
Bécsi forradalom 
A tüntető tömeg nagy része polgárokbólés egyetemistákból állt. A felkelés Metternich és 
rendszere ellen indult. kirobbantó okai egyrészt a február 22-én kitört párizsi forradalomról 
érkező hírek voltak, másfelől Kossuth Lajos március 3-i pozsonyi beszéde hatott a bécsiekre, 
melyben a politikus alkotmányosságot követelt nem csak a magyaroknak, de a Habsburg 
Birodalom valamennyi népének. A tüntető tömeg a Landhausnál kezdte meg a 
demonstrációját. Követelték Metternich kancellár menesztését követelték, és polgári 
reformokat követeltek. A tüntetés később vérontás a torkollott, legfőképpen a katonaság 
miatt. Megrettenve Metternich lemondott, V. Ferdinánd pedig megegyezett a tüntetőkkel. A 
bécsiek azonban nem bíztak Ferdinándban és az őt körülvevő tanácsban, az első gyanús 
intézkedés után májusban újra fellázadtak, majd október 6-án harmadszor is kitört a felkelés, 
ekkor már a magyarországi hadjárat elleni tiltakozásul. 
 

Csapatunk a mai napon Kossuth Lajost riportolja meg a 
lehetséges kitörő forradalomról  

 Kossuth Lajos korunk egyik legmeghatározóbb alakja. Az országgyűlés eredményes politikusa, 

Magyarország egyik legfőbb államférfijével olvashatják a beszélgetésünket teljesen vágatlanul: 

- Mit gondol, bátor húzás volt a polgároktól illetve az egyetemistáktól? 
- Igen, szerintem nagyon bátor húzás volt, és rendkívül örülök, hogy hatott a beszédem az 
emberekre 
- Az egész forradalom honnan indult ki? 
- Egyértelműen a Párizsból induló forradalmi hullám érte el a fővárost 
- Miket követeltek, és hol a polgárok ? 
- A tömörítő tűntető tömeg a gyűlés helyszínén, a Landhausnál kezdte meg demonstrációját, 
polgári reformokat és a régi rendszert jelképező Metternich kancellár menesztését követelve. 
- Jelenleg hogy látja a helyzetet, ez megállíthatatlan? 
- Véleményem szerint, igen ez megállíthatatlan hisz már mindenki fellázadt 
- Mit gondol mikor következik be a forradalom? 
- Hát szerintem ez nem titok nem fognak lecsillapodni az állapotok, tehát a kérdésre 
válaszolva az elkövetkező 2-3 napban. 
- Mit gondol, később ez hatással lehet más forradalmak kialakulására is? 
- Teljes mértékben igen, mindenkepp hatással lesz a közeljövőben. 
- Milyen a jelenlegi hangulat itt Bécsben? 
- Teljesen fellázadt hangulat van, kiabálás, már érezzük hogy hamarosan itt ki fog törni a 
forradalom  
-Ha üzennie kéne valamit a hallgatóknak, mit mondana nekik? 
- Hát ezt elég nehéz így megfogalmazni, de örülök hogy így alakult, mert büszke vagyok 
minden polgárra aki kiállnak magukért, és ha üzennek kéne valamit, az biztos hogy az lenne 
hogy ne hagyják magukat, és csak így tovább, mert látom, hogy meg tudjuk csinálni, így 
közösen, együtt! 
- Kossuth Lajost hallhattuk, köszönjük szépen a riportot, a Tények újság riportját hallhatták! 
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