
A Magyar Országgyőlés 1991-es határozata értelmében 

március 15-e az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 

kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország 

megszületésének napja és a Magyar Köztársaság nemzeti 

ünnepe. 
 

 

Az 1830-as évektıl a magyar reformtörekvések legfontosabb színtere a pozsonyi országgyőlés 
volt, amely még a rendi társadalom szabályai szerint mőködött. A modernizációs törekvéseket 

megjelenítı javaslatok a megyei követekbıl álló alsóházban születtek, amit a felsıháznak is 
támogatnia kellett, hogy az uralkodó elé kerülhessenek, s csak uralkodói szentesítéssel váltak 
törvénnyé 
 

                                                        Az alsóház ülésterme Pozsonyban  
                                                        
Míg az 1843-44-es országgyőlésen többségben voltak a konzervatívok és a nyelvkérdésen kívül 
más pontban nem tudtak újítást hozni, addig az 1847-48-as nevezetes pozsonyi országgyőlés már 

jelentıs reform törvénytervezetekkel indította el a fejlıdés útját. Az országgyőlést V. 
Ferdinánd király (1835-1848) magyar beszéddel nyitotta meg. A nemesi rendek önként 

mondtak le az adómentesség kiváltságáról és eltörölték az ısiség törvényt, továbbá kimondták 

az örökváltságot (a jobbágyság felszabadult a földesúri terhek alól). 
1848 elsı hónapjaiban Európa számos nagyvárosában forradalmak törtek ki.  
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Ez kedvezı körülményeket teremtett ahhoz, hogy a 
magyarországi reformelképzelések törvényes 
úton megvalósuljanak. Kossuth a parlament 

küldöttségével 1848. március 15-én Bécsbe utazott, 
hogy az országgyőlés által megszavazott 

követeléseket elfogadtassák az uralkodóval. 

                                                  Kossuth és István nádor Bécsbe érkezik  
 
 
 

Ugyanazon a napon egy kis létszámú, fıleg írókból, költıkbıl álló értelmiségi csoport, a 
“márciusi ifjak”, Petıfi és társai reggel kilenckor a Pilvax kávéházból az egyetemre mentek, 

ahol az ifjúság csatlakozott hozzájuk. Elıször az orvosokhoz, majd a mérnökökhöz, utána a 
jogászokhoz vonultak. 
 

 

Tíz órakor lefoglalták a Landerer-nyomdát. A cenzor engedélye nélkül nyomtatták ki 

követeléseiket, a 12 pontot és Petıfi versét, a Nemzeti dalt 
 

Tizenegy órakor kezdték osztogatni a szabad sajtó elsı példányait, kézrıl kézre adogatták a 
forradalmi röplapokat 
 

Az esı ellenére délután három órakor tízezer ember győlt össze a Nemzeti Múzeum elıtti téren. 

Jókai felolvasta a 12 pontot, elszavalták a Nemzeti dalt.  

  

Talpra magyar, hí a haza!  
Itt az idı, most vagy soha!  
Rabok legyünk, vagy szabadok?  
Ez a kérdés, válasszatok!  
A magyarok istenére  
Esküszünk,  
Esküszünk, hogy rabok tovább  
Nem leszünk!  
Rabok voltunk mostanáig,  
Kárhozottak ısapáink,  

 

Fényesebb a láncnál a kard,  
Jobban ékesíti a kart,  
És mi mégis láncot hordtunk!  
Ide veled, régi kardunk!  
A magyarok istenére  
Esküszünk,  
Esküszünk, hogy rabok tovább  
Nem leszünk!  
A magyar név megint szép lesz,  
Méltó régi, nagy híréhez;  



Kik szabadon éltek-haltak,  
Szolgaföldben nem nyughatnak.  
A magyarok istenére  
Esküszünk,  
Esküszünk, hogy rabok tovább  
Nem leszünk!  
Sehonnai bitang ember,  
Ki most, ha kell, halni nem mer,  
Kinek drágább rongy élete,  
Mint a haza becsülete.  
A magyarok istenére  
Esküszünk,  
Esküszünk, hogy rabok tovább  
Nem leszünk! 

Mit rákentek a századok,  
Lemossuk a gyalázatot!  
A magyarok istenére  
Esküszünk,  
Esküszünk, hogy rabok tovább  
Nem leszünk!  
Hol sírjaink domborulnak,  
Unokáink leborulnak,  
Es áldó imádság mellett  
Mondják el szent neveinket.  
A magyarok istenére  
Esküszünk,  
Esküszünk, hogy rabok tovább  
Nem leszünk!  

 

 

Ezt követıen a tömeg a városháza elé vonult. A városi tanács vezetıi aláírták a fiatalok 
követeléseit. Megválasztották a Közbátorsági Bizottmányt, melynek a tagjai a márciusi fiatalok 

és megyei, városi vezetık lettek. A helytartótanács fegyverbe állítatta a katonákat. 

 

 

Az összecsapás azonban elmaradt. 
 

Délután öt órakor kiszabadították Táncsics Mihályt a börtönbıl, a kocsi elé magukat 
fogták be a fiatalok, így vitték végig a városon. 

 
Este Petıfi elszavalta a Nemzeti dalt és elıadták a Bánk bánt. 

 
 

A március 13-ai bécsi és a 15-i pesti forradalom hatására az udvar kénytelen volt az 
országgyőlés követeléseit elfogadni és ezekbıl törvényeket alkotni. A törvények tartalmazták a 

“12 pont” legfontosabb követeléseit. Ezáltal a békés átalakulás végbement. Gróf Batthyány 
Lajos (1806-1849) vezetésével létrejött az elsı független, az országgyőlésnek felelıs magyar 
kormány. 
A miniszterek többsége a kor reform-politikusai közül kerültek ki, így helyet kapott a 

kormányban Széchenyi és Kossuth is. 



 

 

 

 

A forradalmat indító március 15-e jelkép lett: a kivívott szabadság megırzésének és az 

elvesztett szabadság visszaszerzésének szimbóluma. 

A magyarság 1860 óta nemzeti ünnepének tekinti ezt a napot, függetlenül attól, hogyan 
vélekedett errıl a mindenkori államhatalom  

 
                                                                   

 

 

 

A II. világháború utáni magyarországi kommunista rendszer nem tartotta nemzeti ünnepének. 

Az 1950-es években "szocreál" demonstrációkat tartottak, s 1848-1849-es eszmékhez az 

internacionalizmust, a "világforradalmat " igyekeztek hozzákapcsolni 

 
 

Az 1960-as évektıl "diákünneppé" változtatták, "forradalmi ifjúsági napok" elnevezéssel 

összemosták március 15-ét olyan napokkal, olyan kommunista évfordulókkal, amelyeknek 

semmi közük nem volt a márciusi ifjúsághoz. 

Akik e jeles nap eseményeihez méltóan akartak ünnepelni, azokra nem ritkán rendıri gumibot 
várt. Az 1980-as évek végén rendırök sorfalai között tízezres tömegek ünnepelhettek 

méltósággal. 
 

 
 



 

 

 

 

Március 15-e eszméjét a magyar történelemben a különbözı politikai erık sokszor próbálták 
meghamisítani és aktuálpolitikai célokból kihasználni. 
 

 

 

Akadtak azonban ellenpéldák is. Ilyen volt az 1956-os forradalom, amikor október 23-án a 

szabadságot és függetlenséget követelı fiatalok, a tömegek március 15-e eszméjét, a "márciusi 

ifjak" követeléseinek jó részét ismételték meg.  

 

 

 



 

 
 
Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,  

Te a népek hajnalcsillaga!...  

Megvirradt, fölébredt a föld, fut 

A hajnaltól a nagy éjszaka. 

Piros arccal 

Jött e hajnal, 

Piros arca vad sugára 

Komor fényt vet a világra; 

E pirulás: vér, harag és szégyen 

A fölébredt nemzetek szemében. 

Petıfi Sándor 

 

 


