„ Városunk ily lelkes nemzeti örömünnepnek soha tanúja nem volt...”
Ünnepre készülünk. Nemzeii ün
nepünk ugyan, de sokunknak csak
nem olyan meghitt, mint egy csalá
di esemény. Ezekre pedig megkü
lönböztetett figyelmet fordítunk. A
mostanit a szokottnál is nagyobb
várakozás előzi meg, egy különös
varázslat ragyoghatja át, hisz a
nagy esemény 150. évfordulójára
fogunk emlékezni. Csak ne jusson
arra a sorsra, mint a centenárium,
amelynek várt ragyogását a diktatú
ra komor fellegei már erősen beár
nyékolták, és évszázadoknak szóló
üzenetét egy torz kísérlet elfogadá
sához próbálták kisajátítani! Mert
sanda szándékok ma is léteznek...
A márciusi forradalmat kétségte
lenül mindenekelőtt Pestnek és a
48-as ifjúságnak köszönhetjük. A
magyar polgári átalakulás előkészí
tése, a modem magyar állam meg
teremtése. majd a kivívott eredmé
nyek megvédése viszont rajta kívül
nemcsak az országgyűlésnek, ha
nem az egész országnak is az érde
me. Tehát ez esetben ha Peslet
mondunk, az egész országot értjük.
Ha a pesti ifjúságot csodáljuk, az
egész ország áldozatkész és hazafi
as lakossága előtt tisztelgünk. Ezért
semmiképpen sem méltatlan eljá
rás, ha e jeles évforduló alkalmával
itt azt idézzük fel, hogyan rezonált
a vidék, illetve annak egyik jelentős
települése a máig és méltán csodált
pesti eseményekre.
A forradalom híre a Duna-Tisza
közén sem egyforma gyorsasággal
terjedt. Kalocsa környékén csak
március 22-én szerzett tudomást a
lakosság
a
forradalomról.
Félegyháza és Halas pedig csak 26án reagált érdemben. Kecskemétre
már másnap nemcsak a nagy ese
mény híre érkezett meg, hanem
több pesti nyomtatvány is. Ezeknek
az itteni lakosságra tett hatását ér

zékelteti, hogy a város honatyái es
ti óráikat elmélyült tanácskozással
töltötték, és másnap már felkészül
ten indultak gyűléseikre. Március
17-én a reggeli órákban a városhá
zán Nagy Lajos főbíró „előteijesztvén a közelebbi Pesti nagyszerű
nép mozgalomról vett tudósításo
kat”, egy átgondolt programot is
mertetett, amely alapján halogatás
nélkül intézkedtek. Mivel a forra
dalom „hire s ezeket tartalmazó
nyomtatványok a helybeli lakosság
között is hirtelen elterjedvén, köz
lelkesedéssel fogadtatott”, a város
sokat tapasztalt vezetői minden bi
zonytalanságnak elébe kívántak
menni. Ezért, „hogy a sem mind in
kább terjedő lelkesülés magára ha
gyatva közbátorságra veszélyes ki
csapongássá. fejetlenséggé ne fa
juljon, sem a felesleges beavatko
zás nagyobb ingerültséget elő ne
idézzen', szükségesnek tartották,
hogy a lakosság érdekeit képviselő
Választott Közönséggel együtt ta
nácskozzanak és döntsenek.
Ez a tavasz a fiatalságé volt. Vá
rosunkban is számottevő szerephez
jutott. Még 17-én délelőtt a „hely
beli Ref. Fő Iskolában tanuló Ifjú
ság azon kívánságát nyilvánítván,
hogy ezen köz lelkesedéshez csat
lakozása jeléül a Fő Iskolára nem
zeti lobogókat szándékozik kitűzni,
s ha vallyon az Elöljáróság hasonló
zászlót ki tűzni fog e, tudni kíván
ják." Mivel a honatyák egyetértet
tek az ifjúság céljaival, „a város há
zára is közkívánat következtében
Nemzeti lobogó rendelten kitűzet
ni”, de ismételten leszögezték
hogy „minden félreértés elhárítása
ra s történhető zavarok meggátiá
sára a lakosok értesíteni rendelten
nek, hogy a fentebb érdeklett nem
zeti kivánatok csak békés úton a
Törvényhozás által céloztatnak el

éretni, nem pedig erőszakkal életbe
léptetni.” A fiatalok jutottak szóhoz
aznap délután is, amikor egy cso
portjuk a tanácsülésen megjelenve
felajánlották közreműködésüket a
közrend fenntartásában. Javasla
tukra hirtelenjében három jelentke
zési ivet szerkesztettek e felírással:
„Alulírottak a lelkesedés jelen kor
szakában a netán lehető kitörések
meggátlására ideiglenesen a hely
beli tanács és Választott Közönség
rendelkezése alá adjuk magunkat.
A három ívet a következő egy-két
nap alatt 164 fö írta alá. Az első kö
zött volt Gyenes Mihály mérnök,
Homyik János jegyző, Csányi Já
nos tanácsnok. Karácsonyi Zsigmond választott polgár...
Az ünnepi hangulat ezzel nem
ért véget, sőt ezután lépett ki igazán
az utcára is. Másnap már - Merse
Konstantin görög kereskedő fel
jegyzése szerint - „A köz népnek
mejjükre, kalapjukra tűzött setém
ből tsinált nemzeti koszorúkat hor
doznak Kecskeméten a papok, pia
risták, barátok és fö emberek." A
magisztrátus 3 ezer példányban hir
detményt adott közre, amely tükrö
zi a lakosság állásfoglalását is:
„...több századok óta emésztődik a
magyar köznép szivében azon óhaj
tás, vajha ezen régi dicsőségű hazá
nak minden egyes lakói rangkü
lönbség nélkül a törvények előtt
egyenlőek, a hazának minden köztértiét egyenlően viselők, s annak
közszükségein egyaránt segítők
lennének:*^ törvény hozásában az
adódó nép is képviseltetnék: maga
pedig e Hon idegen befolyástól
ment s önlábán álló szabad haza
lenne...”
Kétségtelen tehát, hogy Kecske
méten a polgári társadalom megte
remtésére irányuló program min
den jelentős társadalmi rétegben

• H onvéd-toborzás.

A különböző m egyék nemesi
ifjúsága m ár az egész reform 
korszak idején, azaz 1825-től
kezdve, rajongott a szociális re
form okért, és éppen olyan
„nem zeti értelem ben” gondol
kodott, m int az akkori pesti
vagy pozsonyi ifjúság. Voltak
m egyék, m elyek iÍjaik egy ré
szét Pozsonyba küldték, hogy
segítsenek az ottani fiataloknak
a reform eszm ék teijesztésében
és m egvalósításában, továbbá a
konzervatív követelések eluta
sításában. A m agyar nyelv ápo
lása és terjesztése érdekében ami akkor term észetesen a rcform korszakkal összefüggött
több m egye ifjúsága alapított
speciális eg y esületeket. így
például m ár az 1 8 2 5 -1830-as
években létrejött N ógrád vár
megyében egy N em zeti Intézet,
am elynek célja a m agyar nyelv

te rje sztése
a nem ma
gyarok, fő
leg a nem
m agyar pa
rasztok kö
rében. Ez.l
az intézet, tulajdonképpen in
kább egy egyesület, célul tűzte
ki magának, hogy alakítson egy
m agyar tanító-tanár-képző in
tézm ényt. A ddig azonban, amíg
ezt az intézm ényt pénzhiány
k övetkeztében nem
tudták
m egalapítani,
elhatározták,
hogy azokat az iskolai tanítókat
ós tanárokat, akik m agyar nem 
zeti szellem ben és m agyar
nyelven oktattak, ajándékokkal
stb. fogják kitüntetni. Ebből a
célból rövidesen m eg is indult a
fiatalság körében a gyűjtés. En
nek az intézménynek egyik ve
zető szem élyisége Sréter János,
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nagy visszhangot ébresztett. A vilá
gi és az egyházi értelmiség ver
sengve igyekezett a köznép számá
ra minél érthetőbbé tenni a követe
lések tömör megfogalmazását.
Gömöry Frigyes több oldalra terje
dő versbe szedte a 12 ponthoz fű
zött magyarázatát. Csányi János ta
nácsnok és Kovács József főjegyző
a tizedgyűléseken elemezték, mit
jelenthet e város lakói számára a tu
catnyi követelés valóra váltása.
A forradalom vívmányainak
megtartásához kellő erőre, fegyve
res szervezetre volt szükség. Ekkor
pedig önálló magyar hadsereg nem
létezett. Ezért vált nemzeti üggyé a
nemzetőrség létrehozása és meg
szervezése. Petőfiék is szorgalmaz
ták ennek felállítását, mivel ez volt
az a polgári szervezet, amelyen ke
resztül a nem kiváltságos társadal
mi csoportok már az első napokban
a tényleges hatalom részeseivé vál
hattak. Batthyány Lajos miniszterelnök is első leveleiben ennek a
szervezetnek a megformálását tar
totta szükségesnek: „Városokban s
népesb helyeken a vagyonos osz
tályból oly őrség alkottassék, melly
már együttartása által a személy és
vagyonbiztonságot fenntartani ké
pes legyen.” Kecskemét polgárai
ennél demokratikusabb szervezet
mellett döntöttek. Március 20-án,
tehát még jóval a megyei választ
mány megalakulása előtt „öszve
gyülekezvén több c városnak min
den rendű becsületes polgárai”, aki
ben belül „legelöszöris szükséges
nek találtatott egy választmány ki
küldése a jelenlevők közül”. Ez a
grémium már a következő napon
elkészítette és elterjesztette rend
szabályát. Igen figyelemre méltó,
hogy nemcsak a vagyonos polgá
rokra gondoltak: „Felszólíttatik
minden rendű és rangú polgár,
hogy tartsa hazafiúi kötelességének
a béke és csend fenntartásához sze
mélyes őrködés által hozzájárulni.”
A szabályzat egy újabb pontja je
lezte, hogy nem elírásról van szó, a
vagyoni megkülönböztetést itt tel
jesen mellőzni kívánják: „egy e
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szervekkel,
m égpedig ún.
„ultralibcrális” szellem ben am int ezt a bécsi titkosszolgálat
többször ismételte. Am int a tit
kosszolgálat jelentéséből m eg
tudható, az egylet szervezett
m ár 1839. m árcius 24-én egy
jelentős bált, am elyben min
denki m agyar díszruhában je 
lent meg. M indez vonatkozik
az akkori és ottani kolostori ta
gokra is.
A m egyei ifjúság igyekezett
a választásokon a liberálisok
kal tartani. így például K om á
rom ban a nem esi ifjúság szer
vezett a m egyei gyűlés alkal
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czélból a városházánál megnyitott,
sőtt ipásutt is hordozandó aláírási
ívre minden becsületes polgár a
választmány tudtával és megvizs
gálása mellett - nevét odaírhatja."
Ez a megnyilatkozás, amely több
mint figyelemre méltó, a későbbi
helyi események ismeretében tá
volról sem véletlen.
Kecskemét főbírája már március
27-én önérzetesen jelenthette a me
gyei alispánnak, hogy városában az
előző napig csaknem ezren Írták alá
a körözött íveket. Jellemző a köz
hangulatra a város kiváló nyomdá
szának, Szilády Károlynak a meg
nyilatkozása. aki „kinyilvánitá, mi
szerint az itt alakuló nemzeti örscregbe állani szinte polgári köteles
ségének tartaná, de mivel rossz hal
lása miatt arra alkalmatlan, fiai kö
zül pedig egyik sincs ide haza, a he
lyett... a helybeli örsereg részére
kellő nyomtatványok díj nélküli el
készítése által kívánja hazafiúi buz
galmát kimutatni... Egyszersmind
pedig a vasárnapi díszmenethez se
gédeivel együtt saját zászlójuk alatt
csatlakozást megengedni kéri."
Ilyen légkörben a nemzetőrség
felesketése csakis ünnepélyes kö
rülmények mellett történhetett
meg. A választmány külön tervet
készített erre az alkalomra: „Elő
ször a tanuló ifjúság fogja énekelni
a Szózatot, azután az elnök fog szó
noklatot tartani, s ekkor történik az
esküvés. Eskü után ismét az elnök
szónokol, ekkor az ifjúság a Him
nuszt clcnekli és egy menet fog tar
tani a Rákóczi induló mellett.'
Ezt a vasárnapot ezek az esemé
nyek valóságos népünnepéllyé tet
ték: „több mint nyolez ezer. min
denféle más lakosok jelenlétében, a
városháza előtti téren” került sor az
eskütételre. A főbíró hivatalos je
lentésének elkészítése során sem
tudta kivonni magát az előző napi
események hatása alól: „az eskü
utáni díszmenet annyi ezrek által a
legszebb rendben, a legcsendeseb
ben ment véghez, éltetvén a királyt,
a hazát a szabadságot és egyetér
tést, úgy hogy méltán mondhatjuk.

hogy városunk ily lelkes nemzeti
örömünnepnek soha tanúja nem
volt, mely nemzeti ünnepnap em
lékére városunk azon estve kivilágittatván egész éjfélig viselő ün
nepélyes színét sok ezreknek elébbik mozgása állal, s a nemzeti örök
nek az cstve megkezdett erélyes
folvigyázása mellett, minden a leg
kisebb zavar nélkül,"
Az ünnepi hangulat még a város
ban állomásozó katonaságra is át
terjedt. és az a „legnagyobb rokonszenvét tanúsítá". Az ezredes jelez
te a főbírónak, hogy „ez ünnepség
iránti tiszteletből, délután a Sétaté
ren zenét fog tartani". Ennek hatá
sára „ismét összve jővén a városhá
zánál a nemzeti örsereg, a legszebb
rendben zászlóik alatt elmenvén a
Sétatérre, onnan egy pár fö utczán
elvonulva, a városházától csende
sen szétoszlott."
Tisztelegjünk most előttük, akik
azonnal fel tudták ismemi a politi
kai változások irányát és jelentősé
gét! Tanuljunk tőlük, akik az ellentámadás során nem hozták vissza
nyakukra azokat, akiktől menekül
ni kívántak, hanem újabb és újabb
anyagi áldozatokat vállaltak, és iga
zukat fegyverrel is hajlandók vol
tak megvédeni. Fejezzük ki irántuk
nagyrabecsülésünket, mert együtt
és önfeledten tudtak örülni annak a
változásnak, amely távolról sem
egyforma szabadságot és egyforma
lehetőséget hozott mindenkinek.
Hajtsunk fejet azok emléke előtt,
akik nemcsak lelkesedni és ünne
pelni tudtak, de hajlandók voltak
életük kockáztatásával, sőt feláldo
zásával védeni a törvényes rendet,
amely a társadalom tagjaként bizto
sította egyéni érdekeiket is. Ők
megtettek mindent, amit ember sza
badsága és méltósága megőrzése
érdekében megtehet. Bár a túlerő
őket is le tudta vemi, helytállásuk,
eszméikhez való ragaszkodásuk
miként akkor is, most is méltán éb
reszt nem múló nagyrabecsülést és
rokonszenvet irántuk.
Iványosi S zabó T ib o r

m ával
egy
nyilv án o s d e 
m o n s trá c ió t,
zenekari kísé
rettel.
Ilyen
e set tö bbször
is e lő fo rd u lt.
és ez a lelkesedés egyre in
kább m agával ragadta a töm e
geket is, sőt a résztvevők kö
zött volt a helyi gam izon né
hány m ag y ar tisztje, akiket
azonban később letartóztattak.
A korm ányszervek attól tartot
tak, hogy a kom árom i d e 
m onstráció, a m egyei m ozgal
m ak m indenfelé m egism étlőd
nek. Az ifjúsággal szem ben
azonban nem tudtak sem m it
sem tenni. Egész so r titkos j e 
lentés szólt a m egyei ifjúság
tü n tetéseiről, különböző he
lyeken.
Mint említettem, az erős nem 

zeti érzés, a nacionalizmus, a
megyék itj óságánál éppen úgy
megvolt, mint az országgyűlési
ifjúságnál. Nagyváradon meg
alakult ebben az időben egy
„veszélyes”, főleg fiatalokból
álló szervezet (tagjai diákok,
kézművesek és néhány fiatal ér
telmiségi volt). Ezek elhatároz
ták, hogy azokat, akik németül
beszélnek, elszigetelik a többi
ektől; előfordult m ég az is, hogy
egyeseket az utcán inzultáltak.
A m ár említett bécsi titkosszol
gálati ember, Ferstl, aki egyben
a magyar reformkorszak politi
kai életének egyik legjobb isme
rője volt, rámutatott a magyar
nyelv előretörésének várható
következményeire.
Az ún. vármegyei gcnerálkongregációnál az ifjúsági bizottság
volt az, amely a galériákat a
(Folytatás a 1.1. oldalon.)

A fiatal M agyarország
egy 20 -2 2 éves fiatal m agyar
em ber volt. M ellette voltak
m ég számosán, akik később is,
nemcsak a megyei politikában,
hanem a nem zeti-országos po
litikában is jelentős szerepet
játszo ttak . (K ubinyi Ferenc,
Fráter Pál, Kubinyi Ágoston
stb. - valamennyien liberálisok
voltak.)
A fiatalok alapítottak Győ
rött egy Olvasószövetséget is
(szó szerint: O lvasóegyesüle
tet). Ennek az egyesületnek
tagjai m egjelentek a m egyei ge
nerálkongregációkon, és vitát
folytattak a hivatalos megyei
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VELEMENYEK 1848-RÓL

É lő h agyom án y?
1848. m árcius 15-e 150 éves évfordulója k apcsán az alábbi kérdésekkel fordultunk városunk né
hány polgárához:
- Hogyan lálja. mit jelent az em bereknek 1848 ünnepe?
Mit je le n t ez az ünnep Ö nnek?
Vannak-e 1848-nak olyan eszméi, melyek m a is időszerűek?
Kimegy-e m ajd a főtéri ünnepségre?
- Tud-e '48 politikusaihoz hasonlítható, m ai hiteles politikust említeni?
Poty o n d i L ászló, k ó rh á z i
dolgozó:
Nagyon keveset tudnak az
emberek 1848-49 eseményei
ről. Talán azt kellene tudniuk,
amit az általános iskolában hal
lottak, de a legtöbben az iskolai
anyagnak csupán a töredékére
emlékeznek. M árcius 15-ről?
Szinte semmit... Úgy érzem,
akik körülöttem vannak, nem
sokat törődnek az egész évfor
dulóval. 1848 nagyon régen
volt, messze van tőlünk. A z ak
kori emberek érzései, amiért a
forradalm at végigvitték, a leg
fontosabb eszmék, úgy gondo
lom, ina is aktuálisak lehetné
nek, de a két korszakot senki
nem köti össze. A mai magyar
ságtudatot nem lehet a múlt szá
zadi hazafisághoz hasonlítani.
Ha felidézem 10 évvel koráb
bi magamat, akkori érzésvilá
gomat - az egész sokkal többet
jelentett ak k o r nekem , mint
most. A magyarság sorsa helyett
engem m a m ár inkább az embe
riség helyzete érdekel, nincs en
nek köze a mostani Európához
csatlakozásnak, inkább a saját
gondolataim eredm ényeképp
érzek így. Ugyanakkor azt ve
szem észre, M agyarországon
kezd újra megerősödni a m a
gyarságtudat. Kezdünk büszkék
lenni rá, talán egy-két éve
nagy szerepe van ebben az álla
mi propagandának, én a Hon
foglalás cím ű filmet vagy a millecentenáriumi eseménysoroza
tot is propagandafogásnak gon
dolom . Feltűnt nekem, hogy
mindez tudatos törekvés, ami a
legtöbb em berre hat, rám nem.
A m árcius 15-ei ünnepségre
nemigen szoktam elmenni. Ha
mégis, akkor csak azért, mert
ismerőseim szerepelnek, sza
valnak, koszorút helyeznek el,
de m aga az ünnepség nem érde
kel. Kokárdát ki szoktam tűzni,
bár tudom, hogy ez másoknak
sem jelent túl sokat.
Nem tudok hiteles politikust
említeni. Tudok viszont hiteles
embert, aki nem politikus. Szá
momra Szabó István filmrende
ző hiteles ember. Amikor az
O ffenbach titka cím ű filmet
Kecskem éten forgatta, láthat
tam. hogyan dolgozik. Munkája
és személye azóta bizonyíték
nekem arra, hogy nálunk is van
nak nagyszerű emberek. Kár,
hogy alig tudunk róla és a hoz
zá hasonlókról valamit. Kár,

hogy hétköznapjainkban alig
szerepelnek.
Dr. Szabó Ákos ügyvéd:
- Március 15-e eszmeisége,
története - s ez meggyőződé
sem - iskolába való, kötelező
tananyag, az akkori események
menetét minden magyar ember
nek illene ismernie, lilik ismer
ni. de ezzel nem szabad kérked
ni, nem szabadna mindenből
politikai jelszavakat csinálni.
Március 15-e valóban a leg
szebb ünnepünk, de amikor a
’48-as eszm éket mai célokra
használják, akkor ezt a napot én
inkább a tavasz ünnepének tarHa 1848 eszméi megvalósul
tak volna, akkor ma örömmel
ünnepelhetnénk. D e 48-nak már
a folyománya is kiábrándító, és
a mai világ egyáltalán nem al
kalmas arra, hogy az ilyen ün
nepeket kiemeljük. Annyi m in
den nyomasztja most az embe
reket, hogy többségüket ez az
esem ény nem érdekli, ’48-ra
visszatekintve azt láthatjuk,
hogy eszméi meg nem valósult
álmok, a mai ember becsapott
nak érzi magát a történelemmel,
s a száz-kétszáz éves lemara
dást látva annak sem örül, am i
nek lehetne. A polgári forrada
lom összes eszméje időszerű
ma is; igazi jogegyenlőség, tö
kéletesebben működő demokrá
cia kellene.
M indkét esetben a nemzet
gazdagodása lett volna a leg
fontosabb, nemcsak egziszten
ciálisan, hanem lelki téren is, és
m a gazdagságról egyik értelem
ben sem beszélhetünk: elszegé
nyedett ország vagyunk, ahol a
kulturális értékek - egy nagyon
szűk réteg kivételével - senkit
sem érdekelnek, ennek a réteg
nek pedig a történelem alakítá
sába napjainkban sincs semmi
féle beleszólása.
A m árcius 15-ei ünnepségre
kimegyek, mert énekelni fogok,
a Pedagógus Kórus tagja va
gyok, s a kórussal Kossuth-nótákat adunk elő, ezek szép da
lok, ’48 hangulatát idézik, nagy
lelkesedéssel készülünk,
Szomorúan tudok válaszolni
az utolsó kérdésre: számomra a
magyar politikai életnek nincs
hiteles személyisége. Nem poli
tikus talán van: a kórus vezetőnk
és hiaga a kórus. Mert amikor
elvállaltuk a szereplést, amikor
odamegyünk és énekelünk; mi

ezzel azt bizonyítjuk, hogy az
ünnepet igazi rangja szerint ér
tékeljük.
Dr. Ikrényi Im re, nyugdíjas
főorvos:
- A legtöbb ember 1848-49ről annyit tud, amennyit az is
kolában tanult. Az, eseményeket
a tananyagnál részletesebben
nem sokan ismerik. Úgy látóm,
azok is kevesen vannak, akiket
az akkori történések igazán ér
dekelnek, a kor, a múlt századi
eszmevilág a mai ember számá
ra túlságosan atavisztikus.
Március 15-e gondolatai va
lóban méltóak az ünneplésre,
mégis úgy gondolom, az esemé
nyek további menetét - a hábo
rút - nem biztos, hogy ünnepel
nünk kellene. A mikor a szabad
ságharcot elveszítettük, akkor
az összes többi reformeszme
háttérbe szorult. A 48-49-es
szabadságharc
jelszavainál
ezért én ma is jóval aktuálisabb
nak érzem a reformkor fő gon
dolatait, a polgári forradalom
klasszikus eszméi közül pedig
az egyenlőség jelszavát emel
ném ki. Igazi egyenlőségre ma
is szükség lenne, s talán a sza
badságharc bukását követő ese
mények is másképpen alakul
hattak volna, ha az egyenlőség
eszméjét az akkori politikusok
komolyan veszik. A nemzeti ön
tudat létét ma. is fontosnak gon
dolom. S bár a mostani európai
helyzetben nemzeti identitá
sunk bizonyos részét fel kell ad
nunk, kultúránk, szokásaink
legfontosabbjainak - földrajzi
helyzetünkből adódóan is mindenképpen meg kell marad
nia. Amit nem szeretek, az a
melldöngető hazaszeretetet; az
erőszakos magyarkodáson túl
kellene lépnünk végre.
A főtéri ünnepségre nem fo
gok kimenni. Azért nem me
gyek ki, mert az ünnepségnek
szám om ra nincs jelentősége,
nekem újat nem mond, sablonos
ünnepi beszédeket, évenként is
métlődő verseket már nagyon
sokat hallottam. Kokárdát nem
fogok viselni, soha semmilyen
jelvényt nem tűztem ki sehova
- engem ehhez az országhoz
köt minden, dé az érzéseimet
nem kívül szoktam hordani.
A mai politika hiteles szemé
lyiségei? Nem, nincs ilyen. Ze
nészek vannak, írók, de őket
művészi tevékenységükért be
csülöm. Nincs politikus, akit

(Folytatás a 12. oldalról)
liberálisok számára átadta. Az if
júság még a konzervatívok elleni
aktív támadásoktól sem riadt
vissza. A vármegyei generálkong
regációnál az ifjúsági bizottságok
majdnem ugyanazt az álláspontot
képviselték, mint az országgyűlé
si ifjúság az országgyűlésben. A
hivatalos szervek többször tilta
koztak, mondván, hogy mindez
anarchiához fog vezetni. Krassó
megyében a konzervatívok attól
is féltek, hogy az ifjúság mozgal
ma az ő bukásukhoz fog vezetni.
A fiatalság által megismételt úgy
nevezett nyugalom- és rendzava
rás miatt a megyei magisztrátus
éppúgy félt és elveszítette hatal
mát, mint az országgyűlési elnök
ség. A politikai jogok az egyes
varmegyékben különbözően vol
tak rendezve; voltak megyék,
amelyekben már a húszéves fia
tal nemesek aktív és passzív vá
lasztási joggal rendelkeztek.
A protestáns, illetve kálvinista
felckezetek különösen elöljártak
ebben. Miután az 1790/179l-i or
szággyűlés a protestánsoknak
megadta a jogot, hogy mindenfaj
ta iskolát szervezzenek, ezeknek
az iskoláknak az ifjúsága különö
sen reformkövetelővé vált - ami
persze az egyház évszázados tör
ténetével is összefüggött. A rend
őrség titkos jelentései szerint
ezek a fiatalok terjesztették töb
bek között a nacionalizmus és li

beralizmus eszméit, mégpedig
egyre aktívabban.
A fiatalság király- és kormányellenes beállítottsága a lengyel
kérdéssel kapcsolatban is látható
volt. A lengyel internáltakat ti.
Erdélyen
keresztül
transz
ponálták, és az ottani magyar if
júság egyhangúlag az internáltak
mellé állt. Erőszakkal is követelte
több helyen azok szabadon bo
csátását. Ez természetesen össze
függött az évszázados magyarlengyel barátsággal, valamint a
monarchia konnánya iránti ellen
séges szemlélettel is. Erdélyben,
mint legtöbb helyen s vidéken,
nemcsak a református, de a kato
likus iskolák ifjúsága is többször
kiállt az uralkodó monarchia el
len. Az erdélyi fiatalság legfonto
sabb követelése - mint a magyarországi magyar fiataloknál is
egyik legfontosabb kérdés - a
„magyarok országainak egyesíté
se”, ti. Magyarország és Erdély
volt.
Az eperjesi jogakadémia hall
gatói már a XIX. század harmin
cas éveiben is többször tüntettek
hasonló célok érdekében. A po
zsonyi lutheránus líceumban pe
dig már 1790-ben megalakult egy
Magyar Társaság, amelyet rövi
desen több hasonló is követett.
Ezeknek célja és törekvése volt a
magyar nyelv és a magyar iroda
lom ápolása és főleg terjesztése.
Ezt látva a titkosszolgálat el akar

ta érni, hogy a református és
evangélikus ifjúság is katolikus
iskolába járjon. *
Á fent elmondottakból az is
nyilvánvalóvá válik, hogy a formányzati körök aggodalma a fia
tal Magyarországgal kapcsolato
san nem volt ok nélküli. Ezek az
aggodalmak az 1848-as márciusi
napok teljesítményei következté
ben természetesen nem voltak
alaptalanok. A pozsonyi ifjúság
követelte a fiatalság katonai ki
képzését. Az országgyűlési ifjú
ság minden reggel felvonult az
országgyűlés elé, mégpedig ka
tonai rendben, a pozsonyi or
szággyűlési képviselők néhány
liberális tagjának vezetésével.
Az is érdekes és fontos jelenség
volt, hogy a pozsonyi országgyű
lési képviselők egy része, vala
mint főleg az országgyűlési ifjú
ság a pozsonyi zsidóság védel
mére is kelt. A város zsidó ne
gyedeinek védelmére külön fia
talokból álló őrségek alakultak,
hogy azokat mindenféle táma
dástól megóvják. A megyei ifjú
ság és a protestáns iskolák diák
jai is speciális nemzeti gárdákat
állítottak fel 1848 márciusának
napjaiban, egyrészt, hogy a nyu
galmat biztosítsák, másrészt,
hogy katonailag gyakorlatozni
tudjanak.
A Forrás m árciusi számában
megjelent tanulmány részlete.

hozzájuk tudnék mérni. S pá
lyám során, a szakmámban is
találkoztam néhány nagy sze
mélyiséggel, de ők sem közéle
ti személyiségek voltak, hanem
nagy szakmai tudássaj rendel
kező kiváló emberek. És végül:
nekem az állam alapítás Ma
gyarország legszebb ünnepe,
mert ebben legalább győztünk.
D om bóvári Ágnes, végzős
gimnazista:
- Azt hiszem, 1848 hagyo
mányai (a mai kor emberének
nem jelentenek túl sokat. A kor
társaim között legalábbis alig
akad olyan, akit ezek a kérdések
érdekelnének. Ebben az élet
korban mindenkit a saját jövője,
boldogulása foglalkoztat.
Ha végiggondolom azt, amit
'48 történetéről tudok, és szám
ba veszem a forradalom követe
léseit, akkor úgy látom, mára a
legfontosabb cél megvalósult;
én az egyenlőség eszméjét tar
tom a legfontosabbnak, s ma
már véleményem szerint az em 
berek egyenlőek, legalábbis jo 
gi értelemben azok. Ha valaki
nek igaza van, az a törvény
előtt, bírósági perek során rend
szerint győz, akár anyagi hely
zetétől fiiggetlenül is. Fontos
lenne, hogy ez az egyenlőség az
országok közt is ugyanígy meg
valósuljon. Nemzetközi jogász
szeretnék lenni, e szakterület
nagyon érdekel, s ha tervem
megvalósul, akkor olyan hely
zetbe kerülök, hogy tenni is tu
dok majd a saját hazám boldo
gulásáért. Ki kell, hogy derül
jö n , M agyarország semmivel
sem rosszabb hely, mint Európa
más államai.
A politikusokról az a vélemé
nyem, hogy az emberek, a tö
m eg m ozgósításához értenek
ugyan, igazi mondanivalójuk
azonban nincs - vagy csak én
nem ismerem eléggé őket. Hite
les embert csak olyat tudok, aki
m ár nem él . Tolsztoj - világról
vallott
gondolatat hozzám is
közel állnak. Ma élő politikus,
ilyen, nem ju t eszembe.
A főtéri ünnepségre nem fo
gok elmenni. Gimnáziumunk is
rendez iskolai megemlékezést,
nem tartom fontosnak, hogy két
ünnepélyen is részt vegyek. A
kokárdát viszont kitűzöm, ez a
kis szalag a forradalom jelvé
nye volt, tisztelegni akarok
ennyivel elődeink emléke előtt,
fontosnak tartom a hagyomá
nyokat. Tavaly, amikor angol
vendégek jártak nálunk, búcsú
záskor nekik is kokárdát adtunk
ajándékba, hogy M agyaror
szágról kézzelfogható emlékük
is maradjon.
Szabó Tam ás

• Az u ralk o d ó m árcius I6 -án fogadja az országgyűlés
küldöttségét, és ígéretet tesz a m ag y ar n em zet követeléseinek
teljesítésére.

Kecskemét városi első kerület választóihoz!
Vettem őnöEnek foNő bú 22-röl botzim bocsilőtt Igen becses levelét. —
Tartalma: édesen lepett meg, — mert meg vsgjok g^6i6dve, mikép
őszülte polgári bizalom keltejéből credclt; — mert biionysdgét látom benne
aum megismerésnek, mikép ka tettem valamit : nem hírért, nem dicsőségért,
nem jutalomért, hanem forrún szeretett honomért lettem, — és e’ megismerés
nek .tudása volt és marod polgári életem büszkesége, Kdl Budapesten jattius bú 23-kán 1843.

Kossuth Lajos m. k.

HIRDETMÉNY.
Kecskeméti tisztes Polgárok és Lakosok!
közelebbi napokban, édes iUjgyartuiink Mrnyülinéiiyoiro tekintve oUy rendkívüli .
Ittasukba léptünk be, mellyuet Hl/ rögtöni beallhatiaát, a' legvérBaaebb reoénjüek sem
jövendölhetek vata meg előre. ügyania több aiiaadok éta emésstadlk a' magyar ItOmép
•elvében azon óhajtás, vajha ezen régi dioiségú bakinak minden egyek lakói raagkOIOnbaég nélkül a* törvények előtt egyeljük, a’ luáuafc minden kőiderheit egyenlően viselők, ’•
úrnak kOiarikeégeta egyaránt segítők lennidek; — a’ törvények hoaásibali, as adízi nép
Is képviseltetnék; maga ptjdig e'Hon idegül befolyásiéi ment -e Onláitan álló szabad haza
lenne ’s több C fáéit, a elljek a' viroshdzá előtt kitett 12 pánink alatt bővebben Is ki- .
fejtve olvashaték ! íme ezen légeit várt idiazak hlrteleti belépőit, mtdlyben teljes reménynyel várhatni, kogya'uép ezctl óhajtásai, meg is valésuihatnal. — A'törvényeket siketé .
Honatyák az országgyűlésen együtt vanntl, íz maliiéit közkívánatok sikcreailéeét kozlctkesedésael, egy ezlvrel lélekkel elhatározván, fenséges Nádornak vezérlete italt, fényes
küldöttséggel járulnak felséges jé Királyiak azine elcbo, hogy azokat elfogadni, 'a lor....................
nieéliéatassék.
Kovács Gergely; s. ki

Csátiyi János, s. k.
hatjaimWrt.
Kovács József, s. k.

• A m ag y ar sereg Pákozdnál szeptem ber 29-én visszaverte a tám adó Jellasicsot.
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