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„A TURINI REMETE” – KOSSUTH LAJOS ÉLETE ÉS PÁLYAFUTÁSA
2. ÍRÁSBELI FORDULÓ

6. LEBORULOK A NEMZET NAGYSÁGA ELÕTT
Kossuth kivételes szónoki tehetségét beszédeinek részleteivel idézzük fel a Magyar
elektronikus könyvtárban található források alapján

A) Állítsák keletkezésük sorrendjébe a beszédeket, leveleket! 10 pont

B) Hol, milyen körülmények között hangzottak el az idézett szónoklatok, illetve mi volt a
levelek megírásának célja? 20 pont

1. „Keblem tele érzéssel, még sok mondanivalóm volna hozzátok; de az érzés elfojtja ajka-
mon a szót. Különben egypár napig körötökben szándékozván maradni; még lesz alkalmam
hozzátok bõvebben szólani. De most nézzétek – soha nem sírtam – és könnyezek.”
2. „Erõsen meg vagyok gyõzõdve, hogy általánosan elismert szelíd keblednek nemes ösztö-
nét követve, sérült vitézeinknek a kórodákbani ápolása körül akként intézkedendel, mint azt
egy anyától, testvértõl s honunk hû leányától méltán megvárhatni.”
3. „Mi nem vagyunk utolsók a sorban; a vihar, melyet nem tartóztattok fel, elsodor titeket is.
A bosszúálló Isten megtorolja a jogtalanságot és igazságtalanságot harmad- és negyedíziglen
mindazokban, kik ezt elkövették, mindazokban, kik elkövetni engedték, mert arra valók a jók,
a szabadok, mind az emberek, mind a népek között, hogy egyetértsenek, a rosszak, zsarnokok
pedig, hogy meghasonljanak.”
4. „És a legutóbbi percekben, június utolsó napjaiban lehullott egyszerre a fátyol, s a bécsi mi-
nisztérium jónak látta az ausztriai császár nevében megizenni a magyar király minisztériumá-
nak, hogy ha mindenáron meg nem alkuszik a horvátokkal, fel fogja mondani ellenünkben a
neutralitást. Ezzel az ausztriai császár a magyar királynak hadat izent. (Kacaj.)”
5. „Ily érzéssel vesszük önök fogadtatását, uraim. Alázatos szívvel hajlunk meg Isten ujja
elõtt, mely minket a nemzet szolgáivá hívott meg, hogy legyünk felelõs sáfárjai a nemzet aka-
ratának, mely önsorsának urává lõn.”
6. „…az örökkévaló Isten és az országnak Honvédelmi Bizottmánya nevében, ezennel a jelen
levelem elõtt folytatott bûnös életéért a földi igazság részérõl is bocsánatot adok és rendelek,
oly föltétel alatt mindazáltal, hogy a törvényhez és erkölcsiséghez állhatatosan megtérjen, és
fogadása szerint 150 fegyveres lovassal magát a seregvezér rendelkezése alá adja…”
7. Én részemrõl köszönöm ezen gráciát. Nekem nem kell. Ez rabság. Én rab nem leszek. Élni,
csak hogy éljek, nem akarok, nem fogok. Az ily pártfogástól halállal fogom magam megmen-
teni. Nekem, hogy éljek, szabad ország levegõje kell, és kell életcél.”
8. „A felsõ-dunai hadsereg tehát kinyilatkoztatja, mikint teljességgel el nem ismerheti, hogy a
magyar királyi szék birtokával az országgyûlés híre, tudta s megegyezése nélkül, akárki is
rendelkezhetnék. És kinyilatkoztatja, hogy Magyarország törvényes függetlenségét s a nem-
zet sarkalatos jogait az országgyûlés és általa megbízott kormány parancsai szerint védeni és
oltalmazni szent kötelességének vallja.”
9. „Mi meg vagyunk gyõzõdve, hogy nagy õseiteknek hû fiai, hogy vitéz bajtársaitoknak mél-
tó testvérei vagytok, kik a Kárpátoktól a Dráváig, s Mosontól a Duna mentében mindenütt ret-
tegéssel töltik el a háromszor erõsebb ellenséget. A kormány hathatósan és sikeresen intézke-
dik, hogy számotok folyvást növeltessék, nem azért, mintha segítség szükséges volna
vitézségteknek, hanem azért, hogy többen is osztozzanak babéraitokban.”
10. „Ha meg akarjuk kísérteni igazságos bázison kibékülni, szívesen hozzájárulok, s kinyilat-
koztatom, hogy azokat, kik kiküldetnek, ne tekintsük oly meghatalmazottaknak, kik az or-
szággyûlés helybenhagyása nélkül a speciális feltételeket megköthetik, mert akkor részletes
utasítást kellene elõre adni, ez pedig az alkura nem jó eszköz. Kiket az országgyûlés meg fog
bízni, kikre ezen szép hivatás és bizalom fog esni, fel fogják találni utasításukat azon szavak-
ban, miket elmondatni hallottam, hogy ti. köttessék béke Magyarország szabadságának, be-
csületének s jólétének megóvására.”

8. ATYÁMFIAI, VÉREIM, POLGÁRTÁRSAK! 8+16 pont
Kossuth nevezetes õszi toborzó körútjának állomásait kell felismerniük a képek alap-
ján. Állítsák idõrendi sorrendbe, mikor, hol mondott lelkesítõ beszédet, s írják le, mi volt
az egyes állomásokon a hatása Kossuth látogatásának!

KÉPJÁTÉK
A megfejtést a Keresztény Élet szer-
kesztõsége címére nyílt levelezõla-
pon kérjük beküldeni a megjelenés-
tõl számított 1 héten belül! A helyes
megfejtõk között értékes könyvju-
talmakat sorsolunk ki.

A fotó egy 2007. október 23-án fel-
avatott Kossuth-emlékmûrõl készült.
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7. TÉRKÉPÉSZET 11x2 + térkép 11 + 22 pont
Ábrázolják térképen a mûvészeti alkotásokkal megidézett helyszíneket, írják le néhány sorban,
milyen szerepük volt a szabadságharc idején! Írják le azt is, kinek, melyik alkotásáról van szó!

A) „Véres harc volt, a patak is / vértõl áradt azon reggel.
Támadt a cár és a császár / hatalmas nagy hadsereggel.”

B) „Ott megy õ, a vén vezér, utána / A hazának ifjusága mi,
Igy kisérik a vén zivatart a / Tengerek szilaj hullámai.”

C) Vállait egy kínos élet gondja, / Betegség és ötvennyolc év nyomja,
S õ feledve minden baját, búját / Ifjak közé hadi bajtársúl állt,

D) Kár azoknak a szabadság kardját / Kézbe venni, kik csak azért tartják,
Hogy a zsarnok a porig alázza, / S száradjon rá vér helyett gyalázat.

E) Fehér volt a világ, szép / Fehér hó este be,
Ugy omlott a piros vér / A fehér hóra le.
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9. KASTÉLYOK 8x3, összesen 24 pont
Melyik jeles magyar családok kastélyai, kúriái láthatók a képeken? Hogyan viszonyul-
tak a családok az 1848-as forradalomhoz és Kossuth Lajoshoz?

a) b)

c) d)


