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On the occasion of the American Hungarian Federation of Metropolitan Washington, D.C.’s 
commemoration of March 15, 1848 

 
 

Tisztelt Megemlekezo Kozosseg!                                               
Kedves Barataim! 
Holgyeim es Uraim! 
 
1848 marcius 15-e a modern magyar nemzetallam, a polgari demokracia szuletesnapja.  Szuletesnap, 
oromunnep ez, amely egy uj elet kezdetenek gyonyoru pillanatahoz is hasonlithato. Ilyen napnak tekintette 
marcius 15-et Petofi Sandor is, aki a kovetkezoket irta naplojaba: 
 
“Udvez legy szuletesed napjan, Magyar szabadsag! Eloszor is en udvezellek, ki imadkoztam es kuzdottem 
eretted, udvezellek oly magas orommel, amilyen mely volt fajdalmam, midon meg nelkuloztunk tegedet!” 
 
“Oh szabadsag, edes kedves ujszulott, legy hosszu eletu e foldon, elj addig, mig csak el egy Magyar, ha 
nemzetunk utolso fia meghal, borulj ra szemfedo gyanant” 
 
1848. marcius. 15-e uzenetenek aktualitasa ujra es ujra felmerul es orokervenyu uzenetei ujra es ujra 
szolnak hozzank, mai magyarokhoz. 1848 eszmei iranytukent szolgalnak barmifele ketseg eseten a 
mindenkori politikusok, a szellemi elet iranyitoi es a nemzet polgarai szamara. 
 
Megemlekezes a forradalom hoseire, eszmeire ujbol es ujbol megmutatja nekunk azt az utat, melyet 
kovetnunk kell. 1848 gondolatvilaga tartotta a lelket a nemzetben es a felnovekvo generaciokban a 
tortenelem viharai soran, pedig sokfelekeppen akartak kiirtani az emlekezes erejet. 
 
Lehetetlen vallalkozas lesz 1848 emlekezetenek kiirtasa egy globalis vilagszellem igezeteben is. Marcius 
15-e mindig alkalmat nyujt majd a magyarsag osszejovetelere az orszag hataran belul es azon tul, alkalmat 
nyujt majd az osszefogasra es egy sikeres magyar nemzet ugyenek elorevitelere az egyre globalizalodo 
vilagban.  
 
1848 iranyt mutat szamunkra a magyar nemzet europai nemzetekhez valo csatlakozasa tekinteteben is, 
hiszen mint ahogy 1848 Europajanak reszei lehettunk , ugyanugy fuggetlensegunk megorzese mellett a 
magyarsag lehetoseget kapott ismet arra, hogy tevekeny alakitoja legyen Europa jovojenek az Europai Unio 
tagjakent. 
 
Marai Sandor a kovetkezokeppen hatarozta meg a magyarsag szerepet Europaban: “Szeretni es szolgalni 
kell a nepet, amelyhez nyelv, emlek, jo es rossz sors, s a nyelvnel es fajtanal is erosebb kotoanyag, a kozos 
sors kotoz: Ez a dolgunk Europaban. “  
 



Tisztelt Unneplok! 
 
Washingtonban es az amerikai fovaros kornyeken elo, dolgozo es tartozkodo magyarok, akik valoszinuleg 
hozzam hasonloan sokszor elgondolkodtak az amerikai demokracia ervenyesulesen es a szabadsagjogok 
szeleskoru megvalosulasan es parhuzamba allitottak es allitjak azt a mindenkori aktualis magyarorszagi 
helyzettel. Bizony hosszu ut all meg elottunk. Bizony sokat kell meg tanulnunk. 
 
A magyar forradalom mellett az amerikai tortenelem is utat mutathat szamunkra a demokracia es a 
szabadsagjogok tiszteletbentartasa tekinteteben.  
 
Az 1776 julius 4-en alairt amerikai Fuggetlensegi Nyilatkozat egyreszt egy uj onallo nemzet letrejottet 
szentesitette, masreszt a termeszetes jogok es az egyenloseg egyetemes alapelvet hirdette meg.  
 
Az amerikai Fuggetlensegi Nyilatkozat es az 1848. marcius 15-en kinyomtatott Tizenket Pont parhuzama 
mindenki szamara nyilvanvalo, hiszen mindketto egy nemzet fuggetlensegenek deklaralasat jelzo 
dokumentum, amely jogi illetve alkotmanyjogi garanciakat allit fel egy polgari demokratikus rend 
megvalositasa erdekeben. 
 
Az amerikai deklaracioban olyan ‘orokervenyu’, a termeszetjogon alapulo kovetelmenyeket rogzitenek, 
melyek a torvenyhozas felett allnak, amelyeket tehat minden kesobbi torvenyhozo koteles  tiszteletben 
tartani. Az ennek szellemeben keszult un. Bill of Rights az Egyesult Allamok alkotmanyanak is reszeve valt. 
A Bill of Rights-ben meghatarozott szabadsagjogok (a szolas es sajtoszabadsag, a gyulekesei szabadsag) 
terjedelme gyakorlatilag megvaltoztathatatlan a mindenkori amerikai torvenyhozas szamara. Ez kovetendo 
pelda.  
 
Tisztelt Jelenlevok! 
 
1848. marcius 15-e sok tekintetben a Marciusi Ifjak, az egyetemi fiatalsag napja. Annakidejen en is a 
budapesti egyetemi fiatalsag tagjakent  unnepeltem ezt a napot Magyarorszagon. Az Eotvos Lorand 
Tudomanyegyetem joghallgatoja voltam. Nagyon jol emlekszem arra is, mikor felveteliztem az egyetemre 
es szobeli tetelkent Petofi Sandor forradalmi kolteszetet kellett elemeznem. Nagyon megorultem, hiszen 
Petofi volt kedvenc koltom es szinte fejbol tudtam minden verset. Sikeresen felveteliztem, bejutottam az 
egyetemre.  
 
Bizom abban, hogy a mai magyar fiatalsag szamara is egy  “konnyu tetel” Petofi Sandor kolteszete es az 
1848-as Forradalom es Szabadsagharc, hiszen mindkettonek tudatformalo es nemzeti ontudatot taplalo 
szerepe van. Mindannyiunknak, szuloknek, tanaroknak, magyaroknak kotelessege az, hogy a mai fiatalok, 
az uj generacio, gyermekeink megismerjek ennek a korszaknak minden reszletet, tortenetet es irodalmat 
beleertve. 
 
Az amerikai es kulfoldon elo magyarsag szamara kulonosen nagy kihivast jelent a magyar nyelv es a 
magyar tortenelem tanitasa, a magyar kultura apolasa, azonban azt hiszem hogy a mai megemlekezes is jo 
pelda a magyarsag tortenelmenek felelevenitesere. 
 
Tisztelt Emlekezok! 
 
1848. marcius 15-en egyreszt a polgari demokracia, masreszt a szabadsagjogok kovetelese volt a 
kozeppontban. A Tizenket Pontban megfogalmazott celok azota is megkerulhetetlenek minden kor es 
minden kormany szamara. A torveny elotti egyenloseg viszonyitasi alapot jelent ma is.   
 
A forradalmi kovetelesek legelso pontja volt a sajtoszabadsag es mar maganak a Tizenket Pontnak a 
kinyomtatasa is cenzura nelkul tortent Petofi Sandor kezdemenyezesere marcius 15-en. A forradalom 
gyozelme utan nemsokkal hozzafogtak a sajtotorveny megalkotasahoz, ennek nyoman szuletett meg az 



1848. evi XVIII torveny. Az elso magyar sajtotorvenyben kovetelmeny volt ugyan a  kaucio, azaz egy 
bizonyos penzosszeg letetele, azonban nyomaban szamos magyar nyelvu lap jelent meg. 
 
Kossuth Lajos nagyon nagy vednoke volt a sajto szabadsaganak. O jelentette meg 1830-ban az 
Orszaggyulesi Tudositasokat, majd a Pesti Hirlap foszerkesztojekent is dolgozott 1841-tol. O a 
kovetkezoket irta errol a fontos szabadsag jogrol: 
 
“Azt allitjak nemelyek, hogy a sajto szabadsaga a kozcsendessegnek veszedelmere legyen. En ugy tartom, a 
kozcsendesseg a kozertelmessegre es a kozvagyonossagra nehezkedik. 
 
Ha a nepnek nagyobb osztalya ertelmes es vagyonos, a kozcsendesseg bodult haborgatasatol nem kell 
tartani. 
 
Ha tehat egy nemzetet vagyonossa csak az ertelmesseg  tehet, az ertelmesseget viszont csak a velemenyek 
szabados surlodasa fejtheti ki, s ez szabad sajto nelkul  meg nem eshetik, a szabad sajto tehat , jo torvenyek 
mellett, amelyek szintugy a szabad sajto termeszetes kovetkezese, orje es el nem rontoja a 
kozcsendessegnek. “ 
 
Kossuth uzenete vilagos: a sajto szabadsaga alapveto feltetele a tarsadalom nyugodt es demokratikus 
letenek, hiszen  az ertelmiseget alakitja ki, az allam polgarait tajekoztatja valamint elosegiti a gazdasagi 
fejlodest az informacio szabad aramlasaval. Persze ez a megallapitas a tobbi szabadsagjog tekinteteben is 
ervenyes, hiszen a sajto es szolas szabadsaga mellett gyulekezes szabadsaga is elosegiti a fent emlitett 
celokat. Tehat Kossuth szavaival elve a “kozcsendesseg bodult haborgatasatol nem kell tartani” ha a nepnek 
biztositva vannak ezek a szabadsagjogai egy demokratikus rendszerben.  
 
Tisztelt Unneplok! 
 
Ezen a napon megemlekezunk a forradalom ismert es ismeretlen hoseirol. Petofi Sandor, Jokai Mor, Vasvari 
Pal talan a legismertebb szereploi ennek a nagy napnak. Kevesbe ismert, de fontos szereploi voltak ennek a 
napnak Sebo Antal joggyakornok, Hamar Daniel orvostanhallgato es Gaal Erno a pesti fiatalok tarsalkodasi 
egyesuletenek titkara. Ok voltak az egyetemi fiatalsag vezetoi. 
 
Szeretnek azonban a forradalom hosei kozul az arisztokracianak azon tagjairol is megemlekezni, akik a 
kivaltsagos osztaly  tagjaikent aktivan, kozerdekbol, sajat osztalyerdekeiket es egyeni erdekeiket felreteve, 
mellozve tettek az orszagert, a magyarsagert.  
 
Grof Szechenyi Istvan az orszag egyik legnevesebb es leggazdagabb arisztokrata csaladjabol szarmazott ,  
aktivan mukodott kozre az orszag tarsadalmi es gazdasagi atalakulasaban es jelentos adomanyaival is 
tamogatta a haladast. A Magyar Tudomanyos Akademia felallitasakor egy eves jovedelmet ajanlotta fel a 
magyar tudomanyos elet tamogatasara.  
 
A szinten arisztokrata szarmazasu Grof Batthany Lajos az 1847 nyaran megalakult ellenzeki Part elnoki 
tisztet vallalta el es Deak Ferenccel egyutt fogalmazta meg az ellenzeki part programjat. Ez a program, 
amely a sajtoszabadsagot, a gyulekezesi szabadsagot, a parlamentnek felelos kormanyt, a nepkepviseletet, a 
torveny elotti egyenloseget es a kozteherviselest  foglalta magaban kesobb marcius 15-e programjava valt a 
nevezetes Tizenket Pontban foglalva.   
 
Az arisztokracia, a kivaltsagos osztaly reszvetele az 1848-as esemenyek soran nagyban hozzajarult a 
politikai sikerekhez. Az o szellemi tevekenyseguk es anyagi erejuk nelkul elkepzelhetetlen lett volna a 
forradalom elokeszitese es eredmenyeinek megvalositasa. 
 



Minden nemzetnek szuksege van olyan tokevel es befolyassal rendelkezo osztaly joindulatara, kozeleti 
aktivitasara, akar kozcelu alapitvanyok letrehozasarol, adomanyozasrol vagy egyeb aktiv kozerdeku 
tevekenyseg vallalasarol van szo.  
 
Szukseg van azokra, akik hajlandok aldozatokat vallalni a koz erdekeben. Ez is egyik kimondatlan es 
orokervenyu uzenete az 1848-as forradalomnak es arra osztonoz bennunket, hogy elgondolkodjunk sajat 
szerepvallalasunkon is a magyarsag ugyenek eloreviteleben. A hataron kivuli magyarsag szerepe, igy a mi 
szerepunk is egyre fontosabba valik a globalizacio kovetkezteben.  
 
Gondolkodjunk tehat el azon itt Magyarorszagtol ugyan tavol, hogy mit teszunk vagy mit tehetunk azert, 
hogy az 1848-as forradalom szellemehez es hoseihez meltoan Magyarorszag megorizze kulturajat, 
nyelvenek gazdagsagat, apolja tortenelmet es hagyomanyait, valamint megorizze helyet a demokratikus es 
szabad allamok soraban az europai nemzetek kozott.    
 
Nem engedunk a 48-bol, mert nem engedhetunk. Erre kotelez minket magyarokat a mult es annak hosei.  
 
Koszonom, hogy megtiszteltek jelenletukkel ezt a szep unnepet. 


