek, megfogadta a jó 
tanácsot és azon nyomban indult át Budára, Táncsics börtönéhez. 
Odaérkezvén mind egyként kiáltották: Nincs többé cenzúra! A kocsiból 
a lelkes ifjak kifogták a lovakat és maguk álltak a helyükre. Táncsics 
meghatottan szólt a fiatalokhoz.  

TÁNCSICS: Köszönöm barátaim! Az egyenlő szabadság és egyenlő jogok 
teszik a forrást, melyből mindenki egyaránt meríthet jólétet, 
boldogságot, áldást. S, ha majd a nemzetek nem fogják egymást 
üldözni, és a testvérszeretet csatolja össze az emberiséget, akkor ezek az 
eszmék egy nagy világcsaláddá olvasztják a föld minden népét. 

MESÉLŐ: A mai nap különleges nap lett a magyar nép életében. Este a 
díszesen kivilágított Nemzeti Színházban a Bánk Bán előadását 
követelték az aligazgató Bajza Józseftől. Ő pedig jó hazafi módjára 
szíves-örömest teljesítette a közönség kívánságát. A lelkesen gyülekezők 
felpántlikázott fogatokon, díszmagyarba és népviseletbe öltözve 
érkeztek, ám csak egy töredékük fért be a színházba. A kint maradtak 
némán, csöndes meghatottsággal, hazafiúi méltósággal hallgatták a 
felcsendülő magyar szavakat. Egyszer csak abba maradt a darab, 
Egressy Gábor kiállt a színpadra fekete atillában, görbe karddal az 
oldalán s elkezdé szavalni Petőfi lángszavú versét, a nép ezreinek 
esküvése mellett: Talpra magyar! 



„A magyar név megint szép lesz” 

A Nemzeti dal múzeumkerti hagyománya szinte egyidős a forradalommal. 
A legújabb kutatások szerint azonban a Nemzeti Múzeum lépcsőjén Petőfi 
nem szavalta el a verset, habár festményeken és korabeli rajzokon is 
megörökítették ezt a történelmi pillanatot. Bár tévedésen alapul, mégis 
elmondhatjuk, hogy az idők folyamán szép és nemes hagyománnyá vált. 
Olyanná, melyet nem szeretnénk elveszteni.  

A bécsi és pesti eseményektől szorongatott Habsburg-uralkodó 
teljesítette a magyar követeléseket, március 17-én kinevezte az első 
felelős független magyar kormány miniszterelnökét, Batthyány Lajos 
grófot, és április 11-én szentesítette a törvényeket. Magyarország a 
birodalom része maradt, mégis jelentős önállóságot kapott.  
Törvény született Magyarország és Erdély egyesüléséről, és a belső 
rend fenntartása érdekében létrehozták a nemzetőrséget.  
A nemesség persze nem akart forradalmat, hiszen egyáltalán nem állt 
szándékában ujjat húzni azzal az uralkodóval, akivel „édes 
nyugalomban” ült a nép nyakán.  

„Az 1848-as március 15-i pesti forradalom híre csakhamar elérkezett Szabolcs 
megyébe és Szatmárba is. Nehéz és sanyarú helyzete volt parasztságunknak, 
nyögték az úrbért, a papi tizedet s fejük felett függött a földesúri bíráskodás 
pallosa (…) Érthető ez a lelkesedés, mely megszüntette a törvény előtti 
különbséget úr és paraszt között…” /Borcsik/  

Ehelyütt végződik krónikám I. pakkja 

      KOKÁRDÁS ELMECSISZOLÓ II. https://wordwall.net/play/12293/154/538 

     Kossuth induló   https://www.youtube.com/watch?v=t4SGATh4ZJM&list=PLo1IBjCXBTKii16o-SSrhVRHd4pVqLPF4&index=3 

https://wordwall.net/play/12293/154/538
https://www.youtube.com/watch?v=t4SGATh4ZJM&list=PLo1IBjCXBTKii16o-SSrhVRHd4pVqLPF4&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=t4SGATh4ZJM&list=PLo1IBjCXBTKii16o-SSrhVRHd4pVqLPF4&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=t4SGATh4ZJM&list=PLo1IBjCXBTKii16o-SSrhVRHd4pVqLPF4&index=3


Utószó 

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

Madár Ximena, Mohácsi Endre, Vécseiné Lakatos Bernadett  

Kedves Újonc Bajtársam!  
 

Március 15.  - legyen számodra mind a kettő nagybetűs - nagyon nagy piros betűs.  

Éppen úgy, ahogy írva vagyon a szívünkbe, s ahogyan bevésték lánglelkű ifjaink magyar krónikánk aranylapjaira.  

Köszönöm, hogy együtt emlékezhettünk az 1848-1849. forradalom és szabadságharc eredményeit megharcoló hős forradalmárjainkra,  

honvédőinkre, asszonyainkra, akik nemzeti sorskérdésekben tisztánlátók, tántoríthatatlanok és elszántak voltak.  

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

   

Rájuk emlékezve, e szent napon készítsd el saját kezeddel és viseld büszkén kebleden pántlikás, gyöngy szövött, nemezelt, varrott,  
hímzett, címeres és még ki tudja mennyi féle nemzetiszín rózsát, szabadságunk szimbólumát. 

 
Következik a Kokárdás úti passzus 2. pakkja -  „Síkra magyarok!” 

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. 

Arany János: Nemzetőr-dal 
Süvegemen nemzetiszín rózsa, 
Ajakomon édes babám csókja; 

Ne félj, babám, nem megyek világra: 
Nemzetemnek vagyok katonája. 

/1848. április/ 

Petőfi Sándor: Márciusi ifjak 
Szolgaságunk idejében  

Minden ember csak beszélt, 
Mi valánk a legelsők, kik 
Tenni mertünk a honért! 

/Pest, 1848. június/ 


