
sZöRÉNYI 'LÁSZLÓ

Március idusán

Az "Idus'"ismeretlen eredetti szö, A római naptárban március, május, július és október
közepét' jelentette, l~-aés 15-e között. Vtlágtörté~elminevezetességre azért emelkedett,
mert Kr.. e. 44. riW'ciUs idusán ölték meg Julius'Caesart, s az ő haWanak, illetve
"megisttnülésériek~ napját iktatta .be a szenátus- amely ekkor nyúlt bele először

törvényhozói hatalmávala szentnek és hagyományosan sérthetetlennek tartott naptárba
- mint ünnepet a római kalendariumba.

'Minden népnek vanszent naptára. A mulandó emberélet fölé maradandó kupolakmt
borul a közösség által elfogadott ünnepi naptár, amely - mintegy kicsiben modellálva 
egy év leforgása alatt, visszahozza és újrajátssza azOkat a fontos eseményeket, döntő

fordulökat, melyeket az adott közösség a saját egésze és' mínden egyes tagja számára
üdvbozónak tart. Az~a tartozó mínden nemzet a megszentelt év nagykeresztény
körforgásának üneepkörébe (figyeljük meg: évforduló, ÖlUlepkiW - mindezek a
kifejezések az égi.körök forgásának képzetkörébölveszík metaforikus nyelvi megformi
lásuk,a~,.s ígyavéget nem érő kör, a végtelenség, az örök élet szférájába kapcsolják be a
lineáris, "keZdettől a vég felé tartó· mulandó egyedi5éget) kapcsolta be - s elaltal az
örökösség üdvét esdette ki - a maga sajátos, egyedilétének ünnepeit, Nekünk két il}'m
ünnepünk van: Szent Istvánnak, államalapítónknak tetemeit augusztus 20-án emelte feJ,
vagyis ismerte el szentnek az egyház; a magyar gondolatot pedig március 15-én emelte fel
rabágyáról II pesti fiatalság forradalma. .

Kelj fel rab-ágyad kf1párnáirót
Beteg, megzsibbadt g o n d o I a t!
Kiálts fel érzés! meUy ny()gél
Elfojtott, vérz(J szív alatt.

igy fr Vörösmarty, a szabad sajtó kivivásának éjszakáján, hiszen verse másnap már
transzparenseken tündökölt az ünnepi díszbe öltöZÖtt városban.

Ez a város, ez,li nemzet olyasvalam.it ünnepelt és ünnepel azóta is, ünnepe~ vagyis
ünnepként, az üdvösség napjaként ül, amit - tudomásom szerint - egy nemzet sem.A
gondolat felszabadítását. A szabad sajtó megteremtését. A legértelmiségibb, a leghuma
nistább szabadságíinnep .ez az egész világon A pesti forradalom tizenkét pontja mind
levezethető Kossuthnak a reformkor követeléseit tömören összefoglaló március 3-i
felírati beszédébö~ kivfve az elsőt. Azt, amely a sajtó szabadságát követeli.

AzEllenzéki Kör - melynek ez idöben Vörösmartyaz alelnöke - március 4-én, midön
megvitatta Kossuth javaslatait, határozottan kárhoztatta, hogy azok sorából hiányzik a
sajtószabadság. IdéZzük a jegyzőkönyvet: "Hatkozouan kifejezé az egyesíilet, hogy a
nemzeti alkotmmy ezen tervét, közös teherviselést, eskíidtszéken alapuló btitMldi
eljádst, képviseleti rendszert egyenlőségalapján, pesti évenkéntio~éstképező

moszJ.opokat, s az egéSZalkotmányt megerősítőboltozatot a szabad sajtó nélkül csonkin
maradottnak tekinti."

Petőfi, már koribban, ugyancsak építészeti hasonlatot alkalmaz az új hon felépítésén
fal'adozóorsztggytIléshez Intézett versében:
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Sokat beszéltek, szépet is beszéltek,
Jót is, de ebbül a hon még nem él meg,
Mert nincs rendében eljárásotok,
Ti a dolog végébe kaptatok,
És így tevétek már régóta mindig;
Látják, kik a multatvégigtekintík.
Ki képzel olyan templomépitót,
Ki a tornyot csinálja meg el6bb?
Ésazt a leveg6be tolja, hogy
Ott fönn maradjon, míg majd valahogy
Alája rakja szépen a falat,
S legeslegvégül j6ne az alap. ( ... )
Hiába minden szép és jó beszéd,
Ha meg nem fogjátok az elejét,
Ha a kezdetnél el nem kezditek . . .
Sajtószabadságot szerezzetek,
Sajtószabadságot, csak ezt ide!
Ez oly nagy, oly mindenható ige
A nemzetben, mint az isten "legyen"je,
Amellyel egy mindenséget teremte.

Azidősebb írónemzedék tehát kupolának, a fiatalabb alapnak látta a nemzet épületéhez
a sajtószabadságot. De nélküle az épületet mindenképp létrehozhatatlannak, illetve
lakhatatlannak. Nem véletlen, hogy Petőfi démiurgoszi, világteremtőigesztussal helyezte
el a szabad sajtó első tennékeit mint ereklyéket a nemzet templomául szolgáló Nemzeti
Múzeumban.

A franciák a zsarnokság jelképét, a Bastille-t rombolták le, s ennek évfordulóját ülik
azóta. Az amerikaiak szent ünnepe az az éjszaka, mikor egy bostoni toronyőrészrevette a
templom tomyából,hogy az angolok alattomban közelednek és egylámpással riasztotta
honfitársait, s így megtörtént a függetlenségi harc első ütközete. Kivívtákméltóságukat,
illetve megvédték önállóságukat. csak a magyar szabadságünnep a gondolat felszabadítá
sának ünnepe. Mintha a magyar nemzeti jellem körül forgó, a kaján és lekicsinylő nyugati
vélemények ellen védekezőtöbb évszázados vita végére tenne pontot: a magyar nemcsak
harcias nemzet, hanem ugyanolyan nagyra becsüli a tudományokat, a művészeteket,

egysz6val a szellemet is. Mars mellett Pallas védence is. Petőfi, mikor a győzelem

másnapján felszólítja Kliót, a történetírás múzsáját a nagynapmegörökítésére. ugyanúgy a
nemzethalál rémét elhárító csodálatos tettként, az üdvösség rendjének helyreállitójaként
értékeli a sajtó felszabadítását, mint Vörösmarty.

szabad sajt6! ... már ezentul
Nem féltelek, nemzetem,
Szívedben a vér "!Wgindu~
S éled a félholt tetem.

Illetve:

Ob,j6jetek ki, ldncra vert·rabok,
Lássátok a boldog, dks6 napot,
S a honra, meNy soká túrt veletek,
Derllt, vigaszt €sáldást hozzatok.
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Pedigkorabban Petőfimás március idusarakészOlt. Az eredetíre, a tómaira, a zsarnokkal
véresen leszámolóraJanlW'banúgy beszél a zsarnokokhoz - a szicíliai felkelés hírére -,
mint majd márciusban, a Nemzeti dallal párhuzamosan írott versben a "dicsőséges

nagyurakhoz".

Nos, e/bizott hatalmas zsarnokok,
Orcáitoktul a vér bova lett?
Orcátok olyan kisértetfejér,
Mikéntha látnátok kísérletet;
Azt láttatok, valóban, megjelent,
E16ttetek Brutusnak szelleme -

Azután, nemsokára, eldördültek a fegyverek. Végül is Caesar bizonyult erősebbnek,és
Brutust ismét visszaűztea kísértet-létbe. A forradalom másodík évfordulóján AranyJános
így ír:

Kelsz és lenyugszol észrevétlenül:
Innep volnál, de senki meg nem ül,
Végzetes évi nap!
Oh, e tömeg más napot ünnepel;
Titkon sohajtja meg a hú kebel
Halomra dlJlt oltárldat.

Emléked átkos, nyomasztó tereh:
A vérnek és kőnytInek tengere
Mind, mind ahboz tapad.
Az embergy(Jnge:félve nézfeléd,
S mint egykor a tanitvány mesterét,
Nehéz idlJkben megtagad...

Ehhez a költeményhez. amely egyértelmúen kapcsolja a keresztényi és a nemzeti
ünnepkör gondolatát, gyásznapnak, nagypénteknek állítja be március tizenötödikét, de
persze keresztényi értelemben vett gyásZnapnak, melyre eljön majd a feltámadás, tehát
ehhez az Aranynál megszokott módon tanulmány-magvasságú epigrammához a költő a
következő széljegyzetet fűzte (a Csonka-toronyban őrzött kötetben): "Március 15-ére,
midőn még egymás hallgató közönyét gyanús szemmel néztük s nem értettük volt ki
belőle, hogy (kevés kivétellel) mindnyájan jó hazafiak maradtunk."

Az a "kevéskivétel",melymára szabadságharc leverése után egyévvel i.nkabb ünnepelte
caesar születésnapját, mint Brutus emlékér, azóta tetemesen felszaporodott. De legyünk
jóindulatúak: talán csak nem gondolták végig, hogy magyarként mit és mikor kell
ünnepelniük 1ll1áncsak azt hiszik, hogykupola nélkül is felhúzható - az ismert gazdasági
körülményekköZött - az a bizonyos épület. Vagy talán annyira hívei a könnyűszerkezetes
építkezésnek, hogy nem tartják már SZükségesnek az alap leralWát. Én azért inkább
hallgatok Vörösmartyra és Petötíre országépítészeti kérdésekben.

Országunkat, nemzetünket rengeteg betegség pusztítja. De a demográfiai görbe
süllyedésénél, a kisebbségi magyarság kiszolgáltatottságánál, a terjedő szegénységnél, az
alkohol és a kábítószer hódításáná1, a családok széthullásánál stb. stb. - ez a felsorolás
meglehetősenesetleges, sorrendje is változtatható - alapvetőbb bajnak tarlom a közönyt,
tudatlanságot és ami ezekböl következik, a jövőkép szinte teljes eltűnését. Ezenpedig csak
akkor lehet segíteni, ha felismerjük, míért fogadta el rögtön a magyar nép szívéből
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sarjadott igaz ünnepének nW'cius IS-ét. Ha végképp elhisszük Petőfinek, amit a
sajtóSzabads;1gr61 ír:

sbo! ez megvan, bár rongyban jár a nép,
Nyomorg, teng6dik mindenfélekép:
Azon nemzetgazdag végtelent1/,
Mert a j6vendlJt bírja örökúl.

Más sz6val, ha nem adjuk elle1künk üdvösségét. Sem egyénileg, sem közösségíleg nem
feledkeZünk el a múltunk nagyjainak és szentjeinek életáldozatát útmutatássá formál6
ünnepi kalendáriumunk tanulságair61. Ahogyan Vörösmarty írja 1847-ben, a cenzúra
megketiilésével külföldön megjelentetett Ellenőr címú zsebkönyvben, miután szemlét
tartott az ország bajain:

De mindez mégsebaj,
Ha lelked van,
Ha lelked csábokért
Nincs áruban;

Ha lelked ébren áll
Jó 's rosz napon,
Világol és hevít
Munkáidon.

Ha ezt is eladod,
Jó éjszakát,
Nincs isten, a'ki le
1ekintsen rád.

1988. március 15-én, az Eötvös József Kollégiumban.
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