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Az Iskolai F:ilmintéze,tdiafilm soro~atá'
324. szám.'

f'

Történe~mi

!

sorozat: 30
J

SZABADSÁGHARC

:\

CSATÁI I.

Bevezeté A nép jogaiértésa
nemzeti iUggetlenségért vivott harcaink sorában az 1848,-49-i forradalom és szabadságharc, kiemel,kedő
helyet foglal el. Egyetlen korábbi fegyver~i küzdelmünk sem,mozgatta meg annyira a nemze-t egészét és éppen ezért egyik sem bővelk~dik ~ hősiességnek és az ~nfeláldozás~ak oly sok megnyilatkozásában, mint az 1848-49~esszabadságharc~
A'magyar történelemnek
ez a szakasza, amikor a dolgoz6 nép v ágyaf nak ; álmainak Kossuth
Laj os volt a tolmácso16ja, .népünk hősiességének és hazafias áldozatvállalásának bámulatos példája."
E diafilm sorozat bemutatja az l848-49-es'szabadságharc
legkiemelkedőbb mozzanatait és igy közelebb hozza hozzánk eleink
egyik legdicsőségesebb harcát, amikor a mi népilnk haladt Európa
élén.
..
1. A cenzura eltörlésével

megjelenik

a 12 pont és ~ "Nemzeti ~al".

2; Az 1848 március 15-i első-népgylilés a Nemzeti Muzeum eiótt
, - _.-A-bé6éi-fö~~~d~lö~:ai~éré-a'pésti
ifjaságPet5fi
ésJ6kai
vezet-ésével kivonult az'utcákra~ Petőfi felolvasta'a Ne~zeti dalt
és a Landerer nyomdában a cenzura megkerülésével kipyomatták a'
y~rset ,é$ a_12 'pontot IMi:!; kí.ván a,magyar I,l~m~ej;r/
és nagy n ép-.
tömeg j elemlétében ujra elszavaltaa
Nemzelii dalt ~ Dérután a
Pesti Városi. Tanács jelenlétében· a nép elfogadta a ;1,2 pontot s .
megalakult a,forradalmi vé~rehajtó hatalom: a Közcsendi Bizott_ mány. A~ ifj uság a városi nép segí,tségével Táncsics Mihályt ki,szabaditotta a budai vár-bör-t önbő L, IlMárcius 15 népi "beavatkozás
volt, a nemesség vezette polgári átalakulásban.'! pesti,mozgalom
felrázta az egész országot és mozgásba hozta a néptömegeket."
3, Városi polgárok csatlakozása IJegyzőköpyv!""faks/
,:,Budán 184S. -március 16-án a Városi tanács·teremben tartott
'nyilvánosközgyu'lésena
12 pontot elfogadták és a sajótszabad-'
ság kivivásának emlékére eLr end eLték a város kivilági tását.
'4. A jobbágyság felszabadi tása
'Az országgyülés Pozsonyban a március 15-i pesti népmoz-'
galom hirére és a Rákos on gyülekező p.aras-ztsereghirétől megret'tenve egyetlen napon, március ,18-án letárgyalta az urbéri terhek
megszüntetéséről szóló tö rvény eke t , .A f'eudá'l Ls b.í.r-t okváaz cnyokon
ugyan nem változtattak, földhöz ~emjuttatták
a nin'csteleneket,
mégis ajobbágyfelszabaditásról
szóló törvenye-k a polgári átalakulás legfontosabb belső fel tételét teremte~~~meg.
",
I s~tull~
{~'tl\l~~

"

324

l~

~./'

"
'

-

.'

,

.;;.

\.

,

"

,

\,'
. ,.::

'

'i

"

",:'.

·S. Kossuth-Pestre

érkezése 'április,
l4,..én,
..
'~Áp~ilis.ll-én
PGzsonyban-V,.Ferdinándszentesitette
a már'ciusitÖrvényéket
'és berekesztette
az utolsó rendi országgyülést
•
. Április
l4-én Kos su t h és a Batthyány
kormány több tagj a Pestre'
érkezett.
'
,

6. Ha3afiak

c.

plakát.

IFelhivás

a rendes

hadseregbe

való

belé-

, .. pésre/

\

'. "':'.'
A márciusi
for r-ada'l om hirét
a s ze r-b, horvát,
román nemzetiségek
egy része lelkesedéssel
fogadta.
Apestiözcsendi
Bizottmány március2l~én
testvéri
felhivást
intézett
a horvátokho~:
"Egyesüljünk'közösszabadságbanl"
Bécs azonbankezdett6l
fpgva
támogatta
a magyarság elleni
nemzetiségi
mozgalmakat.
A császár.
március 22-én,Kollowrai'miniszterelnök
ajánlatára
törvényellenesen Jellasiéh
Józsefet
nev ez t e ki horvát bánná, ezzel c Ltud a->
'toSM megindi t o t t a a dunamenti népek egymás elleni
testvérharcát
~'
Jellasich
felszólitotta
a horvát megyéket: szakitsanak
meg minden
összeköttetést
a magyar kormánnyal és proklamálta
a magyar kormány t é L való elszakadást,
majd máj us15-éri
fegyverbe
sz6li totta
az egész horvát
népet.
Ezért ainagyar
kormány május 15-én 10.00,0
főnyi "relJ.des" pemzetQrség felálli
tását
határozta
el és f'e Lh.í.v t a
a hazafiakat
a jelentkezésre.
'
é

c

7.

Megadjuk!/1848,
julius
ll./i
'.
, ·A·bé6si
kamarilla
ellenforradalmi
tevékenysége
miatt egy-,
re n~gyobb veszély
fenye~ette
a magyar nép által
kivivott
~eformokat~ A horvát
és szerb lakta
területeken
már májusban megkez-'
d6dtek-a
magyarellenes
felkel~sek.
Julius
l2-én zajlott
le a sza~
badságharc
e ls6 ütközete
Karlócán.
Ebben magyar részr61 egyzász16alj gyalogsá~
és egy félszázad
lovasság
és egy ágyuUteg, mintegy 1000 ·f6"nyi had vett 'részt.
Evvel megindult
a háboru a szerbek
',~és a magyarok köz t t , Az udvaz- a horvát pártütést
most már nyiltan támogatta.
Ilyen kör-ü'Lmények
között
ült" össze az e Ls népképviseleti
országgyülés'
julius
5-én. Juliusll~én
mondta el Kossuth
'hires
beszédét:
-"Mentsék meg a hazát."
Mid6rf beszédében
200.000 <
kátona és ~2 ínillió
forint
adó megajánlását
kérte;
Nyáry pál radikális
képvise16
felugrott
helyér6l
'és' jobbját
esküre emelve kiál.t ot t a; "Megadjuk!".
A képviselők
mindnyájari felugrottak
éfl LeL«
ke s tüzzel
z ug t ák a szónok felé "Megadj uk! megadjuk!" Kossuth megh at o t t aág t ó L remegő hangon fejezte
be beszédét:.
"Öriökfelállottak,
mint
egyetlen
férfiu,
és éri l~borulok,
a nemzet nagysága e16tt".
'
, .
-- 'r '.
.
.
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Jellasich
'betÖrése -. /Térkép/.
/Zalai
és, somogyi ~gerilla
har c ok/
, . " - ~gzeptember-ll-én
Jellasich
horvát bán 'a 41.000 "f5nyi :császári 'sereg, élén á'tk eLt a Dráván és támadásba 'lendül ta
magyar
'f6város
irányába.-:A ,nemz'ét6rvédelem" harca' ezzel uj' szakaszba
lé-'
pett.
A Dunántulon és Erdélyben ugyan mára nyárf'olyamán
történtek.
összecsapások,
demindezek
csak helJi
jellegu'
narcoknak
számitot. \;ak.· J~llasich
az ország szivét
akarta megb éní.tanf ~. a forradalom
sirJát
kivánta
megásni. Magyar hadsereg
nem volt,az
önkéntes
és
honvédzászlóaljak
még csak álakulóban
vol tak, a nálunk állomáso. .é-
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z6 ezredek t í.az t í.kar-a pedig jórészt megb í.aha t a t Lannak mutatkozott.
rljeti körülmények közt az ellenséget csak az egész nép mozgósitá~
sával lehetett megverni.

9. Miért jön Jellasich?

/Plakát/
A márciusi-fiatalok
már juniusban a n~pfelkelés szükségessége mellett foglaltak állást. A Batthyány kormány azonban hosszu
hónapokon keresztül igyekezett elkerülni az összecsapást az ellenforradalommal. Két "nappal a horvátok betörése után azonban a kormány Zala, Somogy, Veszprém, Tolna, Komárom, Baranya,Fejér,
Győr"
Vas megyékhez j Győr, 'Széke'sfehérvár, Komárom, Pécs városokhoz felkelésre szólitó feihivástintézett.
Az 1848 szeptemberében kibocsátott plakát világosan megmondja, miért jön Jellasich: ".'•••
"hogy visszavegye minden szabadságunkatés
állitsa helyre a régi
szolgaságot."
'--....10 •• ll., 12. Honvéd toborzás. A nép táborba indul. Honvéd tábor
,Vajon felsol'akozik~e-a nép-a szabadság védelmére azoknak
a vezetése alatt, akik részéről népünk még egy sor követelése kielégitetlen ~aradt? A nép, elsősorban a parasztság helyesen tudja-e a. maga osztályérdekeitaz
általános nemzeti követelméiJ.yek- '
kel egybekapCsotni? l848,őszén a Kossuth vezette egységfront-politika a paraszt.ságt61 követelt áldozatot. S a parasztság 1848
szeptemberében, októberében nem a megdöhtött feudális rend marad~'
ványainak haladéktalan megsemmisitésétől
tette függővé a szabadságharc vállalását. A veszélyben forgó haza védelméreszáze,zer
számra -keLt ek fegyverre 'azok a parasztok, "akiket szolgaságra
kényszeritett a'mult idők sötét szellein~".
1

13. Budapest lakóihoz. /FelhivásEi'zept. 18./
-~ -SzeptemQer-18~án felhivást intéznek Buda-Pest lakóihoz.
Fegyverbeszóli tják a főváros népét. )Iiszen Jellasich terve a főváros ~lfoglalása. "Ha valakinek 'egyéb fegyvere nincs, vegyen
kaszát kezébe, tegye meg-a haza védelmére ami, tőle kitelik".
14. Sáncépités a Gellérthegyen
,
"" --A-felhivásra Ilekifogtak Buda körülsáncolásának. ,A földsánc
Budalok és a Sashegy között épült. Némelyek szerint egészen a
Géilérthegyig huzódott. Minél ké)zelebb volt a veszély, a:lnáltöbb
ember özönlött a sáncokhoz" ••• a két testvér város lakossága,
fiatalja s vénje; gazdag és szegény je vetélkedve tódul ki kapával,
vermelővel , Lap át ba'l, lA vész perceiben egymás mellett Lz zad t nap-.
számos és kereskedő, diák és iparos, sőt a 'munkában még a gyenge- .
kezü urirendü hölgyek is 9sztozkodtak". Legtöbbet.dolgozott
a Kossuthparancsára
éppen megérkezett mintegy 500 bányász /fiatal 8elmeci munkások ezek/ •
15. A Honvédelmi Bizottmány tagjai
,
,A
hatalom-máj~s-91ejétGl-szeptember
elejéig a Batthyány
,
kormány, azaz a kiegyezés felé hajló irányzat kezében volt. A baloldál tette Lehe t ővé Kossuth számára, hogy a kormány teljes ,jobbr-af or-du'Láa t megakadályozza.
A haaa me gment éaér-e képtelen minisz-
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térium helyébe olyan kormányszerv kellett, mikor Jellasich átlépte seregével a Drávát, amely megvédi a hazát. Igy került sor
szeptember 21-én á Honvédelmi Bizottmány tagjainak; Kossuth LajOs, M~darász László, Nyáry Pál, Pálffy János, _Patay J6zsef,
Sembe:ry Imre kinevezésére. A Honvédelmi Bizottmány élén Kossuth
állt, akinek-továbbimüködése
.í.gaz
oLta , hogy a nemzet javára élni
tudott ezzel ahatafommal.
'
16, Ceglédi beszéd, szept. 24.
Szeptember l7~én Cegléden népgyülés követelte, hogya
kormány "nyu Lj cn a legrendkivülibb eaz köz ökhöz s , • vagyonunkat,
életünket készek vagyunk feláldozni a hazáért." A 6eglédi nép .
csatlakozásra sz6litotta-fel Nagykőröst és Kecskemétet is. Igy ta'lán nem véletlen, hogy pár nappal később /szept. 24./ Kossuth,
aki vállalta a népháboru meghirdetésének és megszervezésének nagy
Ugyét, Cegléden kezdte,fegyverbe hivni a népet. Az Alföld, a Du~
nántul, sőt a tiszavidéki lakosság is mozgo16dni kezdett. már
Jellasich ellen. Megértették Kos suth-uz avé t "hazánk mí.ndenünk ,
a'ha~át megmenteni első kötelesség~ a ha~át mentve, magunkat
men t j ük , ~. Fel' hát fegyverre, szegény elárult, de bát or- magyar
nép!', Kaszára, kapára, k.í.ne
k mije van !
.
17~-Kossuth toborz6 utja Szegeden
KossHth lángo16 szavai felgyujtották a nép hazas~er~tetét.
Gegléd, 'Nagykőrös, Kecskemét, Abont, Kunszentmik16s, Szolnok,
Csongrád, Szentes, Szegvár, H6dmezővásárheiy népe roppant tömegben sereglett a magy~r szabadság megmentésére. Szeg~den lo.poo
ember.dörögte Kossuthtal az esküt:. "Esküszünk a mindenhat6 Istenre, ki védi az igazságot, és a hitszegő áru16t megbünteti, esküszöm, hogy hazámat védeni fogom, mig karomat felemelhetem!"
18. Lamberg halála /plakát/
---Szeptember-25-én,V. Ferdinánd a rend helyreállitására gr6f
1amberg Ferenctábornagyotnevezte
ki rendkivüli királyi biztosnak.
Ugyanakkor közölte Batt4yány miniszterelnökkel a képviselőház elnapolását, maj d 27"'!énmegtagadta a lemondott mí.ní.azt i-Lum helyébe az uj minisztérium megerősitését. Kossuth alfölditoborz6
utjáról érkezett vissza s. a Házban érvénytelennek minósi tette .
Lamberg kinevezését, a magyar alkotmány "eltörlésére vonatkozó királyi rendeletet és kijelentette, hogy annak engedelmeskedni senki sem tar~ozik. Szeptember 28-án a különböző hirek folytán felzaklatott város lakossága a köztereken, a Fehérvári utoriés a .
Ge~:rérthegyen csoportosult.A.tötneg egy része a hidpn áte~indult
Budára s a hid on találkozott az éppen Pestre hajtató Lamberggel.
Kiszállitották ót kocsijából, egy. döféssél nyakán megsebesitették és a tömeg szurta, vágta, ahol érte. Lamberg halála,
pesti
nép forradalmi megmozdulása, eLvág t a a megalkuvás utj át , Szeptember 28-án a pesti nép sorsdöntően avatkozott bele az esemé-nyekbe, és a gyáva megalkuvás helyett a szabadság utjára vitte
a nemzetet.
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19. Partizán -akciók a Páko~di csata napjaiban
,,,,.",
-Az -a -magyar-sereg, -a.melynek-meK-kellett volna álli tania az
ellenforradalmi Horváterszág felől érkező támadást, nem jelentett komoly er6taz ellenségh~z képest. A magyar ne~zetőrökkei~'
kisszámu reguláris szétszórt hadsereggel, önk~ntes ujoncokkal
szemben Jellasich határőrzász~6aljákat, erőszakkal harcra kényszeritett néptelkelők tömegét~ köztük rettegett,fosztogatásból
élé szerezsánokat vonultatott fel mintegy 4b.oQo, főnyi létszámmal, A Dunántul paraszt népe hazaszeretettói vezérelve megkísérelte az ellenség feltartóztatását, de a fegyveres hadsereget
tisztjeinek hazafiatlansága f'oLyt onos hátrálásra kárhoztattá." '
Csányi 1ászló dunán~uli kormánybiztos utmutatásaiszerint
a nemzet6rök segitség~vel megindulta a népfelkelő és gerilla hárcok
előbb'Zalában és Somogyban, azután Székesfehérváron és környékén.
Igy Jellasichot kbmoly veszteségek érték, mielőtt a honvéd ~ereggel harcra bocsátkozott volna. A baranyai partizánok szeptember,
26-án e Lf.cg t ák Je.~lasich ut óvédj ének !?gész lőszer szálli tmányát. '
190,000 töltényt zsákmányoltak~ Eleinte bunkóval"kapával,
kaszával támadtak, mo at már fegyvert is az er-ezt ek ,
.
20, A pákozdi csata vázlata
21.

A

pákozdi-sukorói

csata

22. Hir a harctérről /plakát/,Szeptember 29 d.e. II 6r;;
,-Jellasieh-serege-81vesztette,B~ccsel-minden-összeköttetését, .ut ánp t Láa a vagy egyál t aLán nem, vagy hiányosan érkezett.
Katonái sorra tüntek el. Ilyen állapotban volt Jéllasic~ serege,
mikor a k6rmánybiztosok kemény kiállása, a baloldaliak tevékenysége és végül a k5~katoriák egyre nyiltabb elégedetlenség~ meg-'
törte Moga tábornok és a tisztikar e Ll.ena.r ás t, A 14.500 főből
álló magyar sereg középhada Sukoró előtt az ut két oldalán fog-"
lalt helJet, a jobbszárny a Lovasberény-Bicske felé vezető uton,
a ba Laz ár-ny pedig a Velencei-tódélkeleti
partján á'l Lc.t t , A tartalékot Velence községnél helyezték el. Jellasich szeptember
29-é'n,reggel inditotta meg a támadást ké.t irányban. Az egyik sereg a Lov aab er-ény=b Lcaked , a másik a pákozdi uton Lndu l, t. Terve
az volt, hogya Lovasberenyen át Pestnekmegy s oldalba kapva
a magyarokat, a Velencei-tóba szoritja ellenfeleit. A 22.,képen Hir a harctérről' c plakátot mutatjuk be, amely szeptember
29-én de ll. órakor kelt, amikor a csat.amég folyt.
ó
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23.Jellasichve~t

á

hadát üldözi a nép

24~ Magyar' partizánok-m~gtá~adják J~ilasich hirvivőit
-" -A-fiatal-hGIlvé<iseregtGbb,órásharc
után visszavertea
tá-'
mad6 ellenséget, mire az Pátkára vonult vissza; hogy bevárja' az
er6sitéseket~ A~özség lakossága, hogy segitse a honvédek harcát, rátámadt aszekerészekre
és a kisérő katonákra. A népfelkelők megsemmisitették az ellenséges_ kat onákat , 'Ezzel egyidőben a
környező községek partizánjai zalaJ.:önkéntesekkel megerősödve
Zámoly felől megtámadták a pátkánál álló császári zász16aljakat
és szétsz6rták őket.
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25. Ozorai f'egyverletétel
.
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26, Roth hadtestének

megsemmisitese,

ozorai,.győzelem /Térkép/

27., Örömh1r'Róth

és Phllippövics leverésérói
,. ·.lz . első· győzélem-után -a -nép -fegyVeréS haroa megerősödö'tt
~s még nagyobb meretüvé le.tt. A cél most már ai volts hogy teljellenmegtiszti tsák az ()rszágot Jellasichrabió
seregétől. A'~a.re
megerősödve folyt'tovább az egész Dunántulon. -Jellasieh Széke~~
f'ehérvárról élmenekülve ~ másfélezerkat,onát hagyott hátra ut6~
védként 'a sebesültek és az összerabolt élelmiszer őriz'etére, mig
Roth tábornok serege beérkezik. Ezek a katonák azonban tovább fosztogatták a lakosságot. Erre a fehérváriak elhatározták, hogy lellz'ámoInak a rablókkal. Fegyverük nem volt. ~nnek hijján'gazdasági
szerszámokkal támadtak rá október 3-án először a kisebbségekre.
Igy tettek szert mintegy 200 a sur-onyos p_uskára.Ezzel felfegyverezve leverték a többieket is. A partizánok másfélezer puskát, egyéb
fegYvereketés
nagymennyiségü élelmiszert zsákmányoltak. Másnap
megérkezett a város alá Roth tábornok serege. Tizezer fóbll és
1.2 ágyuból állt a sereg. Többezer partizán indult ellene a városból és' a környező községekből. Roth visszavonult előlük. A viszszavonulÓkat Perczel üldözte 30o~ főnyi seregével. A Dunántul népe mindenfelé 'elvágta a betolakodók utját. Azellenség'egy
kisebb,
mindössze lQ főnyi partizánosztagtói megrémülve csak reggel merte folytatni tovább utját, de csak Ozoráig Jutott el.-Itt többezer partizán állta utját ésRoth teljesen bekeritve, megadta ma ,
gát. Ez volt az ozorai diadal', az l848 ..•
as partizánharcok egyik legnagyszerübb eseménye. Kossuth felhivására felkelt magyar nép okt6ber elsó napjaira a Dunántul egész területét megtisztitotta az e1Le naégt L, A partizánmozgalom
har-e caaí va parasztság; es a nagyobb
városokban a városi dolgozók soraiból kerültek ki. A vezetők pedig
vidéki köznemesek és a hazához hU értelmiségiek voltak. Igy s1erült visszaverni 1848 ószén az ellenforradalQm első támadását.
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'28. Jella~ich pokolipereputtyával
végcéljához kijzeleg
-Ez-az-egykoru-kép-Jellasieh-veres'gére-utal.,
-~,
.

.

29. ZichyÖdön

kivégzése /plakát/
-GGrgey-Artur-vGltcsászári
tiszt Moga taborn~k dunántuli
hadseregében forradalmi tettel- vonta magár-a Kossuth ,figyelmét.
A pakozdi csata napjaiban tanusitott magatartása alapján a régvárt forradalmi vezért vélte Kossuth felfedezni. Görgey ugy~nis
gróf Zichy Öd5n fehérmegyei volt adminisztratort-,--miután Jellasichnak nyujtott támogatást, forradalmi eréllyel kivégeztette.
,í

30. A II.

,

'-

bécsi forradalom"

31. Legujabb

felette-érdekes
,
..

'

.

.

hirek Bécsból /plakát/

..-

32.Bem

a bécsi c'sillagbarrikádon
It. magyar sereg óvatosan követte Jellasich se'regét számolva
azzal, hogy az Bécsből segi t~éget kap és visszafordul t hogy meg- ,
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támadj a az t- üldöző magyar sez-eget, A Honvédelmi Bf.z o t tmány ek'koz-még maga is irt6zott a határozott áilásfoglalástól éa ragaszkodett a törvényességhez. Október 6-án kitört a II. bécsi forradalom. A bécsi nép a nemzetközi öss!::.efogás
jegyében megakadályoz.ta a Mag;:rarországraküldendÓcsapatok
elinditását s magát Lat.our
hadUgyminisztert is megölték~ Erről szól a felette érdeke~Hiteles hirek Bécsból, du. 5 órakor k ado t t jelentés. Ebben vi,lágo~
aan kifejezésre jut, hogy Bécs népe a magyar szabadság, védelmé:ben fogott fegyvert. A bécsi forradalomban már jelentős szerepet
játszik Bern József, a pagy lengyel hazafi, aki mint tábornok,irányitotta a forradalom hősi har~ait. ~em ákaratereje. kemény katonai jelleme,'fáradhatatlan energiája már' itt is kiviláglott. A
.forrada16m leverése után Bem Bécsből, ahol WindiElchgratz kiadatását k5vet~lte PQzsonyba~-Magyarországra menekült.,
ő

í

33. Kaszás nemzetőr
.Ilyen-kaszás nemzetőrök védelmezték a Dunántult és álltak
pozsonynál., hogy JellgSich' menekülését megakadályozzák.

34. Jellasic~ menekülése /Térképvázlat!

.~
··Hosszas huza~voBa után indult n~ki a magyar sereg, hogy
Jellasich haderejét a Lajtán tulra is köveise. Hiába si61itották
fél őket a bécsi fprradalmárok, hogy siessenek segitségükre a
magy'ar csapatok, azok tétlenül szemlélték/a bécsi forradalom leve r-és t , FiIikorv égü L ok t óber- 30-án átkeltek a 1a,jtán, f'e Lkéaz
letlen aer-e ge í.nl-vereséget szenvedtek Schwechatnál.
é
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35, Felhivás~ külföldön lévő kagyar csapatokhoz /Plakáb/ Okt.lo ••
-Éppen-ezért-mároktóber
lo~én-a magyar-kormány felhivást.
intézett a külföldön levő magyar caapa t ok'voz , sürgette azok haza •..
tér~sét. ~ár májusb~n megj öttek 'a hires Lenkey hus z ár-ek , s most
mikor a Kárpátokban leesett ahd, a magyar haza védelmére haza~
tértéka Nádor huszárok is.
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Kladásért felelős:

Sárváry István
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