ÉLETBEN MARADT KATONÁK

ÉLETBEN MARADT KATONÁK
A foglalkozás leírása, pedagógiai célkitűzése röviden
Forráselemzés 19. századi, részben alulreprezentált csoportokhoz tartozó személyek
életútjának megismeréséhez.

Célcsoport
10 -11. évfolyam

Fejlesztési területek
történelem, társadalomismeret, empátia, kritikai gondolkodás, önálló tanulás és
információszerzés, absztrakciós képesség, vitakultúra - önálló véleményformálás,
kooperáció, divergens gondolkodás

Tankönyvi kapcsolat
10. osztályos történelem tankönyv VII. fejezete - A forradalom és a szabadságharc.
(Száray, 2020)
11. osztályos történelem tankönyvek kiegyezést és dualizmus korát tárgyaló fejezetei.
Pl: Történelem 11. - Új generációs tankönyv (Borhegyi, 2017) - II. fejezet, 13. és 18.
alfejezete
A történelem szaktanárral együttműködve akár más tantárgy óratervébe is beilleszthető,
amiben nemzetiségi/etnikai/feminista kérdések előfordulnak.

Eszközigény
3-6 darab kinyomtott A4-es lap az alábbi gyászjelentésekkel

Időtartam
25 perc

Foglalkozás terv készítői
Böröcz Judit, Lődi Virág, Pálinkás Bence György

Konzulens
Orsós János Róbert

Kapcsolat
https://www.facebook.com/hungarianacacia

Szabadságharcos életutak
Az 1848-49-es szabadságharcban százezer embert öltek meg minden oldal és a civil
lakosság veszteségeit is beleszámolva. Akik túlélték, folytatták életpályájukat.
Ismerjük meg három katona sorsát!
Kérjük meg a diákokat, hogy rendeződjenek három, nagyjából egyforma létszámú
csoportba! (Nagyobb csoport esetében akár 6 csoportban is lehetnek, így mindenki
aktívabban részt tud venni.)
Minden csoport kapjon egy-egy szabadságharcos gyászjelentését tartalmazó
kinyomtatott lapot!
Olvassák el a kapott gyászjelentést. Az alábbi kérdések segítségével gyűjtsenek össze
információkat a szövegekből a szabadságharcosokról. Nem minden kérdésre lehet
mindegyik gyászjelentésben választ kapni, sok életút elemei ismeretlenek.
–
–
–
–
–
–
–

Hogy hívták az elhunytat?
Hol született?
Hol halt meg?
Hány évet élt?
Milyen foglalkozásai voltak?
Még milyen adatot tartotok fontosnak?
Milyen információ hiányzik számotokra a gyászjelentésből?

Az adatok összegyűjtése után a csoportok helyezkedjenek bele a szabadságharcos
helyzetébe és válaszoljanak az alábbi kérdésre. Használják a fantáziájukat és az
ismereteiket a korszakról.
– Mit gondoltok, Máriának/Józsefnek/Lipótnak eltérítette a forradalom az
életpályáját? Vajon milyen területen dolgozott volna, ha nem tör ki a háború?
Ha valamelyik csoport előbb végez kaphat még egy kérdést:
– Abban az országban, ahol a szabadságharcos meghalt, halála idejében
szerintetek megvalósultak azok az eszmék, amikért harcolt 1848-49-ben?
Ha minden kérdésre válaszoltak a csoporton belül, mondják el válaszaikat a többi
csoportnak.

„Károly főhadnagy meghalt.
A fővárosnak egy ismert érdekes alakja halt meg tegnap Ujpesten : Pasché-Lébstück Károly
Mária, a nö-honvéd, a ki a szabadságharcban kardjával szerezte meg a főhadnagyi
rangot. 1848-ban mint tizennyolc éves leány állott be Bécsben a német légióba, utóbb
pedig a jogászok zászlóaljába. A bécsi forradalom után Győrbe ment s ott ismét a
német légióhoz csatlakozott. A bátor leány Károly néven harcolt a bábolnai csatában.
A körmöcbányai csatában úgy kitüntette magát, hogy fővadászszá nevezték ki a tiroli
vadászokhoz. Ott volt Branyiszkónál is.
A kápolnai csata után Dembinszky maga adta át neki a tiszti kardbojtot. Miután
Verpelétnél megsebesült, a huszárok közé ment s a rakamazi csatában már lóháton
harcolt. Mészáros hadügyminiszter később főhadnagygyá nevezte ki Komáromban.
Buda ostrománál beleszeretett egy tüzérőrnagy s egy tábori pap mindjárt össze is adta
őket. Áldott állapotban volt, a mikor az aradi várba került s a várparancsnok megengedte
neki, hogy magánlakást béreljen. A fogságból szabadulva Zágrábba ment szülőihez.
Az őrnagy halála után egybekelt Győrött Pasché Gyula honvédföhadnagygyal, a kivel
huszonegy évig élt együtt. Néhány év óta fiánál, egy szobafestőnél lakott Ujpesten
s nem egyszer rászorult a jó emberek könyörületességére. Ha valami ünnepük volt a régi
honvédeknek, ö is felöltötte uniformisát és közéjük állott, mint hajdanában. Öt hónap óta
betegeskedett. Hatvankét éves volt.”
Budapesti Hírlap. 1892. május 31., 6. o.

„Idősebb Boldizsár József, Petőfi roma fordítója, cigány munkatársunk, miután a telet
oly szerencsésen átvészelte, június 5-én Kolozsváron (Klausenburgban) tuberkulózisban
elhunyt. Temetésére pünkösd előtti pénteken került sor; a menet élén egy 1848-as honvéd
haladt, a koporsót a szabadságharcosok jelképei díszítették. Szerkesztőségünk és az
egyetemi nyomda egyaránt képviseltette magát. Boldizsár József 55 éves volt. Életrajzi
részleteket más alkalommal osztunk meg. Legyen a cigányzenével és madárcsicsergéssel
temetett költő számára könnyű a föld.”
Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok. 1878. június 15., 20. o.

„Boeck Lipót Gyula 1848—49-es honvédtiszt, filadelfiai tanár május 16-án Filadelfiában
73 éves korában meghalt. Boeck mint lengyel szabadságharcos menekült át
Magyarországba és a szabadságharc kitörésekor beállott a magyar hadseregbe.
Előbb Bem vezérkarának volt tagja, azután pedig Kossuth követül küldte őt Törökországba.
Boeckot Konstantinápolyban elfogták; innen kiszabadulván, Franciaországba, majd
Amerikába ment. Amerikában mint nyelvtanár kereste kenyerét.”
Budapest Hírlap. 1896. június 20., 8. o.

Források
Pasché-Lébstück Mária gyászjelentése
Budapesti Hírlap. 1892. május 31., 6. o.
https://adt.arcanum.com/hu/view/
BudapestiHirlap_1892_05/?query=SZO%3D(M%C3%A1ria%20Lebst%C3%BCck)%20
AND%20DATE%3D(1890--1893)&pg=521&layout=s
Idősebb Boldizsár József gyászjelentése
Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok. 1878. június 15., 20. o.
http://dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/11633/1/BCUCLUJ_
FP_106543_1878_002_031.pdf?fbclid=IwAR3_zhZE9nXY65cCH1MRt8xOos8_
Ry1kpPOw778MjAKnJAeARZZjn5LIwrY
Orsós János: A roma írásbeliség és irodalom előzményei magyarországon
https://romediafoundation.wordpress.com/2015/09/01/a-roma-irasbeliseges-irodalom-elozmenyei-magyarorszagon/?fbclid=IwAR3tFoDyuetB-AjRUFbfhyMuUTnPPYoLG49ayva5c_MxBE4HrEO4V_lQXw
Boeck Lipót Gyula gyászjelentése
Budapest Hírlap. 1896. június 20., 8. o.
https://adt.arcanum.com/hu/view/BudapestiHirlap_1896_06/?query=Boeck%20
Lip%C3%B3t%20Gyula&pg=333&layout=s
Peter Brecke: Conflict Catalog
https://brecke.inta.gatech.edu/research/conflict/
Száray Miklós: Történelem 10. Oktatási Hivatal, 2021
Borhegyi Péter: Történelem 11. Új Generációs Tankönyv. Eszterházy Károly Egyetem.
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2017

A foglalkozás A kis olvasztótégely című projekt része.
A projekt az OFF-Biennále Budapest 2021 keretében jött létre.
https://offbiennale.hu/hu/2021/projects/kisolvaszto

