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1848 február 22—24-én a párizsi nép el

űzte Lajos Fülöpöt és az addigi polgári
kapitalista uralom helyébe erősen szocia
lista szellemű, radikális kormányt léptetett. 
A párizsi hírek a barrikádharcokról, Lamar- 
tine magávatragadó szónoklatai adták meg 
a kontinens népeinek az utolsó lökést, hogy 
egy emberöltő türelme után a szentszövet
ségi abszolutizmust végre lerázzák maguk
ról. A párizsi hírek legtöbb helyre március
ban érkeztek meg, 1848 márciusa a forra
dalom hónapjává vált. Az utolsó rendi 
országgyűlés mégy hónapi tárgyalás után 
sem tudott kibontakozni az apróságokból, 
előkészítésekből és a paragrafusokból? 
(Szentkirályi beszéde máro. 1-én), még szó 
sem esett kötelező jobbágyfelszabadításról, 
csak szabad egyezkedésről földesúr és 
jobbágy között, szó sem volt parlamentá- 
rizmusról és felelős kormányról és már ki
alakulóban volt az új-konzervatív arisz
tokrácia meg a reformer köznemesség felső

rétegének középpártja, amely Kossuthot 
teljes elszigeteléssel fenyegette.

A forradalom híre *az aranygombos 
rendi táblát« rákényszerítette arra az útra, 
hogy engedményekkel előzze meg a forra
dalmi tömegmozgalmak kibontakozását. 
Most Kossuth lép ki a liberális szabadság
eszme bajnokaként, csatlakozik a centralis
ták parlamenti programmjához, március
3-án hatalmas szónoklatban felirati javas
latot terjeszt be, amelyben nemcsak Magyar- 
ország, hanem az osztrák örökös tartomá
nyok számára is alkotmányt követel, fel
ismervén, hogy a rendiségből kivetkőző 
Magyarország nem maradhat meg a bécsi 
abszolutizmus kötelékeiben, hanem új ren
dezés válik szükségessé a monarchiával 
szemben. A  kerületi ülés *a percek felelős
ségének roppant érzetében* válfózatlanul 
elfogadta Kossuth felirati javaslatát, a 
másnapi országos ülésen az elnöklő Zarka 
királyi személynök hiába festi falra *a fenye
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gető rossznak, a forradalomnak? rémét, a 
liberális nemesség most már csak Kossuth
ban látja megmentőjét és egyhangúan 
teszi magáévá a javaslatot. Március 8-án 
Madarász Lászlónak, az első radikálisnak 
indítványára a főrendeket is felhívták, hogy 
azonnal tárgyalják a javaslatot, mivel 
azonban a nádor és a főméltóságok Bécscsel 
tárgyaltak, erről nem lehetett szó. Szemere 
Bertalan az országbírót, aki tudott a javas
latról és mégis úgy távozott el, hogy az 
elnökségről nem intézkedett, vád alá 
kívánja helyezni, Kossuth pedig a főrendi
ház kikerülésével akarja Bécsbe juttatni a 
javaslatot.

A rendek türrelmetlensége jogosult v o lt : 
Március 13-án kitört az első véres bécsi for
radalom, amely kiküzdötte Metternich le
mondását, a sajtószabadságot és a parla
menti kormányt. A béosi híreket másnap 
Kossuth közli az alsó táblán, kimondatja 
a sajtó szabadságát, bizottságot küldet ki 
a hon védelmére és a már elfogadott felirati 
javaslatba új pontokként iktattatja be a 
népképviseletet, a népnevelést, esküdt
széket és az uniót Erdéllyel. A bonyolult 
rendi tárgyalási mód egyszerűsítődik : 
Kossuth javasol, a rendek elfogadják. A 
sietséget Kossuth a rendeknek tetsző mó
don indokolta : Most még a rendek kezében 
van a gyeplő, itt, a törvényes helyen alkot
mányos úton haladhat a nemzet és vigyáz
zanak a rendek, nehogy máshol diktál
janak I

De Pest diktált az országnak! Amíg a 
rendi tábla viszálykodó pártjait a forrada
lomtól való félelem forrasztotta hirtelen 
»áldozatkész« egységbe s a parasztforra
dalom szelleme előtt kapitulált az utolsó 
rendi országgyűlés, addig Pesten valóban 
a forradalom szelleme robbant ki. Az a 
radikális fiatalság, amely az igazi forradal
mát megcsinálta, valóban leszámolni akart 
a múlt minden hatalmával. A  magyar for
radalmi fiatalság lelkében a januári olasz 
és a februári párizsi forradalom szelleme 
égett. Az Ellenzéki Kör párizsi mintára 
népgyűlést és reformlakomát készített elő 
és 12 pontba foglalta össze a nemzet kíván
ságait, hogy a tömegmozgalomnak irányt 
szabjon. Ez az ifjúság nem sok jót várt a 
»táblabírópolitikától«, maga akarta kezébe 
ragadni a vezetést. Március 14-én délután 
hat órakor a Pilvax-kávéházban gyűlt 
össze és »a közvélemény asztala« megálla
podott, hogy nem kér, hanem követel s 
másnap a pesti utcákon kihirdeti a 12 
pontot.

Március 15-én kezdődött Pesten a szoká
sos józsefnapi vásár. Az eső permetezett. 
Reggel 8 órakor a kávéházban csak kevés

M árciu s xs-tn  tisztelegtek a Párisban (lő  magyarok 
a győztes forradalom képviselőié, Lam artine előtt

ifjú jelent még meg, de lelkesülten hall
gatták, midőn Jókai felolvasta a kiáltványt 
és a 12 pontot, Petőfi pedig elszavalta a 
Nemzeti dalt. Felvonultak az egyetem 
udvarába, ahol a joghallgatók tömörültek 
körülöttük. Petőfi egy székre állva sza
valta el a Nemzeti dalt és az ifjúság egy 
szíwél-lélekkel ismételte meg az eskü 
szavait, majd Jókai a 12 pontot olvasta fel. 
Ez a jelenet megismétlődött az orvosegye
tem udvarán. A vásáros népséggel és a 
járókelőkkel szaporodott ifjúság a Hatvani
ima Kossuth-) utcában levő Landerer és 
Heckenast-nyomda elé vonult, ahol az 
ifjúság vezetői lefoglalták a sajtót, cenzúra 
nélkül kiszedték a 12 pontot és a Nemzeti 
dalt. Féltizenkettőkor Irinyi a 12 pont első 
kinyomatott példányát, a magyar szabad
sajtó első termékét lobogtatva jelent meg 
a nép előtt.

»Március 15 délelőtt féltizenkettőre — 
szólt —  nagy időszak a magyarok történe
tében. Itt van a sajtószabadság első pé l
dánya, a nép hatalmának első müve.

z .. Szhuiáz díszelőadása



A  200 pozsonyi jurátus Hlvonul Becs utcáin

Akármi Szabadsága fog is lenni egykor a 
magyarnak, az a dicsősége mindig meg
marad, hogy a legnevezetesebbet ml magunk 
vívtuk Vei. *

Pár pillanat múlva kikerült a sajtóból 
a Nemzeti dal is s az egybegyűltek határ
talan lelkesedéssel kapkodták szét az első 
példányokat, majd hazafias dalokat éne
kelve szétszóródtak.

A katonaság készen állott a kaszárnyák
ban, a vár tüzérei ágyúik mellett várták a 
parancsot, de ezt a paranosot nem merték 
kiadni. A  forradalom győzött.

Délután három órára népgyűlést hirdet
tek a Múzeum udvarára. Petőfi elszavalta 
a Nemzeti dalt, az Ifjúság vezetői lelkes sza
vakban szóltak a nagy tömeghez, amely 
küldöttséget menesztett a városi közgyű
léshez, hogy csatlakozásra szólítsák fel. A 
közgyűlés ülését nyilvánossá tette, elfo
gadta a 12 pontot és elhatározta, hogy a 
népből és a tisztikarból választott küldött
séggel terjeszteti az országgyűlés elé. A 
városi tanács pedig a rend és közbiztonság 
fenntartására 14 tagú közcsendi bizottságot 
alakított s a polgárőrség szervezéséről intéz
kedett.

A népgyűlés által kiküldött bizottság 
Nyáry Pál vezetésével, egyre szaporodó 
kísérettel fölment a Várba a helytartó- 
tanácshoz, mialatt a nép elözönlötte az 
udvart, a feljárókat, a folyosókat. A

Zichy Ferenc elnöklete alatt éppen ülésező 
tanács elfogadta a 12 pontot, a sajtószabad
ságot és szabadon bocsátotta Táncsics 
Mihályt, aki a múlt évben két könyve miatt, 
mint ^kommunista# került börtönbe. Nyáry 
Pál e szavakkal fordult a börtön ajtajából 
kilépőhöz :

»A békés forradalom legelső tavaszvív
mánya : ön  szabad 1*

A kiszabadítottat diadalmenetben vitték 
át Pestre, polgárok és diákok húzták hintá
ját a Nemzeti Színházig. Ott már folyt a 
díszelőadás, Bánk bánt játszották. A nép 
elárasztotta »a nemzeti lelkesedés szent 
egyházát#, az előadás félbeszakadt, Egressy 
Gábor elszavalta a Nemzeti dalt, a közönség 
együtt énekelte a színészekkel a Himnuszt, 
Szózatot ; majd a Rákóczi induló és a 
Marseillaise hangjai között távozott.

»Chapeaux bas 1 C’est la marseillaes 
hongroise l« kiáltotta ugyaneznap a párizsi 
nép, amikor 300 magyar a Bastille-téren a 
Rákóczi hangjai mellett Lamartine elé 
vonult, hogy hitet tegyen a szabadság esz
méje mellett.

Egy csepp vér ontása nélkül, tisztán a 
forradalmi lendület erejével 24 óra alatt 
kivívta a forradalmi ifjúság azt, ami más 
országokban sok-sok polgárvérbe került.

Pozsonyban is sietős volt a munka. Kos
suth méltán tartott Pesttől. A  helytartó- 
tanácsot nem tartotta erősnek arra, hogy

A  bécsi egyetemi ifja k  viszonozták a magyarok látogatását. Tüntető ünneplés a m úzeum udvarán

egy 150.000 lakosú város tömegmegmozdulá
sát féken tartsa. A  két tábla 72 tagú küldött
séget választott, hogy a felirati javaslatot 
az uralkodóhoz juttassa. Március 15-én 
délelőtt ültek hajóra »a magyar argonau
ták#. A 72 követet és 300 ifjút a bécsi nép 
kitörő lelkesedéssel fogadta. Metternioh 
már megszaladt »az uralkodónál is föllebb- 
való hatalom« elől, az uralkodó már kihir
dette a sajtószabadságot és megígérte, hogy 
egybehívja a tartományi rendeket. Itt 
közvetlenül az utcának kellett megadni a 
követelt reformokat.

A magyar küldöttek így hát egy diadal
ittas forradalmi városba érkeztek. Béos 
virágokkal árasztotta el Kossuthot és két
szer is beszélni késztették. Az udvar kény
telen engedni, a magyarok nem akarják 
Bastille-ként megostromolni a Burgot, — 
pedig Kossuth rohamra vihette volna a 
bécsieket —  hű alattvalókként, nemzeti 
díszben járulnak az uralkodó elé, aki kíván
ságaikat elfogadta. A március 17-i leirat
S ín Battyhány Lajos lett miniszter- 

, István nádor pedig teljeshatalmú 
királyi megbízott.

Március 17-én érkezett a pesti küldöttség 
Hajnik Pál vezetésével Pozsonyba. A pes
tieket félelem, bizalmatlanság és lekicsiny
lés fogadja. A pesti események jelentósé- 

ét senki fel nem tudta fogni. Nem látták, 
ogy a vidék figyelő szeme nem Pozsony,

hanem Pest felé fordul. A  pesti márciusnak 
csak egy nagyszabású népgyűlés jelentősé
gét tulajdonították. Kossuth nem Is 
engedi őket az országgyűlés elé, csak a 
kerületi ülésre bocsátják, ahol Kossuth, 
hogy a »forradalomnak még a lehét is el
kerülje#, erélyesen tiltakozott az ellen, hogy 
egy város az ország szívének tolja fel 
magát és ha egy városnak, municiumnak 
eszébe jutna ez, a nemzet (—  vagyis a 
tábla — ) elég erős lesz arra, hogy azt le
tiporja# Kövér betűkkel szedeti ezeket a 
szavakat a konzervatív Budapesti Híradó, 
amelynek eddig egy jó szava sem volt 
Kossuth felé és hozzáteszi : »Soha ennél 
hívebben nem fejezte ki Kossuth a köz
véleményt l« Az országgyűlés és a forra
dalmi utca közti ellentét nyilvánvalóvá 
vált.

Az országgyűlés Kossuth indítványára 
már március 18-án a két tábla tagjaiból 
összeállított küldöttséget menesztett Pestre, 
hogy ott a közhangulatot megnyugtassák. 
Március 19-én, vasárnap délelőtt a most el
keresztelt Szabadságtéren 6000 nemzetőr 
vonult el a közcsendi bizottság és a pozsonyi 
küldöttség előtt. A közcsendi bizottság 
ülésén résztvesz a küldöttség és itt határo
zatba megy, hogy »a március 15. összetalál
kozás, mely napról az ismeretes 12 pesti pont 
felküldetett,, törvényben is megörökítést 
nyerjen.# Az országgyűléstől ezt nem lehe-
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tett várni, de a magyar nép kezdettől fogva 
a pesti márciust véste a szivébe, mint a sza
badság ünnepét és büszke öntudattal hir
deti P etőfi: ^Nagyapáink és apáink, míg 
egy század elhaladt, nem tevének annyit, 
mint mink 24 óra alatt.«

Pozsony az országgyűlés közeli feloszlatása 
előtt most már nagy iramban intézi a leg
szükségesebb javaslatokat. Ám ezek a 
munkálatok ugyancsak távol állanak »a 
forradalomnak még csak a lehétől is«. A 
forradalmi Pesten a legnagyobb izgalmat a 
sajtójavaslat kelti. A március 20-án hozott 
tervezet a lapoktól 20,000 pengőforint 
kaució letételét köti ki, a sajtóvétségeket 
súlyos börtönbüntetései kívánja meg
fenyíteni és megtiltja a törvényhozó testület 
♦megsértését#, tehát a bírálatot csirájában 
akarja elfojtani. Üjból csak a felháborodott 
ifjúság forradalmi hangulata az, amely 
megakadályozza, hogy a törvényjavaslat 
ebben a formában kerüljön szentesftésre. 
Amikor a pozsonyi javaslatot Vachot fel
olvassa az összegyűlt tömeg előtt, a fel
háborodott nép *Tűzre vele l« kiáltások 
közt a javaslatot megégeti.

Március utolsó napjaiban érkezik Pestre 
a hír, hogy Bécs vonakodik a felelős magyar

kormány megalakulására vonatkozó tör
vényjavaslatot jóváhagyni. A március 28-1 
királyi leirat nem minden nádornak, csak 
István főhercegnek akart teljhatalmat 
adni, a kancelláriát továbbra is fenn akarta 
tartani, követelte az eddigi módon az 
udvartartás, a közös diplomácia és a had
sereg fenntartására szánt magyar össze
geknek a bécsi pénztárba való beszolgál
tatását és a honvédelmi miniszter hatás
körét is erősen megnyirbálta. Pest forra
dalmi hangulata a tetőfokra hágott. Már
cius 31-én éjjel nagy tömeg sereglett egybe 
a Szabadság-téren." Az alakulófélben lévő 
kormány két tagja Pesten időzött, Szemere 
Bertalan olvassa fel az izgatott tömegnek 
a leiratot. *Megcsaltak bennünket I# — 
zúgja elkeseredetten a tömeg. »Fegy vérré l« 
—- kiáltják az elkeseredettek.

És talán vérbe fulladt volna a magyar 
történelemnek ez a ver sacrum-ja, ha más
nap el nem terjed a híre, hogy az államkon
ferencia visszakozott, a javaslatot a király 
jóváhagyta, . .

Ez a pár sor és ezek a képek halványan 
bár, de a történelmi tények alapján igye
keznek megvilágítani a magyar március 
igazi értelmét. . .

A F O R R A D A L O M  
K O R S Z A K Á R A  IV

A kis műhelyből hatalmas teleppé 
fejlődött Ganz-gyár a múlt század- 
.baji. (Dőrre,.Tivadar rajza). •


