címlapon: részlet a Nemzeti dal kottájának

előlapjáról

"Csatájak a védelmezett
Népjog csatája volt."

A kiáIlítás
a Bács- Kiskun Megyei Közgyűlés
és a
Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Kollégiuma
anyagi támogatásával jött létre.
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Magyarország történetének számos olyatl mozzanata, időszaka
VIW, amely fordulatot hozott a korábbi gazdasági, társadalmi, politikai viszonyokhoz képest. Egyik ilym jelentős sorsfordító eseménysor az
1848/49-es forradalom és szabadságharc időszaka, amikor törvényes
úton lehetőség nyJ1t ajeudalizmus felszámolására, a politikai berendezke·
dés megváltoztatására, a Habsburg-birodalltlOn beliil a nemzeti önál/ás ki·
vívására. Ezzel Magyarország a polgári államok sorába lépett. A most
150 éve végbeme1lt történelemfomláló napok, hetek, hónapok eseményei
érdemesek arra, Jrogy kis időre mega1ljUllk és emlékezzunk a történtekre,
a kor jeles szereplőire. Levéitárunk elsődleges célja ez volt a kiállítás megrendezésével.
A törtélletl'rús jóvoltából az 184B/49-es országos eseméllyek és
vezetői "tindetl magyar ember előtt ismertek. Kevesebb figyelem irányult
eddig a vidékre, arra, !lOgy az ott élők hogyan fogadták a forradalom hírét, miként kapcsolódtak be a történésekbe, hogyan élték meg azokat.
Egy-egy vidék: megye, város, község lakói maguk is alig ismerik a szúlő
földjúkötr, lakóhelyúkón zajlott esemétryeket, azok Jlelyi résztvevőit.
A korszak nagyjelentőségű döntései tlem vidékünkón - a mai
Bács-Kiskun megyébell - szíj/ettek, a forradalom és szabadság/wrc meghatározó fontosságú eseményei Ilem iti zajlottak, mégis /Így gondoljuk a he4
lyi eseméIlyek, személyek megismerése elmélyt'theti nemcsak 184B/49-ről
szerzett ismereteitrket, de megyénkhez, városunk/roz, községünkltöz fűző
dő kötődésunket is szorosabbra fOt/hatja. Kia11ításutlkkal egyúttal némi se 4
gítséget kívánUIlk nyújtani az oktatás e1métlyszeTÚbbé tételében tanároknak, diákoknak egyaránt.
A kiállított dokumelltulllok rendszere a kronológia, az időrend.
Az iratok a történések sorrelldjébell követik egymást. 19yekezh'illk megragadt/i és bemutattli a nagyjelentőségű és a vidékű"kre jellemző eseményeket. A helytörtétlet teljes, átfogó bemutatására egy t1agyszabáslÍ kiállítás
sem va1lalkozJrat még oly rövid - 2 év - időszak esetében sem.
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Kamarakia1fításunkkal ínkaob a torténések vilfanásszerú bemutatására, a
hangulati elemek dokumenta1ására tórekedJreltUnk. (A leve1tár a korszakból őrzött ;ralai,wk sokkal részletesebb bemutatását adta már 1988-ball,
mikor megjelentette wA mai Bács-Kiskun ",egye az 1848-49-e5 forradalom
és szabadságharc idején" c. dokumentumkötetét.)
A kiállított dokumentumokkal megpróba7tuk lefedtl; Q megye egé·
szél, vagy lega/aobis nagy részit. Emrel Q szemponhlál nehézségei jelentett a va10gatás során, hogy sok telepiilés1lek nem maradtak Jem, iratai az

1848/49-es

időszakból.

Ahol viszont megmaradtak, ott sokhefyetl a tele-

pülést irónyttó testiilet - tal/ács, képviselőtestület - üfésjegyzóköllyvei
maradtak ránk (Pl. KUl/szentmiklós, Szabadszállás, DUl/apataj esetében).
Ezek kiálIttása techllikai Ilehézségbe ütközött. A levéltár sziik térbeli lehetőségei is csak egy igen válogatott kamarakiállt'tás megrendezését tették
lehetővé. Sokszor a dokumentumok mérete korlátozta a valogatást.
Ugyanakkor hangsúlyozni szeretnbrk, hogy minderr kiálIttott irat - a ki4
alWotl másolatok eredetije is - a leveltár tulajdona. Sok esetben azért
kényszeriilfünk másolatot kiállt'tmri, mert az eredeti" pecsét volt, amit védeni kell, vagy többoldalas dokumel/tumok lévén csak kicsillyt'tve lehetett
bemutatni minden oldalukat, vagy lllert állapotuk /lem tette lehetővé az
eredeti példáIlY kiálWását.
Minden egyes kiálWott irat, tárgy sorszámmal van ellátva. A sorszámozott dokumentumok letrását kia1WásvezetőIlk is tartalmaZZJl, megjelölve az adott dokumentum levéltárijelzetét ,s azt, hogy eredetben vagy
másolatban keriilt-e kiál1t'tásra. A kalauzban néhány irat teljes képét, szövegét is közöljük, ezek a kiál1t'tott dokumentumok között tlem szerepelnek.
Reméljük, hogy IIemzeti múltullk legllevezetesebb eseményének
helyi vOllatkozású kiállított dokumellhmlai llOzzásegttik a látogatókat ahhoz, hogy nagyobb figyelemmel forduljanak településük történetének
1Ilegismeréséltez.

Kecskemét, 199B. március 10.

Péterné Fehér Mtírio.
folew7ttíros
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1. Pest város közönségének 1848. március 15-én kelt hirdetménye a 12 pont elfogadásáról, annak helytartótanácsi fogadtatásárót Táncsics Mihálynak kiszabadíBKMŐL lY.1604/VIII.I.12.sz. - másolat
tásáról a Nemzeti dal szövegével együtt.
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2. Pest-Solt megye úthálózati térképe (Pest-SoIter Comitatus) 1858.
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8KMŐL. XY.1/a - eredeti

...,..,.
..-. _...,..,

...
....-.........

.. ...,.--.
::-,...:",,=-.'"ll=:"'

orsz.iggyűlési törvénycikkek Pesten,
Landerer és Heckenast nyomdájában 1848-ban készült kiadványa. (V. tc.:·Az országgyűlési követeknek népképviselet alapján választásáról'.)
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BKMŐLlV. 1604/VllI.t.131.s2. - eredeti
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5. István nádor, királyi helytartó által- a király nevében - kibocsájtott országgytilési meghívőlevél, melyben az uralkodó az 1848. Szent Jakab hava. fjúlius) 2 - ra kittizött országgytilésre az 1848:V. tc. alapján választott képviselőket elvárja. (Kelt
Budapesten 1848.május 20.)
BKMÓL lY. 1604/1./.50.52. - másolat

l

.. _

_._-

'!'ImoJ<IiIIlItI-' .......

.... _._
:::".,.,
":""::"-:0..",:",-....
•.,.h. .
~

.

l._~

._-

::;".;:"'_,,,:."1:,.':'" -,
.......
:;~,.;.:;;.-::. ".:

_......._,.--.... -.
----"-,

6. Kiskunhalas város központi választmánya - a követválasztás lebonyolítására alakult bizottság - jegyzőkönyvének 8. pontja szerint Kiskunhalason az
1848. június 12-re tervezett választást 20-ra kellett halasztani, mivel a szerb
támadások miatt Zenta segítségére siető halasi nemzetórök június 12-én indultak útnak.
BKMŐL Y. 241- máSlJlat
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7. Petőfi Sándornak 1848 júniusában a kiskunokhoz írt röpirata, melyben
szülőföldje országgyúlési követévé - a 'boldogság és szabadság eszközévé" ajánlja saját magát, elkövetve azt a taktikai hibát, hog)' benne erős kritikával
illeti akiskunokat.
BKMÓL.1Y.1604/VllI.t.51.S2. -eredeti
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8. Kossuth Lajosnak 1848. június 23-án kelt, Kecskemét város első kerületi választóihoz intézett levelének nyomtatott példánya, melyben köszönetét fejezi ki követté való megválasztásáért, de azt kénytelen visszautasítani, mivel már Pest belváros választókerületének mandátumát elfogadta.
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BKMŐL lV.1604/X.t.16/a sz, - eredeti
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9. Kecskemét város Jegyzói Hivatala pecsétjének lenyomata 1848.
Mit kíván
a magyar nemzet?a 12 pont Gömöri Frigyes
kecskeméti nemzetőr által
készített magyarázata.
BKMŐL lY.1604/Xt.2/a sz.
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4. Az április ll-én szentesített 1847/48. évi

10. Az országgyűlés megnyitásának menetrendje - 1848. július 5-én -, az országgyúlés megnyitását, a trónbeszéd felolvasását a király István nádorra bízta.
BKMŐL. Y.W1/b LJl.FZ.f.l.Sl.ll. - eredeti
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3. A Kálózdi János által megzenésített Nemzeti dal címlapja és kottája Vahot ImBKMŐL. V. Z4Z/b No.274. - tIláSlJlal
re 1848-as kiadásában.
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15. A nemzetórségi lófelszcrelés és málházás szabályai
BKMÓL V.J76/. KorlnJ'tftk Jkv.~ 1847-1851. 83-84.p. - trtdth

$or-sum

Ti7.ed
Első

Ház

Kerület.

Ko,'etnilaszlasi képességgel bir.
Kolt Keeskemeten

16. Kecskemét város molnar céhe által (céhmester Cseh Sándor) ifj. Sárközi
György részére kiállított mesterlevel (felsó harmadában Kecskemét korabeli .sematikus ábrizolásával).
BKMÓL rx6 -l1UÍsol.,
17. Kecskemét 19. század eleji térképe, készült az 1819-1822. évi felmérés alapján.
BKMÖL XVlIb - itrlpoll. ku:sinyíl~ misolll

18. A Magyar Gazda 1848. március 16-i száma "Ütött az óra!" c. vezércikkel, mely
a márciusi ifjak forradalmi követeléseit Űogegyenlóség. sajtószabadság, közleher·
BKMÓL 1v.1604/V111.1.1l5.sz. _ miso/.I
viselés stb.) magyarázza az olvasóknak.
19. A magyar szabadság allcgóriaja, 1848. március 1$.e emlékére készitctte Hagenburg B.
BKMÓL 1V.1604/VI1/.1.145.s1.· trtdth

Kecskemét város választójoggal bíró lakosai számára készített "választójegy".
1848·ból.
BKM6L 1V.1604/XI.t.2J.sz.

20. Jánoshalma mezóváros jobbágyainak felirata a királyhoz, melyhen az uradalmi legelöclkülönözésról kérik rendelkezését. ( Kelt 1848. április 3O-án.)
BKMÓL V.342 8.dlloo: Úrbir; iigyá ira/Ili. - miwlal

11. Szabó Sándor, Kiskunfélegyháza követe 1848. július 4-én kelt, az országgyúlés megkezdéséről küldött tudósításában az első napon tárgyalt témakörökről ad
hirt (a képviselők öltözéke, Mészáros Lázár 2500 önkéntest Kiskunmajsa alá rendei, Kossuth újoncozási és pénzügyi tervei).
BKMÓL V.l01/b LJI.F.2.F.I.S:.II. - mtisDllll

12. Petófi Sándornak 1848. július lEnin a Fülöpszállásonélt Bacsó János baritjához irt levele. melyben ót a választáson törvénytelen eszközökkel legyózó Nagy
Karollyal való párbaja meghiúsulásának történetét írja le, a követlezó keseni szavakkal zárva azt·...Végre ami a követséget illeti, annak megnyerése végett soha
és sehol egy lépést sem teszek többé az életben ... ha széles e hazában egyetlen
egy keTÜletnek sem lesz annyi becsületérzése vagy tulajdonképpen belátása, hogy
engem megválasszon, úgy isten szentháromság ugyse nem érdemli meg Magyarország, hogy képviseljem!'.
BKM"ÓL XV.1I/67,J5. ,miso/lll
13, Simonyi Jánosnak, Kecskemét második kerülete országgylilési követének
1848.szeptemher 18-án kelt levele, melyhen az úrbéri kármentesítés országgyúlési vitájlíról tudósít.
BKM"6L IV.T604/II.t.85.s1. - miSlJlat
14. Dunapataj mezőváros 1848. június l-jén tartott közgyúlésén a jelenvoltak elfogadták S7.cles János ügyvéd indítványát, hogy a város 1000 pengő forintot ajánljon fel a hon védelmére.
8KMÓL V.320/. KiizgyJilisi jkv. 1842-1863. 52-53.p. - trtdth
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21, Az Országos Nemzetórségi Tanács által 184S-ban Pesten kiadott nemzetőrsé
gi szabályzat.
BKMÓL WI604/VI/I.1.144.sz. -misolat
22. Deák Ferenc igazságiigyminiszlemek, a miniszterelnök távollétében 1848.
május 2D-án kelt rendelete a kecskeméti nemzetóröknek küldött 500 db fegyver
szétosztására vonatkozóan.
BKMÓL lV.l604jl.t.J.sz. - mlÍsollll
23. Kiskunfélegyháza város kötelezvénye a Csáky grófnóktől 3 havi, 6 'J..os
kamatra felvett 10.000 forintos köksönról. (Kelt 1848. május 18.)
8KMÓL V.JOljb L79.Cs.J5.Sz.9. - mi$Ol.'

24. Kiskunhalas védelmet kér Kecskeméttól otthonmaradt lakosai számára, mi\'el a
halasiak a szerb támadás miatt Zenta város segítségére siettek. ~It 1848. június 9.)
BKMÓL lV.1604/I.t.69.s1. - miso/al

25. Madarassy László másodalispánnak a kiskŐrösi táborba induló Pest megyei
nemzetöröket érintő rendelkezése.
BKMÓL WI604/lI.t.140.sz. -~rtdth
26. Gömöri Frigyes kecskeméti nemzetőr által írt dalszöveg'A Pest megyei nemzetőrök tábori dala Kis-KŐröS alatt" címmel, melyet a szerző utasítása szerint a
'Hajtogassuk a kancsókat" címú nótára kellett énekelni.
BKMÓL lV.I604!1.I.163.sz. - máso/Ill
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-Ma ar l1lC8&Yóz6dés" - magyar forradalmi Hiszekegy -, készíteIle Szo,kolay Há~
(1781-1853) kecskeméti
Hornytk
János (1812-1885) Kecskemét város levéltamoka, fOJcgyz6Jc, torténctlroj3.
BKM61.. lV.1604jl.t,165..u.
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költő, há~lapján ~~emén~ a~kololl_~.Ia

Nyugta Kecskemét város által az állam javára befizetcll 8000 forintról.
BKMÓL lV.1604/l.t58j. uo
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27. Szenttamás vidékének vázlatos kéziratos térképe, a délvidéki harcok színtere.
8KMÓl.. lV.J604/lI.I.Jf.sz. - ndth

28. Az 1848. július 17-én önként táborba menő kecskeméti nemzetőrök névsora
behirendben.
8KMÓL. 1V.1604jX/.21jll s:. - mlÍsola/
29. Baja város bírája és tanácsa által Loósz Katalin szolgáló részére kiadott útlevél. (Keh 1848. április 26-án.)
BKMÓL XVJJ 7069/Usz. - nuiso/II/
30. A bajai nemzetőrség 3. osztalyanak szabad valasztás útján 1848. június 14-én
BKMÓL Xv.JJ 7076.1:sz. -ntdt/Í
megválasztott tisztikara.
31. Kossuth Lajosnak, az országos honvédeimi bizottmány elnökének Kecskeméten, 1848. szeptember 25-én tartoU toborzóbcszéde utáni éjjelen írt rendelkezése,
melyhen a népfelkelés polgári biztosaivá KecskemétTÓt Hajagos Illés polgármestert és Fejes jánost nevezte ki.
8KMÓl.. IY.I604jll.t97.sz. • mlisolll/
32. Csanádi Miklós szegedi nemzetőr őrmester részére kiallított hadútlevél, aki
11 honvéd rabot kisért Pestre. (Kelt 1848. szeptember 25-én.)
BKMÓI.. lV.I604/If./.9.sz.. - mlÍso/lI/

33. Harctéri tudósítás a páko7..di csatatéren 1848. szeptember 29-én jellasics megszálló serege és a magyar csapatok közötti harc kezdetéről.
8KMÓr. IY.I604jXJ/I.t64.s:. -ntde/Í

34. Sö, ....'0 geht ma denn da am Rennweg? Lauf nur den Herm nach.
korabeli gúnyrajz.
BKMOI.. lV.I604/1X.tlOf,sz. - mlisolll/
+

35. jegyzék azokról a kiskunfélegyházi lakosokTÓI, akik a Kiskun Kapitányság által kiállított Lehel lovascsapat részére lovakat adtak el. (Kelt 1848.oktÓher 28-án.)
8KMÓL. 11.101//1 LJ1.f.2.F.l.Sd6. -ntde/Í
36. jellasics seregének dunai átkelése megakadályozására a Duna menti révátkelőkhöz állítandó katonaságrol.
BKMÓr. lVl604jlH94.S%. - mlisolll/
37. A Pest megyéból szerveződó (16.) Károlyi huszárezredbe való belépésre felhívás. (Kelt 1848. november 8.)
BKMÓI.. 1Y.1604/Xt29/d sz. +ntde/Í
38. Windischgriilz tábornok 1848. december 26-án kelt proklamációja (kiáltványa) a király iránti húségre szólítja fel a magyar lakosságo!' halállal fenyegetve
BKMÓL lY.16C4/VII/./.8J.sz. - erede/Í
meg az ellenállókat.
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Thurszky Ferenc fószámvevő jegyzéke a bajai járás települései által 1848. július 1je és 6-a között az ókéri táborban állomásom katonaság és lovaik számára
beszolgáltatott élelmiszerekról.
8KMÓr. 11.342 Kör/evdtk jlrv.-t 18f8.
39. Kossuth Lajos az Országos HonvédeImi Bizottmány elnöke a honvédcImi harc
folytatására szólítja fel Kecskemét közönségét. (Kelt 1849. január 16.)
BKMÓI.. WI604/1XLt2..sz.

-IOlaso"t

40. Kossuth Lajos megköszöni Baja városnak az ágyúöntésre felajánlott 9 harangot. ígéri az agyúkat "Baja- névvel fogják megjelülni.(Kelt}849. január 17-én.)
8KMOr. XVJJ 7076 ks:. • trtdth
41. Balajthy Vendel Kiskun kerületi kormanybiztos Kiskunhalason lovas szabadcsapat kiállításáról. valamint honárulók, lázítók, a közbátorság veszélyeztetói ellen rögtönitélő bíróság szervezéséről rendelkezik. (Kelt 1849. február 8.)
8KMÓr. V.2f2/iI No 138 - mlÍso/lIl

11

(

.'h':::_6·.;f4 . ~ ..~:-.:(.~;
~h";P_A 4_A~

/"....,,."",.L.;t•..,/..
h.4/~

-'7-

"' .....

~&,;I'~//.S{" /~;;..;-

7"" -...../,.w--/L./..M

"''' J .;/""J "

Yr~

•

Lestár Péter (1880-1896 közölt Kecskemét polgármestere) kecskeméti nem·
zetórbóllett honvéd századosi kinevezése. (Kelt 1849. március 1.)

Damjanich János 1849. március 8-án kelt levelében megfcdi a kecskeméticket az
ellenség számára kiszolgáltatott élelmiszerek miall.

BKMÓllV.1604/l11.1.1JO.

BKM6l. IV.J6{H/lIl.t.114.u.
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42. Kormánybiztosi rendelkezés a halasiak fegyveres mozgó csapatának Szabadkára való indításáról. (Kelt 1849. február 28.)
BKMÓL. V:242/" N" 189 - ~deti
43. Kossuth Lajos Kecskemét város közönségét az ellenség megtámadására, éleimiszereinek és lószereinek elkobzására szólítja fel. (Kelt 1849. március 14.)
BKMÓL.IVJ604/lll.l.J26.5Z. - mástllilt

,

44. Jeszenszki Imre 65. honvédzaszl6aljbeli tizedes részére kiállítolt
elbocsátólevél. (Kelt 1849. június 24.)
BKMÓL. IVI604/WI.79.5Z. ·IfUiS<llilt
45. Az Országos Rendőri Hivatal által Stein Náthán gabonakereskedő rvallása
mozaita - Mózes hívó1 reszére kiállított útlevél. (Kelt 1849. április 3.)
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BKMÓL. lVI604/1Il.t.20J.5Z. - mlÍS<IIiI/
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46. A magyar hadfelszerelési kormány biztos Lukács Sándor rendelkezése Kecskemét elöljárói számára a hadsereg részére készítendő ruhaneműk Aradra szállíBKMÓL. 1V160f/IXI.68.sz. - eredeti
tásáról. (Kelt 1849.július 1.)

Az eleven holtak.
,

47. Az országos foápolóno, Meszlényiné Kossuth Zsuzsanna, a kecskeméti céheket kórházi eszközök, a kecskeméti noket pedig fehérnemük készítésére szólítja
fel. (Kelt 1849. július 7.)
BKMÓL.IY.I604/IY.WO.5:. _ miso/ilt
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48. Rákóczi János kormány biztos kizárólag a kormány rendelkezéseit továbbító
futárszolgiilat felállitására szólítja fel a kecskemétieket. (Kelt 1849. július 17.)

ll. N"-.
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BKMÓL. rV:I604/rV:L16J.sz. - mtisoltl/

~

49. Haynau táborszernagy, osztrák főparancsnok hirdetménye a katonaság feliigyeJete melletti rend megteremtéséról. (Kelt 1849. július·28-án.)
BKMÓL. lV:J604fXJ.1.17/g - ~deti

Kezdete 8 oMor.

so. Három nyelvú (magyar, német, orosz) hirdetmény a magyar szabadságharc leveréséról. Görgey

kapituláciőjáról.

(Kelt 1849. augusztus 18.)
BKMÓL.lY.J604/XVH6/.

51. Tabló az Aradon elítélt honvédekról.

sz. • ~deti

BKMÓL. 1V:1604/1Y.1.225.5:. - "'lÍso/at

52. Kossuth Lajos születésnapja 100. évfordulójára - 1902. szeptember 19. - készült fénykép az akkor még életben levő Kiskunfélegyházi 48-as honvédekról.
BKMÓL. XV/b - eredeti

53. A kecskeméti Kossuth szobor felavatásakor - 1906. - készült fénykép, a szobor előtt a még életben volt, ünnepelt 48-as honvédekkel.
BKM6L. XV/Il - eredeti
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Kecskeméten a hadi tisztikar mulattatására rendezett színiel6adás plakátja.
BKMÓL.IY.J604/XVI.I.15.sz.
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