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POPÉLY GYULA

Új márciusokra van szükség...

Néhány gondolat egy évforduló ürügyén
A tiszteletadó múltidézés és a jövőbe vetett hit minden év tavaszán új re

ményekkel és optimizmussal tölt el bennünket. így van ez már 150 éve, s bi
zonyára így is marad, amíg csak lesznek gondolkodó magyarok a virtuális 
magyar hazában. Márciusban mindig mély tisztelettel emlékezünk meg a mi 
legszebb és legnagyobb nemzeti ünnepünkről, 1848. március 15-ről. Amikor 
azonban a 150 évvel ezelőtti márciusi eseményekre gondolunk, mindig 
eszünkbe jut e fogalomnak tágabb, átvitt értelmezésű jelentése is. Ez pedig 
nem más, mint a hit, az akarat és az erő, valamint az ezeket felszító és tápláló 
örök tűz, amelynek fénye és melege már másfél évszázada ott munkál a ma
gyar főkben, szívekben és lelkekben. A márciusi megemlékezések kapcsán 
mindig felidéződik bennünk a nemzeti újjászületés, a sorsunkkal való szem
benézés, lehetőségeink kihasználásának, valamint a jövőnk elfogadhatóvá ala
kításának kérdése.

Nyilvánvaló, hogy a történelemnek vannak olyan korszakai, hosszabb vagy 
rövidebb időszakaszai, amelyek meghatározó módon befolyásolják és alakít
ják a rákövetkező évtizedek, olykor évszázadok további menetét. Nemzetünk, 
sőt egész Európa történetében ilyennek mondható az 1848. esztendő, amelyet 
Petőfi Sándor már ugyanez év októberében csillagnak, a népek hajnalcsillagá
nak nevezett.

Az 1848 februárjában Párizst lángba borító forradalmi láz, amely március 
13-án a büszke császárvárost, Bécset is elérte, Magyarország régóta vajúdó 
közjogi, politikai és társadalmi problémáinak megoldására is pozitívan hatott. 
Az immár negyedszázada tartó reformkor egyelőre békés, vértelen, de azért 
forradalmi lendületű — mindazonáltal törvényes — átalakulásba torkollott. 
Helyreállt Magyarország évszázadok óta csonka állami szuverenitása, meg
szűnt a már régóta idejét múlt hűbériség, megszületett a törvény előtti 
egyenlőség és a közteherviselés, szabaddá vált a gondolat és a sajtó.

1848 márciusának idusa... Számunkra ennek dicsőséges emléke soha nem 
halványulhat, nem fakulhat bele a nagy szürkeségbe, mivel ez a nap vált jel
képévé a társadalmi és nemzeti megújhodásunk nagy eszméjének. Ez a nap 
hozta el a Pilvax-beli ifjak lelkes felvonulását és szembeszegülését a régi re
zsim honi fellegvárával, a Budavárában székelő Helytartótanáccsal, ez a nap
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jelenti számunkra a Nemzeti dalt, amelynek sorai szinte a tömeg szájába rág
ták, agyába és szívébe vésték az aktív cselekvésre serkentő esküt:

„A m agyarok  istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy ra bok  tovább
Nem leszünk!”
Az 1848. március 15-ével fémjelzett márciusi napok a jurátusi lelkesedésen 

túlmenően azonban a megfontolt, törvényes mederben és keretek között zaj
ló nagy változások, a gyökeres államjogi, politikai és társadalmi átalakulások 
kezdetét is jelentették. A megfontolt bölcs cselekvés és a lángoló fiatalos len
dület optimális ötvözete nem remélt gyors és tartósnak ígérkező eredménye
ket hozott, és egy egész korszak méltó győzedelmes végkifejletét jelentette. 
Ezek a márciusi napok meghozták a teljes beteljesülést, mindazt, ami után a 
legjobb magyar reformpolitikusok két évtizeden keresztül hiába sóvárogtak.

A vértelen forradalmi átalakulást és a gyors, könnyűnek tűnő sikert azon
ban néhány hónap elteltével keserű csalódás és kiábrándulás követte. Az 
uralkodóház részéről ugyanis 1848 őszétől elkezdődött a kivívott nemzeti és 
államjogi engedmények fokozatos hatályon kívül helyezése, mai szóhaszná
lattal élve: megindult a visszarendeződés, akár fegyveres konfliktus árán is. Ez 
kényszerítette a nemzetet és a törvényes magyar kormányt az ugyancsak 
fegyveres önvédelemre a márciusi és áprilisi vívmányokat megsemmisíteni 
akaró császári hatalommal szemben.

A bécsi udvari körök minden eszközt felhasználtak a magyar progresszió 
megtörésére. Például sikeresen szították a magyarellenesség tüzét hazánk nem 
magyar ajkú lakossága körében, kihasználva a magyar politikai vezetésnek 
azt a mulasztását, hogy az 1848 tavaszán nem tett látványos politikai gesztuso
kat e népek vezetői felé. Az ország horvát, szerb és román népességének egy 
részét sikerült is csatasorba állítani a magyar függetlenséggel szemben. A fel
vidéki szlovákságról azonban elmondható, hogy azok fiai mindvégig a ma
gyar honvédsereg leghűségesebb és leginkább kötelességtudó katonái közé 
tartoztak, annak ellenére, hogy a bécsi reakció fizetett ügynökein keresztül 
őket is megkísérelte tömeges lázadásra bírni a törvényes pesti kormány és a 
magyarság ellen. A honvédsereg 1849. február 5-i nevezetes branyiszkói bra
vúros diadalában is például a Guyon tábornok többnyire felvidéki sorozású 
szlovák ezredeié volt az oroszlánrész.

Nemzetünk 1848-49-ben valóban „vérrel áldozott” a szabadság oltárán, és 
gigászi küzdelme végül is sikerrel végződött volna, ha nem avatkozik be sza
badságharcunkba ellenségünk oldalán a cári haderő. Az egyenlőtlen küzde
lem kimenetele ezután már nem lehetett kétséges. De gondoljuk csak meg! 
Az akkori Európa két legerősebb nagyhatalmának kemény és kíméletlen 
fegyveres fellépésére volt szükség ahhoz, hogy hazánkat a szó legszorosabb 
értelmében meghódítsák, nemzetünket átmenetileg szolgasorba kényszerítsék!

1849 nyarának tragikus eseményeiért — az elszenvedett katonai kudarco
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kért és az augusztus 13-án bekövetkezett világosi fegyverletételért — nincs 
mit szégyenkeznünk. Az arányok és erőviszonyok ismeretében törvényszerű
nek kell tartanunk e kedvezőtlen fejleményeket. Ezek következményei azon
ban mindenképpen fájóak és tragikusak voltak. Jöhetett a bosszú, a 
megtorlás, az aljas indulatok gátlástalan dáridója, a legyőzött nemzet megalá
zása.

Kegyelettel gondolunk a kivégzettek és bebörtönzöttek hosszú sorára: gróf 
Batthyány Lajos első magyar miniszterelnökre, az Aradon kivégzett 13 hon
véd főtisztre, Knézics Károlyra, Nagy-Sándor Józsefre, Damjanich Jánosra, Au
lich Lajosra, Lahner Györgyre, Pöltenberg Ernőre, Leiningen-Westerburg 
Károlyra, Török Ignácra, Vécsay Károlyra, Kiss Ernőre, Schweidel Józsefre, 
Dessewffy Arisztidre, Lázár Vilmosra. Ezen kívül különböző helyeken kivé
geztek még több mint száz honvédtisztet, polgári tisztviselőt, sőt egyszerű 
népfölkelőt is. A bresciai hiénának is nevezett Haynau tábornok volt élet és 
halál ura a meghódított tartományként kezelt Magyarországon. Büszkén mon
dogatta, amikor aláírt egy-egy halálos ítéletet: „Száz esztendeig nem lesz töb
bé Magyarországon forradalom, erről fejemmel kezeskedem.” Szekfű Gyula a 
következő találó szavakkal jellemezte tömören a világosi fegyverletétel után 
bekövetkezett megtorlás emberi tragédiáit: „Szép, okos és igaz magyar fők, 
milyeneknél szebbek és emberibbek a termékeny magyar talajon sem előbb, 
sem utóbb nem teremtek, százankint és ezrenkint pusztultak el hóhér és go
lyó által, tébolyban és börtönök mélyén.”

Gondolatban hajtsuk meg fejünket az akkor mártíromságot és üldöztetést 
szenvedett honfitársaink emléke előtt, áldozatvállalásukat pedig soha ne fe
ledjük.

* * *

1848 tavaszára emlékezve 1849 őszét sem feledhetjük. Ennek ellenére azon
ban soha nem az elbukás fölött érzett keserűség vegyen rajtunk erőt, hanem 
a törhetetlen hit az örök és győzedelmes újrakezdés lehetőségében. Múltunk
nak ez a darabja is legyen erőt adó forrás és példa a számunkra, egy olyan 
tükör, amelybe belepillantva jelen állapotainkat is jobban megismerhetjük, sőt 
bizonyos mértékig a jövendőnk körvonalai is felsejlenek előttünk. És ne fe
ledjük: az, ami 1848 márciusában és áprilisában átmeneti időre valósággá vált 
a számunkra, a későbbiek folyamán —  igaz, csaknem húsz éves önkényura
lom után —  mégiscsak realizálódott, még ha csak egy kompromisszumos 
megoldás formájában is. 1848 tavasza nélkül ugyanis 1867 sem következhetett 
volna. A nemzet és az uralkodóház kiegyezése pedig —  a birodalom nagyha
talmi státuszának további megtartása mellett — végül is nyitánya volt nem
zetünk és hazánk több évtizedes békés politikai, gazdasági, társadalmi és 
kulturális fejlődésének.
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* * *

Valamennyien jól érzékeljük, hogy hősi halottaink sírjai és emlékművei 
nemcsak a múltra emlékeztetnek, hanem új reményeket is ébresztenek ben
nünk, sőt új feladatokra és áldozatvállalásokra is ösztönöznek bennünket. S 
ennek kapcsán szinte magától értetődő a kérdés: itt és most vajon mit üzen 
nekünk 1848— 49. évi szabadságharcunk szelleme, az akkori politikusaink, 
költőink és egyéb közéleti személyiségeink honszeretete, katonáink önfelál
dozó hősiessége, és nem utolsó sorban a nemzetközi progresszió irántunk 
megnyilvánuló korabeli szimpátiája? Nos, mindez olyan történelmi és erkölcsi 
érték, amely további állhatatos helytállásra kötelez bennünket, mind a politi
kában, mind a közéletben, mind magánéletünkben. Ennek a helytállásnak 
mindenekelőtt nemzetünk teljes szívünkből való őszinte szeretetében kell 
megnyilvánulnia, persze egyúttal más népek megbecsülésében is. Jelen hely
zetünkben azonban hangsúlyozottan az egymás közti szóértés, a saját kisebb
ségi magyar táborunk rendezése, illetve közös gondjaink közös erővel 
történő megoldása az a megkerülhetetlen korparancs, amellyel valamennyi 
gondolkodó nemzettestvérünknek szembe kell néznie. Ennek elmulasztása 
vagy föl nem ismerése olyan bűn nemzetrészünk ellen, amely alól nincs fel- 
oldozás.

Szabadságharcunk emléke, hősi halottaink sírjai arra figyelmeztetnek ben
nünket, hogy nekünk is újra meg újra meg kell tennünk a kötelességünket 
nemzeti felemelkedésünk érdekében. Új reformkorra és új márciusra van 
szükségünk, mivel csak ezáltal fakaszthatunk új magyar tavaszt, csak ezáltal 
válhatunk saját sorsunkat befolyásolni képes politikai és társadalmi tényező
vé szülőföldünkön, csak ezáltal szerezhetjük meg a körülöttünk élő népek 
tiszteletét, csak így őrizhetjük meg önbecsülésünket.

Legyünk képesek megérteni a magyar tavasz üzenetét! Szervezzük meg jól 
saját sorainkat, és ne féljünk a feltámadástól, károgjanak is bármit az ellen
drukkerek!


