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Pest, március 17–18.  
 

Évek óta csaknem kirekesztőleges olvasmányom, reggeli és esteli 
imádságom, mindennapi kenyerem a francia forradalmak története, 
a világnak ez új evangéliuma, melyben az emberiség második meg-
váltója, a szabadság hirdeti igéit. Minden szavát, minden betűjét szí-
vembe véstem, és ott benn a holt betűk megelevenedtek, és az élethez 
jutottaknak szűk lett a hely, és tomboltak, őrjöngtek bennem! 

A tűzokádó hegy közepébe kellene tollamat mártanom, hogy 
napjaimat, napjaim gyötrelmeit leírhassam! 

Így vártam a jövendőt, vártam azt a pillanatot, melyben szabad-
sági eszméim és érzelmeim, szívemnek ezen elkárhozott lelkei el-
hagyhatják a börtönt, kínszenvedésük helyét … vártam e pillanatot, 
nemcsak reméltem, de bizton hittem, hogy el fog jőni. Tanúbizony-
ságom erre a költemények, melyeket több mint egy év óta írtam. 
Nem okoskodás után, de azon prófétai ihletből, vagy ha úgy tetszik, 
nevezzük állati ösztönnek, mely a költőben van, világosan láttam, 
hogy Európa naponként közeledik egy nagyszerű erőszakos meg-
rázkódáshoz. Ezt többször leírtam, még többeknek elmondtam. Senki 
nem hitte jövendölésemet, sokan kinevettek érte, általában ábrán-
dos golyhónak neveztek, de azért folyvást él bennem ama hit, s úgy 
voltam, mint az állatok a földindulás vagy napfogyatkozás előtt. 

Politikai életünket távolról néztem, vagy rá sem néztem, a miért 
részint egyoldalúsággal, részint bűnös egykedvűséggel vádoltak. A 
rövidlátók! Én tudtam azt, a mit ők nem tudtak, és azért szánakoz-
tam a napi politika kurjongató hősein, mosolyogtam a fontosságot, 
melyet magoknak tulajdonítottak; tudtam, hogy az ő fényes tetteik és 
fényes beszédeik nem egyéb, mint homokra rajzolt kép, melyet a be-
következendő viharnak első lehelete elsöpör; tudtam, hogy ők nem 
azon nagy színészek, kik a világ színpadán az újjászületés óriási 
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drámáját eljátsszák, hanem csak a dekorátorok és statiszták, kik a 
függönyöket aggatják s a színpadra székeket és asztalokat hordanak. 

Magamba zárkóztam, mint elzárkózik tornyába a csillagász, s a 
földről az égbe vetettem szemeimet, a jövőbe. Egyszerre leszakadt az 
ég a földre, jelenné lett a jövendő … a forradalom kitört Olaszor-
szágban! 

Amint nézték a jövendőmondók a gyermek Jézust a jászolban, oly 
lelkesedéssel és áhítattal néztem én ezen új meteort, ezen déli fényt, 
mely születésekor is nagyobbszerű volt minden éjszaki fénynél, s 
melyről meg volt írva lelkemben, hogy be fogja utazni a világot. 

És úgy lőn. Olaszországban tölté gyermekségét, vándorolt fölfelé, 
egyszerre Párizsban termett mint férfi, onnan kikergette Lajos Fülöpöt, 
miként Krisztus az adóvevőket Jeruzsálem templomából. 

Oh mikor meghallottam, hogy Lajos Fülöpöt elűzték, s Franciaor-
szág respublica! … 

Egy Pesttől távol eső megyében utaztam, és ott egy fogadóban 
lepte … rohanta meg e hír szívemet, fejemet, lelkemet, idegeimet. 

– Vive le république! – kiálték föl, aztán némán merően álltam, 
de égve mint egy lángoszlop. 

Amint eszméletemet visszanyertem, egy aggodalom kezdett bán-
tani: a jelszó ki van kiáltva, gondolám, ki tudja, mi nem történt vagy 
történik, míg én hazaérek! nélkülem kezdődjék a forradalom? hah! 

Nyakra főre siettem a fővárosba … reszketve, lélegzet nélkül ér-
tem haza … 

Általános volt a lelkesedés, de még semmi sem történt … 
Nagyot lélegzettem, mint a búvár, midőn a víz alól fölmerül. A 

forradalom lángja becsapott Németországba, egyre tovább harapó-
zott, végre Bécset is fölgyújtotta, Bécset! … és mi folyvást lelkesed-
tünk ugyan, de nem mozdultunk. Az országgyűlés igen szépeket be-
szélt, de a beszéd bármilyen szép, csak beszéd és nem tett. Pesten 
március 14-én az ellenzéki kör gyűlést tartott, mely ősi szokás szerint 
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eredménytelenül oszlott szét. E gyűlésben indítványoztatott, hogy a 
tizenkét pont petícióképpen fölnyújtassák a királynak, még pedig 
rögtön, de az akkor virágzott táblabírói szellem Pontiustól Pilátus-
hoz akarta vinni a dolgot, úgy hogy valamikor a huszadik században 
lett volna vége. Egyébiránt jó, hogy így történt … micsoda nyomorú-
ság, kérni akarni, midőn az idő arra int, hogy követelni kell, nem pa-
pirossal lépni a trón elé, hanem karddal! A fejedelmek úgy sem ad-
nak soha semmit, azoktól a mit akarunk, el kell venni. 

Én nem voltam jelen az ellenzéki kör gyűlésén. Akkor este Jókai 
mondta el eredményét, vagyis eredménytelenségét nagy keserűség-
gel és teljes levertséggel. Halltára magam is elkeseredtem, de el nem 
csüggedtem. 

Az éj nagy részét ébren töltöttem, feleségemmel együtt, bátor, lel-
kesítő, imádott kis feleségemmel együtt, ki mindig buzdítólag áll 
gondolataim, terveim előtt, mint a hadsereg előtt a magasra emelt 
zászló. Azon tanácskoztunk, mit kell tenni? mert az határozottan állt 
előttünk, hogy tenni kell és mindjárt holnap … hátha holnapután 
már késő lesz! 

Logikailag a forradalom legelső lépése és egyszersmind főköte-
lessége szabaddá tenni a sajtót … azt fogjuk tenni! a többit istenre bí-
zom és azokra, kik rendelve vannak, hogy a kezdetteket folytassák; 
én csak arra vagyok hivatva, hogy az első lökést tegyem. Holnap ki 
kell vívnunk a sajtószabadságot! és ha lelövöldöznek? isten neki, ki 
várhat ennél szebb halált? 

E gondolatokkal aludtam el. Korán reggel az ifjak kávéházába si-
ettem. Az úton Vasvári Pállal találkoztam, mondtam neki, hogy men-
jen Jókaihoz, s ott várjanak meg együtt engemet. A kávéházban még 
csak néhány fiatal ember volt, kik nagy búsan politizáltak. 
Bulyovszky Gyulát, ki közöttük volt meghívtam Jókaihoz, a többiek-
nek meghagytam, hogy az érkezőket tartsák itt, míg vissza nem jö-
vünk. 
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Haza menvén, előadtam szándékomat a sajtó rögtöni felszabadí-
tásáról. Társaim beleegyeztek. Bulyovszky és Jókai proklamációt 
szerkesztettek, Vasvári és én föl s alá jártunk a szobában. Vasvári az 
én botommal hadonászott, nem tudva, hogy szurony van benne; 
egyszerre kiröpült a szurony egyenesen Bécs felé, a nélkül, hogy va-
lamelyikünket megsértett volna. 

 – Jó jel! – kiáltánk föl egyhangúlag.  
Amint a proklamáció elkészült, s indulófélben voltunk azt 

kérdém, micsoda nap van ma? 
 – Szerda – felelt egyik. 
 – Szerencsés nap – mondám, szerdán házasodtam meg! 
Lelkesedéssel és a sors iránti bizalommal mentünk vissza a kávé-

házba, mely már tele volt ifjakkal. Jókai a proklamációt olvasta fel, 
én Nemzeti dalomat szavaltam el; mind a kettő riadó tetszéssel fogad-
tatott. 

(A Nemzeti dalt két nappal előbb, március 13-kán írtam, azon la-
komára, melyet az ifjúság március 19-kén akart adni, mely azonban 
az eddigi események következtében szükségtelenné válván, elmarad. 
Míg én az egyik asztalnál a nemzeti dalt írtam, feleségem a másik 
asztalnál nemzeti fejkötőt varrt magának.) 
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A kávéházban azon határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi if-
júságot, s majd teljes erővel kezdjük meg a nagy munkát. Először az 
orvosokhoz mentünk. Szakadt az eső, a mint az utcára léptünk, s ez 
egész késő estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint a görögtűz: a víz 
nem olthatja el. Az orvosi egyetem udvarában ismét fölolvasta Jókai 
a proklamációt és én elmondtam a Nemzeti dalt. Innen a mérnökök-
höz, ezektől a szemináriumba a jogászokhoz vonult a számban és 
lelkesedésben egyaránt percenként növekedő sereg. A szeminárium 
csarnokában elénk állott egy professzor és ezt mondta nagy 
pátosszal:  

 – Urak, a törvény nevében! 
Többi szavait elnyelte a sokaság mennydörgő kiáltása, s a tisztelt 

tanár többé nem juthatván szóhoz, szépen elkotródott. A jogászok 
rohantak ki az utcára, hogy velünk egyesüljenek. Közülük Vidacs 
emelt szót, elmondta, hogy professzoraik a tartandó lakomabeli 
részvevést eltiltották kicsapási büntetés mellett. Kacaj és bosszanko-
dó kifakadások a hallgatóságban. De a lakoma már csak mellékes do-
log volt. Jókai ismét fölolvasta 
a proklamációt s a tizenkét 
pontot, s én velem elszavaltat-
ták a Nemzeti dalt. Mindkettőt 
fanatikus lelkesedéssel fogad-
ták s a refrénben előjövő „es-
küszünk”-öt mindannyiszor 
visszaharsogta az egész sereg, 
mely a téren állt. 

– Most menjünk egy 
cenzorhoz, és vele írassuk alá a 
proklamációt és a Nemzeti dalt! 
– kiáltott valaki. 
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– Cenzorhoz nem megyünk – feleltem –, nem ismerünk többé 
cenzort, el egyenesen a nyomdába! 

Mindjárt beleegyeztek és követtek. 
Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk, oda mentünk. Jó-

kait, Vasvárit, Vidacsot és engem neveztek ki küldötteknek, hogy a 
sajtót lefoglaljuk. Mi megtettük azt a nép nevében, s a tizenkét pontot 
és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Ezalatt kinn lelkesítő be-
szédeket tartottak Egresi Gábor, Degré, Vasvári, Jókai stb. Dél felé 
elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztattak szét a nép kö-
zött, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután három órára 
gyűlést hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott.  

A szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt a múzeum elé, 
honnan a közhatározat szerint a városházához mentünk, hogy a ti-
zenkét pontot magokénak vallják a polgárok is, és velünk egyesülje-
nek. A tanácsterem megnyílt, s megtelt néppel, először. Rövid ta-
nácskozás után a polgárság nevében aláírta a polgármester a tizenkét 
pontot, s az alant álló sokaságnak az ablakból lemutatta. Óriási kitö-
rése a lelkesedésnek! … Egyszerre az a hír szárnyal, hogy katonaság 
jön … körülnéztem, hogy az arcokat vizsgáljam, egyetlen egy ijedt 
arcot sem láttam … minden ajkon e kiáltás: fegyvert! fegyvert! 

Ezen, különben alaptalan hír, oly fölindulást okozott, hogy Nyári 
Pál és Klauzál tovább beszéltek egy óránál, a nélkül, hogy beszéde-
ikből egy-egy töredék mondatnál többet hallottunk volna. 

–  Budára,   Budára!   a helytartótanácshoz! … nyitassuk meg 
Stancsics börtönét! … Budára! … 

Ezek voltak a nép leginkább és legtöbbször hallható kiáltásai. 
Végre választmány neveztetett ki Budára menendő, s a helytartóta-
nácsot fölszólítandó, hogy a cenzúrát rögtön eltörölje, Stancsicsot 
szabadon bocsássa, s a katonaságnak rendeletet adjon, miszerint 
ügyeinkbe semmi szín alatt be ne avatkozzék. A választmány tagjai: 
Egresi Sámuel, Gyurkovics Máté, Irányi Dániel, Irinyi József, 
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Kacskovics Lajos, Klauzál Gábor, Molnár György, Nyári Pál, Petőfi 
Sándor, Rottenbiller Leopold, Staffenberger István, Tót Gáspár, 
Vasvári Pál. 

A választmány legalább 20 000 ember kíséretében fölment Budára 
a helytartótanácshoz és előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytar-
tótanács sápadt vala, és reszketni méltóztatott, és öt percnyi tanács-
kozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tét-
lenség iránt a rendelet, a cenzúra eltöröltetett, Stancsics börtönajtaja 
megnyílt. A rab írót diadallal hozta át a töméntelen sokaság Pestre. 

Ez volt március 15-ike. Eredményei olyanok, melyek e napot 
örökre emlékezetessé teszik a magyar történetben. Események folyta-
tásának ez közönséges volna, kétségkívül, de tekintve annak, a mi 
volt, kezdetnek, nagyszerű, dicső. Nehezebb a gyermekeknek az első 
lépést megtennie, mint mérföldeket gyalogolni a meglett embernek. 

 


