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1. BEVEZETÉS
1.1. A március 15-i és április 11-i ünnepségek szakirodalmáról, a dolgozat újdonságairól
és célkitűzéseiről, új források bevonásáról
A disszertáció címét látva talán felvetődik az olvasóban a kérdés: miért is foglalkozik valaki
1848 megünneplésével, amikor a témában már számtalan tanulmány, kötet látott napvilágot,
sőt önálló kiállítást is szenteltek a március 15-i ünnepségek történetének bemutatására.
Témaválasztásunkat – a látszattal ellentétben – éppen az indokolta, hogy a dualizmus kori
március 15-i ünnepségeket és az 1898. évi ötvenedik évforduló március 15-i megünneplésének
eseményeit, illetve a hivatalosan 1848 ünneplésére rendelt április 11-i ünnepnap létrejöttének
körülményeit és megnyilvánulási formáit, az ünnepségeknek a dualizmus korszakában az
aktuális történeti-politikai szituációban elfoglalt szerepét, valamint azt, hogyan tükröződtek a
megemlékezéseken a dualizmus politikai és társadalmi feszültségei, alaposan még nem
vizsgálta a történetírás.
A március 15-i ünnepségek alakulásával, a különböző történelmi korszakokban megnyilvánuló
sajátosságaival – elsősorban a 20. századi politikai korszakok jelenségeire koncentrálva – már
számos tanulmány, kötet foglalkozott. 1 Bevezetőnkben most csak azokat a tudományos
munkákat említjük, melyek az általunk vizsgált korszakok, a neoabszolutizmus és a dualizmus
korának ünnepségeit érintették. A március 15-i ünnep történetével alapvetően először Gerő
András foglalkozott, aki a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának anyaga alapján
közelítette meg a kérdést, és egy önálló kiállítást rendezett az ünnepség különböző történelmi
korszakokban megnyilvánuló jelenségeiről. A kiállításhoz rövid tanulmányt is készített,
melyben fontos általános megállapításokat fogalmazott meg arról, hogyan használták fel a
különböző politikai korszakokban a hatalmon vagy ellenzékben lévő politikai erők az 1849-et
követő időszakokban az ünnepnapot saját politikai céljaik alátámasztására.2 Pár évvel később
Gyarmati György a márciusi forradalom 150. évfordulója alkalmából egy, az ünnepségekről
készült TV műsor kapcsán gondolta végig a témát alaposabban és meglátásait önálló kötetben
is megjelentette. Gyarmati elsősorban a 20. századra koncentrált munkájában és meglehetősen
kevés figyelmet szentelt a dualizmus kori március 15-i ünnepségeknek, nyilván ebben
közrejátszott az is, hogy nem álltak rendelkezésre megfelelő alapkutatások a témában.3 Gyáni
Gábor az emlékezetkutatás kérdéskörét taglaló több munkájában is foglalkozott 1848
kultuszával és a március 15-i ünnepségek alakulásával, de ő is csupán néhány, két-három
konkrét eset példája alapján vont le alapvető megállapításokat a dualizmus kori ünnepségekre
vonatkozóan.4
Az 1848-1867 közötti időszak március 15-i ünnepségeivel kapcsolatban néhány tanulmány már
napvilágot látott. Itt szeretnénk kiemelni, hogy dolgozatunkban mi már az 1848. március 15-i
eseményeket követően a fővárosban és egyes vidéki városokban jelentkező örömmámoros
hangulatot és az ünneplésnek spontán kialakult megnyilvánulási formáit is vizsgáljuk.
A 20. század március 15-i ünnepségeihez kapcsolódó szakirodalomból kiemelendő Erényi Tibor tanulmánya
(ERÉNYI 1998), melyben a szerző a különféle magyarországi pártoknak a centenáriumi ünnep alkalmával
megnyilvánuló álláspontjait elemezte. Gerő András az 1948-as sajtóanyag ismertetésével önálló kötetben kívánta
bemutatni a centenáriumi ünnepségeket (GERŐ 1998). Szabó Róbert a budapesti centenáriumi ünnepségek
megszervezésének körülményeit tárta fel tanulmányában (SZABÓ R. 1998). Kenedi János a Kádár korszak
alternatív március 15-i ünnepségeihez szolgáltat értékes forrásokat (KENEDI 1996).
2
A kiállítás, az akkor még önálló (később a Magyar Nemzeti Múzeumba beolvadó) Legújabbkori Történeti
Múzeumban került megrendezésre. A kiállítás kapcsán készült tanulmányt lásd GERŐ 1993.
3
GYARMATI 1998.
4
GYÁNI 2000.
1
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Az első 1849-es évforduló feldolgozására Erdélyi Mónika és Pálmány Béla tett kísérletet,
mindketten elsősorban a korabeli sajtó tudósításait vették alapul. Erdélyi Mónika 1999-ben
közzétett, majd 2000-ben kisebb bevezetővel megtoldott változatlan tartalmú tanulmányában
az első évforduló eseményeit ismertette a sajtóban napvilágot látott cikkek és négy
nyomtatásban is megjelent ünnepi szónoklat alapján.5 A szerző, saját bevallása szerint, 37
helység ünnepségeiről szerzett tudomást, ezek közül számosat meg is említett tanulmányában,
ám alaposabban csak a debreceni ünnepséggel foglalkozott. Pálmány Béla 2002-ben napvilágot
látott cikkében elemzi az első március 15-i ünnep jelentőségét, de számos ismert, nyomtatásban
is megjelent forrást nem használt fel munkájához. Nem ismerte és nem alkalmazta Erdélyi
Mónika 1999-ben megjelent tanulmányának eredményeit sem. Az írott sajtó korabeli anyagából
csupán a Közlöny és a Pesti Hírlap írásaira támaszkodott.6 Dolgozatunkban – a mindkét szerző
által is használt sajtótudósítások mellett – újabb források bevonásával kívánjuk rekonstruálni
az 1849. évi első évfordulót.
A neoabszolutizmus kori március 15-i ünnepségek nehezen érhetők tetten, hiszen a
szabadságharc leverését követő időszakban, egészen a kiegyezésig (az 1860. októberi
diplomával beköszöntött rövid alkotmányos időszakot leszámítva, melybe beleesett 1861.
március 15-e), a forradalom emléknapjára nyíltan emlékezni nem lehetett. Az elfojtott, titokban
ünnepelt március 15-i eseményekre csak a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár
(továbbiakban MNL OL) neoabszolutizmus kori iratai között bukkanhatunk idehaza. Lukács
Lajos (a kommunista ideológiától áthatott megjegyzéseitől eltekintve) máig jól használható A
Magyar függetlenségi és alkotmányos mozgalmak című könyvében7 néhány március 15-ével
kapcsolatos esetet maga is megemlített, melyeknek most alaposabban utána néztünk a MNL
OL neoabszolutizmus kori iratai között. A kutatást nehezítette, hogy annak idején, midőn
Lukács Lajos nagyszabású munkáját készítette, az iratok még nem voltak a ma használatos
fondokba rendezve, így azokat jelenlegi elhelyezési helyük szerint újból meg kellett keresni.
Haszonnal forgattuk még Berzeviczy Albert klasszikus művét,8 mely az 1861. évi pesti
eseményekre vonatkozóan alapvető bécsi iratokat is ismertetett. Dolgozatunk újdonsága, hogy
a neoabszolutizmus korában fel-fel bukkanó elfojtott nemzeti ellenállási megnyilvánulásokra
számos saját, önálló kutatási munka eredményeként felszínre került, konkrét esetet hozunk
(természetesen a teljesség igénye nélkül) elsősorban a D51 (Magyarországi cs. kir.
helytartóság) elnöki, a D96 (Pesti kerületi kormányzat) elnöki, valamint a D191
(Magyarországi helytartótanács) elnöki iratai IV.A kútfőjének (közrend és nyugalom)
dokumentumaiból válogatva.
Az 1860. és 1861. évi március 15-i ünnepségek bemutatására szintén Erdélyi Mónika tett
kísérletet a korabeli sajtó anyagaira támaszkodva. Munkáinak nagy hiányossága, hogy levéltári
forrásokat egyáltalán nem használt fel, és a sajtóból szerzett, vagy később az ott, a dualizmus
évtizedei alatt napvilágot látott visszaemlékezések sok esetben egymásnak ellentmondó
információi között nem tett kellőképpen rendet, így a valódi események nem rekonstruálhatók
tanulmányaiból megbízhatóan.9
ERDÉLYI 1999, ERDÉLYI 2000. A szerző a Közlöny, a Tiszavidéki Újság, a Honvéd, az Alföldi Hírlap, a Marczius
Tizenötödike, az Esti Lapok, a Figyelmező és a Nép Barátja c. lapokban megjelent írások mellett Bíró Sándor
református tábori lelkész, Szoboszlai Pap István református lelkész, Szabados József katolikus káplán és Greguss
Ágost tanár (Gerő Ákos néven kiadott) 1849. március 15-i ünnepi szónoklatait használta forrásként.
6
PÁLMÁNY 2002a.
7
LUKÁCS 1955.
8
BERZEVICZY 1922-1937.
9
ERDÉLYI 2011, ERDÉLYI 2016.
5
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A dualizmus kori március 15-i ünnepségekkel kapcsolatban csupán néhány tanulmány látott
napvilágot eddig. Gyarmati György mindössze 9 oldalt szentelt említett könyvében a kiegyezést
követő több mint ötven éves időszaknak. Konkrét ünnepségeket, rendezvényeket egyáltalán
nem vizsgált, csupán néhány alapvető megállapítást tett a kormánypárt és az ellenzék 1848hoz, ezen belül március 15-éhez, illetve az 1898-ban államilag bevezetésre került április 11-i
nemzeti ünnepnaphoz való viszonyát tekintve. Kossuth 1894-es temetése, illetve az április 11i ünnepnap bevezetése körül támadt feszült politikai helyzet bemutatásán keresztül röviden
érzékeltette a szerző a kormány és ellenzék merőben eltérő felfogását 1848 értelmezését
illetően. Gyarmati felhívta a figyelmet arra a jelenségre, hogyan próbálták a dualista rendszer
magyar kormányai „elcsúsztatni” az 1848-as múltat, vagyis úgy megszelídíteni 48 emlékét
(ezzel a március 15-i ünnepet is), hogy az még beleférjen a Ferenc József uralma alatt álló
dualista rendszerbe is.
Erdész Ádám két (nagyrészt egymást átfedő) tanulmányt10 készített Gyula városának az
általunk is vizsgált korszakra eső március 15-i ünnepségeiről. A 2002-ben megjelent
tanulmányában a dualizmus korszakán kívül ismertette még az 1849-es évforduló gyulai
eseményeit is. Munkáiból alapvetően a helyi társadalom sajátosságaira jellemző különféle
csoportok ünnepségeit ismerhetjük meg, érzékelve az aktuális, helyi politika-történeti
események befolyását a gyulai ünnepekre. Az országos nagypolitika eseményeinek hatását a
helyi ünnepségekre nem mutatta ki.
Patyi Gábor a dualizmus kori soproni március 15-i ünnepeket kísérte figyelemmel szintén
csupán a helyi sajtó tudósításainak felhasználásával.11 Hegedűs Zoltán március 15-i és október
6-i megemlékezéseket dolgozott fel a dualizmus korszakától az 1948-as századik évfordulóig
Moson megye egyes helységeit vizsgálva, szintén a sajtóban megjelent tudósítások alapján,
egy-két konkrét évet megnézve átalánosított az ünnepségek jellegére vonatkozóan. 12 A
dualizmus kori Kolozsvár 1848-as megemlékezéseit is érinti nagyszabású munkájában Jakab
Albert Zsolt, aki az 1848-as megemlékezések kapcsán ismertet néhány kolozsvári március 15i ünnepet is a korszakból.13 Szögi László 1848 utóélete a magyar felsőoktatásban című rövid
tanulmányában a pesti egyetemi ifjúság ünnepségeinek 1849-1998 közötti időszakát tekintette
át nagy általánosságban.14 A dolgozatunkban általunk is vizsgált dualista korszakra
vonatkozóan a szerző csupán két konkrét megemlékezést hozott fel példának. Munkájában
megállapította, hogy az 1888-as 40. évfordulón az ifjúság ünnepi szónoka a konszolidációs
időszakhoz méltó nyugodt, semmitmondó beszédet mondott. Ez az észrevétel egyébként
helytálló, de látni fogjuk, mekkora különbségek voltak évről évre a pesti egyetemi ifjúság
ünnepségeinek politikai intenzitásában és mondanivalójában. Dolgozatunkban éppen azt
kívánjuk bemutatni, hogyan tükrözték a március 15-i rendezvények az aktuális politikai
kérdéseket a pesti egyetemi ifjúság megmozdulásai alkalmával, és olykor milyen óriási politikai
feszültségek törtek felszínre ezeken az ünnepeken. Az itt említett munkák mind a helyi
sajátosságokat vizsgálták csupán és nem foglalkoztak az ünnepségeknek a dualizmus napi
politikai viharaiban betöltött szerepével.
A pesti egyetemi ifjúság dualizmus kori megemlékezéseiről, évről évre végignézve az
események alakulását, e sorok írója két rövid tanulmányt már megjelentetett.15
10

ERDÉSZ 1997, ERDÉSZ 2002a.
PATYI 1999.
12
HEGEDŰS 1999.
13
JAKAB 2012, 242-250.
14
SZÖGI 1998.
15
M. LOVAS 2013, M. LOVAS 2014.
11
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1848 ötvenedik évfordulójának megünneplésével a szakirodalomban eddig csupán néhány
tanulmány foglalkozott. Hanák Péter úttörő munkája a témában elsősorban az április 11-i
kötelező ünnepség körül zajló heves, a kormány és a közjogi ellenzék között kirobbant
képviselőházi vitát taglalta. Írása mindenekelőtt arra koncentrált, hogy megvilágítsa, miért nem
válhatott március 15-e nemzeti ünneppé Ferenc József uralkodása alatt abból az ellentmondásos
helyzetből fakadóan, melynek lényege, hogy a korabeli közvélemény Ferenc József személyét,
aki ugyan 1867 óta törvényesen megkoronázott magyar király volt, korábbi tettei alapján
mégiscsak az 1848/49-es szabadságharc leveréséhez és megtorlásához kötötte.16 Egy másik, az
ötvenedik évforduló témájához kapcsolódó tanulmányban Bényei Miklós az 1898. évi
debreceni március 15-i és április 11-i ünnepségeket ismertette a helyi társadalmi csoportok
körében rendezett ünnepségek egyedi jellegeinek bemutatásával.17
Az ötvenedik évfordulóval foglalkozó szakirodalom mindeddig elsősorban a nemzeti ünnep
létrejöttének körülményeit vizsgálta, azt is kizárólag a képviselőházi vita alapján. Mindeközben
egyáltalán nem került az érdeklődés homlokterébe az a tény, hogy április 11-e volt a magyar
történelem során az első, önálló törvényben elrendelt, hivatalos állami nemzeti ünnep, mely a
nemzetiségi területekre, valamint a törvényhozók eredeti szándéka szerint Horvátországra is
kiterjedt, így a magyar nemzetállamhoz való kötődés erősítésének is eszközévé kívánt válni.
Ezért is állítottuk dolgozatunk középpontjába az 1898. évi ötvenedik évforduló március 15-i és
április 11-i, a kötelezően elrendelt nemzeti ünnep megnyilvánulási formáinak országosan
kiterjedő, széleskörű vizsgálatát. Az ötvenedik évforduló kapcsán – a korabeli országos és helyi
vidéki sajtó, illetve levéltári források alapján – feltártuk, megvizsgáltuk, összehasonlítottuk és
elemeztük a spontán, a civil élet terén szerveződő március 15-i ünnepségeket és a bő három
héttel később kötelezően elrendelt április 11-i állami nemzeti ünnep jelenségeit. Megvizsgáltuk
mind az akkor fennálló 88 törvényhatósági központ rendezvényeit, illetve ezen felül
figyelemmel kísértük több jelentős vidéki nagyváros, valamint kisebb település (beleértve
egyes nemzetiségi vidékek) ünnepségeit is.
A 18. század végétől kezdve a 19. században kialakuló modern nemzetállamok gyökeresen
szakítani akartak a múlttal, és szükségük volt saját, a közös nemzeti állami identitást erősítő
önreprezentációra, saját szimbólumokra és ünnepekre, olyanokra, amelyekkel a szélesebb, a
nemzetbe újonnan beemelt tömegek is érzelmileg azonosulni tudtak. Az Európa szerte
formálódó nemzetállamok vezetői is felismerték ennek fontosságát és arra törekedtek, hogy
ilyen közös szimbólumokat, ünnepségeket, emlékezethelyeket teremtsenek.18 Mindezt
indokolta a politika tömegessé válása, a tömegpolitika kibontakozása is.19
Ebből a célból tette meg a harmadik köztársaság Franciaországban nemzeti ünnepnek az 1789es forradalmat 1880-ban, midőn megalkotta a Bastille lerombolásának emléknapját (július 14).
Ezzel a francia forradalom örökségét, az állami hatalom reprezentálását és az állampolgárok
16

HANÁK 1988.
BÉNYEI 2003a.
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Nemcsak Európában figyelhető meg ez a jelenség, hiszen az Amerikai Egyesült Államoknak is szüksége volt
nemzetegyesítő szimbólumokra és rituálékra. Nagy kérdés volt, hogyan asszimilálják azt a hatalmas heterogén
embertömeget, mely a bevándorlással érkezett. Egyrészt igyekeztek elterjeszteni a nemzet történelméhez
kapcsolódó ünnepeket, mint a „forradalom és az alapító atyák ünnepét” (július 4.) vagy a protestáns angolszász
hagyományt (a hálaadás napját). Másrészt beemelték a közös amerikai élet szertartásaiba a bevándorlók egyes
ünnepeit, mint Szent Patrik napját vagy a Kolombusz napot. Emellett az 1880-as évektől kezdve az oktatási
rendszerben mindennapossá tették az amerikai zászló előtti tisztelgés szertartását. Lásd erre HOBSBAWM 1987,
148.
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örömünnepét együttesen kívánta kifejezésre juttatni. Az új ünnep szertartásrendjében a
hivatalos demonstrációk elemeit keverte a nem hivatalos, fesztelen, népünnepély jellegű
mozzanatokkal, mint a tűzijáték vagy az utcabál.20 De az új modern nemzetállamok saját
identitásának megerősítését szolgálta a nemzeti trikolórok megteremtése és széleskörű
alkalmazása, valamint az emlékművek felállítása is. Franciaországban kétféle emlékmű terjedt
el: a köztársaság képe (Marianne alakjában)21 és a szakállas polgári alakok, „akiket a
lokálpatriótizmus saját múltbéli és jelenkori notabilitásukként tekintettek.”22
Az újonnan megalakult egységes Németországban az a feladat várt a közös nemzeti identitás
hagyományainak megalapozóira, hogy megteremtsék a kontinuitást az első és a második német
birodalom között azokat a történelmi tapasztalatokat hangsúlyozva, amelyek
összekapcsolhatták Poroszországot és Németország többi részét. II. Vilmos uralkodásának
időszakára esett a német birodalmi hagyományok tudatos megalapozása. Ekkor kezdték
kiépíteni az egységes Németország létrehozói: I. Vilmos és Bismarck kultuszát. I. Vilmos „a
nemzet atyja” lett,23 míg Bismarck kultusza szorosan összefonódott a birodalom egyesítésével,
ami egyébként az egyetlen olyan nemzeti történelmi tapasztalat volt, melyet az új birodalom
minden polgára közösen élt meg.24
A Habsburg birodalom területén éppen az volt a probléma, hogy hiányzott egy olyan ünnepnap,
amely alkalmas lett volna arra, hogy közös érzelmi azonosulási lehetőséget teremtsen a
birodalom népeinek számára. Hiába volt a Habsburg Birodalomban a mindenkori uralkodó
születés- és névnapja egyfajta hivatalos, az egységet reprezentálni szándékozó ünnepnek
szánva, ha az nem erősítette a birodalom népeinek összetartozás tudatát kellőképpen. A
korszakunkat érintő, Ferenc József személyéhez kapcsolódó születés- és névnapokat is
államilag meghatározott megemlékezések kísérték országszerte. Az uralkodóhoz kötődő
ünnepek voltak egyedül azok, amelyek a birodalom minden tartományát és országát
összekapcsolták. Ezeket rendszerint katonai parádé és népünnepély is kísérte, egyrészt a
hatalom demonstrálása, másrészt az ünnep népszerűsítése, a tömegekhez való eljuttatása
céljából. Ezek a dinasztikus ünnepek elsősorban a korábbi egyházi ünnepek ceremóniáiból
merítettek és a különféle felekezetű templomokban kötelezően megtartott istentiszteletek
formájában testesültek meg, melyeken az ország hivatalos politikai vezetői (elsősorban a
kormány, az országgyűlés és az egyház képviselői) kötelességtudóan megjelentek az elvárásnak
megfelelően, ám a szélesebb néprétegek részéről jelentős érzelmi kötődés nem alakult ki
ezekkel az ünnepnapokkal kapcsolatban. Ferenc József, majd az őt követő IV. Károly születésés névnapjának hivatalos megünnepeltetése még nagyobb jelentőséget kapott az első
világháború éveiben. A háborús propaganda még fokozottabban kívánta kifejezésre juttatni a
nemzet és az uralkodó egységét.25

Lásd erre még HOBSBAWM 1987, 138., GYÁNI 2007, 91-92., GERŐ 2004, 38-39.
Marianne a francia forradalom allegorikus nőalakja, mely az anyaország tüzes, harcias, ugyanakkor békés,
táplálékot adó és védelmező szimbolikus reprezentációja, a felvilágosodás lánya, a szépség asszonya. Egyik
legismertebb ábrázolása: Delacroix „A szabadság vezeti a népet” című festményén (1830) látható.
22
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A kiegyezéssel létrejött Monarchia Magyarországára azonban – a kísérletek ellenére –
mindvégig érvényesnek tekinthető az a megállapítás, hogy a hatalom szimbolikus legitimációja
a korszakban nagyon gyenge lábakon állt. Az 1867-tel létrejött kompromisszumos megoldás az
ország államberendezkedését, az uralkodóhoz fűződő viszonyát tekintve elmaradt az 1848-as
áprilisi törvényekben lefektetett perszonáluniós kapcsolat kialakítására irányuló törekvéstől. A
kiegyezés korszakában a függetlenségi ellenzék mindvégig a rendszer megváltoztatásáért, az
1848-as alapelvekhez való visszatérésért küzdött, ami ugyancsak megnehezítette a
kiegyezéshez fűződő pozitív érzelmi kötődés kialakulását. Erre az ellentmondásos helyzetre
világít rá a koronázás 25. évfordulójának jubileumi eseményeit vizsgálva Csapó Csaba is,
amikor arra hívja fel a figyelmet, hogy a Polonyi Géza vezette függetlenségi képviselők csak
akkor voltak hajlandóak a koronázást megünnepelni, ha a rendezők kifejezték azt a
szándékukat, hogy nem mossák össze a megemlékezést a kiegyezés megünneplésével,
ugyanakkor az uralkodó személyéhez lojálisak kívántak maradni. Így végül „mindkét fél
tartotta magát a hallgatólagos megállapodáshoz, a kiegyezés kérdése nem került előtérbe, az
ellenzék pedig nem zavarta meg az ünnepet, sőt tevőleges résztvevőjévé vált.” 26 A
kompromisszum szellemében Csáky Albin gróf, vallás- és közoktatásügyi miniszter az egyházi
főhatóságokhoz címzett, az ünnepségre való felhívásában szintén kerülte a kiegyezés kifejezést,
ahogy ezt Csapó Csaba tanulmányából megtudhatjuk.
A kiegyezés rendszere iránt megnyilvánuló ellentmondásos viszonyulás ellenére az ország
polgáraiban ugyanakkor kialakult egyfajta lojalitás Ferenc József személye iránt. Fónagy
Zoltán arra hívja fel a figyelmet, hogy az uralkodó „alakja alkalmassá vált arra, hogy a
társadalom jelentős részét átható monarchikus érzés megtestesüljön benne. Képe – sok helyütt
Kossuthé mellé! – felkerült az otthonok falára is, s az öreg uralkodóból a nép száján ferencjóska
lett. A becenév persze egyszerre érzékelteti a bizalmas viszonyt és a lekezelést: azt, hogy nagy
uralkodóknak nem tartották kortársai sem.”27 A dualista rendszer hivatalos magyar
propagandája tudatosan építette Ferenc Józsefről azt a képet, miszerint az uralkodó
alkotmányos, nemzeti, szabadelvű, jóságos, bölcs és szeretett király, emellett a sajtó révén
igyekeztek emberileg is közel hozni őt alattvalóihoz: kis életképek, tudósítások jelentek meg
arról, hogy a király milyen emberséges, jó humorú, együttérzésre képes személyiség. A nemzeti
király képének ugyanakkor több esetben is ellentmondott Ferenc József viselkedése és
meggyőződése, a magyarokban az önkényuralom korát idéző császári fekete-sárga zászló vagy
a Gotterhalte, a császári himnusz rendszeres alkalmazása Magyarországon vagy ragaszkodása
a Budán, 1852-es látogatásakor felállított Hentzi-szoborhoz, de ide sorolhatjuk akár a közös
hadsereget érintő magyar nemzeti követelésekkel szembeni kitartó ellenállást is. 28
Cieger András is rámutatott arra, hogy a korszakban nem sikerült egy olyan reprezentatív állami
ünnepet kialakítani, mely kellően népszerű lett volna, és az állam polgáraiban pozitív érzelmi
azonosulást lett volna képes kiváltani.29 Mivel a társadalom jelentős része nem lelkesedett a
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kiegyezéssel létrejött új politikai rendszerért, a legitimizáció kiteljesedéséhez új közösségképző
szimbólumok megalkotására lett volna szükség, de erre a korabeli magyar kormányzat
sikertelenül tett kísérletet. Magyarországon ennek megfelelően sajátos helyzet jött létre. „A
kiegyezést követően egymást kizáró tradíciók alakultak ki: egy központilag formált, az
állampolgárok bizonyos mértékű lojalitására építő állampatriotizmus” és egy „a társadalmi
nyilvánosságban továbbélő hazafiság, a maga rítusaival.”30 Ez utóbbiba tartoztak a kormány
által hivatalosan nem vállalható 1848-as március 15-i megemlékezések is, ellentétben az április
11-i nemzeti ünneppel, mely az ünnepet létrehozó kormányzat akaratának megfelelően a
kiegyezéses rendszer legitimálását kívánta szolgálni.
A modern nemzetállamok új nemzeti ünnepeivel kapcsolatban Gyáni Gábor arra hívja fel a
figyelmet, hogy az állami ünnepek megalkotói arra törekedtek, hogy az ünnep elsősorban az
állam politikai céljait szolgálja, ennek érdekében a társadalom minél szélesebb rétegei számára
közös jelentéssel ruházzák fel az ünnep tartalmát, kanonizált értelmet adva az eseménynek,
lehetővé téve, hogy „a rituálé résztvevői mintegy észrevétlenül feloldódjanak a közösségileg
létrehozott és ezúton jóváhagyott megemlékezés konkrét formáin”.31
Mennyire szüksége lett volna a kiegyezést követően létrejött magyar államnak is egy széles
elfogadottsággal bíró, az egységes magyar állam eszméjét megtestesítő, modern nemzeti
ünnepre, tükrözik az 1891-es vasárnapi munkaszünetet elrendelő törvény képviselőházi vitája
alkalmából elhangzott felszólalások is. Ugyanis ekkor emelték Szent István király (már nagy
hagyományra visszatekintő, alapvetően katolikus egyházi jellegű ünnepét) a munkaszüneti
napok sorába,32 éppen a nemzeti ünnep hiányának a betöltésére. (Zárójelben jegyezzük meg,
hogy ezt az alkalmat kívánta kihasználni a függetlenségi ellenzék arra, hogy megkísérelje
becsempészni ugyanebbe a paragrafusba március 15-ét, hogy ezzel a munkaszüneti nappal járó
ünnepnapok közé emelje, de sikertelenül.)33
Alice Freifeld a magyarországi nacionalizmus tömeges megjelenési formáit vizsgáló
könyvében arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar liberalizmus reprezentatív ünnepei sokszor
hiányolták Ferenc József jelenlétét, aki – természetesen – nem tudott egyszerre két helyen:
Bécsben és Budapesten is megjelenni a birodalmi ünnepeken. Emiatt a magyar főváros több
esetben féltékenyen irigykedett Bécsre, például Ferenc József ötvenedik születésnapja
alkalmából, és azzal vigasztalta magát, hogy a két nappal később esedékes augusztus 20-i Szent
István ünnepet még nagyobb pompával rendezte meg.34 Augusztus 20-a – az amerikai történész
szerint – a hatalmon lévő „liberális rezsimnek” egyfajta pót ünnepnapot jelentett önmaga
reprezentálására. Véleményünk szerint is ez olyan ünnepnap volt, mely elfogadható lehetett a
hivatalos Magyarország számára és alkalmas volt arra is, hogy fesztivál jellegű
népünnepélyekkel, vásárokkal kísérve a tömegeket is nagy számban bevonja az ünneplésbe.
Augusztus 20-a – a vallási hovatartozástól függetlenül – magyar nemzeti jelleggel bírt, hiszen
a Habsburg birodalomban ez volt az egyetlen, a magyarságot megtestesítő, a magyar nemzeti
kötődést érzelmi alapon is kiváltani képes ünnepnap.

modern korban a nemzeti szimbólumokban megtestesülő metapolitikai konszenzus váltja fel, ez a folyamat
azonban a dualizmus öt évtizede alatt sem zajlott le.” CIEGER 2011, 28-29.
30
CIEGER 2009b, 60.
31
GYÁNI 2007, 104.
32
1891:13. tc. 1.§. „Vasárnapokon, valamint Szent István király napján, mint nemzeti ünnepen, a magyar szent
korona országainak területén az ipari munkának szünetelnie kell.” MT 1889-1891, 391.
33
A nemzeti ünnep szükségessége körül kibontakozó vitáról bővebben lásd dolgozatunknak az 1898-as ötvenedik
évfordulót tárgyaló fejezetének bevezetőjét.
34
FREIFELD 2000, 242.
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Az augusztus 20-i Szent István ünnep ugyanakkor csak korlátozottan tudta betölteni a közös
nemzeti ünnep szerepét. Az államalapító szent király ünnepe – bár alapvetően katolikus egyházi
ünnep volt – elfogadható lehetett mindenki számára, aki a magyar állam egységét szükségesnek
vallotta és hitt a magyar nemzet államalkotó erejében. Ez a Mária Terézia rendelete35 óta a
katolikus egyháznak a magyar államiságot szimbolizáló legreprezentatívabb ünnepe messze
túlmutatott csupán vallási jelentőségén azáltal, hogy a Habsburg Monarchia uralma alatt álló
magyarságban, az 1848/49-es szabadságharcot követő elnyomás évei alatt is, az önálló magyar
államiság eszméjét tartotta fenn. Augusztus 20-a kapcsán azonban az állam nem írt elő
közigazgatásilag megtartandó hivatalos megemlékezéseket, illetve iskolai ünnepségeket, tehát
nem vált minden alattvaló számára kötelezően megünnepelendő nappá, és nem vált pusztán
polgári jellegű ünneppé, mindvégig megőrizte egyházi jellegét. Egységes országos
megünneplését akadályozta az is, hogy elsősorban magyar és katolikus ünnepként sem
Horvátországban, sem az erdélyi szászoknál36, de Magyarország protestáns vidékein sem vált
maradéktalanul népszerűvé, tekintettel arra, hogy a protestánsok egyáltalán nem ismerik el a
szentek kultuszát.37
Véleményünk szerint az általunk vizsgált, az 1848-as eszméket széles körben megünnepelni
szándékozó, a különféle érdekcsoportokat összekötni kívánó, államilag elrendelt április 11-i
nemzeti ünnep értelmezhető egy olyan kísérletként, melynek célja a modern magyar
nemzetállam első számú nemzeti ünnepének megteremtése. A kormány és a kormánypárt feltett
szándéka volt ugyanis, hogy egy olyan 1848-as tartalmú nemzeti ünnepet hozzon létre, mely a
királyt (korábbi 48-hoz kötődő ambivalens szerepétől függetlenül), a dualista rendszerben
elhelyezkedő magyar államot, a kormányt és kormánypártot, a függetlenségi ellenzéki pártokat,
az ország különféle politikai elköteleződéssel bíró magyar és nemzetiségi származású polgárát
egyesítheti.
Az április 11-i nemzeti ünnep kialakulásához alapvető, eddig feltáratlan forrásokra bukkantunk,
amelyek segítségével a nemzeti ünnep kialakulását és első megünneplését alaposan körüljárva
mutatjuk be dolgozatunkban, számos ponton túllépve Hanák korábbi jelentős tanulmányán. A
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárban az 1898. évi 1848-as ünnepségekkel
kapcsolatos „Az 1848. évi törvények szentesítésének 50. évfordulójára rendezett ünnepségek
ügyei” címen külön csomóban kezelt miniszterelnökségi iratok rendkívül fontos információkat
tartalmaznak az április 11-i ünnepnap kialakulásával és első megrendezésével kapcsolatban,
melyeket eddig a szakirodalom nem használt fel a téma feldolgozása során. Ugyancsak
elkerülték a kutatók figyelmét azok a képviselőházhoz címzett feliratok, melyek az
Országgyűlési Levéltár Képviselőház elnöki és általános iratai (MNL OL K2), illetve az
említett Miniszterelnökségi Levéltárban (K26 473. cs.) találhatók 1848 ötvenedik
évfordulójának méltó megünneplésére vonatkozóan, melyek jól tükrözik a törvényhatóságok
véleményét a két ünnepnappal kapcsolatban. Eddig a kérdéssel foglalkozó kutatók elsiklottak
amellett az érdekes tény mellett is, hogy Kossuth Ferenc anélkül, hogy nyíltan megnevezte
Mária Terézia közbenjárására 1771. június 21-én került a Szent Jobb Raguzából Budára. Ezt követően rendelte
el Mária Terézia Szent István napjának rendszeres megünneplését.
36
Freifeld 1875-ből hoz egy példát, midőn a szász protestánsok annak a véleményüknek adtak hangot, hogy semmi
okuk nincs arra, hogy Szent István napját különösebben az ő vidékükön megünnepeljék. Lásd FREIFELD 2000, 242.
37
Erre utal Thaly Kálmán egy 1898. februári képviselőházi felszólalása is, melyben annak a bizonytalanságának
adott hangot, hogy igazából nem is tudni, hogy augusztus 20-a nemzeti ünnep-e, hiszen az 1891:13. tc. csak azt
mondta ki, hogy az ipari munkák Szent István napján szünetelnek. „Emiatt a legnagyobb zavarok vannak az
országban, mert a protestáns helyeken, - melyeken e napot tudvalevőleg nem szokták megülni - a törvénynek
engedve, az iparos munkát s a zörgő munkát mellőzik. Egyéb munkát végeznek István király napján is, mert a
három millió protestáns embernek az nem is ünnep, mert dogmáiba is vág, hogy ne legyen ünnep.” KN 18961901. 233. ülés (1898. febr. 5.) XI. köt. 267-268.
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volna célját, az áprilisi törvények szentesítésének napja körül kirobban képviselőházi vita során
bedobta a köztudatba április 14-ét, mint a szentesítési aktus egyik lehetséges dátumát. Mivel a
képviselőházi vita elején még maga a kormány sem volt tisztában az 1848-as áprilisi törvények
szentesítésének pontos dátumával, érdekes helyzet állt volna elő, ha április 11-e helyett április
14-e lett volna az aláírás napja. A Habsburg ház 1849. április 14-én kimondott trónfosztásának
emléknapja nyilván lehetetlenné tette volna a kormánynak az áprilisi törvények szentesítésének
megünneplésére vonatkozó elképzelését.38
A fenti érdekességek megvilágítására alaposabban elemezzük dolgozatunkban a terjedelmes
képviselőházi vitát a Képviselőházi Napló alapján, mint tette azt Hanák Péter, és felhívjuk a
figyelmet az uralkodónak szánt felirat különböző szövegváltozatai felett támadt
nézeteltérésekre is, továbbá hangsúlyozzuk azokat a felszólalásokat, amelyek – az ellenzéki
képviselők által is támogatott – egységes magyar nemzeti ünnep igényére vonatkoztak. Az új
ünnepnap történetének megrajzolásához minden részletre kiterjedően felhasználjuk az említett
miniszterelnökségi iratokat is. A szakirodalom eddig egy-két vidéki város, Debrecen, Sopron
és Gyula esetét leszámítva,39 nem vizsgálta azt sem, hogy az ötvenedik évfordulón a március
15-i, illetve április 11-i ünnepségek valójában hogyan is zajlottak le országszerte, hogyan
próbáltak a közigazgatási hatóságok megfelelni a nép elvárásának is március 15-e méltó
megünneplésével úgy, hogy közben ne sértsék meg az állam előírását április 11-e
megünneplésére vonatkozóan, vagy éppen, hogyan bojkottálták a kötelező ünnepet.
Dolgozatunkban elsősorban a dualizmus kori márciusi 15-i és április 11-i ünnepségek aktuális
politikai mondanivalójának feltárására koncentráltunk az 1849-1898, illetve a kitekintő
fejezetben, az 1918-ig terjedő időszakra vonatkozóan. Az 1898-as jubileumi évfordulón
különösen figyeltünk arra, hogy az ünnepnapok kapcsán rendeztek-e törvényhatósági vagy
városi díszközgyűlést, volt-e utcai tömegrendezvény vagy csak zárt körben emlékeztek, az
ünnepségen részt vett-e országgyűlési képviselő és amennyiben igen, melyik párt színeiben,
nyilvános helyen tartott-e beszédet vagy csak zártkörű banketten. Az 1849-1918 között
elhangzott ünnepi beszédeket, a sajtóban megjelent vezércikkeket értelmezve rekonstruálni
kívántuk a kormány, illetve a függetlenségi ellenzék, valamint a szociáldemokrata és a polgári
radikális politikusok legfontosabb politikai üzeneteit. Mindehhez elsősorban az országos és
megyei napi-, illetve hetilapok tudósításaira vagy egyes esetekben az önállóan nyomtatásban is
megjelent beszédek szövegeire támaszkodtunk. Az ötvenedik évfordulóra vonatkozó
kutatásaink eredményeinek jelentős részét egy tanulmány formájában már közzétettük.40
Dolgozatunkban kiemelt helyet foglal el az ötvenedik évforduló március 15-i és április 11-i
ünnepségeinek elemzése, de a korábbi évek március 15-i megemlékezéseinek vizsgálatával
meg kívánjuk rajzolni az ötvenedik évfordulóhoz vezető utat arra a kérdésre keresve a választ,
hogyan vált március 15-e az első számú 1848-at megtestesítő nemzeti ünneppé annak ellenére,
hogy nem volt hivatalos ünnep és a kezdeti években nem ez volt az egyetlen 48-as emléknap,
mely az érdeklődés középpontjában állt. A kitekintő fejezetben pedig szeretnénk felhívni a
figyelmet az 1898-at követő időszak március 15-i ünnepségein felszínre törő legfontosabb
belpolitikai vitákra, rámutatva arra, hogy a századforduló felfokozott politikai küzdelmeiben ez
az ünnepnap milyen óriási jelentőségre tett szert, és milyen funkciót töltött be az aktuális
politikai szituációkban. Vizsgáljuk azt is, hogy milyen viszonyban állt március 15-e más,
A képviselőház 1849. április 14-én a debreceni Nagytemplomban tartott ülésén Kossuth indítványára kimondta
a Habsburg-ház trónfosztását, majd egy bizottságot küldött ki a Függetlenségi Nyilatkozat megfogalmazására,
melyet zárt üléseken történt megvitatás után az országgyűlés 1849. április 19-én elfogadott. PAJKOSSY 2006, 323.
39
BÉNYEI 2003, PATYI 1999, ERDÉSZ 2002a.
40
Lásd M. LOVAS 2011.
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ugyancsak intenzíven megnyilvánuló 1848-as tartalmú ünnepnapokkal ebben az időszakban
(elsősorban Kossuth halálának évfordulós megemlékezéseivel hasonlítjuk össze). A Kossuth
halálára emlékező rendszeres, nagy tömegeket vonzó, olykor utcai verekedésekbe torkoló,
dualizmus kori megemlékezéseket eddig a történettudomány egyáltalán nem vizsgálta.
Dolgozatunkban ezen kívül kitérünk a korszakban mindvégig nemzeti ünnepként megmaradt
április 11-e sorsának alakulására is.
A rendkívül sokféle, helyi civil kezdeményezésekre létrejött március 15-i megemlékezések
közül dolgozatunkban elsősorban a fővárosi, és indokolt esetben az országos politika
szempontjából jelentőségében aktuálisan kiemelkedő, egyes vidéki városok ünnepségeit
vizsgáltuk (leszámítva az 1898-as évet, ahol egy országos körképet kívántunk adni). A pesti
egyetemi ifjúság, illetve a legjelentősebb politikai irányzatok, pártok fővárosi ünnepségeinek
eseményeit igyekeztünk feltárni elsősorban, ugyanis leginkább ezeken keresztül érhetjük tetten
a kormánypárt, a közjogi ellenzéki és más ellenzéki pártok, csoportosulások aktuális politikai
üzeneteit. A pesti egyetemisták megemlékezései azért olyan kiemelkedőek, mert – tekintettel
arra, hogy az ország politikai központjában, a fővárosban zajlottak – itt kapcsolódtak (előbbutóbb) ezekhez az ifjúsági ünnepségekhez az országos politikai pártok is. Mivel eddig a
dualizmus kori fővárosi megemlékezések feltárása nem történt meg, így nélkülözhetetlen volt
ezeknek az eseményeknek a megismerésére irányuló kutatások elvégzése ahhoz, hogy a
dualizmus korszakának március 15-i ünnepségeiről teljes képet nyerjünk és jelentőségének
megítélésében megfelelő következtetéseket vonhassunk le.41
Elsősorban azt kívánjuk bemutatni, hogy milyen módon illeszkedik a különböző vizsgált
csoportok ünnepeinek mondanivalója az aktuális politikai viszonyok közé, azaz hogyan
befolyásolták a napi politikai események az ünnepnap mondanivalóját, és hogyan használták
fel egyes politikai erők az ünnepet saját céljaik megvalósítására, saját üzeneteik minél
hatékonyabb eljuttatására az adott célközönség számára. Vizsgáljuk továbbá azt is, hogy ezek
az üzenetek hogyan viszonyulnak 1848/49 tartalmához. Szem előtt tartjuk, hogy bemutassuk,
melyek voltak a legfontosabb szlogenek, a transzparenseken rögzített tömör üzenetek, milyen
történelmi személyiségeket vagy akár aktuális politikai szereplőket állítottak az egyes emlékező
csoportok saját ünnepségeik középpontjába az adott helyzetben. És vizsgáljuk az ünnepek
rítusainak, ceremóniáinak alakulását, a szimbólumok használatát és a szimbolikus térfoglalás
jelenségeit is.
Meg kell még említeni, hogy csak a nyilvános téren, vagy a korabeli nyilvánosság előtt is
közismertté váló ünnepségekkel foglalkoztunk. Azokkal, melyek az országos politikai
napilapok révén a közvélemény nagy részéhez is eljutottak, ezáltal a közvélemény alakulására
hatással lehettek. (Kivételt képez ez alól néhány neoabszolutizmus kori eset, amikor a
megemlékezések titokban, elszigetelt jelenségként zajlottak.)
Tekintettel arra, hogy a neoabszolutizmus és a dualizmus korának az országos politika
szempontjából fontos március 15-i ünnepségeinek feltárásakor, illetve az április 11-i nemzeti
ünnep megnyilvánulási formáinak kutatásakor nagyon sok új, eddig a történetírás által nem
vizsgált adatra bukkantunk, a címben ígért, „a márciusi ifjak nemzedékének emlékezetét” teljes
körűen nem tudtuk megrajzolni. Kutatásaink kezdetén nem számítottunk arra, hogy az említett
korszakok 1848-as ünnepségei ily nagymértékben feltáratlan jelenségeknek számítanak, így
végül csupán azt a célt tűzhettük ki magunk elé, hogy az 1848-as forradalomnak az
A pesti egyetemi ifjúsági március 15-i megemlékezésekről dolgozatunk eredményeire támaszkodva kisebb
tanulmányokat már megjelentettünk. Lásd M. Lovas 2013, M. Lovas 2014.
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önkényuralom és a dualizmus korában az ünnepségek révén a kollektív nemzeti emlékezetben
betöltött szerepének megrajzolására vállalkozzunk.
Az események feltárására a nyomtatott források közül elsősorban a fővárosi és a vidéki politikai
napi- és hetilapok tudósításait használtuk fel. Ugyanakkor haszonnal forgattuk az országgyűlési
dokumentumokat (képviselőházi napló, irományok és jegyzőkönyvek köteteit), és számos
kortárs naplóját, visszaemlékezését.
A kéziratos források közül a neoabszolutizmus kori események feltárásához hasznosítottuk a
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár Abszolutizmus kori levéltárának Magyarországi
cs. kir. helytartóság elnöki (MNL OL D51), a Pesti kerületi kormányzat elnöki (MNL OL D96),
valamint a Magyarországi helytartótanács elnöki iratai (MNL OL D191) IV.A kútfőjének
(közrend és nyugalom) dokumentumait. A dualizmus korszakára vonatkozóan elsősorban a
Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltár Miniszterelnökségi Levéltárának „Az 1848. évi
törvények szentesítésének 50. évfordulójára rendezett ünnepségek ügyei” címen külön
csomóban kezelt dokumentumait (MNL OL K26 473. cs.), az Országgyűlési Levéltár
Képviselőház elnöki és általános iratait (MNL OL K2), a Belügyminisztérium elnöki (MNL OL
K148), és a Belügyminisztérium elnöki reservált iratait (MNL OL K149), valamint a
minisztertanácsi jegyzőkönyveket (MNL OL K 27).
A fővárosi március 15-i események pontos feltárásához egyes esetekben a Budapest Főváros
Levéltárában található Budapesti Főkapitányság iratanyagát is hasznosítani tudtuk. A Budapesti
Főkapitányság legizgalmasabb, a fővárosi tüntetésekkel, rendbontásokkal kapcsolatos
rendőrségi iratainak meglehetősen mostoha sors jutott, mely sajnos a kutatást is megnehezítette.
Alapvetően a Magyar Királyi Állami Rendőrség Budapesti Rendőrfőkapitányságának elnöki
rezervált iratai (BFL VI.1.a.) 1883-1918-ig állnak rendelkezésre az általunk kutatott korszakot
illetően. Ide tartoznak azok az ügyek, melyek egyenesen a főkapitány kezéhez kerültek saját
intézkedésre. Itt találhatóak a főkapitánynak szóló titkosrendőri jelentések és olyan titkos
iratok, melyek a bécsi Polizei Directionból érkeztek (pl. a nemzetközi anarchisták működésével
kapcsolatban), de vannak itt jelentések házkutatásokról vagy kiutasítási határozatok. Az
iratokat 1919 augusztusában a fővárost megszállva tartó román csapatok parancsnoksága
Romániába szállíttatta, ahonnan csak 1956-ban a Párttörténeti Intézet közreműködésével
kerültek vissza a magyar állam tulajdonába. 1957-ben az iratokat a Budapest Főváros
Levéltárában helyezték el. Az elszállítás következtében a dokumentumok egy része azonban
elveszett, vannak évkörök, amelyekből egyáltalán nem maradtak fenn iratok (pl. 1900, 1901,
1904.). A fennmaradt dokumentumok mennyisége 1883-1918 között 27.872 iratszámot jelent,
mintegy 98 levéltári doboznyi iratanyagról van szó. Ám a kutatást meglehetősen megnehezíti,
hogy elvesztek az eredeti segédkönyvek: az iktatókönyvek és a mutatókönyvek. Az iratok
kutatásához alapvetően egy névmutató áll rendelkezésre, illetve korlátozott mennyiségben egy
kisebb tárgymutató is, melyeket K. Kohut Mária készített az egész anyag áttekintésével.42 A
névmutatót témánkhoz nem tudtuk jól hasznosítani. Az iratanyag teljes mennyisége
számsorrendbe rendezve mikrofilmen, illetve annak digitalizált változatán kutatható.
Leginkább az időrendet figyelembe véve, dátum szerint keresve az iratokat jutottunk elszórtan
némi eredményre, néhány olyan rendőrségi dokumentumra, mely a március 15-i ünnephez
kötődő eseményekhez kapcsolódott.43
42

KUBINSZKY 1983, 14-15.
Budapest Főváros Levéltárának vezetősége 1976-ban úgy döntött, hogy ezt az értékes iratanyagot regeszták
formájában nyomtatásban kiadja, ám ennek csak első kötete, az 1883-1885 közötti időszak anyaga készült el.
Ezekből az iratokból válogatott a Magyarországi Munkásmozgalom Válogatott Dokumentumai című sorozat is,
ahol egyes iratok napvilágot láttak.
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A Fővárosi kapitányság általános iratai (BFL VI.1.b.) témák szerint kerültek bedobozolásra,
ezek közül a „Tüntetések” témakört tekintettük át, de nem találtunk március 15-éhez
kapcsolódó rendőrségi ügyet. Az általános iratok között találhatók még a rendőri napi jelentések
is őrszobánkénti és kerületenkénti évi, havi, és napi bontásban. Főként az 1877-1886 közötti
időszakra vonatkozóan maradtak fenn ilyen jelentések. Sajnos ezek az iratok elég rossz
állapotban vannak, olykor nehezen olvashatók, segédletek ezekhez sem állnak rendelkezésre.
Ezekből az iratokból inkább csak a rendőri eljárás alá vonás ténye és általános oka derül ki,
mint „bekísértetett”, „kitoloncoltatott”, „rendőrileg fenyíttetett”, „utcai bonyodalomért
letartóztatott”, vagy itt találkozhatunk az „öngyilkosságokkal” is. Az iratok között nem
találtunk olyat, mely bizonyíthatóan a március 15-i emléknappal kapcsolatosan esetleg
rendőrségi eljárás alá került személyekre vonatkozott volna.
1.2. Hogyan emlékezünk? A kollektív emlékezet működése, az emlékezet helyei, a rítusok
és a ceremóniák jelentősége az ünnepségek vizsgálatánál
Az 1848-as március 15-i és április 11-i ünnepségek jelenségeinek vizsgálatakor az elmúlt évek
kultuszkutatás-módszertani alapvetéseit, az emlékezetkutatás eredményeit, a kollektív
emlékezet jelenségeit vizsgáló emlékezéspszichológiai, politikai antropológiai társtudományok
főbb megállapításait igyekeztünk szem előtt tartani. Ugyanakkor hangsúlyozni szeretnénk,
hogy elsődleges célunk az ünnepségek eseményeinek rekonstruálása volt beillesztve azokat az
aktuális politika-történeti folyamatokba, de vizsgálódásunk során arra törekedtünk, hogy
felhasználjuk a történetfilozófia, politikai antropológia és kultuszkutatás módszereit is.
Ennek megfelelően az ünnepségeket a kollektív emlékezet megnyilvánulási formáinak
tekintettük és figyelembe vettük, hogy az emlékezet nem egyéni teljesítmény, hanem a
társadalomban jelen lévő társas kapcsolatokkal összefüggésben jön létre az egyénben, s
nagymértékben függ attól a csoporttól, amelyhez az egyén az adott pillanatban az ünnepséget
tekintve tartozik. A kollektív emlékezetről szóló legfontosabb, általunk is szem előtt tartott elvi
alapvetéseket és a kulturális emlékezet megnyilvánulási formáinak jellegzetességeit Maurice
Halbwachs44, Jan Assmann45 és Pierre Nora46 alapvető munkái, valamint az általunk
legjelentősebbnek vélt magyarországi képviselői: Gyáni Gábor és K. Horváth Zsolt
tanulmányai alapján hasznosítottuk.
Maurice Halbwachs kollektív emlékezetről szóló elmélete szerint „az egyéni
emlékezésfolyamatok nem létezhetnének bizonyos társadalmi folyamatok megléte nélkül,
Maurice Halbwachs (1877-1945), francia szociológus, filozófus és elméleti pszichológus a két világháború
közötti évtizedekben fejtette ki a „kollektív emlékezet” fogalmát alapvetően három művében: „Les cadres sociaux
de la mémoire (1925), La topographie légendaire des évangiles en terre sainte. Étude de mémoire collective (1941)
és a halála után posztumusz megjelent főművében „La mémoire collective” (1950). Ezek a munkák a történeti
emlékezet kutatásainak kiindulópontjaivá váltak és széles körben elterjedtek, főként miután főműve angolul is
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mivel azok természetüknél fogva nem csak az egyént, mint egyént örökítik meg, hanem az
egyén által tapasztalt dolgokat egy szociálisan meghatározott vonatkoztatási rendszerben
értékelik.”47 Halbwachs úgy gondolja, hogy az emlékezet a szocializálódás folyamán alakul ki
az emberben, és bár mindig az egyén az, aki emlékezik, az emlékezőképesség kollektív
produktum, és a kollektívumok nagyon is meghatározzák tagjaik emlékezetét. 48 Minden
emlékezés egy önálló rendszer, melynek elemei kölcsönösen befolyásolják egymást, igazán
csak az észlelés egyéni, az emlékezés viszont „a különféle csoportok gondolkodásából ered,
amelyhez csatlakozunk”.49 Azaz az egyén mindig a csoport nézőpontjából emlékezik,50 és
emlékezeti aktusai mindig rekonstrukciók, melyek pillanatnyi társas helyzetének felelnek
meg.51 Jan Assman, Halbwachs nyomán, arra hívja fel a figyelmet, hogy „tudat és emlékezet
(…) csak interakciókban való részvétele révén épül ki az egyénben.”52 Assman ma is
helytállónak találja Halbwachs meglátásait az emlékezet természetére vonatkozóan, azaz, hogy
az egyéni emlékezet mindenkor társadalmi keretektől függ, tehát az egyéni emlékezés valójában
társadalmi jelenség, így a múlt valójában társadalmi képződmény, „amelynek jellege a
mindenkori jelen értelmi szükségleteitől és vonatkoztatási kereteitől függ. A múlt nem
természettől fogva van, hanem kulturálisan terem.”53
Maurice Halbwachs és Jan Assman munkái alapján mi is érvényesnek tekintjük, hogy az
emlékezés folyamatát a közösség ideológiája és önértelmező struktúrái nagymértékben
befolyásolják. Assman hívja fel a figyelmet a filozófus Hans Blumenbergre hivatkozva arra a
fontos jelenségre, hogy „az emlékezetnek nincsenek tiszta tényei”, ebből következően a
kollektív emlékezet viszonylag szabadon kezeli a múltat annak kanonizálása során.54
Halbwachs szerint „nem tudunk másképpen emlékezni, mint hogy megtaláljuk a kollektív
emlékezet keretei között a bennünket érdeklő múltbeli eseményeket. Egy emlékkép annál
gazdagabb, minél nagyobb memóriakeret kereszteződésében tűnik fel – ezek ugyanis átfedik és
részben tartalmazzák egymást.”55 Ez a fajta gazdagság – véleményünk szerint – nagyon is
jellemző 1848/49 emlékezetére, és ez felszínre is kerül a dualizmus kori március 15-i és április
11-i 48-as ünnepségeken. A különféle emlékező csoportok ugyanis mind azt a tartalmat emelik
ki 1848/49 összetett jelentéséből, ami szívükhöz, (azaz aktuális céljaikhoz) legközelebb áll, és
az általuk közvetíteni szándékozott üzenetek szempontjából leginkább hasznosíthatóak.
Minden politikai erő, párt, csoportosulás megtalálhatta a maga emlékezetét 1848-ban. Ehhez az
is hozzájárult, hogy 1848/49 már eleve rendkívül sokféle jelentéstartalmat hordozott. Hiszen
éppúgy megtestesítette a reformkor polgári átalakulásért küzdő folyamatait, mint a március 15i radikális 12 pontot, vagy éppen a törvényes politikai, államjogi, társadalmi változásokat
rögzítő áprilisi 31 törvénycikket, de ugyanúgy az öt hónappal később kirobbant fegyveres
önvédelmi harcot (polgárháborút vagy szabadságharcot), de tágabb értelemben megjeleníthette
a későbbi, az olmützi alkotmány hatására kimondott Habsburg házzal való szakítást és a
Függetlenségi Nyilatkozatot is akár. További jelentésbővülést eredményezett az a tény, hogy a
szabadságharcot a bécsi központi hatalom leverte, és azt súlyos megtorlás követte. Így ettől
kezdve már az áldozatok emlékét is hordozta „1848”. Még tovább árnyalta jelentéstartalmát,
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hogy az önkényuralom éveiben az 1848-ra való emlékezés legapróbb megnyilvánulásait is
üldözte a központi kormányzat, így a titokban ünnepelt március 15-ék vagy a 48-ra való
emlékezés bármilyen formája tovább erősítette 1848 hatását és bővítette jelenéstartalmát. Így
végül, mire a kiegyezés korszakához egyáltalán eljutunk, már számtalan asszociációs
lehetőséget rejt magában csupán a kifejezés: „1848”.
A fenti megállapítások alapján a március 15-i és április 11-i megemlékezések is csak az aktuális
politikai és társadalmi viszonyok vonatkoztatási rendszerében értelmezhetőek. Ezeken az
ünnepeken 1848 emlékezete az adott esetben az emlékezők különféle szempontok szerint
összeverődött társadalmi csoportjainak kollektív tudatában születnek meg. Ezért van az általunk
vizsgált korszakban egymás mellett annyi féle megemlékezés. Bár az emlékezés alapvető
apropója ugyanaz, mégis az emlékezések rendkívül sokfélék. Az ünnepségek sajátossága az is,
hogy minden esetben önálló mondanivalót hordoznak és aktuális politikai üzeneteket
közvetítenek az emlékező csoportok tagjai felé. A megemlékezéseket elemezve valójában az
adott pillanatban jelenlévő, emlékező társadalmi csoportokat leginkább foglalkoztató, aktuális
politika-történeti eseményeket érhetjük tetten az ünnepségeket vizsgálva. A kollektív emlékezet
során az egy csoportba összeverődött emlékezők a megemlékezések rítusaiban való részvétellel
valójában a saját csoportjukhoz való tartozás tudatát is erősítették.
Halbwachs szerint az emlékezés alakzatai megkívánják, hogy egy bizonyos térbeli hely kapcsán
öltsenek alakot, és meghatározott időponthoz kötődjön a felidézésük, vagyis, hogy tér és idő
tekintetében konkrétak legyenek, emellett a csoport önképe és kitűzött céljai szempontjából
értelemmel és jelentőséggel bírjanak.56 Ez azt jelenti számunkra, hogy az általunk vizsgált
1848-as megemlékezéseknek, ünnepeknek is szükségük volt helyszínekre. Az ünnepek
vizsgálata során mindig kitérünk a helyszínek alakulására és szimbolikus jelentőségükre.
Pierre Nora az „emlékezet helyei” kifejezést sokkal tágabb értelemben használja. Ő úgy véli,
hogy az emlékezethelyek olyan „helyek”, ahol még megragadható az emlékezet, ahol a múlthoz
kötődő folyamatosság érzése még érzékelhető, és azért létezhetnek, mert az emlékezetnek már
nincs meg a valódi közege, és mert már nem működik a spontán emlékezet.57 Ilyen
emlékezethelyek közé tartoznak az ünnepek is, de lehetnek ezek – Nora felfogása szerint –
múzeumok, levéltárak, temetők, emlékművek, vagy akár jegyzőkönyvek, melyek az
örökkévalóság illúzióját keltik és a múlt iránti vágyakozásunkat fejezik ki. 58 Az
emlékezethelyek esetében az anyagi, a szimbolikus és a funkcionális jellegnek mindig együtt
kell érvényesülnie, tehát pl. egy fizikai hely csak akkor válik emlékezethellyé, ha van
funkcionális és szimbolikus jelentése is. 59 Emlékezethelyek az emlékezés szándéka nélkül nem
alakulhatnak ki, ha hiányzik ez a szándék, akkor az emlékezet helyei a történelem helyeivé
válnak.60
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Pierre Nora kritériumait alapul véve az 1848-as megemlékezések is az emlékezet helyeiként
értelmezhetőek.
Gyáni Gábor Pierre Nora szavait értelmezve arra hívja fel a figyelmet, hogy a múlt
maradványaiból mesterségesen alkotott emlékezethelyek arra szolgálnak, hogy a kívánt
emlékezet tartósan megszilárdítsa önmagát.61 Gyáni szerint „a történelemmé alakuló kollektív
emlékezet jószerivel nemzeti öntudat formájában nyilvánul meg, legalábbis ez benne a
legéletképesebb. Az emlékhelyek legfőbb hivatása így – véleménye szerint – rendszerint éppen
a nemzeti öntudat megszilárdítása és továbbadása nemzedékről nemzedékre.”62 Különösen igaz
ez az általunk is vizsgált 48-as ünnepekre, melyek a függetlenségi ellenzéki párt(ok) által
támogatva még erőteljesebb nemzeti jelleget hordoztak szemben az amúgy magukat
nemzetinek valló dualizmus kori kormányokkal, de leginkább a bécsi központi hatalommal,
hogy hirdessék a dualista monarchián belül Magyarország minél teljesebb nemzeti
kiteljesedését.
Pierre Nora szerint az emlékezethelyek kettős jelleggel bírnak. Egyrészt megállítják az időt,
megakadályozzák a felejtést, de ugyanakkor átalakulásra való képességük révén jelentéskörük
előreláthatatlanul tágul.63 A március 15-i ünnepségek esetében mi is számtalan
emlékezethellyel találkozunk, melyek időről időre bizonyos változásokon mennek keresztül.
Egyesek kiesnek a ceremónia menetéből és teljesen elveszítik korábbi jelentőségüket az
emlékezetben (például a pesti Kerepesi temető), más emlékezethelyek idő közben születnek
meg (például a pesti Petőfi-szobor), megint mások már a forradalommal egy időben is léteztek
és az eredeti (később az emlékezet tárgyává váló) esemény helyszínéül szolgáltak (például a
Nemzeti Múzeum kertje). Ugyanakkor arra is figyelnünk kell, hogyan tágul az emlékezethelyek
jelentésköre, hogyan változik a jelentéstartalmuk az aktuális politika-történeti események és az
őket használó emlékező csoportok szerint. (Például a Petőfi-szobornál zajló, 1898-tól
rendszeres szociáldemokrata március 15-i ünnepségek az 1848-ra való emlékezés jegyében
olyan eszméket és ideológiákat hirdettek, melyek akkor, az 1848/49-es történelmi szituációban
még nem tartoztak hozzá 1848 jelentéstartalmához.)
Miért fontos a rítusok és a ceremóniák megfigyelése és elemzése az ünnepségeken? Elsősorban
azért, mert a rítusok szabályszerű visszatérése kezeskedik az identitásbiztosító tudás
közvetítéséért és továbbörökítéséért, a rituális ismétlés pedig garantálja a csoport tér- és időbeli
összetartozását.64 Assmann szerint a mítoszt és a kulturális emlékezetet a „ceremoniális
kommunikáció” tartja forgalomban, ez biztosítja a fennmaradását, és a rítusok tartják életben a
csoport identitásrendszerét azáltal, hogy „az önazonosság tekintetében releváns tudásból”
juttatnak a résztvevőknek.65
Minden rítus „ismétlés és megjelenítés kettősségét mutatja”.66 Az általunk vizsgált
ünnepségeken is megfigyelhetjük az ünneplés rendjének, a rítusoknak, a ceremónia egyes
elemeinek az ismétlődését. Ezen felül a pesti megemlékezések arra törekedtek, hogy az eredeti
forradalmi nap eseményeit jelenítsék meg és ismételjék meg az ünnepségeken. (Elsősorban a
múzeumkerti népgyűlés, valamint az ott, a hagyomány szerint akkor március 15-én elhangzott
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Nemzeti Dal ismétlésének igénye merült fel, de amint látni fogjuk, bár az igény kezdettől fogva
jelen volt, csak három évtizednyi késéssel valósulhatott meg a múzeumkerti rítusnak a
megismétlése.)
1.3. 1848 mint mítosz
Assmann szerint, ha az utánzáson alapuló „mimetikus emlékezet”, a „tárgyak emlékezete” és a
beszédre és kommunikációra épülő „kommunikatív emlékezet” célszerűségi jelentéséhez
értelmi jelentőség is társul, akkor beszélhetünk kulturális emlékezetről.67 A kulturális
emlékezet azért kulturális, mert „csak institucionálisan, mesterségesen valósítható meg,” és
azért emlékezet, mert „ugyanúgy működik a társadalmi kommunikáció viszonylatában, mint az
individuális emlékezet a tudat síkján.”68
Assmann fontos megállapítást tesz, amikor megkülönbözteti a kommunikatív emlékezetet és a
kulturális emlékezetet. A kommunikatív emlékezet (a nemzedéki emlékezet) során még élő
kortársak közvetítik a közelmúltra vonatkozó emlékeket. A kulturális emlékezet során „a múlt
szimbolikus alakzatokká olvad, ezekbe kapaszkodik az emlékezés”. Kb. 40 évben mérhető az
az időszak, amelyben a nemzedéki emlékezet még élő és eleven, utána azok, akik még felnőtt
fejjel megélték az adott eseményt, már kezdenek „kiválni” a csoportból, és ekkor előtérbe kerül
az emlékezés rögzítésének és továbbadásának igénye is. Megváltozik az eleven emlék és ettől
kezdve már csak valamilyen közvetítőcsatornán keresztül jut el az emlékezőkhöz.69
Assmann nyomán Gyáni Gábor igen alaposan megvilágítja azt a kanonizációs folyamatot,
melyen a kulturális emlékezet elemei keresztül mennek. Az Assmann által megkülönböztetett
kommunikatív emlékezetet, melynek révén a múltat rekonstruáljuk fokozott képlékenység, a
kulturális emlékezetet, melynek során azt írásba is foglaljuk, kommemoratív tartalomként
kononizálódó múlt jellemzi. Ilyen értelemben különböztetjük meg egymástól a kánont és a
hagyományt.70 A kanonizációs folyamat során a kánon egyes elemeket kiválaszt és megőriz,
míg másokat kirekeszt és felejtésre ítél. A kulturális emlékezet tehát „a hagyomány kánonok
szerint történő kiválogatásával keletkezik, aminek részleges hagyományvesztés a
következménye”.71 A „kánonképződés határozza meg, hogy mi marad fenn a szinte végtelennek
tűnő hagyománykincsből, s hogy ami fennmarad, mítoszként és/vagy történelemként ölt-e
végül alakot.”72 Ezt a kanonizációs folyamatot figyelhetjük meg az 1848-as ünnepségeken is.
Véleményünk szerint az 1848-as ünnepségek vizsgálata során valójában egy mítosz különböző
megnyilvánulási formáival van dolgunk. Miért?
Jan Assmann szerint a mítosz egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a „múlthoz fűződő
viszonyból meríti a jelen önelképzelésének alkotóelemeit” és „támpontokat a reménykedés és
a cselekvés céljaihoz.” „A jelen elsősorban a múltra hivatkozik, hogy onnét vessen fényt a
jelenre és a jövőre.”73 A múlthoz való viszonyulás szempontjából Assmann alapvetően két
funkciót különböztet meg a mítoszok emlékezésében. Az egyik a „megalapozó funkció”, mely
arra hivatott, hogy a jelent szükségszerűnek, változtathatatlannak, esetleg isten által
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szándékoltnak mutassa be. A másik a „jelennek kontrasztot vető emlékezés”, mely rámutat a
jelen hiányosságaira, fogyatékosságaira, így a jelen viszonylagossá válik a múlthoz képest és a
múlt felértékelődik, „heroikussá” válik a jelenhez képest.74 Véleményünk szerint 1848
emlékezete esetén is alapvetően erről van szó. Assmann „mitomotorikának”, mitikus
hajtóerőnek nevezi a mítosznak, az emlékezésnek azt a képességét, mellyel az adott csoport
„önelképzelésére” hat, ahogy befolyásolja és irányítja a csoport cselekvéseit. Mint látni fogjuk
a dolgozatban bemutatott ünnepségeknél, 1848 emlékének, mítoszának ez a mitomotorikus
képessége igen nagy és hatékony, óriási a cselekvésre sarkalló ereje.
Ernst Cassirer megállapításai szerint a mítosz akkor a legerősebb, amikor az embernek
szokatlan és veszélyes helyzettel kell megbirkóznia. „Ilyen helyzetben a mitikus gondolkodás,
amelynek a kollektív emlékezet egyszerre alakítója és felhasználója, «megszemélyesített
kollektív vágyként» működve virágzásnak indul. Ennek az sem mond ellent, hogy egyes
cselekményesítések, mitosztoposzok lehetnek «ügyes és ravasz mesteremberek» kitalálásai,
azaz a politikai manipuláció termékei.”75 Előrevetítjük, hogy ez a megállapítás is nagyon
jellemző az általunk vizsgált március 15-i ünnepségekre, hiszen tudjuk, hogy a dualista
államberendezkedésben 1848 közjogi vívmányai nem teljesedtek be maradéktalanul, valamint
a márciusi 12 pontban megfogalmazott jogkiterjesztésre vonatkozó elvek szintén új értelmet
kaptak a századfordulótól általánossá váló választójogi küzdelmeiben. Ezért jelenhetett meg
1848 mindvégig egy beteljesületlen vágyként a kiegyezés utáni ellenzéki ünnepségeken a
kiegyezés rendszerével bármilyen mértékben is elégedetlenkedő csoportok számára.
Bár a mítoszok rendkívül sokfélék lehetnek, bizonyos típusokba be lehet őket sorolni. Raoul
Girardet francia kutató a politikai mítoszok négy nagy csoportját különböztette meg: az
összeesküvés-elméleteket, a különböző korszakok aranykorként való felfogásából eredő
nosztalgikus mítoszokat, egy-egy válságos pillanatban felbukkanó, a helyzetet megmentő
történelmi személyiség köré szerveződő mítoszt, illetve a különféle közösségek (nemzet, város,
társadalmi osztály) sajátos mítoszait.76 Ezt a csoportosítást figyelembe véve – véleményünk
szerint – a dualizmus kori ellenzéki március 15-i ünnepségeken elsősorban a nosztalgikus
mítosz típus jelenik meg, azaz az 1848-as április törvényekben megvalósult közjogi állapot és
politikai berendezkedés, illetve az áprilisi törvényekben ugyan nem kodifikált, de a 48-as
forradalom során az eredeti 12 pontban meghirdetett elvek iránti vágy és nosztalgia jelenik meg,
éppen azok az elemek, melyek a sajátos dualista államberendezkedésből hiányoztak.
Assmann szerint az elnyomás körülményei között a kulturális emlékezet képes megkérdőjelezni
az adott jelent és arra inspirálja az emlékezetben résztvevőket, hogy változtassák meg azt. A
múlt ilyenkor egy politikai utópiának tűnik, amelyért érdemes küzdeni, ez esetben az emlékezés
várakozásba megy át és egy távoli célra szegeződik.77 Ilyenkor az emlékezés megalapozó
formája a jelen kontrasztjába fordul, ez a jelennek kontrasztot vető (kontraprezentikus) vagyis
tényellentétes (kontrafaktuális) emlékezés. Az ilyen emlékezés fegyver is lehet az elnyomás
ellen. A totalitárius elnyomás szélsőséges eseteiben megmutatkozik a kulturális emlékezet
szabadító ereje, amely általában is a sajátja.78
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Véleményünk szerint ez a megállapítás – az általunk vizsgált korszakot érintően – igaz a
neoabszolutizmus kori és dualizmus kori tüntetésekbe átcsapó március 15-i és más 48-as
megemlékezésekre. Ilyenkor az emlékező csoportok a jelen tagadását fejezik ki és 1848
utópiája arra serkenti őket, hogy tettleg is szálljanak szembe a jelennel az utópikus cél
megvalósítása érdekében.
Arra, hogy a diktatúrákban a tiltott ünnep kontraprezentikus – ahogy Assmann nevezi – Gyáni
Gábor is felhívja a figyelmet. „A múltat ilyen esetekben a jelen tagadása, a jelennel való
szembefordulás érdekében idézik fel azért, hogy ha időlegesen is, de megtörjék végre a tények,
a fennálló uralmi rendszer hatalmát.”79
Gyáni szerint a hagyomány kanonizációja akkor igazán eredményes, ha ráépül a személyes
emlékezet érzelmi és tudásbeli alapjaira. Szerinte 1848 nyilvános ünneppé válásában nagy
szerepet játszott Batthyány újratemetése 1870-ben, midőn meg lehetett ismételni a ceremóniát,
ezáltal a résztvevők átélhették nyilvánosan és közösen a gyász élményét, melyet az 1849.
októberi kivégzést követően nem tehettek meg.80 Valóban az érzelmi azonosulás rendkívüli
megerősítést adott az ünnepnapnak és ehhez még – véleményünk szerint – hozzájárult az is,
hogy a megemlékezők mindig aktuális politikai tartalmat vittek bele az ünnepbe, mely újabb
azonosulást váltott ki bennünk 48-cal kapcsolatban. Azaz 1848 képes volt arra, hogy mindig
viszonyítási pont legyen az éppen aktuálisan ünneplő társaság számára. Mindezt tovább fokozta
az a tény is, hogy 1848 a maga teljességében beteljesületlen maradt, azaz mindig egy vágyott,
tökéletes állapotot szimbolizált.
Ahogy Gyáni az 1956-os forradalom kapcsán megállapította, hogy amióta szabadon lehet rá
emlékezni, azóta többféle emlékezés tör felszínre és egyre nagyobb a hangzavar körülötte,
ugyanez igaz a 1848-as megemlékezésekre a dualizmus korában. Véleményünk szerint a
dualizmus évtizedeiben éppoly nagy hangzavar volt 1848 körül, mint a rendszerváltást
követően 1956 körül. Ugyanazt tudjuk megállapítani 48 kapcsán is, amit Gyáni 56 kapcsán,
hogy az 56-nak „tulajdonítani szokott eltérő jelentések jelenbeli politikai identitások
kifejezésére és átélésre is alkalmasnak mutatkoznak.” Azaz az Assmann-féle értelemben
használatos „forró emlékezetről” van szó manapság 1956 emlékezetét tekintve, és volt szó –
véleményünk szerint – a dualizmusban 1848 esetében. Ahogy Gyáni 1956 kapcsán
hangsúlyozza, hogy a forradalomra nemcsak önmagáért emlékeznek, hanem azért is, mert képes
arra, hogy megalapozza a jelent vagy akár a jövőt is, ugyanúgy igaz ez a megállapítás 1848
emlékezetét tekintve a dualizmus évtizedeiben és később is. Gyáni 1956-ot mítosznak nevezi,
mert már akkor is megalapozó jelentőségű volt, amikor eleinte bemocskolni, később pedig
elfeledtetni próbálták. Ugyanezért nevezhetjük mi is 1848-at mítosznak, azaz 1848 is
megalapozó jelentőségű volt, és ezt a tulajdonságát csak tovább erősítette a sokféle 1848-ra
való emlékezés jelenléte, szüntelen újraértelmezésre késztetve ezáltal a megemlékezőket.
Gyáni szerint a mítosz nem valamiféle öröktől fogva ugyanúgy létező változatlan „szöveg”,
hanem folyton új és új jelentésekkel telítődik.81 Erre már Paul Connerton is felhívta a figyelmet:
„a mítosz szimbolikus tartalma inkább a jelentések egyfajta tárháza, amely nyitva áll a más
struktúrákban való felhasználás számára is.”82 Ezzel magyarázható az, hogy 1848 mítosza annyi
féle emlékezést képes életre hívni, ahány csoport – különféle indíttatásból – emlékezni kíván
rá. Minden társadalmi-politikai csoportosulásnak kialakult a saját emlékezet-kultusza, a saját
értelmezése 1848-cal kapcsolatban, de megfigyelhetjük, hogy alapvetően a politikai erővonalak
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befolyásolták ezeket a sajátos emlékezéseket. Elsősorban a pártok, politikai irányvonalak
mentén különültek el egymástól, ezért tűztük ki célul dolgozatunkban ezeknek a legjelentősebb,
országos politikai szinten egymástól megkülönböztethető megemlékezéseknek a feltárását.
1.4. 1848 kitüntetett helye a magyar nemzet kollektív emlékezetében83
A témával foglalkozó tudományos kutatók között nincs vita abban a kérdésben, hogy 1848
különleges helyet foglal el a magyarság kollektív nemzeti emlékezetében. Más országokkal
összehasonlítva jelentősége és hagyománya nálunk a legnagyobb. Emlékét Magyarországon
csaknem valamennyi társadalmi réteg, politikai csoportosulás magától, alulról szerveződve,
ösztönösen és önként gondozta, kivételt jelent a nemzetközi szociáldemokrácia első néhány
évtizede, hiszen – ahogy azt dolgozatunkban is bemutatjuk – szervezett első nyilvános 1848-as
megemlékezésüket az ötvenedik évforduló alkalmával tartották a pesti Petőfi-szobornál, de a
munkásság különféle csoportjainak megemlékezéseire már a dualizmus korai időszakában is
találunk példákat. A nézetkülönbségek ellenére a magyarság körében (a kiegyezést megelőző
időszak ókonzervatív politikusait leszámítva) a társadalom nagy többsége elismerte 1848
jelentőségét, ezért 1848 emléke megkerülhetetlenné vált. Minden későbbi történelmi
korszakban, politikai szituációban a politikai élet nyilvános szereplőinek valamilyen módon
nyilatkoznia kellett róla.
1848 különleges helyzetén tűnődve és az okokat keresve összegzésképpen mindenképpen
megállapíthatjuk, hogy 1848 jelentőségének alakulásában elsősorban az játszott szerepet, hogy
kollektív közös nemzeti élményként élték meg a kortársak, és ez az élmény tömeges volt. A
jobbágyfelszabadítás a társadalom rendkívül széles rétegeit érintette kedvezően, az
összlakosság mintegy 80%-át, és ez nagymértékben erősítette meg 48 emlékét pozitívan.84
Gergely András volt az, aki Hanák Pétert követve megkísérelte összeszedni mindazokat az
okokat, melyek 1848 különleges helyzetét eredményezték a magyarság kollektív
emlékezetében.85 Gergely András többek között arra hívja fel a figyelmet, hogy egyedüli
jelenség volt a térségben, hogy az áprilisi törvények megszületésével az 1848-as márciusi
forradalom gyors és kézzelfogható eredményeket is hozott, hiszen a megelőző
reformmozgalomnak köszönhetően a kormány 1848 márciusára már kész tervekkel
rendelkezett a társadalom polgári átalakítására, az alkotmányos politikai rendszer kiépítésére és
a Habsburg uralkodóházhoz fűződő viszonyt tekintve.86 A népképviselet bevezetése is széles
társadalmi réteget vont be az alkotmányos politikai jogok gyakorlásába. Ezek a legitim
változások, illetve a vérnélküli forradalom mind a siker élményét erősítették meg a korszak
polgáraiban akkor, 1848 tavaszán. És ez a siker a térségben egyedülálló volt.87
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A jogegyenlőséget kimondó törvényekből fakadó szabadságérzés mellett az akkor megújított
politikai intézmények iránt érzett büszkeség és bizalom is növelte a kortársak szemében 48
értékét. Így vált március 15-e a „szabadság és a modern alkotmányosság ünnepévé”.88
Tudjuk, hogy 1848-cal jött létre a „natio hungaricát” leváltó új polgári magyar nemzet. Gerő
András úgy értékeli ezt az időszakot, hogy az áprilisi törvényekkel korszerű, önálló magyar
államiság megteremtése érdekében jelentős előrelépések történtek, melyet a kortársak a magyar
nacionalizmus sikereként élték meg. Sikeres volt a „nemzetteremtés”. A reformkornak és
1848/49-nek köszönhetően „a magyar nemzetvallás” hite tömegessé vált.89
De nemcsak a sikeresnek nevezhető forradalom, hanem a forradalom vívmányainak
megőrzésére és fenntartására kibontakozó szabadságharc is közös és tömeges élménnyé vált. A
honvédség létszáma 1849-ben 170.000 fő körül mozgott, ha ehhez mindenkit hozzáveszünk,
akit 1848/49 során mozgósítottak, mintegy fél millió emberrel került kapcsolatba közvetlenül a
magyar hadsereg, szinte minden második magyar család érintve volt.90
Erdődy Gábor is kiemeli azt az utókorra kifejtett maradandó hatást, melyet a szabadságharc
„heroikus közösségi helytállásának élménye” és 1848/49 „nemzeti-demokratikus üzenete”
jelentett, melynek révén 1848 képes volt olyan hosszú távú pozitív történelmi örökséget
hagyományozni az utókorra, mely a magyarság identitását mélyen meghatározta és mindig
hivatkozási alapul szolgált a Világost követő diktatórikus rendszerekkel és antidemokratikus
kormányokkal szemben.91
Gergely András arra az érdekességre is felhívja a figyelmet, hogy 1848 sikerében jelentősen
közrejátszott, hogy a politika (elsősorban Kossuth) a népet, a politikai életből korábban
kiszorítottakat, mindazokat, akikkel eddig még nem alakult ki dialógus, először a történelem
során közvetlenül és személyesen tudta megszólítani. Az a nyelv, mely elsősorban Kossuth
Pesti Hírlapjának köszönhetően rendelkezésre állt, valamint Kossuth karizmatikus egyénisége
igen sikeresen teremtette meg a kapcsolatot a nép szélesebb rétegeivel is. 92 Kossuth későbbi
karrierjének és kultuszának kulcsa többek között abban rejlett, hogy felismerte a politika
modernizálódásának szükségességét és az új típusú nyilvánosság fontosságát.93
Erdődy Gábor 1848 sikerét többek között még abban látja, hogy Batthyány Lajos és Kossuth
Lajos által irányított „liberális-ellenzéki csapat” szervezettségét tekintve kiemelkedett a
korabeli európai nemzeti-forradalmi mozgalmak sorából és az egyik „legkiérleltebb” és
„leghatékonyabb” választ tudta adni a problémákra. Legnagyobb sikerét az érdekegyesítés terén
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érte el, mely lehetővé tette a változó körülményekhez való gyors alkalmazkodást, az önvédelmi
harc megszervezését.94
A szabadságharcot leverték, és ez a mély csalódottság, majd a szigorú megtorlás áldozatainak
sokasága, a halálos ítéletek és a börtönbüntetések, valamint a kényszerbesorozások nagy száma
szintén tömeges és keserű élménnyel gazdagította 48 emlékét. Azzal, hogy a központi bécsi
hatalom hisztérikusan üldözte a forradalomra és a szabadságharcra, valamint azok szereplőire
való emlékezés legapróbb megnyilvánulási formáit is, csak tovább erősítette 48 igazát a
kortársak szemében. Ezáltal 1848/49 kultikus tisztelete korán erkölcsi politikai ideállá
magasztosult.95
Gyáni Gábor hangsúlyozza, hogy maga az a tény, hogy 1848 „elbukott”, tovább növelte a
kollektív emlékezetre gyakorolt hatását, hiszen megvalósulatlan ígéretei további ideálként éltek
várva a későbbi beteljesülésre. A szabadságharc leverésével 1848 mindjárt múlttá vált, de az
emlékezés arra irányult, hogy továbbra is életben tartsa 1848 normáit.96 Ehhez a gondolathoz
kapcsolódva még ki kell emelnünk azt a tényt is, hogy azáltal, hogy Kossuth életben maradt,
majd kiszabadulván törökországi fogságából, angliai majd amerikai propaganda útjával ismét
politizálásba kezdett, tovább növelte a reményt a hazai közvéleményben és az emigrációba
kényszerült menekültek között arra nézve, hogy a nemzetközi politikai helyzet kedvező
alakulásával újra esély és lehetőség nyílhat az 1848-as helyzet megvalósítására. Természetesen
ez a remény csak az 1867-es kiegyezés megkötéséig merülhetett fel komolyan.
Közismert, hogy az 1867-es államberendezkedés nem volt azonos az 1848-as áprilisi
törvényekben lefektetett elvekkel, hiszen az újonnan felállításra került közös intézményekkel,
a közös külpolitikai irányítással és az egységes, az uralkodó felségjogaival védett hadsereggel
Magyarország önállósága jelentősen csorbult. A különbségekre már az alku formálódásának,
majd megkötésének pillanatában többen látványosan felhívták a figyelmet,97 és a kiegyezés
életbe léptetésével egy időben megszületett a közjogi ellenzék is, mely végig a dualizmus
évtizedei alatt a rendszer megváltoztatásáért küzdött aktuális politikai ügyeket kreálva a
függetlenségi, önállósulási törekvések kérdéseiből. Ezáltal 1848 kérdése intenzíven napirenden
maradt, ami tovább erősítette 48 emlékének elmélyülését a kollektív nemzeti emlékezetben.
A kiegyezéses rendszerrel létrejött állapotban a függetlenség hiánya egy „alternatív
nacionalizmust” hozott létre, ez volt a közjogi ellenzékiség.98 Az érzelmi elfogadottsága pedig
ennek az alternatív, 1848-ra hivatkozó nacionalizmusnak volt a nagyobb. Gerő András találóan
jegyezte meg, hogy a 67-es nacionalizmus érzelmileg sokkal sivárabb volt, hiszen „a
kompromisszumot nem lehet szeretni” inkább csak elfogadni. A dualista rendszer így
érzelmileg is vállalható identitást nem tudott teremteni.99
Abban is egyetértenek a történettudomány képviselői, hogy a sikeres forradalom élménye, majd
pedig a kemény megtorlás erős és intenzív megtapasztalása következtében 1848 mitologizálása
szinte azonnal megkezdődött. Sőt 1848/49 – megfelelő előkép hiányában – önmagát kezdte
szakralizálni és mitologizálni. (Erre dolgozatunkban is számos példát hozunk 1848-ból és 184994
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ből is.) Gerő András még arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyarság nemzeti ügye hamar
összeforrt a szabadság ügyével, a magyarság szemében a szabadságharc ügye „isteni ügy” is
lett egyben, láthatjuk ezt abból is, ahogy az 1848-as politikusok előszeretettel használtak bibliai
szófordulatokat mondanivalójuk alátámasztására. Gerő szerint 1848 ereje továbbá abban rejlett,
hogy a nemzeten keresztül polgári állapotot ígért, azaz szabadságot. Ettől kezdve nemzet és
szabadság végérvényesen egymásba fonódott.100 Gerő hangsúlyozza továbbá azt is, hogy 1848
jogkiterjesztésével „a modern magyar nemzettudat szabadságtudat is lett” egyben.101 Ehhez jött
még hozzá a kiegyezéssel megszületett kompromisszumos megoldás, azaz 1848 nem tudott
beteljesülni, így az új állapot érzelmi kielégítetlenséget szült, mely 1848/49-et végképp
szakralizálta.102
Gyáni Gábor véleménye szerint 1848-nak a nemzeti emlékezetben elfoglalt különleges
helyzetét tovább erősítette az a tény, hogy már nagyon hamar forrásául szolgált a
hagyománynak és a történetírói emlékezetnek. Horváth Mihály már 15 évvel a szabadságharc
után megjelentette nagy összefoglaló munkáját 1848/49-ről. Horváthnak még lehetősége volt
arra, hogy a nem végérvényesen lezárt, nem teljesen holt múltat jelenítse meg. Horváth
Mihályon kívül számos kortárs is elég korán, a friss élmények hatása alatt megírta és
megjelentette visszaemlékezését, reflexióját a forradalomra és a szabadságharcra. 103
Érdekes jelenségre világít rá Kosáry Domokos az 1848-as kultusz kapcsán. Szerinte ugyanis a
kultusz egyik sajátossága éppen abban rejlik, hogy ez a kultusz az 1848-at megélt és túlélt, sok
szempontból „sérült” társadalom terméke volt. 1849 sokkhatása akadályozta a tisztánlátást és
számos olyan szindrómát, jelenséget, torzulást okozott a nemesi-polgári rétegek
mentalitásában, melyek azt eredményezték, hogy a problémák megítélése a racionális
megközelítés szintjéről fokozatosan az indulatok, érzelmek szintjére kezdett visszaesni. A
higgadt és tájékozott mérlegelést az érzelmekhez való menekülés kezdte felváltani.104 Egyfajta
emocionális torzulást, a kritika nélküli pozitív elfogultságot 1848 irányába mi is
megfigyelhetjük a március 15-i ünnepségek kapcsán.
1.5. Kossuth szerepe az 1848-as emlékezet ébren tartásában
Azzal, hogy Kossuth a kiegyezés rendszerét mindvégig tagadva (ismeretes, hogy önmagát
semmilyen körülmények között az új államformának alávetni nem volt hajlandó)105 még hosszú
évekig tovább élt emigrációs magányában, és aktuális politikai kérdésnek tekintette az 1848-as
szabadságharcot és annak következményeit, része volt abban, hogy 1848 végig politikai
aktualitás maradt a kiegyezés után.106 Bár az idő előrehaladtával Kossuth az aktív politizálással
egyre inkább felhagyott, de pusztán létezésével is élő szimbóluma maradt 1848/49-nek, ami
tovább erősítette 48 kultuszát. Kossuth azzal, hogy életben volt, megmaradt a hazafias érzések
100
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és nemzeti vágyak megtestesítőjének. Szekfű szerint ezek a nemzeti vágyak nem is pontosan
körülhatárolhatóak, Kossuth alakjának körvonalai homályosak és talán éppen ezért képes a
tömegek „nemzeti ideál iránti formátlan szükségleteit” kielégíteni.107 Szekfű szerint Kossuthkultusza a dualizmus évtizedeiben azért is oly sikeres, eleven és élő, mert nem kormánypolitika
vagy pártok szülték, (bár egyes pártok ki- és felhasználták), hanem mert a nép igényeiből nőtt
ki, elsősorban az alföldi magyarság táplálta, és egy megvalósulatlan, ideális, szebb és jobb jövő
képét testesítette meg ezeknek a társadalmi rétegeknek a szemében.108 A távolság csak növelte
legendás nagyságát, erősítette meg Kosáry. „Mint nemzeti jelkép magasodott fel, pontosabb
körvonalak nélkül, magán viselve a nemzeti ideál minden kívánatos jegyét a magasztos
érzésekkel hódolók előtt.”109 Gerő András szófordulatával élve Kossuth „a magyar
nemzetvallás Messiásává” vált.110 És Kossuth lett „a magyar nemzettudatban a modern magyar
nemzet személyi reprezentációja”.111 Kossuth kultusza valójában egy protesztkultusz volt –
világít rá a lényegre Gerő András. Kossuth alakja mögé bújva valójában az érzelmi azonosulást
nélkülöző kiegyezéses rendszerrel lehetett szembe helyezkedni. A kultuszból mindenki
kiemelhette a számára fontos értékeket, mint pl. nemzeti függetlenséget, demokratizmust,
társadalmi egyenlősítést.112 Rendkívül találóan fogalmazott Szekfű, midőn arra hívta fel a
figyelmet, hogy Kossuth még életében kegyelet tárgyává vált, bizonyítja ezt az is, ahogy élete
végén a napi megélhetési gondokkal küzdő idős politikus könyvtárát a képviselőház és a
főrendiház tagjai, pártállásra való tekintet nélkül vásárolták meg a Magyar Nemzeti Múzeum
számára. A kegyelet tárgya, az idős Kossuth már nem irányította többé a kortársak
cselekedeteit, bár birtokába vette érzéseiket. Addig élt, „míg eszmévé, érzéssé finomult szinte
levetve testi valóságát.”113
Nem lehet célunk itt e disszertáció bevezetőjében hosszan és alaposan elmélyülni Kossuth
kultuszában, de mégis szükségesnek érezzük, hogy néhány gondolat erejéig rávilágítsunk e
kultusz lényegére, utalva a legújabb szakirodalmi megállapításokra, hiszen az általunk vizsgált
1848-as dualizmus kori ünnepségek – végeredményben – a Kossuth kultusz megnyilvánulási
formáinak is tekinthetők egyben. Amíg Kossuth még életben volt, akkor azért nyomta rá
bélyegét a dualizmus utáni 1848-as március 15-i megemlékezésekre, ő volt a távolban még
létező 48-as ideál, az aktuális jelen politikájához mért igazodási pont. Midőn elvesztette
állampolgárságát, a hozzá kötődő érzelmi azonosulás még inkább felerősödve jelentkezett a
március 15-i ünnepekben. Halála után pedig a veszteség fájdalmának érzésével erősítette a
március 15-i ünnepet. Mindehhez hozzájön az is, hogy halálának évfordulója éppen a március
15-i ünnepet követő napokra esett, melyen olykor még a március 15-i ünnepségek intenzitását
is jóval meghaladó tömegdemonstrációk, rendkívül intenzív részvétel mellett zajló
megemlékezések vették kezdetüket. Így, véleményünk szerint, az évfordulók véletlen
közelsége révén is, március 15-e mind jobban összeforrt Kossuth személyével a dualizmus
utolsó évtizedeiben. Ezért Kossuth kultusza megkerülhetetlen számunkra az ünnepségek
vizsgálatánál. Kossuth kultuszának feldolgozására irányuló átfogó – a teljesség igényével
fellépő – szakirodalom nem áll rendelkezésre. Kossuth öregkori éveinek politika-történeti
elemzéséről és kultuszának néhány eleméről egy-két összegző tanulmány már napvilágot
látott,114 illetve rendelkezésre állnak a kultusz egyes részterületeit feldolgozó szakirodalmak,
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elsősorban a néprajz területéről. Kossuth halálának évfordulóját rendszeresen megünneplő
fővárosi eseményekről még semmilyen tanulmány nem készült, jelen dolgozat az első munka,
mely ezzel foglalkozik.
Nem áll módunkban itt e disszertáció bevezetőjében számba venni, hogy a későbbi korok
hogyan értelmezték Kossuth politikai tevékenységét, a különböző korszakokban milyen
Kossuth-kép élt tovább a nemzeti emlékezetben akár a tudományos akár a politikai
diskurzusokban.115 Nehéz meghatározni, hogy pontosan minek is vált a szimbólumává Kossuth
az utókor különböző csoportjainak szemében. Mivel erős egyéniségével (akár aktívan, akár
passzívan, csupán puszta létezésével a távolból) különböző intenzitással végig hatást gyakorolt
a magyar belpolitikai életre reformkori színre lépésétől kezdve egészen haláláig, ennél fogva
alapvetően megtestesíthette a reformkori liberális elveket éppúgy. mint az 1848-as március 15i forradalmat vagy az áprilisi törvények vívmányait, ugyanakkor a szabadságharcot (a jogos
önvédelmi harcot) éppúgy, mint az 1849-es áprilisi trónfosztást és a Függetlenségi
Nyilatkozatot. Emigrációs tevékenységével is mindvégig nagy hatást gyakorolt az itthon
maradottakra, kultusza – véleményünk szerint – egyre erőteljesebb virágzásnak indult még
életében, az 1880-as évektől, 80. születésnapjával kezdődően.116 Ezt támasztja alá a hozzá
érkező levelek számának megsokszorozódása is, melyre Szekfű is rámutatott.117 1889-ben, (ez
magyar állampolgársága elvesztésének az éve az 1879-es honossági törvény következtében), a
személye iránti rokonszenv már pártállásra való tekintet nélkül megmutatkozott. 1889-ben, a
párizsi világkiállításról hazatérőben, 850 fős küldöttség kereste fel Turinban, az „Írók és
művészek társasága”, akik között jócskán akadtak 67-esek is, akiknek az esti vacsora
alkalmával hosszas beszédben fejtette ki véleményét az idős politikus a Monarchia
külpolitikájáról és pénzügyi csődjéről, a magyar parlamentarizmus erkölcstelenségéről, nem
kímélve a 67-es rendszert.
Kossuth is érzékelte a személye körül kibontakozó kultusz jelenségeit, és bármennyire is
zavarta a túlzott ünneplés, mely az otthonról érkező levelek sokaságában vagy az őt felkereső
küldöttségek révén nyilvánult meg feléje, tudatosan vállalta azt azért, mert kötelességének
érezte, hogy megnyilvánulásaival túlmutasson az általa csapdának tekintett dualista rendszer
keretein. Szabad György szerint ezzel azt akarta sugalmazni, hogy van más alternatíva is, és
Magyarország – majd szükség esetén – merjen kiutat keresni a Monarchia – szerinte
elkerülhetetlenül bekövetkező – végső válsága idején.118 A magyar állampolgárságát elvesztő
politikus csak azért örült az őt díszpolgárrá kinevező városok díszpolgári okleveleinek, mert
abban is az ellenzéki szellem magyarországi továbbélésének jelét remélte.119 Csorba László is
hasonlóan látja ezt a kérdést. Szerinte a „remete” azért volt hajlandó elviselni a rajongás
következményeit, mert úgy vélte, annak az eszmének a hazai jelenlétét erősítik ezek a
megnyilvánulások, amelynek a jövője lehet az az egyetlen cél, amelyért őt még a gondviselés
életben tartja.120 Kossuth mélységes hitére egy eljövendő független Magyarország
megvalósulásában már Szekfű Gyula is rámutatott az öreg Kossuthról írt 1952-es nagyhatású
tanulmányában. Szerinte a magyar államférfi a távoli jövőben bizonyosra vette a Monarchia
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felbomlását, és az vált az idős politikus hivatástudatává, hogy ő lesz az egyedüli szikra, melyből
– akár élete után is – de az ország függetlensége egyszer majd kipattan.121 Kossuth azért tudta
elviselni a magányt, a csalódásokat, a sérelmeket, mert tudta, hogy „ő az egyetlen magyar, aki
a jövő letéteményese”.122
Pontosan milyen eszméket képviselt Kossuth az emigrációban és azt hogyan értelmezték az
itthoniak és hogyan használták fel politikai céljaik alátámasztására? A kérdés meglehetős
bonyolultságára már Kosáry is felhívta a figyelmet. Véleménye szerint Kossuth kultuszának
kialakulása során Kossuth személyéhez tapadóan elmosódott a különbség 1848 és 1849 között,
igazából mindkettőt megtestesítette és erről ő maga is tehetett azáltal, hogy „félreérthető”
üzenetekkel kommunikált az emigrációból az itthon maradottak felé. Véleménye szerint
Kossuth a kiegyezést követően is 1849-et, tehát a trónfosztás politikáját vette alapul.
„Hazaküldött üzeneteiben azonban nem az ellentmondást emelte ki 1848 és 1849 között, hanem
egybetartozó egészként kezelte a nagy történelmi fordulót, amelynek emléke így fokozott
érzelmi töltést kaphatott.”123 Kossuthnak nagy szerepe volt abban, hogy 1874-ben az egyesült
közjogi ellenzék a Függetlenségi Párt nevet vette fel. A párt programjában önálló, független
magyar államot követelt. Ezzel a névválasztással elkerülték a 49-re való közvetlen utalást,
mégis 49-et értették alatta, s Kossuth maga is kinyilvánította, hogy magát e párttal szolidárisnak
tartja.124 Szekfű is alátámasztja azt, hogy Kossuth úgy volt 49-es, hogy – főként az 1880-as
évektől kezdve – nem említette 49-et híveihez, rajongóihoz, tisztelőihez írt leveleiben, mert
nem akarta őket elijeszteni, de álláspontja valójában nem változott, és ki is mondta, hogy állami
függetlenség, szabadság és önkormányzat alku tárgyát nem képezhetik. Hitet tett amellett, hogy
azokat minden áron vissza kell szerezni, lehetőség szerint békés úton vagy, ahogy lehet.125
Mindez azonban nem változtat azon a tényen, hogy – ahogy az évek múlásával egyre inkább
visszavonult az aktív politizálástól, (bár alkalom adtán még hangosan hallatta hangját például
az antiszemitizmus elítélésével, illetve utoljára az 1893-94-es egyházpolitikai reformokkal
kapcsolatban védelmébe vette a liberális elvek érvényesülése érdekében még Wekerle
kormányát is)126 – végeredményben 1867-et követően már nem volt képes a hazai belpolitikai
fejlődés irányát érdemben befolyásolni.127 Így leginkább azoktól függött, milyen gondolatokat,
jelentéstartalmat idézett fel alakja a kortársak és az utókor szemében, akik egy adott pillanatban
éppen felhasználni kívánták nevét saját politikai üzeneteik tolmácsolására saját célközönségük
számára. A dolgozatunkban feltárt március 15-i ünnepségek ahhoz a kérdéskörhöz is számos új
adattal szolgálnak, hogyan élt Kossuth alakjával, hogyan használta fel azt a modernizálódó
Magyarország egyre inkább virágzásnak induló, tömegessé váló médiája.

121

SZEKFŰ 1952, 353.
SZEKFŰ 1952, 397.
123
KOSÁRY 1994, 2. köt. 8.
124
Vö. SZEKFŰ 1952, 373.
125
SZEKFŰ 1952, 408.
126
SZABAD 2002, 241-242.
127
ERDŐDY 2002b, 69.
122

29

2. A MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉKEZÉSEK 1848-1867 KÖZÖTT
2.1. A március 15-i forradalom megünneplése 1848-ban
Az 1848-as európai forradalmi hullámmal megtámogatott, a pesti radikális fiatal értelmiség
vezetésével kitört 1848. március 15-i pesti forradalom jelentős mértékben hozzájárult, hogy a
reformkori országgyűléseken kidolgozott, az ország polgári átalakulását, a feudalizmus
lebontását, a polgári jogegyenlőséget és a magyar államnak a Habsburg monarchián belül
megvalósuló minél teljesebb körű szuverenitását célzó intézkedések az áprilisi törvények révén
megvalósulhassanak. A március 15-i forradalom irányítói: Petőfi, Jókai, Vasvári, Irinyi, Irányi,
Bulyovszky, Sükei, Nyáry és a többiek128 minden bizonnyal tudatában voltak annak, hogy
történelmet írnak. Gerő András is erre hívja fel a figyelmet, mikor azt állítja, hogy a márciusi
ifjakat tevékenységük során némi patetizmus jellemezte, midőn az ellenállás jeleit egyáltalán
nem tanúsító kiadó tulajdonostól, Landerertől ünnepélyes külsőségek közepette foglalták le a
nyomdagépet a 12 pont és a Nemzeti Dal kinyomtatására. De ugyanúgy megadták a formáját
Táncsics kiszabadításának is. Mind a két akció esetében pontosan tisztában voltak tettük
szimbolikus jelentőségével is, azaz, hogy pontosan akkor és ott született meg a szabad sajtó,
illetve, hogy Táncsics kiszabadításával a jövőre nézve a tét az lett, hogy attól kezdve senkit se
lehessen politikai nézeteiért üldözni.129 A forradalmat megelőző, a közvélemény nyilvánossága
előtt zajló reformkori politikai küzdelmek pedig az ország polgárait is már előre felkészítették
március 15-re, a forradalom napjára.
A vérnélküli forradalom változást ígérő fuvallata örömmámoros hangulatba kerítette a főváros
lakóit, akik még aznap este spontán ünnepeléssel kísérték a nagy eseményt. Már az esti Nemzeti
Színházbeli Bánk bán előadás megrendelése is a napközben lezajlott, sikeres forradalmat volt
hivatva köszönteni. „Ez nap délutánján a nép kívánta a színházi aligazgató Bajza Józseftől:
hogy a színházban e nap ünnepélyére teljes kivilágítás mellett Bánk bán adassék elő. (…) A
színház oltár volt ma, a közönség színe volt jelen ünnepi arcokkal, ünnepi ruháiban, a nemzeti
kokárda volt minden férfi, minden nő kebelére föltűzve, középen a háromszínű zászló.”130 Az
Életképek március 19-i száma arról számolt be, hogy este a két testvérváros – Pest és Buda – ki
volt világítva, az utcákon lelkes tömeg forrongott és harsogta: „Éljen a szabadság!” Az
ablakokból nemzeti lobogók függtek alá, melybe a szabadság nevét írták.131 1848. március 16án Pest és Buda városi közgyűlése több olyan intézkedést is hozott, melyek a forradalom
győzelme feletti öröm kifejezését szolgálták. Pest város közgyűlése elrendelte, hogy hálából
azért, mert „a reform minden vérontás nélkül békés úton fejlődött ki” a legközelebbi vasárnap,
azaz március 19-én a város összes felekezetű templomában istentiszteletet tartsanak.132 A budai
közgyűlés emlékül annak, hogy „a sajtó szabadság minek életbe léptetése más országokban
vérontásokat idézett elő, tegnapi napon e honnak a legjobb rend és csendben vivatott ki”,
március 16-án este a város kivilágítását rendelte el.133 A március 16-diki, csütörtök esti
A Magyar Nemzeti Múzeum kiadásában Körmöczi Katalin szerkesztésében 2000-ben megjelent Márciusi Ifjak
nemzedéke c. kötet 26 férfit emel ki az 1848. márciusi események legjelentősebb szereplői közül, mint az
események irányítóit. Név szerint: Vasvári Pál, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Egressy Gábor, Irányi Dániel, Irínyi
József, Bulyovszky Gyula, Pálffy Albert, Degré Alajos, Lauka Gusztáv, Vajda János, Lisznyai Kálmán, Vidacs
János, Korányi Frigyes, Oroszhegyi József, Hamary Dániel, Egressy Béni, Nyáry Albert, Birányi Ákos, Bérczy
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kivilágítás kapcsán az Életképek megjegyezte, hogy még a nádori palota is ki volt világítva134,
ami először fordult elő, viszont sajnálattal vette tudomásul a lap, hogy a Magyar Tudományos
Akadémia „szállása” – mi más kisszerű alkalmakkor fényes „átlátszványokkal” szokott
ékesítve lenni – ez alkalommal semmivel sem fejezte ki örömét a nagy nap diadala felett.135 A
csütörtök esti kivilágítást a sajtószabadság külön megünneplése is tetézte. A Landerer és
Heckenast nyomda személyzete, élén a két nyomdavezetővel, ünnepélyes menetben vonult ki
az utcára és a nyomda ablakaiba nemzeti színű zászlókat helyeztek „Éljen a sajtószabadság!”
felirattal. Emich Gusztáv könyvkereskedő ablakában pedig Petőfi életnagyságú mellképét
helyezték ki, alatta a felirat szintén a sajtószabadságot, a békét és az egyetértést hirdette.136 Két
nappal a vértelen forradalom után a pesti tanács a forradalom eredményeinek kívánt emléket
állítani egyes utcanevek elkeresztelésével. Rottenbiller Lipót alpolgármester előterjesztésére a
„közkívánat alapján” a „legújabb örvendetes események emlékéül” a Hatvani utcát
Szabadsajtó utcának, a Seminarium teret Március 15-e térnek és a Városház teret pedig
Szabadság térnek nevezték el.137 A forradalom emléknapját négy nappal később már egy újság
címe is hirdette. Március 19-én jelent meg először a pesti radikális ifjúság lapja, a Marczius
Tizenötödike, mely nyitó számában a főoldalon hirdette, hogy a lap a március 15-i nap dicső
eseményeiből emelkedik fel.138
A kortársak minden bizonnyal tisztában voltak március 15-e jelentőségével. Ezt támasztja alá
az a tény is, hogy néhány nappal a forradalmat követően gyűjtést hirdettek március 15-e
emlékének méltó megörökítésére, egy fővárosi köztéri szobor felállítására. Az emlékművet az
újonnan elkeresztelt Szabadág téren kívánták felavatni. Erről tanúskodnak azok a gyűjtőlapok,
melyek közül egy az Aradi Ereklyemúzeumban maradt fenn Rottenbiller Lipót bizottsági elnök,
illetve Birányi Ákos jegyző aláírásával.139 Hamarosan napvilágot látott a sajtóban egy március
15-i emlékmű, az un. „Szabadság oszlopának” terve is a velencei származású itáliai szobrász,
Marco Casagrande alkotásaként. Az elképzelt oszlop tetején Hungária nőalakja áll esküre emelt
kézzel a Nemzeti Dal refrénjére emlékeztetve. Alatta a felirat: „Esküszünk, esküszünk, hogy
rabok tovább nem leszünk!” A központi figura mellett a 12 pontot ábrázolta a művész
allegorikus figurák képében. Ezek közül négy látszik a kassai Képes Ujság ábrázolásán: a
„Sajtószabadság”, a „Felelős minisztérium”, a „Törvény előtti egyenlőség” és a „Nemzeti
őrsereg”. Az oszlopot a nagylelkűséget, erőt, hősiséget és éberséget megjelenítő négy oroszlán
őrzi.140 Ez az emlékmű kizárólag a március 15-én történt eseményeknek kívánt emléket állítani.
Az itáliai szobrászt még Pyrker János egri érsek hívta Magyarországra 1833-ban az egri
székesegyház szobrainak megformálására, de Casagrande dolgozott az esztergomi bazilika
alkotásain is. 1848-ban már tizenöt éve élt Magyarországon, egy egri nőt vett feleségül, aki az
1848. márciusi napokban lelkes honleányi proklamációt nyomtatott az esztergomi
közönséghez.141 Tehát Casagrande feltehetően maga is lelkes hívévé szegődött a magyarországi
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változásoknak, és az 1848-as forradalmi lelkület őt is magával ragadta, midőn tudomására
jutott, hogy egyesek aláírásgyűjtésbe kezdtek egy Pesten, a Szabadság téren felállítandó
„Szabadság oszlopra.” A kassai Képes Ujság cikkének szerzője, Majer István tanár úgy tudta,
hogy a szobrász a pesti központi bizottmánynak is megírta szándékát. Végül a szabadságharccal
kirobbant események viharában, majd a megtorlást követő időszakban az emlékmű már nem
készülhetett el.
Spontán ünneplések, felvonulások kísérték a pesti forradalom hírét a vidéki városokban is.142
Még a pesti forradalmat megelőző napon március 14-én a bécsi forradalom hírére Győrben a
színházban már az esti előadás felvonásai között a közönség a Rákóczi indulót követelte a
zenekartól. A kérésnek Richter karnagy engedelmeskedett. Az ifjúság már aznap este nemzeti
szalagokat tűzött a mellére. A pesti forradalom hírére március 16-án délután öt órakor kezdett
gyülekezni a tömeg a nagy kávéház előtti téren. Lukács Sándor, később népképviseleti
országgyűlési képviselő és győri kormánybiztos,143 egy székre állva szónoklatot tartott, majd a
tömeg éljenzése közepette ismertette a Kossuth által fogalmazott március 3-i felirati pontokat.
Közben a jelenlévő színészek a Szózatot énekelték. Végezetül a szónok felszólította a
résztvevőket a nemzeti szalag viselésére és a nagy nap emlékére a város kivilágítására. Este a
kivilágított városban a nép tengerként hullámzott, a polgárság, a tanulók, a színészek
fáklyákkal, nemzeti zászlókkal, a polgári őrsereg tagjai díszruhában jelentek meg. A zenekar a
Rákóczi indulót144 és a Hunyadi indulót145 („Eltűnt a cselszövő megszűnt a rút viszály, – Éljen
sokáig a hon, éljen a király!”) játszotta, a színészek pedig a Szózatot és „A legelső magyar
ember a király” strófát szavalták Vörösmarty Mihály Fóti bordal című verséből.146 A
diadalmenet a megyeházát megkerülve kiment az Újvárosba, majd onnét vissza a térre. „Így
ment végbe a nemzeti örömünnep, mely egy újkornak nyitá meg ajtait, méltó: hogy e napok a
jövő kornak megőríztessenek.” – zárta a Táray B. rövidítéssel szereplő tudósító cikkét az
Életképek számára.147
Pápán március 16-án este már az egész város fényárban úszott. A főpiacon hat lámpa világította
meg Kossuth Lajos arcképét. Este 9-kor a tanuló ifjúság ünnepi menetben a főpiacra vonult,
lobogóikon a feliratok: „Egyenlőjog és szabadsajtó!”, „Éljen Kossuth Lajos!”, és „Addig élj,
míg hazádnak élsz!” A téren a helyi dalegylet a Szózatot énekelte és a tömeg a nádort, Kossuth
Lajost, Batthyány Lajost, Deák Ferencet, Vörösmarty Mihályt és Táncsics Mihályt éltette. Ezt
követően a hat ezer fős tömeg a főutcán végigvonulva a Szózatot és magyar dalokat énekelt.
„Az egész népnek öröme kitörő és határtalan volt.”148
Székesfehérváron március 17-én óriási tömeg gyűlt össze és vonult ünnepélyesen a
városházára, ahol közkívánatra a városi tanács az udvaron ülésezett. A nép kívánatait Szluha
Bence főszolgabíró tolmácsolta, ezek között szerepelt a pesti pontoknak aláírásokkal való
Dolgozatunknak nem célja a március 15-i pesti forradalom hatására kialakult vidéki események ismertetetése,
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megerősítése és megküldése a követek számára, illetve a nemzeti lobogónak a városházára való
kitűzése. Felolvasták a követek jelentését, melyet a közönség a király, a nádor, Kossuth Lajos
és más vezérlő politikusok neveinek hallatán örömkiáltásokkal kísért.149
Sopronban március 18-án Gróf Széchényi János, a pozsonyi ellenzék megbízásából ismertette
a helybeliekkel a pozsonyi országgyűlés eseményeit, miközben a tanuló ifjúság fáklyás zenével
köszöntötte a szónokot. Széchényi a magyar után német nyelven is tudósította a jelenlévőket,
amit kisebb lárma kísért.150
Temesvárra március 18-án reggel érkezett meg a pesti forradalom híre. Erre a pesti 12 pontot
azonnal kinyomtatták és déli 12 órára rendkívüli megyegyűlést hívtak össze, ahol Gorove
István151 tartott hatásos szónoklatot a 12 pontról. Délután a városházánál már hatezerre rúgott
a lelkes közönség száma. Tekintettel arra, hogy a városházába nem fértek be, a piactéren
tartottak gyűlést a városi tanács tagjai a polgármesterrel az élen. Itt ugyancsak Gorove beszélt
a néphez, hogy pontosan mit mondott, arról a sajtó nem közölt részleteket.152 A forradalom
feletti örömünnep részeként a város „háromszoros” kivilágítását rendelték el.153
A forradalom veszprémi ünnepléséről Francsics Károly borbélymester számolt be
naplófeljegyzései alapján írt visszaemlékezésében.154 Ebből megtudhatjuk, hogy a pesti
forradalom híre március 17-én, illetve 18-án terjedt el a városban, midőn megérkeztek a pesti
vásárról a veszprémi árusok. Ők hozták magukkal a Nemzeti Dal és a 12 pont első nyomtatott
példányait, melyeket Francsics gondosan be is másolt, illetve be is ragasztott naplójába, ami azt
mutatja, hogy tudatában volt annak, milyen jelentős történelmi eseménynek a tanúja. Március
20-án kora hajnalban utcai felvonulásokkal, beszédekkel tarkított spontán ünneplés bontakozott
ki az óvárosban. „Még nem volt egészen 6 óra, midőn felszaladtam a piacra és mint
elbámultam, midőn a lépcsőkön felérve a kis utcából nem mehettem ki a néptolongás miatt!
Amennyire lehetett azonban, a csoport közé fúrtam magamat, mely oly tömötten zsibongott,
aminő széles a tér. Azon pillanatban indult meg a városház elől az egész tömeg és vitt magával
előre a tűztorony felé. Amodább egy kis nyílást nyerve kiszabadítám magamat a sokaság közül
és távolabb állva a vár felé néztem az előttem – le, a Hosszú utcába – elvonuló kőmivesek,
mindenféle mesterlegények, inasok, kisebb-nagyobb gyermekek, kocsisok, parasztok, szolgaszolgálók, napszámos asszonyok, magyar, német, zsidó – egyszóval leírhatatlan zavarék
tolongott le a Hosszú utcára, szakadatlan ordítva: – Éljen a szabadság és az igazság!”155 Az
Óváros téren működő Úri Kaszinó előtt Kolossváry Sándor, a megye jegyzője tartott beszédet
Pesti Hirlap, [8. évf.] 1848. márc. 21. 5. sz. 240.
Életképek, [5. évf.] 1848. márc. 19. 12 sz. 399.
151
Gorove István a Temes megyei Gattája helység birtokos családjának sarja ekkor már mint végzett ügyvéd a
reformellenzék politikájának aktív támogatója volt. Az 1843/44. és az 1847. évi választások alkalmával az ellenzék
jelöltjeként lépett fel, de mindkét alkalommal vereséget szenvedett. Az 1848. évi népképviseleti országgyűlésen
azonban már megválasztották Temes megye orczyfalvi kerületében. Az 1848/49. évi országgyűlés mellett
mindvégig kitartott, a Függetlenségi Nyilatkozatot megfogalmazó bizottság tagjává is megválasztották. A
szabadságharc végnapjaiban Kossuth mellett volt, vele együtt hagyta el az országot Orsovánál. Távollétében őt is
halálra ítélték 1851. szeptember 21-én. Az emigráció alatt Franciaországban és Angliában tartózkodott, majd 1857
májusában tért vissza Magyarországra amnesztiával. Az 1861-es országgyűlésen Deák köréhez tartozott. A
kiegyezés után először az Andrássy kormány földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztere, majd 1870
áprilisától 14 hónapig közlekedésügyi miniszter volt. Miniszterségéről részben egészségi okokból, részben a
virilizmus törvénybe iktatása iránti ellenszenvből mondott le, majd visszavonult a politikától. PÁLMÁNY 2002b,
310-313., EÖTVÖS 1901, 248-254.
152
PÁLMÁNY 2002b, 311.
153
Pesti Hirlap, [8. évf.] 1848. márc. 22. 6. sz.245.
154
Az események leírását lásd FRANCSICS 2001, 152-156.
155
FRANCSICS 2001, 154.
149
150

33

a népnek „a valódi szabadság értelméről”, ezt követően Cseresnyés István szolgabíró békés
elvonulásra kérte a tömeget. A nemzeti zászlót kitűzték a városházára és a tűztoronyra. Rozsos
István a város alispánja a városháza kapuja elé hajtatott és kocsijából beszédet intézett a néphez
a pesti forradalom értelméről, a beszéd végén pedig kedves polgártársainak nevezete az egész
sokaságot, a nép pedig lelkesen megéljenezte. Megkérték a város lakóit, hogy estére világítsák
ki ablakaikat és a céheket arra buzdították, hogy fáklyákkal jelenjenek meg a piactéren.
Francsics szerint a piac este 8 órakor olyan világos volt, mintha az egész város tűzben égett
volna. A nép tolongott ide-oda. Este Rozsos István alispán vezetésével fáklyákkal vonult fel a
nép a várba. Útközben a cigányok a Rákóczi indulót húzták.
Ezek a vidéki ünneplések mind azt támasztják alá, hogy a kortársak tisztában voltak a pesti
forradalmi események súlyával, és a reformok iránt elkötelezett helyi politikusok, tisztviselők
igyekezték felhasználni az alkalmat arra, hogy a városi polgárokkal, a városban lakó különféle
összetételű népcsoportokkal is megértessék ennek a politikai fordulatnak a jelentőségét.
2.2. Az első évforduló – 1849. március 15.
A forradalom első évfordulója 1849-ben már a szabadságharc kellős közepén Debrecenben
találta a hivatalos magyar kormányt, mely nemzeti ünnepként ülte meg a napot és tudatosan
felhasználta azt a nemzeti összetartozás kifejezésének erősítésére és a szabadságharcban való
részvétel iránti buzdításra. Pálmány Béla, az első évfordulóról írt tanulmányában arra hívja fel
a figyelmet, hogy az ideiglenes magyar kormány fennhatósága alatt maradt területeken, mely
ekkor a Tiszántúlt, a Felvidék keleti részét és Észak-Erdélyt jelentette, a hatalom és a
vármegyék, a városok szabadságszerető közönsége átérezte annak fontosságát, hogy a nemzeti
ügy győzelmének előfeltétele fenntartani az ország közvéleményében a reményt és fokozni a
lelkesedést és az áldozatkészséget az önvédelmi harc iránt.156 Emellett a fiatal, élet-halál harcot
vívó államhatalom saját legitimációját, létjogosultságának elismertetését is meg akarta
támogatni a 48-as forradalmi eszméket megjelenítő évfordulóval. Az ünneplést és annak módját
az Országos Honvédelmi Bizottmány rendelte el. Előírta, hogy az ünnepet ágyúlövések
hirdessék, ünnepi istentiszteleteket tartsanak, hogy az országgyűlés tagjai, az ország
hivatalnokai vegyenek részt az ünnepen, és a Debrecenben állomásozó hadosztályok, valamint
a nemzetőrség díszőrséget álljon.157 Ennek tükrében reggel 9-kor ünnepélyes istentiszteletre
került sor először a katolikus, majd 11-kor a református nagytemplomban. A katolikusoknál
Bémer László nagyváradi püspök celebrálta a misét, a reformátusoknál Könyves Tóth Mihály,
debreceni és tábori lelkész, aki lelkesítő beszédeiről volt híres, tartotta az istentiszteletet. Ezt a
katonaság ünnepélyes felvonulása követte Mészáros Lázár hadügyminiszter jelenlétében a
debreceni nagytemplom előtti téren. Az OHB rendelkezésére őrmestertől lefelé a katonák egy
napi ingyen pótdíjat kaptak. Éppen az évforduló ünnepén tudatta a néppel egy röplap, hogy
március 11-én Bem seregei bevették Nagyszebent. Az ünnepnap népszerűségét segítette elő,
hogy délután népünnepélyt rendeztek a debreceni nagyerdőben, ahol ingyen bort mértek és
ökörsütés egészítette ki a mulatságot. Este a várost fényesen kivilágították. Más, elsősorban a
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magyar kormány fennhatósága alá tartozó vidéki városokban is megemlékezésekre került
sor.158
Erdélyi Mónika 1999-ben közzétett, majd 2000-ben kisebb bevezetővel megtoldott változatlan
tartalmú tanulmányában számolt be az első évforduló eseményeiről a korabeli sajtóban
napvilágot látott cikkek és négy nyomtatásban is megjelent ünnepi szónoklat alapján.159 A
szerző 37 helység ünnepségeiről szerzett tudomást, melyeket az említés szintjén ismertetett.
Hosszabban csak a debreceni ünnepséggel foglalkozott. A szerző megállapította, hogy az
ünnepségek országszerte központi hivatali rendelkezésre, a megyék és községek
közgyűléseinek rendeletére kerültek megszervezésre. A központi rendezvényt az ország akkori
fővárosában, Debrecenben tartották meg, ahol még a boltok többsége is zárva volt ezen a
csütörtöki napon.160 Az Erdélyi Mónika által is említett és egyéb, általunk újonnan a vizsgálatba
bevont források áttanulmányozása alapján megállapíthatjuk, hogy a megemlékezések
elsősorban – a Habsburgokkal vívott szabadságharc hatása alatt – az ország törvényes jogainak
megvédésére buzdítva, a magyarok harcának igazságos voltát kívánták hangsúlyozni. A
kormány hivatalos lapja, a Közlöny kifejezte reményét aziránt, hogy az ország jogos háborúját
Isten is támogatja: „Igen, mi nyílt homlokkal s derék lélekkel nézünk a jövőbe most is, mert nem
hisszük, nem hihetjük, hogy az igazságos isten gazlelkű elleneink homlokára tűzze a diadal
babérját. E nemzet megtette, s megteszi, amit lehet, de vitéz seregeink fegyvere csak úgy
győzedelmeskedhetik, ha rajta isten áldása leend.”161 Könyves Tóth Mihály a központi
református istentiszteleten mondott beszédében bibliai példával erősítette meg azokat az
érveket, melyek az önvédelmi harc mellett szóltak: „Judát megtámadta a perzsa vandalizmus,
istenük megtagadására, szokásaik száműzésére erőszakolván azt. Juda egyetértett, felkelt, s
mint fergeteg seperte el országának szent földéről a barbár bitorlót, mely nagyravágyásában
hordozá vesztének magvát.”162 Csányi László kormánybiztos Kolozsvárott mondott beszédet.
Ő is egy, az Isten által támogatott, igazságos küzdelem mellett tett hitet: „mily szépen derült
Hunnia ege a tavalyi márciusi napokban, de később a gazok ármányainak, cselszövéseinek
mennyire sikerült villámokkal fenyegető borúval elborítani e szép egünket. Azonban Isten
őrködött népe fölött, élt Isten a felhők felett s nem engedé, hogy a fellegek dühe ránk viharozzon.
A tetszhalott, az álmából fölvert oroszlán magyar megmutatta, s megmutatja a zsarnokság
bérenceinek s zsoldosainak kivel van bajuk. Önök (a fegyveresek felé mutatva) s ezer meg ezer
társaiknak vitéz karjai kezeskednek szent ügyünk teljes győzelméről. A borúra derű következik,
tavaszodik, s e tavasz szabadságunk, s függetlenségünk tavasza leend.”163 Mészáros Lázár a
délelőtti debreceni katonai díszszemlére összesereglett nép előtt lelkesedésre buzdította a
csapatokat és megelégedését fejezte ki eddig tanúsított hősiességükért. Az ünnep hivatalos
jellegét erősítve a katonaság a zenekar és a nép éljenzésének kíséretében léptetett el a
hadügyminiszter és a tábori kar előtt, miközben az ágyuk dörögtek.164 Ez a katonai díszszemle
az államhatalom reprezentációjának tekinthető. Az ország vezetői közül csak Mészáros Lázár
hadügyminisztert említik a források, mint aki ott volt a debreceni központi ünnepségen, de jelen
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voltak a Debrecenben állomásozó csapatok, a helyi nemzetőrség és a helyi egyházi vezetők
valamint a kormány tisztviselői.
Mit jelentett március 15-e emléknapja az első évfordulón? Mivel a forradalom vívmányait, az
1848-as áprilisi törvényekben rögzített, a társadalmi berendezkedésre vonatkozó polgári
átalakulást, a Habsburg birodalomhoz fűződő, perszonáluniós kapcsolatra törekvő államjogi
viszonyt szabályozó intézkedéseket és a népképviseleti alapra helyezett országgyűlésnek
felelős kormányzati rendszert a Habsburg birodalom részéről fegyveres támadás érte, ezért
ezeket a vívmányokat az ideiglenes magyar kormány és az általános magyar politikai
közgondolkozás szerint meg kellett védeni. Így március 15-e jelentősége már 1849-ben
túlmutatott azon, melyet 1848-ban jelentett, hiszen mindjárt az első évfordulón a szabadságharc
véres valóságában immár a fegyveres önvédelmi harcot is megjelenítette. Március 15-e már
1848-ban, megszületése pillanatában elsősorban a szabadság ünnepe volt, de ez a szabadság
akkor még mást jelentett. 1848-ban a szabadság alatt a kortársak az egyénnek a feudális
kötöttségek alól történő felszabadulását, azaz a polgári egyenjogúságot és a Habsburg
birodalomtól való egyfajta függetlenedést értettek. Ez az állami függetlenedés 1848. március
15-én és az április 11-én született április törvényekben még a Habsburg uralkodó által is
jogszerűnek ítélt, törvényes keretek között maradt, mivel az áprilisi törvényeket V. Ferdinánd
magyar király aláírásával szentesítette. Egy évvel később azonban a „szabadság” kifejezés és a
Habsburgok alól való felszabadulás iránti vágy már mást jelentett, mint 1848 áprilisában.
Nevezetesen a Habsburg csapatok és orosz szövetségeseik kiűzését az ország területéről, azaz
a kortársak szemében egy önvédelmi háborút. Fontos megjegyezni, hogy az első évforduló
idején az országgyűlés még nem mondta ki Magyarország tényleges elszakadását az Ausztriai
birodalomtól. A korábban a témával foglalkozó kutatókkal ellentétben megvizsgáltuk azt a
kérdést, hogy 1849-ben az ünnep napján már ismeretesek voltak-e a közvélemény előtt az 1849.
március 4-én kelt Olmützi alkotmány rendelkezései, melyek egy egységes centralizált
birodalom létrehozását vázolták fel, felszámolva Magyarország korábbi alkotmányos
különállását. A Közlöny csak 1849. március 18-án tette közzé a Ferenc József által kiadott új
birodalmi alkotmány Magyarországra vonatkozó rendelkezéseit 165, így annak híre még nem
terjedhetett el a köztudatban és közvetlenül nem gyakorolt hatást az 1849. március 15-i
megemlékezésre. A szabadságharc eseményei ugyanakkor már erősen rányomták bélyegüket
az ünnepségre, a megszólaló szónokok üzeneteiben erősen felszínre törtek a Habsburg ellenes
hangok.
Bíró Sándor református lelkész az első évforduló alkalmával a sepsiszentgyörgyi ünnepségen
nyíltan arról beszélt, hogy a magyaroknak az a hű ragaszkodása „német” királyaihoz, melyet
egész Európa bámult, most már megszűnt. Megszűnt, hiszen a király is csak ember, és ha bűnt
követ el a nemzet ellen, akkor méltán bünteti meg őt a nemzet.166 Szoboszlai Pap István, a
debreceni református nagytemplomban mondott ünnepi könyörgésében a magyar nép
ártatlanságát hangsúlyozta. Panasszal élt Isten előtt azért, hogy éppen a királytól, kitől a
magyarság bátorítást várt, érte a nemzetet a támadás, az ármány és árulás, olyan népek
bevonásával, melyekkel szemben a magyarság soha gonosz szándékkal nem viseltetett.
Könyörögött a magyar fegyverek győzelméért és az igazságos ítéletért, mely kétséges számára
nem lehetett. „Óh! jusson föl e panasz hozzád, könyörülő Atyánk! És te, igazságos világbíró!
Ítélj mi köztünk s elleneink között; vesd részrehajlatlan mérlegedbe a mi ügyünket és
Közlöny, [2. évf.] 1849. márc. 18. 56. sz. 198. Kossuth is 1849. március 18-én kelt, a Honvédelmi
Bizottmányhoz címzett iratában nyilatkozott először hivatalosan az Olmützi Alkotmányról, és kérte az OHB-t,
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elleneinknek ügyét; ítélj végtelen igazságod szerint: hogy bűnhődjék, mint érdemli, kit a vétek
súlya terhel; jöjjön ki pedig diadalmason a harcból bűntelen nemzetünk. (…) Isten, mi istenünk!
könyörgünk néked hazánkért az egyetlenért, melyet számunkra e földön készítettél. (…)
Szégyenítsd, alázd meg ennek elleneit; rontsd meg karjaikat, törd össze fegyvereiket és szórd el
őket mint a port.!”167 A magyar kormány tagjait, a nép vezéreit Isten által kijelölt
védangyaloknak és szabadítóknak nevezte. Az Esti Lapok cikkírója egyenesen Isten és az
ördögök harcáról beszélt, és az isteni támogatásba vetett bizalomnak adott hangot. „Hazám!
Egy év előtt Márczius tizenötödike lánc nélkül kezeden talált, most fegyverrel kezedben talált,
adja ég, hogy egy év múlva koszorúval fejeden találjon.”168
Az 1849-ben még csak pályakezdő ifjú tanár, az akkor 24 éves Greguss Ágost – ki később
korának jelentős írója és esztétája lett, a kiegyezés után a pesti egyetemen az esztétika nyilvános
rendes tanára, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, rövid ideig igazgatója, a Kisfaludy
Társaság tagja és titkára – a szarvasi evangélikus gimnáziumban igen érdekes beszédet mondott
diákjai előtt március 15-e első évfordulóján. Őt nem ragadta magával még ebben az ünnepi
hangulatban sem a forradalmi nemzeti kormány tevékenységének minden kritika nélküli
elfogadása. Bár ő maga is nemzetőrként harcolt a szabadságharcban, ünnepi beszédében nyíltan
kereste a felelősöket a kialakult háborús helyzetért, és azokat nem csupán a külső ellenségben
vélte felfedezni. Példa nélkül áll az ismert első évfordulós ünnepi beszédek között az övé, mely eddig elkerülte a kutatók figyelmét – mivel jelen ismereteink szerint ő az egyedüli ünnepi
szónok, aki bíráló hangon mutatott rá a kialakult belpolitikai acsarkodásokra és azok káros
hatására.169 Bár az 1848-as márciusi eszmékkel teljes mértékben azonosulni tudott, véleménye
szerint a szabadság rossz értelmezése és a szabadsággal való bánni nem tudás vezette
tragédiához a magyar nemzetet. Kritikája a kormányt sem kímélte. „Minden baj, mely minket
szabadságunk szülpercétől fogva e mai napig üldöz, csak onnan ered, hogy mi magunk, kik
hivatva volnánk a szabadság által boldogítatni, mi magunk sárral undokítjuk a szabadság isteni
arculatát, s nem vagyunk képesek tisztán felfogni, milyen és mire való kincs az a szabadság,
melyet élvezni oly váratlanul, oly egyszerre megadatott. (…) És ehhez járul még, hogy azok is,
kiket hazánk kormányával megbíztunk, csaknem mindnyájan a régi szolgai korbul valók, kik a
szabadságot jobbadán csak nevéről ismerik. Így aztán kiáltozzuk ugyan a szabadságot, de
életbe léptetni nem bírjuk. Az összetartás angyala tőlünk búcsút vesz: elválunk egymástul elébb
nézeteinkben, utóbb tetteinkben, s pártokra szakadva nem tudjuk, mily irányt kövessünk.”170 A
valódi szabadság szerinte a belső (erkölcsi) és a külső (polgári berendezkedés által garantált)
szabadság egységéből áll. De csak az az ember képes a polgári szabadságot élvezni, aki
magának már az erkölcsi szabadságot kivívta. Ennélfogva csak azok az egyének és csak azok a
nemzetek találják meg üdvösségüket a polgári szabadságban, akik már az erkölcsi szabadságot
megvalósították magukban. Előbb emberként kell szabaddá válni. Azt tanácsolja a diákoknak,
hogy soha semmiféle rabság igája alá ne engedjék hajtani magukat, se hiú ábrándok, se
szenvedélyek rabsága alá, akkor lehetnek majd a nemzeti szabadság igazi bajnokai is, és így
válhat március 15-e ünnepe a szellemi felszabadulás ünnepévé.
Néhány naplóban és visszaemlékezésben is találkozunk az első évforduló megünneplésére
vonatkozó feljegyzésekkel.171 Hunfalvy Pál, a Békepárthoz közel álló politikus, gúnyosan
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jegyezte meg naplójában, hogy délután a Madarász-párt mulatságot adott a népnek, mert „a
debreceni népet nagyon szeretnék ácsorgó utcataposóvá tenni, mely az egyenlőséget szájban
hordva dologtalanul a kávéházakban lakjék, s ha lehet, országos hivatalokat bírjon.”172 A
debreceni nagytemplomban Könyves Tóth Mihály által kiválasztott ószövetségi bibliai példát
igen találónak nevezte, de Szoboszlai Pap István könyörgése jobban megérintette. Az
ünnepséggel alapvetően meg volt elégedve, de sorait olvasva úgy érezzük, nem volt
különösebben emelkedett hangulatban. A legszebb ünneplés, a győzelmes csata lett volna,
jegyezte fel naplójában. László Elek gyulafehérvári polgár is megemlékezett a forradalom
évfordulójáról: „Ezen a magyar történetben nevezetes napon semmi új nem történt itt. Boldog
Isten! minő öröme vala tavaly a magyar honnak afelett, hogy az átalakulás vér nélkül történt
meg. És mégis a kamarilla, a rosszakarat mily átokká változatá a jó Isten áldását. (…)
Nemzetemnek Istene! engedd, hogy a jövő Március 15-két békében és boldogságban érhesse a
magyar Hon. Ámen.”173
Hogyan ünnepelhettek az osztrák csapatok által megszállt Pesten vagy Budán az első
évfordulón? Természetesen csak titokban, a négy fal között, baráti összejöveteleken
emlékezhettek meg a napról. Egy ilyen esetről számol be Spira György. A tabáni Fő utca egyik
házában, a budai szerbek egyik tekintélyes alakja, Kuzman Pejaković szappanfőző mester
március 15-én válogatott társaságot látott vendégül ebédre. Köztük volt Micsinyei Antal, a
budai tanácsnak a város osztrák bevétele után januárban elbocsájtott főjegyzője és Koleda
András, Buda korábbi városi tanácsnoka, továbbá a liberális Gaal József és Molnárfy József,
Buda város tiszti alorvosa, Josef Hollman vízivárosi gyógyszerész korábban a császáriak által
feloszlatott városi képviselőtestületi tag. Midőn asztalhoz ültek Kuzman Pejaković „mint házi
úr először emel (…) poharat a magyar ügy győzelme felett.”174
Tudjuk, hogy március 15-e első évfordulóján a magyar hadsereg már a tavaszi hadjáratra
készülődött, Kossuth azért nem volt Debrecenben, mivel a törökszentmiklósi táborban
tartózkodott. Bár a magyar csapatok még a Tisza mögött voltak, a hadtestek megfelelő
csoportosítását sikerült végrehajtani, az új fővezér, Vetter Antal altábornagy pedig már a
támadási tervet is előkészítette. A csapatok zöme Törökszentmiklóson, Tiszaföldváron és
Cibakházán állomásozott Damjanich János, Aulich Lajos tábornokok és Klapka György
ezredes vezetésével. A csapatok északi szárnya Görgei Artúr irányításával ekkor már sikeresen
átkelt a Tiszán Tokajnál és Miskolc felé menetelt.175
„Egyedülálló rendelkezés volt március 15-ének a «magyar szabadság és függetlenség»
emléknapjává avatása és megünneplésének módja – istentiszteletektől a kétszeres zsold
fizetéséig.” 176 Ennek az első évfordulónak a megrendezése, az ünnepségek megnyilvánulási
formái teljesen megfeleltek egy állami ünnep kritériumainak. Az ünneplést a forradalmi
kormányszerv, az ideiglenes kormány szerepét betöltő OHB hivatalosan rendelte el. Az OHB
március 15-ét „mint a magyar szabadság és függetlenség történetileg nevezetes napja”177
nemzeti ünnepnek nevezi, és mint olyat elrendelte, hogy az állami élet legrangosabb szintjén, a
nemzeti gyűlés és a kormány által megünnepeltessék. Az országgyűlés és a kormány tagjainak
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meg kellett jelennie az istentiszteleteken.178 A rendelet előírta továbbá az állami tisztviselők és
a katonaság részvételét is az ünnepen. Az istentiszteletek után a debreceni nagytemplom előtti
téren, a hadügyminiszter jelenlétében, katonai díszszemlével emelték az ünnep hivatalos
rangját. Az esti mulatsággal igyekeztek a népet is bevonni az ünneplésbe, ezzel tudatosan tették
népünneppé március 15-ét. Erre utal a Közlöny egyik írása, mely szerint a szabad nemzetek
mindenkor megünnepelték azoknak a napoknak az emlékét, melyek befolyással voltak
jólétükre, ahogy a görögök és a rómaiak is több népünnepet tartottak. Ezzel szemben a
zsarnokok ellenségei a népünnepnek, mert félnek attól, hogy a nép önérzete és együttes öröme
felforgatja hatalmukat.179 Az ünnep népünnep jellegégét erősítette, hogy a szervezők a
debreceni nagyerdőben egy szószéket is felállítottak, hogy a megjelenő honpolgárok népgyűlést
is tarthassanak, de a tudósítások szerint az első szónoklatra órákig nem jelentkezett senki. Végül
az újhelyi lelkész, Vályi emelkedett szólásra, majd Besze János országgyűlési képviselő,
nemzetőr őrnagy180 tartott beszédet. Részleteket a sajtó sajnos nem közölt a beszédekből,181
annyit azonban feltételezhetünk, hogy Besze János nem véletlenül tartózkodhatott a tervezett
népgyűlés közelében, hiszen ő addigra már a debreceni napok igen népszerű szónokává vált.
Megvolt az a képessége, hogy az egyszerű emberek nyelvén hatásosan beszéljen és tolmácsolja
a kormányhoz közel álló körök üzeneteit. Visszaemlékezéseiből 182 tudjuk, hogy ő javasolta
Kossuthnak azt a nagyszabású, fegyveres, nemzetőrségi kivonulást is, melyet a kormány és az
országgyűlés Debrecenbe költözését követően 1849. január 18-án rendeztek meg Kossuth és a
kormány mellett kifejezendő demonstrációként az ország újonnan kinevezett fővárosában,
Debrecenben.
Az 1849. március 15-i népgyűlés megszervezése, a polgárok aktív bevonása a vidám
népünnepéllyel egybekötött hivatalos megemlékezésbe új színt hozott az első március 15-i
ünnepbe a korábbi, más ünnepi alkalmakkor rendszerint megnyilvánuló rendi-nemesi
hagyományokkal rendelkező ceremóniákhoz képest. Ez a nap új, polgári jellegű, a szabadság,
egyenlőség testvériség eszméit hirdető elemeket vitt az ünneplés menetébe. 183
Az ünnep tudatos megrendezése és annak az állami legitimáció megerősítését célzó
felhasználása felől nem lehet kétségünk. Ennek tükrében némiképp érthetetlennek tűnnek
Kossuthnak a törökszentmiklósi táborból feleségéhez írt sorai, melyben annak a véleményének
adott hangot az OHB elnöke, hogy tulajdonképpen számára megkérdőjelezhető, hogy mit is
ünnepelnek Debrecenben március 15-én: „Ti ma martius 15-két ünneplitek, mi pedig – értem
Hogyan lehetséges, hogy az állami ünneplés egyes elemeinek egyházi formát kölcsönöztek? Ez abból a korábbi
hagyományból eredhet, hogy az állami és az egyházi ünnepek keretei a polgári államberendezkedést megelőző
feudális korszakban meglehetősen összemosódtak, azaz a feudális monarchiák önmagukat részben az egyházi
szertartások révén reprezentálták. Például az uralkodó születés- vagy névnapját, mely a Habsburg Monarchiában
az államhatalmat, az állam egységét reprezentáló ünnep is volt egyben, hivatalosan országszerte megrendezett
istentiszteletek formájában ünnepeltették meg. Az uralkodó ilyen módon való megünneplésének szokása
egyébként az 1849-et követő időszakban is megmaradt egészen 1918-ig.
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seregeink – mennek a német ellen. Hogy tulajdonképpen mit ünnepelnek martius 15-kén, midőn
egy kis pesti lármánál egyéb nem történt, azt nem tudom, de hogy azon a napon, mellyen a
hadsereg megmenti a hazát, lesz mit ünnepelni, azt tudom. Pedig megmenti okvetlenül,
megverik ám a németet bizonyosan, lehetetlen, hogy meg ne verjék.”184 Tudjuk, hogy Kossuth
nem Pestet, hanem Pozsonyt, ahol a rendi országgyűlés képviselői a korabeli felfogás szerint a
nemzet akaratát testesítették meg, tekintette az 1848-as forradalmi változások legfontosabb
helyszínének. Véleménye világosan kiderül a buda-pesti nép nevében az országgyűlést 1848.
március 19-én felkereső küldöttséghez intézett szavaiból is. A küldöttség, Hajnik Pál185
beszédének kíséretében, a déli kerületi ülésen két petíciót tett le a „Felséges Haza” asztalára,
konkrétan Gróf Széchenyi István kerületi elnök kezébe. A petíciók egyike megegyezett a pesti
nyilvános közgyűlésen március 15-én elfogadott 12 ponttal, melyet a szónok Magyarország
„jövendő boldogságának és felvirágzásának egyedüli zálogának” tekintett, a másik az
egyetemi ifjúság kívánalmait tartalmazó 9 pontból álló petíció volt, Szabó János rektor,
valamint a tanári testület kiküldött tagjai Balassa, Rupp és Arányi tanárok aláírásával.186 Hajnik
Pál a küldöttséget „Magyarország szívének a minden érdekben testvérileg egybe forott budapesti számos lakosságnak” bizalma által felhatalmazott küldöttségnek nevezete.187 A rendek
képviseletében Kossuth Lajos, Pest megye követe válaszolt a küldöttség vezetőjének szavaira.
Kossuth elismerte azt, hogy a testvér főváros lakosságának hazafias hangulata Magyarország
alkotmányos átalakításának (mely egyébként Kossuth szerint az országgyűlés „missziója”)
egyik biztosítéka, és méltányolta azt is, hogy a békés polgári átalakulásban, a „törvényhozó test
és a nemzet kívánalmainak előmozdításában” a rend fenntartásával a főváros az
országgyűlésnek segítő kezet nyújtott. Ugyanakkor kijelentette: „én Buda-Pest város
lakosságát e hazában kimondhatatlan nyomatékosnak, s Buda-Pestet az ország szívének tartom,
de urának soha tartani nem fogom. E nemzetnek szabadsága van, s minden tagja szabad akar
lenni, és e szót «nemzet» valamint semmi casta, úgy semmi város magának nem arrogálhatja;
a 15 millio magyar teszi egészben a hazát és nemzetet.” Ezen kívül kötelességének tartotta
kijelenteni, hogy „csak a nemzet az, akit illet a nemzet sorsának eldöntése” s reményét fejezte
ki aziránt, hogy ebben a főváros lakossága is egyetért. 188 Tehát Kossuth 1848 tavaszán a rendi
országgyűlés jogszerű és törvényes munkáját az alkotmányos átalakulás megvalósításában
fontosabbnak tartotta a pesti fiatalok mozgalmánál, az első évfordulón pedig, 1849-ben a
tavaszi hadjáratra készülődő hadseregnek az alkotmányos változások megvédésére irányuló
tevékenységét a fegyveres konfliktus közepén – értelemszerűen – ugyancsak lényegesebbnek
tartotta az előző évi forradalmi nap megünneplésénél. Bem tábornok sem mulasztotta el
hangsúlyozni 1849. március 16-án kelt jelentésében, hogy ő és katonái március 15-ét diadalmas
KLÖM XIV. köt. 655.
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csatával ünnepelték meg, ugyanis ekkor űzték ki Bem seregei a császári csapatok egy részét
orosz szövetségeseikkel együtt a Vöröstoronyi-szorosnál Havasalföldre.189
2.3. Március 15-i megemlékezések 1850-1860 között
A szakirodalmat és a forrásokat böngészve 1850-1860 között csak elvétve, elszigetelt
jelenségként találkozhatunk március 15-e megünneplésével. Ebben a fejezetben a
tudomásunkra jutott, ezt az időszakot érintő összes március 15-i megemlékezést ismertetjük
néhány más, elszigetelt 1848-ra emlékező megmozdulás mellett a korábban már a szakirodalom
által ismertetett források és általunk feltárt, a vizsgálatba bevont új források alapján.
Mint ismeretes, az együttes osztrák és orosz katonai túlerő végül leverte a magyar
szabadságharcot, ezzel megsemmisült az ország alkotmányos berendezkedése, területi egysége
és nemzeti önrendelkezése. A hadsereg tisztjeit, a politikusokat, a közigazgatás vezetőit
hadbírósági eljárás alá vonták. 1849-1854 között mintegy 140 embert végeztek ki, több százan
kerültek börtönbe, több ezren kerültek vizsgálat alá, és több tízezer volt honvédet soroztak be a
császári hadseregbe.190 Az elkövetkező években a hatalom szinte már hisztérikusan üldözte a
nemzeti lelkület legapróbb megnyilvánulásait is. Tiltották a forradalomra emlékeztető szakállés kalapviseletet, az ereklyévé váló honvéd zászlók, Kossuth bankók vagy a 48-as politikusok
arcképeinek rejtegetéséért szigorú büntetés járt. Társasági összejöveteleken, félreeső kocsmák
zugaiban besúgók lesték, hogy elcsíphessenek egy-egy a forradalomra emlékező szót vagy a
császárt, esetleg az uralkodóház jelképeit gyalázó kifejezést.191 Az államrendőrség igen
kiterjedt és hatékony titkosrendőri hálózatot működtetett idehaza és a külföldre menekült
emigránsok megfigyelésére egyaránt.192 Mindezek ellenére az emberek az ellenállás
legkülönfélébb formáit találták meg, az éj leple alatt felállításra került honvéd emlékműtől193
az emigráció által is támogatott titkos fegyveres szervezkedésekig. 194 Szerte az országban
gerillacsapatok szerveződtek elsősorban Gömör, Zólyom, Zemplén, Somogy és Baranya
vármegyékben, Debrecen és Szeged környékén.195 A 48-as honvédek közül sokan a
kényszersorozás elől elmenekültek, bujdostak, megszöktek.196 Általánosan elterjedt, a
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tiltakozást kifejező női viselet volt az aradi 13 kivégzett vértanú tábornok neveinek kezdőbetűit
megjelenítő karperec. A kezdőbetűk rövidítésének tartalma: „Pannonia vergiss deine Todeten
nie, als Kläger leben sie.”197 A karperec és más tiltott forradalmi munkák terjedésének
veszélyére hívta fel a figyelmet Koller Ferenc, a pest-budai kerület miniszteri biztosának 1850.
augusztus 29-én kelt körlevele is.198 Az emberek akár már csak azzal is bosszantották a gyűlölt
idegen hatalmat, hogy a lakhelyükre beszállásolt császári katona számára az ételt só nélkül
készítették el. 199
Ferenc József születésnapja vagy Kossuth Lajos névnapja is ürügyül szolgálhatott az idegen
uralommal szembeni ellenszenv kimutatásának. Lukács Lajos említi, hogy Selmecbányán,
Kassán és Lőcsén, 1851-52-ben a császár születésnapjára rendezett ünnepségek
érdektelenségbe fulladtak, ám a jelentések szerint másnap, Lajos napkor a nép ünnepelt és a
vendéglőkben Kossuthot éltették.200 Közismert eset, amikor egyesek 1850. augusztus 18-án a
Nemzeti Színházban Ferenc József születésnapja alkalmából a császári himnuszt
füttykoncerttel kísérték.201 Hasonló ellenállás nyomaira bukkantunk 1851-ből a pesti kerület
elnöki iratai között, amikor is szintén a császár születésnapja alkalmából botrányos jelenetekre
került sor Szegeden. Bonyhádi István, Csongrád megyei főnök Augusz Antal pesti kerületi
főispánnak tett jelentéséből arról értesülünk, hogy a császári születésnap méltó megünneplésére
rendelt esti színházi előadáson Latabár Endre igazgatása alatt álló vándor színtársulat a császári
himnuszt tüntetőleg hanyag énekléssel adta elő.202 A szegedi közönség pedig látványos
távolmaradásával demonstrált az uralkodó ellen. A császári katonaság tisztjein és feleségein
kívül szinte senki sem jelent meg a városháza dísztermében, mely rendszerint az alkalmi színi
előadások színhelyéül szolgált. Az eset következményeként a színházat a városban betiltották,
a vándorszínészeket kitiltották, a botrányban résztvevő színészeket pedig név szerint
felterjesztették a pesti kerület elnökségére. Ugyancsak a szegedi ünnepség kapcsán kifogásolta
Geringer helytartó, hogy az uralkodó születésnapjára rendelt istentiszteleten a szegedi
hivatalnokok polgári és szokatlanul feltűnő öltözetben jelentek meg, ami a lakosságra rossz
személyesen keressék fel, és az iskolákban jogtalanul tartózkodó volt honvédeket sorozzák be. MNL OL D96
170/1850.
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BERZEVICZY 1922-1937, 1. köt. 200. KEDVES 2002, 1. köt. 180. Egy ilyen karperecet őriz a Magyar Nemzeti
Múzeum is, mely az állandó történeti kiállításon ma is látható.
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behatást gyakorolt „s a kormány közhivatalnokai tekintélyének kisebbítésére szolgált.”203 A
Csongrád megyei főnök jelentésében elismerte, hogy a hivatalnokok nagy része valóban polgári
öltözékben, elsősorban frakkban, illetve egyszerű fekete attila dolmányban jelent meg, de
„szokatlan vagy feltűnő öltözetben, hogy csak egy is lett volna, nem tapasztaltam” –
védekezett.204 A saját és hivatalnoktársai mentségére csak annyit tudott felhozni, hogy a hivatal
végleges kialakításának késlekedése miatt ennek tagjait egyenruha készíttetésére ez idáig nem
utasíthatta. Ferenc József születésnapját egyébként hivatalosan minden helységben
istentiszteletek tartásával és a nagyobb városok kivilágításával ünnepelték meg. 205 A
közigazgatási központokban rendszerint a nevezetes alkalomra színházi díszelőadással
emlékeztek. Az 1850-es évekre jellemző, az önkényuralom ellen megnyilvánuló általános
nemzeti ellenállási stratégiákat kiválóan összefoglalta és számos példával illusztrálta Deák
Ágnes.206
Az elnyomó hatalom igyekezett a nép hangulatára vonatkozóan pontos adatokat szerezni.
Koller Ferenc pest-budai katonai kerületi miniszteri biztos 1850-ben kelt 14.774. számú
rendelete értelmében a megyefőnökök a járási szolgabíróktól bekért jelentések alapján
kötelesek voltak havonta, a központi hatóság által megadott szempontrendszer szerint egy
táblázatos, illetve szöveges kimutatást készíteni a megye lakosságának közhangulatáról,
egészségéről, esetleges járványokról, a vagyon- és személybiztonság általános helyzetéről, az
utak és hidak állapotáról. Jelentéseik a megye közigazgatására vonatkozó intézkedések hatását
is vizsgálták elsősorban az adók behajtásának sikerességét, az újonnan felállított fegyveres
csendőrség tevékenységét, illetve az iskolai oktatás eredményességét illetően.207 Ezek a
jelentések általában szűkszavúan és visszafogottan nyilatkoztak a nép hangulatáról leginkább a
„kielégítő”, „nyugodt”, „csendes”,208 „békés”,209 a „felsőbb rendeletek iránt készséges”210
kifejezéseket használták, de olykor tetten érhetjük bennük az elégedetlenségre utaló
megfogalmazásokat is, mint például a hangulat „nem a legjobb”211, vagy éppenséggel
elégedetlen. Szeged polgármesterének 1850. októberi jelentése szerint a „nép magaviselete
csendes, egyéb iránt a jelen állapottal elégületlen.”212 Fejér megye főnökének 1850. november
22-i jelentése írja, hogy a „a nép hangulata nem veszedelmes ugyan, de nem is bizodalmas,
mert észrevehető dolog, hogy a kósza híreken még most is igen kapkod, s szereti még a magában
hihetetlen meséket is hinni, mihelyst azok a múlt forradalmi korszak szagát hordják
magukon.”213 Az 1850. októberi táblázatos kimutatás szerint Szeged és Csongrád megye a
forradalmi elemek egyik fő fészkének tekinthető.214 1850. szeptember 27-én Geringer hívta fel
203

MNL OL D96 704/1851.
MNL OL D96 837/1851.
205
1850-ben éppen Ferenc József születésnapján fogták el Nagy Ivánt, a későbbi nagyhírű történész akadémikust.
Naplójából értesülünk arról, hogy letartóztatását elkerülendő ő rögtön bátyjáért küldetett, hogy az segítsen rajta:
„Éppen Ferenc József születésnapja lévén, testvérem Zsiga is, mint ideiglenesen meghagyott tisztviselő
kötelességszerűleg a templomban volt, mert akkor így akarták az embereket erővel hódoló hívekké tenni. Küldtem
Nagy József gazdámat, siessen, hívja bátyámat, hogy amint lehet, segítsen rajtam.” NAGY 1998, 128.
206
DEÁK 1995.
207
MNL OL D51 52. cs. 19406/1850.
208
Borsod megye főnöke szerint „a nép hangulata csendes, a megélhetés és jólét után sóvárogván, a politikával
nem bíbelődik.” MNL OL D51 52. cs. 1042/1851.
209
A Szolnoki járás főszolgabírójának 1850. decemberi jelentése szerint „a nép hangulata szelíd – s kedélye sokkal
higgadtabb, semmint a különféle kósza hírek irányokban behatással bírnának. Egyszóval a nép béketűrő.” MNL
OL D51 52. cs. 19499/1850.
210
MNL OL D51 52. cs. 19328/1850.
211
MNL OL D51 52. cs. 799/1851.
212
MNL OL D51 52. cs. 16804/1851.
213
MNL OL D51 52. cs. 19742/1850.
214
MNL OL D51 52. cs. 16864/1850.
204

43

Koller Ferenc figyelmét arra, hogy értesülései szerint Miskolcon a közhangulat rendkívül
kormányellenes.215
A színházi életet is szigorú rendőri felügyelet alá vonták. 1850 novemberében Bach birodalmi
belügyminiszter külön rendeletet adott ki a színi előadások szabályozására. 216 Az előadásokat
helytartósági engedélyhez kötötte, az igazgatók pedig felelősséggel tartoztak a bejelentett darab
szövegéhez való hűségért, ellenkező esetben magas pénzbírságot, olykor fogházbüntetést
szabhattak ki rájuk. Minden előzetes engedély ellenére, ha a helyzet úgy hozta, a közbiztonsági
hatóság az előadást félbe szakíthatta vagy be is tilthatta. A rendőrhatóságnak jogában állt a
főpróbákon is megjelenni, ahol még a jelenetek alakulásába, a színészek öltözékébe (különösen
azok színeinek összeválogatásába) is beleszólhattak. A rendelet szerint betiltandó volt minden,
ami az uralkodóház és az alkotmány iránti lojalitással össze nem fér, mindaz, ami a fennálló
közviszonyok között a köznyugalmat és rendet, a nemzetiségek, osztályok és felekezetek
békéjét megzavarná, vagy zavargásokra és tüntetésekre adhatna alkalmat, továbbá, ami a
közillemet, szemérmet, erkölcsöt és vallást sérti és mindaz, ami még élő személyeket vagy a
magánélet viszonyait viszi színpadra. A rendelet következtében a pesti Nemzeti Színházban a
Báléj című opera bemutatásakor – a rendőrhatóság változtatásának következtében – III. Gusztáv
királyt nem lelőtték, hanem a merénylőket fegyveres rendőrök távolították el.217 Minden
szabályozás ellenére a színházi előadásokon a darabok nemzeti érzéseket kiváltó szövegeinek
viharos fogadtatása, a színésznők ruháinak nemzeti színei, mind a hazafias érzések kifejezésére
adtak alkalmat. A bálokon a csárdás tüntetőleg való megszakítás nélküli táncolása, és az un.
schwarzgelbek kellemetlen helyzetbe hozása is általános volt.
Ilyen körülmények között az 1850-es évek terror hangulatában március 15-re vagy október 6ra is csak titokban lehetett emlékezni. Egy a kiegyezés évében megjelent újságcikk alapján
valószínűsíthetjük, hogy Damjanich János özvegye a pesti ferencesek templomában, ahová
Gróf Batthyány Lajos kivégzett miniszterelnök holttestét a kivégzés után titokban és jeltelenül
eltemették, minden év október 6-án misét mondatott, természetesen a szándék nyilvánosságra
hozatala nélkül.218
A márciusi forradalom harmadik évfordulóján 1851. március 15-én történt, hogy egy Eger
melletti présházban, Pók György pincéjében néhány lelkes hazafi egy pohár bor mellett
emlékezett az 1848-as márciusi forradalom emléknapjára. Az ügyből hadbírósági eljárás lett.
Talán az egyik „jó” barát mégsem tartotta meg a titkot, különben nehéz elképzelni, hogyan
juthatott e szűk körű találkozó a szigorú hatóságok tudtára. Az összejövetelen egy Lieskowsky
József nevű ügyvéd méltatta a három évvel azelőtti forradalmat. „Ma ünnepeljük 1848. március
15-ét, azt a napot, amelyen a magyar nemzet újjászületett. Azért gyűltünk egybe, hogy
érzéseinknek nyíltan kifejezést adjunk, melyet a zsarnokság elnémított. Éljen a szabadság! Éljen
a nemzet! Átok minden zsarnok fejére!” – ismerhetjük meg szavait abból a jelentésből, mely
Geringernek készült.219 Mindez elég volt ahhoz, hogy a haditörvényszék „politikai

„A városi hivatalnokok a város hadnagya kivételével általában mind javíthatatlan Kossuth emberek, kik rossz
szellemüket nem is rejtegetik. (…) A város hadnagya az uralkodó házhoz szító ismeretes gondolkozás módjáért a
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fondorkodások miatt” Pók Györgyöt két évi, Lieskowszkyt pedig három évi várfogságra
ítélje.220 Az eset kapcsán az ideiglenes megyei titkárt, Vlahovicsot hivatalából elmozdították.221
Érdekes adalék a történethez, hogy az egri március 15-i tiltott megemlékezés egyik
letartóztatottja, Lieskowszky József Kufsteinbe került, ahol együtt raboskodott Csiky
Sándorral, az 1848-as népképviseleti országgyűlés egri képviselőjével,222 aki később a
dualizmus alatt ismét Eger függetlenségi párti országgyűlési képviselője lett223 Lieskovszky
József pedig hűen a március 15-i eszmékhez, később a dualizmus korában ismét felbukkant egy
március 15-i ünnepségen. 1882-ben a budapesti magyar munkások zártkörű ünnepén a Malkóféle vendéglőben a munkások vezetői (Mallár István, Szintén József, Kassai Samu és Imre
Ferenc) lelkes pohárköszöntőit követően Lieskovszky tartott felolvasást a március 15-i
eseményekről.224
Más – a nemzeti érzések megnyilvánulásainak teret adó – megmozdulásokra és ünnepségekre
is sor került a tárgyalt időszakban. Ezek közül jelentőségét tekintve kiemelkedő 1855.
november 21-én Vörösmarty Mihály temetése.225 A több tízezer ember megjelenése az utcákon
az abszolutizmus elleni demonstrációként értelmezhető.
1856. május 18-án került sor Kölcsey síremlékének felavatására a Szatmár megyei Csekén
szintén több ezer fős tömeg jelenlétében. Az ünnepi imát Kiss Áron porcsalmai lelkész, később
református püspök, az ünnepi beszédet Erdélyi János, a Sárospataki Kollégium tanára mondta.
A kollégium énekkara a magyar Himnuszt énekelte.
1857-től az ellenállási mozgalmak megélénkülését figyelhetjük meg. Ennek egyik oka az 1857es gazdasági válság. 1857 őszén a New York-i tőzsdekrach kihatott Európára is. A Lukács Lajos
által idézett jelentések is kiemelték az általános pénzügyi válság kedvező hatásait a lázító
mozgalmak alakulására.226 A kulturális-tudományos intézmények is teret adtak a nemzeti
érzelmek kifejezésének. A Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzeti Kaszinó, a Szent István
Társulat és a Nemzeti Zenede valamint az újjáéledő Kisfaludy Társaság és a Nemzeti Színház.
A katolikus egyház is támogatta a nemzeti érzések megnyilvánulását. 1857 szeptemberében
nagy feltűnést keltett a magyarok mariazelli zarándoklata Scitovszky János227, hercegprímás
még nem voltak fondokba rendezve, ezért az általa hivatkozott dokumentumok megtalálása külön keresés
eredménye.
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vezetésével. A főpásztor külön körlevelében szólította fel a híveket a nagyszabású
zarándoklaton való részvételre. A résztvevők száma a rendőri jelentések szerint közel 35 ezer
főt tett ki. A búcsújárás ilyen tömeges méretét Bécs nemzeti tüntetésként értékelte. 228 A
zarándoklat eseményeit a korabeli sajtó alapján feldolgozó Manhercz Orsolya is felhívja a
figyelmet arra, hogy bár nyílt politikai demonstrációra akkoriban nem kerülhetett sor (maga a
hercegprímás tartotta „bizonyos kereteken belül” a politikai felhangokat), ugyanakkor
Scitovszky látványosan nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a társadalom minél szélesebb rétegei
közé eljuttassa a zarándoklatra hívó felhívást és nem vitatható az egyházi esemény politikai
színezete.229
Nemrégiben látott napvilágot az egyetlen információ március 15-e tizedik évfordulójának
megünnepléséről 1858-ból, melyről még iratok sem maradtak fenn. Feltehetően a
megemlékezés nem jutott az akkori hatóságok tudtára. Mégis van az eseményről egy
bizonyíték, egy kő, amely ma is a Nemzeti Múzeum kertjében található. A múzeum egyik
munkatársa, Debreczeni-Droppán Béla 2016 tavaszán derítette ki, hogy az emlékkövet
eredetileg Kubinyi Ferenc reformkori ellenzéki politikus, országgyűlési képviselő, Kubinyi
Ágostonnak, a Nemzeti Múzeum igazgatójának bátyja állíttatta fel titokban 1858. március 15én váci villájának kertjében a forradalom napjának tizedik évfordulóján, felirata szerint
Washingtonnak és Humboldtnak a tiszteletére. Az esetről mostanáig semmit nem lehetett tudni,
a kőemlék felirata ma már nehezen és csak részben olvasható. Talán ennek tudható be, hogy
eddig a Múzeumkerttel foglalkozó szakirodalom (egyetlen kivétellel) még létezését sem
említette meg. A kő, Kubinyi Ferencnek a természettudományok és a politika iránt
megmutatkozó kettős érdeklődéséről tesz tanúságot. Kubinyi valójában saját két példaképének,
az amerikai függetlenséget kivívó politikusnak, George Washingtonnak, az Egyesült Államok
első elnökének és Alexander von Humboldt német természettudósnak állít emléket egyszerre
1858. március 15-i felirattal. Tudjuk, hogy a reformkorban a szabadság hazáját, Amerikát már
élénk érdeklődés kísérte. Feltehetően Washingtonnak is lehetett már bizonyos tisztelete
Magyarországon. A szabadságharc leverését követően pedig Kossuth Lajos alakját
egyértelműen párhuzamba állították Washingtonnal, vélhetően nem csak Amerikában, ahol
Kossuthot 1851-1852-es amerikai körútja során a „magyar Washingtonnak”, illetve
„Washington reinkarnációjának” titulálták egyes transzparensek szerint, hanem tisztelői között
talán Magyarországon is. A kő teljes felirata sajnos ma már nem kivehető. Viszont 1933-ban
egy Gy. S. monogrammal jelzett szerző, aki még jobb állapotban láthatta a követ, a Budapesti
Hírlap szeptember 24-i számának hasábjain megemlékezett a kőemlékről, melynek pontos
feliratát ugyan nem közölte, viszont a neveket és az 1858. március 15-i dátumot megörökítette.
Legújabban a Nemzeti Múzeum fent említett munkatársa, Balogh Pálnak 1859. december 19én Humboldt felett mondott akadémiai emlékbeszédében megtalálta a kőállítás bizonyítékát is.
Balogh Pál arról tett ugyanis említést, hogy Kubinyi Ferenc váci villájában a közszabadság két
nagy hősének, Washingtonnak és Humboldtnak a nevét és emlékét egy négy lábnyi magasságú
tatai szürke márvány kockába vésett szép latin felirattal örökítette meg. A kő leírása
megegyezik a Múzeumkert egyik eldugott szegletében ma is látható kőével, mely ezek szerint
valamikor később, nem tudjuk mikor és milyen körülmények között, a Múzeumkertbe került
át. Kubinyi nyílván az abszolutizmus korlátozott szabadság viszonyai között jobbnak látta az
emlékművet titokban, a magánélet szférájában felállítani a 48-as forradalom emléknapjának
tizedik évfordulóján. A kőállítás eseményéről egyelőre több információ nem deríthető ki, de a
március 15-i évfordulóhoz való kötődése egyértelműen bizonyítható. Az esemény jelentőségét
növeli, hogy a kőemlék felállítói később, feltehetően az alkotmányos időszak beköszöntével
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fontosnak tartották az emlékművet egy méltó, az 1848-as eseményekhez is kapcsolódó köztérre
áthelyezni.230
Hirtelen hozott változást Magyarország sorsának alakulásában az 1859. április végén kitört
háború Ausztria valamint az észak-itáliai Piemonti Királyság és III. Napóleon vezette
Franciaország között. Ausztria háborúba keveredése mind itthon, mind az emigrációban nagy
reményeket ébresztett Magyarország felszabadítására is.231 Ám július 8-án III. Napóleon
váratlanul fegyverszünetet kötött, melyet július 11-én a villafrancai béke követett, óriási
csalódást okozva az emigrációban és Magyarországon egyaránt.232
Ausztria megrendült külpolitikai helyzetét tapasztalva megélénkültek a nemzeti jellegű
megmozdulások Magyarországon és a nemzeti ellenállás számos formája tört felszínre.233 A
kulturális-tudományos célú megemlékezések, társadalmi mozgalmakká alakultak, és
kétségtelenül nemzeti jelleget öltöttek, hiszen a szabadságharc leverését követően tíz év óta
először nyílt alkalom kulturális köntösbe bújtatott nemzeti érzelmek tömeges kifejezésére. A
háttérben egymással karöltve ott álltak (a rendezvények élén) a liberális és konzervatív
politikusok. A kultúra és tudomány területe volt az egyetlen olyan legális tér, amely lehetőséget
adott a nemzeti érzések kifejezésére. 1859. november 22-én az Erdélyi Múzeum Egylet
megnyitója – Kolozsvár utcáin több tízezer ember jelenléte mellett – ismét alkalmat kínált a
nemzeti érzések kifejezésére.234
1859. október 27-én indult az országos méreteket öltő, Kazinczy Ferenc születésének
centenáriumi megemlékezéseinek sorozata. A Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében a
Magyar Tudományos Akadémia ünnepségével kezdődött az emlékezés. Aznap este a Nemzeti
Színházban díszelőadás keretében Vörösmarty Mihály Áldozat című darabját adták. Ezt
követően az Európa szállóban rendezett banketten együtt szólaltak fel az ókonzervatívok és a
liberális politikusok. Az ünnepségek szerte az országban közös demonstrációnak értékelhetőek
az abszolutizmussal szemben.235
Az 1859 végén kiadott protestáns pátens ellen, melynek értelmében az államsegély fejében a
protestáns egyházaknak le kellett mondaniuk az önálló szervezkedés lehetőségéről, óriási
tiltakozási hullám indult be az országban. A protestáns egyházak többsége ellenállt a pátens
végrehajtásának és tiltakozó gyűlésekben adtak kifejezést véleményüknek. Olykor a rendőrség
közbelépésére is szükség volt a tiltakozó tömeg feloszlatására. 236 A hatóságok rosszallása
ellenére 1860. január 11-én sikerült a debreceni Kistemplomban a tiszántúli református
Az ún. Washington kő történetére lásd DEBRECZENI-DROPPÁN 2016.
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egyházkerület gyűlését is megtartani. Itt jeleskedett első ízben a politika terén Gróf Tisza
Kálmán, későbbi miniszterelnök. A protestáns tiltakozó mozgalomnak nemzeti ellenállási
jellegét erősítette, hogy számos helyszínen ókonzervatív politikusok, illetve katolikus főurak is
támogatták a gyűlésen résztvevőket.237 Zsedényi Ede ismert konzervatív politikust a kassai
törvényszék négy, majd a főtörvényszék nyolc havi fogházra ítélte. A kormánnyal folytatott
tárgyalások azonban végül eredményre vezettek. 1860. május 15-én kiadott kormányrendelet
amnesztiát adott a pátens elleni tiltakozó akciókban résztvevőknek és a pátenst felfüggesztették.
1859-1860 során az ifjúság is mozgolódni kezdett. 1859 októberében a pesti egyetem
joghallgatóinak és orvostanhallgatóinak egy jelentős csoportja (429 joghallgató és 122
orvostanhallgató aláírásával) kérvényt intézett az uralkodóhoz a magyar tannyelvnek az
egyetemen történő újbóli bevezetése érdekében. Mivel a diákok petícióját Albrecht főherceg
helyettese nem volt hajlandó átvenni, azt küldöttség vitte Bécsbe az illetékes minisztériumhoz,
ahol szintén kedvezőtlen fogadtatásra talált az ifjúság kérése. A kérvény közvetlenül Ferenc
József „atyai szívére és bölcsességére” kívánt hatni, eredménytelenül.238
Nagyszabású ifjúsági tüntetésre adott alkalmat a Kisfaludy Károly sírjának áthelyezése körüli
huzavona is 1859 november végén. A jogász ifjúság eredetileg november 21-én, a költő
halálának évfordulóján szerette volna Kisfaludy hamvait ünnepélyes keretek között átszállítani
a régi váci gát melletti temetőből a Kerepesi temetőbe, de a hatóságok nem engedélyezték a
megemlékezést, félve egy esetleges nagyszabású demonstrációtól. Ennek dacára hatalmas
tömeg jelent meg az említett napon és a temető kerítésén keresztül dobálták be koszorúikat és
virágaikat a halott iránti tiszteletük kifejezésére. Kisfaludy hamvait végül a hatóságok 1859.
december 12-én hajnalban titokban szállíttatták át a Kerepesi temetőbe.239 December 15-én az
ifjúság saját költségén a belvárosi templomban gyászistentisztelet rendelt a költő emlékére.
Hatalmas tömeg gyűlt össze, mely a requiem után a Széna-piacra vonult, hogy csatlakozzon az
evangélikus konvent gyűléséhez. Bebocsátást követeltek az evangélikus gimnáziumba, mire a
kirendelt katonaság erőszakkal oszlatta szét az 1500 főnyi tüntetőt.240 1860 januárjának elején
néhány egyetemista több pesti kávéházban nyilvánosan elégette az Idők Tanuja című katolikus
egyházi lapot.241
Ezeknek az ifjúsági mozgalmaknak a sorozatába illeszkedik a korszak legnevezetesebb március
15-i ünnepsége 1860-ban. Bár maga a megemlékezés elszigetelt ifjúsági demonstrációnak
indult, végül a tragikus végkifejlet, és a megmozduláson halálos sebet kapó joghallgató
temetésén megnyilvánuló tömeges demonstráció emelte még magasabb pozícióba az utókor
szemében ezt az ünnepnapot. 1860. március 15-én mintegy 500 főnyi fiatalság, elsősorban
diákok, kézművesek és legények – erős rendőri jelenlét mellett – megemlékezést tartottak a
Kálvin téri református templomban, majd a Kerepesi temetőbe indultak. Lukács Lajos a forrás
pontos megjelölése nélkül említi,242 hogy az ifjúság eredeti terve az volt, hogy a budai
krisztinavárosi temetőben megkoszorúzza a vár 1849. májusi ostrománál elesett honvédek
sírjait. Ám félve attól, hogy a hatóságok megakadályozzák a Lánchídon való átkelésüket, úgy
döntöttek, hogy inkább a pesti temetőkben lévő honvédsírokat, valamint a régi józsefvárosi
Az 1859. szeptember 27-29-i késmárki tiltakozó gyűlésen az ismert ókonzervatív politikus, Zsedényi Ede
szónokolt. A decemberi pesti gyűlést követő lakomán megjelent a katolikus Gróf Dessewffy Emil, illetve Báró
Eötvös József is. A protestáns tiltakozásokban megnyilvánuló ellenzékiségről adtak hírt a korabeli rendőri
jelentések is. LUKÁCS 1955, 195.
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temetőben jeltelenül elhantolt, 1853. március 3-án kivégzett Noszlopy, Jubál, és Sárközi sírjait
koszorúzzák meg.243 Az emlékezők csoportja először a belvárosi templomba, majd a pesti
ferencesekhez akart menni, de a megerősített rendőrség és katonaság nem engedte be őket
ezekbe a templomokba, így jutottak el végül a Kálvin téri református templomhoz, ahol egy
hátsó ajtón besurranva elénekelték a Szózatot. Innen a pesti ferencvárosi temetőbe mentek, ahol
a bejáratnál szintén a katonaság állta útjukat. Ezután a Kerepesi temetőt tűzték ki célul, mire
azonban odaértek, ismét már katonák és rendőrök várták őket. Ezt látván az egyik ifjú a
megemlékezés koszorúját átdobta a kerítésen, mire a katonaság akcióba kezdett. Először
szuronnyal rontottak a diákokra, majd lövöldözés kezdődött. Többen megsebesültek, így
Forinyák Géza joghallgató, az ifjúság egyik vezetője is. A sebesülteket rendőri kíséret mellett
szállították a Rókus kórházba.244 Táncsics Mihály, akit még az ünnepnap hajnalán tartóztattak
le több fiatal egyetemistával együtt, visszaemlékezésében megemlíti, hogy a tüntetők közül
többeket aznap este az ő cellájába tettek.245
Volt-e szerepe Táncsics Mihálynak az 1860. évi március 15-i tüntetés megszervezésében?
Annyi bizonyos, hogy Táncsics közvetlen kapcsolatban állt a megemlékezést szervező
fiatalokkal, akik közül néhányan már többször érintkeztek vele korábban is, másolták és
terjesztették röpiratait.246 Emlékiratai szerint Táncsics maga is buzdította őket a békés
megemlékezésre. A hatóságok 1860 eleje óta felfigyeltek bizonyos proklamációk terjesztésére.
A nyomozás szálai az egyetemi ifjúság Fillinger-kávéházbeli csoportjához vezettek. A
rendőrség a március 15-i tüntetés előkészítéséről is értesült. Ennek megfelelően március 12-én
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letartóztatták Hindy Árpádot247 és bátyját Hindy Kálmánt, valamint Báró Kaas Ivort248, később
a kiegyezés utáni korszak ismert publicistáját és országgyűlési képviselőjét. Március 14-ről 15re virradó hajnalban fogták el Táncsics Mihályt lakásán és vele együtt az ott bujkáló Pápay
Ignác egyetemi hallgatót. Pápay Ignác és Kaas Ivor vallomásában beszámolt a március 15-i
tüntetés előkészületeiről.249 A végtárgyalásra Táncsics és társai perében 1860. augusztus 28 és
szeptember 1 között került sor a budai törvényszéken. Táncsics Mihályt felségárulás vétségéért
15 évi börtönre ítélték. Az államügyész halált kért, de a feszült politikai légkörben a hatalom
birtokosai az enyhébb büntetés mellett döntöttek. Táncsics egészségi állapota amúgy is
megromlott, rövid idő alatt teljesen megőszült és látását is majdnem elvesztette. 1861 tavaszán
büntetését 10 évre szállították le, majd 1867. február 28-án kegyelemben részesült, végül pedig
március 11-én, az Andrássy kormány kinevezésének napjaiban engedték szabadon. Társai
közül Hindy Árpádot, Hindy Kálmánt, Pápay Ignácot és Rab Istvánt, valamint Kaas Ivort és
Dravetzky Mihályt később felmentették.250
A március 15-én történtek hatására másnap a pesti egyetem un. fekete táblájára a rektor a
következő hirdetményt függesztette ki. „A folyó hó 15-én történt események folytán, melyekben
ezen cs. k. egyetem tanuló ifjúsága, a fekete táblán többször és legközelebb is ismételt az iránti
intések és figyelmeztetések dacára, hogy testületi összecsoportosulások és mindennemű
demonstrációktól tartózkodjék, megint részt vett, annak a magas cs. k. főkormányzóság nevében
az előbbi figyelmeztetések és intések szigorú ismétlése mellett tudtul adatik, miszerint mostantól
kezdve a cs. k. hatóságok felső helyről arra felhatalmaztattak, hogy az ez ellen vétkező és
ilynemű izgatásokban részt vevő tanulók ellen hivatalból közvetlenül a cs. k. katonasághozi
állítást is határozhatják. Kelt Pesten, mart. 16. 1860.”251
A temetőnél megsérült elsőéves joghallgató, Forinyák Géza három hét múlva belehalt
sérüléseibe. Temetése több tízezer ember részvétele mellett az abszolutizmus elleni néma
tüntetéssé vált. A Pesti Napló tudósítója szerint: „Ha csak annyit mondunk, hogy a megjelölt
egész útvonal tömve volt néppel, az olvasó némileg képzelheti a sokaságot, mely a temetésben
részt vett. A közlekedés e vonalon körülbelül egy órára természetesen megszűnt. A menet elejét
a fiatalság képezte, derekát a főváros hölgyei koszorúkkal, számosan a főúri rendből, ezután
Hindy Árpád ekkor 8. osztályos tanulóként került vizsgálati fogságba és csak az októberi diploma kiadása előtt
néhány nappal szabadult. 1861. október 3-án ismét elfogták az emigráció ügyeiben való közreműködésért. Ekkor
a bécsi haditörvényszék elítélte, csak 1862. november 24-én Erzsébet császárné felgyógyulása alkalmából hirdetett
amnesztia révén szabadult. Ezt követően fejezhette csak be jogi tanulmányait. 1863-1867 között Jókai vette
pártfogásába és lapjának a Honnak lett munkatársa, majd az 1867-es párizsi világkiállításra utazott ki mint a
magyar országos bizottság titkára. 1867 végén Londonban feleségül vette a szabadságharc alatt megjelenő Közlöny
főszerkesztőjének, és az emigrációban Kossuth közvetlen munkatársának számító Gyurmán Adolf lányát,
Gyurmán Etelkát. A kiegyezés után a Hazánk, majd az Ellenőr című lapok főmunkatársa, 1882-1885 között a
Belügyminisztérium sajtóosztályának vezetője volt. SZINNYEI 1891-1914, 4. köt. 882-883.
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következett az elláthatatlan sokaság, a polgári társadalom minden rendjei, és a hintók végtelen
sora ezek közt az úri fogatok száma a bérkocsik számát is felülmúlta. A koporsót, melyre a
feszület előtt nagy virágkoszorú, mögötte babér-füzér s nemzeti szalag volt tűzve, ötven fáklyás
vette körül.” Míg az 1860. március 15-i tüntetés a fiatalság elszigetelt szervezkedésének
tekinthető, addig a temetésen megjelenő több tízezer ember néma demonstrációja minden
bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy március 15-e emléknapja megerősödjön, s elinduljon azon
az úton, mely az első számú 1848-as tartalmú nemzeti ünneppé emelte. Ezt hangsúlyozza a
korábban említett „Viola” nevű szemtanú is visszaemlékezésében: „A végzet hozta magával,
hogy Forinyák Gézának, az ifjúság első vértanújának a honvédek sírja mellett kiontott vére adta
meg ez ünnepélyes évfordulónak az óhajtott jelentőséget.”252
Néhány héttel a március 15-i tüntetést követően jött a hír Széchenyi István gróf április 8-i
haláláról, melyet követően Magyarországon egységes és nagy erővel feltörő nemzeti gyász
bontakozott ki. A hatalom igyekezett meggátolni a temetés kapcsán várható tömeges
demonstrációkat, ennek ellenére ezrek jelentek meg a siettetett nagycenki temetésen és tízezrek
országszerte a gyászünnepségeken. 253 A hatóságok megakadályozták a pesti egyetemi
ifjúságnak, hogy Bécsbe utazzon az ottani gyászszertartásra, és a katonaság közbeavatkozására
volt szükség annak érdekében, hogy meggátolják, hogy Kassán az ország távoli vidékeiről
összehordott földből „Széchenyi-halmot” emeljenek.254 Április 30-án tartották meg Pesten a
belvárosi templomban a requiemet Scitovszky János hercegprímás vezetésével. A korabeli
tudósítások szerint a templom előtti téren, a Duna parton és a környező utcákon 80 ezer ember
tolongott.255 Az Akadémia nevében Dessewffy Emil tartott beszédet. A nép az Angol királynő
szálló elé vonult, hogy Széchenyi fiait üdvözölje. Késő estig nagy tömegek jártak az utcákon.
Az iskolák, boltok zárva tartottak.
1860 nyarán a magyarországi nemzeti mozgalmaknak Garibaldi és vörösingeseinek májusi
szicíliai partraszállása adott új lendületet. Az olasz szabadságmozgalom előretörése
Magyarországon is általános hazafias lelkesedést váltott ki. Ausztria szorongatott helyzetétől a
közvélemény Magyarország sorsának jobbra fordulását várta és az emigrációban bízó körök
Magyarország felszabadításának újbóli lehetőségében reménykedtek. Az emigráció valóban
megkezdte a felkészülést és a diplomáciai tapogatózást, Kossuth kapcsolatba lépett
Garibaldival és Piemont képviselőivel egyaránt, melynek eredménye az 1860 szeptemberében
aláírt titkos megállapodás volt a piemonti kormánnyal. Ennek értelmében megkezdődtek a
konkrét előkészületek a magyarországi fegyveres harc előkészítésére, az olasz kormány nagy
mennyiségben szállított fegyvereket román kikötőkbe a magyar célok érdekében. Az
együttműködést elsősorban az indokolta, hogy Cavour piemonti miniszterelnök egy osztrák
támadástól tartott, de annak elmaradása és a nemzetközi helyzet kedvezőtlen alakulása
következtében végül a magyarországi felkelés elmaradt. Kossuth politikai éleslátását
bizonyítja, hogy megérezte, hogy a kedvezőtlen nemzetközi helyzet a magyar politika vezetőit
az alku felé hajtja.256
1860 nyarának tüntetési hullámába illeszkedően május 15-én Kassán jelentős
tömegmegmozdulásra került sor. Ezen a napon bocsátották szabadon Zsedényi Edét és Mádait,
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akik a protestáns pátens elleni mozgalmak kapcsán ítéltek el. Szabadulásukat az utcán lelkes
tömegek ünnepelték.257 1860 májusában a debreceni kollégium diáksága összetűzésbe került a
katonasággal, Mezőcsát református iskolájának majálisán pedig a tanárok a diákokkal együtt
gúnydalokkal illették az uralkodót, június 8-án a csendőrséggel megerősített, az adózás
összeírásához szükséges felmérést végző hivatalnokokra rátámadtak a parasztok, melyet
sortűzzel toroltak meg, ami három halálos áldozatot követelt.258
A pesti tüntetéssorozat július 19-én kezdődött, amikor a diákok elhatározták, hogy fáklyás
menettel kívánják köszöntetni Székács József evangélikus szuperintendenst. A Pacsirta utcai
kollégiumból induló egyetemi ifjúság felvonulását a rendőrségi erők a kollégiumba betörve
akadályozták meg. Számos egyetemi hallgatót, illetve a közbelépő tanárok közül Ballagi Mórt
és Galgóczy Károlyt is letartóztatták, ám másnap mindenkit szabadlábra helyeztek. 259 Július
20-22 között is folytatódtak a tüntetések a pesti utcákon. A botokkal és kövekkel felfegyverzett
tömeg július 22-én a Zrínyi kávéház előtt gyülekezett, majd Kossuthot és Garibaldit éltetve
vonultak végig a városban. A tüntetés leverésére érkező katonasággal és rendőrséggel a
Kerepesi úton, a Hatvani utcában és az Országúton heves összecsapásokra került sor. A tüntetők
és az események szervezői közül többeket letartóztattak és számos egyetemistának kényszerű
besorozását rendelték el.260
1860 nyarán több szobor és emlékmű felavatására került sor a nemzeti érzelmek
fellángolásának hatására. 1860. május 29-én hajnalban az éj leple alatt állították fel Berzsenyi
mellszobrát a Múzeumkertben. Az ünnepélyes szoboravatást a hatóságok nem
engedélyezték.261 1860. június 11-én került sor Balatonfüreden Kisfaludy Sándor szobrának
felavatására,262 június 14- én Niklán pedig Berzsenyi Dániel síroszlopának felállítására.263
1860. évi Szent István napi ünnep is magán viselte az év forrongó politikai hangulatát. A
szokásos augusztus 20-i körmenetet tíz év óta először vezette az ország hercegprímása,
Scitovszky. Augusztus 20-a – egyházi ünnepi jellege ellenére – a magyarság nemzeti
ünnepeként jelent meg a korszakban szemben a Habsburg uralkodó, Ferenc József augusztus
18-i születésnapi ünnepségével, melyre a kormányzat kötelező istentiszteleteket írt elő. A Pesti
Napló publicistája is nyíltan kiemelte Szent István ünnepének politikai jelentőségét.264A
sajtóban megjelenő, az ünnep eseményeiről szóló tudósításokból kitűnik, hogy 1860-ban
augusztus 20-a nemzeti jellege még inkább előtérbe került. A tudósítások szerint az ünnepet
országszerte a szokottnál pompásabban és merészebben ünnepelték meg, a nemzeti ellenállás
érzelmi megnyilvánulásaival kísérve. A templomok zsúfolásig megteltetek az ünnepi
istentiszteletek alkalmából, a nemzeti színű zászlók sokasága és a Szózat felcsendülése
elengedhetetlen kelléke lett a napnak, mely egyfajta majális hangulatú népünnepéllyel,
vendéglőkben tartott bankettekkel zárult. Az ifjúság számos esetben tisztelete jeléül kisebb-
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nagyobb csoportokba összeállva kereste fel a helybeli, köztiszteletben álló személyek
lakhelyeit.
A hatalom is érzékelte a politikai légkör megélénkülését, ezért ebben az évben augusztus 20-án
több ízben előre, a szokottnál szigorúbb intézkedéseket foganatosított. A császári és királyi
rendőrigazgatóság a buzogányos sétabotok használatát elővigyázatosságból betiltotta.265 A
pesti ünnepnap délutánján pl. a Városligetben betiltottak minden zenét és hangos mulatságot.
Ennek ellenére 15-20 ezer ember vonult ki a ligetbe csendesen ünnepelni és beszélgetni. Este
azonban már két-három ezren tüntettek Kossuthot és Garibaldit éltetve. Vidéken is nemzeti
színű zászlókkal, hazafias beszédekkel, Kossuthot éltető feliratokkal adtak kifejezést nemzeti
érzéseiknek az ünnepségeken résztvevők.266 Szegeden a körmenetet tiltották be, illetve nem
engedélyezték a Szegedi Híradó által meghirdetett verspályázat nyertes költeményének
elszavalását és megjelentetését.267 A hivatalos ünnepségek után több vidéki városban, mint
például Szegeden kisebb csoportok tüntetve vonultak keresztül az utcákon Kossuthot és
Garibaldit éltetve.268 Gyulán az ünnepi ebédnek helyet adó étteremből eltávolították Ferenc
József mellszobrát és a katolikus templom tornyára kitűzték a nemzeti lobogót.269 Szabadkán a
városi rendőrfőnök az ünnepség végén a Szent Rókus kápolna előtt a Himnuszt és a Szózatot
éneklő tömeget feloszlatta.270 Aradon, a város erdejében tervezett 300 fős bankettet betiltották,
a nőknek a magyar kalap viselését megtiltották.271
Az 1860. év még egy október 6-ához kapcsolható, burkolt nemzeti megmozdulást is hozott.
Batthyány Lajos és a tizenhárom aradi vértanú kivégzésének emléknapja alkalmából, melyről
nyilvánosan megemlékezni ekkor még természetesen nem lehetett, október 7-én vasárnap
szentelték fel a svábhegyi Szent László kápolna még befejezetlen épületét. Az esemény
jelentőségét mutatja, hogy a szertartást maga a hercegprímás végezte. Az ünnepség színhelyére
vezető utat nemzeti színű lobogók övezték, és az eseményen a két város tanácsának képviselői
mellett hatalmas tömeg volt jelen. A helyi birtokosok nevében Báró Eötvös József üdvözölte a
főpapot. Kardot kötve, nemzetiesen öltözött ifjúság állt sorfalat a szertartásra érkezőknek. A
kápolna még csak kívülről készült el, belül hiányzott a szószék, az orgona, és a karzatra vezető
lépcső. A szertatás végén a résztvevők hangosan éljeneztek és a Szózatot énekelték.272 Az
ünnepség leírását megfigyelve világosan látszik, hogy az egyszerű kápolnaszentelés egyházi
szertartását lelkes és tömeges nemzeti érzelmű megnyilvánulás övezte. Természetesen nem
lehet véletlen, hogy a még félig kész kápolnát, az 1848-as minisztérium egyik tagjának
jelenlétében, az ország első számú főpapja szentelte be nemzeti ruhába öltözött fiatalok és a
Szózatot harsogó közönség jelenlétében október 6-a másnapján. A katolikus egyházfő politikai
aktivizálódására a Pesti Napló nyíltan utalt is. 273 Az 1860. október 6-a alkalmából a
Svábhegyen felszentelt kápolna esetéről Szabad György is beszámol.274
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Természetesen 1860 őszén Magyarországon még nem lehetett október 6-a semmiféle nyílt
megemlékezés tárgya, de a felfokozott politikai hangulatot és lehetőségeket tükrözi, hogy a
Pesti Napló hírül adta a Svájcba emigrált magyarok megemlékezését Battyhány Lajos kivégzett
miniszterelnök halálának emléknapjáról.275
Ausztria megrendült külpolitikai helyzete, a vesztett háború és a magyarországi forradalmi
hangulat a birodalom vezetését sürgős belpolitikai engedményekre késztette. Az 1860. évi
októberi diplomában a konzervatív arisztokrácia megoldási javaslata jutott érvényre, egy
kísérlet volt a történetileg kialakult államszerkezethez való visszatérésre: immár a magyar
országgyűléssel szemben a birodalom többi tartománygyűlésének összessége állt, de az
abszolutizmusból csak annyit számolt fel, amennyi az arisztokrácia és az udvar megbékéléséhez
feltétlenül szükséges volt.276 Az októberi diploma visszaállította a Magyar és az Erdélyi
Kancelláriát, valamint a Helytartótanácsot és ismét bevezette a magyar nyelvű közigazgatást, s
lehetővé tette a megyei önkormányzatok helyreállítását is. Bécs kilátásba helyezte a magyar
országgyűlés összehívását, azzal a céllal, hogy az rendezze az uralkodó és Magyarország
viszonyát, azaz készítse elő a koronázást, de ehhez feltételül szabta az 1848-as törvények
felülvizsgálatát. Ám mint ismeretes a magyar liberális politikusok elutasították az 1848 előtti
állapotok restaurálására irányuló törekvést. A politizáló megyei nemesség az 1848-as áprilisi
törvényekben rögzített alaphoz kívánt visszatérni, ennek érdekében számos helyen 48-as
bizottsági tagokat választották újjá. Több esetben emigráns politikusokat is megválasztottak
tiszteletbeli tagnak.277 A megyék sorra ellenszegültek az általuk törvénytelennek ítélt adózásnak
és újoncozásnak. A főispánok pedig nem tudtak vagy nem mertek ez ellen fellépni.278 Az
uralkodó kérésére 1860 decemberében összehívott esztergomi prímási értekezlet azt javasolta,
hogy az új országgyűlést az 1848-as választójogi törvény alapján hívják össze.279
Az októberi diploma fogadtatása Bécsben kedvező volt, Magyarországon azonban a központi
kormány által elrendelt ünneplés az ország alkotmányának „helyreállítása” felett tüntetésbe
fordult.280 Október 23-án este a fiatalság soraiból alakult tömeg a kivilágított városháza előtt
gyülekezett. A régi német színház romjainál a katonaság fegyverrel kezdte meg szétoszlatni a
csoportosulást. Itt két tüntető esett el. A katonaság a szervezkedés gócpontjaiba, elsősorban a
Fillinger és a Zrínyi kávéházba is betört a tüntetés résztvevői után kutatva. 12 sebesültet
szállítottak a Rókus kórházba. Az egyik áldozat, Rábesz Ferenc iparosmester volt, akinek
„Genfből október 6-ról írják az Österr. Zeitungban. Tegnap J. de Genévben egy hirdetés tudatja, hogy másnap,
f. hó 6-kán délelőtt 10 órakor ünnepélyes gyász istentisztelet fog tartatni az ezelőtt 11 évvel kivégeztetett Batthyány
Lajos grófért. Ez meg is tartatott a kat. templomban mintegy 30 itt élő magyar, s több lengyel, román stb.
jelenlétében.” Pesti Napló, 11. évf. 1860. okt. 16. 242. sz. 3.
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temetésére október 26-án került sor. Koporsóját a Rókus kórháztól a temetőig a fiatalság a
vállán vitte. Tüntetésre került sor Pozsonyban és Eperjesen is. A Helytartótanács 1860.
november 30-i rendeletének értelmében lehetővé vált az osztrák kétfejű sasos címer helyett a
régi nemzeti jelképek használata, de pontosan nem határozták meg, hogy e rendelkezés a
kincstári és katonai épületekre is vonatkozik-e.281 Ezt követően – számos esetben utcai
zavargásokkal kísérve – országszerte nagy buzgalommal indult meg a sasok leverése a
középületekről. Egy a Helytartótanács elnökségéhez érkezett jelentés szerint az októberi
diploma következtében Magyarországon „bármiféle törvényes tekintélynek a tisztelete
tökéletesen megszűnt és a forradalmi szellem már teljes nyíltsággal jelentkezik”282. Schmerling,
későbbi államminiszter utólagos véleménye pedig az volt, hogy a túl sok engedmény
Magyarországon anarchiát okozott.
1860. november folyamán egyre erősödtek az elégedetlenkedő hangok. Szabad György
számtalan esetet sorol fel a császári tisztviselők elleni akciókról, a rendszerrel együttműködők
nyilvános helyeken való megszégyenítéséről, inzultálásukról, ablakaik beveréséről. Egyre több
helyen kerültek le a kétfejű sasos Habsburg címerek erőszakkal a középületekről, Eperjesen a
tömeg Berlioz Rákóczi indulójának hangjaira szállt szembe a csendőrökkel, Debrecenben
mintegy ezer ember rohanta meg a dohánybeváltó hivatal és feldolgozó üzem telepét és az
épületek felgyújtásával, valamint a vezetők felakasztásával fenyegetőztek. Ferenc József 1848.
évi trónfoglalásának december 2-i évfordulója számos vidéki városban az uralkodó elleni
kifakadásokra adott okot. Vácott és Debrecenben az elnyomó hatalom elleni gyűlölet
megnyilvánulásait csak a csendőrség és a katonaság bevetésével sikerült elfojtani ezen a napon.
1860 őszén az újoncozás és az adóbehajtás is jelentősen, a korábbi évekhez képest nagyobb
mértékben akadozott.283
Szabad György Forradalom és kiegyezés válaszútján című nagyszabású munkájában arra
mutatott rá, hogy 1860 őszén a magyarországi közhangulat forradalmi volt, s a közvélemény
döntő többsége, kedvező nemzetközi feltételek mellett kész lett volna küzdeni Magyarország
teljes elszakadásáért Ausztriától. Ugyanakkor a magyar politika fő erői mégis közös 48-as
jelszavak alatt haladtak a soron következő időszakban, ha nem is azonos tudattal, ha nem is
azonos célok felé.284 Az 1860. december 14-i bécsi minisztertanácson egyesek az ostromállapot
kihirdetését követelték Magyarországon.285 1860 végén és 1861 elején a magyar politikai
közéletben két érzés uralkodott el egyszerre: a reménykedés a felszabadulás közelségében,
illetve az elkeseredés a megbékélés vagy a kompromisszum lehetőségének csökkenése miatt.286
Anton Schmerling 1860. december 13-i kinevezésével hirtelen megváltozott a bécsi koncepció
a birodalom alkotmányos átalakítására vonatkozóan. Az új irányvonal elképzelései 1861
februárjában láttak napvilágot. Az un. februári pátens hivatalosan ugyan az októberi diploma
alkotmányos szellemében, de egészen más birodalmi berendezkedést helyezett kilátásba. Az új
ember, Schmerling, a Schwarzenberg kormány volt igazságügy miniszterének287 alkotmányos
centralizmusa alapvetően annyiban különbözött Schwarzenberg egykori birodalmi
koncepciójától, hogy most egy alkotmányos Ausztria törekedett egy alkotmányos nagynémet
egység létrehozására a maga vezetésével. A birodalmi egység koncepciójának keretében
281
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birodalmi parlamenttel kívánta az uralkodói abszolutizmust korlátozni.288 A Schmerling által
megvalósított 345 tagú birodalmi parlamentbe Magyarország 85, Erdély 26 és Horvátország 9
képviselőt küldhetett volna. Ezzel Schmerling lényegében felszámolta a több évszázados
magyar alkotmányos különállást és az ország területi integritását. Magyarországot be kívánta
tagozni, az ugyan némiképpen alkotmányossá váló, hatalmas közép-európai Habsburg
birodalomba.
1861 januárjától, az országgyűlés összehívását követően nagy lépésekben haladt előre az
1848/49. évi eseményekhez kapcsolódó kultusz kiépülése. 1861 elején egymással versengve
jöttek létre a honvédsegélyező egyletek, tükrözve azt, hogy a megindult alkotmányos
átalakulással az elmúlt évek mély hallgatása is megtört. Ezzel lehetőség kínálkozott arra, hogy
az ország lakói nyíltan emlékezzenek 1848/49 hőseire és vértanúira. A honvédegyletek
nagyszabású gyűjtőakciókat, jótékonysági hangversenyeket, estélyeket szerveztek a honvédek
és családjaik javára. Az egyletek hivatalosan megfogalmazott célja a szabadságharcban elesett
honvédek özvegyeinek és árváinak, illetve a rokkant és keresőképtelenné váló honvédek
családjainak gyámolítása volt, ám az osztrák kormányzat idegenkedve és aggódva tekintett a
honvéd egyletek tevékenysége elé. Az egyletek által készített 1848/49-es honvédek adatainak
pontos összeírásában egy belső ellenállás kirobbanása esetén a gyors mozgósítás veszélyét látta.
Ezzel összecseng Kossuth Magyarországra küldött üzenete is, miszerint „a honvédegyletek
legyenek biztos támaszai és kiindulópontjai az eljövendő felkelésnek.”289 Az országban
létrejövő honvédegyletek formailag önállóan működtek, de levelezés útján szoros kapcsolatot
tartottak fenn egymással. Az 1861. január 20-án megalakult pesti honvédegylet vezető szerepet
játszott az országos hálózat működtetésében.290
A honvédegyletek aktív tevékenysége mellett számtalan formában tört felszínre a 11 évig
kényszeredetten elfojtott nemzeti érzés. Tudomásunk van arról, hogy 1861. március 5-én
gyászmise keretében megemlékezést tartottak a szolnoki csata 12. évfordulója alkalmából.291
Szintén 1861 tavaszán, március 15-e emléknapja közelében, március 9-én mutatták be a
Nemzeti Színházban Erkel Ferenc új operáját, a Bánk bánt. A hirtelen kitörő nemzeti
lelkesedést tükrözi Szeged városának az az elhatározása, hogy az útjelölőket és karfákat,
melyek eddig az osztrák fekete-sárga színnel voltak bevonva, nemzeti színűre festessék be. A
hír szerint ezt már több helységben megtették, s „óhajtandó, történjék meg mindenütt mentül
előbb, hadd lássuk, amit tíz évig csak tudni, de kimondani alig volt szabad: hogy
Magyarországban vagyunk.”292
2.4. Március 15-i megemlékezések 1861-ben

Schmerling félalkotmányos rendszerében az uralkodó korlátlan joga maradt a külügy és a hadügy. A parlament
ugyan létrejött, mely törvényeket hozhatott és ellenőrizhette az államkölcsönök felvételét és az adók kivetését, de
az állami költségvetést csak vizsgálhatta, nem volt szükséges azt jóváhagynia. Fontos, az alkotmányosság
alapelveibe ütköző szempont, hogy az így létrejött kormány nem volt felelős a parlamentnek. A létrehozott un.
szűkebb birodalmi tanács több mint felét, a birodalom összlakosságát tekintve csupán 36%-os németség adta. A
bevezetésre került kuriális választási rendszer is azt a célt szolgálta, hogy a vegyes nemzetiségű területeken a
németség kerüljön képviseleti fölénybe.
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Ebben a felfokozott politikai hangulatban, az országgyűlési választások kellős közepén került
sor március 15-e évfordulójára 1861-ben. A megélénkülő nemzeti politikai élet egyenes
folytatásaként kívánkozna, hogy immár az alkotmányos légkörben március 15-éről
nagyszabású ünnepségek keretében emlékezzenek meg. Ez azonban a fővárosban elmaradt. Sőt
az előző évtől eltérően 1861. március 15-én a pesti egyetemi ifjúság mindennemű utcai
tüntetéstől tartózkodott, és ezt az elhatározását egy nyilatkozat formájában meg is erősítette,
melyet a sajtó útján tett közzé. 293 Minden bizonnyal az előző év véres kimenetelű március 15i tüntetésének emléke óvatosságra intette az ifjúságot és a politikai elitet is, és nem lett volna
szerencsés bármiféle zavargással beárnyékolni az éppen megindult alkotmányos változást. A
napi sajtót olvasva bizonyítékot is találhatunk arra, hogy konkrét provokációtól tartottak. Erre
utal egy, a Magyarország hasábjain Klapka György és Türr István aláírásával megjelent nyílt
levél is. „Értésünkre esett, hogy osztrák ügynökök a küszöbön álló választásokat korai
mozgalmak előidézésére fel akarják használni. Hazafiúi kötelességünket teljesítjük, midőn
honfitársainkat erre figyelmeztetjük, s egyszersmind arra intjük, hogy egész igyekezetöket ama
tervek hiúsítására fordítsák. Idő előtti felkelés Magyarországon csak akadályozná legjogosabb
reményeink valósultát. Reméljük, hogy e tanácsunkért senki sem hozza kétségbe
hazafiságunkat. Úgy véljük, hogy mindazok, kik otthon, vagy külföldön szegény szerencsétlen
hazánk felszabadításán működnek, egyértelemben vannak velünk az iránt, hogy: erőnket nem
szabad elforgácsolnunk, míg kedvező alkalom nem nyílik a nemzet végletig vitt elhatározása
igazolására.” 294
A baloldali Magyarország című lap is óvatosságra intett. A lap március 15-ét nevezetes napnak,
„az újonnan felvirradt nemzeti önállóság nagy eszméjének tizenharmadik évnapjának” nevezte
ugyan – mely alkalomból a város templomainak kapui estig nyitva tartottak – de örömmel
üdvözölte a fiatalság önmérsékletét, hiszen – a tudósító szerint – a megemlékezésnél most
fontosabb dolgok forogtak kockán. Olvasóit csendes, nyugodt emlékezésre intette.295
A fővárossal ellentétben 1861-ben március 15-ét több vidéki városban viszont megünnepelték.
A tudósítások szerint az emléknapot elsősorban a szabadságharc hőseire való emlékezésnek
szentelték, de megjelentek a „törvényes alkotmány évnapja”, illetve a „sajtószabadság
ünnepe” titulusok is. A forradalmi vívmányok emléknapja leginkább mégis az immár 12 éve
elfojtott gyász érzésének hirtelen felszínre törésében nyilvánult meg, s ezáltal a szabadságharc
leverését követő első – némileg ugyan cenzúrázott viszonyok közé szorított – alapvetően
szabadon megünnepelhető március 15-e elsősorban a szabadságharc és a halottak iránti
kegyeletet kimutatásáról szólt.
A vidéki megemlékezések főként istentiszteletek és imádságok keretében zajlottak, az emberek
felkeresték a temetőkben az elesett honvédek sírjait, a városokat este kivilágították.
Debrecenben, Győrben, Nagyváradon a boltok is zárva voltak.296 A győri bencés templomban
tartott ünnepi nagymise után a több ezres hívő sereg a templom előtti téren gyűlt össze, ahol
elénekelték a Szózatot. Este a kivilágított város utcáin keresztül az ifjúság nagy tömeg
„Nyilatkozat. Alólírottak azon elterjedt hazug hír megcáfolására, mintha a szab. kir. egyetemi ifjúság ma, azaz:
marc. 15-én bárminemű a közbékét s csendet zavaró tüntetésekben részt venni szándékoznék, vagy azokat éppen
előkészítené; kinyilatkoztatjuk, hogy az egyetemi ifjúság semminemű tüntetésekben részt venni nem fog, annál
kevésbé fogja azokat előkészíteni, sőt inkább áthatva hazafiúi kötelességétől, a közbéke és csend fönntartását
elősegíteni iparkodandik. Az egyetemi ifjúság.” Pesti Napló, 12. évf. 1861. márc. 15. 62. sz. 3.
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kíséretében, 50-60 fáklyás vezetésével a vásártér melletti temetőbe zarándokolt és ott
imádkozott.297 Kalocsán reggel 8-kor nagy tömeg ment ki a kálváriához, ahol a mise végén
szintén a Szózatot énekelték. Estére a városi tanács, mint a „törvényes alkotmány évnapjára”
általános kivilágítást rendelt el, a rendeletet azonban néhány aggodalmaskodó hangra hallgatva
később visszavonták. Ennek ellenére magánkezdeményezésre, a helyi kaszinó példáját követve,
szinte minden magánház ablakában gyertyát gyújtottak, az utcákat ellepték az emberek, akik
nemzetiszínű zászlókkal a Szózatot énekelve éjfélig vidám spontán felvonulást tartottak.298
Szécsényben szintén gyászistentisztelet keretében emlékeztek meg a szabadságharcban elesett
hősökről. A fáklyafényben úszó ravatal homlokzatán két keresztbe tett kard állt koszorúval
összetartva; felette sastollas süveg és 1848/49-es felirat, alatta egy nemzeti és két gyászlobogó
között Magyarország címere. Szegeden a színház igazgatója az esti előadás bevételét az írói
segélypénztár és a helyi honvédegylet javára fordította. A bemutató darabjait nemzeti
érzelmeket megmozgató alkotásokból válogatták össze. Színre került Szigligeti Ede 1848-ból
való II. Rákóczi Ferenc fogsága című darabja, valamint Jókai Petőfi keresők című verse, végül
az estét a Klapka induló eléneklésével zárták.299
Az ünnepnap korlátozott, cenzúrázott szabadságát tükrözi, hogy Egerben a város katonai
parancsnoka nem engedélyezte Tóth Károly, volt honvéd huszár tiszt temetésének megtartását
március 15-én.300 Aradon pedig a hatóságok annyira tartottak egy demonstrációtól, hogy
megerősített őrség járta a város utcáit, s még az imádkozó asszonyokat is kiutasították a
templomokból.301 A rendbontások és provokációk elkerülésére több ízben figyelmeztetett a
sajtó. Az elővigyázatosság nem volt hiábavaló. A feszült hangulat eredményeképpen március
15-én este Győrben az utcákat járó ünneplő fiatalság több olyan ház ablakát beverte, mely nem
volt kivilágítva az ünnep tiszteletére.302 Kecskeméten szintén e nap emlékére a helyi
adófelügyelő házát és ablakait beverték.303
1861-ben felbukkant a Habsburg ház trónfosztásának, április 14-ének a dátuma is, mint
lehetséges ünnepelhető emléknap. A tervek szerint Pesten április 14-én este 2000 fáklyával
vonultak volna az emigrációból éppen „hazatért” Gróf Teleki László szállása elé. A tüntetést ő
maga akadályozta meg, és az eseményt lefújták.304
Az októberi diploma szellemében 1861 januárjában összehívott országgyűlés feladata végül
arra korlátozódott, hogy véleményt mondjon az októberi diplomáról és a februári pátensről. A
válasz nem volt kérdéses. A magyarországi politikai erők a pátens ellentáborába sorakoztak fel.
Az országgyűlésen többséget szerzett, Teleki László nevével fémjelzett Határozati Párt és Deák
Ferenc vezette Felirati Párt végül – Teleki személyes tragédiájának közbejöttével – csak a
visszautasítás módján vitatkozott. A Határozati Párt, saját maga leszavazását megszervezve
(ennek következtében szakadt le a szélsőbal párt) Deák felirati javaslata mellett foglalt állást.
A felirat egyértelműen az 1848-as alapra helyezkedett, s visszautasította mindkét említett
dokumentumot. Sérelmezte az 1848-as törvények felfüggesztését, a törvénytelenül kivetett
adókat. Minden további egyezkedés feltételéül az1848-as törvények helyreállítását tekintette.
Sérelmezte továbbá az uralkodó 1848. december 2-i lemondásának módját, melyet
Magyarországgal külön törvényes úton nem is közöltek, és hangsúlyozta, hogy Magyarország
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soha nem volt része az Osztrák Császárságnak.305 A felirat a perszonáluniós kapcsolaton kívül,
tehát a király személyén kívül nem ismert el semmilyen közös intézményt, mint pl. birodalmi
tanácsot Magyarország és a birodalom többi tartománya között. Ugyanakkor Deák nem vágta
el a kapcsot a nemzet és az uralkodóház között, hiszen úgy nyilatkozott: „Nem akarjuk mi a
birodalom fönnállását veszélyeztetni, s készek vagyunk azt, amit tennünk szabad, s önállásunk
és alkotmányos jogaink sérelme nélkül tehetünk a törvényen túl is méltányosságból megtenni.”
306
De csak mint önálló, szabad ország volt hajlandó a birodalom másik részével, mint önálló
szabad országokkal érintkezni. A kapcsolat rendezésének alapjául a magyar országgyűlés által
még mindig egyedül törvényesnek elismert 1848. évi áprilisi törvényeket tekintette. „Ha tűrni
kell, tűrni fog a nemzet, hogy megmentse az utókornak azon alkotmányos szabadságot, melyet
őseinktől öröklött” „amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét
visszahozhatják, de amiről a nemzet önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz és
kétséges.”307
Az alkotmány helyreállítására irányuló kísérlet tehát nem járt sikerrel. 1861. augusztus 22-én
Ferenc József (katonaság közreműködésének kilátásba helyezésével) feloszlatta az
országgyűlést és ezzel meghiúsult az uralkodóházzal való kapcsolat alkotmányos rendezésének
lehetősége. Ez a „pofon” a magyarság nemzeti sebeit ismét felszakította, felkorbácsolva a
nemzeti érzéseket, melyek 1867-ig, a kiegyezés létrejöttéig ismét csak elszigetelt, visszafogott
és titokban tartott megnyilvánulásokban juthattak kifejezésre.
1861 szeptemberében még ünnepélyes külsőségek között felavatták a gödöllői temetőben a
szabadságharcban elesett 160 honvéd közös sírja fölé emelt síremléket. Emellett a
Magyarország hírt adott arról is, hogy október 5-én délelőtt gyászistentiszteletet tartottak
Batthyány Lajos emlékére a belvárosi plébániatemplomban. 308
2.5. Március 15-i megemlékezések 1862-1867 között
Az országgyűlés feloszlatása után Magyarországon az un. provizórium évei következtek.
Schmerling abban reménykedett, hogy Magyarország előbb utóbb elküldi képviselőit a
birodalmi parlamentbe. Ugyanakkor az októberi diploma szellemében helyreállított Magyar
Királyi Kancelláriát, a Helytartótanácsot és a magyar ügykezelési nyelvet az alkotmányos
állapot felszámolása után továbbra is fenntartották. A kancellária 1861. október 27-i
rendelkezése feloszlatta a megyegyűléseket és a megyék további ellenállásának megtörésére a
katonaságot is készenlétbe állították. Az elégedetlen megyék élére a kormány királyi biztosokat
küldött ki, a megyei közigazgatás élére pedig főispáni helytartókat neveztek ki. A régi megyei
tisztviselőket leváltották. A közrend fenntartása érdekében katonai bíráskodást vezettek be,
azaz a katonai bíróságok illetékességét kiterjesztették a polgári személyekre is. Betiltották az
Az első felirati beszéd szövegét lásd MOLNÁR–DEÁK 2001, 51-73.
Részlet az első, a május 13-i felirat szövegéből. MOLNÁR–DEÁK 2001, 59.
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éppen újjáalakult honvéd egyleteket is. A nemzeti érzések ettől kezdve ismét csak a magán
szférában, elsősorban a polgári egyleti élet keretei között, nyilvánulhattak meg. A gazdasági
egyesületek, vidéki olvasókörök, kaszinók nyújtottak egyedül teret az óvatos nemzeti közösségi
együttlétekre. 1862-ben a Helytartótanács rendeletet adott ki, melyben előírta, hogy a gazdasági
egyletek közgyűléseinek összehívását előzetesen be kell jelenteni a hatóságoknál, hogy azok
ellenőröket küldhessenek ki, akik beszámolhatnak majd a közgyűlés résztvevőiről, illetve a
gyűlés lefolyásáról.309
1861 őszétől az 1867-es kiegyezés megkötéséig egy újabb, az alkotmányos önrendelkezéstől
megfosztott átmeneti korszak köszöntött az országra, melyben a forradalomra való emlékezés
ismét tiltva volt. A mindennapi élet terén az emberek nehezen tudták elfogadni a politikai élet
lehetőségeinek ismételt beszűkülését. Ezt tükrözi többek között az az eset, melyről Luckig
János, váci járási alszolgabíró tett jelentést, melyben arról olvashatunk, hogy 1861. december
11-én az állami adó beszedésére Pécelre érkező két adószedő felháborodásának adott hangot
azt tapasztalván, hogy a községháza falán még mindig Garibaldi és Türr képeit találták.310 1862
januárjában azért indult eljárás egyes veszprémi tisztviselők ellen, mert egy vendéglőben
forradalmi dalokat énekeltek.311 1862 februárjában Győr város volt főbírájának temetésén a
helyi tisztviselői kar nem képviseltette magát, tudjuk meg az országos hadi főparancsnokságnak
a Helytartótanács elnökségéhez írt egyik leveléből. Az ilyen tapintatlan viselkedésnek a
jövőbeli súlyos megbüntetését helyezte kilátásba Gróf Pálffy Móric, a Helytartótanács elnöke,
aki ez alkalommal még hajlandó volt türelmet tanúsítani és csupán félreértésnek tulajdonította
e kellemetlen eseményt.312 1862 márciusában Gróf Haller Sándor, Bihar megye volt főispánja
egy nevezetes Sándor napi összejövetelt rendezett, melyen mintegy 140-en gyűltek össze az
alkotmányos korszak tisztviselői közül. Az eset kapcsán a Helytartótanács elnöke számon kérő
levelet intézett Bihar megye kormányzó alispánjához, és megrótta azért, hogy nem lépett fel
elég erélyesen – a kétségtelenül politikai színezettel bíró – vendégség ellen. Az iratok között
ott találjuk az alispán mentegetőző levelét, melyben ártatlan hangon fejtegette, miszerint
előzetesen valóban tudomása volt a Sándor napi összejövetelről, de semmi kivetnivalót nem
talált benne, tekintettel arra, hogy a névnapok megülése „a magyar társadalmi életnek elejétől
fogva egyik szebb oldalát képezte”. Ugyanakkor ő is gyanúsnak nevezte, hogy a szokásosnál
nagyobb számú vendégsereget hívott össze az ünnepelt, és elismerte, hogy igazán feltűnő volt,
hogy a látogatók között „csak egyre sem találhattam a jelen rendszer és kormányzat hívei, s
emberei közül, valamennyien a volt, s magukat úgy nevezgettetni szeretett alkotmányos
tisztviselők, megye bizottmányi tagok, s általában a tisztelt gróf úr elvbarátaiból kerültek ki.”313
1862. április 2-án Csácsi helységben a helyi lelkész, Modrovics Gergely bencés szerzetes tanár
szervezésében számos, a jelentésben meg nem nevezett, Zalaegerszegről érkezett, ismert
ellenzéki érzelmű egyén jelenlétében a félévi vizsgák befejezését a tanulók úgy ünnepelték
meg, hogy Deák Ferenc virágkoszorúzott képe előtt Vörösmarty és Petőfi költeményeket
szavaltak, majd felcsendült egy, az említett tanár által írt Deákot magasztaló vers is. Az
ünnepség zárásaként a résztvevők felállva a Szózatot énekelték. Az esetet a Helytartótanács
tüntetésnek minősítette, s felkérte a zalaapáti Szent Benedek rend priorját, hogy Modrovics
Gergelyt utasítsa rendre, vagy szükség esetén helyezze át másik rendházba. A prior védelmébe
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vette rendtársát és mentségképpen megállapította, hogy a tanárnál rossz vagy politikai tüntetési
szándék nem forgott fenn, ezért csupán a szigorú rendre utasítás mellett döntött. Az esetnek
végül nem lett komolyabb következménye, az eljárást megszüntették.314
Sáros megye főispáni helytartója, Hlavács János el akarta távolíttatni a Pétermezőn 1860.
december 26-án emelt honvéd emlékművet. Az emlékművet eredetileg titokban az éj leple alatt
állították fel annak idején a szabadságharc pétermezei csatában elesett honvédei iránti
tiszteletből. Később felsőbb rendelet folytán Schleiminger László, volt szebeni cs. kir.
közigazgatási szolgabíró az emlékművet eltávolíttatta, s saját házának udvarán őrizte. Az
időközben elhunyt Schleiminger fiai aktív résztvevői voltak az 1860. októberi tüntetéseknek és
különösen a császári sasok leszaggatásában serénykedtek. Az emlékkövet a volt szolgabíró fiai
helyezték vissza ismételten eredeti helyére. Pálffy végül engedékenynek mutatkozott az ügyben
és a főispáni helytartónak írt válaszában hangsúlyozta, hogy az emlékmű maradjon, kivéve
persze azt az esetet, ha netalán újabb politikai tüntetések színhelyéül szolgálna. 315
Az Országos Levéltár neoabszolutizmus kori iratai között bukkantunk rá egy szerény, óvatos
március 15-i megemlékezésre 1862-ből. Az iratok szerint Rozsnyóban 1862. március 15-én, a
forradalom emléknapja tiszteletére a helyi katolikus és evangélikus iskola tanulóinak
buzdítására, a város ablakait (a püspök és a kanonokok lakásait kivéve) mind kivilágították. A
Gömör megyei királyi biztos, Koveska József 1862. március 25-én Rimaszombatban kelt
jelentése szerint egy katolikus és egy evangélikus tanulókból álló küldöttség járta végig a
házakat, melynek eredményeképpen a püspök és a kanonokok lakását, valamint egyes
magánházakat leszámítva, az egész város ki lett világítva. A jelentés írójának gyanúja szerint a
római katolikus főgimnáziumban alkalmazott Veskay Zsigmond és Zubriczky Flórián
premontrei tanárok álltak az ügy hátterében. Veskayt két évvel korábban politikai és erkölcsi
magaviselete miatt tanári székétől már egyszer megfosztották, Zubriczkyt pedig felségsértési
bűn miatt vonták vizsgálat alá, de bizonyítékok hiányában felmentették. A jelentés írója szerint
mindkét tanárt, elsősorban „rossz irányú és befolyásos politikai szellemük” miatt fel kellene
menteni tanári állásukból. A Helytartótanács elnöksége 1862. március 31-én Gömör megye
királyi biztosának írt levelében szigorú nyomozást rendelt el az ügyben és részletes jelentést
kért, a rendezőket pedig haditörvényszék elé kívánta állítani. Választ várt arra is, hogy a város
vezetőit nem terheli-e valamiféle felelősség az ügy kapcsán. Gömör megye királyi biztosa
válaszlevelében mellékelte a felső járás főszolgabírájának nyomozati jelentését, (amelyik
sajnos nincs az iratok között). Csak annyit tudunk, amennyit a királyi biztos előrebocsátott a
nyomozati anyagból. Eszerint a kivilágítás indítványozóit és rendezőit nem sikerült felfedni, és
megállapította, hogy a város vezetése a kivilágítást, a nagyobb feltűnés elkerülése végett, nem
akadályozta meg. A Helytartótanács elnökségének június 8-án kelt újabb leveléből azonban már
kitűnik, hogy a vizsgálati iratok szerint, a kivilágítás rendezői Sztankay László és Kiszely
Sándor tanulók voltak. A levél szerint az egyik tanú nyilatkozatából biztosan következtethető,
illetve a tanulók maguk is beismerték, hogy erről a tervükről az ünnep előtti napokban egyes
helyeken már beszélgettek. „Bármily kevés fontosságot tulajdonítsak is ezen eseménynek,
mellőznöm mindazonáltal nem lehet, hogy ilyet, habár csekély jelentőségű, de világosan
kormányellenes tüntetésre irányzott cselekvényeknek megrovatlan maradniuk már csak az
okból sem lehet, mert hasonló kihágásokra éppen a tanuló ifjúságnál nagy hajlam mutatkozik,
s azoknál s a belőlük származható komolyabb irányú következéseknek ideje korán elejét venni
okvetlenül szükséges.” 316 Emellett a Helytartótanács elnöksége elmarasztalta a város vezetését,
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amiért nem akadályozta meg a kivilágítást. A királyi biztosnak pedig megüzente, hogy nem lesz
felesleges, ha a városi elöljáróságot ezért a mulasztásért rendre utasítja.
1862. március 15-én a pesti egyetemisták sem hagyták nyom nélkül elmúlni a forradalom
évfordulóját és kivonultak a Kerepesi temetőbe Forinyák Géza és Rábesz Ferenc (az 1860.
október 23-i tüntetésen lelőtt iparos segéd) sírjához. A pesti egyetem épülete elől délután fél
ötkor néhány diák indult a kitűzött cél felé, majd útközben mintegy 200 főre növekedett a
csoport létszáma. Forinyák sírjánál egy fiatalember beszédet mondott és arra intette társait,
hogy vegyenek példát az 1860. március 15-i megemlékezés hőséről. A Szózat eléneklése után
Rábesz Ferenc sírjához mentek, ide is nemzetiszínű szalaggal ékesített koszorút helyeztek, majd
a Himnuszt énekelték. A Forinyák sírján lévő fakeresztre a következő verset írták: „meghalni a
honért szép dolog – bár volna ezer oly ifjú, mint te – akkor volna szép hazánk boldog – itt volt
egy hű honleány, Nagy Betti.”317 Ugyanebben a jelentésben említi Worafka pest-budai
rendőrigazgató, hogy a krisztinavárosi temetőben nyugvó honvédek sírjára ezt írták: „Március
15. ünnepnap! Még el fog jönni, még el kell jönni!”, illetve a Józsefvárosi temetőben Noszlopy,
Jubál, Sárközy sírjára szintén kormányellenes szavakat róttak.318 Pest város főpolgármestere,
Krászonyi József március 21-én, a Helytartótanács elnökségének felkérésére jelentésében
kifejtette, hogy amint a tüntetés tudomására jutott, ő azonnal a helyi osztrák katonai
parancsnokhoz, Neuwirth lovaghoz ment, akivel abban állapodtak meg, hogy amennyiben a
tanuló ifjúság tüntetése kihágás és nagyobb feltűnés nélkül lezajlik, azért, hogy az esemény a
kelleténél nagyobb hangsúlyt ne kapjon, inkább nem avatkoznak be. Az eset kapcsán a városi
főkapitány révén értesítették Pauler Tivadar rektort és felkérték, hogy saját hatáskörében
fejezze ki rosszallását a tanuló ifjúság felé és a hasonló esetek megismétlődését a jövőben tiltsa
meg. Más intézkedést a főpolgármester nem látott szükségesnek azért sem, mert a tüntetés a
városban nem keltett feltűnést, s az aznapi országos vásár ellenére a legnagyobb rend és csend
uralkodott.319 A főpolgármester jelentését a Helytartótanács elnöksége elfogadta ugyan, de
nyomatékosan felhívta a város vezetésének figyelmét arra, hogy a jövőben az ilyen természetű
eseményekért és bárminemű tüntetésért a város főkapitányát terheli minden felelősség. Az ilyen
tüntetések gyülekezési helyéül szolgáló kávéházak és vendéglő tulajdonosok pedig –
iparhelyiségük bezárásának kilátásba helyezése mellett – akadályozzák meg az efféle
összejöveteleket, valamint hasonló esetekben kötelesek azonnal jelentést tenni a városi
kapitányságnál.
1862. évi március 15-i emléknapról a magyar sajtóban semmiféle adatot nem olvashatunk.
Bécsben azonban, a februári pátenssel beköszöntött korlátozott alkotmányos időszak hatására,
először kapott nagyobb nyilvánosságot az 1848-as márciusi bécsi forradalomra való, a
korábbiakban mindig tiltott megemlékezés.320 A bécsi Reform című lapban Franz Schuselka,
liberális osztrák politikus március 13-át, mint nevezetes napot, a következő szavakkal üdvözölte:
„Míg Ausztria fönnáll – s adja Isten, hogy sokáig boldogan s dicsőségesen fönnálljon –
mindaddig március 13-a ünnepnapja legyen minden népek, s osztályoknak. Igen,
mindnyájaknak! Mert azon nap mindnyáját megáldotta, meg azokat is, kik áldását nem értették,
sőt azokat is, kik megátkozták azt. Bármi nagy és dicső történjék s alkottassék ezután
Ausztriában, annak forrása 1848. március 13-a. El kellene jönni az általános újjászületés nagy
Worafka pest-budai rendőrigazgató jelentése a Helytartótanácshoz MNL OL D191 IV.A. 6706/1862.
Az események leírására lásd Lukács 1955, 314-315. Az Országos Hadi Főparancsnokság jelentése MNL OL
D191 IV.A. 6509/1862.
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napjának. Mi mindnyájan, öregek és ifjak, magas és alacsony sorsúak, gondolkozásunk,
akaratunk s igyekezetünkben azon nagy, dicső s örökre emlékezetes napnak vagyunk
gyermekei.”321 A Magyarország ugyanakkor hírül adta, hogy az említett napon Bécsben, a
márciusi halottak sírja körül mintegy 100 személy gyűlt össze. A sírt megkoszorúzták. Az
eseményre a katonaság és a rendőrség ez alkalommal nem vonult ki, a sírkert melletti
országúton csak egyetlen lovas rendőr cirkált.322
1862 tavaszán Széchenyi és Teleki halálának egymáshoz időben közel eső évfordulója
alkalmából a bécsi rendőrminisztérium fokozott óvatosságra intette a magyar hatóságokat.
Ennek megfelelően a Helytartótanács elnöksége arra hívta fel az országbíró figyelmét, hogy az
esetlegesen megtartandó Széchenyi gyászünnepélyen a hatóságok részvétele nem
megengedett.323 A Helytartótanács elnöksége Pest város főpolgármesterét arra kérte,
intézkedjen arról, hogy a város épületeire semmiféle feltűnő gyászt kifejező szimbólum ne
kerüljön ki.324 A pesti főpolgármester jelentése szerint „a belvárosi templomban tartott
istentisztelet alkalmával semmiféle gyászjelvények, vagy más hasonnemű tüntetések elő nem
fordultak, és abban kb. 20 nő és 80 férfi vett részt.”325 Nem így Szegeden, ahol Széchenyi
halálának emléknapját feltűnően ülte meg a város. A belvárosi templomban tartott
gyászistentiszteleten testületileg jelentek meg a helyi tisztikar tagjai és az iskolások. A
templomok tornyairól gyászlobogók lengtek, a központi istentisztelet végén pedig a Szózatot
énekelték. Az eset kapcsán a Helytartótanács elnöksége Csongrád megye királyi biztosát és a
város vezetőjét részletes igazoló jelentés megküldésére szólította fel. Csongrád megye főispáni
helytartója azzal védekezett, hogy tekintettel arra, hogy éppen azokban a napokban nevezték
ki, ő éppen Bécsben volt eskütételen, így nem tartózkodott Szegeden, ezért nem is
akadályozhatta meg a megemlékezést. Szeged város polgármesterének jelentése szerint ő sem
tudott az eseményről, mivel az rögtönzött volt. A misét előző nap, április 7-én este a helyi
kaszinóban határozták el, s akkor kérték fel Kreminger Antal prépostot, belvárosi plébánost egy
csendes gyászmise celebrálásra. Az eseményt a nagyközönség tudomására nem hozták. A
misén „csak csekélyebb számú, s a műveltebb osztályokhoz tartozó egyének, s leginkább a
legközelebb belépett városi hivatalnokok, néhány belvárosi polgár, s a színészeti személyzet
több tagja, s csekélyebb számú nők vettek részt.” A jelentés szerint mikor a pap az oltártól
eltávozott volna, 10 férfi váratlanul kezdett bele a Szózat 3. versszakába a prépost előzetes tudta
és beleegyezése nélkül. A főispáni helytartó annak a véleményének adott hangot, hogy a
további nyomozás felesleges, tekintettel arra, hogy az eset minden visszhang nélkül,
nyomtalanul múlt el.326
A szegedi Széchenyi ünnep kapcsán a Helytartótanács elnöksége körlevelet intézett a megyék
kormányzóinak valamint a rendőr igazgatóságoknak, hogy a közelgő május 8-án esedékes
Teleki gyásznapra fokozattan figyeljenek oda, a gyásznak bármilyen apró megnyilvánulása
tilos. Az előkészületeknek köszönhetően a beérkezett jelentések alapján egyetlen kis csendes
megemlékezésre került sor. Csörgeö Antal, Csongrád megye főispáni helytartója jelentésében
arról tudósított, hogy Battonyán Balta Gyula, Jakabfy Kristóf és Mátéffy Károly, volt 1861-es
tisztviselők a római katolikus templomban a plébános (Szabados József) távollétében a káplánt
(Bognár Endrét) arra szólították fel, hogy egy „László” nevűért gyászmisét mondjon. A
főszolgabíró előzetesen különösen figyelt arra, hogy a héten milyen gyászmiséket jelentettek
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be, és május 8-ára semmi sem volt kihirdetve. A harangozó azonban, a főszolgabíró kérésére
azt felelte, hogy Teleki Lászlóért mondtak misét aznap. Szabados plébánost ártatlannak találták
az ügyben, mivel ő már az előző évben (még a szabad korszakban) sem volt hajlandó ezen a
napon gyászmisét mondani Telekiért, ellenben a káplánnak tudnia kellett, kiről is volt szó
valójában. Csongrád megye főispáni helytartója a battonyai ügyben 1862. június 21-én azt
javasolta, hogy a résztvevőket állítsák katonai bíróság elé, de csak abban az esetben „ha a
vizsgálati iratok eleve is azzal közöltetvén: biztos kilátás van arra, hogy az általok tüntetési és
kárhoztató politikai érzületek nyilvánítása tekintetéből tartatott ünnepélyes gyászmiséért
bűnhődtethetnek.” Végül a Helytartótanács elnöksége, tekintettel arra, hogy a Teleki gyászmise
semmilyen tüntetésre alkalmat nem adott, az ügyet további intézkedés nélkül 1862. június 30án lezárta.327
A hatóságok az alkotmányos korszak lezárulása után ismét üldözték a nemzeti érzés
megnyilvánulásainak minden apró rezdülését és ennek jegyében 1862 májusában a
Helytartótanács felszólította a megyéket és a városi hatóságokat, hogy a nemzeti dalok (mint
Szózat és Himnusz) nyilvános éneklését minden körülmények között akadályozzák meg. 328
1863. januárjában kirobbant a cári Oroszországgal szembeni lengyel felkelés. Ausztria
kinyilvánította semlegességét.329 Nem akart bekapcsolódni a lengyel háborúba, tartva attól,
hogy a birodalmában magyar vagy olasz felkelés törhet ki. A sajtóban a hatóságok nem
akadályozták meg a lengyel események rendszeres közlését és a lengyelbarát
megnyilvánulásokat. A lengyel szabadságharc iránti rokonszenvet Magyarországon is sokan –
elsősorban a diákok körében – tüntető öltözékkel fejezték ki. Ilyen viselet volt a lengyel szabású
báránybőrből készült fehér kucsma piros pántlikával, vagy vörös zsinórral szegélyezett kék
sapka, melyre fehér lengyel sast erősítettek. A Helytartótanács rendeleti úton tiltotta be ezeknek
a forradalmi jelvényeknek a viselését. Ugyanakkor a lakosság országszerte pénzt, fegyvert,
lőszert, kötszert és ruhaneműket gyűjtött a lengyel szabadságharcosok részére. 330 Kovács
István szerint ez a szabadságharc volt az első modern partizánháború Európában, melynek során
a lengyel felkelők a Miklós cár által felszámolt Lengyel Királyság területén egyfajta földalatti
államot építettek ki nemzeti kormánnyal, közigazgatással és hadsereggel. A láthatatlan lengyel
kormány rendeleteket adott ki, újságot nyomtatott és adót szedett be. A lengyel egységek között
400-500 magyar önkéntes is harcolt, köztük például Herman Ottó.331
A lengyel felkelés kapcsán Kossuth is lehetőséget látott arra, hogy a konfliktus kiszélesedésével
alkalom nyíljon a magyarországi szabadságharc kirobbantására. 332 (A Kossuth vezette magyar
emigráció tagjai arra számítottak, hogy Galíciában is kitör a felkelés és kirobban a háború az
olaszok és osztrákok között.) Ennek érdekében Kossuth kapcsolatba lépett a turini és a
forradalmi lengyel kormánnyal is. Magyarországon pedig 1863 őszén Nedeczky István, volt
honvédszázadosnak – aki egyébként Deák Ferenc unokaöccse volt – felhatalmazást adott a
hazai felkelés előkészítésére. 1863 nyarán Nedeczky Párizsban kapcsolatba lépett rokonával,
Kiss Miklóssal, Kossuth párizsi megbízottjával és Klapkával is. 1863 októberében pedig
Turinban többször megbeszélést folytatott Kossuthtal. Kossuth javaslatára Nedeczky Pesten
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felvette a kapcsolatot Lángh Ignác ügyvéddel, a felkelés polgári vonalának megszervezése
érdekében. Szintén Kossuth tanácsára kereste meg Asbóth Lajos, volt honvédezredest a katonai
kérdések kidolgozása érdekében. 1863. december közepén levélben két forradalmi
proklamációt is eljuttatott Asbóthoz, aki – mint később kiderült a kormány besúgójaként –
december 15-én feljelentette a szervezkedést Pálffy Móric helytartónál. 1863. december 17-én
az ország számos helységében megjelent az újonnan megalakult Országos Függetlenségi
Bizottmány proklamációja, célul tűzve ki Magyarország teljes függetlenségének
megvalósítását.333
1864 tavaszán ismert ellenzéki politikusok – Gróf Károlyi Ede, Tisza Kálmán, Podmaniczky
Frigyes, Almássy Pál, Károlyi Sándor, Beniczky Lajos – még továbbra is a passzív ellenállás
magatartását tartották legkívánatosabbnak, s elvetették a fegyveres szervezkedés tervét.334
Almássy Pál, földbirtokos arisztokrata, az 1848/49-es országgyűlés képviselőházának volt
elnöke attól félve, hogy egy esetleges felkelés nemesi vezetés nélkül törne ki, 1864 februárjában
már bekapcsolódott a fegyveres ellenállás szervezésébe, bár csoportjának tagjai 1848-as alapra
helyezkedtek szemben Nedeczky 1849-es kossuthi irányzatával. A kormány besúgója, Asbóth
– megbízatásának minél tökéletesebb teljesítése érdekében – mindkét csoporttal tartotta a
kapcsolatot, ezáltal széleskörű információkhoz jutott. Beniczky Nedeczky kérésére a gerilla
csapatok szervezésének tervét dolgozta ki. Végül 1864-ben a cári túlerő leverte a lengyel
felkelést és a várt nyugati segítség elmaradt. A várt osztrák-olasz háború sem tört ki Velence
birtoklásáért. A nemzetközi helyzet ismét kedvezőtlenné vált a hazai ellenállási mozgalmak
számára.
1864-ben éppen Nedeczky szervezkedésének és közreműködésének köszönhetően a március
15-i forradalom emléknapját kisebb tüntetésekkel ünnepelték meg a fővárosban. Már a bécsi
forradalom emléknapján arról értesülünk a sajtóból, hogy március 13-án vasárnap este 7-8 óra
között a Hatvani utca sarkánál a Zrínyi kávéház előtti téren kisebb, főként kézműves fiatalokból
álló csoport verődött össze, akik Garibaldit és Kossuthot éltető kiáltásokkal vonultak végig a
környező utcákon. Az arra járókat „Éljen Kossuth!” felkiáltásokra buzdították, majd az egyik
házba berontván, az ellenszegülő házmestert több késszúrással megsebesítették. Nem sokkal
ezután a csoportosulás szétoszlott még mielőtt a rendőrség közbeavatkozott volna.335
Március 15-én Pesten jogászok vonultak ki a Kerepesi temetőbe.336 Ugyanezen a napon a budai
népszínházban (szintén Nedeczky szervezésére) a karzatról a Rákóczi induló és a Kossuth nóta
eljátszását követelték egyesek és „Éljen március 15, éljen Kossuth Lajos, éljen 49!”
kiáltásokkal köszöntötték az évfordulót.
Pálffy helytartó, Coronini tábornok, pest-budai katonai parancsnok és Weber miniszteri
tanácsos, a rendőr minisztérium elnöki osztályának vezetője – közös értekezletükön – már
március 4-én elhatározták az Almássy-Nedeczky szervezkedés felgöngyölítését, hiszen Asbóth
jelentései alapján már elegendő információval rendelkeztek. A letartóztatások (talán éppen a
március 13-i és 15-i megmozdulások követeztében) március 16-án hajnalban kezdődtek meg.
A szervezők közül elfogták Nedeczkyt, Almássyt, Beniczkyt, Gáspár Lajos pesti ügyvédet,
Sebes Emil könyvkereskedőt, Lezsák Lajos volt honvédőrnagyot, Clementisz Gábor biztosítási
utazót, Szelestyei László ügyvédet, Zsambelly Lajos szállítási vállalkozót, Plachy Lajos volt
honvédtisztet. Március 17-én Máriássy Béla, Németh Béla és Salamon Lajos földbirtokosokat,
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Említi LUKÁCS 1955, 341.
335
A Hon, 2. évf. 1864. márc. 16. 62. sz. 4.
336
LUKÁCS 1955, 347.
333
334

65

volt határozati párti képviselőket, március 23-án Sponer Tivadar volt felirati párti képviselőt
tartóztatták le. Néhány nap múlva a látszat kedvéért Asbóthot is börtönbe szállították. A pest
budai haditörvényszék 1864. november 24-én Almássyt bizonyítékok hiányában felmentette,
ám Nedeczkyt és Beniczkyt halálra ítélte. A legfelsőbb katonai bíróság azonban 1865
februárjában az ítéleteket megváltoztatta. A két halálos ítéleten enyhítve, Almássy esetében
viszont súlyosbítva a büntetést, mindhármukat 20 évi nehéz börtönre ítélte. A többi elítéltet
(Sebes, Clementis, Plachy, Gáspár, Lezsák, Zsambelly) egységesen 14 évi, Szelestyeit 6 évi
nehéz börtönbüntetéssel sújtották.337 Az elítéltek helyzete azonban a kiegyezés közeledtével
egyre kedvezőbbé vált, majd 1867. február 17-én kegyelemben részesültek.
1865. szeptember 17-én Ferenc József összehívta a magyar országgyűlést az 1848-as
választójogi törvény alapján és szeptember 20-án pedig felfüggesztette a Februári Pátenst.338
Így 1865 ősze Magyarországon a politikai élet megélénkülését hozta. Október 4-én Ferenc nap
alkalmából Deákot hívei, azok közül is elsősorban a fiatalok, szerenáddal és fáklyás
felvonulással lepték meg, melynek keretében a pest-budai dalárda tagjai a Himnuszt
énekelték.339 Deák, szerény jelleméhez híven, visszafogottan nyilatkozott. „Miután azonban ez
névnapi köszöntő – mondta – bocsássanak meg, ha most politikai kérdések fejtegetésébe nem
bocsátkozom. Annak is meg lesz az ideje, ha majd a közbizalom ismét a politikai térre hív.”340
1865. november eleji halottak napja volt az első alkalom az 1861-et követő időszakban, hogy
1848 nyíltan megemlékezés tárgyává válhatott, de ekkor még elsősorban a magán élet keretei
között. A Hon tudósítása szerint a jogi egyetem hallgatói a Kerepesi temetőben felkeresték
Forinyák Géza sírját. Az ifjúság rövid megemlékező beszéd és koszorúzás után a Himnuszt és
a Szózatot énekelte.341
A kiegyezés megszületéséig újabb hosszú egyezkedés kezdődött Bécs és a magyar országgyűlés
között. Deák 1865 tavaszán híres húsvéti cikkében már felülvizsgálta az 1861-es programot és
alapvető prioritásként immár a birodalom biztonságát jelölte meg. Ennek függvényében kell a
magyar alkotmány alaptörvényeit „lehetőségig” fenntartani és biztosítani, emellett feltételül
szabta a Lajtán túli országok alkotmányos szabadságának megvalósulását is. Májusi
programjában pedig már a dualizmus államrendszerének alapvető pilléreit vázolta fel. 1865ben a Pragmatica Sanctioból immár nem csak az uralkodó személyének közösségét vezette le,
hanem az ebből fakadó közös védelem elvére építette fel a közös ügyek rendszerét. (Ezt
kifogásolta Kossuth is Deákhoz írt híres Cassandra levelében.) 1861-ben látva az uralkodó
kérlelhetetlenségét, még a jogvédelem álláspontjára helyezkedett, hiszen nem volt remény a
megegyezésre. 1865-ben viszont már Bécs komoly kompromisszumra törekvését tapasztalhatta
meg, ezért a megegyezésre kínálkozó alkalmat ki akarta használni. Deák Magyarország
helyzetét és területi integritása megőrzésének lehetőségét mindig is csak a Habsburg
birodalmon belül látta biztosíthatónak.
1865. december 14-én megnyílt az országgyűlés. Az uralkodói leirat tárgyalási alapnak az
októberi diplomában megfogalmazott közös ügyeket jelölte meg, és kérte az 1848-as törvények
revízióját, valamint az októberi diploma és a februári pátens megvitatását vagy egy új javaslatot.
1866. január végén a felirati javaslat megfogalmazására az országgyűlés egy bizottságot küldött
ki, mely elutasította az októberi diploma és a pátens tárgyalását, és a jogfolytonosság jegyében
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követelte a magyar alkotmány és az 1848-as törvények helyreállítását. Kilátásba helyezte az
1848-as törvények bizonyos revíziójának lehetőségét, de csak a felelős minisztérium útján és
kérte a megyék és városok autonómiájának biztosítását. Az 1866. március 3-i királyi leirat
elutasította a jogfolytonosság elvét és megjelölte azokat a pontokat, amelyek azonnal revízióra
szorulnak. 1865. május 5-én a közös ügyi bizottság (67-es) albizottsága (15-ös) megkezdte a
közös ügyek rendszerének kidolgozását és éppen közvetlenül a porosz-osztrák háború kitörése
előtt fejezte be munkáját. 1866. június 25-én az albizottság és a 67-es bizottság is jóváhagyta a
javaslatot. Az 1866 júniusában kirobbant porosz-osztrák háború miatt az országgyűlést
elnapolták. A háború Ausztria súlyos vereségét hozta. A poroszok győzelmével a német egység
Ausztria nélkül jött létre. (1866. augusztus 23-i prágai béke értelmében Ausztria kiszorult
Németországból és Olaszországból, területe a szűkebb értelemben vett osztrák tartományokra
és Magyarországra korlátozódott.) Ezzel eldőlt, hogy szükség van a magyarokkal való
kiegyezésre. Deák pedig nem követelt többet, mint Königgrätz előtt. A megegyezésre vágyó
magyar politikai elit szemében szükség volt Ausztriára az orosz veszély és a belső
nemzetiségekkel szemben. 1866 augusztusában Ferenc József elfogadta Deák kiegyezési
ajánlatát. 1866 októberében pedig a kiegyezésre fogékony Beust báró, korábban szász
külügyminiszter került a külügyminiszteri posztra. 1867. február 7 és 17 között megszületett a
megállapodás az 1848-as törvények módosításáról. Ezzel minden akadály elhárult a kiegyezés
létrejötte elöl.
A dualizmus ugyan meghozta a politikai és gazdasági kiegyezést, ám a lelki megbékélés nem
ment ilyen egyszerűen. A forradalomra és a szabadságharcra való emlékezés ugyanazon a
közjogi alapon tört ketté, mint a dualista államberendezkedés megítéléséhez fűződő viszony,
ahogy ezt a következő fejezetekben látni fogjuk.
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3. A MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉKEZÉSEK 1867-1898 KÖZÖTT
3.1. Az alkotmány helyreállításának ünnepe (1867)
Kézenfekvőnek tűnne, hogy 1867-ben az első szabad március 15-ét lelkes ünneplés kísérje. Ám
ez nem így történt. A forradalom emléknapját, melyről a kormánypárti sajtó még csak említést
sem tett, elnyomta az uralkodóval való kibékülés feletti, az állami propaganda által gerjesztett
örömmámoros hangulat. A forradalom emléknapjáról a kormánypárti politikusok nem kívántak
megemlékezni, gyakorlatilag tudomást sem vettek március 15-éről. A frissen hatalomra került
Andrássy-kormány nem kívánta a napot hivatalos szintre emelni. Ezzel szemben 1867 februárja
és márciusa folyamán a felelős magyar minisztérium kinevezését országszerte megünnepelték
a kormány kezdeményezésére. A nemzeti színű zászlók ezúttal, a március 15-ét megelőző
napon, az alkotmány helyreállítása alkalmából kerültek ki a házakra, az ünnepélyes
istentiszteletek, az ablakok esti kivilágítása az uralkodó és a nemzet megegyezését hirdették,
nem pedig a forradalomról való megemlékezést.342
Ferenc József a magyar alkotmány helyreállításáról 1867. február 17-én az országgyűlésnek
küldött leiratában rendelkezett.343 Ugyanebben a dokumentumban nevezte ki Gróf Andrássy
Gyulát magyar miniszterelnöknek, megbízva őt a kormányalakítással.344 Ezt a döntő, a magyar
jogfolytonosság szempontjából nélkülözhetetlen lépést azonban nehéz és izgalmas tárgyalások
előzték meg 1867 januárjában és február első felében, melynek során a kiegyezést előkészítő
vezető magyar politikusok és az uralkodó között megegyezés jött létre arra vonatkozóan, hogy
a közös ügyes törvény előzetesen egyeztetett szövegét, továbbá egyes 1848-as törvények
módosítását elfogadtatják majd a magyar országgyűléssel. A kiegyezési törvénytervezet
bizalmas és döntő egyeztetésére 1867. január 9-10-én került sor Bécsben Andrássy, Eötvös és
Lónyay részvételével.345 A kialkudott változtatásokat végül Deák és a 67-es bizottság is
elfogadta.346 Ugyanakkor Deák kitartott amellett, hogy nem szabad lemondani az önálló magyar
honvédelmi tárcáról, kompromisszumként azt javasolta, hogy átmenetileg Andrássy mint
miniszterelnök töltse be a honvédelmi miniszteri posztot is. Ezt a javaslatot az uralkodó
elfogadta. A bizottsági tárgyalások befejezését követően február 6-án kapta kézhez Andrássy
azt a feltehetően Majláth által összeállított jegyzéket, mely az uralkodónak az 1848-as
törvényekkel kapcsolatos 23 pontba szedett módosításait, illetve egyes esetekben a hatályon
kívül helyezésre vonatkozó kívánságait tartalmazta.347 A február 12-15 között Bécsben folyó
tárgyalások során Andrássynak és miniszterjelölt társainak sikerült Ferenc Józsefet rábírni arra,
hogy az 1848-as törvények módosítására tett indítványainak jelentős részétől elálljon.
Ugyanakkor módosítás született a nádori jogkörre vonatkozóan a nádorválasztás
elhalasztásáról, emellett Ferenc József kívánságára a kiegyezési törvény szerint a minisztereket
a miniszterelnök előterjesztésére az uralkodó nevezi ki, a véderőtörvény megszületéséig a
nemzetőrségről szóló 1848:22. tc. felfüggesztetésre került, valamint engedékenyebbé vált a
törvény az országgyűlés feloszlatását illetően is 1848-hoz képest. (Természetesen a kiegyezési
törvények közös ügyes rendszerére vonatkozó törvénycikkek és a gazdasági kiegyezés
szabályozása is módosította az 1848-ban felállított perszonáluniós kapcsolatot Ausztria és
Magyarország között.)
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Lásd erre a Pesti Napló tudósítását a március 14-i eseményekről. Pesti Napló, 18. évf. 1867. márc. 15. 62. sz.
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CIEGER 2004, 94-97.
A magyar kormány megalakulására 1867. február 20-án került sor.
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A bécsi tárgyalásokról lásd Lónyay naplóját, közli KÓNYI 1903, 4. köt. 158-179.
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A bizottság tárgyalásairól lásd KÓNYI 1903, 4. köt. 217-296.
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Erről lásd részletesen SARLÓS 1987, 176-180.
344

68

Az alkotmány helyreállítása előtt három nappal február 14-én Bécsben Ferenc József
elnökletével, a birodalmi kormány tagjaival és a kijelölt magyar miniszterek részvételével zajló
első közös minisztertanácsi értekezleten elsősorban a hadsereg kérdéseit érintő megbeszélés
végén szóba került az alkotmány helyreállításáról szóló leirat tervezett szövege is. 348 Komers
lovag, Wüllerstorf báró és John báró miniszterek aggodalmuknak adtak hangot és hiányolták a
biztosítékokat arra nézve, hogy miután az uralkodó helyreállítja a magyar alkotmányt, azaz az
1848-as törvényeket – melyek véleményük szerint a „korona legfontosabb jogaiba
avatkoznak” – a magyar országgyűlés majd belegyezik-e az alkotmánynak Ferenc József által
kívánt módosításaiba.349 Ezért jobban szerették volna, ha nem az „alkotmány
helyreállításáról”, hanem csupán „az alkotmányos viszonyok” helyreállításáról szólt volna a
szöveg.350 Egyáltalán szükség van-e honvédelmi minisztériumra, tették fel a kérdést.
Ugyanakkor Andrássy kifejtette, hogy a magyarországi közvélemény szemében csak úgy érhető
el teljes megnyugvás, ha az alkotmány helyreállítását maga az uralkodó királyi leiratban jelenti
ki. A magyar politikusok megígérték, hogy az országgyűlés készséggel hozzájárulását fogja
adni az alkotmány egyes elemeinek felmentéséhez, ha annak teljes helyreállítását az uralkodó
szájából hallják. Annak a meggyőződésének adott hangot, hogy ez lehet az egyetlen járható út
a nemzet megnyeréséhez a kiegyezés elfogadása érdekében. Andrássy kifejtette, hogy magyar
felfogás szerint az alkotmány jogfolytonosan mindig is fennmaradt.351
Csak miután a vitás kérdések rendeződtek, kerülhetett sor a magyar alkotmány helyreállítására
és a magyar kormány kinevezésére. Egy nappal a kormány kinevezése után Andrássy –
titokban, a nyilvánosság kizárásával – megállapodott Ferenc Józseffel az uralkodó
előszentesítési jogáról.
A kiegyezési törvény közösügyes rendszerét rögzítő törvénycikkek országgyűlési elfogadását
követően Ferenc Józsefet és feleségét, Erzsébetet június 8-án fényes külsőségek között
Magyarország királyává és királynéjává koronázták. A kiegyezés rendszerét rögzítő
törvényeket, azaz az 1848-as törvények módosításait az országgyűlési vitákat követően a
többség elfogadta. A koronázás után Ferenc József három nagyobb hullámban szentesítette
azokat. Június 12-én került sor az államjogi kiegyezést rögzítő cikkelyek szentesítésére.352
A minisztertanácsi ülés jegyzőkönyve eredetileg megjelent németül: SOMOGYI 1999, 385-396. Részleteket
közöl belőle magyarul PAJKOSSY 2006, 450-456.
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A február 14-i első közös minisztertanácsi tárgyaláson Bécsben elsősorban a hadsereget érintő kérdésekről volt
szó. A bécsi kormány kifejezte igényét, hogy az uralkodó feltétlenül a hadsereg katonai főparancsnoka maradjon
és a hadseregnek az alkotmányra való felesketésére ne kerüljön sor. A határőrvidék továbbra is a
hadügyminisztérium alá tartozzon. Az uralkodó kifejezte kívánságát arra nézve, hogy a következő újoncozásnak
azonnal meg kell történnie, valamint a hadsereg törvénytervezetben említett időnkénti kiegészítését évenkéntinek
kell tekintetni. Ugyanakkor a bécsi kormány nemtetszésének adott hangot a „magyar hadsereg” kifejezés
használatával kapcsolatban. Andrássy úgy védekezett, hogy magyar hadseregről csak, mint az összes hadsereg
kiegészítő részéről esik szó. Ez végül a kiegyezési törvény szövegébe is így került be. (1867: 12. tc. 11. §.)
Kardinális kérdésként merült még fel a tárgyaláson a hadsereg tisztjeinek miniszteri ellenjegyzéssel történő
kinevezésének problémája. John báró határozottan ellenezte a tiszti kinevezések ellenjegyzésének jogát, Andrássy
ugyanakkor ragaszkodott az ellenjegyzés rendszeréhez, mivel az az 1848-as törvényekben is szerepelt.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a minisztérium ezt egyelőre nem kívánja alkalmazni, és ez a probléma a későbbi
véderőtörvény megszületésével meg fog szűnni. Ferenc József úgy nyilatkozott, hogy lehetőség szerint a kiegyezés
végső törvényes rendezéséig el kell halasztani az esetleges kinevezéseket. PAJKOSSY 2006, 453.
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PAJKOSSY 2006, 456.
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PAJKOSSY 2006, 456.
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Június 12-én került szentesítésre az 1867: 3. tc., mely rögzítette V. Ferdinánd és Ferenc Károly főherceg
lemondását az osztrák trónról, az 1867: 7. tc. a nádori jogkör módosításáról és a nádorválasztás elhalasztásáról, az
1867:8. tc. a minisztérium alakítására vonatkozó 1848: 3. tc. módosításáról, az 1867: 9. tc. a magyar ezredek
kiegészítésére szükségelt újoncok megajánlásáról, az 1867:10. tc. az országgyűlés feloszlatásáról szóló 1848: 4.
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Július 28-án törvénybe iktatták Ferenc József megkoronázását 353 és december 27-én az
uralkodó szentesítette az ún. gazdasági kiegyezés rendezésére vonatkozó törvényeket. 354
A kormánypárti sajtó ezekben a március 15-e körüli napokban ugyan nemzeti ünnepről beszélt,
ám az ünneplés az alkotmány helyreállítására vonatkozott, amit meg sem próbáltak március 15e emléknapjához kötni, pedig az időbeli egybeesés akár még lehetőséget is teremthetett volna e
nap újraértelmezésére, az új rendszerbe való beillesztésére. Nyilván, az ünnepnap – a törvényes
polgári átalakulás megindulásán túl ekkorra már a szabadságharcot, valamint az abszolutizmus
önkényuralma elleni küzdelmet is jelképezte – már kényes ellentmondásokat hordozott az új
államformára és az uralkodó személyére nézve egyaránt.
Az alkotmány helyreállításának eseményét ugyanakkor egy állami, nemzeti ünnepnek kijáró
ünneplési ceremóniával, szimbólumokkal ruházták fel. Az új magyar kormány eskütételére
maga az uralkodó, az akkor még törvényesen magyar királynak meg nem koronázott Ferenc
József, március 12-én maga is a fővárosba érkezett, amely díszkivilágítással és nagyszabású
felvonulással köszöntötte. Az óbudai hajógyár munkásai mintegy háromezren 22 zászló alatt,
három zenekar kíséretében, katonás rendben vonultak ki az uralkodó fogadására a budai Új
útra.355 Ferenc József március 14-én a budai vár tróntermében fogadta azt az országos
küldöttséget, amely az országgyűlés köszönetét fejezte ki az alkotmány helyreállításáért. A
miniszterek fél órával korábban szintén ugyanott tették le esküjüket az uralkodó előtt. Március
14-én este 7 és 8 óra között háromezer fáklyás részvételével, nemzeti színű zászlókkal óriási
menet indult fel a budai várba Ferenc József tiszteletére. A résztvevők az uralkodót és a magyar
minisztériumot éltették. Ferenc József magyar ruhában a palota egyik erkélyéről köszöntötte a
sokaságot. Az alkalomra a pesti dalárdák tagjaiból verbuvált kórus elénekelte a Himnuszt,
felcsendült számos ismert magyar népdal is, majd a Szózattal zárult az esemény.356 Március 18án a budai várban az uralkodó elnöklete alatt megtartották az első magyar minisztertanács
ülését. Egy sajtóhír szerint Ferenc József az uralkodóház és a nemzet megbékélésének jegyében
megbízást adott egy új magyar Himnusz megalkotására és megzenésítésére is. 357
Az alkotmány helyreállításának fényes külsőségek között megrendezett ünnepségeiben látnunk
kell a hatalomnak azt a törekvését, hogy érzelmileg is elfogadtassa és alátámassza a kiegyezés
rendszerét. Ebben az ünnepségsorozatban – bár ne vitassuk el a spontán öröm
megnyilvánulásainak lehetőségét sem – világosan tetten érhetőek a tudatos szervezés jelei:
például az óbudai munkások rendezett kivonulásában vagy a nagyszabású esti fáklyás
felvonulásban, mely 31 évvel később 1898-ban, 1848 ötvenedik évfordulóján az első április 11i hivatalos nemzeti ünnep állami ceremóniájában megismétlődött. Arról, hogy az egyetemi
ifjúságot is magával ragadta 1867-ben a kiegyezés megkötése feletti öröm hangulata, Apponyi
Albert is tanúságot tesz visszaemlékezéseiben. „Amikor a kiegyezés megköttetett, lelkes Deáktc. 6. §-ának módosításáról, az 1867: 11. tc. a nemzetőrségről szóló 1848: 22. tc. felfüggesztéséről, az 1867: 12.
tc. a magyar korona országai és az Őfelsége uralkodása alatt álló többi országok között fennforgó közös érdekű
viszonyokról s ezek elintézési módjáról.
353
1867: 1. tc. rögzíti, hogy I. Ferenc Józsefet Magyarország és társországai királyává koronázták, az 1867: 2. tc.
a királyi hitlevelet és a koronázáskor tett királyi esküt az ország törvényei közé iktatta, az 1867: 4. és 5. tc.
rögzítette, hogy az országgyűlés tiszteletdíjat adományozott Ferenc Józsefnek, az 1867: 6. tc. pedig a koronaőrök
megválasztásáról rendelkezett.
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Az 1867: 14. tc. a kvótáról és a vámokról, az 1867: 15. tc. az államadósság megosztásáról és a közös kölcsön
felvételének lehetőségeiről, az 1867: 16. tc. pedig a vám és kereskedelmi szövetségről rendelkezett.
355
A Hon (esti kiadás), 5. évf. 1867. márc. 14. 65. sz. 3.
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Pesti Napló, 18. évf. 1867. márc. 16. 63. sz. 2.
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„A tegnapi fáklyásmenettől visszatérve hallottuk beszélni, hogy ő Felsége Wenckheim báró belügyminisztert
megbízta, hogy egy kiválóbb magyar költőnket és zeneszerzőt bízna meg egy magyar néphimnusz szerkesztésével,
s terjessze elébe legmagasabb megerősítésre.” Pesti Napló, 18. évf. 1867. márc. 17. 64. sz. 3.
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párti voltam, erős konzervatív színezettel, (…) az egyetemi ifjúság nagyobb része, az alkotmány
helyreállításának és a koronázásnak örömmámorában úszva, szintén a kormánnyal tartott; a
baloldaliak sem vonták ki magukat egészen ennek az érzelemvilágnak hatása alól.”358
Ezekben a napokban fővárosi március 15-i megemlékezésekről – a sajtó alapján – nincs
tudomásunk. A kormány szócsöve, a Pesti Napló nem is tett kísérletet rá, de Jókai balközépi
ellenzéki lapja, A Hon igyekezett március 15-e szellemiségét megidézni, és 1848 vívmányait
értelmezni a dualista rendszer keretei között. Jókai bizakodó hangot ütött meg, mert – ahogy
írta – bár nagy a felelősség és nagy a feladat, az 1848-as eszmék mégis életre keltek.359
Ugyanakkor világossá tette az 1848. és 1867. március 15-e közötti különbséget utalva a két
államberendezkedés, az 1848-as áprilisi törvények által létrejött, valamint az 1867-es
államrendszer közötti eltérésre. 1867 szabadsága korlátozott 1848-hoz képest – figyelmeztetett
A Hon publicistája. Jókai arra is nyomatékosan rámutatott, hogy a 48-as önállósághoz képest a
kiegyezéssel létrejött a közös ügyek rendszere, és nagy hátrány az országra nézve az is, hogy a
kormány átvállalta az osztrák államadósság egy részét is.360
Az új magyar kormány 1867. március 15-e körüli napokban saját hivatalos ünnepét az
alkotmány helyreállításában fogalmazta meg, s ennek megünneplésére a február 17-én
kinevezett kormány tagjainak ünnepélyes március 14-i eskütételét kívánta felhasználni.
Ugyanakkor a dualista rendszer megszületése által kiváltott heves ellenérzések az 1867-es
„márciusi alkotmány-ünnep” kapcsán is megnyilvánultak, igaz – mivel ekkor a kiegyezés
ellenzői Magyarországon még semmilyen sajtó fórummal nem rendelkeztek – azt csupán az
1866 novembere és 1867 márciusa között az olaszországi Milánóban nyomtatott, rövid ideig,
összesen öt számban megjelenő, Magyarországon titokban terjesztett Negyvenkilencz című lap
hasábjain érhetjük tetten.361 A „Magyarország sírásói” című cikk bevezetőjében a szerző,
Kossuth Lajos kétségbeesetten vette tudomásul az alkotmány helyreállítása feletti
örömünnepet. „A magyar népnek annyi áltatási por szóratott szemébe a jelen országgyűlés
alatt, míg végre gyermeteg jóhiszeműséggel elhitte, hogy oka van örülni. És örülget; meggyújtja
mécseseit és ünnepel. (…) Hanem ha már ünnepelni akartok, nem mondja e nektek a kegyelet,
nem mondja a nemzeti szemérem, hogy a mécsesek, miket ablakaitokba raktok: rablás elvérzett

APPONYI 1922-1934. 1. köt. 9.
„Ugyanazon hang, ugyanazon fény, ugyanazon színek, amik 19 év előtt. A hang egy üdvkiáltás: „éljen a haza,
éljen a király, éljen a szabadelvű alkotmány” – a fény egy jobb jövő reményének sugára – a színek az ország színei,
- minden házon, minden zászlón, miként akkor. (…) Nagy diadal, de még nagyobb feladat, ha egy nemzet saját
magának visszaadatik. Amik 1848-diki március 15-e után történtek, azok feltárják előttünk a feladatot, mely az
1867-dik március 15-én vár Magyarországra. Akkor talán több erővel, most talán több bölcsességgel fogunk
hozzá.”A Hon, 5. évf. 1867. márc. 16. 63. sz. 1.
360
„Halaványabb az öröm külfénye 1867-dik március 15-én mint 19 év előtt volt; mert ez évben nem
ajándékozhatott a nemzet a népnek, miként 1848. március 15-én oly sokat, mindent, a szabadságot, a szabad földet,
a jogegyenlőséget: a szabadság, szabad föld, jogegyenlőség már ma megvan, csak hogy mind a három megterhelve
közös kötelességekkel, nehéz tartozásokkal; - ámde azon önbizalom, mely keblünkbe visszatér, nagyobb ma, mint
volt akkor; mert az 1867-diki március 15-e azt mondja nekünk: hogy a magas eszmék, amik 1848-diki március 15én születtek, nem voltak halandó ábrándok; 19 nehéz év eltemetve tartá őket, és ők kitörtek sírjokból, s visszavívták
maguknak az életet.” A Hon, 5. évf. 1867. márc. 16. 63. sz. 1.
361
A Negyvenkilenz című lap története körüli bizonytalanságokat Farkas Katalin tárta fel. A valójában Milánóban
nyomtatott lap megjelenési helyeként a függetlenségi eszméket szimbolizáló Debrecent Kossuth maga választotta.
Rendkívül fontosnak tartotta ugyanis, hogy azt az illúziót keltsék a közvéleményben, miszerint a lapot
Magyarországon nyomják annak alátámasztására, hogy az országban erős függetlenségi mozgalom működik. A
lap első számán kívül a többit Szilágyi Virgil szerkesztette, a cikkeket pedig ők ketten fele-fele arányban írták.
Mindezek ellenére nem alaptalan a lapot Kossuth nevéhez kötni, aki mindvégig ellenőrzése alatt tartotta az egyes
számok szerkesztését, és állandó kapcsolatot tartott fenn Szilágyival, akinek direkt utasításokat is adott a cikkek
tartalmára vonatkozóan. Lásd FARKAS 2008.
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magyarjaink sírjairól?”362 Kossuth alapos elemzésében óva intett attól, hogy ezt az alkotmányt
az 1848-as helyreállításaként értelmezzék a kortársak, s pontról pontra támadta az alkotmányos
önállóság feladását jelentő közös ügyek szükségességét. A terjesztés nehézségeinek
következtében azonban a lap nagy mennyiségben nem jutott el a magyar olvasókhoz, így a
közvélemény alakulását érdemben nem tudta befolyásolni. 363
Bár külön nem hangsúlyozták és nem ünnepelték meg, de a kiegyezést elfogadó és azt méltató
kortársak gondolkozásában is jelen lehetett március 15-e emléknapja már 1867-ben, jelzi ezt az
az érdekes tény, hogy a korszak – újabban felfedezett – nagy naplóírója, Gróf Gyulay Lajos
erdélyi főúr 1867. március 14-én indított naplókötetét a kiegyezéssel beköszöntött új korszak
első szabad március 15-i ünnepére való emlékezésként „Martius 15”-nek nevezte el. Ez mutatja
azt, hogy Gyulay is érzékelte – ahogyan ő fogalmazott – „e történelmileg nevezetes nap”
súlyának fontosságát.364 1867-es soraiból világossá válik számunkra, hogy mit tartott ő maga a
március 15-i ünnepnap legfontosabb üzenetének. Elsősorban ő is a felelős magyar kormány
létrejöttének örült e napon és annak, hogy ismét van törvényes királya az országnak (bár a
koronázás – tudjuk – csak három hónappal később történt meg). Véleménye szerint az 1867-tel
létrejött kiegyezés az 1848-as törvények elismeréseként értelmezhető, ezzel teljesen
egybecseng álláspontja a kiegyezést létrehozó vezető magyar politikai körök nézeteivel, akik
1867-es kiegyezésben az 1848-as alkotmány helyreállítását látták. Gyulay is ezt ünnepelte
1867. március 15-én, külön hangsúlyozva az ország egységének helyreállítása felett érzett
örömöt.365
3.2. Március 15-i ünnepségek 1868-1872 között
A kiegyezést követő évek március 15-i megemlékezései sem voltak nagyszabásúak, a hivatalos
politika mellőzte az ünnepet. A kormánypárti Pesti Napló hírei között 1872-ig egyáltalán nem
találunk március 15-éhez kapcsolódó tudósítást vagy megemlékezést. Kisebb, a társadalom
civil szférájából induló kezdeményezések azonban úgy tűnik, igyekeztek utat törni maguknak
országszerte. 1868-ban a márciusi ünnep idején még életben voltak az országban az 1867.
október, november folyamán alakult szélsőbaloldali, a kiegyezés közös ügyes rendszerét
Negyvenkilencz, 1867. február – március. 4-5. sz. 21. A Negyvenkilencz 4-5., vagyis február-márciusi számának
több mint háromnegyedét a Kossuth által írt Magyarország sírásói című cikk foglalja el. A fennmaradó részt
Szilágyinak Az osztrák abszolutizmus legújabb formája című írása tölti be. Végül a hazai szélsőbaloldali nézeteket
képviselő lap, a Magyar Újság 1867. április 1-én indulhatott útjára. Erről Kossuth, egy Szilágyitól kapott levél
útján, március 14-én értesült. Farkas Katalin fent említett tanulmánya szerint mire nyomdába került a
Negyvenkilencz utolsó két dupla száma, addigra a szélsőbal is rendelkezett valóban Magyarországon nyomtatott
lappal. Azaz a lap nyomdába adása április 1-e körül történhetett, tehát – úgy véljük – Kossuth idézett soraiban
reflektálhatott a március 15-e körüli alkotmányünnep felett kialakult közhangulatra.
363
„Mivel a hírlapból alig néhány példány maradt fenn, valószínű, hogy csak kis példányszámban kerülhetett be
az országba, s csak kevesen olvashatták.” PAJKOSSY 2002, 182.
364
Teszi ezt Gyulay annak ellenére, hogy az önkényuralom súlya alatt született 1857-es naplófeljegyzésében még
kiábrándult hangon emlékezett meg március 15-ről. „Nem nekünk való a forradalom, fontolva haladni szeretőknek,
kelletőknek, forradalom a franciáknak való, nekünk reformra van szükségünk, és útban voltunk, mikor egyszerre
megbolondultunk és máig is fizetjük az árát. Kellemetlen és szomorú tárgy, térjünk egyébre.” MISKOLCZY 2003,
322-323.
365
„Ma előestvéjen vagyunk e napnak, elhagyhattam volna honlapra megindulását e naplómnak, de nem akartam
azt péntek napon kezdeni. 1848 óta martius 15-e történelmileg nevezetes nap, de azóta ez az első, melyet megint
szívünk szerint meginnapolhatunk, miután felelős minisztériumunk van, és királyunk, Ferenc József jelenben a
budai királyi várpalotában székel. A mostani marius 15-e az 1848-kinak csak jogfolytonos örököse, az 1848-ki
törvényeink elismerve, alkotmányunk visszanyerve. Nemzeti innappá szentelem a holnapot, és úgy hiszem, minden
igaz magyar kebel. Éljen a haza! éljen a Magyar! Isten oltalmazza, és virágoztassa fel Magyarországot, melybe
már Erdély is belefoglalva, bár Fiume is az volna már, de meglesz az is Isten jóvoltából. Mikor? azt a fiumeiek is
kívánják, éppen úgy, mint mü, magyarok.” GYULAY 2008. 17.
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ellenző demokrata körök, amelyek a fővárosban és vidéken egyaránt megemlékezéseket
szerveztek március 15-e kapcsán.
A kiegyezés rendszerének ellenzői az 1868. márciusi napokban tüntetésekre készültek.
Tudomásunk van arról, hogy Pest város rendőrfőnöke betiltotta a Böszörményi László
tiszteletére tervezett fáklyásmenetet. Böszörményi népszerűségét annak köszönhette, hogy
közzétette Kossuthnak a váci választókhoz írt levelét, ami miatt eljárás indult ellene. Az említett
levélben Kossuth azt a sokat idézett kijelentést tette, hogy: „én az osztrák ház uralmát hazám
függetlenségével és önállásával incompatibilisnek hiszem.” A levelet Böszörményi, aki
országgyűlési képviselő is volt egyben, az 1848-as párt lapjában, a Magyar Ujságban 1867.
augusztus 28-án változtatás nélkül tette közzé, ezért a királyi ügyész vádat emelt ellene. A
várható tüntetések miatt az egyetem ún. fekete táblájára kitették a rektor figyelmeztető
felhívását, mely óva intette az egyetemi ifjúságot a törvényes rend ellen való fellépéstől. 366 Ez
a feszült légkör nyomta rá bélyegét a március 15-i emléknapra is.
1868. márciusában A Hon hasábjain arról értesülünk, hogy a fővárosban számos kisebb kör
alakult, melyek közül az egyik nagyszabású bankettet rendezett a városligetben. 367 A Magyar
Ujság felhívásából világossá válik, hogy a pesti demokrata kör szervezéséről van szó.368 A
lakoma helyszíne a városligeti nagy kocsma volt, ahol mintegy 250 fő jelent meg. Az
eseménynek országos politikai rangot adott, hogy szélsőbaloldali országgyűlési képviselők
vették kezükbe az ünnep irányítását. A nemzeti színű lobogók mellett Kossuth Lajos alakja állt
a középpontban.369 A március 15-i eseményeket Vidats János370 elevenítette fel, köszöntőjét
Kossuth éltetésével fejezte be. Beszédet mondott még Tóvölgyi Titusz, Csiky Sándor, Almássy
Sándor képviselő. Áldor Imre poharát Kossuthra, Böszörményire és Teleki Miksa grófra
emelte. Ezt követően a jelenlévők által megválasztott bizottság (Vidats, Csiky és Áldor)
„… köztudomású dolog lévén, hogy az egyetemi polgárok soraiban vannak, kik elfordulva saját hivatásuktól a
fennálló törvényes rend ellen politikai tüntetésekben szándékoznak részt venni: legkomolyabban figyelmeztetnek,
hogy minden ilyen az akadémiai szabályokkal össze nem férő cselekménytől annál is inkább óvakodjanak,
minthogy azok a fegyelmi rendszabályok 65., 66., 67. §. szerint a legsúlyosabb következményeket vonhatják maguk
után. Kelt Pesten, 1868. márc. 3. Rodler Alajos, egyetemi rektor.” Magyar Ujság, 2. évf. 1868. márc. 5. 54. sz.
218.
367
„Március tizenötödikét, az örökké emlékezetes napját a magyar történelemnek mindenütt megülték az
országban, ezt bizonyítják a hozzánk már is sok felöl érkező rövid értesítések, ezt bizonyítja maga is e nap
jelentősége, s nemzetünk kegyeletes hajlama. A fővárosban több apró kör alakult ez alkalomra egy nagyobb pedig
nyilvános bankettet rendezett a városligetben. Amazok talán aggodalmaikat vagy örömeiket kívánták négy fal közé
rejteni politikai nézeteihez képest, - ezek előtt az 1848-iki dicsőség lebeghetett, mely nem fér falak közé, nem egy
országba, hanem szétterjed az egész világon és helyet követel magának a történetírás ércztábláján. – Adja isten,
hogy e nevezetes napot ezentúl minden évben háborítlanul megünnepelhessük!” A Hon, 6. évf. 1868. márc. 17.
64. sz. 3.
368
A Magyar Ujság felhívást tett közzé március 15-e tiszteletére rendezendő lakomán való részvételre, a teríték
ára 1 forint volt. Jegyeket a szerkesztőségben és a demokrata kör helyiségében, a Redout kávéház szomszéd
termében árultak. Magyar Ujság, 2. évf. 1868. márc. 13. 61. sz. 247.
369
A kalpagokon és kalapokon kis nemzeti színű lobogócska lengett e felirattal: „1848. márcz. 15. Éljen Kossuth
Lajos!” A falon Kossuth koszorúzott arcképe függött.
370
Vidats János (1826-1873) a pesti egyetemen jogi és bölcseleti tanulmányokat folytatott. Aktív résztvevője volt
az 1848-as márciusi forradalomnak. Végig küzdte a szabadságharcot, melynek bukása után elfogták és 1851
decemberében kötél általi halálra ítélték, amit kegyelemből több évi várfogságra változtattak. Kiszabadulása után
Abonyban gazdálkodott, de 1855-ben az önkényuralom újra letartóztatta. Apja közbenjárására bocsátották
szabadon. 1861- től Pesten városi szenátor és az apja által alapított mezőgazdasági gépgyár vezetője lett. 1861ben részt vett az első honvéd egylet megalapításában is. A Vidats gyár munkásai aktív részesei voltak az 1864-es
március 15-i zavargásoknak. 1861-ben Határozati Párti országgyűlési képviselő, majd 1867 után haláláig a
szélsőbal, illetve az 1848-as párt képviselője volt. A honvéd menház alapításának egyik kezdeményezője. 1869től a Ferenc József Takarékpénztár elnökeként tevékenykedett. Váratlanul öngyilkosságot követett el. Vidats
politikai pályafutására lásd. SZAKÁCS 1973., KISS 2000.
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üdvözlő táviratot fogalmazott Kossuthnak. A távirat szövege: „Több száz budapesti polgár a
március 15-i feledhetetlen nagy napot lakomával ülvén meg egyhangúlag és kitörő lelkesedéssel
határoztatott tudatni önnel a jelenlevőknek milliók által osztott azon óhaját, hogy isten ne csak
éltesse, de mielőbb vissza is adja önt a hazának, hol nagy nevét a szabaddá lett nép századok
múlva is áldani fogja.”371 Az emigráció Párizsban összegyűlt tagjainak megbízásából Simonyi
Ernő372 küldött üdvözletet Böszörményinek és a „pesti hazafiaknak” a Magyar Ujság hasábjain
keresztül az ünnepnap alkalmából.373 A sajtót tekintve a Vasárnapi Ujság adott ki egyedül
külön emlékszámot március 15-e alkalmából, a Magyar Ujság napi politikai aktualitást taglaló
vezércikkében csak említi a 20 évvel ezelőtti eseményeket.
1868. március 15-e kapcsán számos vidéki demokrata kör választotta tiszteletbeli elnökének
Kossuth Lajost és üdvözölte őt táviratban. A tiszaföldvári demokrata kör Kossuthot egyenesen
az 1848. évi törvények nagy teremtőjének nevezte. A demokrata kör nevében Vári Szabó
Sámuel elnök úgy fogalmazott, hogy az 1849. március 15-i napot, melyen Kossuth
Tiszaföldváron járt úgy fogják ezentúl megünnepelni, „miként évezredek óta megünneplik az
egyiptomi fogságból való kiszabadulás napját Izrael fiai és leányai.”374 Számos levél
tanúskodik arról, hogy írói abban bíztak, Kossuth egyszer hazatérhet. Március 15-e kapcsán a
demokrata körök hitet tettek Kossuth mellett, és a kiegyezés feletti csalódásuknak adtak hangot.
A siklósi demokrata kör levelében Kossuth alakja szakrális magasságokba emelkedett: „Ön
által lettünk mi szabadokká, s nyertük vissza emberi méltóságunkat. Ha önhöz és elveihez
hűtlenek lennénk, önmagunkat semmisítenénk meg, ön mutatta meg nékünk a boldogság és
valódi jólét Kánaánját, hová mások hibája és az ármány és rút hűtlenség rút bűne miatt nem
vezérelhetett bár el, de utat tört, és mi ezen az úton nemzeti lobogónk alatt, a most fennálló
törvények tiszteletben tartásával iparkodunk is oda eljutni, s törvényes úton minden eszközt
felhasználunk, hogy az ön által hirdetett szent elvek érvényre jussanak.”375
A következő évben, 1869-ben a március 15-i ünnep körüli napokban a magyarországi politikai
élet az országgyűlési választásoktól volt hangos, ám a sajtó tudósításaiból úgy tűnik, hogy egyik
Magyar Ujság, 2. évf. 1868. márc. 17. 64. sz. 256.
Simonyi Ernő az 1840-es években Nyitra, Trencsén és Bars megye közgyűlésében aktív ellenzéki politikát
képviselt. 1848 júniusában a privigyei választókerület országgyűlési képviselővé választotta, de a választási
eredményt formai okok miatt megsemmisítették. Ezt követően önkéntesként a szlovák felkelők ellen harcolt, majd
Komáromban a téli ostrom idején többször kitüntette magát. 1849 elején gerillacsapatot szervezett, mellyel Bars
és Nyitra megyében harcolt. Később Klapka György parancsnoksága alatt honvédként vett részt Komárom
védelmében. 1849 októberében először Hamburgba, majd Angliába ment, ahol Bridgewaterben házi tanítóként
kereste kenyerét. Hosszabb időt töltött tanítványával Párizsban, ahol ő maga is kémia és fizika előadásokat
hallgatott. 1854-1867 között Londonban magántanárként föld- és ásványtant tanított, közben a British Museum
kéziratgyűjteményeiben a magyar vonatkozású iratokat kutatta. Ezek másolataiból több kötetet is kiadott. 1859ben Itáliába ment és csatlakozott a Magyar Légióhoz. 1861-ben korábbi 1848-as választókerülete ismét
megválasztotta képviselővé, ám ekkor a hazatérési engedélyt nem kapta meg. Visszatért Angliába, ahol először
egy tégla- és cementgyár igazgatója lett, később a Manqine és Turton acélgyár képviselőjeként beutazta NyugatEurópát. Párizsban vette fel a kapcsolatot Irányival, majd olaszországi tartózkodása alatt szoros kapcsolatba került
Kossuthtal is. (Kezdetben Simonyi rokonszenvezett Mazzininek az európai népek szabadságáért küzdő
mozgalmával, ami egy ideig elidegenítette Kossuthtól.) A kiegyezés után haza akart térni. 1868 áprilisában –
Kossuth ajánlására – a Baranya megyei németüregi választókerület országgyűlési képviselővé választotta. Ettől
fogva az 1848-as, majd a Függetlenségi Párt keretében politizált 1882-ben bekövetkezett haláláig. Vö. SZABÓ CS.
1993, 56., UMÉL 2001-2007, 5. köt. 1162.
373
„Párizsi együttlévő elvrokonok nevében a pesti hazafiaknak üdvözlet március 15-én. Kitartás győzelemre vezet.
Az együttlévők megbízásából Simonyi, Irányi. A mily örvendetes e megemlékezés egyfelől, oly fájdalmas másfelől
a gondolat, hogy a nagy napot épen azok kénytelenek távol a hazától ülni meg, kik hősei voltak itthon és hívei
maradtak a száműzetésben. Vajha a nemzet tettekkel mutathassa ki irántok mielőbb törhetlen bizalmát és
szeretetét.” Magyar Ujság, 2. évf. 1868. márc. 17. 64. sz. 256.
374
Magyar Ujság, 2. évf. 1868. márc. 18. 65. sz. 263.
375
Magyar Ujság, 2. évf. 1868. márc. 20. 67. sz. 270.
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párt sem használta fel az ünnepnapot a választási kampányban mondanivalójának
megerősítéséhez. Debrecenben éppen március 15-én választották meg egyhangúlag Tisza
Kálmánt és Patay Istvánt376. Pécsett ugyanezen a napon Irányi Dánielt.377 A Magyar Ujságban
közzétett választási beszédekben nem említették meg március 15-ét.378 A szélsőbal részéről a
Patay István 1861-ben, 1865-ben és 1869-ben Debrecen III. kerületének, 1861-ben felirati párti, majd a
későbbiekben szélsőbaloldali, illetve 1848-as párti országgyűlési képviselője volt. 1872-ben pedig a
hajdúszoboszlói kerületben nyert mandátumot függetlenségi programmal. TOTH 1973, 297.
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Irányi Dániel (1822-1892) Szepes megyei szász evangélikus családból származott, jogi tanulmányait az
Eperjesi Kollégiumban kezdte. 1842-ben Pestre költözött, itt szerzett ügyvédi oklevelet. Már ekkor kapcsolatba
került Kossuthtal és más vezető liberális politikusokkal, tagja lett a Pesti, majd Ellenzéki Körnek és a márciusi
ifjak egyikeként jelentős szerepet játszott a pesti forradalom előkészítésében. 1847 decemberétől Vasvári Pál baráti
társaságában rendszeres látogatója volt a Pilvax kávéháznak. A márciusi forradalom egyik főszereplőjeként
kezdeményezte a 12 pont megfogalmazását, március 15-én délelőtt beszédet mondott a nyomda előtt, délután pedig
a Nemzeti Múzeumnál ő javasolta, hogy a nép vonuljon Budára a Helytartótanácshoz és Táncsics börtönéhez.
Másnap beválasztották a Rottenbiller Lipót elnöklete alatt létrehozott forradalmi választmányba. 1848 májusában
Deák Ferenc Igazságügyi Minisztériumában titkár lett, majd a márciusi ifjak közül, Irinyi József mellett, csupán ő
került be a népképviseleti országgyűlésbe, Lipótváros képviselőjeként. Az országgyűlésen, mely jegyzőjévé
választotta, a kis létszámú baloldali ellenzék radikális politikusaként tevékenykedett. 1849. április 5-én egyik
alapítója lett a Radical Pártnak, mely Magyarország teljes önállóságát és demokratikus köztársasággá alakítását
tűzte ki célul. A trónfosztás kimondását követően Ujházy Lászlóval és Halász Boldizsárral kísérletet tett arra, hogy
meggyőzze Kossuthot a köztársaság kikiáltásáról. 1849. április 25-én Kossuth Irányit Óbuda, Buda és Pest
kormánybiztosává nevezte ki, e minőségében megszervezte a rögtönítélő bíróságot, az árulókkal szemben
határozottan fellépett. Az ellene irányuló sajtóhadjárat következtében június 6-án önként mondott le tisztségéről.
Követte az országgyűlést Szegedre, ahol előmozdítója volt a nemzetiségi és a zsidó emancipációs törvényeknek.
A fegyverletételkor a hadsereggel Világoson tartózkodott, majd hónapokig bujkált, míg 1850 márciusában
Párizsba szökött. 1851. szeptember 21-én távollétében őt is halálra ítélték. Párizsban újságíróként megismerkedett
Charles-Louis Chassinnel, akivel közösen megírta a magyar szabadságharc politikatörténetét. Aktívan
bekapcsolódott az emigráció munkájába és a Magyar Nemzeti Igazgatóság jegyzője lett, majd követte Kossuthot
Olaszországba, Turinba. 1861 után az emigráció egyik összekötője volt az olasz kormány mellett. 1866-ban a
porosz-osztrák háború idején Kossuth teljhatalmú megbízottjaként tárgyalásokat folytatott Firenzében és
Berlinben az olasz kormánnyal és a porosz udvarral. 1867 nyarán a pécsiek Kossuthot választották meg
országgyűlési képviselővé, de ő, maga helyett, Irányit javasolta a mandátumra. Az újabb választáson 1868.
november 22-én a pécsiek egyhangúlag megválasztották képviselővé. Ezt követően 1868. december 5-én tért haza
az emigrációból, hogy átvegye a 48-as Párt vezetését és a párt lapjának, a Magyar Ujságnak a szerkesztését, hogy
immár törvényes eszközökkel küzdjön Magyarország önállóságáért, az Ausztriához fűződő perszonáluniós
kapcsolatban megjelölve az elérni kívánt politikai célt. (Irányi elérte, hogy a 48-as párt eredeti, Magyarország
önálló független állami létét követelő, Madarász József által 1868-ban készített programhoz képest 1872-ben a
tiszta perszonálunió került be a párt programjába. Az 1874-es választási program vitája során Irányi a
perszonálunió eszméjével azonban kisebbségben maradt, s ekkor ez a párt kettészakadásához vezetett. Az 1874ben létrejött Egyesült Közjogi Ellenzék – később Függetlenségi Párt – programjából kimaradt a perszonálunió.
Irányi pedig saját 48-as Pártjával 1884-ig, az újraegyesülésig – a perszonálunió alapján – külön pártban politizált.)
Irányi hazatérése után Kossuth ugyan továbbra is baráti érzéseket táplált iránta, ám határozottan kijelentette, hogy
politikai értelemben végérvényesen elváltak útjaik, mivel hazatérésével Irányi elfogadta Ferenc József személyét
magyar királynak. (Erre vonatkozóan lásd. Kossuth 1873. december 9-én írt levelét Irányihoz. PAJKOSSY 2002,
207-213.) Irányi 1869-1884 között az 1848-as Párt elnökeként, majd 1884-től haláláig a Függetlenségi és 1848-as
Párt vezetőjeként lépett fel az országgyűlésen. Politikusként Magyarország közjogi és gazdasági önállósága mellett
a demokratikus szabadságjogok kiterjesztéséért küzdött. Elítélte az 1870:42. tc. révén bevezetett, és ettől kezdve
a köztörvényhatóságok felállítása során alkalmazott virilizmus rendszerét, síkra szállt a választójog kiszélesítése
mellett (a párt 1872-es programjában szerepelt a férfiakra kiterjedő általános és titkos választójog). Irányi a
közigazgatás centralizálásával szemben az önkormányzati autonómiát védelmezte, sürgette az ún. független
államtörvényszék felállítását, melynek feladatát a rendeletek törvényességének felülbírálatában jelölte meg,
Magyarország területi és kormányzati egységének veszélyeztetése nélkül szükségesnek tartotta a nemzetiségi
törvény (1868:64. tc.) demokratikus továbbfejlesztését. Határozottan fellépett az antiszemitizmus ellen, 23
alkalommal nyújtott be előterjesztést a szabad vallásgyakorlás érdekében. Vö. SZABÓ CS 1993, 54., E. CSORBA
2000, 213-237., PÁLMÁNY 2002, 388-393.
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A budai első választókerület ellenzéki választói március 14-én a nyári színkörben gyűltek össze, ahol
képviselőjelöltjük, Karacsay Sándor, Irányi Dániel és Simonyi Ernő társaságában tartott választási beszédet,
melyben a másnapi ünnepet egyáltalán nem említette, nem használta fel mondanivalójának megerősítéséhez. Az
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választás önmagában is elég heves nemzeti érzelmi megnyilvánulásoktól volt hangos. A
választásokon nyíltan megjelent a Kossuth kultusz is. A szélsőbal retorikájában az 1848-as
törvények és Kossuth egyet jelentett.379 Kossuthot több helyen képviselőjelöltként is indították.
Március 13-án Szentes főterén a helyi 48-as érzelmű polgárok egy hatalmas fenyőfát állítottak,
melyet piros-fehér-zöldre festettek és tetejére egy hosszú rúdra Kossuth nevével díszített zászlót
helyeztek. „Éljen Kossuth Lajos Szentes város képviselőjelöltje!” kiáltások közepette a hazafias
érzelmű lakosság éppen a Szózatot énekelte, midőn a városba érkezett Csengeri Imre,380 Deákpárti képviselőjelölt, aki azt hitte, hogy az ünnepi készülődés neki szólt. Rettentően
elcsodálkozott, mikor „Éljen Kossuth!” kiáltásokkal fogadták. A botrányos eset következtében
másnapi beszédét és a 200 fős bankettet lemondva hirtelen távozott a városból.381
A Magyar Ujság szomorúan állapította meg, hogy 1869-ben éppen március 15-én állították
törvényszék elé és ítélték el egy hónapi fogságra, valamint 100 forint pénzbírságra az 1848-as
márciusi forradalom egyik hősét, az idős Táncsics Mihályt, mert lapjának, az Arany
Trombitának kaucióját nem volt képes a megadott időre maradéktalanul letenni.382
A Hon megemlékezett ugyanakkor arról, hogy a fővárosban 1869. március 15-én a Kerepesi és
a budai temetőben kisebb nagyobb csoportok – a szokásnak megfelelően – felkeresték az
1848/49-es hősök sírjait, de ezeken a magánakciókon kívül más szervezett ünneplésről nincs
tudomásunk. Szembetűnő a visszaesés az előző évi megemlékezéshez képest, amikor
szélsőbaloldali országgyűlési képviselők, nyilvános helyen, nagyszámú közönség előtt tettek
hitet a függetlenségi politika mellett március 15-én a Városligetben.
A következő évi 1870. március 15-i fővárosi megemlékezésekről mindössze annyit tudhatunk
meg a sajtóból, hogy a 48-as honvédek az ünnep előestéjén a Pesti Népkörben (melynek elnöke
Jókai volt) barátságos lakomára gyűltek össze. Az ünnepnek a magyar politikai közéletben
elfoglalt helyét jelzi, hogy az esti vacsorán csupán hatvanan voltak jelen. Ebben az időszakban
a márciusi forradalomhoz kapcsolódó ellenzéki eszméket a hatalom nem nézte jó szemmel.
„Pedig ezek az eszmék emelték magasra a magyar nemzetet, ezeknek köszönheti létét (bármint
tagadja is) a mostani magyar kormány. (…) Mások megünnepelték a temetőben, csatatereken,
a családi körökben, mi a mi szerény népkörünkben jöttünk össze, beszélgettünk régiekről és
jövendőkről, éltettünk jelen és távollevőket; s azon meggyőződésben váltunk el egymástól, hogy
még gyakran fogunk ily ünnepet ülni, mert a márciusi eszme olyan, mint az idő, örökké való és
megdönthetetlen. Véleménykülönbség, tétova félelem, közöny, rosszakarat ferde helyzetbe
hozhat vele szemközt egyéneket, de maga az eszme sérthetetlen, és hatalmával oltalmazni, és
célhoz vezetni fogja híveit mindenha.”383

újság közölte beszédét teljes terjedelmében. Programja egybecseng az 1848-as párt 1868. április 2-án közzétett
programjával, azaz az 1848-as törvények békés helyreállítása, Magyarország függetlenségének törvényes úton
való visszaszerzése, a közös ügyek megállapításából kifolyó közös minisztériumok és a delegációk megszüntetése.
Követelni fogja a kül-, had-, pénz-, és kereskedelmi ügyeknek is a magyar országgyűlés és az ennek felelős és
független minisztérium által leendő intézését. Célja az ország szabadságának helyreállítása és egy önálló nemzeti
sereg általi biztosítása mellett az egyes polgárok szabadsága, s a szabad polgárok egyenlőségének elérése. Magyar
Ujság, 3. évf. 1869. márc. 16. 61. sz. 2257. Vö: MÉREI – PÖLÖSKEI 2003, 93-94.
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1869. február 13-án Pécsett Irányi választási kampánya során Farkas István (a pécsi 48-as párt bizottmányának
elnöke) e szavakkal köszöntötte jelöltjét: „Éljen Irányi Dániel képviselőjelöltünk, éljen a 48-iki törvény és annak
fő tényezője Kossuth Lajos!” Magyar Ujság, 3. évf. 1869. febr. 18. 2176.
380
Csengeri Imre 1861-ben és 1868-ben Hosszúpályi Felirati-, majd Deák-párti országgyűlési képviselője volt.
TOTH 1973, 235.
381
Magyar Ujság, 3. évf. 1869. márc. 18. 63. sz. 2266.
382
Magyar Ujság, 3. évf. 1869. márc. 17. 62. sz. 2264.
383
A Hon esti kiadása, 8. évf. 1870. márc. 16. 61. sz. 1.
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1871. március 15-én még az ellenzéki lap, A Hon is fontosabbnak tartotta hírül adni, hogy a
király és királyné délután 5 órakor a fővárosba érkezett, minthogy megemlékezzen március 15éről. Igaz, március 18-án a lap tárcájában Mészáros Lázár, volt hadügyminiszter tollából
„Eszmék és jellemrajzok” címen az 1848/49-es forradalom eseményeiről és szereplőiről
közöltek részleteket, valamint tudósítottak a debreceni ünnepségről is.384 Pesten megrendezett
köztéri ünnepségről, utcai demonstrációról nincs tudomásunk. A pesti Nemzeti Színház a
„francia ledér irodalom legmegbélyegzettebb darabját, a „Fernande”-t tűzte műsorára a 48-as
párt többszöri tiltakozása ellenére.385 A 48-as párt képviselői a magán élet színterén, az
emigrációból 1870 nyarán hazatért, Kossuth közvetlen környezetéhez tartozó Helfy Ignác386
lakásán gyűltek össze, nemcsak március 15-e, hanem Helfy születésnapja alkalmából is. A
Magyar Ujság tudósítása szerint jelen voltak (többek között) Henszlmann Imre, 387 Talián
Náczi, Irányi Dániel, Baldácsy Antal báró, Rákóczy János, Lázár Ádám, Patay István, Csiky
Sándor, Matkovics Tivadar, Vidats János és Gonda László 1848-as párti képviselők. A
jelenlévők politikai tárgyú pohárköszöntőket mondtak, ezek tartalmáról azonban nem
értesülhetünk. Annyit tudhatunk meg a rövidke híradásból, hogy a beszédek fénypontját
Kossuth Lajos alakja képezte, kinek a társaság táviratilag üdvözletet küldött. Érdekes adalék,
hogy a baráti összejövetelen minden vendég egy névre szóló fánkot kapott, benne egy-egy
levélkével, melyen egy rövid, humoros írást talált saját jellemére, politikusi alkatára
vonatkozóan.388
„Márczius 15-én számos helyen emlékezett a honfiak kegyelete az e napon 23 év előtt történt eseményekről. A
nemzeti ünnepet a többi közt Debrecenben megülték. A tanuló ifjúság kivonult a honvédsírokhoz, hol beszédeket
tartottak, költeményeket szavaltak, s hazafias dalokat énekeltek. Visszatértökben Csokonay síremlékét is
fölkeresték, s az emlékkertben megkoszorúzták a honvéd szobrot. Rákos-Palotán szintén megülték az ünnepet s
távirati üdvözletet küldtek Kossuth Lajosnak és a kairói magyar egyletnek. Számos meleg, honszerelmet lehelő
pohárköszöntés mondatott ez alkalommal, s az aradi vértanuk emlékére mondott szép emelkedettségű beszéd
sokakban lángra gyújtá a honszeretetet, s könnyeket csalt a nők szemébe, kik ez ünnepen jelenlétök által tölték be
honleányi kötelességeiket.” A Hon, 9. évf. 1871. márc. 19. 65. sz. 3.
385
„A kegyeletnek igen csekély tiszteletére mutat azon körülmény, hogy a Nemzeti Színház igazgatósága, dacára
jó eleve tett figyelmeztetésünknek, március 15-ének estéjét a francia ledér irodalom legmegbélyegzettebb
darabjával, a „Fernande”-dal töltötte ki. A történtet figyelmetlenségnek vehettük volna, ha miatta az előadás előtt
két nappal fel nem szólalunk, így azonban kénytelenek vagyunk azt idétlenül lojális dacnak tekinteni. Az az intézet,
mely a nemzetnek köszöni létét, s mely oly szorgalmasan meg tud emlékezni bizonyos vér (!) és születésnapokról,
március 15-ét is megünnepelhette volna, pl. „Bánk bán” vagy más, ehhez hasonló szellemű mű előadásával.”
Magyar Ujság, 5. évf. 1871. márc. 17. 63. sz. 3.
386
Helfy Ignác (1830-1897) részt vett az 1848. március 15-i pesti forradalom eseményeiben, majd Kossuth
kormányzói irodáján dolgozott. Világos után a kolozsvári katonai törvényszék ítélete alapján Pestre internálták.
1852-től Bécsben élt, 1854-ben Padovába ment, ahol befejezte tanulmányait. Ezt követően Mantovában az
irodalom, majd a bölcsészet tanára lett. 1859-ben kapcsolatba lépett a magyar emigrációval és Milánóba költözött,
ahol nyomdát alapított. Helfy, Kossuth sajtófőnökeként, a Milánóban szerkesztett és kiadott újságokkal (L’
Alleanza, Negyvenkilenc, Magyar Magyar) a volt kormányzó politikai elképzeléseinek legfőbb szócsövévé vált.
Kossuth mellett gyakran látott el titkári teendőket is. Az L’ Alleanza című lapban jelentette meg Helfy 1862. május
18-án Kossuth ún. Dunai Szövetség tervét, mely Canini, olasz kormánymegbízott és Kossuth előző napi
megbeszélését rögzítette, melyet Kossuth aláírásával hitelesített. (PAJKOSSY 2006, 434.) Miután 1870 nyarán
milánói nyomdája csődbe ment, Helfy fontolgatni kezdte a hazatérést. A hazai politikai közéletbe való
bekapcsolódása (Irányi Dánielhez és Simonyi Ernőhöz hasonlóan) azonban csak Kossuth hathatós
közreműködésével vált lehetővé. 1870-ben a szentlőrinci kerületben időközi országgyűlési választáson Kossuth
javaslatára a választók őt juttatták mandátumhoz. Országgyűlési képviselőként mindvégig az 1848-as, majd a
Függetlenségi Párt színeit képviselte. 1872-ben és 1875-ben Szentlőrinc, 1878-ban Debrecen II. kerületében, 1881ben Szentgotthárdon választották meg. 1884-ben a székelykeresztúri kerület mandátumával jutott be a
képviselőházba, majd 1887-től haláláig a szegvári kerület országgyűlési képviselője volt. OGY. ALM. 1897, 253.,
TOTH 1973, 255., SZABÓ CS 1993, 54-57., UMÉL 2001-2007, 3. köt. 210.
387
Henszlmann Imre, neves művészettörténész 1869-1872 között Mohács 1848-as párti országgyűlési képviselője
volt. TÓTH 1973, 255.
388
Többek között az alábbi feliratokat olvashatták magukról a képviselők: „Henszlmann Imrének, a középkori
falképek és az újkori kéményseprők nemes védőjének azt kívánom, sikerüljön felfedeznie egy olyan derék
384

77

Míg ezekben az években (1868-1872) a fővárosi ünneplések visszafogottabb keretek között
zajlottak, addig Debrecenben és Egerben a nép nyilvános utcai demonstrációval ünnepelt.
Debrecenben a református kollégium diáksága vette kezébe a megemlékezések szervezését. A
főiskola udvarán gyülekező tömeg az 1849. augusztus 2-án elesett honvédek síremlékéhez
vonult az emlékkertbe, melyet ünnepélyes keretek között 1867. augusztus 2-án emeltek. 1868ban Patay István, a város III. kerületének szélsőbaloldali országgyűlési képviselője megjelent
az ünnepségen, de a debreceni hivatalos körökből kevesen vettek részt a megemlékezésen: a
„helybeli urak nem bírtak kisétálni a sírokhoz!”389 A főiskolai ifjúság rendszerint üdvözlő
táviratot küldött Kossuthnak. 1870-ben még az ellenzéki politikusok sem képviseltették
magukat az ünnepen.390 A debreceni megemlékezéseket a kollégium diákjai szervezték,
melyhez csatlakoztak a 48-as honvédek és a város lakosai. A műsort is a tanuló ifjúság adta. A
megemlékezések végén rendszerint felkeresték Csokonai sírját is.391
A nemzeti ünnep kellékének jegyei erősebben jelentek meg az ellenzéki többségű Eger
városának megemlékezéseiben. 1868. március 15-én a város polgárait reggel 6 órakor 15
ágyúlövés emlékeztette az ünnepnapra. A nemzeti színű lobogót a megye- és a városházára is
kitűzték. A város tisztviselői testületileg vonultak a székesegyházba istentiszteletre. A helyi
demokrata kör délutáni ülésén (Csiky Sándor indítványára) petíciót fogalmaztak meg, melyben
az 1867-es közös ügyek eltörlésével kifejezetten az 1848-as törvények helyreállítását
követelték.
3.3. Március 15-e az országos nagypolitika homlokterébe kerül (1872)
Az 1872. év óriási fordulatot hozott március 15-e történetében. Míg korábban elszigetelt, a civil
szférából kiinduló, spontán megemlékezésekre került sor, addig 1872-ben március 15-e
emléknapja először került az országos nagypolitika homlokterébe és az országos politikai lapok,
immár nemcsak az ellenzéki, hanem a kormánypárti lapok címlapjára is. Az apropót az adta,
hogy Tóth Vilmos belügyminiszter 1871. november 9-én benyújtotta az 1848-as választójogi
törvény392 módosítására vonatkozó törvényjavaslatát, melynek általános vitája 1872. február
22-én kezdődött meg a képviselőházban, s nemcsak a honatyák körében, de a sajtó
nyilvánosságán keresztül az ország közvéleményében is rendkívül heves politikai
csatározásokat eredményezett.393 A feszült politikai légkört csak fokozta az országgyűlési
ciklust háromról öt évre meghosszabbítani szándékozó törvényjavaslat, melyet Lónyay
Menyhért miniszterelnök 1872. március 6-án terjesztett elő a képviselőházban.394 Még

kéményseprőt, ki képes legyen egész Magyarország képét restaurálni.” „Gonda László! Mikor szónoklataidat
hallgatom, nem tudom, mit bámuljak inkább: gondolatod avagy hangod mélységét? Rettenetes mindkettő! De nem
is csoda, amaz szívedből származik, emez hasadból.” „Patay István, a szónokok szónoka! Amit mi hosszú
vezércikkekben s még hosszabb beszédekben mondunk, elmondja ő két szóval: „huncut a német”. E programhoz
csatlakozik Talián Náczi.” Magyar Ujság, 5. évf. 1871. márc. 17. 63. sz. 3.
389
Magyar Ujság, 2. évf. 1868. márc. 18. 65. sz. 262-263.
390
Debreczen, 2. évf. 1870. márc. 16. 53. sz. 1.
391
Debreczen, 3. évf. 1871. márc. 16. 54. sz. 2.
392
Az 1848-as népképviseleti országgyűlésre vonatkozó választási rendszert Magyarországon az 1848:5 tc.,
Erdélyben az 1848:2 tc. szabályozta. A törvények szövegét lásd PAJKOSSY 2006, 230-237., 278-280.
393
Törvényjavaslat az 1848:5. tc. és az erdélyi 1848:2. tc. módosításáról és pótlásáról. KI 1869-1872. 1113. sz.
XI. köt. 131-147. A törvény indoklása KI 1869-1872. 1113. sz. XI. köt. 148-154.
394
Törvényjavaslat az 1848:4. tc. 3.§, 4.§ és 5.§. módosításáról. KI 1869-1872. 1386. sz. XV. köt. 116. A központi
bizottság jelentését az országgyűlési ciklus meghosszabbítását célzó törvényjavaslatról lásd KI 1869-1872. XV.
köt. 1400. sz. 170. A ház előtt 1872. március 13-án olvasták fel. KN 1869-1872. 460. ülés (1872. márc. 13.) XXII.
köt. 339. Hajdu István, a IX. osztály előadója különvéleményt nyújtott be, melyben a központi bizottsággal
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ugyanezen az ülésen Tóth Vilmos benyújtotta törvényjavaslatát a képviselői megbízás és a
közhivatalok összeférhetetlenségéről,395 mely meglehetősen megengedő szabályozása folytán
szintén további támadási felületet adott az ellenzék számára.396
Az időbeli egybeesés következtében a törvénytervezetek elleni tiltakozás összekapcsolódott
március 15-e megünneplésével, és immáron az ünnepnap történetében először a baloldali
ellenzék mellett, mely nyíltan felhasználta az évfordulót az 1848-as jogokhoz való
ragaszkodásának kifejezéséhez, a kormánypárt is kénytelen volt nyilatkozni március 15-e
kapcsán, sőt 1848-nak a kiegyezés szempontjából való újraértelmezésével a kormány
politikusai is az ünnepnaphoz kötötték aktuális politikai üzeneteik közvetítését.
Az új választási törvényjavaslat, illetve annak az országgyűlés központi bizottsága által
átfogalmazott változata,397 jelentős változtatásokat helyezett kilátásba az 1848-as választójogi
törvény és az országgyűlés működésével kapcsolatban. Annak ellenére, hogy a törvénytervezet
a választójog érvényesítéséhez az 1848:5 törvénycikkben megfogalmazott 20 éves alsó
választói korhatárt, a régi jogon szavazók jogát398 valamint az értelmiségi cenzust399
meghagyta, mégis szűkítette a választásra jogosultak körét.400 Bár a törvénytervezet
indoklásában a belügyminiszter kifejezetten hangsúlyozta, hogy a kormány nem kívánja az
1848-ban lefektetett választójog feltételeit megváltoztatni, s célja csupán annyi, hogy a
törvények határozatlan s kétes rendeletei világos és szabatosabb szerkezetet nyerjenek, mégis
fontos elvi változást jelentett, hogy míg az 1848:5. tc. a cenzust csupán a vagyon, illetve a

szemben a három évenkénti országgyűlés fenntartás mellett érvelt. KI 1869-1872. XV. köt. 1400. sz. Melléklet.
171-172.
395
KI 1869-1872. XV. köt. 1387. sz. 117. Az ülésre vonatkozóan lásd KN 1869-1872. 453. ülés (1872. márc. 6.)
XXII. köt. 174.
396
A központi bizottság jelentését az összeférhetetlenségi törvényjavaslatról lásd KI 1869-1872. XV. köt. 1421.
sz. 287-288. Molnár Antal a VIII. osztály előadója március 16-án szigorúbb összeférhetetlenségi szabályozást
tartalmazó különvéleményt nyújtott be. Lásd KI 1869-1872. XV. köt. 1421. sz. 289-290. Míg a központi bizottság
javaslata csak az állami, törvényhatósági vagy községi hivatalnokokat, illetve a hadsereg és honvédség tagjait zárta
ki a képviselőségből (kivéve a minisztereket, államtitkárokat, miniszteri tanácsosokat, egyetemi tanárokat,
országos intézetek igazgatóit és az országos egészségügyi tanács tagjait), addig a különvélemény a fent
említetteken kívül mindazokat összeférhetetlennek minősíti, akik a kormánnyal bármilyen munkaszerződési,
szállítási, haszonbérleti szerződésben állnak vagy bármilyen vállalatnál a kormány által kinevezett állásban
vannak.
397
Az osztályok előadóiból alakult központi bizottság jelentése az 1848:5. tc. és az erdélyi 1848:2. tc.
módosításáról és pótlásáról beadott törvényjavaslat tárgyában. KI 1869-1872. 1357. sz. XIV. köt. 313-329.
398
Bár az 1871. évi törvényjavaslat és az 1874: 33. tc. is kimondja, hogy a jövőben választójog senkit nem illet
meg az 1848. előtti kiváltságok alapján, mégis, hogy a korábban élvezett politikai jogtól senkit meg ne fosszanak,
(az 1871. évi törvényjavaslat szerint) mindazok, akik 1869-iki országos képviselőválasztások alkalmával a
választók közé a régi jogosultság alapján írattak be, meghagyatnak. (Az 1874:33 tc. 2.§ értelmében azok, akik az
1848. évtől 1872. évig bezárólag készített országgyűlési választói névjegyzékek valamelyikében szerepelnek.) Vö.
PAJKOSSY 2006, 230., 607.
399
Vö. 1848:5. tc. 2.§. d. pontja PAJKOSSY 2006, 231., az 1871. évi törvényjavaslat 5.§. KI 1869-1872. 1113. sz.
XI. köt. 132., valamint az 1874:33. tc. 9.§. PAJKOSSY 2006, 608.
400
Végül a választójogról és a választási eljárásról 1874-ben elfogadott törvény (1874:33. tc.), mely kisebb
változtatásokkal fenntartotta az 1871-es törvénytervezet javaslatait azt eredményezte, hogy a dualizmus évtizedei
alatt a választásra jogosultak aránya az 1848. évi 7,2%-ról 1910-re 6,4%-ra csökkent. Lásd erre VARGA 1999, 20.,
BOROS – SZABÓ 2008, 142. A dualizmus korszakában mindvégig az 1874:33. tc. alapján tartották az országgyűlési
választásokat. Annak ellenére, hogy a korszakban a választójog kiszélesítése és a választási rendszer reformja
állandóan napirenden volt, a választási rendszer demokratikus irányú átalakítását célzó törvényjavaslatok vagy
megbuktak, vagy alkalmazásukra (mint az 1913-as Lukács-féle) már nem kerülhetett sor. Megmaradt az 1848-ban
lefektetett nyílt szavazás rendszere is, bár az 1913-as törvény a fővárosban és a törvényhatósági jogú városokban
lehetővé tette volna a titkos szavazás alkalmazását is.
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jövedelem401 alapján határozta meg, addig az új tervezet egyes kategóriák esetén a befizetett
adó mértékéhez kötötte azt.402 A kormányt az az elv vezérelte, hogy „az érték vagy jövedelem,
mely a politikai jogosultság alapjául szolgál, épp úgy számítandó ki, mint midőn a közterhek
kivetése céljából határoztatik meg; így azon mérték, mely a közterhek kivetésénél alkalmaztatik,
irányadó akkor is, midőn arról van szó, hogy az ország közügyeibe befolyás engedtessék.” –
szólt az indoklás.403 A balközép és a szélsőbaloldali ellenzék az adózási alapelv tervezett
bevezetését nyíltan az 1848-as választójog csorbításaként értelmezte. Nem hagyta hidegen a
javaslat az ország közvéleményét sem. Valóságos mozgalom indult meg országszerte. Az
országgyűlés kérvényi bizottsághoz összesen 93 kérvény érkezett, melyeknek többsége a
belügyminiszter törvényjavaslatának mellőzését kérte, illetve tiltakozott a választási ciklus
háromról öt évre való bővítése ellen, melyet sokan szintén a parlamentarizmus korlátozásaként
értelmeztek.404
A baloldal legfontosabb kifogásai között szerepelt,405 hogy a törvénytervezet – kinyilvánított
szándéka ellenére – valójában megemelte a cenzus mértékét, hiszen a tagosítások
következtében az eredeti ¼ telek helyett már nagyobb, 15-20 holdas birtok feltételezte a
választásra való jogosultságot. Emellett a városi kereskedők és iparosok esetében a 10 Ft 50
krajcár előírt adó azt jelentette, hogy valójában legalább 150 Ft jövedelemmel kellett
rendelkezni ahhoz, hogy valaki választó legyen, mivel 150 forint jövedelem alatt csak 10 forint
volt az adó mértéke, tehát nem volt elég az 1848-as törvény által előírt 105 forint tiszta
jövedelmet kimutatni.406 A baloldali képviselők találóan jegyezték meg, hogy a törvénytervezet
az alföldi magyar választókat érintette leghátrányosabban, éppen azokat a területeket, ahol a
függetlenségi politika híveinek tábora a legerősebb volt. Másik leginkább kifogásolt
hiányossága a törvénytervezetnek, hogy nem változtatott az aránytalan választókerületi
beosztáson, s ezzel biztosította a kormánytöbbség és a dualizmus fenntartásához szükséges
erdélyi szavazatokat.407 Emellett a törvénytervezet határozottan rendelkezett a nyílt szavazásról
is.408
Az 1848:5. tc. a vagyoni cenzust 300 ezüst forint értékű házban vagy földben, illetve egynegyed úrbéri
értelemben vett telekben vagy ezzel hasonló kiterjedésű birtokban; kereskedők, gyárosok, kézművesek esetében
saját tulajdonú műhelyben, a jövedelmi cenzust pedig földbirtokból vagy tőkéből származó évi 100 ezüst forintban
határozta meg. A törvény szövegét lásd. PAJKOSSY 2006, 230-237.
402
A törvénytervezet szerint a földbirtok esetében megmaradt az ¼ telekre és tartozékaira alapozott cenzus. A
többi kategóriánál az 1848:5. tc. rendelkezéseit az adó alapján szabályozták újra. A vidéki iparosok 6 forint, a
városi iparosok 10 forint 50 krajcár után jogosultak a választásra. A házbéradó esetén 15 forint 75 krajcár, a föld
és háztulajdon esetében 5 forint, csak háztulajdon esetében 6 forint az adóminimum. Erdélyben a magyarországi
¼ telekkel szemben 8 forint 40 krajcár adóminimumot állapítottak meg. Az adócenzusokat (forrásmegjelölés
nélkül) ismerteti GERŐ 1988, 33. A választójoghoz szükséges adó mértékére vonatkozó konkrét összegeket az
eredeti javaslat még nem tartalmazta, csupán a központi bizottság javaslatának 5-6. §-ában kerültek
meghatározásra. KI 1869 XIV. köt. 1357. sz. 316. Az 1848-as népképviseleti és a dualizmus kori választási
rendszerre összefoglalóan lásd még CSIZMADIA 1963, BOROS – SZABÓ 2008, TÓTH 1973, VARGA 1999, RUSZKAI
1959, RUSZOLY 1980.
403
KI 1869-1872. 1113. sz. XI. köt. 150.
404
Erről tanúskodnak a kérvényi bizottság által tárgyalt és bejelentett kérvények sorjegyzékei: KI 1869-1872 XIV.
köt. 1362. sz. 354., KI 1869-1872. XV. köt. 1385. sz. 115., KI 1869-1872. XV. köt. 1393. sz. 161-162., KI 18691872. XV. köt. 1423. sz. 292-296., KI 1869-1872. XVI. köt. 1442. sz. 259-262.
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Az 1871-es törvényjavaslat parlamenti vitájával részletesen foglalkozik GERŐ 1988. 30-55.
406
Tisza Kálmán beszéde KN 1869-1872. 442. ülés (1872. febr. 22.) XXI. köt. 213-214. Idézi GERŐ 1988, 39-40.
407
Erdélyben a román szavazók passzivitása és a szászoknak a választókerületi beosztás révén elősegített
túlreprezentáltsága a korszak választásai során biztosította a dualizmus híveinek többségre jutását. Az erdélyi
szavazók lényegesen kevesebb szavazattal aránytalanul több képviselőt küldhettek az országgyűlésbe. Erre lásd
bővebben GERŐ 1988, 52., VARGA 1999, 23.
408
A titkos szavazásról az 1848-as magyarországi választási törvény előkészítésekor vita folyt. A törvény szövege
tulajdonképpen félremagyarázható volt: „A szavazás a szavazó nevének a küldöttség általi feljegyzésével, – s,
401
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A kormány javaslatával szemben 32 szélsőbaloldali politikus február 22-én határozati javaslatot
nyújtott be, melyben általános választójogot, titkos szavazást, a választókerületeknek a
népesség aránya szerinti igazságos felosztását, a kormány szolgálatában álló, vagy attól függő
egyéneknek a választásokból való kizárását, a vesztegetések és a választási visszaélések szigorú
megbüntetését követelték.409 A visszaélések ellensúlyozására Irányi Dániel külön
törvényjavaslatot is benyújtott.410 A balközép nevében Tisza Kálmán és 14 párttársa által
szintén február 22-én beadott indítvány ugyanakkor nem tartalmazta az általános választójogra
és a titkos szavazásra vonatkozó igényt, leginkább az aránytalan választókerületi beosztást, és
a magas cenzust kifogásolta.411 Schwarcz Gyula február 26-án beadott határozati javaslata a
titkos szavazás bevezetése mellett csupán írni-olvasni tudáshoz kötötte volna a választójogot.412
A szélsőbaloldali politikusok minden eszközzel meg akarták akadályozni az új választási
törvény megalkotását. Az elmérgesedett helyzetben az ellenzéki párt az obstrukció eszközéhez
nyúlt: harminckét párttag elhatározta, hogy a törvényjavaslat minden egyes cikkelyéhez
hozzászólva, és állandóan névszerinti szavazást kérve a vitát az ülésszak végéig elnyújtva
megakadályozza a törvényjavaslat törvényerőre emelkedését.413
Az ellenzéki obstrukciónak köszönhetően a törvényjavaslat tárgyalása az 1869-1872 között
ülésező országgyűlésen nem fejeződhetett be, az általános vita március 5-ig tartott, ekkor a ház
a törvényjavaslatot általánosságban 182:140 arányban elfogadta. azonban az országgyűlési
időszak végéig (április közepéig) csak a törvényjavaslat címe és első fejezetének első bekezdése
fölött zajlott le a vita. Így a választási törvény módosítására csak a következő országgyűlés
keretében 1874-ben került sor.414 Még tovább váratott magára az országgyűlési ülésszak
háromról öt évre történő kiterjesztésére vonatkozó törvény elfogadása, melyet végül – egyik
korábbi ellenzője, Tisza Kálmán miniszterelnök terjesztett a ház elé 1885. november 21-én.415
Az 1886. február 14-én szentesített törvény416 értelmében 1887 után öt éves lett a parlamenti
ciklus.
1872-ben a közvélemény érdeklődésével kísért heves politikai csatározás az 1848-as
választójog módosítása körül, és a közelgő március 15-i ünnep véletlen egybeesése, ugyanakkor
az, hogy a baloldali politikusok megragadták az ünnepet 1848-hoz ragaszkodó érveik
bizonyításához azt eredményezte, hogy immár a kormányoldal is kénytelen volt a nyilvánosság
előtt értelmezni március 15-ét. Így az ünnepnap a kiegyezés óta első ízben a kormány
szócsövének számító Pesti Napló címoldalára is kikerült. Igaz, a Deák-párt lapja éppen, hogy
más megvilágításba helyezte a forradalom emléknapját, mint a közjogi ellenzék. 1848
vívmányait a kormány sem tagadta, nem tagadhatta meg. Ezt az üzenetet közvetítette a vita
tárgyát képező választójogi törvénytervezet címe is, mely jelzésértékűen csak a 48-as törvény
valamint a szavazatok összeszámítása is nyilván történik.”, s ennek alapján 1874-ig több helyen titkos
választásokat tartottak. Erre hívja fel a figyelmet BOROS – SZABÓ 2008, 137.
409
KI 1869. XIV. köt. 1369. sz. 368.
410
KI 1869 XV. köt. 1420. sz. 283-286.
411
KI 1869. XIV. köt. 1368. sz. 367.
412
Véleménye szerint szavazati joggal bírjon minden írni és olvasni tudó 20 éves férfi és az, aki a következő
választáson az 1848: V. tc., illetve az erdélyi 1848: II. tc. alapján szavazati joggal bírna. Ugyanakkor megvonná a
választhatóság jogát a főrendi házi tagoktól, az állami tisztviselőktől (kivéve a minisztereket és az államtitkárokat)
és azoktól, akik a kormánnyal bármilyen szerződéses viszonyban állnak. KI 1869. XIV. köt. 1371. sz. 369-370.
413
„Mivel az országgyűlési három év letelte közelgett, mi elhatároztuk, hogy részleteiben minden szakasznál oly
nevezetes vitát folytatunk, hogy a javaslatból törvény ne váljék.” MADARÁSZ 1883, 413. Idézi GERŐ 1988, 55.
414
GERŐ 1988, 55.
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KI 1884-1887. IX. köt. 259. sz. 131.
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KI 1884-1887. XI. köt. 363. sz. 139.
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paragrafusainak módosításáról szólt. Tóth Vilmos belügyminiszter hosszú parlamenti
felszólalásában többször is érzékeltetni kívánta, hogy a törvény alapelvei nem változtak csak
gyakorlati szempontból pontosításra kerültek. „Azt hiszem sikerült három dolgot
bebizonyítanom: először azt, hogy az 1848-ki törvénynek a választási jogosultságra vonatkozó
részének megváltoztatása sem nem szükséges, de lehetetlen is ma, másodszor azt, hogy ezek
szabatosításának okvetlenül be kell következnie, és harmadszor, hogy az általam javaslott
szabatosítás általában nem sérti az 1848-ban kimondott nagyszerű elvet.”417 Március 15-e
kapcsán a kormánypárti sajtó is a 48-as forradalom dicső vívmányairól zengett, nyomatékosan
aláhúzva azt a gondolatot, hogy éppen a kiegyezésnek és a dualizmus rendszerének köszönhető,
hogy 24 év után végre feledni lehet a forradalmat követő fájdalmas emlékeket. Végre béke van,
és a nemzet vér nélkül nyerte vissza alkotmányát.
A baloldal viszont kihasználta a kormány javaslataival szemben támadt elégedetlenséget és az
1848-as pesti forradalom megidézésével kívánta alátámasztani aktuális politikai üzenetét a
közvélemény felé. A Balközép a felfokozott politikai légkörben – erődemonstrálás céljából –
az utcára vitte híveit. Március 9-én este a baloldali kör pesti országos értekezletének alkalmából
fáklyás felvonulást rendezetek a fővárosban, melyen a Pesti Napló tudósítása szerint tízezer
ember vett részt. A párt vezető politikusai (Ghyczy Kálmán, Tisza Kálmán, Csernátony Lajos)
a 48-as választójogi törvény védelmében tartottak beszédeket. A közelgő március 15-i
évfordulót kihasználva Jókai megragadta az alkalmat és párhuzamba állította az 1872-es feszült
politikai hangulatot 1848. március 15-ével. „E szép márciusi nap emlékeztet azokra a márciusi
napokra, amelyeken én is mint fiatal ember küzdöttem a nép jogaiért és a mostani fiatalság
reményt ad nekem arra, hogy az akkor kimondott jogokat meg fogja tudni tartani, vissza fogja
tudni vívni.”418
Ebben az évben történt első alkalommal, hogy a 48-as körök március 15-e kapcsán országszerte
táviratokat küldtek képviselőiknek, amelyekben bizalmukról és őszinte ragaszkodásukról
biztosították politikusaikat, és köszönetüket fejezték ki kitartó tevékenységükért, mellyel az
1848-as törvényeket védelmezik az országgyűlésben.419
A sajtó tudósításaiból úgy tűnik, hogy 1872 márciusában Magyarországon szinte forradalmi
hangulat uralkodott. A baloldali politikusok – elsősorban a szélsőbal képviselői – úgy
gondolták, hogy jogukban áll bármilyen eszközzel megakadályozni az 1848. évi forradalom
által kivívott választójogi törvény készülő megcsorbítását. Nem lehet véletlen, hogy Madarász
József éppen a képviselőház március 15-i ülésén hivatkozott arra, hogy „ha egy nemzet elveszti
hitét, hogy törvényhozási úton megtartassa törvényei által biztosított jogait, igenis, hivatva van
és kötelessége, Anglia példájára, forradalom által is ezeket megmenteni.”420A Hon is hasonló
értelemben nyilatkozott arról, hogy a népnek joga van nyomást gyakorolni az országgyűlési
többségre. „A mai nap adja meg leginkább a szentesítést mind arra, amire a baloldal törekszik
most, mindarra, amit tett eddig és tesz most. Ez a mai nap magyarázza meg azt, hogy az
országgyűlési többség nem mindenható, hogy vannak jogok, melyeket nem a pozsonyi gyűlés,
hanem a hatvani utcai és múzeumtéri ifjúság proklamált először, és melyek a nemzet előtt mégis
szentek, sérthetetlenek.” 421
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A politikailag feszült hangulatot jelzi a Pesti Napló híre, mely már az ünnep előtt két nappal
felhívta a figyelmet a debreceniek tervezett ellenzéki akciójára. „Debrecen már kiadta a jelszót
a március 15-ikének megünneplésére, mit baloldali demonstrációvá akar alakítani. Csak rajta,
uraim! Zsákmányolják ki pártcélokra a nemzet legszebb emlékeit, zavartalanul tehetik, önök
körében nincs senki sem, aki figyelmeztetné, hogy tulajdonképpen kinek dolgoznak?”422 A
debreceni megemlékezés – az előzetes félelmek ellenére – a szokásos mederben folyt le.423 Az
ünnepségre azonban egyértelműen rányomta bélyegét a felfokozott belpolitikai légkör, március
15-ének a nyilvános politikai térre való beemelése. A szervezés, igaz még mindig a civil
szférából, a tanuló ifjúság köréből indult ki, ám a szónoklatok és szavalatok nagy száma,424 az
ünnep intenzitása (ez alkalommal mindkét helyszínen: a honvéd emlékműnél és a temetőben is
komoly ünnepségre került sor), az ünnepi hangulat emelkedettsége (a volt honvédek egykori
díszruhájukban saját zászló alatt álltak sorfalat a honvéd emlékmű előtt) megkülönböztetett
figyelmet jelez. Ezen kívül első ízben küldött a debreceni ünneplő közönség egységesen
táviratot Kossuth Lajosnak. A táviratot nyilvánosan indítványozó Szatmári Károly beszédében
félreérthetetlenül közelíteni akarta egymáshoz március 15-e emléknapját és a függetlenség
eszméjét. Az ünnep politikai üzenete egyértelműen a száműzött Kossuth Lajos mellett való
kiállás volt.425
A Pesti Népkör március 15-e alkalmából rendezett szokásos díszvacsorájáról az ott megjelent
szélsőbaloldali politikusok szintén táviratot intéztek Kossuthoz beszámolva neki az 1848-as
törvények készülő csorbításáról.426 A fővárosban – a balközép március 9-i fáklyás felvonulását
leszámítva – nem tudunk más március 15-éhez köthető utcai demonstrációról. A dualizmus első
éveiben a fővárosi ünnepségek intenzitása még elmaradt más ellenzéki vidéki városok
mögött.427
Pesti Napló, 23. évf. 1872. márc. 13. 61. sz. 1.
„… visszautasítjuk a merő rágalmakat azért, mivel épen a március 15-nek nincs arra szüksége, hogy mesterkélt
tüntetésekkel kelljen emelni amaz ünnepélyt, melyet a nemzet párt különbség nélkül évenként méltán megünnepel.
… Megünnepelte a nemzet, megünnepelte Debrecen e napot a zsarnokság uralma alatt is folyvást, midőn a magyar
nemzetnek az élők sorából való kiirtására tűzzel vassal mindent elkövettek ama jó urak, kik a magyar zsírjából és
véréből óriássá akarták hizlalni ama csodaszörnyet, mit „egyesült Ausztriának” neveznek.” Debrecezen, 4. évf.
1872. márc. 14. 54. sz. 1.
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A temetőben a tanuló ifjúság képviseletében Nádudvary Lajos, Nagy Pál, Varga Károly, Kun Béla és Csomai
Imre szólt az ünneplő közönséghez. A honvéd emlékműnél Varga Károly, Csomai Imre (ki a debreceni
megemlékezések sorában első alkalommal szavalta el a Nemzeti Dalt) és Szatmári Károly emelkedett szólásra.
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Lázár Ádám, Majoros István, Deáky Lajos és Horváth Sándor. Jelen volt Táncsics Mihály családjával együtt. A
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1872. márc. 17. 63. sz. 3.
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s bizonyára lelkesebben, mint Magyarország fővárosa, mely e részben a vidék előkelőbb városai mögött maradt.”
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Míg a kormánypárti sajtón keresztül a hatalmon lévők éppen a közjogi ellenzékkel azonosított
hazafiatlan pártok elvakult szenvedélyeitől és a baloldal által gerjesztett anarchiától kívánták
megvédeni 1848 márciusának vívmányait,428 addig az ellenzék, a magát szintén 48 örökösének
tekintő országgyűlési többségtől féltette a 48-as jogokat,429 azaz mindkét fél 1848 kizárólagos
örökösének tekintette magát. Igaz, a kormánypártnak Kossuth és a márciusi ifjak radikalizmusa
nem kellett. A Pesti Napló ügyes taktikai húzással éppen Kossuth 1848 márciusában az
országgyűlésen, Buda-Pest városa és az egyetem küldöttségének fogadása alkalmával
elhangzott szavait idézve utasította vissza az 1872-es ellenzékiek, Kossuth dualizmus kori
híveinek – köztük az egykori márciusi ifjúnak, Jókainak – a radikalizmusát. 1848. március 19én ugyanis Kossuth a Hajnik Pál vezette pesti küldöttség által a kerületi ülésnek átadott március
15-i 12 pont és az egyetemisták 9 pontos petíciójára reagálva – bár azok többségével egyetértett
– kissé ingerülten utasította vissza, hogy a forradalmi Pest ráerőltesse akaratát a nemzetre.430
„Csak az összes nemzet az, melyet illet az ország sorsa felett intézkedni, s e nemzet elég erős és
hatalmas eltiporni mindenkit, minden egyest, minden kasztát és minden municipiumot, melynek
gondolatába jöhetne ellenszegülni.”431 Így szólt Kossuth a rendi országgyűlésben azokhoz, kik
nem voltak megelégedve az országgyűlés eljárásával, kik a népképviseleti elvekkel szemben a
rendi országgyűlést nem tarták a haladás érdekei kellő előmozdítójának – idézte fel a Pesti
Hírlap. „Ma Jókai azt kívánja, hogy a király űzze el az alkotmányos parlamenti kormányt s azt
állítja, hogy a törvényes népképviseleti parlament többsége „egy fikció”. Ha Kossuth ma úgy
gondolkoznék, mint 1848-ban, ha véletlenül Kossuth ülne Lónyay gróf helyén, vajon mily
feleletet kapna ma Jókai Kossuthtól?”432
A kormánypárti politikusok visszautasították a baloldal utcai megmozdulásait és a forradalomra
emlékeztető megnyilvánulásait. 1848 eszméi, jelképei csak korlátozott mértékben váltak
beépíthetővé az általuk képviselt rendszerbe. Tehát csak a 48-as törvények, de azok is a
dualizmus fenntartása érdekében meghozott változtatásokkal. 1872-ben a Pesti Napló hasábjain
nyíltan tetten érhetjük a kormányon lévő hatalom önmeghatározását és 1848-hoz való
„bevallott” viszonyulását. A szigorúan egyházi jellegű újratemetés után alig egy évvel a vértanú
miniszterelnök Batthyány Lajos alakja, és Deák Ferenc, mint a kiegyezés előkészítője belefért
a rendszerbe, Kossuth azonban nem, sem ekkor sem később Ferenc József uralma alatt, soha.
„Batthyány Lajos képviselte az eszélyes, kitartó és körültekintő politikust, Kossuth Lajos a
merész, a szenvedélyes és vissza nem rettenthető agitátort. Batthyány Lajos modora, politikája,
melyet Deák Ferenc az államférfiúi bölcsesség oly rendkívüli mérvével győzelemre juttatott,
Pesti Napló (esti kiadás), 23. évf. 1872. márc. 15. 63. sz. 1.
„A mai nap fölkelti a 24 éves nagy nap emlékét. A mostani helyzet több anyagot nyújt e nap feletti
elmélkedéshez, mint 24 év alatt bármelyik. Mert eddig a mai nap emlékét, hagyományát idegen hatalom és bitorlás
ellen kelle védelmeznünk – és tette azt az egész nemzet, mint egy ember, de ma a 24 év előtt proklamált jogokat
egy a 48-ki törvények alapján megteremtett országgyűlési többség ellen kell védelmeznünk, mely saját alapját
akarja megcsonkítani.” A Hon, 10. évf. 1872. márc. 15. 63. sz. 1.
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diadalát üli a fennálló közjogi státusz szerkezetben, Kossuth Lajos az alkotmány teréről magát
száműzve, az idők tanulságain nem okulva, s az események nagy intését ignorálva, a távolból
folytatja agitációit. Batthyány Lajos meghalt, mint férfiú és hős;- Kossuth Lajos ambíciója nem
engedi, hogy zavartalanul hagyja tovább működni azokat, kik nélküle mentették meg a
hazát.”433
Bár a korszakban egyáltalán nem csupán március 15-e hordozta a forradalomra és a
szabadságharcra való emlékezés lehetőségét, de az első igazán komoly belpolitikai válság
során, 1872-ben mégis jelentősen megerősödött az ünnepnap, ettől kezdve a forradalom
emléknapját nem hallgathatta el a hivatalos Magyarország sem.
3.4. A huszonötödik évforduló (1873)
1873-ban elérkezett az 1848-as márciusi forradalom negyedszázados évfordulója. Ez a tény,
valamint az, hogy előző évben, 1872-ben március 15-e emléknapja intenzív politikai diskurzus
tárgyává vált azt eredményezte, hogy 1873-ban országszerte megszaporodtak a március 15-i
megemlékezések. Számos olyan helységről szereztünk tudomást, ahol ebben az évben
rendeztek először március 15-i megemlékezést, mint pl. Kolozsvár, Cegléd és Gyula. Több új
helyszínen (főként, ahol valamilyen felsőfokú tanintézet működött) az ifjúság volt a
kezdeményezője az ünnepségeknek, és ezzel az elindítója a rendszeressé váló március 15-i
megmozdulásoknak. Láttuk, hogy Debrecenben és Egerben már korábban, rögtön a kiegyezést
követő évtől, 1868-tól rendeztek a diákok ünnepségeket, s a forradalomra való
megemlékezésük rendszerint temetőlátogatással párosult, ezzel a március 15-i ünnep tartalmát
elsősorban a szabadságharc elesett hőseinek – és nem a márciusi forradalom vívmányaira való
emlékezésnek – szentelték. Fontos ugyanakkor hangsúlyoznunk, hogy a temetőlátogatással
ezek a rendezvények mindenki által látogatható, nyilvános helyszínre kerültek ki, ami azt
eredményezte, hogy nemcsak a rendezők által megszólított szűkebb társaság, hanem bárki – aki
érzelmileg azonosult 1848-cal – csatlakozhatott az ünnepséghez. Ezek a fajta megemlékezések
ezért nagymértékben különböztek az ellenzéki pártok által rendezett zártkörű
megemlékezésektől vagy a helyi 48-as körök, olvasókörök, egyletek, civil (olykor csupán
baráti) társaságok rendezvényeitől, ahol a meghívás és a részvétel konkrét személyeknek szólt
és az adott csoport összetartozás-tudatának megerősítését is szolgálta.
1873-ban a kolozsvári ifjúság első alkalommal rendezett március 15-i megemlékezést. A
fiatalság aktivizálódásához hozzájárulhatott az is, hogy éppen előző év októberében nyitotta
meg kapuit a kolozsvári egyetem.434 Az ünnep estéjén az ifjúság és a hozzá csatlakozó közönség
a városi temető bejáratánál gyülekezett, innen vonultak az ún. temetőtetőre, ahol Salamon János
zenekara a Rákóczi és a Kossuth indulót, a Himnuszt és a Szózatot játszotta. A szónoklatot az
akkor még éppen pályakezdő, később egyetemi tanár, a pesti egyetem Klasszika Filológia
Tanszékének vezetője, ekkor még a kolozsvári református kollégium tanára, Hegedűs István435
Pesti Napló, 23. évf. 1872. márc. 15. 63. sz. 1.
1872 októberében megnyílt a kolozsvári tudományegyetem négy karral (bölcsész, matematikaitermészettudományi, jogi, orvosi), az első évre beiratkozott 284 hallgatót 40 rendes tanár és 11 tanársegéd oktatta.
Lásd http://www.ubbcluj.ro/hu/despre/misiune/istoric.html. Az egyetem történetét összefoglaló cikk szerzője:
Sipos Gábor történész, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke.
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Hegedűs István (1848-1925) klasszikus filológus, az MTA tagja, az Erdélyi Múzeum Egyesület Bölcsészet-,
Nyelv-, és Történettudományi Szakosztályának titkára, a Kisfaludy Társaság tagja, 1902-től a Budapesti
Philológiai Társaság alelnöke. A nagyhírű tanár tanulmányait a kolozsvári református kollégiumban kezdte, majd
1868-tól a pesti református teológiai akadémia, majd a berlini és lipcsei egyetem hallgatója volt. 1872-ben került
a kolozsvári református kollégiumba görög, illetve latin nyelv és irodalom tanárnak, melynek 1881-1887 között
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tartotta, aki szükségesnek vélte hosszasan magyarázni, miért is kell megünnepelni március 15ét. Este bankettet rendeztek a városi vigadóban, ahol a helyi 48-as párt elnöke, Deáky Albert,436
illetve Nagy Mór437 és Hegedűs István tartottak pohárköszöntőt. A beszédek elsősorban
Kossuthot éltették, mint március 15-ének „élő nagy apostolát”, de külön köszöntötték még a
48-as honvédeket, Jókait és Petőfit is. Éjfélkor, az 1848-as márciusi forradalom egyik tevékeny
résztvevőjének, Egressy Gábornak a fia, Egressy Ákos438, a Nemzeti Színház színésze szavalta
el a Nemzeti Dalt. A résztvevők Kossuthoz táviratot intéztek, mint a „népszabadság hatalmas
szónokához és védszelleméhez”.439 A kolozsvári ünnepség megteremtői bizonyára régről
ismerhették egymást, hiszen mindhárman – közel egy időben – a helyi református kollégium
diákjai voltak. Az ünnep esti bankettjének politikai színezetet adott, hogy a helyi ellenzéki párt
vezetője, Deáky Albert az est egyik fő rendezőjeként és szónokaként jelent meg.
Először kapunk hírt 1873-ban a gyulai ifjúság március 15-i megemlékezéséről is.440 A
résztvevők a helyi 1848/49-es és a rövid 1861-es alkotmányos időszak eseményeiben
kiemelkedő szerepet játszó Terényi Lajos441 sírjánál emlékeztek. Ezen az első ünnepségen
mindössze 40-50 fiatalember gyűlt össze. A megemlékezés keretében, a Himnusz és a Szózat
eléneklése mellett, a város egyik ismert családjának tagja, Kratochvill Gyula tartott ünnepi
beszédet, melyben az ifjúság 1848-as forradalom és szabadságharcra való emlékezés
ébrentartásában és a tudomány és a műveltség terjesztésében játszott felelősségét
hangsúlyozta.442
történettudományi karának dékánja is. 1891-1920 között a fővárosba költözött, ahol a pesti egyetem klasszikafilológia tanáraként tevékenykedett. UMÉL 2001-2007. 3. köt., 186-187. Tudományos munkásságára lásd. Huszti
József: Hegedüs István r. tag emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott
emlékbeszédek. 21. köt. 12. sz. Budapest, 1932.
436
Deáky Albert 1846-ban született, Deáky Samu 1848-as népképviseleti országgyűlés képviselőjének a fia. Apját
1849-ben elvesztette, ezért anyjával Kolozsvárra költözött nagyapjához Tunyogi Csapó Józsefhez. A kolozsvári
református kollégiumban kezdte meg jogi tanulmányait, majd az eperjesi jogakadémián fejezte be. 1867-ben Zilah
városánál törvényszéki bíróként és főjegyzőként nyert alkalmazást. 1867 után nagy hatással volt rá nagybátyja,
Deáky Lajos, aki 1869-ben és 1872-ben az 1848-as párt képviselője volt, ő maga pedig a helyi függetlenségi párt
elnökeként tevékenykedett (TOTH 1973, 238.). 1870 körül Kolozsvárra költözött és ügyvédi irodát nyitott. Itt 2025 közművelődési, illetve jótékony egylet életének szervezésében vett részt. A társadalmi kérdéseket érintő írásai
elsősorban a kolozsvári Ellenzékben jelentek meg. 1875-ben a Baloldal című függetlenségi napilapot is
szerkesztette. A kolozsvári március 15-i ünnepségeket szervező állandó bizottmány elnöke volt. 1887-ben
hetedmagával megalapította a kolozsvári szabadkőműves páholyt, melynek első főmestere lett. Deáky elnökletével
létrejött Kolozsváron egy „Kossuth asztaltársaság” is, mely a hazafias érzések ápolását tűzte ki célul. Vö. SZINNYEI
1891-1914. 2. köt., 687-688. és BERÉNYI 2002.
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Nagy Mór 1850-ben született és a kolozsvári református kollégiumban kezdte meg jogi tanulmányait, melyet a
kolozsvári egyetemen folytatott. Itt avatták a jog- és államtudományok doktorává. 1880-ban Kolozsváron városi
tanácsos, majd polgármester-helyettes lett, emellett költészettel foglalkozott. Költeményei, műfordításai főként a
Vasárnapi Ujságban jelentek meg. Vö. SZINNYEI 1891-1914. 9. köt., 726-727.
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Egressy Ákos (1832-1914) a pesti színi tanoda elvégzése után a Nemzeti Színházhoz szegődött, majd 1878 előtt
főként vidéki szerepeket vállalt. 1878-1904 között ismét a Nemzeti Színházban lépett színpadra elsősorban drámai
szerepekben. UMÉL 2001-2007. 2. köt. 309.
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Magyar Ujság, 7. évf. 1873. márc. 20. 66. sz. 2.
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Magyar Ujság, 7. évf. 1873. márc. 27. 71. sz. 3.
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Terényi Lajos a szabadságharc és a passzív ellenállás évei alatt jelentős szerepet játszott Békés megyében.
1849. június 11 – augusztus, illetve 1860. december 11 – 1861. március 18. között a megye másodalispánja volt.
Az ifjúság részéről különösen nagy népszerűség övezte emlékét. Erről lásd Zsilinszky Mihály: Terényi Lajos
emlékezete. A Békésmegyei Régészeti és Mívelődéstörténelmi Társulat évkönyve 1885/86. Gyula, 1887.
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Kratochvill Gyula a beszédet két alapgondolatra építette, először is fejet hajtott a forradalom és a szabadságharc
szereplői előtt: „Eljöttünk hálaadónkat leróni e dicsőültek sírjánál, kik számunkra a szabadságot megszerzék, s
kik annak védelmében a világ bámulatát felkeltő hősies lelkesedéssel s kitartással harcoltak.” A második
gondolatsor hitvallással indult: a maga és társai nevében fogadalmat tett a szabadság és a haza szolgálata mellett.
A beszédből kiderül, nemcsak apáik stílusfordulatait tanulták meg, hanem gondolataik tartalmát is megértették. A
szónok a maga nemzedéke feladatául a minél nagyobb tudás megszerzését és terjesztését jelölte ki, hogy
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Cegléd városában is a 25. évforduló inspirálta az első március 15-i megemlékezést, s a
szervezők elhatározták, hogy ettől kezdve rendszeresen megünneplik a forradalom
emléknapját.443
A 25. évforduló a fővárosi ünnepség jellegében is nagy fordulatot hozott. Első alkalommal
történt meg ugyanis a kiegyezés után, hogy az egyetemi ifjúság testületileg vonult ki a Kerepesi
temetőbe március 15-én, hogy megemlékezzen 1848 hőseiről és Forinyák Gézáról, az
egyetemisták 1860. március 15-i tüntetésének áldozatáról, ezzel a fővárosi megemlékezés
először került ki nyilvános térre, lehetőséget teremtve ezáltal arra, hogy az ünnepséghez bárki
csatlakozzon. Más köztérre meghirdetett ünnepség ekkoriban a fővárosban nem volt. Az ifjúság
szervezett rendezvénye mindenképpen az ünnepnap 48-as kultuszban elfoglalt helyének
megerősödését jelenti, annál is inkább, ha figyelembe vesszük, hogy a főváros ifjúsága a
kiegyezés óta minden év halottak napján testületileg kereste fel a Kerepesi temetőben az 1848as sírokat, ahol kisebb beszédekkel tarkított megemlékezéseket tartottak. Tehát a fővárosi
ifjúság 1848-ra való megemlékezésének igénye jelen volt már korábban is, csak éppenséggel
nem a március 15-i emléknaphoz kötődött elsősorban.444
A pesti ifjúsági március 15-i ünnepségnek nem volt ekkor még külön forgatókönyve, hanem a
már meglévő, a halottak napi megemlékezések kialakult formáját vették át. Az 1873. évi első
március 15-i temetőlátogatást a műegyetemi ifjúság szervezte, melynek képviselői (a Pesti
Napló szerint mintegy 450 fő) délelőtt 10 órakor, testületileg, nemzeti zászlókkal vonultak ki a
nemzeti sírkertbe. Érdeklődésük középpontjában az 1870. évi halottak napján felállított
Kilencek síremléke állt, itt Sólyom Fekete445 egyetemi hallgató tartott ünnepi beszédet. A
Szózat eléneklése után Batthyány és Forinyák sírját keresték még fel.446 A megemlékezés
kezdeti szervezetlenségét mutatja, hogy a pesti egyetem más fakultásai nem is képviseltették
magukat.
A fővárosi március 15-i ünnepség ugyanakkor még mindig nem tekinthető tömeges méretű
demonstrációnak, inkább elszigetelt jelenségként értékelhető. Erről tanúskodik a Magyar Ujság
cikkírója is, aki hiányolta a fővárosiak lelkesedését az ünnepnap kapcsán: „Ma csöndes,
hétköznapi színezettel bír minden! Az emberek, az utcák, a házak egyformaképpen! Sokan élnek
köztünk, kik akkor vezérek, s még többen, kik közkatonák voltak, a múzeum lépcsői, melyeken
nem egy nemes ambíció emelkedett a tömeg fölé a gyors siker koszorújával halántékai körül s
a főtér, hol a szabadság vagy a halál! jelszavának esküdött hűséget komoly férfiak és tettvágyó
ifjak tarka csoportja – ma is úgy vannak mint akkor (…) csak egy hiányzik, egy veszett el
végképp: a szellem, mely egy nemzet jövőjét dönté el percek alatt, s isteni erővel és hatalommal
alkotott és teremtett korlátlanul, de áldásosan.”447
„önhibáján kívül elmaradt népünket ez úton a művelt államok népeihez emelhessük.” Idézi Erdész Ádám: 1873.
március 15. http://www.gyulaihirlap.hu/index. A dualizmus kori gyulai ünnepségekről részletesen lásd ERDÉSZ
2002a.
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Magyar Ujság, 7. évf. 1873. márc. 20. 66. sz. 2.
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„Az emberek nagyon elszoktak már az ilyenektől, sokan kérdezték, hogy mi történik? Hová megy ez a 400 (…)
nemzeti csokorral díszített fiatalember. A temetőbe (…) a szabadsághősök emlékének áldozni.” Magyar Ujság, 7.
évf. 1873. márc. 16. 63. sz. 3.
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A Magyar Ujság híradásában említett Sólyom Fekete további életpályája ismeretlen. Valószínűleg nem azonos
a nagyváradi Sólyom Fekete Ferenccel, aki néhány évvel korábban, 1860-1864 között végezte jogi tanulmányait
a pesti egyetemen és később részt vett Tisza Kálmán „Bihari pontjainak” szerkesztésében. Vö. SZINNYEI 18911914. 1228-1230.
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Pesti Napló, 24. évf. 1873. márc. 17. 63. sz. 3.
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Magyar Ujság, 7. évf. 1873. márc. 15. 62. sz. 1.
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3.5. Halottak napi és október 6-i megemlékezések a kiegyezést követően (1867-1873)
Doktori disszertációnknak nem célja a korszak más 1848-as tartalmú ünnepségeinek feltárása
és elemzése. Itt a kiegyezés utáni néhány évben azért hozunk példákat más 1848-as
megemlékezésekre, hogy érzékeltetni tudjuk, március 15-e a kezdeti időszakban egyáltalán
nem volt kizárólagosan az első számú, legnépszerűbb 48-as ünnep.
A fővárosi ifjúság 1848-as lelkesedése 1873 előtt sokkal inkább tetten érhető a halottak napi
megemlékezéseken. Bár a halottak napja, a november 1-i „Mindenszentek” ünnepét követő
napként elsősorban a katolikus egyház ünnepe volt, messze túlmutatott vallási jelentőségén. Az
egyházi ünnephez kötődően a halottakra való emlékezés és temetőlátogatás lehetőséget
teremtett politikai tartalmú megemlékezésekre is. Magánemberként bárki elhelyezhette az
emlékezés virágát vagy meggyújthatott egy mécsest a nemzeti emlékezetben kiemelkedő helyet
elfoglaló személyiségek sírjain. Ezt a hatalom nem tiltotta meg. A szabadságharcot követő
megtorlás időszakában éppen ezért törekedett a központi hatalom arra, hogy a kivégzett
mártírok földi maradványait jeltelen sírokba temesse – így szándékoztak tenni Batthyány Lajos
miniszterelnök, vagy más, az Újépületben kivégzett 1848-as elítéltek esetében is – hogy az
emlékezés lehetőségétől is megfosszák az utókort. De a temetőlátogatás, a halottakról való
megemlékezés tiltása nem volt járható út a katolikus Habsburg család által uralt monarchiában
sem. Így válhatott 1855-ben Vörösmarty Mihály temetése, egy katolikus egyházi
ceremóniaként, csendes, tömeges, néma demonstrációvá az önkényuralommal szemben.
Szervezett halottak napi megemlékezésekre azonban csak a kiegyezést követően nyílt
lehetőség. A pesti egyetemi ifjúság nyomban ki is használta az alkalmat és 1867-től testületileg
vonult ki a jeles magyarok sírjaihoz a Kerepesi temetőbe. Ezek a november eleji
temetőlátogatások kezdetben (1867-1873 között) sokkal nagyobb számú résztvevőt vonzottak
Pest utcáira, mint március 15-e, a forradalom emléknapja. Nyilván általános igazság, hogy egy
forradalmat vérbe fojtó megtorlást követő felszabadult időszakban az emlékezők első dolga a
halottak megsiratása és a mártírok újratemetése. A forradalmi folyamat csak ezzel zárulhat le.
A kényszerű diktatúrák alatt elfojtott érzelmek: a gyász és keserűség átélése nélkül, nincs
továbblépés. A halottak napi megemlékezéseken kívül ezért is volt kiemelkedő jelentősége
Batthyány Lajos és az ún. Kilenc vértanú nagyszabású újratemetésének 1870-ben, mert ezzel
szimbolikusan a nemzet a szabadságharcot követő megtorlás összes áldozatának szolgáltatott
igazságot.
A kiegyezés évében 1867. november 1-én, halottak napján a Kerepesi temetőt közel 60-70 ezer
emlékező kereste fel. Míg sokan saját halottaikat, illetve a nevesebb írók, művészek sírjait
látogatták meg, addig az ifjúság gyászba vont kardokkal, a jogi egyetem fekete zászlója alatt
vonulva448 Giezey János és Mártonfy György volt honvéd ezredesek sírjához zarándokolt ki,
hogy ott helyezze el a megemlékezés koszorúját. A Hon tudósítása szerint a honvéd síroknál
tervezett beszédet a városi kapitány betiltotta, úgyhogy az ifjak a Szózat és a Himnusz
eléneklése után Forinyák Géza sírjához mentek, ahol Fridrich József emlékezett az
egyetemisták mártírjára.449
Ezek a halottak napi ifjúsági temetőlátogatások olykor aktuális politikai tüntetésként is
értékelhetők, mint 1869-ben, amikor a fiatalság demonstrációs célzattal kereste fel
Böszörményi László sírját, aki Kossuthnak a váci választókhoz írt levelének közzétételéért
448
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Pesti Napló, 18. évf. 1867. nov. 5. 255. sz. 5.
A Hon, 5. évf. 1867. nov. 3. 253. sz. 6.
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kapott börtönbüntetésének letöltése közben hunyt el a börtönben. Így a súlyosan tüdőbeteg
szerkesztő halálával a magyar függetlenség ügyének újabb áldozatává és a kiegyezést bíráló
közjogi ellenzék hősévé vált. Böszörményi sírjánál Hegedűs Sándor, a megemlékezők szónoka
élesen kikelt a kiegyezés rendszere ellen. A valódi szabadság eszméjén elmélkedve határozottan
visszautasította az 1867-ben kialkudott korlátozott szabadságot. „Nem ezért a szabadságért
haltak meg a hősök, nem ezért a szabadságért lelkesül Európa, nem ezáltal a szabadság által
biztosítjuk hazánkat a jövőnek. Hanem azáltal a szabadság által, mely egy nemzet szabadsága,
azáltal a szabadság által, mely a népért, a nép által akar mindent, azáltal a szabadság által,
melynek ikertestvére a függetlenség, 1848 és nem 1867 szabadsága.”450 A megemlékezés végén
az ifjúság a Himnuszt énekelte.451
Az 1870-es halottak napi ifjúsági temetőlátogatás az 1848-as párt együttműködésével szintén
nagyszabású, kiegyezés-ellenes demonstrációvá alakult. Ugyanis ekkor avatták fel a Kilenc
vértanú – a szabadságharc megtorlásának időszakában 1849 és 1853 között kivégzett
áldozatok452 – közös síremlékét a Kerepesi temetőben, akiknek földi maradványait még 1868ban helyeztette át Damjanich János özvegye, Csernovics Emília a felszámolásra ítélt
józsefvárosi temetőből. Az eredetileg jeltelen sírokba helyezett kivégzettek emlékét
Damjanichné tartotta számon, és sírjaikat a kiegyezést követően Vidatsnéval (Vidats János
szélsőbaloldali országgyűlési képviselő feleségével) közösen vette gondozásába. Damjanichné
kezdeményezésére 1870-re közadakozásból összegyűlt a Kilencek emlékére felállítandó fekete
márvány obeliszkre való pénzösszeg is, így Batthyány Lajos júniusi újratemetését követően
november elsején újabb óriási tömeget megmozgató, 1848-as érzelmű megemlékezésre került
sor a Kerepesi temetőben. A síremlék felavatására a Ferenciek teréről indultak a résztvevők: a
különféle egyletek csoportjai, elsősorban munkásegyletek (az ácsipari egylet, a budapesti
munkásegylet, a budapesti munkásképző, a munkás önsegélyező egylet, az óbudai hajógyár
munkás testülete), a pesti Nemzeti Dalkör, a Pesti Népkör, az egyetemi ifjúság, és az 1848/49es honvédek Ivánka Imre vezetése alatt. A Hon tudósítása szerint a 40 ezer fős tömeg tagjai 18
egyleti zászló alá csoportosultak. A sírkertben a Pesti Nemzeti Dalkör Bajza József szövegére
írt Honfidalt és a Szózatot énekelte, Lendvay Márton pedig Jókai ez alkalomra írt ünnepi
költeményét szavalta el.453 Az egyetemi ifjúság szokásos szervezett temetőlátogatását
felhasználva a Kilenc vértanú síremlékének felavatási ünnepsége mögött nyíltan a kiegyezés
ellenes 1848-as párt állt, bár a párt lapjában, a Magyar Ujságban megjelenő felhívás pártállásra
A Hon, Esti Kiadás évf. n. 1869. nov. 2. 251. sz. 1-2.
Magyar Ujság, 3. évf. 1869. nov. 3. 250. sz. 2.
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A kilenc közös sírba helyezett vértanú: Streith Miklós, vértesboglári katolikus plébános, akit 1849. szeptember
5-én végeztek ki, bűne csupán annyi volt, hogy a szószékről kihirdette a Függetlenségi Nyilatkozatot. Abancourt
Károly, Dembinszky lengyel származású hadsegédeként szolgált. 38 évesen 1849. október 20-án végezték ki.
Giron Péter, Aachenből származó bécsi illatszergyárost az 1848. október 6-i bécsi forradalom egyik vezéreként
és a magyar szabadságharc német légiójának parancsnokaként ismerünk. Szacsvay Imrét, az 1848-as
népképviseleti országgyűlés fiatal jegyzőjét, a Függetlenségi Nyilatkozat egyik aláíróját, 1849. október 24-én
szintén az Újépület melletti téren akasztották fel Csernyus Emánuel pénzügyminisztériumi tanácsossal együtt.
Kolosy Györgyöt 24 évesen 1850. január 23-án végezték ki Lamberg gróf meggyilkolásában való részvételért.
Jubál Károlyt, Noszlopy Gáspárt és Sárközy Sándort 1853. március 3-án egy időben akasztották fel a Mack-féle
mozgalomban való közreműködés miatt. Emléküket a kivégzés helyszínén, a Ludovika udvarának burkolatában a
bitófák helyét jelképező keresztbetét örökíti meg, mely ma is látható. Jubál Károly a Kossuth család gyermekeinek
nevelője volt. A szabadságharcot vérbe fojtó abszolutizmus e kilenc áldozata nagyrészt nem is ismerhette egymást.
A közös bennük az a nemzeti ügy, melyért készek voltak meghalni. Sorsuk a halál után fonódott össze a
Damjanichné által emelt közös sírban, mely alkalmat és lehetőséget adott az utókornak az emlékezésre. Az 1870es években a vértanúk síremléke az ifjúság zarándokhelyévé vált, ahol a kiegyezést követően minden év halottak
napján az egyetemi ifjúság rendszeres, aktuális politikai kérdésekkel áthatott megemlékezéseket tartott. Így vált a
megtorlás áldozatai közül véletlenszerűen kiemelt kilenc vértanú alakja a későbbi dualizmus-kori nemzedék
összetartozásának, nemzeti tudatának formálójává. A temetésről és az áldozatokról bővebben lásd M. LOVAS 2007.
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való tekintet nélkül hívott minden fővárosi polgárt a 48-as ünnepségre.454 A megemlékezés
mégis csupán az 1848-as párt részvételével zajlott, a hivatalos Magyarország tisztviselői még
civilben sem képviseltették magukat, még úgy sem, mint néhány hónappal korábban Batthyány
miniszterelnök újratemetésén.455 A sírkertben Vidats János az 1848-as párt országgyűlési
képviselője mondott beszédet, melyben a kiegyezés megkötését nyíltan árulásnak
minősítette.456 Felhívta a figyelmet arra az ellentmondásra is, hogy 1848 áldozatainak emlékét
a hivatalos magyar kormány nem vállalja fel.457 Beszédében igen szemléletesen jelenítette meg
a kiegyezéssel létrejött ellentmondásokkal terhes alkotmányos államberendezkedést, melybe
egyszerre kellett beleférnie az uralkodót és ezzel a dualizmust elfogadó, az országgyűlésben
többséget szerző képviselőknek és híveiknek, valamint a kiegyezést bíráló, az 1848-as, illetve
függetlenségi alapon álló ellenzéknek. A szónok szerint az 1849-es hősöknek azért kellett
meghalniuk, mert „ők a magyar királyt védték az osztrák császár ellen, ki dacára annak, hogy
egy személy volt a magyar királlyal, mégis pártot ütött a magyar király ellen.” 458 Vidats
beszédében nem kímélte Ferenc József személyét sem. Felhívta a figyelmet arra, hogy a pártütő
uralkodó maga végeztette ki a haza védőit.459 Ezt követően Simonyi Antal fényképész beszélt
a demokrácia, reményei szerint egykor Magyarországra is eljutó uralmáról.460 Az ünnepségen
Kossuth kultusza nyíltan és egyértelműen megnyilvánult. A résztvevők hangos bekiabálásokkal
éltették a volt kormányzót. Vidats, beszéde végén, Kossuth alakját szakrális magasságokba
emelte: „Üdv és nyugalom legyen vértanúink hamvaival, és szellemük és hazánk legnagyobb
fiának, száműzött dicső vértanúnknak, Kossuth Lajosnak védszelleme legyen velünk.” 461 Erre a
szakralitás jegyében a közönség Amennel felelt. Vidats szavaiban Kossuth, mint egy
természetfeletti lény, mint vértanú jelenik meg, akinek védő szelleme, mint védangyal borul a
nemzetre. Ezek a katolikus egyház értelmezésében szenteknek kijáró tulajdonságok, s mégis
„A kegyelet szent nevében felkéretnek Budapest összes polgárai, hogy a haza gyászát hirdető azon emlékkőnek,
mely a Kerepesi temető „közös sírjában” porladozó kilenc vértanúnak hamvai fölé országos adakozás útján
emeltetett, ünnepélyes leleplezésénél tömegesen megjelenni szíveskedjenek. (…) A hazafi kegyelet és azon nagy
eszme nevében tehát, melynek szentségét vértanúi halállal pecsételték meg oly sok százan, fölkéretnek a város
minden rendű és rangú lakosai, valamint a céhek, egyletek, társulatok stb. nagyérdemű tagjai, miszerint az
ünnepélyes leleplezésnek jelenlétükkel való emelését a nemzeti becsületet érintő kérdésnek tekintsék.” Magyar
Ujság, 4. évf. 1870. okt. 28. 248. sz. 4.
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egy élő emberre vonatkoztatják őket. Itt egy emberi lény olyan mértékű megszentelésének
lehetünk tanúi, mely példátlan a magyar történelemben. Kossuth átvitt értelemben a magyar
függetlenség vallásának szentje és védangyala.
A márciusi forradalom negyedszázados évfordulója a fővárosban még nem vonzotta az
embereket úgy az utcára, mint az említett 1870. évi két temetés, vagy 1871. október 1-én a
honvéd menház alapkőletételére rendezett országos méretű ünnepség, melyet a Kilencek
síremlékének felavatásához hasonlóan szintén az 1848-as párt szervezett meg.462 A Soroksári
úti telekre tartó menetben több ezer fős tömeg vett részt, jelen voltak a honvédegyletek, a
főváros képviselő testülete, a pesti Nemzeti Dalkör, a vármegyék küldöttei, helyi egyesületek
és céhek. Az ünnepségen a kormány képviselői nem vettek részt463, Vidats János464 és
Clementis Gábor az 1848-as párt országgyűlési képviselői viszont ott voltak és kemény,
ellenzéki beszédet tartottak. „Az ünnepélynél csak azt sajnáltuk, hogy oly kis körben mozgott
és egy pártnak volt ünnepe, holott az egész hazának pártkülönbség nélkül kellett volna jelen
lenni” írta A Hon.465 Az ellenzéki Debreczen szerint az a lelkesedés, mely az ünnepségen
megnyilvánult, erkölcsi elismerés volt a honvédeknek és bizalmatlansági szavazat a
kormánynak és pártjának.466 Ezeket az eseményeket – ellentétben a korai március 15-i
megemlékezésekkel – az országos nagypolitika színterére emelte az a tény, hogy jelentős
közönség részvétele mellett, nyilvános utcai helyszínen, országgyűlési képviselők aktív
részvételével zajlottak. (Kivételt képez Batthyány temetése, ahol nem hangzott el politikai
tartalmú beszéd, és nyíltan nem állt egyetlen országgyűlési párt sem az esemény megrendezése
mellé.)
Mindez jelzi a március 15-i ünnepnap 1870-es évekre jellemző megítélését, népszerűségének
mértékét, helyét és szerepét az 1848-as ünnepségek sorában. Szemmel láthatóan ekkor még
nem a legjelentősebb ünnep az 1848-as megemlékezések között, legalábbis a fővárosi
eseményeket tekintve.
A kiegyezést követően már 1867-ben emlékünnepségre került sor október 6-án, ezzel felmerült,
hogy az aradi vértanúk kivégzésének napja is rendszeres 1848-as emléknappá váljon. Míg a
fővárosban a mártírokra való megemlékezés csendesebb és visszafogottabb keretek között
zajlott, addig Aradon nagyobb figyelmet kapott az esemény. A fővárosban és az ország számos
pontján (Egerben, Nagyváradon, Debrecenben) elsősorban gyászistentiszteleteken gyűltek
össze az emlékezni vágyók, utcai demonstrációkra csak Aradon került sor. A pesti ferencesek
templomában – ahol a beavatottak szűk köre, elsősorban a családtagok, már az 1870. évi
újratemetés előtt is ismerhették a szerzetesek titkát, miszerint a kriptában jeltelen sírban
nyugszik a kivégzett miniszterelnök holtteste – Damjanichné, Batthyányné és Schweidelné
kezdeményezésére tartottak gyászmisét a családtagok és a honvédegyletek tagjainak
részvételével. A sajtó tudósításai szerint a „hivatalos Magyarország” képviselői: kormánytagok,
A honvéd menház alapításának körülményeire és abban Vidats szerepére lásd SZAKÁCS 1973, 85-89.
Az országgyűlés 1870 márciusában (az uralkodó érzékenységre való tekintettel) nem szavazta meg a rokkant
honvédek támogatását, ám magánemberként még Gróf Andrássy Gyula miniszterelnök is jelentős összeggel
támogatta a honvéd menház létrehozására irányuló kezdeményezést. A képviselőház 1870. március 12-i ülésén a
honvéd menház javára Andrássy 10.000, Lónyay 5.000, Deák 100, Somssich Pál 1.000 forintot adakozott. Magyar
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kormánypárti országgyűlési képviselők egyáltalán nem, egyéb közhivatalt viselők is csak ritkán
jelentek meg ezeken az alkalmakon.467
Az első 1867 októberi nyilvános, a pesti ferencesek templomában tartandó gyászmisét az
országos lapok is beharangozták.468 Az október 6-án Damjanich tábornok és Batthyány
miniszterelnök tiszteletére mondott két misét követően, másnap a budapesti honvéd egylet
külön rendezvény keretében újabb gyászistentiszteletet rendelt az elesett bajtársakért.469 Az
ünnepi mise után a zsúfolásig megtelt templom közönségének gyászcédulákat osztogattak,
melyben az október 6-ára való emlékezés fontosságát hangsúlyozták a szervezők. A
szabadságharc leveréséért és a halálos ítéletekért felelős uralkodóval történt kiegyezés nehezen
párosult az érzelmi megbékéléssel. Ezt tetten érhetjük a gyászcédula szövegében is: „És ha
fátyolt vetünk is a múltra, hathatóan áttörnek azon a megdicsőült hősök magasztos emlékei.”470
Bár azzal, hogy a koronázási ajándékot az uralkodópár a honvédek özvegyei és árvái számára
ajánlotta fel, Ferenc József maga is igyekezett ezt az ellentmondást némileg oldani.
Mindenesetre ezzel a gesztussal lehetőséget teremtett az 1848/49-es áldozatokra való nyílt
megemlékezésekre, ugyanakkor az uralkodónak a megtorlásban játszott kényes szerepére való
tekintettel a magyar kormány hivatalosan nem vállalhatta fel ezeket az 1848-as tartalmú
ünnepeket. Bár a következő évben a pesti ferenceseknél tartott gyászmise fényét emelte, hogy
a requiemet a Nemzeti Színház tagjai énekelték,471 az uralkodó iránti lojalitás szellemében a
Deák-párti Pesti Napló arra intett, hogy az állandó kesergés helyett végre e gyászos nap
tanulságait kellene megfogalmazni.472
A kezdeti lelkesedés elmúltával az 1870-es években a pesti október 6-i megemlékezések a
szokásos szerény, csendes, egyházi keretek között, egyre kisebb érdeklődés mellett zajlottak a
pesti ferenceseknél. 1869-ben a Pesti Napló még azt is kihangsúlyozta, hogy a megemlékezésre
összegyűltek nem töltötték meg az egész templomot.473 Az 1871. évi október 6-i megemlékezés
még a szokottnál is csendesebb volt. A templom hajója csak félig telt meg. Gyászravatal pedig
nem is volt.474Az érdektelenséget A Hon óriási elkeseredettséggel vette tudomásul. „Az aradi
tizenhárom vértanú kivégeztetése napjának huszonkettedik évfordulója. Tehát még nem egészen
egy negyed század, és már az elfeledettség szélén! Alig látni meg annak az országnak a
fővárosán, amelyért életükkel áldoztak, hogy még vannak, akik emlékeznek rájuk. Pedig hányan
élnek még azok közül, a kik látták őket egy nemzet dicsőségkorszakában a legmagasabb
fáklyákat lobogtatni. (…) Szép csalfa fény (…) korán ellobant hazafiság!”475 1873-ban a pesti
1869. évi gyászistentiszteleten megjelent a pest megyei alispán. Pesti Napló, 20. évf. 1869. okt. 7. 230. sz. 2.
Pesti Napló, 18. évf. 1867. okt. 6. 231. sz. 3.
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gyászmise el is maradt, mivel az egyik fő szervező, Schweidel József özvegye (született
Bilinszka Domicella) a fővárostól távol, lányánál tartózkodott Velencén. 476 Ezekből a hírekből
kitűnik, hogy az aradi vértanúk emlékét ebben az időszakban elsősorban a magán élet színterén,
a családból kiindulva ápolták a fővárosban.
Aradon más volt a helyzet. A város már kezdettől fogva felelősséget érzett az aradi vár tövében
kivégzett áldozatok emlékének ápolásáért. A koronázást követően szinte azonnal (1867. június
15-én) megjelent az Alföldben Tiszti Lajos szerkesztő felszólítása az aradi emlékszobor
felállítására. Környei János városi képviselő jelentette be a városi közgyűlésnek az indítványt,
és a városi képviselőkből megalakult a szoborbizottság. A pénz azonban nehezen gyűlt össze,
így 23 évet kellett várni az aradi szabadságszobor 1890. október 6-i nagyszabású, ünnepélyes
felavatására.477
Az első aradi megemlékezésre teljesen váratlanul 1867. augusztus 10-én került sor, midőn egy
országos dalünnepre a városba sereglett közönség hirtelen felindulásból elhatározta, hogy
felkeresi a vesztőhelyet. Ám a kivégzések helyszínét ekkor még pontosan nem ismerték. Öt
helyi polgár vezetésével,478 egykori szemtanúk segítségével, emlékezetből jelölték meg a
kivégzés helyét, és Barabás Péter kertjéből odavittek egy 13 ágú eperfát, melynek lecsupaszított
ágaira közben fehér papírlapokon feltűzték a vértanúk neveit. Ezt a fát és egy fakeresztet
állították fel ekkor a kivégzés vélt helyére. A spontán kialakult ünnepségen Bökényi János
református lelkész és Barabás Péter rögtönzött beszédeit követően a több ezer főre duzzadt
tömeg megindultan énekelte el a Szózatot.479
Az aradi ünnepségek – rendszerint a városi tisztviselők részvételével – az aradi honvédegylet
szervezésében a helyi minorita templomban gyászistentisztelettel kezdődtek, ahonnét hangos,
zenés menetben vonult ki az emlékező közönség a vesztőhelyre (ez csak ritkán, rossz idő esetén
maradt el). Azzal, hogy a megemlékezés keretében a kivégzés kegyeleti helyszínét is
felkeresték, az utcára, nyílt térre vitték ki a rendezvényt a szervezők. Az emlékezők csoportjai
a helyi polgárok, egyházközségek (felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül) és egyletek
képviselőin kívül számos alkalommal kiegészültek más országos intézmények képviselőivel is.
A nagyváradi jogakadémia, a kolozsvári és a pesti egyetem küldöttségei rendszeresen részt
vettek a megemlékezéseken. Az aradi ünnepséget a rendező helyi honvédegylet már az első
évben, 1867-ben igyekezett országos méretű nagy rendezvénnyé tenni. Ugyanis október 6-ra,
A Hon, 11. évf. 1873. okt. 8. 231. sz. 2.
Hat év alatt 40.000 forint, majd 1877-re még mindig csak 52.000 forint gyűlt össze. Ennek ellenére a
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december 21-én döntött Huszár Adolf „A haza minden előtt” című jeligés pályázata mellett. Huszár váratlan halála
miatt azonban 1885-ben a monumentális szoborcsoportozat elkészítésére Zala György kapott megbízást, aki a
szoborbizottság megjegyzéseinek figyelembe vételével (Huszár Adolf eredeti koncepcióját megtartva) de saját
elképzelései szerint gyakorlatilag újraformálta a főbb szoborcsoportokat. Egyetértés, 24. évf. 1890. okt. 6. 275. sz.
2. A szobor történetére és az avatási ünnepségre lásd. SZÜCS 1999., M. LOVAS 2009.
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Vass István, Rózsa János, Szendrey József, Wenczel Mihály és Barabás Péter. A csoporthoz csatlakozott az
ekkor még csak 12 éves Barabás Béla (Barabás Péter fia), ki későbbi függetlenségi párti országgyűlési képviselő
lett.
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„Fényesebb, nagyobb szabású talán igen, de meghatóbb ünnep még nem volt azon a helyen. Az odaérkezett
nagy közönség kegyeletes érzülettel állotta körül a tért, melynek közepén ott volt a tizenhárom ágú száraz eperfa
és a kereszt. A dalárok összecsoportosultak, s egyszer csak rázendítették ég elé ragadó érzéssel: „Hazádnak
rendületlenül…” Az egész közönséget magával ragadta az Isten szabad ege alatt felhangzott dal, énekelt mindenki,
a szívekbe őszinte meghatottság szállott, a szemekben pedig a fájdalom s az emlékezet könnyei ragyogtak.” A
jelenlévők mindenképpen valami emléket akartak magukkal vinni és negyed óra alatt széthordták a kis fát, úgy,
hogy csak a törzse maradt, de 1869-ig ez jelölte a kivégzés helyét. A történetet Barabás Béla visszaemlékezéséből
ismerjük. VARGA 1892, 186-190. Barabás Béla szerint az első emlékkövet a vesztőhely fölé 1871-ben emelték, de
a korabeli sajtó alapján tudjuk, hogy 1869. október 6-án. Alföld, 9. évf. 1869. okt. 7. 229. sz. 1.
476
477

93

Aradra szerették volna összehívni a honvédegyletek országos találkozóját, melyet azonban a
hatóságok betiltottak.480 A megemlékezés egységes nemzeti jellegét, a honvédegyletek
összetartozásának tudatát kívánták megerősíteni azzal a szimbolikus gesztussal, melynek során
a gyászravatalt díszítő kereszt babérkoszorújának egy-egy levélkéjét, a vesztőhely porának
földjével megérintve minden honvédegyletnek megküldtek.481 A gyászmisét Sujánszky
Euszták, a vértanúk egyik egykori gyóntatója celebrálta, a vesztőhelyen Vass István, az aradi
honvédegylet elnöke mondott emlékbeszédet. 1868-ban a vár parancsnoka még nem engedte
meg a vesztőhelyre való kivonulást, így a megemlékezők a temetőbe mentek,482 de a következő
évtől, mikor az első kőemléket ünnepélyesen elhelyezték a kivégzés helyének megjelölésére483,
ilyen akadályoztatásra már nem volt példa. 1869-ben a helyi tisztviselők is szép számmal
képviseltették magukat az ünnepségen,484 Vass István honvédegyleti elnök is a megbékélés
hangján szólt. „Nem célunk (...) ez alkalommal a múlt alig behegedt sebeit felszakítani, nem
tüntetni, hanem azért jöttünk e szent helyre, hogy a szabadság szent ügyéért elvérzettek iránt
lerójuk a hazafiúi kegyelet adóját.”485
1874. október 6-án a pesti és az aradi kivégzések 25. évfordulóján az országos napilapok
pártállásra való tekintet nélkül, hosszú vezércikkekben kegyeletes hangon emlékeztek meg a
megtorlás áldozatairól. Aradon a szokásos gyászünnepélyt összekötötték az országos honvéd
egylet közgyűlésével, így a 25. évfordulót immár valóban országos méretű, nagyszabású
megemlékezéssé tudták alakítani. Tekintettel arra, hogy az aradi gyászünnepségeket a
kezdetektől az országos méretű szervezettséggel rendelkező honvédegyletek vették kezükbe,
ezek a megemlékezések messze felülmúlták a korai pesti március 15-i megemlékezések
intenzitását. 1849. negyedszázados évfordulója alkalmából Aradon 31 honvédegylet
képviseltette magát, s a város megtelt az ország minden tájáról oda sereglő közönséggel. Ezzel
szemben, mint láttuk, az 1848-as pesti forradalom 25. évfordulóján a pesti fiatalok (mintegy
450 fő) első alkalommal látogattak ki a temetőbe testületileg. Az aradi negyedszázados
évforduló megrendezésébe a honvédegyleteken kívül az 1848-as párt több országgyűlési
képviselője (Németh Albert, Gullner és Degré Alajos) is bekapcsolódott, országos politikai
rangra emelve ezzel az ünnepséget. A kitüntetett vendégeket: a volt 1848-as honvédtiszteket,486
A megyei honvéd egyesületek küldötteinek részvételével zajló országos honvéd gyűlést végül október 28-án
Pesten tartották meg, ahol megválasztották elnöknek Perczel Mórt, alelnöknek pedig Klapka Györgyöt. Az ülésen
a honvédek kérvényt fogalmaztak a képviselőházhoz korábbi, március 24-i emlékiratuk szellemében, melyben
kérték a honvédek ügyének felkarolását. A kiegyezés megkötését követően hirtelen felszínre törő erős ellenzéki
mozgalmaktól elhatárolódva ugyanakkor leszögezték, hogy a formálódó politikai viszonyokkal semmiféle
összeütközésbe kerülni nem kívánnak. Csupán fel akarják hívni a figyelmet arra a tarthatatlan helyzete, hogy a
meghurcolt honvédek és családjaik a részvét és nemzeti elismerés kifejezése nélkül nyomorban kénytelenek
tengődni. „Engedje meg a képviselőház, hogy végre a háládatos haza érette küzdő gyermekeit elismeréssel keblére
ölelhesse”- írták. Pesti Napló, 18. évf. 1867. okt. 30. 251. sz. 3.
481
„Reggel 10 órakor megkondultak a római katolikus templom harangjai, melyek hangosan hirdették a percet,
azt a várva várt percet, midőn a ravatal körül seregelve, végre szabad folyást engedhetünk nyilvánosan is ama
könnyeknek, melyek ma Arad szemében egy egész nemzet fájdalmát tolmácsolták.” Alföld, 7. évf. 1867. okt. 8.
231. sz. 2.
482
A várparancsnok „rosszul értelmezett lojalitása akadályokat gördített a vársáncok tövében rendezendő, nézete
szerint antidinasztikus tüntetés” elébe. VARGA 1892, 179.
483
A követ Pásztory (Pászty) Mihály, volt honvéd főhadnagy saját költségén emeltette, mely 1874-ig jelölte a
kivégzés helyszínét. Alföld, 9. évf. 1869. okt. 7. 229. sz. 1.
484
Jelen volt Atzél Péter Arad polgármestere, Nagy Sándor a megye első alispánja, Schiller pénzügyi igazgató,
királyi tanácsos, Papp János arad- és csanád-megyei másod tanfelügyelő, Széll György a makói honvédegylet
elnöke, Arad megye törvényszékének és a helybeli váltótörvényszék tagjai, a városi és megyei hatóság számos
képviselője. Alföld, 9. évf. 1869. okt. 7. 229. sz. 1.
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Alföld, 9. évf. 1869. okt. 7. 229. sz. 1.
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1 ezredes, 2 őrnagy, 10 kapitány, 4 főhadnagy, 4 hadnagy, 3 altiszt, a honvédmenház 4 tagja. Magyar Ujság, 8.
évf. 1874. okt. 7. 228. sz. 1.
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az országgyűlési képviselőket és Damjanichnét előző nap az aradi állomáson ünnepélyes
fogadtatás várta. A menet impozáns külsőségek között, nemzeti színű és fekete
gyászlobogókkal feldíszített utcákon át, az aradi tűzoltózenekar által harsogott hazafias indulók
közepette vonult be a városba. Este ismerkedési estélyt tartottak a Vas féle szállodában, ahol a
bajtársak 48-as emlékeiket idézhették fel. A résztvevők október 6-án délelőtt 10 órakor
ünnepélyes gyászistentiszteleten emlékeztek meg az áldozatokról. A minoritáknál a szentmisét
Lakatos Ottó celebrálta. Az aradi minorita templom és a szentély gyászlepellel volt bevonva, a
koszorúzott ravatalon Damjanichné lobogója lengett, melyre az özvegy saját kezűleg hímezte a
13 halálfejet. A ravatal előtt két oldalt 13 egyenruhás debreceni honvéd állt, mindegyik kezében
a vértanuk egy-egy arcképével. A Vasárnapi Ujság tudósítása szerint a templomban
megjelentek közt képviselve volt a városi és megyei hatóság, és az új magyar honvédség is.
Jelen volt Damjanichné, Vécsey Károly özvegye és Mednyánszky ezredes felesége. Az
istentisztelet után a menet harangzúgás közepette a fél órányira fekvő vesztőhelyre vonult, ahol
felavatták a kivégzés helyét jelölő egyszerű kőoszlopot (az előző kőlap helyén), mely „az 18489-iki aradi vértanúk emlékére” felirattal jelzi a kivégzés helyszínét. Itt Tiszti Lajos (az Alföld
szerkesztője és volt honvéd) és Degré Alajos (központi honvédegylet nevében) tartott ünnepi
beszédet, mindketten kiemelték Arad város polgárainak lelkes hazafiságát, mellyel megőrizték
az aradi vértanúk emlékét. Feleki Miklós Jókai ez alkalomra írt költeményét szavalta el.
Damjanichné emlékkereszteket osztogatott.487 A menet a Rákóczi induló mellett vonult vissza
a városba. Este a színházban díszelőadás volt: II. Rákóczi Ferenc fogsága. Az előadás bevételét
a vértanúk szobrára ajánlották fel.488
Ezzel egy időben az ország számos városában tartottak gyászistentiszteleteket a különféle
felekezetű templomokban, mint pl. a pesti ferenceseknél, Miskolcon és Egerben.489
Az emlékünnepségen a kormány nem képviseltette magát. A gyászistentisztelet egyházi keretet
adott az emlékezésnek ugyanúgy, mint Batthyány miniszterelnök újratemetésénél 1870-ben. A
minorita templomban az egyházi beszéd szónoka, Varga Ferenc, gyoroki plébános a keresztény
tanítás egyik legfontosabb elemére, a megbocsátás és a megbékélés fontosságára hívta fel a
figyelmet, valamint kiemelte, hogy amiért a hősök szenvedtek, az a kiegyezésnek köszönhetően
végre megvalósulhatott. „Ámde a kegyelet, mellyel ma drága halottaink dicső lelkeit
fölkeressük, sokkal tisztább, mintsem hogy azt a 25 év előtti félreértések visszaidézésével
megszentségteleníteni engedhetnők. Nem visszatorlás, nem bosszú, nem keserűség kell nekünk,
– erre ma már nem is gondolunk! – hanem csak emlék, tiszta ragyogó emlék, mely hőseink hírét
– nevét a feledékenység homályától megmentse, s lángoló hazaszeretetüket az utókor számára
mindenkor követendő példa gyanánt megőrizze. Ez, amit a jelen ünnepélyes pillanatban
kegyeletünk kifejezni akar; ez, amit tőlünk a vallás és hazafiság egyaránt követelnek.”490
Hangsúlyozta, hogy a vértanúk áldozata nem volt hiábavaló, hiszen igazságos ügyük, melyért
készek voltak meghalni, immár győzelemre jutott. A megbékélés jegyében az uralkodóért is
elhangzott egy fohász: „Uram, tartsd meg a királyt (…) és a te népedet és áldd meg
örökségedet, és igazgasd őket és magasztald fel őket mindörökké!”491

Az események leírását lásd A Hon, (esti kiadás) 12. évf. 1874. okt. 6. 228. sz. 2. és A Hon, (esti kiadás) 12. évf.
1874. okt. 7. 229. sz. 1-2.
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Vasárnapi Ujság, 21. évf. 1874. okt. 11. 41. sz. 650-651. Ugyanitt Jókai verse, melyet ez alkalomra írt „Nem
vagytok halva, ti hősök!” címmel.
489
Magyar Ujság, 8. évf. 1874. okt. 6. 227. sz. 3.
490
Alföld, 14. évf. 1874. okt. 7. 228. sz. 1.
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Alföld, 14. évf. 1874. okt. 7. 228. sz. 1.
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A vesztőhelyen tartott megemlékezésen Tiszti Lajos már élesebb hangot ütött meg. Az
országban uralkodó állandó pártoskodást és ellenségeskedést kárhoztatta, és hiányolta az
egységes nemzeti kegyelet kifejezését a vértanúk iránt. Elkeseredett hangon szólt arról, hogy a
nemzet még 25 év után sem rótta le méltóképpen kegyeletét az aradi vértanúk előtt, s méltó
emlékszobor még most sem hirdeti nemes áldozatukat.
Az országos honvédgyűlés résztvevői másnap üdvözlő táviratot küldtek Kossuthnak. A Kossuth
iránt érzett tisztelet azonban nem akadályozta meg őket abban, hogy a díszebéd
pohárköszöntőinek sorában előbb Ferenc Józsefre emeljék poharukat, majd ezt követően a volt
kormányzóra.492
3.6. Március 15-e a pártfúzió idején (1874/1875)
1874. március 15-e körüli napokban az ország éppen a kiegyezést követő addigi legmélyebb
belpolitikai válságát élte át. A közvéleményt a Deák-párt szétesése, a Balközép kormányba való
belépésének lehetősége, az új Egyesült Közjogi Ellenzék megalakulása, a március 9-én
lemondott, Szlávy József vezette kormány nyomában keletkezett űr és egy mély gazdasági
válság tartotta izgalomban. Ezekben a napokban Ferenc József is a fővárosba érkezett, hogy
sorra fogadva a vezető magyar politikusokat493 körüljárja egy esetleges koalíciós (a balközép
részéről Tisza Kálmán, illetve a Balközépből már korábban, Ghyczy Kálmán vezetésével 1873
decemberében kivált Középpárt, valamint Sennyey Pál konzervatív politikus részvételével
esetlegesen megalakuló), az országgyűlésben erős többséget élvező kormány kinevezésének
lehetőségét.
A Deák-párt önmagában már nem volt elég erős ahhoz, hogy ezt a válságot megoldja,
ugyanakkor a Balközép is új utakat, új lehetőségeket keresett.494 Az 1872-es választást követően
a balközépi politizálás egyre céltalanabbá vált. Úgy tűnt, hogy törvényes úton nagyobb
önállóságot elérni nem lehetett.495 A szélsőbal ugyanakkor nem jelentett olyan nagy veszélyt,
amit ellensúlyozni kellett volna.496 Az 1872-es választások után a balközép vezetői számára
világossá vált, hogy választások útján nem tudnak kormányra kerülni és új stratégiára van
szükség mielőtt a párt végleg bomlásnak indul, hiszen néhányan már az 1872-es választások
alatt is kiléptek a pártból és egyes Deák-pártiakkal összefogva megalakították a Reform
pártot.497 Ghyczy Kálmán, a párt egyik legmeghatározóbb politikusa pedig szintén közeledni

A távirat szövege: „Az 1848/49diki honvédek országos gyűlésükből – a 13 tábornok mártíromságot szenvedett
negyedszázados évforduló napját Aradon ünnepelve – határtalan ragaszkodásuk és hazafiúi tiszteletük kifejezését
küldik Magyarország volt kormányzójának” Alföld, 14. évf.1874. okt. 8. 229. sz. 1.
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Ferenc József külön-külön meghívta Sennyey Pált, Ghyczy Kálmánt, Bittó Istvánt, Csengery Antalt (aki
betegség miatt nem mehetett el), Tisza Kálmánt, Majláth Györgyöt és Kerkápoly Károlyt. Nagy feltűnést keltett,
hogy Lónyay Menyhért, korábbi miniszterelnök nem kapott meghívást. Magyar Ujság, 8. évf. 1874. márc. 10. 56.
sz. 2. A Magyar Ujság ugyanakkor örömmel vette tudomásul, hogy az uralkodó az ország állapotáról immár nem
csak Deák Ferenc véleményét hallgatja meg, hanem más politikusok is meghívást kaptak audienciára, de
sajnálatosnak tartotta, hogy az éppen most egyesülő függetlenségi (az önálló magyar államiságot képviselő) párt
vezetőinek véleményére az uralkodó nem kíváncsi, pedig a párt programját az ország független választóinak
mintegy negyede vallja magáénak. Emellett ez a párt – ahogy magáról vallotta – soha a trón és a dinasztia ellen
ellenséges indulatokkal nem nyilatkozott, működését mindig alkotmányosan végezte és ezen túl is kizárólag
alkotmányos eszközökkel kíván küzdeni. Vö. Magyar Ujság, 8. évf. 1874. márc. 12. 58. sz. 1.
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A Balközép válságára lásd M. KONDOR 1959, 102-121., KOZÁRI 1996, 100-101., KOZÁRI 2003, 211-245.
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KOZÁRI 2003, 211.
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Az 1869-es választásokon elért 52 mandátum helyett 1872-ben már csak 32 mandátumot szereztek szemben a
Deák-párt 253 és a Balközép 110 mandátumával. BOROS – SZABÓ 2008, 156.
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kezdett a Deák-párt felé.498 1872-ben a párt felirati javaslatában, illetve annak indoklásában
Tisza Kálmán már sokkal inkább az országban szükséges belső reformokra és nem a közjogi
kérdésekre helyezte a hangsúlyt, s immár nem az 1868. júliusi ún. Bihari pontokra, hanem a
kevésbé radikális 1867. júniusi pártprogramra hivatkozott.499 A Balközép Párt kormányra
jutásának, illetve a fúzió lehetőségének gondolata 1873 júliusában kezdte intenzívebben
foglalkoztatni a közvéleményt, elsősorban Csernátony Lajosnak az Ellenőr hasábjain indított
cikksorozata nyomán, melyben a szerző nyíltan kimondta, hogy a kormányzás érdekében le
lehet mondani a párt teljes közjogi programjának követeléséről. Csernátony cikkei a balközép
politikusai között ekkor még heves ellenállást váltottak ki, a függetlenségi Magyar Ujság pedig
elvfeladással vádolta a balközépet.500 Tisza Kálmán szeptember 3-án szintén az Ellenőrben
közzétett levelében azt üzente, hogy a novemberi pártértekezletnek kell majd döntenie arról,
hogy a párt elvei egy részének megvalósítása érdekében kiléphet-e az ellenzéki szerepkörből,
ugyanakkor a maga részéről kijelentette: „ha egy erődöt, melyből már ismételten visszavertek
bennünket, mégis mindig ugyanezen módon akarunk bevenni, az esztelenség. A cél elérésére az
eszköz abban áll, hogy a sáncot, melyet nem tudtunk bevenni, megkerüljük.”501 Az 1873.
november 7-i pártértekezleten Ghycy kinyilvánította véleményét arra vonatkozóan, hogy
szerinte az ország nehéz helyzetén csak a Deák-párt és a balközép között létrejövő
megegyezéssel lehet segíteni, ehhez azonban a balközépnek le kell mondania közjogi ellenzéki
álláspontjáról és el kell fogadnia a kiegyezést. A Deák-párttal összefogva kell megmenteni az
országot.502 Beszédét követően elhagyta a pártértekezletet és ezzel kilépett a balközépből.503
Ezt követően a párt képviselői elfogadták Tisza Kálmán határozati javaslatát, mely szerint, ha
a kormány megbukik és az ország érdekei egy koalíciós kormány megalakulását kívánják,
akkor abban a Balközép Párt kötelességének érezné a részvételt, amennyiben biztosítékot
nyerne arra, hogy elveit nem kell feladnia.504 Ugyanakkor a határozottabb nézeteket valló ún.
„elvhű balszárny” képviselői (Csávolszky Lajos öt párttársával) kiléptek a pártból. 505 A
Balközép Párt hívei ekkor még alapvetően a pártfúzió ellen voltak, csupán esetleg kormány
koalícióban gondolkodtak.506

Már az 1872-es országgyűlés megnyitását megelőző szeptember 7-i pártértekezleten Ghyczy kifejtette, hogy az
ország érdekében a balközépnek feltétlenül egyesülnie kellene a „Deák-párt jobb elemeivel”. Ezért azt javasolta,
hogy fogadják el a közös minisztériumok és a delegációk létét, de továbbra is követeljék, hogy a hadsereg magyar
része felett kizárólag a magyar országgyűlés rendelkezzen. Tisza csak akkor tartaná időszerűnek megvitatni
Ghyczy javaslatát a pártértekezleten, ha a Deák-párt részéről olyan ajánlatok érkeznének, melyek a balközép elvei
legalább egy részének azonnali megvalósítását helyeznék kilátásba. Ugyanakkor a Balközép Párt értekezlete
visszautasította a szélsőbal részéről Irányi Dániel és Kállay Ödön révén közvetített ajánlatot a szélsőbal és a
balközép fúziójára vonatkozóan. KOZÁRI 2003, 214-216.
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KOZÁRI 2003, 216.
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KOZÁRI 2003, 221.
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Idézi M. KONDOR 1959, 114.
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KOZÁRI 2003, 226. Ghycy a baj fő okát abban látta, hogy a balközép politikáját összetévesztették a
szélsőbaléval. Szerinte a két párt közötti különbség főleg abban áll, hogy a szélsőbal a baloldali elvek egész
tömegének érvényre jutását teszi a párt kormányra jutása feltételéül, míg a balközép anélkül, hogy föladná elveit,
alkalomszerűleg, egyenként is kész azokat keresztülvinni. M. KONDOR 1959, 117.
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1873 decemberében 16 balközépi, 11 Deák-párti és 5 reformpárti képviselőből megalakult Ghyczy Középpártja.
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KOZÁRI 2003, 226.
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Csávolszky és öt politikustársa aláírásával beterjesztett másik határozati javaslatot a pártértekezlet elutasította.
A radikálisabb politikusok szükségesnek látták volna kimondani, hogy a párt „eddigi programjához, melynek
lényege a bihari pontokban van összefoglalva, szilárdan és rendületlenül ragaszkodik továbbra is, és a
kormányzásra vállalkozni, amint ez egy elveken nyugvó párt természetéből önként következik, csak úgy érezheti
magát hivatva, ha a fejedelem előleges beleegyezését bírja programja értelmében törvényjavaslatokat terjeszthetni
az országgyűlés elé. Az ezektől eltérő törekvéseket a párt nem helyesli.” M. KONDOR 1959, 118.
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M. KONDOR 1959, 116.
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A Szlávy-kormány válsága 1874 februárjában a keleti vasút ügye kapcsán507 robbant ki. Szlávy
március 9-én beadta lemondását az uralkodónak. Ferenc József még aznap fogadta Ghyczyt,
hogy kikérje véleményét a kialakult helyzetről, aki koalíciós kormány megalakítását javasolta
Tisza Kálmán részvételével, abban az esetben, ha Tisza a kiegyezés közjogi rendszerének
fenntartására nézve megnyugtató nyilatkozatot tesz az uralkodó felé. Az azonban még mindig
nyitott kérdés volt, hogy mit fog tenni a Balközép Párt tagsága és hívei, ha látják, hogy Tisza
hajlik a koalícióra vagy a fúzióra. Másnap Ferenc József tárgyalt Tisza Kálmánnal is. 508 Tisza
leszögezte, hogy a kiegyezést megtartja és megtartatja másokkal is, de nem tekinti olyan
dolognak, melyet törvényes úton (azaz az uralkodó, a magyar és az osztrák törvényhozás révén)
ne lehetne megváltoztatni.509 Ferenc Józsefnek arra a kérdésére, hogy mit szeretne
megváltoztatni rajta csak annyit mondott: „Die Behandlung”, azaz az ügyek kezelését. Ferenc
József az önálló magyar nemzeti bank kérdésében nyitottnak mutatkozott, ami annyit jelentett,
hogy elsősorban nem politikai, hanem nemzetgazdasági és pénzügyi kérdésnek tekintette. Az
önálló magyar külképviselet kérdésében azonban (Ghyczy naplója szerint) Tiszának meg kellett
nyugodnia abban, amit Ferenc József mondott. A hadsereg ügyében Tisza az uralkodó előtt
elismerte, hogy az egységet fenn kell tartani, de ezen belül szerinte azért „valamit lehetne
tenni”. (Szlávy miniszterelnök elmondta Ghyczynek, hogy Tisza közös ügyekről tett
nyilatkozata nem elégítette ki Ferenc Józsefet, az uralkodó azt kívánta volna, hogy Tisza
jelentse ki, míg kormányban van, nem fog a kiegyezés ellen törekedni.) Szlávy, akit az uralkodó
megbízott a koalíciós kormány megalakításával, nem tudta rávenni Tiszát, hogy elfogadható
nyilatkozatot tegyen. Tisza ugyanis fenn akarta tartani magának a jogot arra nézve, hogy
alkalom adtán az uralkodónak közvetlenül (azaz a kormány megkerülésével) javaslatokat
tegyen a közös ügyi rendszer átalakítására nézve. A Szlávy módosításaival kiegészített
nyilatkozatot – miszerint egy miniszter még a minisztertanácsban sem beszélhet őfelsége előtt
a közösügyi törvények megváltoztatásáról510 – a balközép március 16-i értekezlete egyhangúlag
elutasította. A koalíciós kormány lehetősége ekkor ezzel meghiúsult.511 Szlávy lemondását az
uralkodó elfogadta és Deák Ferenc javaslatára Ferenc József Bittó Istvánt nevezte ki
miniszterelnöknek. Bittó pedig már nem kereste az együttműködést Tiszával, de Ghyczyt
felkérte, hogy vegyen részt a kormányban. Ghycy Bittónak nemet mondott, de ekkor (március
A Nagyvárad-Kolozsvár-Brassó vasútvonal építésére létrejött Keleti Vasút Társaság fővállalkozója, egy angol
„kalandor” Charles Waring úgy nyerte el az építési koncessziót, hogy lefizette a közmunka- és közlekedésügyi
minisztérium államtitkárát. Ám nem ez volt az egyetlen törvénytelenség, amit elkövetett. További csalások
sorozatával 20 millió forintot emelt el a társaság pénztárából a részvényesek kárára, majd 1871-ben lelépett. A
megmaradt 16 millió forintból nem lehetett befejezni az építkezést. Időközben a nemzetközi pénzügyi rendszerben
is válság bontakozott ki. A magyar vasútépítési botrány pedig nemzetközivé szélesedett és az ország hiteleinek
megingását eredményezte, de kilátásba került az ország fizetésképtelenségének bejelentése is. Az ügyről
részletesen lásd OLÁH 1908, 206-214., KÖVÉR 1986, 71-79., MAJDÁN 1987, 109-112., Kozári 1996, 101-102.
508
Ferenc József és Tisza Kálmán megbeszélését Ghyczy naplójának felhasználásával ismerteti KOZÁRI 2003,
232-233., KOZÁRI 1996
509
A beszélgetésnek ez a részlete indiszkréció folytán megjelent a balközép lapjában, A Hon március 11-i
számában, ahonnan a Magyar Ujság is átvette. A tudósítás szerint Tisza Kálmán kifejtette, hogy olyan erős
többségű kormányra van szükség, melyet a magyar birtokos és művelt osztály is támogat, s mellyel a Deák-párt
jelenlegi zilált helyzetében nem rendelkezik. A baj és elégedetlenség fő forrása a közjogi kérdések hibás elintézése,
a közjogi kérdések alkotmányos úton történő megváltoztatását az új kormánynak nyíltan vállalnia kell, különben
ezek a rétegek a szélsőséges izgatások hatása alá kerülnének, s ez az állam hitelét külföldön is jelentősen
csökkentené. A megbeszélésen (A Hon információi szerint) az uralkodó az önálló magyar bank felállításától nem
zárkózott el, azonban a hadsereg kérdéseiről nem esett szó. Vö. Magyar Ujság, 8. évf. 1874. márc. 12. 58. sz. 2.
510
KOZÁRI 2003, 242.
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M. Kondor Viktória szerint Tiszát nem annyira elveihez való ragaszkodása tartotta vissza attól, hogy belépjen
a koalíciós kormányba, hanem nem vállalhatta az államháztartás ilyen nehéz helyzetében az ellenzéki vezér
szerepének felcserélését egy miniszteri székkel, mert akkor éppen, mire választásra került volna sor, lejáratta volna
magát, mint pártvezér és mint miniszter. Az is kellemesebb lehetett számára, ha inkább Ghyczy kísérletezik a
pénzügyi helyzet megoldásával és válik áldozattá, mintha ő és pártja. M. KONDOR 1959, 129.
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20-án) az uralkodó magához rendelte, és Ferenc Józsefet Ghyczy már nem tudta elutasítani és
elvállalta a pénzügyminiszterséget.
Tehát március 15-én még éppen nem volt új kormánya Magyarországnak. Az alkudozások és
tárgyalások után, Ferenc József végül csak március 19-én fogadta el Szlávy lemondását és bízta
meg Bittó Istvánt kormányalakítással.
Ugyanezekben az izgatott március eleji napokban formálódott az új ún. Közjogi Ellenzék a
Balközép Pártból kivált „elvhű balszárny” és az Országos 48-as Párt jelentős részéből512, mely
aztán május 17-én felvette a Negyvennyolcas Függetlenségi Párt nevet. Irányi Dániel nem
csatlakozott az új párthoz, hanem híveivel saját külön pártjában politizált tovább (1848-as Párt
néven) egészen az 1884-es újbóli egyesülésig, amikor is a két baloldali párt ismét közös pártot
alakított Függetlenségi és 48-as Párt elnevezés alatt.
A Közjogi Ellenzék megalakulásakor az egyesülés jegyében a 48-as párt és az elvhű baloldal
tagjai március 13-án, pénteken reggel 10 órakor a központi ellenzéki kör helyiségében
(Kerepesi út 4.) közös értekezletet tartottak.513
Az izgatott és feszült belpolitikai légkör a március 15-i fővárosi ifjúsági ünnepségre is rányomta
a bélyegét. Az állítólagos várható ifjúsági tüntetések hírére a fővárosba nagyobb számú
katonaságot rendeltek,514 és az egyetemi tanács betiltotta a „Tudomány és műegyetemi
olvasókör” által rendezni szándékozott március 15-i felvonulást.515 Kautz Gyula, a pesti
egyetem rektora azzal az ürüggyel tiltotta be az ünnepséget, hogy az egyetemi olvasókör
alapszabálya mindenféle politikai jellegű tevékenységet kizár.516 Végül az ifjúság
(elhatárolódva az Egyetemi Kör szervezésétől) magánemberként kivonulhatott a Kerepesi
temetőbe, ahol a szokásos rend szerint felkereste a Kilencek, Batthyány és Forinyák Géza sírját.
Az emlékbeszédeket Cseresnyés Jenő, Futó Ferenc, illetve Fenyvessy Ferenc hallgatók
tartották.517 Cseresnyés hangsúlyozta, hogy az ifjúság nem akar a jelenleg fennálló törvényes
rend ellen tüntetni, csak ki akarja mutatni, hogy kegyelettel viseltetik a haza vértanúi iránt, és
kész példájukat követni, ha a haza, de „nem néhány önző demagóg”, hívni fogja őket.518
Fenyvessy hangsúlyozta, hogy Forinyák nem a nemzet halottja, hanem sokkal inkább kizárólag
az ifjúságé. Benne testesül meg az ifjúság eszményképe, aki tudott lelkesülni a szabad
eszmékért.

Az Egyesült Közjogi Ellenzék megalakulásának pontos idejére a szakirodalom több dátumot is hoz. Pölöskei
Ferenc szerint a pártalakulás 1874. február 26-án történt. MÉREI – PÖLÖSKEI 2003, 104. Tóth Adalbert könyvében
1874. március 24-i dátum szerepel. TOTH 1973, 143. A párt programját „Magyarország polgáraihoz!” címmel a
párt 1874. március 27-i közgyűlésének megbízásából tették közzé Lázár Ádám, Csávolszky Lajos, Orbán Balázs,
Kállay Ödön, Simonyi Ernő és Mocsáry Lajos aláírásával. MÉREI 1971, 194-202., PAJKOSSY 598-605.
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Magyar Ujság, 8. évf. 1874. márc. 12. 58. sz. 1.
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Magyar Ujság, 8. évf. 1874. márc. 11. 57. sz. 2.
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„Országos botrány. … Azon ünnepélyes kivonulás, melyet a tudomány- és műegyetemi olvasókör március 15én rendezni óhajtott, a t. tudományegyetemi tanácsnak, mint ez olvasókör fennhatóságának határozata
következtében nem tartható meg. Lehet-e ily tapintatlanság megrovására kellő szavakat találni? Bizony alig. De
hisz Bach és Schmerling alatt sem volt szabad a megemlékezés ünnepét küldísszel emelni, annál inkább megmaradt
őrizve a szívekben. S vajon miért tiltották el? Hisz az nem akart tüntetés lenni, hanem a tanács ez eljárása
csakugyan szomorú tüntetés.” Magyar Ujság, 8. évf. 1874. márc. 14. 60. sz. 2. Az ünnepi felvonulásra szóló
felhívás megjelent Magyar Ujság, 8. évf. 1874. márc. 12. 58. sz. 2.
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A rektor közleményét lásd Magyar Ujság, 8. évf. 1874. márc. 15. 61. sz. 3.
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A Hon (esti kiadás), 12. évf. 1874. márc. 16. 62. sz. 1.
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Országos jelentőségű politikai megemlékezéssé emelte a forradalom emléknapját a baloldali
képviselőknek a Hungária étteremben megrendezett (igaz ez alkalommal sem nyilvános)
szokásos lakomája, mely ez évben nagyobb számú résztvevővel, mintegy 120 fővel és még több
politikai tartalmú pohárköszöntővel egészült ki. Kühnel Ignác indítványára, Madarász
fogalmazásában a megjelent baloldali országgyűlési képviselők, az előző évek hagyományát
követve, a jeles nap alkalmából táviratot intéztek Kossuthoz.519 Simonyi Ernő Magyarország
állami önállóságáért és függetlenségéért szállt síkra, Helfy Ignác aktuális politikai kérdésként a
rokontörekvésű ellenzéki árnyalatok egyesülését kívánta, Mocsáry Lajos pedig hosszasan
Kossuthot éltette.520 Matkovics Tivadar, Szederkényi Nándor521 és Irányi Dániel nem jelentek
meg a rendezvényen.522 Ez az első március 15-i ünnep, ahol a formálódó Közjogi Ellenzék, a
Balközépből kivált ún. elvhű balszárny, Mocsáry Lajos vezetésével, és az Országos 48-as Párt
azon képviselői, akik az egyesült Közjogi Ellenzékhez csatlakoztak (Irányi Dániel vezetése alatt
maradó 1848-as Párt képviselőit leszámítva) együtt ünnepelt. A közös platform megteremtését
célozta a közös ünneplés, az ott elhangzott pohárköszöntők sora, valamint a közösen Kossuthoz
intézett távirat is, melynek szövege a függetlenségi irányzatok több árnyalatát is megtestesítette
azáltal, hogy „Magyarország állami önállósága és függetlenségének hívei” nevében készítették.
Az ünnepnap a felfokozott politikai légkörben országszerte alkalmat szolgáltatott a baloldal
megerősítését célzó megnyilvánulásokra, aktuális üzeneteinek közvetítésére. Céljuk elsősorban
az volt, hogy felhívják a figyelmet az egységes ellenzék létrejöttére, illetve a Deák-párti
politizálás látványos kudarcára. A függetlenségi Magyar Ujság március 15-i vezércikke szerint:
míg 1848-ban a nemzeti önállóság biztosítva volt, addig most „az országgyűlés tétlen, a
kormány mintha nem is léteznék: életjelt sem ad, újjáalakulni nem bír”, a Deák-párt pedig, mely
megalapította az 1867-iki közjogi szerződést, éppen feloszlásban van. „A közjogi alap többé
nincs biztosítva eddigi pártja által…” A kormányválságnak pedig az a hatalmas államháztartási
hiány az oka, mely a közjogi kiegyezés következtében nehezedett az országra. 523 A baloldal
üzenete tehát az, hogy a válságból való kiút az 1848-as állami önállóság megteremtése lehet.
Ez évben feltűnő, hogy március 15-e alkalmából több helyre ellátogattak a 48-as párt
képviselői, hogy személyes jelenlétükkel lelkesítsék híveiket. Kivételt képez Debrecen,524
melynek nyilván az volt az oka, hogy a város képviselői egyelőre nem akartak nyilatkozni arról,
amit a választók nagyon is szerettek volna tudni, hogy hányadán állnak azokkal a
képviselőikkel, akiket az utolsó választáson az ellenzékiség jelszavával megválasztottak, s most
Tiszával az élen, közös ügyi alapon mégis kormányt vállalni hajlandók lennének. 525 Debrecen
város közönségének többsége kitartott az eredeti balközépi politizálás elvei mellett és
következetesen a bihari pontok alapjára helyezkedett. Ekkoriban (Kun Pál Zemplén megyei
ellenzéki vezér szerint) az „állami önállóság tudata” Debrecenben volt a legerősebb és sokan
a kortársak közül úgy gondolták, hogy e város volt hivatva „fényes példát adni politikai
„Magyarország állami önállósága és függetlenségének hívei március 15-ét ma is megünnepelvén, a magyar
nemzet óhaját hiszik tolmácsolni, midőn önt, mint a nemzeti függetlenség történelmi nagy bajnokát üdvözlik. A
jelenlévők megbízásából: Simonyi Ernő.” Pesti Napló, 25. évf. 1874. márc. 17. 63. sz. 2.
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A Hon, 12. évf. 1874. márc. 17. 63. sz. 2.
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Szederkényi Nándor (1838–1916) újságíró, politikus. 1873-ban a pest megyei dunapataji kerületet, 1878-tól az
egri, 1884-től a somlói, 1892-től ismét az egri választókerület képviselője. Az 1896-os választás során nem nyert
mandátumot), majd 1901-es és az 1906-os választáson ismét Egerben jutott mandátumhoz függetlenségi párti
programmal. (Később az Ugron-párt híve.) A kiegyezés után függetlenségi lapszerkesztő. 1874-1876 között a
Függetlenségi Párt lapjának, a Magyar Újságnak a szerkesztője volt. UMÉL 2001-2007, 6. köt. 233., OGY ALM.
1906, 225.
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523
Magyar Ujság, 8. évf. 1874. márc. 15. 61. sz. 1.
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Magyar Ujság, 8. évf. 1874. márc. 20. 65. sz. 2.
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morálból”.526 Ennek némileg ellentmond az a tény, hogy az 1875-ös választáson Debrecen
mindhárom kerületében balközépiből kormánypártivá váló országgyűlési képviselőt
választottak. Ezt követően 1878-ban mindhárom kerületben függetlenségi képviselő győzött, a
következő ciklustól kezdve azonban már csak Debrecen III. kerületét képviselte függetlenségi
párti politikus az 1892-es választásokig bezárólag.527
Az ellenzéki képviselők igyekeztek kapcsolatot teremteni választóikkal az ünnep alkalmával.
Az 1848-as párt színeiben Csanády Sándor528 képviselő az ünnep előestéjén Kisújszálláson
tartott beszédet, majd éjfél után nagy tömeg kíséretében Karcagra utazott, ahol március 15-én
délután a 48-as körben gyűltek össze az ünneplők. A rendezvényen jelen volt a főpolgármester
és a törvényhatósági ügyész is. A résztvevők táviratot küldtek Kossuthnak.529 Csanády még
aznap éjjel Hajdúszoboszlóra is ellátogatott, ahol hajnalba nyúló táncvigalommal köszöntötték
március 15-ét. Aradon a polgári kör zártkörű rendezvényén Chorin Ferenc530 balközép párti
politikus mondott pohárköszöntőt.531 Kecskeméten a népkör helyiségében összesereglett
közönség előtt felolvasták Mocsáry Lajos képviselő táviratát, melyet a pesti baloldali kör
március 15-i rendezvényéről küldött. A kecskeméti népkörben ebben az évben jelent meg
először az un. elvszilárd baloldali érzelmű iparos kör képviselete Ág Mihály elnökkel.532
Szatmárnémetiben a 48-as kör helyiségében mintegy kétezren gyűltek össze, itt is a kerület
képviselője Kiss János533 ecsetelte az 1848. március 15-i eseményeket és Kossuth Lajos
szerepét az alkotmány kivívásában.534 Békéscsabán – szokás szerint – a polgári körben
ünnepeltek, ahol felolvasták Kemény Mihály535 balközép párti képviselő ez alkalomra küldött
levelét.536
Az 1874-es márciusi koalíciós kormányalakítás meghiúsulása után kellett még egy év (a Bittó
kormány kudarca, a mélyülő pénzügyi válság, és a Deák-párt további bomlása), hogy 1875.
február 3-án a költségvetési vitában Tisza Kálmán kijelentse, miszerint az ország gazdasági
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talpra állítása fontosabb, mint a közjogi kérdés.537 Mivel Ferenc József nem engedett a
kiegyezés közjogi feltételeiből, kénytelen volt Tisza alkalmazkodni. 1875. március 1-én a
Deák-párt és a Balközép Párt nagy részének összeolvadásával megalakult a Szabadelvű Párt,
melynek révén erős háttérbázis alakult ki a kormányzáshoz és véget ért az 1871 óta tartó
belpolitikai instabilitás. Az esemény jelentőségét jól szimbolizálja, hogy az új párt első tagja
maga Deák Ferenc lett. 1875. március 2-án az uralkodó Wenckheim Bélát nevezte ki
miniszterelnöknek. Az új kormány feladata leginkább a választások lebonyolítására
szorítkozott. A Weckheim-kormányban Tisza Kálmán még csak belügyminiszterként
felügyelte az országgyűlési választásokat, de fél év múlva Ferenc József már őt nevezte ki
miniszterelnökké. Ezzel kezdetét vette egy új korszak. Tisza Kálmán a magyar történelem során
a leghosszabb ideig, mintegy tizenöt éven keresztül töltötte be a miniszterelnöki tisztséget.
Nevéhez fűződik az Osztrák-Magyar Monarchia dualista államberendezkedésének
konszolidációja, az ország tőkés gazdasági fellendülésének kiteljesedése, a magyar polgári
jogrendszer kiépülése.538
1875. március 15-e, a forradalom emléknapja tehát egy éppen megváltozott, egészen új
belpolitikai berendezkedést talált Magyarországon. Február 28-án este 8-kor mutatták be az új
kormányt539 és a kormányprogramot – ekkor még külön-külön – a Deák Kör és a Balközép Kör
helyiségeiben, majd március 1-én mindkét párt külön értekezleten felhatalmazást adott a két
párt egyesülésére és ez alapján az új kormány megalakítására Wenckheim Bélának, (akit az
uralkodó kormányalakítással bízott meg), illetve Tisza Kálmánnak.540 Az új kormányt az
uralkodó március 2-i dátummal nevezte ki.541 Március 3-án tartotta a Deák-párt és a Balközép
első közös értekezletét a Hungária szálloda dísztermében.542
A közvéleményben átmeneti lelkesedés mutatkozott az új kormány iránt, az emberek hatalmas
várakozással néztek a remélt változások elé, hiszen a kormány nemzeti jelszavakat
hangoztatott: az ország pénzügyi válságának megoldását, önálló magyar nemzeti bankot
ígért.543 Ezt a felfokozott várakozást tükrözték a július 1. és augusztus 18. között lezajlott
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országgyűlési választások eredményei is.544 Az ellenzéki baloldali sajtó azonban torzszülöttnek
titulálta az új kormányalakulatot. Egyenesen árulásnak és elvfeladásnak minősítette Tisza
Kálmán magatartását. Ezekben a márciusi napokban az elkeseredés hangjai lépten-nyomon
tetten érhetők az ellenzéki baloldali lapokban.545
A politikai változások az ifjúságot is megmozgatták és megosztották. A hosszas belpolitikai
válságból immár kilábalni látszó ország feletti örömének kívánt hangot adni a március 5-én este
a két pesti egyetem hallgatósága által megrendezett fáklyás felvonulás. A pesti polgársággal
kiegészült tömeg a Széna térről indult mintegy 600 fáklyával, Rácz Pali bandájának zenekari
kísérete mellett a Kecskeméti utcán végig Deák lakásához, ahol hosszasan éljenezték az „Öreg
Urat”. A menet a Ferenciek terén át a Szabadelvű Kör helyiségéig vonult (Lloyd palota),
hangosan éltetve az új kormányt és elsősorban Tisza Kálmánt.546 A szimpátiatüntetést látva a
Magyar Ujság vezércikkében a balközép árulására hívta fel a figyelmet és az ifjúság
félrevezetésével vádolta meg a Tisza Kálmánékat. „Ha valaki megmagyarázta volna az
ifjúságnak, hogy a fáklyásmenet tulajdonképpen a 8 év óta fennálló közösügyes rendszer
dicsőítésére szolgál, hogy a fáklyásmenet azon férfiakat illeti, kik a 67-es rendszer
megszilárdítására vállalkoztak, kik az imádott haza elévülhetetlen jogait szegre akasztva, a
kormányzás kényelmeiért – oda hagyták a harcteret, mely ha eddig győzelemre nem is vezetett,
de a nemzet hálájának és elismerésének dicskörével volt megaranyozva (…) – ha a jóakaratú
ifjúsághoz, midőn az égő fáklyát kezébe nyomták így szóltak volna: meg akarod-e tisztelni az
elvfeladást, meg akarod-e koszorúzni a katonákat, kik zászlójukat, melyen a szabadság szent
parancsa volt felírva, összehajtva az ellen táborába mentek át, s kapituláltak, (…) meg vagyunk
győződve, hogy az ifjúság bosszúsággal és megbotránkozással dobta volna el magától a
fáklyát.”547 A Szabadelvű Pártot és Tisza Kálmánt éltető ifjúsági fáklyásmenet ellenérzéseket
szült az egyetemi polgárságon belül is, és csak a kormánypárti sajtót olvasva tűnik egyöntetűnek
az ifjúság lelkesedése az új kormány iránt. Ezt a félrevezetést kívánták eloszlatni a másként
gondolkodó egyetemi ifjak, ezért szükségesnek vélték, hogy nyilatkozatban tiltakozzanak a
fáklyásmenet ellen. „Minthogy a kormánypárti lapok jónak látták a Bakcsi Ferenc548
országgyűlési képviselő által sugalmazott, és a két egyetemi ifjúság egy része által csakugyan
végrehajtott március 5-i fáklyásmenetet úgy tüntetni fel, mintha azt valósággal a két egyetem
összes ifjúsága rendezte volna legfőképpen azért, hogy Tisza Kálmán új belügyminiszter iránt
Ez volt a korszak egyik legtisztább választása, mert a párt széles tömegbázisa miatt nem kellett sokat fordítani
a mandátumok megszerzésére. A Szabadelvű Párt nagyarányú győzelmet aratott. A 413 mandátumból 332
képviselői helyet szerzett meg. A 48-as Függetlenségi Párt 36, Sennyey konzervatív pártja 21, a nemzetiségek 24
képviselőt jutattak be a parlamentbe. KOZÁRI 2003, 252., BOROS – SZABÓ 2008.
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a legnagyobb rokonszenvet kifejezze: kötelességünknek tartjuk kijelenteni magunk és nagy
számmal eltávozott pályatársaink nevében: hogy ez állítás a valóban megtörténtekkel merően
ellenkezik. Mert a két egyetemi ifjúság igen nagy része ez időelőtti üres demonstrációt nemcsak
nem helyeselte, de magát attól távol is tartotta.549 Az egyetemisták másik táborának
nyilatkozatából éppen úgy tűnik, hogy ez a szimpátiatüntetést „felülről vezérelték” és az új
kormány iránti lelkesedés demonstrálását célozta.
A szélsőbal kihasználva a közelgő 1848-as évfordulót azonnal kellemetlen helyzetbe kívánta
hozni az újonnan megalakult kormányt. Március 12-én egy képviselőházi indítványt nyújtott be
az 1848/49-i rokkant honvédek, honvéd-özvegyek és árvák nyugdíjaztatása és segélyezése
ügyében.550 A helyzet igen kényes volt, hiszen az éppen megalakult kormány vagy az
uralkodóval találja magát szemben, vagy azzal a kegyelettel, mellyel a közvélemény a
szabadságharc hősei iránt viseltetett. Március 15-éről az országgyűlésben a változás ellenére, a
balközép hatalomra kerülésének dacára, 1875-ben sem emlékeztek meg. Március 15-én a
napirendi pont a honvédelmi minisztérium költségvetésének részletes tárgyalása volt. A
szokásos mederben folyó ülésen az évfordulóra burkoltan közvetve csak Csiky Sándor
képviselői indítványa emlékeztetett, aki a honvédelmi minisztérium költségvetésének kapcsán
a fővárosi honvédmenház évi segélyezésére 5.000 forint megszavazását kérte. Indítványát a
pénzügyi bizottsághoz utasították.551
Immáron az új kormány szócsövévé váló, korábban ellenzéki lap A Hon egyenesen párhuzamba
állította az 1875. évi márciusi kormányváltás jelentőségét a huszonhét évvel korábbi forradalmi
eseményekkel. Sőt, az 1848. évi forradalmat követő kudarcot immár azzal magyarázta, hogy
1848-ban a nemzet erején felül sokat akart egyszerre. De most (1875-ben) már a lehetőségeket
reálisan felmérve kíván a korábban balközépi ellenzék kormányozni.552 A megváltozott
politikai körülményeket jelzi, hogy Jókai ünnepi vezércikkében az 1848-as márciusi 12 pontot
úgy tüntette fel, mintha az (az új kormánynak köszönhetően) immár meg is valósult volna, vagy
küszöbön állna beteljesülése. Pedig lapja két évvel korábban éppen azt kárhoztatta, hogy
mennyi minden nem valósult meg a 12 pont eredeti célkitűzésiből. Ezzel szemben Jókai szerint
1875-ben „1. A sajtó szabad, és a sajtóbíróság unatkozik a munkahiány miatt. 2. Felelős
minisztériumunk van Budapesten, azt meg is merjük már buktatni, s újat állítunk helyébe. 3.
Évenkénti országgyűlésünk gyakorolja a parlamenti hatalmat, költségvetést évenként szavaz,
vagy ha tetszik, megtagad, (…) törvényeket kezdeményez. 4. Törvény előtt minden polgár
egyenlővé lett, a Mózes hitűek egyenjogúsíttattak, a miniszteri és állampolgári székeken látunk
protestánst és izraelitát. 5. A nemzeti őrsereg helyett bírunk magyar honvédsereget, tekintélyes
számban, jól fegyverezve, begyakorolva. 6. Az ország terheit viseljük közösen, adózik és
katonáskodik a mágnás, a nemes éppen úgy, mint a volt úrbéres. 7. Az úrbéri viszonyoknak a
48-diki törvény által még hátrahagyott egyik nagy csomója, a bor dézsma válság is
megoldódott. Mindenki ura a saját földjének. 8. Esküdtszékünk van a sajtóvétségek számára. 9.
A nemzeti bank felállítása huszonhét évig váratott magára, de a létrehozott új kormánynak és
parlamentnek legelső kötelessége leend. 10. Alkotmányunkra bár nem a hadsereg, de annak
A nyilatkozta kelte: 1875. márc. 7. Aláírók: Pintér István, Pintér Zsigmond, Buzáth Kamil, Dusóczky Károly,
Székely Emil, Kramolini Győző, Ernst Ödön, Fábri Arthur, Veisz Adolf, Sass Elemér, Szücs Gyula, Muraközi
Géza, Herczfeld Samu, Veisz Dóri, Pospischil Károly, Papp Géza, Veszdonovics Iván, Bunyitai Vincze, Kató
Károly, Bakó György, Potucsek János, Meisel Adolf, Vagner István, Major Lajos, Futó Mihály, Kelner Miksa,
Böszörményi József, Osváth Mihály, Lukács Emil, R. Nagy Kálmán, Balla Emil, Rózsa Nándor, Pókay Elek, Soós
János, Karácsonyi Antal, Hirschler Ödön, Ugron János, Berger Rezső, Kreuczer Gyula, Tuboly Gyula, Novák
Antal, André Lajos joghallgatók. Magyar Ujság, 9. évf. 1875. márc. 10. 56. sz. 3.
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legfőbb vezére és parancsnoka a király esküdött meg – e pont második részére nézve már
világos törvényünk van hozva, csak végre kell azt következetesen hajtani. 553 11. Politikai
államfoglyok nem léteznek. 12. Az Unio Erdéllyel végrehajtatott, a határőrvidék polgárosítva,
Horváth Szlavónország és Fiume visszacsatolva hazánkhoz.”554 Ugyanakkor a kormányhoz
fűződő lojalitás hangsúlyozása mellett további követelésekkel is fellépett. Azt kívánta, hogy a
sajtó ne legyen senkinek se a szolgája, az országgyűlés dolgozzon hatékonyabban, s ezáltal
kerüljön kevesebbe az adófizetőknek. A jogegyenlőség keretében szükséges a polgári házasság
törvényes elismerése. A hivatali bürokráciát egyszerűbbé és olcsóbbá kell tenni. A közös
teherviselés bár tény, de nem arányos és igazságos, ezért adóreformokra van szükség. A
virilizmus az egyenlőség elvével összeegyeztethetetlen, ezért a törvényhatóságok végleges
átalakításával el kell törölni. Az unió szellemében pedig követelte a testvér országoktól, hogy
ne tartsák magukat Magyarország ellenében idegen testnek, Ausztriától pedig azt kívánta, hogy
az ország fizetőképességének fenntartása érdekében a következő vámszerződés tárgyalásakor
tanúsítson jóindulatot.555
Március 15-én a Központi Ellenzéki Kör szervezésében este, a Hungária szálloda dísztermében
rendeztek megemlékezést. Ez a hagyományoknak megfelelően továbbra is egy zártkörű,
politikai rendezvény volt, melyet a baloldali országgyűlési képviselők szerveztek maguknak. A
baloldali képviselők a pesti utcai ifjúsági megmozduláson továbbra sem vettek részt. Az
összejövetelen mintegy hatvanan jelentek meg. Simonyi Ernő, a kör elnökének köszöntő szavai
után Irányi Dániel a függetlenséget és az elvkitartást éltette, Helfy Ignác pedig Kossuthra emelte
poharát. Jelen volt még Orbán Balázs, Paczona János, Duka Ferenc, Patay István, Mezey Ernő,
és a kolozsvári Deáky Lajos. A Magyar Ujság, a rendszerint ilyenkor Kossuthhoz intézett
táviratról ebben az évben nem tett említést.556 A rendezvényre meghívták az öreg Táncsicsot és
családját: feleségét, lányát és vejét is. Táncsics Eszter557 és Csorba Géza558 1873 és 1876 között
A 10. pont második fele: „magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk”. PAJKOSSY
2006, 224. Itt a kiegyezési törvény (1867:12. tc.) 12.§-ára gondolhatott Jókai, miszerint „a magyar hadseregnek
időnkinti kiegészítését s az újoncok megajánlásának jogát, a megajánlás föltételeinek és a szolgálati időnek
meghatározását, úgyszintén a katonaság elhelyezését, élelmezését illető intézkedéseket, az eddigi törvények
alapján, mind a törvényhozás, mind a kormányzat körében az ország magának tartja fenn.” A törvény ide
vonatkozó szövegét lásd PAJKOSSY 2006, 470.
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Táncsics Eszter, Táncsics Mihály leánya 1856. május 17-én született, amikor apja, saját házának padlója alatti
szűk üregben rejtőzve bujkált a titkosrendőrség elől. 18 évesen ment hozzá Csorba Gézához, s közös életük
kezdetén négy éven keresztül vezetett a fiatal házaspár együtt naplót 1873-1876 között. Kislánya még csak négy
éves volt, amikor Eszter 1881. július 2-án tüdőgyulladásban meghalt. Rövid életéről csak annyit tudunk, amit a
napló elárul és, hogy a fiatal hölgynek voltak irodalmi ambíciói, ugyanis, mikor férje, Csorba Géza a Népszava
szerkesztője volt, néhány írása megjelent a lapban. TÁNCSICS – CSORBA 1994, 6.
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Csorba Géza 1849-ben született, apja Csorba József közép-birtokos nemes, ügyvéd, anyja Palkovics Alojzia.
Tanulmányait Komáromban, Győrött és Pozsonyban végezte, 1870-től Pesten volt joghallgató, 1873-tól írnok a
Királyi Főügyészségen. 1874-ben vette feleségül Táncsics leányát. Felesége halála után Komáromban ügyvéd, itt
újra megházasodott, majd az ország számos pontján közjegyző-helyettesként dolgozott. Ugyanakkor publicista és
politikus is. 1877-ben jelent meg A demokrácia, mint a közjólét megvalósítója és biztosítéka című röpirata. 18791881 között a Népszava szerkesztője volt. Ebben az időszakban a munkásmozgalommal szoros kapcsolatban állt.
1878-1880-ban a Nemválasztók Pártjának, a Munkáspárttal való egyesülés után pedig 1880-1881-ben a
Magyarországi Általános Munkáspártnak egyik vezetője. Később vidéki tartózkodásai alatt a Komárom és Vidéke,
a Kőszeg és Vidéke, valamint a Győri Ellenőr szerkesztője. Számos, közjogi értelemben vett baloldali lapban
jelentek meg írásai, mint a Magyar Ujság, Egyetértés, Budapest, Függetlenség. Legfontosabb kérdések, melyekkel
írásai foglalkoztak: Magyarország függetlensége, a szociális egyenlőség, a nőemancipáció, a szegényügy,
homeopátia és spiritizmus. Buza Péter, a házaspár naplójának kiadója szerint, Csorba Géza egyike volt az elsőknek,
akik a munkásmozgalomhoz csatlakoztak. Naivan hitt a társadalmi igazságosság közeli győzelmében és
személyével szemben a fő kifogás éppen az volt, hogy a munkásmozgalom nemzeti jegyeit, azok meghatározó
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vezetett naplója szerint csupán ebben az évben voltak hivatalosak a baloldali rendezvényre. Az
ünnepnapon Táncsics kiment a temetőbe, hogy meghallgassa az ifjúság szónokait, majd este a
Táncsics család jó barátja, Szini Károly559 író társaságában családtagjaival együtt felkereste a
Hungáriát. A pohárköszöntők sorában Csiky Sándor Táncsicsról is megemlékezett, mire az
ismerősök560 sorra köszöntötték az idős politikust. A következő évi naplóbejegyzésben
Táncsics Eszter már arról panaszkodott, hogy apját teljesen elfelejtették.561 1876-ban már csak
szűk családi körben ünnepelték meg a napot Szini Károllyal.562
Az ifjúság szokásos március 15-i megemlékezésére a hallgatók délután 4 órakor a műegyetem
udvarán gyülekeztek, az ötszáz fős csoport innen vonult ki a Kerepesi temetőbe. A Kilencek
sírjánál Gonda Béla (technikus) mondott beszédet, aki az aktuális politikai változásokra
reagálva köszöntötte a szabadelvűség győzelmét. „Kár, hogy a szónok, – nem tudjuk
készakarva-e vagy csak véletlen – a szabadság helyett mindig a szabadelvűség szót használta”
– állapította meg keserűen a baloldali Egyetértés, ez pedig a Szabadelvű Párt március 1-i
megalakulásának fényében nyilvánvaló politikai üzenet volt. Már a korábbi, március 5-i fáklyás
felvonulás is jelezte, hogy a fiatalság egy része sokat várt a bekövetkezett változásoktól és az
új kormány lelkes támogatására vállalkozott. „Nem az olcsó hazafiság gyermekes
hangoztatása, nem a tüntetés viszketege hozott minket az örök béke e szentelt berkébe. Hiszen
a nemzet óriás többsége megérte immár a szabadelvűség intő szózatát, s amit eddig csak
egyesek vallottak magukénak, az mostantól kezdve az egész nemzet közös tulajdonává lett. (…)
S most midőn a nemzet egy új és szebb jövő küszöbén áll: tekintsünk vissza a múltba, merítsünk
buzdítást s lelkesedést azoktól, kik a nemzet leendő nagyságának alapkövét rakták le.”563
Batthyány sírjánál az előző évi március 15-i megemlékezés szónoka, Cseresnyés Jenő feltűnően
nagy lojalistást tanúsított az új kormány irányába, szintén a politikai megújulásba vetett
reményének adott hangot. „Forradalmi ének helyett hálaszózatot zenghetünk ma sírodnál, mert
végre valahára a nemzet nagy többsége egyetért, s átlátta, miszerint tettel és nem szóval
mentheti meg a hazát. S most már remélnünk lehet, hogy a nemzet nemsokára eléri azt a
korszakot, melyről a legnagyobb magyar jósolta: Magyarország nem volt, hanem lesz.” 564 A
szerepét fontosabbnak tartotta a nemzetközieknél. TÁNCSICS – CSORBA 1994, 7-9., UMÉL 2001-2007, 1. köt.
1180-1181.
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Szini Károly író és publicista (1829-1896) Táncsics Eszter és Csorba Géza naplójának állandó szereplője, a
család közeli jó ismerőse, aki rendszeresen megfordult Táncsicséknál. Számos röpiratot, lapot jelentetett meg, mint
az Új Idő, Március 15., Szabadság – Egyenlőség – Testvériség, Szabad Sajtó, Vörös Könyv, Lámpás, Népfelség, A
Szabadító Riadó, Új Világ, Köztársaság, Papramorgó. Több gazdag népdalgyűjteményt is kiadott. 1879-1880-ban
a Köztársaság című lap szerkesztője volt. Írásaival a köztársaságért, a nemzeti függetlenségért, a jogegyenlőségért,
és a társadalmi egyenlőségért harcolt, sokszor utópisztikus megoldásokat javasolva. Az 1867-es kiegyezés elszánt
ellenfele volt, élete végéig Kossuth-párti függetlenségi eszméket vallott. SIMOR 1999, 61-67., UMÉL 2001-2007,
6. köt. 452. Válogatott publicisztikai írásait Simor András adta ki. SZINI 1994.
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„Ismerőseink között ott voltak: Csanády, Csiky, Patay, Deáky, Majoros, Paczona, Zólyomi, Csávolszky, Irányi,
Mende, Mocsáry, Simonyi, és még sokan.” TÁNCSICS – CSORBA 1994, 272.
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„28 év előtt e nagy napon nyiták fel a börtönajtót, hogy azon apámat kivezessék a szabadság boldogító érzetétől
áthatott, lelkesülő embertömeg közé. Nagy, nevezetes ember volt ő akkor, ezen dicső emlékű napon, midőn az őt
és nejét Pestre átszállító kocsiból a lovakat kifogva, az ifjúság maga húzta azt! Mily nagyszerű, fenséges látomány
lehetett az! Szívesen lemondanék a mennybéli üdvösségről, földi boldogságról, ha ilyen jelenetnek lehetnék
szemtanúja! És ő, akit akkor bálványoztak, ünnepeltek, most elfeledve, magára hagyatva nyomorog! 1848-1876!
28 év mily óriási változásokat idézhet elő! (…) ő; aki akkor Kossuthtal, Petőfivel, Batthyányval egy rendben állt,
egyforma tiszteletben, hódolatban részesült azokkal, most a legutolsó ember az országban! Aki még életében
meghalt, s kit eltemettek, elfeledtek, s ha akad még olyan vakmerő, ki az ő nevét felemlíteni elég meggondolatlan,
azt kinevetik, s azután megvetik, s tudomást sem vesznek róla.” TÁNCSICS – CSORBA 1994, 341-342.
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„Találkozánk Szinivel; feljövénk, míg ők beszélgettek – a mamáék is itt voltak –, vacsorát készítettem; volt
töltött káposzta, sült krumpli, grog, ma először. Volt felköszöntés, Szini kívánta, hogy apa még a 28-ik évfordulót
is megülje, mit apa remélt is. Jó soká beszélgettünk, 10 óra után ment el Szini...” TÁNCSICS – CSORBA 1994, 343.
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függetlenségi Magyar Ujság szerint a beszéd, politikai színezete miatt, „rossz hatást” keltett a
közönségben.565 Forinyák Géza sírjánál Fenyvessy Ferenc joghallgató mondott rögtönzött
beszédet. A tudomány- és műegyetemi dalegylet közreműködésével a Himnusz és a Szózat
eléneklése után az ifjúság rendezetten vonult vissza a műegyetem udvarára. Mi sem bizonyítja
jobban az ifjúság „pálfordulását” – azaz az új kormány iránti elkötelezettségét – hogy a Magyar
Ujság a beszédekből egyetlen szót sem idézett, az Egyetértés pedig csak Fenyvessy Ferenc
beszédét hozta. Ezzel ellentétben az immár kormánypárti A Hon részletesen ismertetette Gonda
Imre szabadelvűséget hirdető beszédét. Ugyanakkor egyfajta kettősség jellemezte az ifjúság
magatartását. Ugyanazok, akik délután a szabadelvűséget, s ezzel nem titkoltan a Szabadelvű
Pártot éltették, azok este a Parragh vendéglőben tartott összejövetelen közös táviratot küldtek
Kossuth Lajosnak. Az első aláíró Gonda Béla a temető félreérthetetlenül szabadelvűséget
hirdető szónoka volt. „A Parragh vendéglőjében március 15-én egybegyűlt egyetemi és
műegyetemi ifjak küldik hazánk nagy fiának, Kossuth Lajosnak lelkes üdvkívánatukat. – Isten
éltesse sokáig a haza s az emberiség javára.”566
Érdekes egybeesés, hogy éppen a Szabadelvű Párt megalakulásának napján, 1875. március 1én indult meg a pesti egyetemen az Egyetemi Hiradó című ifjúsági lap, mely a tervek szerint
minden hónap 1-én és 15-én kívánt megjelenni. A főszerkesztő, Naszluhácz Ödön, aki szintén
ott volt március 15-én az egyetemi ifjúság ünnepségén este a Parragh vendéglőben. Az
Egyetemi Hiradó ünnepi számában nyíltan az új kormány iránti lojalitás hangján szólalt meg.
A függetlenségi eszmékről nem emlékezett meg, hanem azt hirdette, hogy az ifjúság immár egy
jobb jövő hajnalán áll, és ezentúl csakis a szellem fegyverével kíván harcolni egy szebb jövőért.
„… azóta (1848 óta – a szerk.) 27 év telt el! Az idők változtak. – A hősök sírjain megmohosodtak
a kövek, az egykor véráztatott földeken nyugodtan szánt vet a földmíves, a nap, melynek sugarai
akkor vérözönben fürödtek, most egy jobb jövő hajnalán álló nemzetre mosolyog le! «Jobb jövő
hajnalán áll e nemzet» – mondám? Igen! A mai ifjúság, a jövő nemzedéke megérti és teljesíteni
fogja kötelességét: folytatni fogja a dicső elődök által karddal vívott harcot a szellem
fegyverével, - s akkor él bennünk a hit, hogy «Jobb kor, mely után buzgó imádság epedez
százezrek ajakán.» csakugyan fel fog virradni e sokat szenvedett hazára! Így fogja magát
méltóvá tenni a mai ifjuság a március 15-i fiatalsághoz.”567 A március 5-i fáklyásmenetről
ugyanakkor elismerte, hogy hiba volt azt az egész pesti egyetemi ifjúság nevében meghirdetni
és közzétenni a sajtóban.568
Ezzel ellentétben a debreceni ifjúság megemlékezésén egyáltalán nem találjuk a fővárosi
egyetemisták kormány iránti lelkesedésének nyomait. Ezt hangsúlyozta az Egyetértés egyik
tudósítója is, aki a debreceni ünnep kapcsán éppen azt emelte ki, hogy a cívis városban egyedül
Kossuthot és a függetlenséget éltették, s az ifjúság, aki korábban bálványozta Tiszát, ma már
Magyar Ujság, 9. évf. 1875. márc. 17. 62. sz. 3.
A Hon (esti kiadás), 13. évf. 1875. márc. 16. 61. sz. 2. Az aláírók: Gonda Béla, Naszluhácz Ödön, Erdélyi
István, ifj. Háry sándor, Steiner Jakab, Krausz József, Futó Ferenc, Fürdös Géza, Máttyus Domokos, Szücs Gyula,
Vojnics Félix, Biró Bertalan, Lengyel István, Pintér Zsiga, Kis Gergely, Ráth Arnold, Weisz Armin, Pick Mór,
Mészáros Gáspár, Dembitz Lajos, Szidiszay István, Intze István, Csákány Elek, Török Bertalan, Kacsó Károly,
Baczoni Mátyás, Székely Károly, Kovács Albin, Göncz Lajos, Radovits Lajos. Magyar Ujság, 9. évf. 1875. márc.
17. 62. sz. 3.
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„Eezen fáklyásmenetet rendező ifjak, ezen ováció által egyedül abbeli lelkes örömüknek adtak kifejezést, hogy
az eddig egymással ellenkezésben álló két nagy országgyűlési párt egyesülése által, nézetük szerint e sokat
szenvedett hazára végre felvirrad a jólét, a boldogság napja, (…) de kötelesek vagyunk megróni őket azért, mert
ők ovációjukat a testvéregyetemek összes fiatalsága által rendezendő ünnepélyesség gyanánt tüntették fel a
fővárosi napi lapokban és falragaszokon, a nélkül, hogy e tekintetben a testvéregyetemek ifjúsága kellő módon
értesítve lett, és ez beleegyezést nyilvánította volna.” Egyetemi Hiradó, 1. évf. 1875. márc. 15. 2. sz. 11.
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nem teszi azt, mert Tisza elfordult az igazi függetlenségi politikától. „Hiába, itt nincsenek
Cseresnyés Jenők!” – hirdette büszkén a debreceni tudósító.569
Egerben március 15-én ült össze Heves megye szokásos negyedévi közgyűlése, ahol a kormány
leiratát az új kormány és a Szabadelvű Párt megalakulásáról egyhangú közönnyel vették
tudomásul. Március 14-én este ment végbe a városi képviselőtestület kisorsolt tagjainak
megválasztása. Minden negyedben a balpárt győzött. Március 15-e előestéjén a kaszinóban
ünnepelték meg a forradalom emlékét, a pohárköszöntők Kossuthot éltették és az elvhű balpárt
összetartására buzdítottak. Március 15-én a Koronában volt ünnepi lakoma, ahol Kossuth
koszorúzott és kivilágított képe előtt emlékezett az ellenzéki város közönsége. Nyílt utcai
demonstrációra nem került sor.
Karcagon az ünnepet országos politikai szintre emelte, hogy Csanády Sándor és Solymossy
Bálint országgyűlési képviselők személyesen vettek részt a város ünnepén, ahol három 48-as
kör (a kisujszállási, a nagykunmadarasi és a turkevei) közösen emlékezett és meghirdették a két
48-as alapon álló párt együttműködését a közelgő választásokon. Az állomáson lelkes 48-as
érzelmű tömeg fogadta a pesti küldöttséget (Csanády, Solymossy, Komjáthy), s „a város
fiatalabb polgáraiból alakult nagyszámú önkéntes bandérium vezetése mellett, nemzeti színű
lobogó alatt, s a polgárok és lelkes honleányok ezreinek éljenzései között értek be az első 48as kör helyiségébe, ahol az ünnepély volt.”570 Maga az ünnep a választási előkészület jegyében
telt, és nyíltan meghirdette a két 48-as alapon álló országgyűlési párt együttműködését a
közelgő választásokon.
3.7. Március 15-i ünnepségek Tisza Kálmán kormányzásának idején (1876-1890)
Tisza Kálmán 1875. október 20-án vette át a miniszterelnöki tisztet Báró Wenckheim Bélától,
de a fúzió utáni első kormányalakításkor belügyminiszterként már jelentős befolyásra tett szert
politikustársai körében. Már csak Ferenc Józsefet kellett meggyőzni arról, hogy ő a
legalkalmasabb személy arra, hogy Magyarországot kivezesse a gazdasági és politikai
válságból. Az uralkodót azonban győzködni kellett, hiszen bizalmatlansága sokáig fennállt a
korábbi balközépi ellenzéki vezér Tiszával szemben.
Tisza nagy lendülettel vetette bele magát a kormányzásba. 1875 novemberében felmondta az
Ausztriával 1867-ben tíz évre kötött vám- és kereskedelmi szerződést. A szerződés felmondását
még a Wenckheim-kormány határozta el 1875 tavaszán.571 Tisza kedvezőbb gazdasági
feltételeket akart kiharcolni Ausztriával szemben, és már kezdettől fogva fellépett az önálló
magyar jegybank igényével is. Külpolitikai téren miniszterelnökségének első éveiben a török
ügy tartotta lázban a közvéleményt, mely a 48-as érzületet is felkorbácsolta, így közvetve
kihatott a március 15-i ünnepségek alakulására is. A Tisza személyéhez közel álló, Jókai vezette
lapnak, A Honnak a pálfordulását már előző évben is tetten érhettük. Ugyanezt figyelhetjük
meg Tisza Kálmán kormányzásának első március 15-i ünnepe kapcsán is. A lap ünnepi
vezércikkében Tisza hatalomra jutásában még nagyobb politikai lehetőséget és biztosítékot
látott az 1848-as elvek érvényre jutása szempontjából, mint az eredeti, 1848-as helyzetben
rejlett, és lelkes bizakodással tekintett a jövőbe: „amit 1848. március 15-e meg nem tehetett,
„… a sokaság Kossuth éljenzése mellett oszlott szét, magával vivén most is a meggyőződést, hogy az igazi
szabadelvű politikai hitvallást midig az örök ifjúság hordozza keblében s ajkain. Ez az ifjúság bálványozta Tiszát
is, míg ugyanazon hitvalláson volt vele, s ha ma nem bálványozza, úgy az csak a mellett bizonyít, hogy Tisza pártolt
el az ifjúságtól.” Egyetértés, 2. évf. 1875. márc. 17. 62. sz. 2.
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Magyar Ujság, 9. évf. 1875. márc. 18. 63. sz. 1.
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hazánk fennállásának megszerezzük anyagi biztosítékait, a törvény alapján tettel, erőfeszítéssel,
áldozattal, mert csak az akaratban így egyesült nemzet nyújthat a kellő fellépéshez erőt a
kormánynak.” 572 Egyszóval bízni kell a jövőben és Tisza kormányában, üzente a lap híveinek.
A függetlenségi Egyetértés március 15-i számában az ünnepnap alkalmából viszont
természetesen a fúziót és Tisza hatalomra jutását kárhoztatta. Mezey Ernő 573 szerint a nemzet
azzal, hogy „bedőlt” Tisza új politikájának, valójában megtagadta március 15-e emlékét.
Véleménye szerint a világosi katasztrófa után bekövetkezett abszolutizmus nem tett akkora kárt
március 15-e emlékében és vívmányaiban, mint a kiegyezés, mely önként mondott le 1848
eredményeiről.574
A Függetlenségi Párt szokásos zártkörű összejövetelén a Hungáriában – a tudósítások szerint –
mintegy ötven meghívott jelent meg köztük a párt országgyűlési képviselői, párttagok és
szimpatizáns polgárok, valamint baloldali újságírók. A sajtó név szerint megemlítette Mocsáry
Lajost, Ragályi Nándort, Helfy Ignácot, Simonyi Ernőt, Mukits Ernőt,575 Szalay Imre576, Farkas
Józsefet577 és Hegedűs Lászlót578. Nem volt jelen Irányi Dániel, aki 1874 és 1884 között saját
pártjában, az 1848-as pártban politizált, de a pohárköszöntők során, mint elvbarátról, sokan
megemlékeztek róla is és hiányolták.579
A fővárosi egyetemi ifjúság is csendes, az új kormány iránti bizakodó hangvételben ünnepelt a
szokásos módon. Március 15-én délután három órakor mintegy 600 egyetemi hallgató
gyülekezett a műegyetem udvarán. Először olvashatunk a híradásokban arról, hogy az ifjak
nemzetiszínű kokárdákat tűztek ki. A Kerepesi temetőben a Batthyány mauzóleumnál Imrik
Péter hallgató, beszédében szintén reménykeltő és elégedett hangon szólt az új belpolitikai
rendszert illetően. Véleménye szerint az, amiért az 1848-as hősök vérüket ontották a
csatamezőn, azt most a nemzet békés úton el tudta érni.580 Az Egyetértés ugyanakkor hiányolta,
hogy a korábbi évekkel ellentétben az ifjak nem keresték fel Böszörményi sírját a Kerepesi
temetőben, és ezt felülről érkező nyomásnak tulajdonították.581 A befolyásolást nem tudjuk
bizonyítani, de az tény, hogy immár a kormány lelkes hívének szegődött ifjúság által szervezett
megemlékezésbe nem férhetett bele a kiegyezés rendszerét élesen bíráló, jelképesen a
függetlenségi elvek áldozatául esett Böszörményi iránti fejhajtás.

A Hon, 14. évf. 1876. márc. 15. 1.
Mezey Ernő (1851-1932) a függetlenségi Egyetértésnek a vezércikkírója, később 1881-ben Miskolc I.
kerületének országgyűlési képviselője függetlenségi programmal. TÓTH 1973, 285.
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„Nem – sohasem kisebbítette március 15-nek jelentőségét, hogy mit tett az abszolút uralom a március 15-i nagy
vívmányokkal! A nap az újjászületés, a győzelem, a hallhatatlanság napja maradt. De a nap rögtön elvesztette
érdekét, amikor a nemzet törölte ki 1848 nagy vívmányait. Együtt és egyszerre vesztettük el a múltat és a jövőt is.”
Egyetértés, 10. évf. 1876. márc. 15. 61. sz. 1.
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Mukits Ernő a Balközépből kivált függetlenségi párti politikus 1869-ben, 1872-ben, 1875-ben, 1878-ban és
1881-ben Szabadka II. kerületének országgyűlési képviselője volt. TÓTH 1973, 289.
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Farkas József 1876-ban, 1878-ban, majd az 1881-es választáson Szín kerület országgyűlési képviselője
függetlenségi párti programmal. TÓTH 1973, 244.
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Hegedűs László (1814-1884) Olaszliszka függetlenségi párti országgyűlési képviselője 1875-től 1884-ben
bekövetkezett haláig. TÓTH 1973, 255.
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kifejezetten Irányit említette pohárköszöntőjében. Egyetértés, 10. évf. 1876. márc. 15. 61. sz. 1.
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Hon, 14. évf. 1876. márc. 16. 2.
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Érdekes, hogy míg 1876-ban Tisza Kálmán miniszterelnökségének első március 15-i
ünnepségén a fővárosi ifjúság a kormány iránt lojális hangot ütött meg és a szokásos szertartási
keretek között csendesen ünnepelt, addig pár hónappal később az 1876 júniusában megindult
szerb-török háború582 kapcsán októberben kirobbant, hatalmas nemzeti indulatokat kiváltó
törökbarát tüntetések élére állt, és immár élesen szembe mert helyezkedni és vállalta a
konfliktust Tisza Kálmán kormányával.583 A törökök melletti szimpátia kifejezése nemcsak az
aktuális politikai helyzetnek szólt, hanem egyértelműen az 1848-as elvek melletti kiállást
testesítette meg, és egyáltalán az 1848-hoz fűződő érzelmi kötődés és a kiegyezéses kormánnyal
szembeni ellenszenv nyilvánult meg a tüntetéseken keresztül. Elsősorban a függetlenségi
elvekhez húzó magyar közvélemény, valamint az egyetemi ifjúság körében felszínre törő török
szimpátia leginkább a Monarchia külpolitikájával való szembehelyezkedés kifejezésének
igényére és a pánszlávizmus terjeszkedésétől való félelemre vezethető vissza, ugyanis a háború
következtében a Balkánon orosz bábáskodás mellett felszabaduló szláv népek leendő
államalakulatai a térség szláv jellegét erősítették volna. Ugyanakkor az 1848 mellett
elkötelezett közvélemény még mindig ellenszenvvel viseltetett a szabadságharcot leverő orosz
cári birodalommal szemben, miközben hálás szívvel emlékezett az 1849-es menekültek,
elsősorban Kossuth törökországi befogadására. Erre hívta fel a figyelmet a pesti egyetemi
ifjúság 1876. október 21-én kiadott kiáltványának szövege is.584 Így az aktuális szerb-török,
illetve az azt követő orosz-török háború kapcsán közvetve a Magyarországon erősen jelen lévő
1848-as érzület tört felszínre elsősorban. A török-szimpátia jegyében a szokásos halottak napi
egyetemi ifjúsági temetőlátogatás 1876-ban kiegészült Gül Baba sírjának megkoszorúzásával
is.585
A szenvedélyek fellángolása akkor kezdődött, mikor Abdul Kerim, török fővezér 1876. október
végén döntő csatát nyert a szerbek ellen Alekszinác mellett. Október 21-én este a Komlókertben az egyetemisták nagygyűlést tartottak Szüts Gyula586, Lukáts Gyula587 és Kramoliny
Győző588 vezetésével, ahol felszólították az egyetemi ifjúsági mozgalom összehangolására
felkért 60 tagú bizottságot, hogy a vidéki tanintézetek bevonásával szervezze meg a török
Az 1875-ben Hercegovinában kitört törökellenes felkeléstől az 1878-as berlini kongresszusig zajló balkáni
eseményekre és a nagyhatalmak politikájára lásd BENCZE 1987, 27-52., KOZÁRI 1987-1988., MATUZ 1990, 189191., DIÓSZEGI 1998, 202-317., DIÓSZEGI 2001, 62-72.
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Az ifjúság vezetői közül Lukáts Gyula, az 1876. októberi tüntetések egyik vezetője korábban 1876. március
15-én is ott volt a Kerepesi temetőben, és az ifjúság nevében Forinyák Géza sírjánál tartott beszédet. A Hon, 14.
évf. 1876. márc. 16. 2.
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Részlet a kiáltvány szövegéből: „A két egyetem polgáraihoz! A magyar nemzet soha senkinek sem maradt
adósa. Nagylelkű és lovagias volt mindig. Érezteté ezt ellenségeivel, érezteté barátaival. Csak azon nemzet iránt
maradjon adós, mely a világosi gyásznapok után függetlenségi harcunk száműzött és bujdosó hőseinek keleti
vendégszeretettel nyújtott védelmet? „Magyarország felséged lábainál hever”, jelenté Paskievics az északi
barbarizmus látható fejének. „Inkább százezer alattvalómnak fejét üssék le, hogysem egyetlen hajszála görbüljön
meg vendégeimnek” szólt a török rokonfaj uralkodója. A zsarnoki önkény vértömlesztő és könnyet facsaró emlékei
ott, a védelem és hála elévülhetetlensége itt. Válasszunk! A nemzet közvéleménye választott. A magyar nem
maradhat adósa török szomszédjának.” Egyetértés, 10. évf. 1876. okt. 21.253. sz. 2.
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Egyetértés, 10. évf. 1876. nov. 3. 262. sz. 2.
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A függetlenségi érzelmű egyetemi hallgató, Szüts (Szücs) Gyula később 1884-ben időközi választáson
Olaszliszka függetlenségi párti országgyűlési képviselője lett. TÓTH 1973, 326.
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megyei körmendi kerületet képviselte függetlenségi programmal. OGY. ALM. 1906, 161-162.
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Kramoliny Győző későbbi életpályájának eseményeire nem sikerült rábukkani. Nem találkozunk vele sem
Gulyás Pál sem Szinnyei József magyar írókat feldolgozó lexikonjaiban. Feltehetően ő az, aki a Magyar Történelmi
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sebesültek segélyezését.589 Október 22-én az egyetemisták fáklyás felvonulást kívántak
rendezni a török konzul lakása előtt, ám ez a demonstratív törökbarát megnyilvánulás Tisza
Kálmán és az Osztrák-Magyar Monarchia hivatalos politikájába ütközött, hiszen a Monarchia,
élén Gróf Andrássy Gyula külügyminiszterrel, 1876 őszén úgy próbált érvényt szerezni balkáni
törekvéseinek, hogy közben ne kerüljön háborús konfliktusba Oroszországgal.590 Tisza még
aznap, a tüntetés napján fogadta az egyetemisták küldöttségét, és nyomatékosan kérte az ifjakat,
hogy álljanak el szándékuktól. Bár fáklyászenét adni mindenkinek jogában áll – hangsúlyozta
a miniszterelnök – mégis nemzetközi szempontból rendkívül káros lenne az országra nézve, ha
egy, a nagypolitikában még le nem játszott kérdésben az ifjúság egyoldalú szimpátiát
nyilvánítana ki.591 A miniszterelnök figyelmeztetése ellenére október 23-án az újabb Komlókerti gyűlés megszavazta a fáklyás felvonulást.592 Ugyanakkor a tüntetést az Egyetemi Tanács
és Thaisz Elek fővárosi rendőrfőkapitány is betiltotta.593
Az ifjúsági gyűlések színhelyét, a Komló-kertet a rendőrség lefoglalta, lovas darabontok
cirkáltak az utcákon. A betiltás hírére a török konzul Lukáts Gyulának kijelentette, hogy
bármennyire is rokonszenvezik az ifjúság mozgalmával, az ovációt nem fogadhatja el. Október
25-én délután újabb hattagú küldöttség ment a miniszterelnökhöz, aki immár határozottabban
utasította vissza az ifjúság tervét. Tisza Kálmán sajnálatát fejezte ki, hogy korábbi atyai jó
tanácsai süket fülekre találtak, de nem tűrheti, hogy „mert meg van engedve szivarozni,
mindjárt a házat is gyújtsák fel.”594 Nem engedheti, hogy Magyarország Szerbia sorsára
alacsonyodjék le, ahol a polgárok az állam háta mögött konferálnak. Figyelmeztette a
küldöttséget, hogy ameddig ő miniszterelnök lesz, addig az egyetemi ifjúság a kül- és
belpolitikára nem fog hatást gyakorolni, sőt, ha kell, kész a legszigorúbban eljárni velük
szemben. A fővárosban estére forradalmi hangulat lett úrrá. A miniszterelnöktől visszaérkező
küldöttség a Szabady-féle kávéházba sietett, ahol a 60 tagú bizottság permanens ülést tartott. A
küldötteket már a Magyar utcában óriási tömeg várta, az Egyetértés tudósítása szerint a Czuczor
utcában és az Múzeum körúton is hullámzott a sokaság. Az ifjak táviratot fogalmaztak Midhád
pasa, török miniszternek, melyben a török nép iránti teljes rokonszenvüknek adtak hangot.595 A
Egyetértés, 10. évf. 1876. okt. 24. 255. sz. 2.
Az Osztrák-Magyar Monarchiának a háború kirobbanása előtt a Balkán-félsziget status quójának megőrzése
volt a hivatalos programja. Meg akarta őrizni a Török Birodalom integritását, mert az volt az érdeke, hogy a Balkán
ne kerüljön vetélytársa, Oroszország fennhatósága alá. Ugyanakkor a bécsi udvarban a katonai pártot régóta
foglalkoztatta Bosznia-Hercegovina megszerzésének gondolata is. A dinasztikus politika jegyében az oroszokkal
közös fellépésben képzelték el a hódítást, megosztozva így Oroszországgal a felbomló Török Birodalom területein.
1875-től kezdve Andrássy is hajlott az expanzió politikájára, de azt vallotta, hogy meg kell várni a hódítással azt,
amíg a Monarchia nemzetközi felhatalmazást szerez a területfoglalásra. A felkelés kezdetén a Monarchia a
konfliktus diplomáciai megoldásában reménykedett. Ugyanakkor Oroszország is nagy dilemma elé került a
felkelés kirobbanásával. Szövetségi kötelékei megakadályozták abban, hogy önállóan háborút kezdeményezzen a
térségben (az 1873-as három császár szövetsége ugyanis előírta, hogy csak partnerével, az Osztrák-Magyar
Monarchiával folytatott előzetes megbeszélés után léphet a balkáni kérdésekben), de ugyanakkor presztízse és a
térségben játszott protektori szerepe nem engedhette, hogy ne lépjen fel a szlávok védelme érdekében. Az 1876.
júliusi reichstadti találkozó, az 1876. decemberi konstantinápolyi nagyköveti konferencia, valamint az 1877.
januári budapesti egyezmény is még az Oroszország és a Monarchia közötti megegyezés lehetőségének
fenntartását szolgálta. A balkáni rendezést tekintve Anglia alapvető célja pedig az volt, hogy a tengerszorosok
lehetőleg az egyre inkább angol befolyás alá vonható, gyengülő Török Birodalom kezén maradjanak, és ne
juthassanak más nagyhatalom markába, különösen ne Oroszország fennhatósága alá. Lásd DIÓSZEGI 1975, 67-71,
KOZÁRI 1987-1988, 319.
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tömeg a török konzul lakása felé sietett, ahol azonban a rendőrség állta útját. Az események
irányítása immár kicsúszott a rendezők kezéből. A 60 tagú bizottság kijelentette, hogy a
tüntetőkhöz semmi köze. Az éjjeli órákban a rendőrség megerősített őrjáratokkal járta az
utcákat, az orosz konzul lakása közelében (Sugár út) és a Károly kaszárnyában egy szakasz
katonaságot állítottak készenlétbe. Az éj folyamán mintegy 30 embert fogtak el.596 A tüntetést
végül rendőri karhatalommal oszlatták szét.597
Az 1876. október végi utcai mozgalmak, illetve azok rendőrségi betiltása heves indulatokat
váltott ki a magyar közvéleményben. 1876 októberében ugyanis a magyar kormány, Andrássy
Gyula közös külügyminiszter elképzeléseit támogatva, a balkáni konfliktusban még az
Oroszországgal való együttműködés szükségességét vallotta, tehát igyekezett féken tartani a
törökbarát megnyilvánulásokat. Andrássy és Tisza véleménye csak az oroszok beavatkozását,
illetve törökök feletti győzelmét követően változott meg, látván az orosz politika pálfordulását.
Ugyanis a győzelem mámorában Oroszország, félretéve a Monarchiának tett korábbi ígéreteit,
kizárólag saját szempontjai szerint kívánt berendezkedni a Balkánon. Az 1878. február 24-i
közös minisztertanácsi értekezleten Andrássy már határozottan egy Angliával közösen indított
Oroszország elleni háborús fellépés mellett szállt síkra, ahol azonban tervét leszavazták. A
soknemzetiségű Monarchia népei ugyanis megosztottak voltak a török-, illetve oroszbarátság
kérdésében. A csehek és a délszlávok rokonszenvet tápláltak az oroszok iránt, míg az osztráknémetek alapvetően közömbösek maradtak az ügyben.598
Az 1876. októberi tüntetések folyományaként 1877. január 15-én egy 25 tagú ifjúsági
küldöttség indult Konstantinápolyba, hogy a magyar ifjak nevében díszkardot adományozzon
Abdul Kerim török fővezérnek.599 A magyar ifjak a török kormány részéről magas rangú
diplomáciai fogadtatásban részesültek.600 A magyarországi függetlenségi sajtó óriási
lelkesedéssel tudósított az ifjúság útjáról.
1877 februárjában a Konstantinápolyból hazatérő ifjúsági küldöttség fogadása országos
jelentőségű politikai esemény rangjára emelkedett. A török üggyel szimpatizáló lakosság
és győzelmet a török nemzet fegyvereinek, kívánja továbbá a magyar nemzet ifjúsága, hogy Abdul Hamid Ő
császári Felségét és nemes törekvésű kormányát a gondviselés sokáig éltesse.” Egyetértés, 10. évf. 1876. okt. 26.
257. sz. 2.
596
Egyetértés, 10. évf. 1876. okt. 27. 258. sz. 1.
597
A pesti egyetemisták 1876. októberi törökök melletti szimpátiatüntetéseit ismerteti a sajtó alapján SÁNDOR
2010, 83-95.
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DIÓSZEGI 2001, 68-69.
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A kardot 1877. január 3-án a Nemzeti Szálloda egyik termében ki is állították. Felirata: „A magyar ifjúság
Abdul Kerimnek a djunisi győzőnek 1876.” Markolata fehér elefántcsont gazdag aranyozással, a fokon a 60-as
bizottság arany címere (a magyar és a török címer a Dunával átszelve, melyen át a magyar s a török kezet fog). A
kardhüvelyen II. Rákóczi Ferenc, Rákóczi György és Bethlen Gábor aranyból készült mellképei, a felső részén
széles ezüst lapon török és magyar harci jelvények. Egyetértés, 11. évf. 1877. jan. 3. 2. sz. 2.
600
A magyar küldöttséget szállító gőzöst a palota ablakából Abdul Hamid szultán mellére tett kezekkel üdvözölte,
ami nagy megtiszteltetésnek számított. Konstantinápoly utcáin lelkes tömeg köszöntötte a magyar ifjakat, akiket
a Galata Serail palotában szállásoltak el. Január 13-án került sor a díszkard átadására a hadügyminisztériumban
Abdul Kerim számára, ahol számos magas rangú török tiszt volt jelen. Az átadási ceremónia után Reif pasa, a
hadügyminiszter feketekávéra fogadta a küldöttség tagjait. Január 15-én Gróf Zichy Ferenc, osztrák-magyar
nagykövet szintén szívélyesen köszöntötte az érkezőket. Egyetértés, 11. évf. 1877. jan. 22. 19. sz. 2. (Gróf Zichy
Ferenctől az ifjak nem vártak ilyen barátságos fogadtatást, ugyanis köztudott volt, hogy Zichy, akit 1848
májusában, a Batthyány kormány idején a közmunka- és közlekedési minisztérium államtitkárává neveztek ki,
decembertől már császári biztosként tevékenykedett Pozsony megyében. 1849-ben pedig az uralkodó császári
főbiztossá nevezte ki a Magyarországra betörő orosz hadsereg mellé, így mint „fő-fő muszkavezető” került be a
kortársak köztudatába. Lásd erre bővebben Vadász 2001, 41.) A küldöttség tagjainak visszaemlékezéseit lásd
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valóságos nemzeti ünnepként élte meg a küldötteket szállító vonat érkezését. Ez a lelkesedés
szólt egyszer a negyvennyolcasságnak, mint azt már korábban említettük, ugyanakkor tüntetés
volt Tisza Kálmán politikája ellen is, hiszen a kormányfő, a közvélemény szimpátiája ellenére,
már kezdetektől fogva erős kézzel fellépett a törökbarát mozgalom letörése érdekében. Tisza
Kálmán személye és kormánya amúgy is rendkívül válságos hónapokat élt meg ebben az
időszakban. Az 1875 novemberében – egy jobb megállapodás reményében – Magyarország
részéről felmondott osztrák-magyar vám- és kereskedelmi szerződés újratárgyalása két évig
tartó huzavonát és súlyos belpolitikai válságot vont maga után már önmagában is. Ezt csak
fokozta az orosz-török háború kapcsán kirobbant kormányellenes közhangulat. A tárgyalások
eredménytelensége következtében601 Tisza Kálmán népszerűsége óriási mértékben zuhanni
kezdett, és a személye iránt táplált kezdeti lelkesedés után a kiábrándultság felé sodorta
nemcsak ellenfeleit, hanem korábbi szimpatizánsainak jelentős részét is.602 Az ifjúsági
küldöttség fogadásakor megnyilvánuló nemzeti fellángolást csak fokozta az a hír, miszerint
éppen két nappal a küldöttség érkezése előtt mondott le Tisza kormánya a Nemzeti Bank
ügyében tett erőfeszítések eredménytelensége miatt.603
A Függetlenségi Párt országgyűlési képviselői kezdettől fogva nyíltan támogatták a török-barát
ifjúsági mozgalmat és aktív szerepet vállaltak a küldöttség fogadásának megszervezésében is,
melyre egy 300 tagú bizottság alakult. Amerre a vonat országszerte elhaladt, lelkes nemzeti
érzelmektől fűtött tömeg fogadta. Nagykanizsán604 és Székesfehérvárott605 külön bankettet
rendeztek a küldöttség számára. A pesti fogadtatás alkalmával, az Egyetértés tudósítása szerint,
mintegy 40 ezer ember vonult ki az utcákra. Az alagúttól a vasútállomásig képezett sorfalat a
sokaság.606 Az állomáson a 300-as bizottság 9 tagja607 fogadta a küldöttséget, jelen volt Orbán
Balázs függetlenségi képviselő is. Gozsdu Elek ügyvédjelölt köszöntő szavaiban 608, valamint
Szüts Gyula, a küldöttség vezetője beszédében egyaránt Magyarország feldarabolásának

Az 1877 végére kialkudott új egyezmény – bár Magyarországra nézve számos elemében kedvező
változtatásokat tartalmazott – az ellenzéki közvélemény szemében mégis kudarcot jelentett. Az egyetlen
komolyabb siker, az Osztrák Bank kétközpontúvá szervezése, azaz Osztrák-Magyar Bankká alakítása is csak
sikertelenség lehetett azok szemében, akik önálló magyar bankot akartak. A gazdasági tárgyalásokról és azok
eredményeiről lásd KOZÁRI 2003, 259-277., KOVÁCS 1979. 2. köt., 958.
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A kortársak Tisza Kálmán miniszterelnökségéhez fűződő kezdeti várakozásairól, illetve a későbbi
kiábrándulásukról erőteljes képet fest Mezei Ernő, függetlenségi politikus 1877-ben megjelent röpirata. „Ha senki
mástól, épen tőle várta a közvélemény, hogy ami minisztersége elfoglalásakor céljául volt kitűzve, egy szilárd
erősség marad, melyen az ellenséges háborgásnak meg kell törnie. (…) Nem fog változni, inkább becsülettel
elbukik, de nem is fog elbukni, éppen mert oly szilárd elhatározással fog uralkodni a körülmények felett, - ez volt
az általános hit kormányba lépése fölött” – írta Mezei az Ausztriával folytatott alkudozások kudarcát látván. MEZEI
1877, 20.
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Egyetértés, 11. évf. 1877. febr. 8. 32. sz. 1.
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Az állomáson az ifjakat a város előkelői és hatalmas tömeg fogadta, bevonultak a városba, este a 200 fős
banketten a pohárköszöntők sorát először a királyra és királynéra, a város polgáraira és honleányaira, majd
hatalmas lelkesedés közt Kossuthra mondták. Egyetértés, 11. évf. 1877. febr. 11. 35. sz. 2.
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Este külön színházi előadást rendeztek, majd a „Magyar király” vendéglőben 200 fős díszvacsorát tartottak a
küldöttség tiszteletére. Egyetértés, 11. évf. 1877. febr. 13. 37. sz. 2.
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Egyetértés, 11. évf. 1877. febr. 12. 36. sz. 1.
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Weis Ignác, Hazay Lajos, Kramoliny Győző, dr. Hirschel József, Weiner Salamon, Pós Lajos, Ragályi Lajos,
Andrássy Károly. Egyetértés, 11. évf. 1877. febr. 12. 36. sz. 1.
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„Törökország létjogát Európában több mint 400 éves, a mienket 1000 éves elévülés védelmezi. Ha ma a török
nemzet európai létjoga megtagadtatik és vérrel szerzett hazája elkoboztatik, minő garanciánk lehet nekünk önálló
állami létünkhöz – midőn Európában mi is csak jövevények – mi is idegen elem, mi is a népvándorlás utolsó élő
bizonyítékai vagyunk? Lengyelország felosztására saját fajrokonai élesíték a fegyvert: mennyivel könnyebben a
szívnek minden közbeszólása nélkül osztják fel hazánkat ellenségeink – akikkel nem is vagyunk fajrokon.”
Egyetértés, 11. évf. 1877. febr. 12. 36. sz. 2.
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lehetséges veszélyére hívta fel a figyelmet a pánszlávizmus terjedése kapcsán.609 A rendezvény
hivatalos csúcspontja az egyetemi ifjúság által szervezett bankett volt a Hungáriában, ahol
nemcsak az ifjúság, hanem az ország különböző városainak képviselői,610 és számos
függetlenségi országgyűlési képviselő is megjelent. Simonyi Ernő, Szabó Endre, Orbán Balázs,
Ragályi Nándor, Helfy Ignác és Németh Albert rövid beszédet is mondott.611 Kozma Elek a
királyt, mint második honalapítót emelte ki, aki visszaadta a nemzetnek önrendelkezési jogát,
erre a tömegből valaki az önálló bankot hiányolta, mire hirtelen síri csend lett. A rendezvény
radikális hangvétele ellenére a pohárköszöntők sorában békésen megfért egymás mellett a
király, a királynő és Kossuth alakja. A résztvevők táviratot küldtek Abdul Kerimnek.
Míg a Konstantinápolyból hazatérő ifjúsági küldöttséget a Függetlenségi Párt nyílt támogatása
mellett 40 ezer ember köszöntötte, a több hónapon át tartó tömegtüntetések, a rendkívül feszült,
izgatott hangulat néhány héttel később, 1877. március 15-én a fővárosi megemlékezésen –
meglepő módon – már alig éreztették hatásukat. A baloldali politikusok még mindig nem
karolták fel a pesti egyetemi megemlékezést. Az ünnepség a szokásos temetőlátogatással
szürke, egyhangú érdektelenség mellett zajlott le.612 A lelkesültség hiányára panaszkodott az
1877-ben indult Egyetemi Szemle című folyóirat is: „Csodálatos dolog, hogy ez ünnepély évről
évre veszít impozáns külső voltából. Bizony, aki az idén azt a 80 szál ifjú embert a Kerepesi
úton végig haladni látta, abban méltán felette különös fogalmak támadhattak a 3000-nél többre
menő egyetemi s műegyetemi hallgatók hazafias érzületeinek intenzív volta tekintetében. Annál
különösebb a dolog a jelen évben, midőn egy alig túlhaladott eszme érdekében nagy volt a
csődület mindenünnen. Csakhogy amott babérokkal kecsegtető érdekes hűhó hívogatott, míg
emitt csak egyszerű, de egyszerűségében annál nagyobb és magasztosabb történeti mozzanat
emlékéről volt szó, melynek, amint ez úgy látszik, másként nem is lehet, ez évben kissé háttérbe
kellett szorulnia. De hát ez az idők tanújele…”613
Némi változást a szokásos március 15-i fővárosi megemlékezések menetében annyiban azért
eredményeztek a tüntetések, hogy a törökbarát ifjúsági mozgalom egyik vezetője, Lukáts Gyula
meghívást kapott a Függetlenségi Párt szokásos, zártkörű március 15-i ünnepi vacsorájára. Ez
az első kapcsolatfelvétel a civil ifjúsági megmozdulás szervezői és a hivatalos függetlenségi
politikusok között. A másik változás abban látható, hogy a március 15-i fővárosi
megemlékezések kiegészültek az előző évben, a törökök melletti rokonszenv kifejezésére
összehívott, ifjúsági gyűlésnek helyt adó Komló-kertben rendezett bankettel. Ebben az évben
történt először, hogy az ifjúság – a temetőlátogatás mellett – egyáltalán bankettet rendezett és
egy újabb helyszínt, a Komló-kertet is bevonta a megemlékezések sorába. A Komló-kertben
Lukáts Gyula Kossuthot éltette, mint a március 15-ét követő nagy napok hősét, a magyar
alkotmány megteremtőjét, a „legnagyobb magyart”, Scheffer László pedig Táncsicsra emelte
poharát, mint a demokrata eszmék buzgó bajnokára, Ziska Gábor joghallgató Báró Kaas Ivor
„Az összes magyar polgárság érzi azt, hogy a veszély idejében Magyarország Törökországot nem hagyhatja el,
és hazánknak jól felfogott érdeke, mert Törökország bukását Magyarország elenyészte nem sokára követni fogja,
mire elég hangosan int az orosz sajtó, mely eléggé érthetően beszél akkor, midőn Magyarország és Ausztria
területéből részben szláv, részben német államot akar csinálni.” Egyetértés, 11. évf. 1877. febr. 12. 36. sz. 2.
610
Többek között jelen voltak Nagyvárad, Kecskemét, Szatmár, Dunaföldvár, Eger, Miskolc, Székesfehérvár,
Kanizsa, Losonc, Martonvásár, Jászberény, Nagy-Károly, Vác képviselői. Egyetértés, 11. évf. 1877. febr. 12. 36.
sz. 2.
611
Orbán Balázs a török-magyar kapcsolat szálait boncolgatva kiemelte: az a tény, hogy a magyar nemzet
egyáltalán fennmaradt, elsősorban a török védelmében élő erdélyi fejedelemségnek köszönhető. Hálával tartozik
a magyar nemzet a töröknek a 300 év óta folytatott, s elsősorban az 1848-as szabadságharc menekültjeinek
befogadásáért. Egyetértés, 11. évf. 1877. febr. 13. 1.
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A temetőben a Kilencek sírjánál Bényei Zsigmond V. éves technikus emlékezett, Batthyány sírjánál Nyeviczky
Antal joghallgató, Forinyák sírjánál Ragályi Lajos koszorúzott és tartott beszédet.
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Egyetemi Szemle, 1877. április. I. kötet. 2. füzet. 71.
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újságírót, a korábbi 1860. évi ifjúsági mozgalom egyik vezetőjét éltette. Először küldött a
fővárosi ifjúság táviratot Kossuthnak614 és Táncsicsnak.615 A Komló-kerti rendezvény a
pillanatnyi politikai mozgalomnak, a török szimpátia tüntetések emlékének szólt, ezt bizonyítja
az is, hogy a következő évben a Komló-kert már kiesett az egyetemi március 15-i
megemlékezések helyszínei közül, és annak ellenére, hogy azt követően 1879-ben egy
alkalomra még visszatért a helyszínek közé, végül nem vált állandó elemévé a március 15-i
fővárosi ünnepségeknek. Ugyanakkor az 1877-ben megindult ifjúsági bankett
megrendezésének szokása ettől kezdve a korszakban végig fennmaradt.
A függetlenségi politikusoknak a Szikszay-féle vendéglőben tartott zártkörű ünnepén is
éreztette hatását a török ügy. Simonyi Ernő külön kiemelte Báró Baldácsy Antal616 személyét,
aki felajánlotta azt a török díszkardot, melyet az ifjúság küldöttei Konstantinápolyba vittek
Abdul Kerim pasának.
Az 1877. március 15-i ünnepségek alkalmával egyes vidéki helyszínekre meghívták a
konstantinápolyi ifjúsági küldöttség képviselőit, például Karcagra, ahol a helyi társas kör, a
függetlenségi kör, a 48-as kör, az egyetértési kör, a polgári kör, az iparos kör és a népkör együtt
ülték meg az ünnepet.617
1878 Tisza Kálmán kormányára még az előző évnél is válságosabb időszakot hozott. Az
elégedetlenség a kormánnyal szemben a török ügyben tanúsított kormányzati magatartás miatt,
valamint a gazdasági kiegyezési tárgyalások befejezetlensége következtében még tovább
nőtt.618 1878-ban több jelentős szabadelvű párti politikus hagyta el a kormánypárt sorait
(Szilágyi Dezső, Kerkápoly Károly) és csatlakozott 1878-ban megalakuló újabb, a kiegyezés
alapján álló ellenzéki párthoz. Az új párt, az Egyesült Ellenzék így újabb harcias ellenfelet
jelentett a kormány számára.619
1878. március 15-én a pesti egyetemisták a korábbi évhez képest sokkal nagyobb méretű és
jelentősebb megmozdulást szerveztek. A balkáni konfliktus még mindig lázban tartotta az
ország közvéleményét. Ugyanis még az előző évben, 1877. április 24-én a szerbek védelmében
Oroszország hadat üzent a törököknek, majd igen jelentős hadi sikereket ért el, és csak Anglia
és a Monarchia nyomására kötött békét a törökökkel 1878. március 3-án, melynek
következtében Törökország jelentős területeket vesztett. (A Balkáni félsziget végső rendezésére
végül 1878 júniusában került sor a Berlini kongresszus keretében.) Az Egyetértés sem
panaszkodott részvétlenségről ez év március 15-én. Az egyetemi ünnepség megszervezését egy
„A március 15-ét ünneplő egyetemi ifjúság szívből üdvözli az 1848-iki törvények megteremtőjét, s hosszú,
boldog életet kíván önnek, a legnagyobb magyarnak.” Egyetértés, 11. évf. 1877. márc. 16. 64. sz. 2.
615
„Március 15-ikének megünneplésére egybegyűlt egyetemi ifjúság melegen üdvözli önt, a március 15-iki eszmék
derék bajnokát.” Egyetértés, 11. évf. 1877. márc. 16. 64. sz. 2.
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Báró Baldácsy Antal (1803-1878) szélsőbaloldali majd függetlenségi párti politikus, a törökbarát ifjúsági
tüntetések támogatója. 1865-ben Köbölkút, 1872-ben Tiszanána, 1875-ben Karcag, 1878-ban rövid ideig, 1878ban bekövetkezett haláláig Debrecen III. kerületének országgyűlési képviselője volt szélsőbaloldali, majd
függetlenségi párti programmal. TÓTH 1973, 220.
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Egyetértés, 11. évf. 1877. márc. 21. 68. sz. 2.
618
1878 januárjában a gazdasági kiegyezési törvényjavaslatok már a két országgyűlés előtt voltak, de a magyar
képviselőház, valamint a birodalmi tanács és ezek bizottságai között újabb nézeteltérések keletkeztek. Lásd
KOZÁRI 2003, 307-308.
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A pártot a kortársak – Verhovay Gyula elnevezése nyomán – csak „habarék pártként” emlegették, mivel a
jobboldali konzervatív ellenzékiektől kezdve a Szabadelvű Pártot elhagyó ún. független szabadelvűeken keresztül,
politikai nézetüket tekintve rendkívül vegyes összetételű politikusokat gyűjtött össze. A párt később 1881-1892
között a Mérsékelt Ellenzék, majd 1892-1899 között a Nemzeti Párt nevet vette fel Gróf Apponyi Albert vezetése
alatt. A párt megalakulásának körülményeire lásd APPONYI 1926, 107-108.
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ötventagú rendezőbizottság vette kezébe, a résztvevők száma immár 1000-1500 főre rúgott. Az
előző év nyomán második alkalommal rendezett az ifjúság külön bankettet,620 de nem a korábbi
helyszínen, a Komló-kertben, hanem a Függetlenségi Párt ünnepi rendezvényeinek
rendszeresen helyt adó Hungária nagytermében. A temetőben a Kilencek sírjánál Szilágyi Lajos
műegyetemi hallgató, Sárossy Gyula radikális hangú, Habsburg-ellenes költő sírjánál (melyet
csak ritkán kerestek fel) Szivák János bölcsészhallgató emlékezett. Batthyány Lajos hamvai
fölött Barabás Béla621 joghallgató beszélt. A tudósításokból úgy tűnik, hogy ezúttal a vértanú
miniszterelnök alakja állt a középpontban. Első alkalommal emlékeztek ennyire tudatosan
Batthyányra. Nyilván mindez a felfokozott ellenzéki hangulatnak és az ifjú, aradi származású
Barabás Béla személyének is köszönhető volt, aki ebben az évben tűnt fel az egyetem
rendezvényén először, s később hosszú évtizedeken keresztül a Függetlenségi Párt meghatározó
személyisége és egyik legaktívabb országgyűlési szónoka lett. Beszédében Barabás a kiegyezés
tényét árulásnak minősítette és minden rossz forrásának nevezte. Apja aradi házában Barabás
minden bizonnyal egy olyan környezetben nőtt fel, mely különös kegyeletet tanúsított az aradi
vértanúk iránt, ugyanis apja, Barabás Péter részese volt annak a kiegyezés utáni első aradi
megemlékezésnek 1867 nyarán, melynek során szemtanúk segítségével igyekezték megtalálni
a vesztőhelyet, és az ő kertjéből származott az a 13 ágú eperfa, melyet kegyeletből a helyszínen
az emlékezők felállítottak.
Az ifjúság szónoklatait az országos függetlenségi sajtó, különösen az Egyetértés, 1877-től
kezdődően rendszeresen és részletesen ismertette. Úgy látszik, a pesti egyetemistáknak a
törökbarát ifjúsági demonstrációk során, valamint a konstantinápolyi küldöttség
megszervezésében tanúsított aktivizálódásával a fővárosi fiatalság március 15-i ifjúsági
megmozdulásai is bekerültek a nagypolitika érdeklődési körébe. Korábban még a függetlenségi
sajtó is csupán csak említést tett az ifjak rendszeres temetői kivonulásairól, de részletes
beszámolókat nem közölt. Ebben az évben azonban a pesti ifjak nyíltan a függetlenségi politika
mellett szálltak síkra, ami a függetlenségi sajtó érdeklődését is felkeltette. Este a Hungária
dísztermében Brix Iván joghallgató a kiegyezési rendszert kárhoztatta és Kossuthot éltette.
Gyakorlatilag az ifjúság nevében függetlenségi politikát hirdetett, az Ausztriához fűződő
gazdasági és politikai kötelékek szétszakítását sürgetette. Ebben az évben először jelent meg az
egyetemisták rendezvényén függetlenségi országgyűlési képviselő Orbán Balázs személyében,
aki beszédében annak a reménynek adott hangot, hogy a magyar ifjúság mindig is a
függetlenség érdekében fog cselekedni. Először kapunk a sajtó útján tudósításokat a beszédek
részleteiről. Ezekből megtudhatjuk, hogy a résztvevők felelevenítették a márciusi ifjak
személyét is, most már nemcsak Kossuthról volt szó, hanem a márciusi forradalom szereplőiről
is. Azonban érdekes, hogy név szerint sem Petőfi, sem Vasvári, sem Jókai nem került említésre.
Jókait talán Tisza Kálmánhoz fűződő szoros kapcsolata miatt mellőzték, mivel a kormányfővel
együtt ő is sokat veszített népszerűségéből ebben az évben. Elég, ha csak a választási
eredményekre gondolunk, hiszen 1878 nyarán mindketten megbuktak korábbi
választókerületükben.622 Thallóczy Lajos623 – a későbbi neves történész-levéltáros – elsőként
Egyetértés, 1878. 12. évf. márc. 15. 74. sz. 2.
Barabás Béla 1892-1901 között Békés megye Gyoma kerületének, 1901-ben Nagyvárad, 1905-ben pedig
Arad város függetlenségi párti országgyűlési képviselője volt. OGY. ALM. 1906, 49-50.
622
Tisza Kálmán régi választókerületében, Debrecen I. kerületében alul maradt Simonyi Ernővel szemben, végül
Sepsiszentgyörgyön választották meg. Jókai pedig a fővárosi Józsefvárosban szenvedett vereséget, a Szabadelvű
Pártból 1878 januárjában kivált, Szilágyi Dezsővel szemben. KOZÁRI 2003, 314.
623
Valószínűleg Thallóczy Lajosról (1857-1916) a korszak jelentős történész-levéltárosáról van szó, aki bár
bölcsészdoktori oklevelét már 1875-ben megszerezte, 1877-től a pesti egyetem jog- és államtudományi karán is
tanult. (UMÉL 2001-2007, 6. köt. 706.) Valószínűleg az ő személyes érdeklődésének köszönhető, hogy Báró
Nyáry Albertről is megemlékezett, aki szintén történész volt, és akinek a középkori magyar állam történetére
vonatkozó kutatásait jól ismerhette.
620
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emlékezett meg Báró Nyáry Albertről624, a 48-as márciusi események történetírójáról, a
forradalom egyik szervezőjéről, de nem kifejezetten úgy, mint a forradalom aktív irányítójáról,
hanem – Orbán Balázzsal együtt – csupán annak kapcsán került szóba, hogy ő is az arisztokrácia
haladó szellemű, demokrata tagjai közé tartozott. Lukáts Gyula Irányi Dániel alakját emelte a
középpontba, és éltetette, mint a márciusi ifjak egyikét, aki a kiegyezés alatt sem adta fel
elveit.625 Az aktuális politikai üzeneteket tekintve még mindig a török ügy állt a középpontban.
Földváry István joghallgató azt kívánta, hogy a török nemzet mielőbb új életre ébredjen, s
hatalmas bosszút álljon ellenségein. Az ifjúság táviratot küldött Kossuthnak.626
A Függetlenségi és 48-as párt bankettjét az ifjúsági bankettet megelőzően délben tartották
ugyancsak a Hungária nagytermében, ahol a török ügy szárnyain népszerűségre szert tett Báró
Baldácsy Antal vendégelte meg a társaságot. A pohárköszöntők sorában ezúttal is Kossuth és a
függetlenségi képviselőket választó körzetek – mint Orosháza, Szeged, Szegvár, Szentes és
Hódmezővásárhely – álltak a középpontban.
A balkáni konfliktus végül az 1878. június 13 és július 13. között zajló berlini kongresszus
határozataival zárult. A nagyhatalmak megegyezése alapján a Monarchia felhatalmazást kapott
Bosznia-Hercegovina okkupációjára.627 A csapatok július 29-én indultak meg a tartomány
elfoglalására, de a Monarchia hadserege csak véres háborúval és súlyos magyar veszteségek
árán tudta elérni célját. Senki nem számított ekkora ellenállásra és ekkora véráldozatra.628 1878
nyarán Tisza Kálmán majdnem belebukott Bosznia-Hercegovina okkupációjába, ami
egyébként „közvetve” Andrássy Gyula külügyminiszter leköszönéséhez vezetett. Az október
20-ig elhúzódó véres háború még a korábbinál is súlyosabb belpolitikai válságot idézett elő
Magyarországon. Az országgyűlés és a delegációk által megszavazott 60 millió forintos hitel
nem lett elég a hadi kiadásokra, ezért Széll Kálmán pénzügyminiszter szeptember 18-án
bejelentette lemondását, melynek következtében a szeptember 29-i minisztertanács úgy döntött,
hogy az egész kormány lemond. Szeptember 30-án a Függetlenségi Párt népgyűlést szervezett
a háború és Tisza kormánya ellen. A népgyűlést követően Verhovay Gyula629 függetlenségi
újságíró kezdeményezésére tömegtüntetés tört ki Tisza ellen.
Nyáry Albert életútjának összefoglalását lásd M. LOVAS 2000.
Egyetértés, 12. évf. 1878. márc. 16. 75. sz. 2.
626
„Az 1848. március 15-ének 30. évfordulóját ünneplő egyetemi ifjúság forró üdvözletét küldi neked, s kéri a
mindenhatót, hogy téged a magyar nemzet legnagyobb élő fiát sokáig éltessen. Neved, emléked, eszméid és
működésed betöltik egész valónkat, s nincs nagyobb óhajunk, minthogy ezeknek továbbfejlesztése s megvalósítása
által közös hazánk boldogságához járuljunk.” Egyetértés, 12. évf. 1878. márc. 17. 76. sz. 2.
627
Az okkupáció közvetlen célja „a teljes függetlenségét frissen elnyert Szerbia terjeszkedésének, egy nagy
délszláv állam létrejöttének megakadályozása volt.” A berlini szerződés 25. cikkelye által adott felhatalmazással
lényegében az orosz birodalom befolyási övezetének aránytalan növekedését is ellensúlyozni kívánták. FÓNAGY
2014, 28.
628
Az eredeti 79.000 katonát 270.000 főre egészítették ki, akik még így is csak nagy erőfeszítések árán tudták
legyőzni a boszniai felkelőket. Az október végéig elhúzódó harcok során az osztrák-magyar csapatoknak
gyakorlatilag a tartomány minden négyzetkilométerét fegyverrel kellett elfoglalnia. BENCZE 1987, 222-227.
Trefort Ágoston miniszter fia, Trefort Ervin is áldozatul esett. Egyetértés, 12. évf. 1878. okt. 15. 285. sz. 2.
629
Verhovay Gyula, függetlenségi párti újságíró javaslatára a népgyűlést követően a tömeg felment a budai várba
és a miniszterelnöki palota ablakait kővel megdobálta. Emiatt Verhovayt vád alá helyezték. Lásd Egyetértés, 12.
évf. 1878. okt. 7. 277. sz. 1-2. Verhovay Gyula a török szimpátia-tüntetések idején lett ismert publicista, ekkoriban
az Egyetértésnél, a Függetlenségi Párt lapjánál fejtett ki agitációt a tüntetések mellett, melynek révén rendkívül
nagy népszerűségre tett szert. Ennek köszönhette, hogy 1877 februárjában Cegléd városa a Függetlenségi Párt
színeiben képviselőjének választotta, ám mivel sehol sem regisztrálták, mint választójogosultat, mandátumát
elvesztette. 1878-ban és 1881-ben ugyancsak a Függetlenségi, majd 1884-ben az Antiszemita Párt tagjaként jutott
mandátumhoz Cegléden. 1879 decemberében megvált az Egyetértéstől és saját lapot alapított, Függetlenség
címmel. Alapvetően szenzációhajhász, kalandor típusú újságírás és politikai tevékenység jellemezte. 1880-ban a
Függetlenségi Párt is megszakította vele a kapcsolatot. Népszerűsége akkor ért a csúcsra, midőn 1880 januárjában
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Az 1878-as feszült belpolitikai légkört még az is fokozta, hogy éppen a hadműveletek
időszakára, a nyári hónapokra estek az országgyűlési választások. Ferenc József még a berlini
kongresszus ideje alatt, az okkupáció megindulása előtt, június 30-án személyesen rekesztette
be az országgyűlést, így a nyár folyamán a kormány számos intézkedést az országgyűlés
felhatalmazása nélkül hajtott végre. A nehézségek ellenére a választásokon a Szabadelvű Párt
77 főnyi többséget szerzett, Ferenc József pedig ismét Tisza Kálmánt kérte fel kormányfőnek.
Az október 17-re összehívott új képviselőházban Tiszának, mint ideiglenes kormányfőnek
számot kellett adnia az országgyűlés szünetében történtekről, azaz a boszniai bevonulásról, a
háború költségeiről, a stratégiai vasútvonalak használatáról, a gyülekezési jog erőszakos
korlátozásáról, a katonai előfogatok kirendeléséről és a honvédség bevetéséről.630 A
Függetlenségi Párt vádemelési indítványt631, az Egyesült Ellenzék pedig bizalmatlansági
indítványt nyújtott be a kormány ellen. A törvényhatóságok október folyamán az
országgyűlésnek küldött feliratokban tiltakoztak a kormány politikája ellen. Tisza Kálmán
azonban mégis túlélte ezeket a nehéz hónapokat, és végül december 5-én Ferenc József
megerősítette miniszterelnöki székében. Minden bizonnyal azért tudott a helyén maradni, mert
annak ellenére, hogy az okkupáció megítélésében mind a kormánypárti politikusok,632 mind
pedig az ellenzék részéről nagy volt az ellenérzés személye iránt, mégis ő volt az egyetlen, aki
kordában tudta tartani az elégedetlenkedő szabadelvűeket és egyesíteni tudta a maradék
Szabadelvű Párt többségét a „szürke politika eltűrésében és a hatalmi monopólium
élvezetében.”633 Ezen kívül – nem utolsó sorban – meghajtotta fejét Ferenc József akarata előtt
Bosznia Hercegovina okkupációja ügyében. Ebben a válságos időszakban nem volt más
kormányképes erő Magyarországon.634
lapja megszellőztetett egy sikkasztási botrányt, amelybe a Földhitelbank vezetői és a Nemzeti Kaszinó egyes
mágnás tagjai is belekeveredtek. A botrányt kirobbantó Verhovaynak párbajban kellett felelnie írásáért, melynek
során 1880. január 10-én a mágnások nevében eljáró báró Majtényi Izidor, mellesleg kiváló céllövő,
életveszélyesen megsebesítette. Verhovay szerencsétlenségének hírére 1880. január 11-14 között több napig tartó
utcai zavargásokra került sor a fővárosban, mivel a tömegek a sajtószabadság elleni merényletnek értelmezték a
történteket. A tüntetések elfojtásához a katonaságot is bevetették. A zavargásoknak két halálos áldozata és számos
sebesültje lett. Éles antiszemita írásai miatt Verhovay még 12 alkalommal vívott párbajt. 1884-ben a csángó
magyarok megsegítésére rendezett gyűjtés befolyt összegének elsikkasztásával vádolták meg. Politikai
tevékenysége 1892-ben nősülésével ért véget, mivel az asszony, Kövér Amália állítólag eltiltotta a politizálástól.
Ettől kezdve visszavonultan élt felesége birtokán, Battonyán. Érdekességként megemlítendő, hogy Amerikában
élő magyarok róla nevezték el az első magyar betegsegélyező egyletet 1886-ban. Verhovay írásai sok esetben még
függetlenségi párttársait sem kímélték. Degré Alajos 1882-ben egyszerűen „vérengző tollnak” titulálta. DEGRÉ
1882, 118-128., HOITSY 1923, 129-133., TÓTH 1973, 336., BUZA 1989, 42-55., SZABÓ D. 1993, 55-75., UMÉL
2007, 6. köt. 1200-1201. Az Antiszemita Párt megalakulásáról és abban Verhovay szerepéről, valamint Verhovay
nézeteiről a Tiszaeszlári vérvádperrel kapcsolatban lásd GYURGYÁK 2001, 319-323., 344-346.
630
KOZÁRI 2003, 320.
631
Simonyi Ernő elvbarátai nevében 1878. október 30-án nyújtotta be határozati javaslatát a kormány vád alá
helyezésére vonatkozóan. A képviselőházban név szerinti szavazást tartottak arról, hogy tárgyalás alá vegyék-e az
indítványt, melyet végül 75 szótöbbséggel elvetettek. Egyetértés, 12. évf. 1878. nov. 6. 307. sz. 5.
632
Bosznia Hercegovina okkupációja kormánypárti politikusok körében is ellenérzést váltott ki. Tisza Kálmán
ugyanakkor megengedte a szabadelvű párti képviselőjelölteknek, hogy a választások alkalmával kifejezzék
ellenérzésüket, azaz „aggodalmukat” a háborúval szemben, de a megválasztott képviselők a felirati vitában mégis
kiálltak Tisza kormánya mellett.
633
APPONYI 1926, 105.
634
Sennyey Pál, a jobboldali ellenzék vezetője betegsége miatt éppen ekkor vonult vissza, ő talán még meg tudta
volna nyerni a szabadelvű ellenzéket is, de így saját pártja is igazi vezéregyéniség nélkül maradt. Apponyi Albert,
saját bevallása szerint, még nem volt alkalmas arra, hogy a jobboldali ellenzéki párt első embere legyen. A
Független Szabadelvű Pártnak sem volt igazi vezetője. A kormánypártból kilépett disszidensek inkább csak
alkalmi társulásokat hoztak létre valódi közös alap nélkül. A szélsőbal száma csekély volt, emellett rá volt sütve a
kormányképtelenség bélyege kiegyezés-ellenes közjogi felfogása miatt. Erről bővebben lásd APPONYI 1926, 104107., KOZÁRI 2003, 320-323.
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A boszniai okkupáció befejezésével viszonylag nyugalmasabb évek köszöntöttek Tisza
Kálmánra és kormányára. Ez a konszolidált időszak egészen 1889-ig, a nagy véderővitáig és
Tisza Kálmán bukásáig kitartott, bár olykor egy-egy nagyobb politikai botrány ezekben az
években is az utcára hívta az elégedetlenkedőket, s néhány erőszakos jelenetre is sor került. (pl.
1880. januári tüntetések, a Hentzi szobor körüli botrányok (1886 – koszorúzás), de a március
15-i ünnepségekre ezek az események nem igazán voltak hatással.
1879–1889 közötti tíz évben viszonylag békés – olykor már unalmasnak is mondható – keretek
között zajlottak a pesti egyetemi ifjúság által szervezett fővárosi megemlékezések és a korábbi
néhány évre jellemző nyílt függetlenségi politizálás helyett inkább a kormány iránti lojalitás
hangjai figyelhetők meg, de semmiképpen sem tapasztalható éles ellenzéki megnyilvánulás a
közjogi kérdéseket tekintve a pesti ifjúsági március 15-i rendezvényeken. Úgy tűnik, mintha
hallgatólagosan inkább kerülték volna a közjogi ellenzékieskedést, s ettől is unalmassá,
sablonossá váltak a megemlékezések beszédei. Vidéken is csak egy-egy helyi konfliktus
kibontakozása okán került sor felfokozott hangulatú ünnepségekre.
Az 1880-as évek országgyűlési választásai Tisza és kormánya helyzetének megszilárdulását
eredményezték. A Szabadelvű Párt az 1880-as években hozta a biztos győzelmet. 1881-ben és
1884-ben egyaránt 235 mandátumot szerzett szemben a Függetlenségi Párt 88, illetve 72
mandátumával, valamint az Apponyi féle Mérsékelt Ellenzék 57, illetve 62 képviselőjével. A
„nyugalmi korszak” végére pedig – főként a Mérsékelt Ellenzék rovására – még tovább növelte
előnyét a kormánypárt. Az 1887-es választáson 263 mandátumhoz jutott, míg legfőbb riválisai
a Függetlenségi Párt 78, a Mérsékelt Ellenzék pedig csupán 44 mandátumot szerzett.635A
kormányfő helyzete Ferenc József előtt is megerősödött, 1880. október 28-án az uralkodó a
Szent István Rend nagykeresztjével tüntette ki Tiszát. 1885-ben fényes külsőségek között
ünnepelték meg Tisza miniszterelnökségének 10 éves jubileumát.
Az 1879. március 15-i megemlékezéseket gyakorlatilag „elmosta” a nagy szegedi árvíz. 1879.
március 12-én hajnali fél kettőkor szakadt át a gát és délután 2-re már az egész város víz alá
került.636 A helyzet válságos volt, és a katasztrófa minden más hírt háttérbe szorított azokban a
napokban. Eötvös Károly és más ellenzéki képviselők kérték az országgyűlés ülésének
elnapolását, de a többség leszavazta az indítványt.637 Az ellenzéki képviselők közül többen
azzal támadták a kormányt, hogy Boszniába tudott katonákat küldeni, de az árvíz által
veszélyeztetett területekre nem eleget.638 Ferenc József, március 13-án kelt királyi kéziratában,
lemondta házasságkötésének 25. évfordulójára tervezett magyarországi utazását, és kérte a
miniszterelnököt, hogy a készülő ünnepségekre elkülönített összegeket az árvízkárosultak
megsegítésére fordítsák, továbbá magánpénztárából 40.000 forintot utalt át a legsürgősebb
kiadásokra.639 Március 16-án az uralkodó maga is Szegedre utazott 640 és másnap dereglyével
járta be a várost, hogy személyesen is meggyőződjön a kialakult helyzetről. Rá egyáltalán nem
jellemző módon az embereket közvetlenül megszólítva érdeklődött.641
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Bár a fővárosi ifjúság nagyszabású megmozdulást tervezett március 15-ére, az ünnepség
intenzitása az árvíz hatására erősen csökkent. Eredetileg egy 60 tagú bizottság alakult az ünnep
megszervezésére, melynek elnöke a radikális függetlenségi ifjú, Barabás Béla volt, de az ifjúság
szónokai közül többen, még az elnök is, Szegedre sietett az árvíz áldozatainak megsegítésére
és a mentésre. Az itthon maradottak a szokásos módon kivonultak a temetőbe.642 Este az
egyetemi ifjúság – a két évvel korábban indult hagyománynak megfelelően – bankettet
rendezett, mégpedig az első évi bankett helyszínén, a Komló-kertben. A Komló kert csak 1877ben és 1879-ben volt a fővárosi rendezvény helyszíne. Ebben az évben Kossuth mellett immár
Petőfi Sándor alakja is kiemelt figyelmet kapott. A második pohárköszöntőt Ziska Gábor
joghallgató Petőfire mondta.643
Nem tudjuk, mi lett volna, ha 1879-ben Batthyány sírjánál Barabás Béla a tőle várható radikális
függetlenségi politika hangján szólalt volna meg, de 1879-től kezdve az 1880-as évek első
felében egyértelműen a heves ellenzéki magatartás lecsillapodása figyelhető meg a pesti
egyetemi ifjúság rendezvényein. A március 15-i ünnepségeken a kormány iránti türelmes,
lojális hangot megütő ifjúsági szónokok kerültek előtérbe. 1880. március 15-én nem túl nagy
létszámú, mindössze 150 fős ifjúsági csoport vonult ki a Kerepesi temetőbe, ahol Forinyák Géza
sírjánál Kudlovits Andor644 jogászhallgató beszédében – már egészen a dualista rendszerrel
való kibékülés jegyében – a beteljesedett szabadságról szónokolt: „az ő sírjához jön az ifjúság,
hogy megtanuljon lelkesülni a szabadságért, s hogy elmondja, miszerint az ő halála nem volt
eredménytelen, mert ma szabadságot élvez az ország!”645
1881-ben merült fel először a gondolata annak, hogy a pesti egyetemi ifjúság a temetői
kivonulás mellett egy előre megtervezett, szertartásos ünnepséget is rendezzen a fővárosban
március 15-e alkalmából. Ennek helyszínéül a Múzeumkertet szemelték ki. Természetesen a
választás kézenfekvő volt. A Múzeumkert az 1848-as forradalomban szimbolikus jelentőségre
tett szert. Akkora már általánosan elterjedt az a nézet is, hogy Petőfi Sándor a Múzeumkertben
szavalta el a Nemzeti Dalt, s habár a későbbi kutatások ezt nem igazolták, az 1848. március 15i gyűlés és a nyár folyamán tartott népgyűlések és egyéb forradalomhoz köthető események
predesztinálták a múzeum kertjét erre a szimbolikus szerepre. Az ifjúság felvetését azonban
ekkor még a hatalom határozottan elutasította. A fővárosi rendőrség a múzeumkerti
megemlékezésre nem adott engedélyt és így járt el Pulszky Ferenc múzeumigazgató is. A
fővárosi rendőrség elutasító határozatát szóban március 10-én este 7-kor, írásban pedig másnap
1-kor kapták kézhez az ifjak. Az elutasítás indoklása meglehetősen átlátszó volt, a hatóság arra
hivatkozott: hogy a nagyszámú résztvevő a múzeumkerti pázsitot és az ültetvényeket letaposná.
Mivel az ifjúság a fővárosi közmunkák tanácsától korábban már megszerezte a beleegyező
határozatot, írásbeli óvást emelt a rendőrség döntése ellen. Az ifjúság küldöttei március 12-én
személyes kihallgatáson kívántak megjelenni Tisza Kálmán miniszterelnöknél és
Forinyák sírjánál Pásztélyi Jenő. a jogászsegélyező egylet elnöke, Woronyeczky lengyel herceg sírjánál Sándor
József orvostanhallgató, a Kilencek síremlékénél Szilágyi Lajos műegyetemi hallgató, Sárossy Gyulánál Ziska
Gábor joghallgató tartott beszédet. A vértanú miniszterelnök Batthyány sírjánál – az eredeti terv szerint – a
rendezőbizottság elnöke, Barabás Béla beszélt volna, úgy, mint egy évvel korábban is, de helyette Gellén István,
a jogászsegélyező egylet alelnöke szólt az egybegyűltekhez. Egyetértés, 13. évf. 1879. márc. 16. 74. sz. 2-3.
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belügyminiszternél az ügyben. Tisza azonban ügyes kibúvót talált a találkozás elkerülésére.
Arra hivatkozott, hogy ő most a rendőrségi törvénytervezet tárgyalásával van elfoglalva (ez
igaz is volt, hiszen március 11-én kezdődött meg a képviselőházban a törvényjavaslat vitája),
ezért nem tudja fogadni az ifjakat, és azt üzente, jöjjenek rendes kihallgatási időben szerdán
délután. Március 15-e azonban éppen előző napra, keddre esett. Pulszky Ferenc
múzeumigazgató, akit az ifjak még a rendőrségi tilalom előtt megkerestek, március 11-én kelt
válaszában a vallás és közoktatásügyi miniszter 489. sz. (március 10-én kelt) rendeletére
hivatkozva tiltotta meg az ünneplést a kertben, szintén a virágokat féltve. Az ifjak hiába ígérték,
hogy gyakorlatilag minden egyes virágot saját kezűleg ültetnek majd vissza, az engedélyt nem
sikerült kieszközölniük.646
Ez a csalódottság ismét a 48-as és függetlenségi politika képviselőinek karjaiba hajtotta a pesti
egyetemi ifjakat. Irányi Dániel az 1848-as párt vezetője felajánlotta, hogy interpellációt intéz
ügyükben a képviselőházban a miniszterelnökhöz. Az ifjúság azonban nem volt egységes a
teendőket illetően, és legfőképpen abban nem, hogy mindenáron országgyűlési képviselőt
vonjanak-e be az ügybe. Mindenesetre a további lépések megbeszélése érdekében gyűlést
rendeztek az Eső-féle kávéházban, ahol Holló Lajos, későbbi jelentős függetlenségi párti
politikus és országgyűlési képviselő, akkor még csak egyetemi hallgató, vette kezébe az
események irányítását. A gyűlésen Szemnecz Emil azt javasolta, hogy kérjék egy függetlenségi
párti képviselő segítségét az ügyben, mások viszont kerülni kívánták ezt a határozott
elköteleződést az ellenzéki párt irányába, és inkább azt indítványozták, hogy egyik tanárukat,
Szilágyit vagy Hoffmannt kérjék fel. Voltak, akik az immár kormánypárti, de egykori 1848-as
márciusi ifjút, Jókait akarták segítségül hívni. A vitatkozás heve azt mutatja, hogy az ifjúság
egyáltalán nem volt egységes politikai nézeteit tekintve. Végül Bodoky és Szemnecz
erősködésére mégiscsak az 1848-as párt vezetője, Irányi mellett döntöttek, akit még aznap este
egy háromtagú küldöttség keresett fel. Irányi pedig készségesen fogadta el a felkérést. 647
Végül a rendőrség és a pesti egyetemi ifjak olvasóköre megállapodást kötött egymással, így az
interpellációra nem került sor. A kompromisszum értelmében Thaisz Elek rendőrfőkapitány
engedélyezte, hogy az ünnepséget bárhol megtarthassák a Múzeumkertet kivéve. Így az első,
önálló koreográfiával rendelkező pesti ünnepség helyszíne 1881-ben a pesti egyetem épülete
előtti tér lett és maradt egészen a dualista korszak végéig. Kora délután rendszerint itt
gyülekeztek az egyetemi ifjúság tagjai és mindazok a civil érdeklődők, akik csatlakozni
kívántak a kezdetben egyetlen, nyilvános köztéren megrendezett fővárosi március 15-i
ünnepséghez, majd innen, a nyitó ünnepséget követően indultak a további helyszínekre, eleinte
csak a Kerepesti temetőbe, később 1883-tól a Petőfi-szoborhoz és 1898-tól a Múzeumkertbe is.
Az első ünnepség alkalmával a rektor engedélyezte, hogy az egyetem épületét feldíszítsék.648
Az első pesti köztéri ünnepség koreográfiáját a szervezők gondosan előre meghatározták. Az
ünnepet rendező 60-as bizottság felhívásban kérte a környező lakókat, hogy a házak ablakait
szőnyegekkel, nemzeti színű zászlókkal díszítsék fel. A felhívás aláírói: Farkas Gyula, Honti
Horváth Béla és Rill Ágost voltak.649 Az ünnepség a Himnusz eléneklésével kezdődött és a
Szózattal zárult. Felcsendült Petőfi Sándor Nemzeti Dala. Az ünnepi beszédet Orsó Mátyás
mondta, aki hangsúlyozta az első pesti köztéri ünnepség jelentősét és kifejezte azt a nem titkolt
szándékát, hogy az eddigi, csupán az ifjúság részvételére korlátozódó megemlékezéseket valódi
nemzeti ünneppé tegyék bevonva a polgárságot és mindazokat, akik „a magyar nemzet
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közéletében meghatározó befolyást visznek.” Erre minden bizonnyal meg is volt az igény a
pestiek részéről, hiszen az Egyetem teret és a környező utcákat ellepte a tömeg. A rendőrség
nagy erőkkel biztosította a helyszínt kordonnal választva el a megemlékezés szónokait és az
ifjúságot az érdeklődő közönségtől. Az ünnepségen megjelent Táncsics Mihály, az 1848-as
pesti forradalmi események egykori hőse is, aki korábban olykor kilátogatott a Kerepesi
temetőbe az ifjúság megemlékezéseire. 650 A sajtó tudósítása szerint a szervezők már várták,
előre elkészített helyet fenntartva számára az emelvényen. Megérkezése óriási lelkesedéssel
töltötte el a jelenlévőket. „Táncsics jön! Mint a gondolat, oly sebesen terjedt ez a hír fülrőlfülre. Helyet, helyet! Messziről már hangzott az éljenzés, először gyöngén, majd zúgott, mint az
áradat. A tömeg, úgy ahogy bírt, szétnyílt s az öreg Táncsics Mihályt, az 1848. március 15-ének
örökbe maradt élő emlékét a szószékhez vezették a rendezők. Lássuk! Lássuk! zúgá ezer torok.
S midőn felvezették az emelvényre s levette agg fejéről a kalapot, s a szél meglengeté gyérülő
árvalány- hajfürjeit, s az ifjúság megpillantotta a barna arcot, melynek barázdáiba egy egész
kor története van beírva; - megrendülve, majdnem elérzékenyülve tört ki éljenzésbe, mely nem
szűnt, nem tudott szűnni, csak akkor csillapult le, midőn Táncsics elfoglalta az emelvényen
számára készített helyet.” 651 Az ünnepség végén az ifjúság Táncsicsot általános éljenzés
közepette emelte a vállára és úgy vitte a kocsijához. Az ünnepség végén a tömeg spontán – már
nem az ünnepi műsor részeként – rázendített a Kossuth nótára és úgy oszlott szét.
Új jelenségként, a nyilvános köztéri ünnepség eredményeként értékelhetjük, hogy az ország
számos pontjáról, illetve határon túli ifjúsági szervezetekről is táviratok érkeztek a pesti
központi rendezvényhez való csatlakozás szándékának kinyilvánításával például a bécsi
magyar akadémiai olvasókör, a szabadkai ifjúság, a lembergi egyetemi ifjúság részéről.652 A
korábbi időszakot tekintve ilyen táviratokról nincs tudomásunk, mindez jelzi azt is, hogy a
fővárosi ünnepségnek országszerte egyfajta központi jelleget tulajdonítottak a kortársak.
Természetesen nemcsak azért, mert ez volt az ország fővárosa, hanem azért is, mert magának
az 1848-as forradalomnak is a főváros adott helyszínt és a pesti ifjúság volt a fő szervezője.
1882-ben az egyetemi ifjúság folytatta az előző évben megteremtett hagyományt, azaz 1881től kezdve minden évben megrendezte saját ünnepségét. 1882-ben – az előző év tapasztalata
nyomán – immár meg sem próbálták a Múzeumkertet, hanem rögtön az Egyetem térre hirdették
meg az ünneplést. Nagy jelentősége van annak a ténynek, hogy a fővárosi ifjúság egy mindenki
által elérhető köztérre vitte ki a március 15-i ünnepségét. Mindjárt 1881-ben és 1882-ben tetten
érhetjük, hogy idős 48-as honvédek, néhány országgyűlési képviselő (a rendelkezésre álló
források alapján név szerint nem tudtuk őket beazonosítani) és a munkásság egyes képviselői
is megjelentek az egyetemi ifjúság ünnepségén. 1882-ben az ünnepen részt vett az egyetem
rektora is. Ifj. Apáthy István orvostanhallgató ünnepi beszédében összehasonlította március 15ét a francia július 14-ével és elégedetlenül tette fel a kérdést: „Miért nem ugyanolyan ünnep
nálunk március 15. mint ott július 14? E legnagyobb ünnepünk miért a főváros csak egy kis
terére szorul?” 1881 után az egyetemi ifjak a koreográfia valamint a szertartásrend
kialakítására tudatos és határozott lépéseket tettek. Az Egyetem téri ünnepségek második
évében a tér és a szomszédos utcák díszítését már professzionális vállalkozás, a „Rumbold és
fia” cég készítette.653. A koreográfia részeként az előző évet követően ismét elhangzott a
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Nemzeti Dal és az emelvényen néhány népszínházi énekes közreműködésével, Vasvári Kovács
József vezetésével előadásszerűen is felcsendült a Himnusz.654
1882-ben feltehetően betegsége miatt Táncsics nem jelent meg a pesti ünnepségen, de az ifjúság
figyelmét és érdeklődését nem kerülte el az idős politikus. Az Egyetem téri ünnepséget
követően az ifjak a Kossuth nótát énekelve és Kossuthot éltetve Táncsics lakása elé vonultak.655
Már néhány nappal korábban gyűjtést indítottak az egyetemen a beteg Táncsics javára, és most
az összegyűlt pénzt küldöttség vitte el számára. Ebben az évben több vidéki március 15-i
rendezvényen és számos egyletben is gyűjtöttek Táncsics javára.656 Táncsics 1884 júniusában
bekövetkezett haláláig 1881-ben és 1882-ben állt a pesti egyetemi ifjúsági megemlékezések
középpontjában. 1882-ben a Táncsics lakásához való kivonulás kizökkentette az ifjúságot a
szokásos március 15-i szertartás-rendből, mert ekkor történt először, hogy az Egyetem téri
rendezvény után nem mentek ki a Kerepesi temetőbe a 48-asok és a mártírok sírjaihoz.657 A
következő évtől kezdve pedig a Petőfi-szobor felállítása miatt maradt el a temetőlátogatás, majd
ezután a Petőfi-szoborral állandó jelleggel új helyszínnel bővült a megemlékezés végleg
kiszorítva a szertartásrendből a temetőlátogatást.
1882. október 15-én a főváros rendezésében felavatták a város első Petőfi szobrát, ettől kezdve
a szobor és a körülötte lévő tér kiemelt helyszínévé vált a fővárosi március 15-i
megemlékezéseknek. 1883-ban, az 1848-as forradalom 35. évfordulóján volt először alkalom
arra, hogy március 15-én a Petőfi-szobornál megemlékezést lehessen tartani, és ezt az egyetemi
ifjúság nyomban ki is használta. Ekkor még csak ez a csoport rendezett itt ünnepséget. Ekkor
alakult ki az a szokás, hogy a fővárosi ifjúság az Egyetem téri ünnepség után minden évben
kivonult a Petőfi-szoborhoz. Ettől kezdve az új helyszín kiszorította az ünnepség
szertartásrendjéből a korábbi, 1881-ig rendszeres temetőlátogatásokat. 1883-tól kezdve a
Kerepesi temető kiesett a március 15-i megemlékezések helyszíneinek sorából, többé nem
mentek ki testületileg az ifjak, kivéve 1898-ban, az ötvenedik évfordulón, midőn március 15-e
előestéjén, a korábbi hagyományra emlékezve, ismét felkeresték a sírokat.
Nemcsak azért érdemes néhány szó erejéig időznünk az 1882. októberi Petőfi-szobor658 avatási
ünnepségnél, mert ez a korszak március 15-i ünnepeinek egyik kiemelt helyszíne lesz a
fővárosban, hanem azért is, mert ez a dualizmus korszakának egyetlen olyan ismert, 1848-hoz
köthető ünnepsége, melyen a magyar állam hivatalosan képviseltette magát, leszámítva az 1848
ötvenedik évfordulója alkalmából bevezetésre kerülő április 11-i állami nemzeti ünnepet. A
szoboravatási ünnepségen megjelent Tisza Kálmán miniszterelnök és a kormány képviselői,
valamint a közös hadsereg magyarországi főparancsnoka is. Miért pont a radikális Petőfi kapott
ilyen kitüntető helyet Tisza Kálmán konszolidálódó rendszerében? Tudjuk, hogy a még
emigrációban élő, és Ferenc József uralmának jogszerűségét továbbra is tagadó Kossuth, vagy
a kivégzett miniszterelnök, Batthyány alakját a legfelső hatalmi szinten, a törvényhozás és a
kormány szintjén hivatalosan soha nem próbálták meg elfogadottá tenni a dualizmus
rendszerében. Nyilván az uralkodó személyes érintettsége Kossuth és Batthyány esetében ezt
semmiképpen sem tették lehetővé. De Petőfi, a költő alakja, talán Ferenc József személyes
érintettségének hiánya miatt, nehezen ugyan, de mégiscsak beilleszthető volt a rendszer keretei
Egyetértés, 16. évf. 1882. márc. 15. 74. sz. 2.
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közé, annak ellenére, hogy számos radikális verse és a szabadságharcban bekövetkezett halála
méltán tették őt a szabadságharc egyik jelképévé. Ugyanakkor tudjuk, hogy a kormány ettől
kezdve sem képviseltette magát hivatalosan a Petőfi-szobor előtt zajló bármelyik március 15-i
megemlékezésen a vizsgált korszakban, leszámítva a rövid koalíciós időszakot, amikor korábbi
ellenzéki, függetlenségi párti politikusok kerültek kormánypozícióba.
1882 októberében a kormány, a közös hadsereg és a képviselőház mellett a közjogi ellenzék
képviselői és számos civil társaság közreműködésével a főváros és az egész ország egységes
nemzeti ünnepként élte meg a szobor avatását, melyre Magyarország összes megyéjéből
érkeztek küldöttek, több mint száz egyesület küldött koszorút.659 A szoborbizottság660
ünnepélyes okiratban adta át a szobrot a fővárosnak. A vasárnapra eső ünnepség a Tudományos
Akadémián kezdődött. A környékbeli házakat nemzeti színű zászlókkal lobogózták fel. A
Magyar Tudományos Akadémia dísztermében megjelentek a hivatalos Magyarországot
reprezentáló hivatalnokok, a magyar kormány tagjai, köztük Tisza Kálmán miniszterelnök,
Szapáry Gyula, Trefort Ágoston, és Pauler Tivadar miniszterek. A képviselőházat Péchy Tamás
elnök képviselte, a közös hadsereget Báró Edelsheim Gyulay Lipót Magyarország
főhadparancsnoka. A tudomány és közélet szereplői közül is számosan megjelentek az
eseményen.661
Érdemes megfigyelnünk azt is, hogyan próbálták meg az ünnepség hivatalos szónokai
beilleszteni Petőfi alakját a dualizmus elvárásai közé. Az akadémiai ünnep megnyitó
beszédében Ráth Károly főpolgármester Petőfi költészetére helyezte a hangsúlyt.
Általánosságban szólt a költő magasztos alakjáról és dicsőséges haláláról. Petőfi
radikalizmusáról és politikai eszméiről nem tett említést. A hivatalos emlékbeszédet Jókai
mondta, aki a főpolgármesterhez hasonlóan Petőfi életpályájának csupán azokat az elemeit
igyekezett kidomborítani, melyek belefértek a dualizmus rendszerébe. Szavaival elsősorban a
lánglelkű, zseniális költőt magasztalta, kiemelve a magyar nemzet iránti imádatát, azt a
fékezhetetlen vágyat, hogy a magyarságot felrázza tespedtségéből. Március 15-nek, Petőfi nagy
napjának jelentőségét elsősorban abban látta, hogy ettől a naptól számíthatja a magyar nép
újjászületését, ezen a napon hullottak le a bilincsek a jobbágyok kezéről, ezen a napon lett
szabaddá a föld és a szellem, tehát elsősorban az áprilisi törvényekben megvalósult polgári
átalakulásra fektette a hangsúlyt. Ezt követték a véres napok, amiket Petőfi előre megálmodott,
amiket előre megjósolt. (Jókai azt a kifejezést, hogy szabadságharc, nem használta.) Az
időközben a dualizmus rendszeréhez hűségessé váló, és Tisza Kálmán személyéhez kötődő
írófejedelem beszédének fonalát elemezve világossá válik előttünk, hogy hogyan próbálta meg
a hivatalos Magyarország beemelni Petőfi alakját a kiegyezés rendszerébe. Ehhez Jókai ügyes
taktikát alkalmazott. Egyszerűen szembeállította Petőfi alakját Kossuthéval. Petőfi igen, de
Kossuth hivatalosan nem férhetett bele a kiegyezéssel létrejött új államalakulat politikai
eszmerendszerébe. Jókai hangsúlyozta, hogy Petőfi nem volt féltékeny költőtársaira, de
Az ünnepségre küldött koszorúk száma meghaladta a százat, melyek a Nemzeti Múzeumba, a Tudományos
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féltékeny volt a politika nagy hőseire. „Ki kell mondanom – folytatta – hogy Petőfi féltékeny
volt Kossuthra. Féltette a csillagát a feljövő naptól. A márciusi napok dicsősége csak addig
tartott, amíg a magyar minisztérium lejött Pozsonyból, míg a magyar parlament összeült:
azontúl a márciusi hősökről senki sem beszélt.” És Petőfi elkeseredett, mikor szülőföldjén
megbukott a választáson. Jókai szerint a szabadságharcot követően Petőfit elfeledték az
emberek, de végre 1882-ben a szobor – és vele együtt Petőfi – ismét örülhet, mert bekövetkezett
mindaz, amire annak idején vágyott. Immár van népszabadság, van újra honvédség, van erős
pártküzdelem és van erős öntudatos nemzeti élet, van szabad sajtó, megerősödött a
szépirodalom, a tudomány, a művészet, az ipar és a kereskedelem és van még „egy szeretett és
népeit szerető király” is, és ez a király Magyarországé.662 Az 1882-es szoboravatási ünnepség
egyértelműen kísérlet volt a hatalom részéről arra, hogy Petőfi alakját kisajátítása, hogy saját
ízlése szerint értelmezve beillessze a népszerű költőt a kiegyezéses rendszer világába. A
közönségnek, a magyar közvéleménynek, az ifjúságnak igénye volt Petőfire, és ez elé az igény
elé a hivatalos hatalom nem is kívánt akadályt gördíteni. Nem találtunk bizonyítékot rá, de
elképzelhető, hogy a kormány úgy gondolkozott, hogy inkább a halott Petőfi alakja legyen az
a szelep, melyen a rendszer iránti elégedetlenkedők „kieresztik a gőzt”, mint az emigrációban
még mindig élő, azaz elevenen jelen lévő, olykor-olykor ténylegesen is megnyilvánuló, és a
Függetlenségi Párt részéről saját ellenzéki politikai célokra rendszeresen felhasznált Kossuth.
(Természetesen a Kossuth kultusz bármilyen formában való hivatalos vállalása Ferenc József
uralkodása alatt elképzelhetetlen volt és fel sem merült.) Az 1848-ra emlékezők azonban Petőfi
szobránál rendszeresen rázendítettek a Kossuth nótára is, tehát a szétválasztás nem járhatott
teljes sikerrel. A spontán megnyilvánulásokat a hatalom már nem akarta befolyásolni.
1883. március 15-én először vonultak a fővárosi ifjak a Petőfi-szoborhoz. A szertartásos,
tudatosan megszerkesztett ünnepség délután 3-kor kezdődött az Egyetem téren. Ez volt az első
alkalom, hogy a Himnuszt nem a közönség énekelte, hanem az egyetemi énekkar adta elő.
Bartók Lajos versét Kovács Dénes bölcsészhallgató szavalta, az ünnepség végén pedig Nagy
Mihály tolmácsolásában Petőfi Nemzeti Dala csendült fel. Az ünnepi beszédet Draskóczi Pál
joghallgató mondta, egészen a kiegyezés szellemében. Szerinte 1848 legfőbb mondanivalója,
hogy az ifjúság szeresse a hazát, melyet immár nem önfeláldozással, nem vérontással, hanem
leginkább önképzéssel lehet elérni. Leegyszerűsítve úgy is értelmezhetjük a szónok üzenetét,
hogy az ifjúság maradjon nyugton és csak a tanulással foglalkozzon, mert ez a kötelessége. A
szónok beszédében aktuális politikai tartalom nem jelent meg. Az ünnepség végén a Szózat
csendült fel, majd a Rákóczi indulóra átvonultak a Petőfi-szoborhoz. A Petőfi téren Rácz
Géza663, az egyetemi olvasókör elnöke beszélt, aki szintén kerülte az aktuális politikai
mondanivalót, csak Petőfi lelkesítő költeményeit idézte fel. Az egyetemi ifjúság ünnepségén
immár egyértelműen Petőfi alakja került a középpontba.664
A következő évben, 1884-ben országszerte a képviselőjelöltek állításával volt elfoglalva a
politizáló közönség, számos városban éppen március 15-ére esett a kerület képviselőjelöltjének
ünnepélyes felkérése a következő országgyűlési ciklusra. A jelöltek általában tartalmas
beszédekben fogadták el a jelöltséget, melyet a politikai lapok hasábjain is nyomon
követhetünk. Ily módon ezek a helyi kis rendezvények óhatatlanul összefonódtak a március 15re való emlékezéssel, legalább is az ellenzéki jelöltállítások alkalmával. Az általunk vizsgált
sajtótudósításokat elemezve kizárólag a Függetlenségi Párt rendezvényei között találtunk
reflexiókat a forradalom emléknapjára. A Szabadelvű Párt képviselőjelöltjeinél nem érhetjük
tetten a március 15-ére való utalást.
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Győrben március 15-én kérték fel Helfy Ignácot a képviselőjelöltség elfogadására. Ugyancsak
a forradalom emléknapjára utazott Szabadszállásra Hentaller Lajos és Komjáthy Béla
függetlenségi országgyűlési képviselő, ahol Komjáthy javaslatára kisebb rendezvény keretében
kérte fel a közönség Hentallert képviselőnek. Karcagon Sárközy Aurél képviselő fogadására
nagy tömeg gyűlt össze a piactéren, ahol a kerület képviselője, új jelölt-állítási beszédében már
konkrétan felhasználta az ünnepi alkalmat és hosszasan fejtegette március 15-e jelentőségét.
Ugron Ákos függetlenségi képviselő pedig Kézdivásárhelyen találkozott leendő választóival,
ahol március 15-e alkalmából nagy bankettet rendeztek jelenlétében.665 Máramarosszigeten a
forradalom emléknapjára rendezett banketten a kerület ellenzéki képviselőjelöltjének Hollósy
István szerkesztőt kiáltották ki.666
A jelöltállítási procedúra aktualitásával függ össze a ceglédi március 15-i botrány is, ahol az
ünnepnap alkalmából a Függetlenségi Párt hívei egymásnak estek. Cegléd város elöljárói
ugyanis meghívták a város rendezvényére Ugron Gábor, Hermann Ottó, Hoitsy Pál, Prónay
Gábor és Hegedűs Károly függetlenségi párti országgyűlési képviselőket, ám a városban
hívatlanul és váratlanul megjelent a város aktuális országgyűlési képviselője, Verhovay Gyula
is, Csatár Zsigmond és Széll György képviselők társaságában. Mivel a város közönségét
megosztotta Verhovay személye – ugyanis sokan elfordultak a csalás és sikkasztás gyanúja
miatt eljárás alá vont képviselőtől – a polgárság két pártra szakadt.
A városi hatóság elővigyázatosságból két külön helyszínt jelölt ki a két párt megemlékezése
számára, ám az ünnepi istentisztelet ideje alatt, Verhovay és hívei egyszerűen elfoglalták az
Ugronéknak kijelölt emelvényt a Kossuth téren. Midőn az ellentábor kijött a templomból, a
meghívott képviselők nem fértek fel az emelvényre, ahol Verhovay és társai már megkezdték
ünnepi beszédeiket. A közönség soraiban tömörülő Verhovay hívek – állítólag Verhovay
jeladására – megtámadták Ugron Gábort, leterítették a földre és megverték. A képviselő a
csendőrség segítségével tudott csak kimenekülni a tömegből. Bevitték a városháza udvarára,
ahol gyors orvosi ellátásban részesítették. A polgármester riasztotta a katonaságot, mely a
helyszínre érve déli 12 órára megtisztította a Kossuth teret. Földváry Mihály pest megyei
alispán azonnal Ceglédre utazott és vizsgálatot rendelt el az ügyben. Időközben megnyugodtak
a kedélyek és este a népkörben megtartották a zártkörű március 15-i ünnepséget, ahol Nyújtó
Pál Kossuthért, Hermann Ottó pedig a függetlenségi eszmék győzelemre jutásáért emelték
poharukat. Jelen voltak még a meghívott képviselők közül Prónay Gábor és Hoitsy Pál is. 667
A fővárosi ifjúság megemlékezésén nem éreztették hatásukat a jelöltállítási izgalmak. Az
ifjúság 1881 óta szokásos Egyetem téri megemlékezésén kivezényelt lovas rendőrök vigyázták
az ünnep rendjét. Délután három órakor a feldíszített egyetemi épület előtt felállított
emelvényre az egyetem zászlója alatt vonultak ki a rendezők és a szereplők. Ifj. Ábrányi Kornél
költeményét Lukasich Béla668 bölcsészhallgató szavalta el. Ábrányi verse kritikus hangot ütött
meg – úgy általában – az árulókkal szemben, de elképzelhető, bár erre nincs bizonyítékunk,
hogy a kormánypárti politikusok árulására, és a hatalom minden áron való kiszolgálására
gondolt a szerző. A költő szerint rabszolga igazán csak az, aki szabad lehetne, mégis önként
A függetlenségi politikusok március 15-i programjára lásd Egyetértés, 18. évf. 1884. márc. 16. 75. sz. 2.
Egyetértés, 18. évf. 1884. márc. 17. 76. sz. 1.
667
Egyetértés, 18. évf. 1884. márc. 16. 75. sz. 1-5.
668
Elképzelhető, hogy azonos azzal a Lukasich Béla későbbipénzügyminiszteri fogalmazóval, akinek 1898-ban
miniszteri segédtitkári címet adományoztak (Lásd MNL OL K27 1898. nov. 2. 49. ülés jegyzőkönyve), illetve
azzal a későbbi miniszteri titkárral, aki megjelent az Adria Tengerhajózási Részvénytársaság elnökének, Léderer
Sándornak a temetésén a társaság tisztikara részéről. Lásd Pesti Napló, 54. évf. 1903. jún. 26. 173. sz. 10.
665
666

126

„járomba megy”. Azok az igazi rabszolgák, akik „haszonlesők, gonosz hízelgők, kegyet
keresők, kik gyermekkorban már vén okosak, (…) akiknek fölírva homlokán ott áll a vételár,
még csak nem is szabott ár, kik élnek nem hazáért, de hazán.”669 Ugyanakkor a verset követően
Rakovszky Géza, olvasóköri elnök meglehetősen békülékeny, a rendszer iránti lojális hangon
szólt az egybegyűltekhez. A beszéd lényegében arra hívta fel a figyelmet, hogy az ifjúság a
tudomány fegyverével igyekezzen küzdeni a magyar nemzetért, hogy mint a márciusi napok
hőseire, őrájuk is majd kegyelettel lehessen gondolni. Nagy Gyula joghallgató szavalta el a
Nemzeti Dalt, az egyetemi dalkör pedig elénekelte a Szózatot. Ezt követően a menet 100 fős
rendőri kísérettel indult a Petőfi-szoborhoz, ahol Gerenday Dezső műegyetemi hallgató a
szobor felé fordulva, Petőfihez intézte szavait. (A beszéd részleteit a sajtó nem közölte). Ezt
követően a Szózat és más hazafias dalok csendültek fel, majd a tömeg rendben elvonult.670
A következő évben, az 1885. március 15-e körüli napokban az ország közvéleményét a
főrendiház tervezett átalakításáról szóló törvényjavaslat és annak megkezdett főrendiházi
tárgyalása tartotta lázban. Az Egyetértés március 15-i száma erre az aktualitásra reflektált.
1848. március 15-ének egyik vívmánya éppen az előjogok eltörlése volt, most pedig arról folyik
a vita – sérelmezte a lap –, hogy a törvényhozás egyik tábláján még mindig a születési előjogot
tekintik a legbecsesebb és legfontosabb emberi és politikai jognak.671
Tisza Kálmán miniszterelnökségének tíz éves jubileumi ünnepsége éppen a március 15-ét
megelőző napokra esett. A miniszterelnök ünneplése nem volt olyan egységes lelkesedéssel
övezve, mint ahogy azt a kormánypárti sajtóból érzékelni véljük. Az ország belpolitikai légköre
egyáltalán nem volt olyan idilli és feszültségektől mentes. Tisza Kálmán március 5-én maga is
halálos fenyegetést kapott. A levelet a fővárosi rendőrfőkapitányságra címezték. A levélre a
Budapest Fővárosi Levéltárban a Rendőrfőkapitányság elnöki reservált iratai között
bukkantunk rá.672 Tisza Kálmán március 9-én írásban kérte Török János fővárosi
rendőrfőkapitányt, hogy a „dynamit merénylet ügyében a puhatolózásokat továbbra is
folytassa, s amennyiben lehetséges, igyekezzék az erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetés
készítőjét kideríteni.”673 A merénylet hírére a rendőrség március 9-én hajnalban összehangolt
akció során számos munkást „anarchista szervezkedés” címén, illetve szocialisztikus
érzelemmel vádolva elfogott és kiutasított az országból.674
A feszült politikai légkör ebben az évben a pesti egyetemi ifjúságra is kihatott. A március 15-i
ünnepség megszervezésére felállítandó bizottság és az ünnepi szónokok megválasztása kapcsán
botrány tört ki a nézeteltérések miatt. A veszekedés az egyetemisták ünnepet megelőző
nagygyűlésén kezdődött, melyen alapvetően két pártra szakadtak az ifjak. Az egyik csoport
Legifjabb Szász Károlyt, míg a másik Westermayr Vidort óhajtotta elnöknek. A Westermayrt
támogatók szerint az egyetemi olvasókör elnöke, Rokovszky Géza törvénytelenül hívta össze a
március 3-i, illetve március 4-i gyűlést, mivel azokat csak a gyűlés napján, délután 1 órakor
Egyetértés, 18. évf. 1884. márc. 16. 75. sz. 2.
Egyetértés, 18. évf. 1884. márc. 16. 75. sz. 2.
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Egyetértés, 19. évf. 1885. márc. 15. 73. sz. 1.
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A fenyegető levél szövege a következő: „Tekintetes Főkapitányi hivatal! Ezen néhány sort egyesülten írjuk:
Tisza Kálmán jogtalanul viselte magát 10 éves jubileumán, mert „Verhovay” ártatlan ám. „Meg is lakol érte a
vén Tisza.” Repül majd a levegőbe. Le a rágalmazással! Éljen az igazságság és az anarchizmus. A végrehajtó
bizottság nevében.” BFL VI.1.a 111/1885
673
BFL VI.1.a 111/1885
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A sértettek családtagjai közül többen Visontai Soma ügyvédhez fordultak védelemért, aki a Egyetértés március
11-i számában tájékoztatta a közvéleményt a rendőri eljárás részleteiről. A sajtó hasábjain azonban nem jelent meg
a merénylet híre, így az akció pontos indítékaira a közvélemény számára nem derült fény. Egyetértés, 19. évf.
1885. márc. 11. 69. sz. 3.
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tűzték ki az egyetem hirdetőtáblájára és azt is csak a központi épületben, így a testvéregyetem
(azaz a műegyetem) hallgatói nem értesülhettek a rendezvényről kellő időben. Amúgy a
szabályzat úgy rendelkezett, hogy a gyűlést 24 órával korábban mindig be kell jelenteni. Az
olvasókör elnöke arra hivatkozott, hogy a rendőrségtől túl későn kapta meg az engedélyt a
gyűlés megtartására. A szónok megválasztásakor a két párt tagjai szó szerint egymásnak estek.
A Westermayr párt hívei felugráltak a biliárdasztalokra és onnan kiáltozták jelöltjük nevét. A
zűrzavarban a rend teljesen megbomlott, a nagy hangoskodásban nem lehetett eligazodni.
Ennek ellenére az olvasókör elnöke Legifjabb Szász Károlyt hirdette ki győztesnek. Jogunk van
feltételezni, hogy a két párt hívei alapvetően politikai alapon, a kormánypárthoz, illetve az
ellenzéki párthoz fűződő szimpátiájuk alapján oszlottak meg. Westermayr pártjának hívei
ugyanis másnap az ellenzéki függetlenségi lap, az Egyetértés hasábjain tiltakoztak az eljárás
ellen és kérték az egyetemi tanácsot, hogy a törvénytelenül összehívott választási gyűlés összes
határozatát érvénytelenítse. 675 A rektor, bár méltányosnak ítélte a kérést, válaszában elutasította
azt, és arra hivatkozva, hogy illetéktelen az ügyben, nem kívánt beleszólni az egyetemisták
vitájába. Illetéktelenségét azzal indokolta, hogy az esemény az egyetem falain kívül történt és
főként politikai színezetű volt.
Azzal, hogy Legifjabb Szász Károly került ki győztesként a március 15-i ünnepséget rendező
bizottság elnökségéért folyó küzdelemből, egyértelműen a kormánypárthoz közel álló ifjúság
képviselői vették kezükbe az ünnep megszervezését. Ezt tükrözi az Egyetem téri ünnepség is,
ahol Legifjabb Szász Károly ünnepi beszédében igen lojális hangon szólt az általa idillinek
lefestett aktuális politikai környezetről.676 Mondanivalójában a legnagyobb hangsúlyt az kapta,
hogy Petőfi álmai végre beteljesedhettek. „Harminchét év! Mennyi öröm és mennyi keserűség,
lelkesedés és mennyi fájdalom, – de végre is: mennyi siker! Betetőzve áll már a szabadság
büszke temploma, nyitva állanak a sorompók.”677 A szónok családi indíttatása és későbbi
életpályája is alátámasztja feltételezésünket, hogy az akkor húsz esztendős egyetemi hallgató,
politikai nézeteit tekintve már 1885-ben a kormánypárthoz kötődhetett. Édesapja ugyanis Szász
Károly, református püspök, író, műfordító és egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia
tagja és másodelnöke volt, aki 1865-től Deák-párti országgyűlési képviselőként politizált és
minisztériumi osztálytanácsosként segítette a kormány munkáját. A dualizmus időszakában
feltörekvő Legifjabb Szász Károly, aki később íróként és politikusként is tevékenykedett, 1910től a Nemzeti Munkapárt programjával jutott be a parlamentbe az enyingi választókerület
képviselőjeként, emellett Gróf Tisza István miniszterelnök legszűkebb baráti köréhez
tartozott.678 Az Egyetem téri ünnepségen a Nemzeti Dal mellett Ábrányi Emilnek679, a kor
Egyetértés, 19. évf. 1885. márc. 5. 63. sz. 4. Ugyanakkor a Westermayr párt a sajtó útján kérte híveit, hogy a
közelgő március 15-i ünnepség méltóságát semmilyen körülmények között ne zavarják meg. A rendbontóktól előre
is elhatárolódtak a szervezők. A nyilatkozat aláírói: Kolpaszky István, Doleschall Alfréd, Baronyi Tivadar,
Vizneker Antal, Melly Béla, Fabró Henrik, Schwarzkopf Lajos, Pfinn József, Pöppel Gyula, Szilágyi Albert és
Deruda Róbert voltak. Egyetértés, 19. évf. 1885. márc. 7. 65. sz.4-5.
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Már az egyetemisták ünnepségére való felhívás is a lojalitás húrjait pengette: „A szabadság napja azóta
fényesen ragyog hazánk egén. Pillanatnyi borúja csak áldásosabbá tette melegét. (…) És a hajnalhasadásnak
évfordulóján újból és újból, mindig és mindig hazafias kegyelettel, honfiúi lelkesedéssel kell gondolnunk vissza
ama napok hőseire és eseményeire.” Egyetértés, 19. évf. 1885. márc. 13. 71. sz.. 3.
677
Egyetértés, 19. évf. 1885. márc. 16. 74. sz. 2.
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Legifjabb Szász Károlyt a Tanácsköztársaság idején túszként fogva tartották. 1919 után aktívan részt vett a
Tisza kultusz kibontakoztatásában. UMÉL 2001-2007, 6. köt. 177.
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Ábrányi Emil (1850-1920), Ábrányi Kornél zeneszerzőnek a fia és Ifj. Ábrányi Kornél újságírónak, a Pesti
Napló tulajdonos főszerkesztőjének és Nemzeti párti országgyűlési képviselőnek az öccse volt. Irodalmi
tevékenységének elismeréseként a Petőfi Társaság (1876) tagja és másod titkára (1880-1890), a Kisfaludy
Társaság tagja (1885), valamint az Erdélyi Irodalmi Társaság tagja (1903) volt. 1873-1879 között a Pesti Napló
belső munkatársa és irodalmi rovatának tárcaírója, 1876-ban a Figyelő című szépirodalmi lap szerkesztője, 18791896 között a Magyarország tárcarovatának vezetőjeként tevékenykedett. 1889-ben Függetlenségi párti
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ünnepelt költőjének március 15-e című verse hangzott el. Ábrányi Emil ettől az évtől kezdve
rendszerint minden évben új alkalmi verssel jelentkezett, melyet az egyetemisták az 1880-as
években időről-időre felhasználtak megemlékezéseik során. Ábrányi március 15-i verseit
később önálló kötetben is kiadták.680 A költő az 1880-as évek vége felé egyre inkább
radikalizálódott, maga is a Függetlenségi Párt színeiben kezdett politizálni. Az Egyetem térről
az ifjúság testületileg vonult át a Petőfi-szoborhoz. Útközben néhányan spontán rázendítettek a
Kossuth nótára, de az Egyetértés tudósítója szerint, a nagy zaj elnyomta az éneklést. A
szobornál Rakovszky Géza, olvasóköri elnök beszélt, aki csak Petőfi alakjáról szólt, aktuális
politikai kérdéseket nem említett.681
1885-ben először merült fel annak a gondolata, hogy az elszigetelt fővárosi megemlékezések
helyett (melyek ekkor az egyetemi ifjúság Egyetem téri ünnepségét és a Petőfi-szobornál zajló
megemlékezést, valamint egyes civil körök, zárt ajtók mögötti, inkább baráti összejövetelekre
hasonlító ünnepségeit jelentették) a fővárosi polgárság számára egy közös nagyszabású
ünnepséget rendezzenek a polgári lövöldében. Az ötlet a Központi Táncsics Bizottságtól és a
magukat a százas polgári bizottságnak nevezett testülettől származott. A közös ünneplésre a
rendezők meghívták az országgyűlési pártköröket és az egyetemi ifjúságot is. Ezt tekinthetjük
az első kísérletnek egy közös, pártokon felüli, politikától mentes népünnepély megszervezésére.
A fővárosi asztaltársaságok képviselői egy közös értekezleten szintén arról döntöttek, hogy
csatlakoznak az ünnepséghez.682
Az ünnepséget az Egyetértés március 10-i számában hirdették meg,683 az ünnepség bevételét
pedig Táncsics síremlékének javára ajánlották fel a szervezők. Az ünnepély fővédnökének
Pálmai Ilkát nyerték meg. Az ünnepségen való részvételi szándékot az egyetemi ifjúság
rendezőbizottsága is jelezte.684 Az ünnepély műsorára zenei előadásokat tűztek ki a zenetanárok
országos egyesülete elnökségének szervezésében. Előadók: a budapesti polgári dalkör és Szak
Endre a népszínház gordonkaművésze.
Figyelemre méltó eset, hogy az V. kerületi polgári kör ünnepségén Horvát Boldizsár, 685
kormánypárti országgyűlési képviselő, a kör tiszteletbeli elnöke, március 15-e alkalmából erős
kritikát fogalmazott meg a kormánnyal szemben. A volt igazságügy miniszter szerint: „Ma azt,
amit az 1848-iki törvények a demokrácia érdekében létrehoztak, sokkal nehezebb megvédeni,
fenntartani, mint volt azt akkor megalkotni.” Véleménye szerint 1885 márciusának napjaiban a
kortársak a demokrácia hanyatlását élik, aminek az egyik oka maguknak a demokratikus
elemeknek hamis felfogása. Ezek a demagógok, a demokrácia álcája alatt tolakodtak „zászlóink
alá és aljas üzelmeikkel bemocskolták amaz hírnevet.” Március 15-e ezzel szemben a valódi
demokrácia ünnepe, mert 1848-ban a demokrácia született meg. Beszédében sorra vette, hogy
programmal a dunakeceli választókerület országgyűlési képviselőjévé választotta. 1896-1904 között a Budapesti
Napló belső munkatársa, 1904-1907 között A Nap című lap alapítója és főmunkatársa lett. A Nemzeti Színház két
darabját is színre vitte. (Az Első című drámáját és A Végrehajtó című vígjátékát.) Műfordítói tevékenysége
jelentősnek mondható. ÚMÉL 2001, 1. köt. 26-27. TÓTH 1973, 216.
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Ábrányi Emilnek március 15-e alkalmából írt költeményei más hasonló témájú, Kossuthról, Petőfiről, október
6-ról írt veresivel együtt külön kötetben jelentek meg 1899-ben. Lásd ÁBRÁNYI 1899.
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Egyetértés, 19. évf. 1885. márc. 16. 74. sz. 2.
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Egyetértés, 19. évf. 1885. márc. 14. 72. sz. 3.
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Egyetértés, 19. évf. 1885. márc. 10. 68. sz. 5.
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Egyetértés, 19. évf. 1885. márc. 11. 69. sz. 2.
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Horvát Boldizsár az 1848-as népképviseleti országgyűlés tagjaként részt vett a debreceni országgyűlésen, ezért
hadbírósági eljárás alá vonták. 1850-ben kapott amnesztiát. Az 1861. évi országgyűlésben a felirati párt
képviselője. A kiegyezés után az Andrássy kormány igazságügyminisztere lett lemondásáig, 1871. május 26-ig. A
kiegyezés után először szülővárosát, Szombathelyet képviselte, majd 1884. és 1887. évi választáson Temesvár
képviselőjeként jutott be a parlamentbe. OGY. ALM. 1888, 225-226.
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melyek azok az eszmék, melyek nem valósultak meg március 15-e eszméiből. Először is nem
jött létre az a demokratikus állam, ami akkor a nemzeti lelkesedés napjaiban a vágyak
középpontjában állt. Egyik legfontosabb hiánynak nevezte, hogy a bitokviszonyokból a feudális
elv még mindig nincs kiküszöbölve. Emellett az állami intézmények egy része még mindig
majdnem kizárólag a születési előjogokon nyugszik. „Nincs nagyobb ábránd demokratikus
államot akarni demokratikus társadalom nélkül s, hogy e szerint a stagnáció e téren mindaddig
fog tartani, míg e demokratikus impulzus magából a társadalom kebeléből nem indul ki.”686
A Vasárnapi Ujság, mely az 1870-es, 1880-as években még rendszeresen nem tudósít a március
15-i eseményekről, illetve megemlékezéseket sem mindig közöl az ünnepnap alkalmából,
ebben az évben, 1885-ben – mivel éppen március 15-ére esett a lap megjelenése – egy rövid kis
eszmefuttatással emlékezett, melyben kitűnően megvilágította a dualista korszaknak a mai
értelemben vett demokratikus jogokhoz fűződő ellentmondásos viszonyát. „Még mindig
ünnepeljük e nevezetes napot, pedig mekkora különbség az akkori és mostani idők szelleme
között!” – állapította meg a cikk írója, aki közben igyekezett bizonyítani, hogy egy nemesebb
cél érdekében el kell viselni a szabadság korlátozott voltát: „Ám azért jól van ez így. A bajt el
kell viselnünk a hasznáért. A szabadság szilaj mén, mely sokszor leveti lovasát, míg ez
megtanulja a szilárd ülést. Minden forradalom salakkal jár, de idővel kihányja magából, és
csak megülepedett állapotában válik tisztán élvezhető színborrá. De az egyenlőség és
testvériség ? Hol késnek az éji homályban?”687
A következő évben, 1886-ban a március 15-i ünnep politikai aktualitását azt adta, hogy éppen
az ünnep napján tartották a képviselőházban a törvényhatóságokról szóló törvényjavaslat
általános vitáját követő záróbeszédeket. Tisza Kálmán miniszterelnök egy és negyed órás
beszédben védelmezte a törvényjavaslat sarkalatos pontjait, reflektálva az ellenzék – elsősorban
Bartha Miklós, Helfy Ignác, Ugron Gábor, Apponyi Albert, Szilágyi Dezső, Veszter Imre és
Horánszky Nándor – szavaira. A képviselőház végül névszerinti szavazáson március 16-án
általánosságban elfogadta a törvényjavaslatot, ezzel utat nyitva a közigazgatás végleges
államosítása felé.688
Az ifjúság az Árvay kávéházban tartott értekezletet, ahol a március 15-i ünnepség száz fős
rendezőbizottságát, valamint a szónokokat és a szavalatok előadóit választották meg. A
megjelent egyetemistákat a rendezők arra kérték, hogy minél többen lépjenek be az éppen
frissen megalakult tudományos és műegyetemi dalegyletbe, hogy ezzel is emeljék az ünnepség
színvonalát.689 1886-tól figyelhetjük meg azt a jelenséget, hogy az egyetemisták igyekeztek
nyitni a fővárosi rendezvényükkel a nagyközönség felé. Céljuk az volt, hogy a fővárosi civil
egyesületek is kapcsolódjanak be az ifjúság ünnepségébe. Ennek érdekében a százas bizottság,
Takács Ádám joghallgató elnökkel az élen, felkérte a fővárosi egyesületeket, hogy
kapcsolódjanak be az ünneplésbe.690 A rendezőbizottság a március 13-i ülésén elhatározta, hogy
a tudomány és műegyetemi ifjúság nevében táviratot intéz Kossuthoz és a kolozsvári
egyetemhez.691

Egyetértés, 19. évf. 1885. márc. 16. 74. sz. 3.
Vasárnapi Ujsag, 32. évf. 1885. márc. 15. 11. sz. 178.
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A névszerinti szavazás eredménye 207 igen és 141 nem szavazat. Rendkívüli esetnek számított, hogy Horváth
Boldizsár és Göndöcs Benedek nemmel szavazott. Egyetértés, 20. évf. 1886. márc. 17. 76. sz. 1.
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Egyetértés, 20. évf. 1886. márc. 7. 66. sz. 2.
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A felhívás szövegét lásd Egyetértés, 20. évf. 1886. márc. 13. 72. sz. 3.
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Egyetértés, 20. évf. 1886. márc. 14. 73. sz. 3.
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Az egyetemisták március 15-i ünnepségén megjelent Csanády Sándor függetlenségi képviselő,
de nem nyilvánult meg, beszédet nem tartott. Az egyetemi dalárda előadásában felcsendült
Himnuszt követően az ünnepi beszédet H. Nagy Sándor bölcsészhallgató mondta, aki első ízben
fektette a hangsúlyt mondanivalójában arra, hogy szükséges a magyar nemzeti tudatot erősíteni
az országban. Nem elég, hogy március 15-e szelleme megérintse az ifjúságot. Élni a
szabadsággal, megtartani azt, örülni az egyenlőségnek és azt továbbfejleszteni, híven követni a
testvériség magasztos tanait, mindez önmagában még nem hazaszeretet, ennél több kell,
magyarnak kell lenni. „Minden ember legyen ember és magyar, A kit e föld hord s egével
betakar.” (…) „De kell, hogy ez az eszme, hogy ez az érzés terjedjen el földben, vízben,
levegőben, terjedjen el széles e hazában, s termékenyítse meg a szirtet is, hogy minden rög,
melyet Szent István palástja betakar, minden rögnek legkisebb lakója is: olyan igaz magyar
legyen, mint voltak ők, márciusi ifjak!”692 A szónoklat végén Kossuth nevét is beleszőtte
beszédébe. „Föl nemzetem! Jussanak eszedbe világhódító híres őseid. Másfél ezred néz ránk
ítélő szemmel Attilától egész Kossuth Lajosig!” Kossuth nevére óriási lelkesedés tört ki a
tömegben, de Melly Béla693 joghallgató beszédében már a beteljesedés illúziójából vizsgálja a
38 évvel ezelőtti eseményeket. „38 év előtt a szabadságot ünnepelték, ma a szabadsággal
ünnepeljük nemzetünk apostolait.” Petőfi alakja megszelídítve jelenik meg. Már nem az eredeti,
radikális költő, az „Akasszátok fel a királyokat” szerzője, hanem csupán a hazaszeretet
jelképe.694 A beszéd semmitmondó általánosságokat fogalmazott meg, aktuálpolitikai
kérdéseket nem feszegetett.
1886-ban a Függetlenségi és 48-as Párt nevében a Szikszay vendéglő első emeletén tartott
ünnepi bankettről Irányi Dániel azt üzente az ország közvéleményének, hogy az egyetlen párt,
amely a valódi 48-as elveket képviseli, egyedül csak a Függetlenségi Párt. Az országgyűlésben
ugyan kisebbségben vannak, de meggyőződése, hogy a nép körében többséget élvez. Csak a
gyalázatos választási rendszer az, mely ezt a pártot kisebbségben tartja. A banketten Lükő Géza
Kossuthról emlékezett meg.695
1887. március 15-én Ferenc József és családja, Erzsébet királyné és Rudolf trónörökös is a
fővárosban tartózkodott.696 Mindez a fővárosi március 15-i megemlékezésekre nem volt
hatással. Az ünnep napján éppen békés udvari ebéd volt a várban.697
A függetlenségi Egyetértés hasábjait olvasva azonban úgy érezhetjük, mintha fokozódna a
belpolitikai feszültség. Az Egyetértés szerint többé nem lehet elhallgatni 1848 és 1867 közötti
különbséget. „Mintha újra ama nagy év márciusi szellője futna végig a hon terein és a
Egyetértés, 20. évf. 1886. márc. 16. 75. sz. 4.
Feltehetően azonos Dr. Melly Béla árvaszéki elnökkel, akit a fővárosi közgyűlés határozatának értelmében
1920-ban nyugdíjaztak 37 év munkaviszony után. (A millenniumi évet duplán számolva.) Lásd Budapest Főváros
Közgyűlés jegyzőkönyvei 1920. Budapest, 1920. (1920. szept. 23-i közgyűlés) 218.
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„Téged ünneplünk hazám halhatatlan költője, ki itt merengsz el a Duna habjai mellet, ki a messzeségben nézed
az alföld délibábját és esküre emelt kezeddel lelkesítesz szüntelen. Szíved kiégett, de lángjainál melegedett fel
nemzeted. Dermedt karjaiba te adtál új életerőt. A te szavad tette őt bátorrá, és aki nem tudta, hogy mi a
hazaszeretet, az tőled tanulta imádni hazáját. Hozzád jönnek a szerelmesek, ha szívök titkát súgják egymásnak,
hozzád jön a gyöngéd nő, a komoly férfi, az ifjú, kinek még ábrándos a világa és hozzád jön az agg, kit az élet
terhe már a sír felé von, mert mindenek pengetted szíve húrjait, mert mindnek őszintén dalolád érzelmeit. Nagy
eszmék, nagy érzelmek vannak költészetedben!” Az ünnepségen Párthényi László joghallgató szavalta el Bartók
Lajos Márczius tizenötödike című alkalmi költeményét és Karsay István műegyetemi hallgató a Nemzeti Dalt.
Egyetértés, 20. évf. 1886. márc. 16. 75. sz. 4.
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1887. márc. 1. 59. sz. 3., Egyetértés, 21. évf. 1887. márc. 6. 64. sz. 3.
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szabadságért lelkesülő ősök szellemének kellene ismét feltámadnia, hogy a hősiesség és
áldozatkészség tetteivel tegyen tanúságot a magyar nemzet meg nem fogyott életerejéről. Mi
okozta ezt? Talán az, hogy az uralkodó kormányrendszer sorvasztó hatásai többé el sem
altathatják a nemzetet, a reánk idézett romlás nagysága immár felriasztja a mesterséges
szerekkel elkábított közérzületet? (…) Bizonyos, hogy a közérzet sohasem fogta fel annyira a
különbséget, mely az apák törekvései és a ma uralkodó irányzatok között, a 48-iki nagy kor
igazságai és a jelenlegi alkotmányos élet eredményei között létezik. (…) Tisztábban áll előttünk,
mint valaha, hogy az 1848. küzdelem legszentebb öröksége: a teljes állami függetlenség és a
teljes nemzeti testvériség megalkotása. Kik azzal ámították magukat, hogy a függetlenség
hiányárért a nemzet kárpótlást nyerhet az anyagi előhaladás előnyeiben, idáig
meggyőződhettek, hogy nemzeti függetlenség nélkül nincs biztosított anyagi előhaladás
sem.”698
Az egyetemi ifjúság szokásos Egyetem téri rendezvényén Kerekes Ernő bölcsészhallgató
Reviczky Gyula „Március 15-én” című alkalmi költeményét szavalta. Érdekessége az
eseménynek, hogy az ünnepséget rendező bizottság699 cenzúrát gyakorolt a vers felett és néhány
túlzottan erősnek ítélt sorát egyszerűen kihúzatta a költővel. 700 Az Egyetértés tudósítója
hangsúlyozta, hogy az ifjúság szónokai egyszer sem emlékeztek meg nyíltan Kossuthról, csak
a cenzúrázott alkalmi költemény, az is csak burkoltan, úgy, hogy Kossuth nevét nem említette.
„Nem ez nem az a márciusi szellő! – mondja a költő. Nem a szabadság éltető lehe, Egy alvó
népet új életre keltő, Hogy százados rabláncit tépje le! A nagy, a negyvennyolcas márciusnak
Fájó emléke néhány béna kar, S távol, hol citrom és narancs virulnak, Honán kívül a
legnagyobb magyar!”701 Reviczky hangjából ég így is, a finomítások ellenére érződik az
elégedetlenség hangja. Az Egyetem téri ünnepség szónoka, Bakats Béla joghallgató beszédében
kerülte az aktuális politikai kérdéseket, nem tett utalást a függetlenségi gondolatra. Az Egyetem
térről az ifjúság és az ünneplő közönség a Ferenciek terén és a Kígyó utcán át a Városház térig
vonult, útközben spontán a Kossuth nótát énekelve jutottak el Petőfi szobrához, ahol már nagy
tömeg várta az ifjakat. Szomjas Lajos joghallgató beszéde szintén békés hangot ütött meg.
„Eddig érezni és meghalni kellett a honért, most élni és dolgozni kell azért. És ha a béke és
egyetértés lengi át e szép hazát, akkor fogjuk igazán, méltóan megünnepelni március 15-ét.”
Az ifjúság utcai ünnepségén politikusok nem jelentek meg.702 Ugyanakkor este a Kommer-féle
vendéglőben tartott banketten az ifjúság egyértelműen áldozott a Kossuth kultusz oltárán.
Szilágyi Artúr joghallgató köszöntőt mondott a száműzött hazafira, majd Szomjas Lajos
indítványára táviratot küldtek Kossuthnak. A távirat szövege a következő volt: „Üdvözöl
eszméid fenntartója, küzdelmeid folytatója – a magyar ifjúság!”703 Andreánszky Jenő
orvostanhallgató a megjelent lengyel vendégeket éltette704 Az esti ifjúsági bankettbe az is
belefért, hogy Barabás Béla, volt olvasóköri elnök a független Magyarországra emelje poharát.

Egyetértés, 21. évf. 1887. márc. 16. 74.sz. 3.
A rendező bizottság tagjai között volt Magyar Károly elnök, Hódy Lajos, Stranszky Sándor, Andreánszky Jenő,
Harmatzy Dezső, Nékám Lajos. Egyetértés, 21. évf. 1887. márc. 12. 70. sz. 2.
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A Függetlenségi és 48-as párt a Szikszay vendéglő első emeletén a párt fővárosban maradt
tagjainak jelenlétében a szokásos zártkörű rendezvényen ünnepelt. Szoboszlay József705
Kossuthot köszöntötte, Lázár Ádám706 a Függetlenségi Pártot, Gulácsy Gyula707 Irányit és
Helfyt. Az egybegyűltek táviratot küldtek Kossuthnak.
1888-ban a negyvenedik évforduló különlegessége, hogy az egyetemi ifjúság első alkalommal
rendezett külön délelőtti ünnepséget a pesti vigadó egyik termében, ahová meghívták Jókai
Mórt. Jókai felolvasásában a régi március 15-i ünnepségekre emlékezett. Az esti banketten
pedig több országgyűlési képviselő is megjelent. Politikus részvétele az egyetemi
ünnepségeken ez idáig nem volt szokásban, kivéve a török ügy kapcsán felkorbácsolódott
hangulatban, 1878-ban látogatott el az ifjúság bankettjére Orbán Balázs. Este a bankettre
meghívták Irányi Dánielt, Jókai Mórt, Pálffy Albertet és Degré Alajost.708
Ezen az első délelőtti ünnepségen, melyet az egyetemi olvasókör rendezett az egyetemi dalkör
a Szózat éneklésével nyitotta meg. Ezt követően Kerekes Ernő szavalta el Arany János:
Rendületlenül című versét, majd Jókai felolvasása után Ábrányi Emil ez alkalomra írt versét
Vámossy Zoltán mondta el.709
Délután 3-kor az Egyetem téren a sajtó szerint a szokottnál nagyobb tömeg gyűlt össze a
negyvenedik évforduló alkalmából.710 A különlegesen feldíszített, szőnyegekkel és zászlókkal
borított emelvényről Jászi Viktor711 joghallgató mondott alkalmi beszédet, melyben a 12 pont
jelentőségét fejtegette és a jogegyenlőség fontosságát hangsúlyozta. A tömeg az Egyetem utca,
Kígyó utca, Kötő utca útvonalon vonult át a Petőfi-szoborhoz, ahol Csomasz Béla olvasóköri
elnök beszélt. Beszédéből részleteket nem ismerünk.712 Az esti bankettet a Vigadó
különtermében tartották. A szokottnál nagyobb körben ünnepelt az ifjúság, a politikusokon
(Irányi) és a korábbi márciusi ifjúság szereplőin (Pálffy Albert, Degré Alajos) kívül az egyetem
tanárai is megjelentek, köztük Herczeg, Vécsey és Hoffmann. A pohárköszöntők sora jól
szemlélteti a dualizmusban uralkodó kettősséget, melyben az újabb generáció szemében a király
és Kossuth Lajos alakja jól megfért egymás mellett. Az első pohárköszöntőt Csomasz Béla
olvasóköri elnök a királyra „a 48-as törvények első szentesítőjére, a 48-as honvédek árváinak
gyámolítójára”713 emelte, míg a másodikat Gonda Dezső joghallgató Kossuth Lajosra. Jászi
Viktor Jókait köszöntötte, aki betegségre hivatkozva az esti rendezvényen már nem jelent meg.
Külön köszöntötte az ifjúság ez alkalommal először a 48-as honvédek megjelent küldöttségét.
A tizedik pohárköszöntőt Hoffmann egyetemi tanár Deák Ferencre emelte, majd közvetlenül
ez után Irányi Dániel szerkesztésében táviratot intéztek Kossuth Lajoshoz: „A budapesti
1875-ben a nagykállói kerület országgyűlési képviselője az Egyesült Közjogi Ellenzék, a Függetlenségi Párt
elődjének színeiben. A következő választásokon nem indult, majd 1886-ban időközi választáson régi kerületében
megválasztották a Függetlenségi Párt programjával. OGY. ALM. 1886, 169-170.
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törvényeket V. Ferdinánd szentesítette, míg a honvédek árváinak Ferenc József adományozott nagyobb összeget
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egyetemi ifjúság március 15-ét ünnepelvén szent fogadást tett, hogy a 48-iki elvhez élte fogytáig
tántoríthatatlanul hű marad, s egyszersmind önről tisztelt nagy hazafi, a 48-iki törvények
lánglelkű főalkotójáról hálásszívvel megemlékezve azon forró kívánságát fejezi ki egyhangú
lelkesedéssel, hogy önt a Magyarok Istene még sokáig boldogul éltesse, s engedje meg, hogy a
boldog hazában viszontláthassa.”714 A távirat szövege illeszkedett a dualizmus kormányzati
felfogásához, azaz Kossuthban csak az 1848-as törvények nagy alkotóját tisztelte, ezzel
1848/49 összetett jelentéstartalmából azt az alkotmányos alapot emelte ki, mely a kiegyezéssel
létrejött rendszerben is maximálisan elfogadható volt. A kompromisszumra törekvést tükrözi
az is, hogy az egyetem tanára Deák Ferencre emelte poharát. Deák személye eddig nem jelent
meg az ifjúság március 15-i rendezvényein.
A negyvenedik évfordulóról összességében elmondható, hogy a fővárosi ifjúság igyekezett
szélesebb körre kiterjeszteni saját ünnepségét, ezt a célt szolgálta az első alkalommal
megrendezett délelőtti matiné, illetve az az esti bankett, melynek keretében nyíltan próbálták
közös platformra helyezni a dualizmus feltétlen híveit és Kossuth Lajos személyét. Ennek
jelképe lehet, hogy meghívták a kormánypárti Jókai Mórt és a függetlenségi elvek hű
képviselőjét, Irányi Dánielt is a rendezvényre, igaz mindketten az 1848-as márciusi ifjak
tevékeny tagjai voltak.
3.8. Március 15-e a nagy véderővita árnyékában (1889)
1889 beköszöntével véget értek Tisza Kálmán kormányzásának békés évei. 1889 januárjában
megkezdődött az új véderő-törvényjavaslat tárgyalása, mely meglehetősen felkorbácsolta a
belpolitikai hangulatot. A feszültségektől terhes légkör a március 15-i ünnepségekre is nagy
hatást gyakorolt. 1889 januárjában heves utcai tüntetésekre és sok esetben a rendőrséggel való
összecsapásokra került sor, melyeknek végül csak Rudolf trónörökös váratlan halálhíre és az
uralkodópár iránt megnyilvánuló gyász állított gátat.
Az új véderő-törvényjavaslat a közös hadsereg létszámának növelését irányozta elő, és
elhallgatta a véderő rendszerének tízévenkénti újratárgyalásának kötelezettségét, valamint
előírta az egy éves önkéntesek számára, hogy ezentúl a tiszti vizsgát német nyelven kell
letenniük. Amennyiben ez nem sikerülne, úgy a szolgálati idő még egy évvel meghosszabbodik,
azaz egy évről kettőre emelkedik. Ez utóbbi tervezett rendelkezés különösen bántotta az
egyetemi ifjúságot. Országos összefogás keretében tiltakoztak a fiatalok a tervezet ellen. Január
27-én délelőtt a pesti Vigadóban országos ifjúsági nagygyűlésre került sor,715 melyen az ifjúsági
tiltakozást támogatandó az ellenzéki, elsősorban függetlenségi párti képviselők is megjelentek
országos politikai rangra emelve ezzel az ifjúság megmozdulását. 716 A véderő javaslat elleni
Egyetértés, 22. évf. 1888. márc. 16. 76. sz. 3.
A gyűlésen küldöttség által képviselt fővárosi és vidéki felsőfokú intézmények a következők voltak: a budapesti
egyetem összes fakultása, a kolozsvári egyetem, a nagyváradi, a pozsonyi, a pécsi, a máramarosszigeti, a kassai, a
győri, a debreceni, az egri, a sárospataki, a kecskeméti, és az eperjesi jogakadémia, a selmecbányai bányászati
akadémia, az iparművészeti iskola, a kassai gazdasági tanintézet, a debreceni gazdasági tanintézet, a Budapesti
Kereskedelmi Akadémia, a budapesti állatorvostan hallgatók, a Röser-féle tanintézet. Egyetértés, 23. évf. 1889.
jan. 27. 27. sz. 4.
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Az ifjúság szertartásosan vette fel a kapcsolatot a Függetlenségi Párttal. Január 14-én öt tagú küldöttséget
menesztettek Irányi Dánielhez, hogy bejelentsék, általános ifjúsági gyűlést kívánnak tartani a véderőtörvényjavaslata ellen január 27-én, vasárnap. Irányi Polonyi Gézát jelölte ki a párt részéről az ifjúsággal való
kapcsolat fenntartására. Egyetértés, 23. évf. 1889. jan. 16. 16. sz. 5. Az országgyűlési képviselők közül jelen
voltak: Orbán Balázs, Madarász József, Mocsáry Lajos, Horánszky Nándor, Kaas Ivor, Lukáts Gyula, Justh Gyula,
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Györffy Gyula, Papp Elek, Gulácsy Dezső, Rencizky Árpád, Szecsődy Kálmán, Papp Elek, Fenyvessy Ferenc,
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küzdelem határozottan megnyitotta az utat a pesti egyetemi ifjúság és a függetlenségi ellenzék
– ettől kezdve a korszakban végig fennmaradó – hosszú távú együttműködése előtt. Irányi az
ifjúság január 27-i esti bankettjén úgy nyilatkozott, hogy akié az ifjúság, azé a jövő. Az
együttműködésről Irányi megállapította, hogy a függetlenségi képviselők nagyon sok erőt
merítenek ezekben a nehéz napokban az ifjúságból. Az ifjúsági gyűlés elfogadta a határozati
javaslatot a véderő tervezett módosítása ellen.717 A résztvevők kokárdát tűztek mellükre, így a
március 15-i jelkép az országos tiltakozás szimbóluma lett. Az ifjúság szónokai: Orbán János,
Rácsky Gyula, Lengyel Sándor, Egry Dezső, Gonda Dezső, Óváry Pál, Veiszfeld Vilmos és
Takács Zoltán voltak. Gonda azt hangsúlyozta, hogyha magyar miniszter, magyar szívvel,
magyar érdekből kérné a véráldozatot, szívesen megadná az ifjúság. De most a magyar
alkotmányt és a nemzet jogait kell megvédelmezni. Az ellenzéki politikusok érvelését követve
ebben a kérdésben az ifjúság szónoka elsősorban arra gondolt, hogy a véderő tízévenkénti
újratárgyalásának joga a kiegyezési törvényben biztosított alkotmányos jog, amiből nem szabad
engedni. Veiszfeld szerint az egy éves önkéntességet az értelmiség érdekeinek védelmére
találták ki, tehát a kilátásba helyezett két éves szolgálat a magyar kultúra elleni támadásként
fogható fel. Takács Zoltán szerint, az ifjúság csak annyit kíván, hogy adják meg neki a jogot
arra, hogy a nemzet érdekeit nemzeti nyelven szolgálhassa, csak annyit követel, hogy a magyar
hazáért magyar zászló alatt halhasson meg, ha kell! Felszólalt még Irányi Dániel, Polonyi Géza
és Báró Kaas Ivor, a belváros képviselője, a régi, híressé vált 1860. évi ifjúsági mozgalomnak
egyik vezetője. Polonyi szerint a véderő-törvényjavaslat volt az, amely végre felrázta az
országot abból a tespedtségből, mely az 1875-ös fúzió óta tartott. Kárhoztatta a javaslatot, mert
az szerinte azt követeli a magyarságtól, hogy németté váljon.718
Az ifjúság a véderőtörvény elleni harcban nyíltan kereste a kapcsolatot a nagy száműzöttel,
Kossuth Lajossal. A január 26-i előkészítő értekezletről táviratot küldtek Kossuthnak,719 aki
válaszolt is az ifjúságnak segítő kezet nyújtva az alkotmányos harchoz. Este az ifjúság
bankettjén a Vigadóban olvasták fel Kossuth választáviratát: „Köszönet a magyar ifjúság
országos gyűlésének a rokonszenves megemlékezéséért. Áldásom elhatározására: Helyt állni
az elvek megvalósításáért, melyekhez nevemet hozzáfűzte, méltó egy nagy korszaknak
történelmére. Azon elvek magyarázzák nemzetünk ezredéves életét. Csak a hűség hozzájok
ígérhet neki egy második ezredéves életet, nélküle kivetkőzve nemzeti jellegéből, még mint
nemzetiség is elfullasztatnék s nemzet nem lehetne. A magyarnak joga és hivatása nemzetnek
lenni, hazáját állammá tenni. Ennek egyik nélkülözhetetlen kelléke a nemzeti hadsereg magyar
Gróf Károlyi Gábor, Tulok Benő, Szadovszky József, Boda Vilmos, Kun Miklós, Madarász Jenő, Dobai Antal,
Majthényi István, Pappszász Károly, Szvastits és Szentiványi Árpád. Egyetértés, 23. évf. 1889. jan. 27. 27. sz. 4.
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A határozati javaslat pontjai a következők voltak: 1. A magyar ifjúság fájdalommal veszi tudomásul, hogy a
véderő-törvényjavaslat módosítása iránti kérelmei sem a kormány sem a szabadelvű párti többség által figyelembe
nem vétetett. 2. A törvényjavaslatnak az a burkolt célja, hogy az egyéves önkéntes katonai szolgálat helyett
bevezesse a kétéves szolgálatot, amit az ifjúság megalázónak tart. 3. A nemzet méltóságával
összeegyeztethetetlennek tartja az ifjúság a német tiszti vizsga bevezetésének kötelezettségét, annak ellenére, hogy
elismeri, fontos a német nyelv elsajátítása. 4. A magyar ifjúság hazáját és koronás királyát életének feláldozása
árán is kész mindig megvédelmezni, de ragaszkodik magyarságához és ezredéves alkotmányához.5. A magyar
ifjúság ünnepélyesen tiltakozik minden olyan törekvés ellen, amelynek nyíltan bevallott vagy titkos célja a
németesítés. 6. A magyar ifjúság a haza és a király iránti kötelességét hazafias lelkesedéssel és teljes mértékben
csak egy magyar nemzeti hadseregben teljesítheti, „de a legkevesebb, amit a veszély idején teljesítendő
önfeláldozó hadiszolgálatnak sikere érdekében követelhet, az, hogy a tartalékos tiszti szolgálatra képesítő
vizsgálatot a magyar állam hivatalos nyelvén letehesse.” Egyetértés, 23. évf. 1889. jan. 27. 27. sz. 4.
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Egyetértés, 23. évf. 1889. jan. 28. 28. sz. 2.
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Az ifjúság távirata a következő volt: „A magyar ifjúság országos gyűlése lelkesedéssel hangoztatja e percben
az Ön nevét, szent fogadást téve, hogy a magasztos eszmékért, melyek e névhez fűződnek, utolsó csepp véréig
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zászlóval, magyar vezénylettel, magyar szellemmel. Nem magyar az, cudar az, ki ez irány felé
való előlépéstől el akar terelni. Az ifjúság hazafias szelleme hazánk jövőjének reménye,
biztonságának záloga. Neki szól az intelem. Ébren légy magyar, őrt ki fog állani, ha nem te
hazádért? Kitartás! Sursum corda!”720 A felfokozott hangulatban a közönség rázendített a
Kossuth nótára, majd közvetlenül ezután Degré Miklós, a budapesti egyetemi olvasókör
elnökének javaslatára köszöntőt mondtak Ferenc József királyra is.721
A véderőjavaslat feletti általános szavazásra január 29-én került sor a képviselőházban, ahol
129 többséggel elfogadták azt. A véderő kérdése ugyanakkor a kormányzó pártot is
megosztotta. Többen távolmaradásukkal tüntettek és számos kormányzópárti, illetve volt
kormánypárti politikus nemmel szavazott.722 A törvényjavaslat általánosságban való
elfogadásának híre a képviselőház előtti Sándor utcában, illetve a Múzeumkertben gyülekező
tömeg körében roppant elégedetlenséget szült. A távozó képviselőket pártállásuk szerint hol
„Abcug!”, hol „Éljen!” kiáltásokkal fogadták. A tömeg soraiban minduntalan „Le Tisza
Kálmánnal” „Éljen Kossuth!” kiabálások hallatszottak. Aztán a tömegből valaki elkiáltotta
magát, mint 1848-ban, „Fel Budára” és a sokaság megindult a Lánchídon keresztül a
miniszterelnöki hivatal és a honvédelmi minisztérium elé. Molnár felügyelővel az élen egy
szakasz lovasrendőr ment át a Lánchídon a tüntetőkkel, akiket fent a várban a Szent György
utca torkolatánál már két századnyi katonaság várt a 32. ezredből. A Hentzi szobor elé a királyi
várőrség egy szakaszát állították fel. Végül a lovasrendőrök leszorították a várból a tüntetőket.
Ezután a pesti oldalon elszabadult a pokol. A tüntetők először Ugron Gábor Vas utcai lakása
elé vonultak, ahol Baranyi Ádám rendőrfelügyelő vezetésével a lovasrendőrök kergették szét
őket, miután a békés távozásra való felszólításnak nem engedelmeskedtek. Ezután a tömeg a
Kerepesi útra menekült, ahol ismét rendőrök várták őket Bornemissza Boldizsár parancsnok
vezetésével. Az utcai sokaság egyre csak nőtt. Számos járókelő és iskolás gyerek keveredett
közéjük. Kövek repültek, mire a lovasrendőrök a tömegbe vágtattak, egy gyermek is elterült,
ami csak fokozta az elégedetlenkedők amúgy is feszült hangulatát. Az időközben ötezer főre
növekvő tüntető csoport a Károly körút irányába menekült, ahol már egy század huszárral
találták magukat szemben. Este kisebb csoportok indultak útnak a városban, a Mérsékelt
Ellenzék Kálvin téri székháza, Ugron Gábor, Polonyi Géza, Szilágyi Dezső, illetve Károlyi
István lakása elé vonultak szimpátiájukat kifejezni. Végül a forrongó hangulatban a Kerepesi
út és az Andrássy út gázlámpáit beverték.723
Közben este a Vigadó kistermében Ugron Gábor tiszteletére, aki az ellenzék részéről a
záróbeszédet tartotta a képviselőházban, bankettet rendeztek 80 képviselő jelenlétében, mindkét
ellenzéki párt részvételével. A résztvevők hangsúlyozták, hogy Tisza Kálmán korrupt
rendszerének megbuktatására a két párt képes összefogni.
Másnap január 30-án reggel ostromállapot képét mutatta a főváros. A múzeum mögött 200
huszár állt készenlétben, a Sándor utcát pedig a hatodik gyalogezred két százada zárta el. A
házakon Kammermayer Károly polgármester hirdetményét olvashatták a járókelők, mely
szerint, mindenki tartózkodjon a csoportosulásoktól, mert a legkisebb rendzavarást is a
legszigorúbban fogják megakadályozni. Ennek ellenére a műegyetem udvarán, mely ekkoriban
Egyetértés, 23. évf. 1889. jan. 28. 28. sz. 1.
Egyetértés, 23. évf. 1889. jan. 28. 28. sz. 2.
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a Sándor utcai képviselőház mögött található, mai Trefort-kerti telken volt,724 a fiatalok
kormányellenes jelszavakat skandáltak, mire az Esterházy utca felöl berontott a katonaság és
tíz egyetemistát karddal megvágtak. Ezzel párhuzamosan tüntetők kisebb csoportja a várban
Hentzi szobrát kővel és tojással dobálta meg, mire a katonaság kergette el őket. Délután az
egyetem belső udvarán az egyetemisták sérült társaikra emlékeztek, erre a katonaság ismét
rájuk rontott és szuronyokkal nyomta be őket az épületbe.725
Eközben délután fél 4-kor jött a hír Rudolf trónörökös tragikus haláláról, mely délután öt óra
tájban terjedt el a városban.726 A hangoskodás abbamaradt és estére minden elcsendesedett. A
dühös kormányellenes, felfokozott politikai légkör ellenére az együttérzés hangjai nyilvánultak
meg még az ellenzéki sajtó hasábjain is. A képviselőház február 1-én csak a részvétkifejezés
okán ült össze, utána érdemleges ülésre már csak a temetés után került sor. A katonaságot az
utcákról visszarendelték.727 A temetést február 5-én tartották. Ezt követően, a magyarországi
feszült légkör ellenére, február 11-én Ferenc József és Erzsébet Budapestre, majd a fővároson
keresztül Gödöllőre utazott. Impozáns és rendkívül lojális volt a megtört uralkodópár
fogadtatása. Nemcsak a kormány várta gyászruhában a királyi párt a pályaudvaron, hanem
amerre a szomorú menet elhaladt, a gyászruhába öltözött közönség némán állt sorfalat az utak
mentén. A függetlenségi sajtó is uralkodópár iránt megnyilvánuló népszeretetről beszélt,
miközben országszerte népgyűléseket tartottak a véderő-törvényjavaslat ellen.
Február 14-én kezdődött el ismét a véderőjavaslat képviselőházi tárgyalása. Rudolf trónörökös
halála utáni letargikus állapotból felébredve újrakezdődött a harc a véderőjavaslat ellen, mely
alaposan rányomta bélyegét a fővárosi március 15-i ünnepségek hangulatára is.
Február 13-án és 14-én újabb ifjúsági tüntetésekre került sor a fővárosban. Ennek közvetlen
előzménye az volt, hogy február 12-én elfogták Takács Zoltán ügyvédjelöltet, az ifjúság egyik
vezérét, mert állítólag a Sándor utcai Pongrácz vendéglőben azt állította, hogy Tiszát fel kell
akasztani. Erre az ifjúság elhatározta, hogy küldöttség útján fog tiltakozni az eljárás ellen Török
János fővárosi rendőrfőkapitánynál.728 A cél érdekében február 13-án este a Pongrácz
vendéglőből 400-500 hallgató indult a Kossuth nóta éneklése és a király éltetése mellett
tüntetni. A város utcáit járva Tiszát, Csákyt és Fejérváryt kárhoztatták a kialakult helyzetért,
miközben Takács Zoltánt éltették.729 A Mérsékelt Ellenzéki Kör és a Függetlenségi Párt
székháza elé vonultak, hogy megéljenezzék az ellenzéki képviselőket, majd a Nagymező utcába
mentek Füzesséry Géza ügyvédi irodája elé, ahol Takács Zoltán dolgozott. Ezt követően a
fővárosi kapitányságra indultak, hogy macskazenét adjanak Török Jánosnak, ahol azonban
rájuk rontottak a rendőrök. Kardlapoztak, sok embert (köztük járókelőket is) bántalmaztak az
egyenruhások. Végül 48 embert vittek be kihallgatásra.730
Az 1871-es országgyűlési határozatban nemcsak a József ipartanoda egyetemi rangra emelése szerepelt, hanem
az is, hogy a József Nádor Műegyetemet Pesten kell elhelyezni. Ennek megfelelően ideiglenesen kibéreltek az
egyetem számára egy még ma is álló kétemeletes bérházat, és ezzel egy időben elkezdték keresni a végleges
elhelyezés lehetőségeit. Erre a legalkalmasabbnak a Múzeum körúttól az Esterházy utcáig terjedő telek találtatott,
amelyet az oktatási kormányzat 1879-ben szerzett meg. Az új épületeket Steindl Imre műegyetemi professzor
tervezte. Az építkezés 1880 augusztusában kezdődött meg. A kisebb, kémiai épület 1882 őszére, a főépület egy
évvel később vált beköltözhetővé. forrás: http://egykor.hu/budapest-viii--kerulet/trefort-kert-egyetemiepuletei/2691.
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Másnap február 14-én délelőtt az egyetemi templomban még Rudolf trónörökös rekviemjén
képviseltették magukat az egyetemisták, de már akkor nyílt titok volt, hogy a mise után a
képviselőház elé mennek, hiszen aznap kezdődött két hét szünet után újból a véderőjavaslat
tárgyalása. A Múzeumkertben nemzeti színű karszalagos detektívek tartották fenn a rendet, a
Sándor utcába senkit sem eresztettek be Splényi detektívfelügyelő rendőrei. Mivel a
képviselőház közelébe nem fértek, délután a Sándor utcai Pongrácz vendéglőben gyülekeztek
az egyetemisták, majd a műegyetem kertjében, a képviselőház háta mögött abcugolták Tiszát
és éltették Apponyit és Polonyit. (Ide nyílt a képviselőház büféjének ablaka.) Délután fél 3-kor,
annak hírére, hogy Takács Zoltán, akit időközben kiengedtek, a Pongrácz vendéglőbe ment, az
ifjúság odasereglett. Takács rövid beszédet mondott. A vendéglő előtt, a Sándor utcában
gyülekező ifjúságot a rendőrség minden átmenet nélkül megrohanta. Betörtek a szomszédos
Kucsera nevű vendéglőbe is, és előállították az ott lévő ártatlanokat is. A felbőszült rendőrök a
kapualjakba is beugrattak és az odamenekült embereket, asszonyokat ütötték, de felnógatták
lovaikat a fűszeres boltok lépcsőire is, folyvást ütve az oda felszorult és menedéket kereső
embereket. Legalábbis az Egyetértés így kommentálta az eseményeket. 731 Este az Egyetem
térről hazafias dalokat énekelve vonult az ifjúság a Ferenciek terére az Athenaeum elé, ahol
meggyújtották a kormánypárti Nemzet számait. Tüntetésük során az egyetemi ifjak nyíltan
keresték a kapcsolatot az ellenzéki politikusokkal. A Nemzeti Kaszinó előtt az ifjúság a Károlyi
grófokat éltette, mire a kaszinó ablakaiból visszaintegettek nekik, (erre korábban még nem volt
példa) majd a Hatvani utcán át a Múzeum körúton keresztül a Függetlenségi Párkör elé
vonultak, ami a Nemzeti Színház bérházában volt. Itt a tömeg a királyt éltette. Lits Gyula
képviselő beszélt az ifjúsághoz, miközben a Károly körút felől lovas rendőrök rontottak a
tömegnek és a kapualjakban is kaszabolták az embereket. Sokan a pártkör helyiségeibe
menekültek. Polonyi az ablakon keresztül üzent a rendőröknek, hogy másnap számol velük. A
Múzeum körút 3. számú ház kapujába menekülteket a lakókkal (gyerekekkel) együtt a
kapitányságra vitték. A rendőrségi sajtóiroda közleménye szerint 62 személyt állítottak elő
február 14-én estig. A résztvevők szerint a védtelen tömeget a rendőrség nádpálcával és
kardlappal ütötte. A rendőrség brutális magatartása ellen a képviselőház február 15-i és 16-i
ülésén hat interpellációt nyújtottak be. Az interpellációkat Gulner Gyula (1757. sz.), Horváth
Ádám (1763. sz.), Báró Kaas Ivor (1764. sz.), Búsbach Péter (1765. sz.) Polónyi Géza (1766.
sz.) és Szederkényi Nándor (1767. sz.) ellenzéki képviselők adták be.
A fentiekből is jól érzékelhetjük, milyen felfokozott volt a politikai hangulat március 15-e előtti
hetekben. A január 29-én, 30-án és február 13-án valamint 14-én lezajlott fővárosi tüntetések
mellett732 országszerte népgyűléseket tartottak a véderő-törvényjavaslat ellen, különös
tekintettel a német vizsganyelvet előíró 25.§-t kifogásolva. Arad város törvényhatósága pedig
tiltakozásul feliratot intézett a képviselőházhoz, melyet pártolás végett megküldött a többi
törvényhatóságnak is. A fővárosi polgárság február 17-én nagyszabású tüntetést szervezett a
véderőjavaslat ellen.733
A felfokozott politikai légkörben, Tisza Kálmán 15 éves miniszterelnökségének utolsó március
15-i ünnepén, először fordult elő, hogy a belpolitikai problémák olyannyira elharapóztak, hogy
azok jelentősen befolyásolták az ifjúság március 15-i rendezvényeit is. Az ünnepségen sokkal
nagyobb tömeg vett részt ez alkalommal, mint máskor, és szemmel láthatóan az ifjúság is bele
akart szólni immár a nagypolitika kérdéseibe, melyhez a március 15-i ünnepet is felhasználta.
Egyetértés, 23. évf. 1889. febr. 15. 46. sz. 4.
A fővárosi rendőrfőkapitány jelentését a január 30-i és a február 14-i utcai tüntetésekről és a rendőrség
eljárásáról Lásd MNL OL K149 1889-6-277
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Irányi indítványára első alkalommal szavazta meg a ház, Tisza Kálmán hozzájárulásával, hogy
március 15-én, az ünnepre való tekintettel ne tartsanak ülést.734
Óriási fordulat állt be az ifjúság március 15-i ünnepségeinek történetében, az ifjúság
magatartásában az 1880-as évek tespedtségéhez képest! A korábbi lojális hangulat eltűnt és
egyértelműen a függetlenségi, ellenzéki, már-már forradalmi hang lett az uralkodó. Az ifjúság
nyíltan meghirdette, hogy az ünnepnek politikai színezetet kíván adni. Ezt a március 10-én
zajló, az ünnepséget előkészítő 100-as rendezőbizottság megválasztását célzó gyűlésen
jelentették be a nemzeti tornacsarnokban, ahová 400 egyetemi polgár gyűlt egybe. 735
Elhatározták, hogy ezúttal az Egyetem térről a Múzeumkertbe fognak vonulni, ahol száz
kócsagos sastollas ifjú vonul fel a múzeum lépcsőin, hogy elszavalják a Nemzeti Dalt és az
ifjúság új 12 pontját. (Első alkalom a dualizmus történetében, hogy az ifjúság március 15-e
alkalmából új 12 pontot szerkeszt.) A tervezet szerint a Múzeumkert után a Mérsékelt Ellenzéki
Kör elé a vonulnának Kálvin térre, majd a Múzeum körúton át a Függetlenségi Párt székhelye
elé, utána továbbmennek a Petőfi-szoborhoz a Károly körút, Fürdő utca, Korzó útvonalon.736
Ezúttal az egyetemi ifjúság ünnepségre invitáló felhívása is egészen rímelni látszott a
függetlenségi politikára, mivel nyíltan megfogalmazták az önálló, független Magyarország
igényét. „Legyünk ott mindannyian a kegyelet ünnepén megmutatva, hogy a márciusi ifjúság
vezércsillagunk eszméje, a mi eszménk, érzése, a mi érzésünk! Hadd lássa a nemzet e napon,
hogy ifjúsága nem csügged, nem aluszik és méltó márciusi elődeihez. Mert neki is az az imája:
Önálló független Magyarország!”737
Az előző évben útjára indult új típusú ünneplés, a délelőtti matiné rendezvénye alkalmával a
közönség a Vigadó nagytermébe is alig fért be. Számos függetlenségi politikus jelent meg az
ifjúság ünnepségén. Ott volt többek között: Irányi Dániel, Orbán Balázs, Madarász József, Illés
Bálint, Meszlényi Lajos és a Mérsékelt Ellenzék részéről Báró Kaas Ivor. Irányi ünnepi
beszédében az 1848-as márciusi 12 pontot és az áprilisi törvényeket elemezte. Érdekes, hogy a
reformok kidolgozásában Széchenyin kívül még Wesselényinek, Deáknak, Klauzálnak,
Beöthynek, Bezerédj-nek, Eötvösnek és Szalay Lászlónak titulálta a legnagyobb jelentőséget.
De valójában Bécsnek nem voltak ínyére az 1848-as törvényes változások, ezért támadt az
udvar Magyarország ellen. (Irányi neveket nem említett, csak általában Bécsről beszélt.) Az
ország alkotmányos jogainak megvédésében viszont első helyen Kossuthé volt az érdem, és a
vitéz honvédseregé, valamint a nemzeté, mely védte jogait! Ezt nyilván azért is hangsúlyozta a
szónok, mivel 1889-ben is erre a jogvédő harcra volt szükség az ellenzék szerint. Az ünnepség
alkalmával pedig az ellenzéki tárbort igyekeztek erősíteni. Ábrányi Emil Eskü című verse,
melyet Jánossy Béla szavalt el, nyíltan utalt az aktuális politikai kérdésre, a magyar nyelv
megvédésének fontosságára. „Magyarok esküdjünk / Szentül megfogadjuk / Nyelvünket,
hazánkat / Soha el nem hagyjuk!”738
Az Egyetem téri ünnepségre, délután 3 órára, a korábbi évekhez képest minden bizonnyal
nagyobb tömeg zsúfolódott össze, mely a sajtó tudósításai szerint ellepte a környező utcákat is.
Az egyetemi épületet mintegy száz nemzeti színű zászló díszítette. A Szózat után Jánossy itt is
Ábrányi Emil Eskü című versét szavalta el, majd Veiszfeld Vilmos joghallgató rendkívül
kemény, aktuális politikai mondanivalóval teli ünnepi beszéde következett. A szónok az ifjúság
Egyetértés, 23. évf. 1889. márc. 15. 74. sz. 1.
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nevében egyenesen független Magyarországot követelt. Véleménye szerint a magyar kormány
elejtette a nemzeti lobogót és idegen zászló érdekeit szolgálja. Lelkesítő szavakkal igyekezett
harcra buzdítani társait. „Ébresszük hát fel a nemzetet és ha felébredt, ne hagyjuk visszaesni
újabb tespedésbe többé soha! (…) A múlt fényes és mellette kétszeresen sötét a jelen. És milyen
lesz a jövő? Az tőletek függ! Esküdjünk meg isten szabad ege alatt, hogy a márciusi
hagyományokhoz hűtlenek nem leszünk soha, követeljük a március 15-ik ünnepnap törvénybe
iktatását és kivívjuk Magyarország függetlenségét!”739 Kossuth alakját állította beszédének
középpontjába. Most újra Kossuth neve alatt kell harcba indulni az idegen érdekek leküzdésére.
Egyenesen polgárháborús hangulatról beszélt. Szerinte az ifjúság küzdelme ugyanolyan tiszta,
mint 1848-ban, de most sokkal fájdalmasabb a helyzet, mivel akkor idegen önkény uralma ellen
kellett fegyvert fogni, most pedig saját honfitársaik ellen kell küzdeni, a magyar kormányellen,
a magyar országgyűlés többsége ellen, akik törvénybe készülnek iktatni azt, hogy mit nem
kíván a magyar nemzet.
A múzeumkerti rendezvényre – a tervekkel ellentétben – az 1881-es esethez hasonlóan még
mindig nem kerülhetett sor. Így az Egyetem téri ünnepséget követően a fiatalok a Kálvin térre
vonultak. Itt először a Mérsékelt Ellenzék irodáinak ablakai alatt740 Gerlóczy Gyula joghallgató
szólt az egybegyűltekhez, és a véderőjavaslatnak a német tiszti vizsgát előíró 25. §-át
kárhoztatta, majd köszönetet mondott a mérsékelt ellenzéki párt tagjainak a véderővitában
folytatott küzdelméért. A Mérsékelt Ellenzék képviselői mind ott voltak az ablakokban (kivéve
Apponyit, aki meghűlés miatt gyengélkedett). A párt nevében Beöthy Ákos köszönte meg az
ifjúságnak a párt iránt mutatott kitüntetett figyelmét és támogatásáról biztosította a fiatalságot,
ugyanakkor óvva intette őket attól, hogy a küzdelem során letérjenek az alkotmányosság útjáról.
„A hazáért tegyünk kockára mindent, csak a hazát nem! Ezt tanuljuk a múltból!” Váratlanul
Báró Kaas Ivor is megjelent az ablakban és Tisza Kálmán bukását sürgette. „Ahol egyesek
akarata érvényesül a nép akaratának ellenére, az zsarnokság. Tisza Kálmán a nemzet
hatalmával visszaél, ezért Magyarország miniszterelnöke többé nem lehet. Mi azért küzdünk,
hogy visszaszerezzük a nép akaratának érvényesülését a törvényhozásban, hogy Tisza Kálmánt
a bitorolt hatalom polcáról eltávolítsuk.”741
Innen a tömeg a Múzeumkert elé vonult, ahol csak a vasrácson kívül emlékezhetett. Egy itt
felállított emelvényről Orbán János gyógyszerészhallgató szavalta el a Nemzeti Dalt, majd
Rácskay Gyula műegyetemi hallgató önálló magyar hadsereget, a magyar nyelv jogát a tiszti
vizsgánál és magyar udvartartást követelt. Felemelte szavát Kossuth állampolgárságának
várható elvesztése miatt is! „Most pedig forduljunk az aggódó remetéhez, Kossuth Lajoshoz, ki
maholnap hontalan. A kormány teszi hontalanná!”742 Majd felolvasta az ifjúság új 12
pontját.743 Az új követelések egyértelműen az ellenzéki függetlenségi politika célkitűzéseit
Egyetértés, 23. évf. 1889. márc. 16. 75. sz. 1-2.
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fogalmazták meg: többek között önálló magyar hadsereget, magyar tannyelvű katonai
iskolákat, magyar királyi udvartartást, az országnak közgazdasági önállóságot, a választójogi
cenzus leszállítását, és végül az 1879. évi honossági törvény megváltoztatását és Kossuth Lajos
állampolgárságának megvédését követeltek.744 Ezt követően a függetlenségi pártkör elé
vonultak, ahol az egyetemi szónok, Bezsilla Nándor beszélt az ifjúság nevében és teljes
elköteleződést ígért a Függetlenségi Párt és a függetlenségi politika irányába. „Mi bízunk
bennetek! Vezessetek, mi készen állunk. Intsetek s mi meghalunk! (…) Élünk, halunk a királyért,
a királyban a hazáért, egy istenünk egy halálunk: magyar szótól német szóhoz el nem állunk!
Éljen a független Magyarország! Éljen a 48-as Függetlenségi Párt!”745 Ezt követően Polonyi
Géza képviselő köszöntötte az ifjúságot. Meghívta a fiatalokat a végső küzdelemre a törvény
megvalósulásának megakadályozására, de ő is hangsúlyozta, a harcnak az alkotmány által
biztosított korlátok között kell maradnia. A miniszterelnök távozását sürgette: „Vesszen Tisza
Kálmán! Éljen a haza! Éljen a király!”746 A forradalmi hangulatra utal, hogy az ellenzéki
politikusok és az egyetemisták kölcsönösen polgártársaknak szólították egymást. 747 Feltűnő,
hogy ebben az évben tömegessé vált a kokárda használata is az ünnep alkalmából, ugyanis
egyre több emlékezőn és politikuson lehetett látni a 48-as forradalom jelképét, amit a sajtó
tudósítói is figyelemre méltónak neveztek. Ezt követően az ifjúság a Károly körúton keresztül
a Deák Ferenc téren át a Petőfi-szoborhoz vonult, ahol az egyetemi dalárda tagjai a Szózattal
nyitották meg az ünnepséget. Itt Pándy István jogász szintén igen erőteljes szavakkal bírálta
Tisza Kálmán rendszerét. Világossá tette, hogy az ifjúság kész a harcra. „A magyar ifjúság,
mely – 48-ban csodákat művelt nem puhult el annyira, hogy ma is ugyanezt nem tehetné!”748
A kormány lapja, a Nemzet sérelmezte, hogy az ellenzéki pártok (a Mérsékelt Ellenzék és a
Függetlenségi Párt) pártünnepet csinált március 15-éből, valamint azt is kifogásolta, hogy a
szónokok legfőbb mondanivalója az ünnepnap alkalmából Tisza Kálmán miniszterelnök elleni
uszítás volt, és hogy az ifjúságot is Tisza megbuktatására szólították fel.749 Ugyanakkor a
kormánypárti klub székhelyén, a Lloyd palotán is ki volt tűzve a nemzeti zászló!
Úgy tűnik, az ellenzék bűnbakot keresett az ország korlátozott önállóságáért, a hadseregben
kívánatos megoldatlan nemzeti problémákért, s mivel ez a bűnbak nem lehetett a király, akinek
személye szent és sérthetetlen, azaz megbírálhatatlan, elhitték a kortársak, hogy a kialakult
helyzetért a magyar kormány a felelős. Kikiáltották bűnbaknak Tisza Kálmánt és kimondták
felette a „halálos ítéletet”. Az ifjúság és az ellenzéki pártok is úgy akarták kivívni az állami
önállóságot, az önálló magyar hadsereget, illetve a hadseregen belül a magyar jogokat, hogy
közben minden tiszteletet megadva a királynak, őt nem vonták – mert nem is vonhatták –
felelősségre. Pedig nyilvánvaló, hogy amit Tisza Kálmán képviselt, az az uralkodó akaratát
fejezte ki valójában.
hogy minél több állampolgár gyakorolhassa törvényes jogát és érvényesíthesse politikai akaratát az alkotmányban.
12. Kívánják az 1879. évi honossági törvény gyors megváltoztatását, hogy e hazának élő legnagyobb fia, Kossuth
Lajos hontalanná ne váljék. Egyetértés, 23. évf. 1889. márc. 15. 74. sz. 3.
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Az ifjúság még az ünnepnap reggelén meleg hangú táviratot küldött Kossuthnak. Sokkal
erőteljesebb elköteleződést fogalmaztak meg ezúttal Kossuth elvei iránt, mint bármikor
korábban. „Az 1889-iki márciusi ifjúság a nemzet nagy ünnepén hűségét és ragaszkodását küldi
üdvözletül a legnagyobb magyarnak, az aggastyán száműzöttnek, akinek életéért forró
imájában esdekel a mindenhatóhoz, s akinek elveiért végső leheletéig küzdeni kész.”750
Este az ifjúság bankettjén, a Vigadóban az ellenzéki politikusok is megjelentek. A mérsékelt
ellenzék részéről ismét csak Kaas Ivor volt ott a függetlenségi képviselők mellett. (Apponyi
Albert nem mutatkozott még eddig ifjúsági rendezvényen.) (Irányi Dániel, Helfy Ignác, Kaas
Ivor, Polonyi Géza, Ábrányi Emil, Károlyi Gábor, Orbán Balázs, Meszlényi Lajos, Dobay Antal
és Degré Alajos.) Ez alkalommal még feltűnőbben állt Kossuth alakja a figyelem
középpontjában. Bácskay egyetemi hallgató Kossuthról beszélt hosszasan. Irányi Dániel a
Függetlenségi Párt nevében az ifjúságra emelte poharát, kifejezte meggyőződését arra nézve,
hogyha az ifjúságnak a csatamezőn kell majd helytállnia, lelkesen megteszi. Elve az legyen
„éljen hasznosan és haljon dicsőn, ha kell!” Helfy Ignác kiemelte a februári tüntetések
fontosságát és azt, hogy Rudolf trónörökös halálhírére az ifjúság visszavonult és így fejezte ki
szíve bánatát. Megjegyezte, hogy Kossuth is kalapot emelt a mai fiatalság előtt. Báró Kaas Ivor
azokat köszöntötte különösképpen, akik az ifjúság 12 pontjába beemelték a cenzus leszállítását
és reményét fejezte ki arra nézve, hogy a mai ifjúság a letéteményese egy új magyar
alkotmánynak. Károlyi Gábor „Le a kormánnyal! Éljen a király!” köszöntést mondott.751
A Függetlenségi Párt szokásos módon zárt körben ünnepelt a Szikszay vendéglőben. Mintegy
50 képviselő volt jelen. Irányi megmagyarázta március 15-ének a kortársak szemében élő
kétféle értelmezését. Hiába gondolják sokan, hogy március 15. csak a „sajtószabadság, a
jogegyenlőség, a mások véleménye iránt való türelmességnek” az ünnepe, március 15-e
valójában annak az ünnepe, ami a Függetlenségi Párt programja: Magyarország
függetlenségének. Most, hogy a kormány nekitámadt az alkotmánynak, országszerte sokkal
lelkesebben és intenzívebben ünnepelne – állapította meg Irányi. Ez bátorítást kell, hogy adjon
a pártnak. Természetesen megemlékezett Kossuthról is, ismét a szakralitás terébe emelve a nagy
hazafi alakját. Bibliai hasonlattal élve kérte Istent, hogy engedje Kossuthnak meglátni a szabad
és független Magyarországot, hogy Simeonnal együtt elmondhassa magáról: „Uram, bocsásd
el öreg szolgádat, mert szemeim látták hazámat függetlennek, szabadnak és boldognak!” Az
ünnepségről a párt táviratot küldött Kossuthnak: „Az országos függetlenségi és 48-as párt
március 15-ét ünnepelvén, hálásan emlékezett meg önnek, nagy hazafi, halhatatlan érdemeiről,
kérve a mindenhatót, hogy még sokáig tartsa meg jó erőben és egészségben és engedje meg,
hogy még függetlennek és boldognak láthassa hazáját.”752
Az aktuális politikai helyzet alakulásának megfelelően 1889-cel új korszak kezdődött a pesti,
egyetemi március 15-i ünnepségek történetében és a következő év márciusában végleg véget
ért egy hosszú, az 1880-as éveket tekintve mindenképpen nyugalmasnak nevezhető időszak,
midőn Tisza Kálmán tizenöt évnyi kormányzás után elvesztette az uralkodó bizalmát. Ettől
kezdve a dualizmus korának társadalmi, politikai és gazdasági problémái egyre élesebben törtek
felszínre és éreztették hatásukat a korszak 1848-as ünnepségein is.
3.9. Március 15-i ünnepségek az 1890-es években
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1890 márciusában új korszak kezdődött a dualizmus-kori magyar politikai életben, mely
kihatott a március 15-i ünnepségek alakulására is. Ettől kezdve az egyre élesebben felszínre
törő társadalmi-politikai feszültségek mind inkább rányomták bélyegüket az ünnepségek
alakulására is.
1890-ben éppen a március 15-i ünnep előestéjén robbant a hír a sajtóban, miszerint Tisza
Kálmán tizenöt év után elvesztette az uralkodó bizalmát és lemondott miniszterelnöki tisztéről,
melyet Ferenc József el is fogadott. Az ellenzéki politikai sajtó és az egyetemi ifjúság kitörő
örömmel fogadta a bejelentést. Tisza bukását az 1889-ben a véderőtörvénynek a magyar
nemzeti érdekeket sértő átalakításán túl az 1879-ben elfogadott ún. honossági törvény
rendelkezéseinek Kossuthra vonatkozó aktualizálódása váltotta ki.753 Annak érdekében, hogy
az emigrációban élő Kossuth Lajos a honossági törvény értelmében ne veszítse el magyar
állampolgárságát, 754 Tisza Kálmán hajlandó lett volna kompromisszumot kötni. Áthidaló
megoldásként egy olyan javaslatot terjesztett elő az uralkodó elnökletével összeülő 1890.
március 6-i koronatanácson, hogy azokra a személyekre, akik valamely magyar város
díszpolgárai, ne vonatkozzon a törvény és ne kelljen újból magyar állampolgárságért
folyamodniuk. Kossuth pedig számos magyar város díszpolgára volt már ekkor. Tisza – a
Kossuth ügy népszerűségébe kapaszkodva – elegánsan akart távozni a miniszterelnöki székből.
Döntésének következményére nyílván számított, hiszen jól tudta, hogy Ferenc József
semmilyen engedményre nem hajlandó a Habsburg ház trónfosztásának kimondásában és a
Függetlenségi Nyilatkozat létrejöttében élen járó Kossuthtal kapcsolatban. Tisza javaslatát saját
miniszterei is leszavazták.755 Így Tisza Kálmán március 8-án a minisztertanácson bejelentette
lemondását.756 Március 13-án pedig a képviselőházban is bejelentette távozását a kabinet
éléről.757 A Szapáry Gyula vezetésével megalakult új kormány csak a március 15-i ünnepségek
után, március 17-én mutatkozott be a képviselőházban, és ekkor jelentette be, hogy nem áll
szándékában megváltoztatni a honossági törvényt.758
Így az előző évi felfokozott hangulatú március 15-i ünnepséghez hasonlóan még 1890-ben is
Kossuth állampolgárságának kérdése tartotta lázban a pesti egyetemi ifjúságot és a március 15e évfordulóját ünneplő közönséget is. Az aktuális politikai konfliktusnak megfelelően Kossuth
kultusza még inkább felerősödött és a honossági ügy kapcsán kirobbant botrány összefonódott
március 15-e megünneplésével. A miniszterelnök bukása feletti örömmámoros hangulatban,
Ferenc József fővárosi tartózkodása mellett759 a pesti ifjúság a március 15-i ünnepség
alkalmával kizárólag Kossuthtal foglalkozott, őt éltette és ünnepelte.
Az 1879: 50. tc. (az ún. honossági törvény) 31.§-a előírta, hogy az, aki tíz évig megszakítás nélkül a magyar
korona területének határain kívül tartózkodik, elveszti magyar állampolgárságát. A törvény értelmében honosítást
a törvényhatóságok első tisztviselőjénél lehet kérvényezni. Az új honossági okirat csak akkor lép életbe, ha a
kérvényező annak kiállítását követő egy éven belül leteszi az állampolgári esküt (14.§), melyben hűséget fogad az
uralkodónak, Ferenc Józsefnek és a kiegyezéssel létrejött új magyar alkotmánynak. Ennek értelmében az
emigrációban élő Kossuth Lajos 1889-ben elvesztette magyar állampolgárságát. A véderővita és a honossági
törvény iránti elégedetlenség kihatását a március 15-i ünnepségekre lásd. M. Lovas Krisztina: A pesti egyetemi
ifjúság március 15-i ünnepségei a dualizmus évtizedei alatt. I. (1867-1890). Honismeret, 41. évf. 2013. 2. sz. 1821.
754
Köztudomású volt, hogy Kossuth nem fogja magyar állampolgárságának megújítását kérni, hiszen a
kiegyezéssel létrejött Osztrák-Magyar Monarchiát és Ferenc József uralmát nem ismerte el.
755
Egyetértés, 24. évf. 1890. márc. 8. 66. sz. 1.
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MNL OL K27 1890. márc. 8. (8. ülés) Ferenc József saját kezével írta rá a jegyzőkönyvre 1890. április 2-i
keltezéssel, hogy a lemondást tudomásul vette.
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KN 1887-1892. 351. ülés (1890. márc. 13.) XVII. köt. 223., Egyetértés, 24. évf. 1890. márc. 14. 72. sz. 1.
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KN 1887-1892. 352. ülés (1890. márc. 17.) XVII. köt. 230.
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Ferenc József több mint négyheti itt tartózkodás után csak március 16-án hagyta el a fővárost. Egyetértés, 24.
évf. 1890. márc. 17. 75. sz. 1.
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Az ifjúság már a március 6-i minisztertanácsot követően, március 7-én este spontán tüntetést
szervezett Tisza ellen. Egy józsefvárosi vendéglőben gyülekeztek az egyetemi polgárok, ahol
minden fakultás képviseltette magát. Innen – mintegy kétszázan – az előző évi januári, februári
és március 15-i tüntetésekhez hasonlóan az ellenzéki pártok helyiségei elé vonultak, hogy
felvegyék a kapcsolatot az ellenzék politikusaival. Először a Függetlenségi Párt épülete elé
mentek, ahol a párt részéről Eötvös Károly képviselő köszönte meg az ifjúságnak a párt iránt
megnyilvánuló szimpátiáját. Ezt követően a Mérsékelt Ellenzéki Kör elé vonultak, ahol Kaas
Ivor szólt hozzájuk és felhívta a figyelmet arra, hogy korán volna még örülni, mert még nagy
küzdelem vár az ellenzékre.760 A fiatalok végig a Kossuth nótát énekelték és Kossuthot éltették,
valamint Tiszát abcugolták.
Az ifjúság aktivizálódására utal, hogy az Egyetemi Lapok ünnepi kiadásban, 10.000 példányban
tervezte közzétenni Ábrányi Emil március 15-ére írt költeményét, melyet a nép között akartak
szétosztani.761 A március 15-i ünnepet a szokásos helyszíneken tartották meg, bár a délelőtti
matiné ez évben elmaradt. Az Egyetem téren a régi egyetemi épület elbontásra került, ezért a
helyén csak egy egyszerű kőfal állt, ami elé egy piros szövettel bevont emelvényt építettek. A
felfokozott politikai hangulatot jelzi, hogy az emelvény körül ötven rendőr vont kordont, de a
nagy tömeg azt is áttörte. Ünnepi beszédében a függetlenségi érzelmű Eötvös Bálint762
joghallgató, Eötvös Károly függetlenségi párti politikus fia – nyilván éppen Tisza Kálmán
bukásán felbátorodva – egy reményei szerint eljövendő önálló, szabad és független
Magyarországot hirdetett,763 és azt kívánta, hogy Kossuthot a törvényhozás a honossági törvény
módosításával iktassa a honpolgárok sorába. Beszédében fiatal társait lendületes fellépésre
buzdította: „ha méltók akarunk lenni társainkhoz, törhetetlen önérzettel kell a zűrzavaros
kormányhoz fordulnunk, s dörgő szóval követelnünk, add vissza a népnek nagy fiát! (…)
Polgártársak! Veszélyben van Kossuth apánk honfisága, elárulni készülnek őt, rajtunk a sor,
hogy nemzetünk nagy fiáért síkra szálljunk.” 764 A közönség soraiban az előző évi nagy
tüntetések sastollas kucsmái tűntek fel.
A Petőfi téren már óriási tömeg várta az ifjúságot, mely ebben az évben folyamatosan a Kossuth
nótát énekelve, a Múzeum körút érintése nélkül vonult át a költő szobrához (a Ferenciek tere –
Kígyó utca – Kötő utca útvonalon), ahol már 70 rendőr állt készenlétben a rend fenntartására.
Itt Gallia Béla765 joghallgató erőteljes hangon hívta fel a figyelmet arra, hogy Magyarország
szabadságvágya kiirthatatlan.766

Egyetértés, 24. évf. 1890. márc. 8. 66. sz. 3.
Egyetértés, 24. évf. 1890. márc. 13. 71. sz. 3.
762
1869-ben született Veszprémben, 1890-ben és 1891-ben az Egyetemi Kör elnöke volt, részt vett az Egyetemi
Lapok alapításában és szerkesztésében. Az egyetem elvégzése után kezdetben ügyvédként tevékenykedett, majd
helyi érdekeltségű vasutak létrehozásában működöt közre, mint a kecskemét-fülöpszállási és a balatoni vasút.
1901-ben függetlenségi programmal (Kossuth-párt) a Fehér megyei vaáli kerület országgyűlési képviselőjévé
választották. OGY. ALM. 1901, 247-248.
763
„A jövendő idők eseményei homályba vannak burkolva, senki sem tudja, mi történik vele a jövő pillanatban,
de egyet mindenki tud, mert tudnia kell, hogy Magyarország nem volt, hanem lesz. Magyarország szabad,
független és önálló lesz!” Egyetértés, 24. évf. 1890. márc. 16. 74. sz. 3.
764
Egyetértés, 24. évf. 1890. márc. 16. 74. sz. 3.
765
Gallia Béla (1870-1954) jelentős jogi karriert futott be: kúriai tanácselnök, jogi bíró, 1913-tól a budapesti
ítélőtáblánál bíró, 1923-1939 között kúriai bíró.
766
„Megemlékezik arról az esküről, melyet a költő március idusán esküdött, sírja meg van ásva, bár a magyar
nem tudja hol, de ezredéves múltunk utóbbi 42 esztendejének annyi vérrel és honfikönnyel öntözött története fennen
hirdeti, hogy, a magyar szabadságnak soha nem lesz sírja, mert nem lehet sohasem megásva.” Egyetértés, 24. évf.
1890. márc. 16. 74. sz. 3.
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Az egyetemi rendező bizottság által meghatározott átvonulási útvonal a Petőfi-szoborhoz nem
érintette a Kálvin teret és a Múzeum körutat, ahol az ellenzéki pártok székházai álltak, így ez
évben nem nyílt lehetőség az ünnepség keretében az ellenzéki politikusokkal való
kapcsolatfelvételre. Este azonban egy kisebb spontán tüntetés bontakozott ki a hivatalos
egyetemi ünnepséget követően. A mintegy kétszáz fős csoport nagy része az iparos ifjúságból
verődött össze az Egyetértés tudósítója szerint. Először a Függetlenségi Kör épülete elé
vonultak, ahol az ablakból Helfy Ignác buzgalomra, kitartásra és lelkesedésre szólította fel az
ifjúságot, mondván, hogy kövesse az 1848-as márciusi ifjúság példáját, majd Meszlény Lajos767
és Visontai Soma ecsetelte az ünnep jelentőségét, hangsúlyozva, hogy ez kizárólag a polgárság
ünnepe, mert e napon dőltek le a válaszfalak, melyek rendet rendtől, osztályt osztálytól
választottak el.768. A függetlenségi pártkör elől a tömeg egy része Ugron Gábor függetlenségi
politikus Vas utcai lakása elé vonult, de Ugront nem találták otthon, mire valaki kiadta a 48-as
jelszót: „Menjünk Budára!” A budai várban a miniszterelnöki palota (Sándor palota) előtt állt
Hentzi szobra. Az Egyetértés információja szerint egy Spinner nevű címfestő indítványozta,
hogy döntsék le a Hentzi szobrot. Egy detektív azonban lekapcsolta a fiút, miközben 30
lovasrendőrt és 14 gyalogos rendőrt vezényeltek a Lánchídhoz, nehogy a tömeg átkeljen
Budára. Ez a tüntetés már csak azért is kellemetlen lett volna, mivel Ferenc József még a
fővárosban tartózkodott, fent a budai várban. Mire a tömeg odaért a hídhoz, már láthatták a
kivezényelt rendőröket és a tüntetés hangadói végül feloszlásra hívták fel a társaságot. Még egy
kisebb csoport újból összeverődött a Szikszay-féle vendéglőnél, ahol újabb beszédeket
tartottak. Végül a rendőrség helyreállította a város nyugalmát.769
A következő három évben 1891-1894 között, a pesti március 15-i ifjúsági ünnepségek az 1889.
és 1890. évihez képest csendesebb és nyugodtabb légkörben teltek.
1891-ben a rendőrség még csak ki sem vonult az ünnepségek helyszíneire a rendezvények
biztosítására. Nem volt olyan aktuális politikai kérdés, mely olyan feszültté tette volna a
közhangulatot, mint 1889-ben vagy 1890-ben. 1891-ben Ferenc József és Erzsébet hosszabb
magyarországi tartózkodás után éppen az ünnep előtti napon hagyták el a fővárost.770 Bár az
egyetemi ünnep szervezői között ott voltak az előző évi zajos ünnepség hangadói is, mint pl.
Eötvös Bálint,771 aki 1890-ben az egyetem téri rendezvényen független, szabad és önálló
Magyarországért kiáltott, 1891-ben Rényi József772 joghallgató, az egyetemi olvasókör elnöke
1882-ben, 1887-ben Fehér megye bodajki kerületének képviselőjévé, 1892-ben és 1896-ban ugyanebben a
megyében a csákvári kerület képviselőjévé választották függetlenségi programmal. A Függetlenségi Párt nevében
Meszlényi Lajos és Bartha Miklós ment ki Turinba, hogy Kossuth holttestét hazakísérjék. OGY. ALM. 1897, 302.
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Egyetértés, 24. évf. 1890. márc. 16. 74. sz. 3.
769
Egyetértés, 24. évf. 1890. márc. 16. 74. sz. 3.
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Egyetértés, 25. évf. 1891. márc. 15. 73. sz. 2.
771
Eötvös Bálint ebben az évben csak az esti ifjúsági banketten nyilatkozott meg egy pohárköszöntő erejéig. Este
a tudomány és műegyetemi olvasókör az Európa szálló egyik termében társas vacsorát rendezett mintegy 50-60 fő
részvételével, melyre meghívták az 1878. évi egyetemi március 15-i ünnepségek egyik fő szervezőjét, Barabás
Bélát is, aki 1892-től ismert függetlenségi párti politikussá vált. Filippovics István, az olvasókör elnöke az
egyetemi ifjúságot köszöntötte fel, Vermes Károly Kossuth Lajost éltette, Jánossy Béla kárhoztatta a szabadság
elnyomóit, Eötvös Bálint poharát a fővárosi sajtóra, míg Rényi József az egyetemi olvasókörre emelte. Waizenkorn
Oszkár szerint, amíg Magyarországon a katona más jogot követ, mint egy polgár, és amíg a rangkórság uralkodik,
addig nem lehet demokráciáról és jogegyenlőségről beszélni. A meghívott vendég Barabás Béla poharát az
ifjúságra emelte, arra az ifjúságra, mely mindig az ideálokért lelkesedik, és nem pártérdek vezérli. Egyetértés, 25.
évf. 1891. márc. 16. 74. sz. 2.
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Rényi József (1871-1923) egyetemi évei alatt (1891-1892 között) az Egyetemi Kör elnöke és 1892-ben az
Egyetemi Lapok szerkesztője volt. A jogi egyetem elvégzése után 1894-ben a Belügyminisztérium szolgálatába
lépett, majd a következő évben a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumba került fogalmazónak. Később
miniszteri titkár Wlassics Gyula mellett. 1900-tól a magyar közigazgatási jog tanára a budapesti
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sokkal nyugodtabb hangon szólt az ifjúsághoz. Még Kossuth személyét sem tekintette
sérthetetlennek, midőn beszédében Kossuth már csak egy „ember, aki tévedhetett, egy
államférfiú, kinek lehettek ballépései.” De azért annak is hangot adott, hogy az ifjúság Kossuth
iránti ragaszkodása nem fog megszűnni soha: „ez az ember és ez az államférfiú mégis csak az
marad, kinek fő része van március 15-ében és akitől csak az elvakultság tagadhatná meg, hogy
sokat, igen sokat tett a hazáért.” 773 Petőfi szobránál Gonda Dezső774 joghallgató beszéde
középpontjába nem Kossuthot, hanem Petőfit állította, aki „a demokratikus Magyarország első
polgára, mint a népszabadságnak és a magyar szabadságharcnak első katonája, aki szuverénné
tette a népet a költészetében, harcolt karddal kezében a nép politikai jogaiért.”775
1892. év különlegessége, hogy az egyetemi ifjúság nevében az Egyetemi Kör első alkalommal
hívta meg a különféle munkásegyletek képviselőit az egyetemi ünnepségre. Az Egyetem téren
és a Petőfi-szobornál ismét Rényi József tartott beszédet, aki ez alkalommal a jelenlévő
munkásokat is megszólította. Elsősorban hozzájuk címezte azt a gondolatot, hogy reményei
szerint eljön majd az a kor, amikor a „társadalom a munka alapján lesz megszervezve, amikor
a munkát és a munkást az őt megillető tiszteletben fogják részesíteni.” 776 A független
Magyarország mellett a demokrácia eljövetelét is sürgette.777 Hangsúlyozta, hogy 1848.
március 15-e a demokrata elvek diadala volt, ezzel Magyarország a világfejlődés útjára lépett.
A demokrácia elveit pedig nem lehet kisajátítani egyes társadalmi körök számára. „Felemelni
a népet, a tömegeket, ez legyen a magyar demokrácia egyik legszebb feladata!” 778 Nem
feledkezett meg a szónok Kossuth érdemeiről sem, aki szerinte ezeknek a márciusi elveknek a
legnagyobb hőse, akihez a magyar népet mindig is a hála fogja kötni, és ezt a hálát az 1867. óta
elért vívmányok sem fogják kisebbíteni.
1893-ban és 1894-ben a tervezett egyházpolitikai reformokkal kapcsolatban kialakult, évekig
elhúzódó vita tartotta lázban a közvéleményt. Ezeknek a kérdéseknek a mentén heves politikai
diskurzusok bontakoztak ki, a kormányt érintő válsághelyzetek, a pártokban megindult
átalakulási folyamatok teljes mértékben uralták és tematizálták a március 15-i ünnepségeket is,
emellett nagymértékben aktivizálták a politikai közéletet.
Bár az ún. egyházpolitikai törvényjavaslatokat779 a Wekerle kormány csak 1893 áprilisában,
májusában és decemberében nyújtotta be a képviselőháznak, a vita már korábban, a Wekerle
kormány parlamenti bemutatkozásakor, 1892. november 21-ét követően megindult. Ugyanis a
miniszterelnök már a programbeszédében kilátásba helyezte az izraelita vallás recepciójának

tudományegyetemen, majd 1905-től a József műegyetemen tanított jogot. 1917-ben nyugdíjazták. Kézikönyvet írt
a gyülekezési jog magyarországi szabályozásáról.
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Egyetértés, 25. évf. 1891. márc. 16. 74. sz. 2.
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Gonda Dezső ügyvéd és író, egyetemi évei alatt az Egyetemi Lapok egyik szerkesztője.
775
Egyetértés, 25. évf. 1891. márc. 16. 74. sz. 2.
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Egyetemi Lapok, 5. évf. 1892. márc. 24. 12. sz. 5.
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”Legyen szabad és független Magyarország, legyen szabad a hazának minden polgára és tisztelje a másik
szabad polgár jogait, a szabad nemzet törvényei szerint. Éljen a szabadság!” Egyetemi Lapok, 5. évf. 1892. márc.
24. 12. sz. 6.
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Egyetértés, 26. évf. 1892. márc. 16. 76. sz. 2.
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Az egyházpolitikai törvények, melyek végül megvalósultak: az 1894:31. tc. a kötelező polgári házasságról,
melyet a bíróság felbonthat. Ennek értelmében jogilag érvényes házasságot, felekezetre való tekintet nélkül, csak
polgári tisztviselő előtt lehet kötni. Az 1894:32. tc. szerint a vegyes házasságok esetén a házasságkötés előtt a
szülők megegyezhetnek abban, hogy gyermekeik valamennyien az apa vagy az anya vallását követik, de ha
másképp nem rendelkeznek, akkor a fiúgyermekek apjuk, a lányok anyjuk vallását követik. Az 1894:33. tc.
bevezette az állami anyakönyvvezetést. Az 1895:42. tc. biztosította a zsidó vallás emancipációját. Az 1895:43. tc.
rendelkezett a bevett és elismert vallásokról, illetve a felekezeten kívüliségről.
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törvénybe iktatását, a vallás szabad gyakorlatának biztosítását, az állami anyakönyvvezetést és
a kötelező polgári házasságot bevezetni kívánó törvényjavaslatok előterjesztését.780
Az egyházpolitikai kérdések rendezésének szükségessége már többször felmerült a dualizmus
során. Eleve az 1868:53. tc. „a törvényesen bevett keresztyén vallásfelekezetek
viszonosságáról” 12.§-a kimondta, hogy a vegyes házasságokból származó gyerekek nemük
szerint követik a szüleik vallását, ám a gyakorlatban nagyon sok esetben, főként a katolikus
egyház részéről, a keresztelést végző pap saját anyakönyvébe vezette be a hivatalosan a másik
felekezethez tartozó keresztség tényét is. Ezt a kialakult gyakorlatot nevezték elkeresztelésnek,
melynek Csáky Albin közoktatásügyi miniszter 1890. február 26-i ún. elkeresztelési rendelete
kívánt véget vetni. Eszerint a keresztelést bármely felekezet lelkésze elvégezheti, de ha a
gyermek a törvény szerint nem a keresztelő lelkész felekezetéhez tartozik, az köteles nyolc
napon belül a keresztelés tényét az illetékes lelkésszel közölni, és a közlés tényét saját
anyakönyvébe is feljegyezni. Ilyen esetben anyakönyvi kivonatot csak az illetékes lelkész adhat
ki, függetlenül attól, hogy ki keresztelte meg a gyermeket. A rendelet ellen vétők 10-50 Ft-ig
terjedő pénzbírsággal voltak sújthatók, visszaesés esetén a büntetés 100 Ft is lehetett. Már a
Csáky-féle rendelet is heves tiltakozást váltott ki a katolikus egyház képviselői részéről, ugyanis
a katolikus papság nagy része komoly dilemmával találta magát szemben, mivel vagy nem
tudott megfelelni saját egyháza által kívánt igényeknek,781 vagy az állam rendelkezése ellen
vétett. A kormány által tervbe vett új egyházpolitikai törvények a Csáky féle rendeletet is
szükségtelenné tették volna.
A politikai közvéleményt alaposan megosztották a kilátásba helyezett egyházpolitikai
reformok: a polgári házasság, a vallásszabadság, a bevett vallásfelekezetek és a polgári
anyakönyvezés kérdése. A függetlenségi ellenzék egy része, és számos liberális gondolkodású
polgár, pártállástól függetlenül, egyértelműen a reformok mögé, így a kormány törekvései mellé
sorakozott föl. Wekerle miniszterelnök soha nem látott népszerűségnek örvendett. Ugyanakkor
a kormányzó Szabadelvű Párt egy részének Szapáry vezette csoportja, valamint a Függetlenségi
Párt Ugron Gábor vezette szárnya nem kívánta támogatni a kormány lépéseit. A
reformjavaslatok végül a főrendiházban is heves ellenállásra találtak. (A főrendiház többször
visszautasította a már nagy nehézségek árán a képviselőházban elfogadott javaslatokat.)
Az Apponyi vezette Nemzeti Párt kezdetben ugyan rokonszenvezett a javaslatokkal, végül nem
támogatta a polgári házasság kötelező bevezetését csak annak fakultatív jellegét. A
Függetlenségi Párton belül pedig annak eldöntése okozta a legnagyobb dilemmát, hogy a
kormány által beterjesztett törvényjavaslatok liberális szellemiségének támogatása a fontosabb
vagy inkább annak a lehetősége, hogy a törvényjavaslatok ellenzőivel összefogva
megbuktathatnák a kormányzó Szabadelvű Pártot. Végül a Függetlenségi Pártban szavazásra
bocsátották a kérdést és annak eredményeképpen párthatározat mondta ki a végső szót, a
törvényjavaslatok kötelező támogatását.782 Kossuth, midőn értesült a Függetlenségi Párton
belül támadt nézeteltérésekről, levelet írt Helfynek, melyben kifejtette, hogy a párton belüli
ellenzőknek az a koncepciója, miszerint ha elfogadják a törvény előterjesztését, az annyit
jelentene, hogy bizalmat szavaznak egy közösügyes kormánynak, melyet elvtagadás nélkül
nem tehetnek meg, nem állja meg a helyét. Szerinte ez csupán annyit jelentene, hogy
Wekerle bemutatkozó beszédét lásd KN 1892-1896. 106. ülés (1892. nov. 21.) VI. köt. 153-156. Lásd erre még
GÖRÖG-STAUB – PATAY 2011, 64.
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A katolikus egyház tanítása szerint ugyanis a katolikus szülő, még ha vegyes házasságban él is, köteles a
születendő gyermekeit katolikusnak keresztelni és a katolikus vallásban nevelni. Az egyház szerint az ettől való
eltérés a vallás alapelveibe ütközött.
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Egyetértés, 28. évf., 1894. febr. 18. 49. sz. 1.
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szavazatukkal hozzájárulnak azoknak a szabadelvű reformoknak a megvalósulásához, amit
korábban maguk is sürgettek. Bármekkora is a lehetősége a kormány megbuktatásának, illetve
annak, hogy a kormánypárt egysége esetleg felbomlik, a szabadelvűséget feláldozni ilyen
célokért nem lehet. „Ami a közjogi ellenzék szabadelvű álláspontjának megfelel, azt el kell
fogadnia, ha magától az ördögtől jönne is.”783 Ez volt Kossuth utolsó nagy nyilvános
megnyilvánulása még ez év márciusában bekövetkezett haláláig.
Tehát az 1893. és 1894. évi március 15-i ünnepségeket is nagymértékben befolyásolták a két
évig is elhúzódó egyházpolitikai küzdelmek.
1893-ban éppen a március 15-i ünnep előtt két nappal jelent meg a sajtóban a magyar katolikus
püspöki kar nagy vihart kiváltó felirata a magyar országgyűléshez és a királyhoz címezve,
melyben a katolikus egyház vezetői határozottan tiltakoztak a kilátásba helyezett, de még be
nem nyújtott törvényjavaslatok mindegyikével szemben.784 A katolikus egyház vezetősége a
kérdésről kialakult állásfoglalását XIII. Leó pápához is eljuttatta. Válaszul a pápa 1893.
szeptember 2-án kiadta Constanti Hungarorum kezdetű brévéjét. Ebben arra szólította fel a

Egyetértés, 28. évf., 1894. febr. 23. 54. sz. 1. A párt levélben köszönte meg Kossuth üzenetét. Egyetértés, 28.
évf., 1894. febr. 25. 56. sz. 1.
784
A katolikus püspöki kar szerint a vegyes házasságokból származó gyermekek esetében az 1868:53. tc. és az
1890. február 26-i rendelet egyaránt sérti a katolikus egyházat, hiszen az egyház csak akkor engedheti meg
híveinek a vegyes házasságot, ha a felek megígérik és biztosítják, hogy mindkét nembeli gyermeküket a katolikus
hitben fogják nevelni, így a rendelet megfosztja a katolikus hívőt attól, hogy egyházának törvényeit kövesse. Ne
vegye el a törvény a szabadságot a katolikus hívektől, hogy gyermekeiket (házastársukkal való megegyezés után)
az egyház törvényei szerint neveljék. A katolikus egyház kéri, hogy a Csáky-féle rendeletet helyezzék hatályon
kívül, az 1868:53. tc. pedig úgy módosítsák, hogy a vegyes házasságból született gyermekek vallásáról a szülők
döntsenek. Az államnak az a feladata, hogy a szülőknek ezt a jogát megvédelmezze, nem pedig a beavatkozás,
mellyel csak zavart kelt. A jegyespár szabadon dönthet arról, hogy katolikus esküvőt szeretne-e, amennyiben igen,
akkor viszont meg kell ígérniük gyermekeik katolikus nevelését. Ha ezt nem ígérik meg, akkor lehetőség van az
ún. passzív asszisztenciára, ha pedig ez nem megfelelő, akkor protestáns lelkész előtt is köthetnek házasságot, amit
a katolikus egyház érvényesnek ismer el. A jegyesektől függ tehát, hogy gyermekeiket melyik vallásban kívánják
nevelni. A Csáky-féle rendeletben az a sértő, hogy az állam határozza meg a gyermek vallási hovatartozását.
A polgári anyakönyvezés kapcsán a katolikus egyház elismeri, hogy az államnak joga van a születésekről, a
halálozásokról és a házasságokról saját közegei által polgári anyakönyvet vezettetni, de a katolikus egyház szerint
ez teljesen szükségtelen és felesleges, valamint költséges is. Hiszen a polgári anyakönyvekből ezután ugyanazt
tudhatja meg az állam, amit az egyháziakból eddig megtudott.
A zsidó vallás recipiálása kapcsán pedig nem az a probléma, hogy a tervezett törvény biztosítja a zsidó vallás
számára a szabad vallásgyakorlást és a törvény oltalma alá helyezi azt. Ez ellen nincs észrevétele a katolikus
egyháznak, hiszen ezt már az 1867:17. tc. is biztosította, hanem az a probléma, hogy a kormány a zsidó vallást is
bevett vallásnak akarja nyilvánítani, vagyis ezzel a keresztény és zsidó vallás között ugyanaz a viszonyosság fog
beállni, mely jelenleg csak a katolikus és más bevett keresztény felekezetek között létezik.
A vallás szabad gyakorlatának biztosításával kapcsolatban pedig azt sérelmezi a püspöki kar, hogy testületi
jogokat kívánnak adni a nem bevett vallásfelekezeteknek is. Az egyének vallás és gondolat szabadsága amúgy
teljes mértékben biztosítva van Magyarországon, erről nem szükséges újabb törvényt hozni. A vallási testületek
számát azonban korlátozni kell, mivel korlátlan számban való elismerésük veszélyes és bomlasztólag hat az
államra, mert a vallási sokféleség atomizálja a polgárokat a köz és magánéletben egyaránt.
A kötelező polgári házasság tervezett bevezetése ellen tiltakozik leginkább a püspöki kar, ugyanis ez teljesen
ellentmond az egyház törvényeinek, hiszen a katolikus egyház szerint a házasság egy szentség, egy felbonthatatlan
kötelék, míg a polgári házasság szerint csak egy polgári jogviszony, a szentség csak valami járulék. A polgári
házasság felett pedig állami bíráskodás rendelkezik. Sérelmes, hogy ez kötelező lesz a katolikusokra nézve is. „..
a két álláspont ellentétes, hiszen, ha a házasfelek a polgári hatóság és az egyházi hatóság előtt is kötnek
házasságot, amaz felbontható, emez felbonthatatlan, ugyan melyik lesz érvényes a házasfelekre?” Az államhoz a
házasságnak csak a polgári következményei tartoznak, ezért intézkedjen az állam ezekről függetlenül, de a
házasság lényegéről való rendelkezést, törvényhozást és bíráskodást hagyja meg az egyháznál, mert a szentségek
ehhez tartoznak. Egyetértés, 27. évf., 1893. márc. 11. 70. sz. 1-2.
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magyar püspököket, hogy tiltakozzanak a reformok ellen, és aktivizálják híveiket az egyház
megvédése érdekében. (Magyar Állam, 1893. szeptember 8. )785
Természetesen az egyetemi ifjúság is aktivizálódott az egyházpolitikai kérdések kapcsán. A
pesti egyetemisták vezetői már a Wekerle kormány programbeszédét követően, 1892
novemberében kinyilvánították szimpátiájukat a reformtörekvések mellett. November 24-én
Hindy Attila, az Egyetemi Kör elnökének vezetésével egy küldöttség tisztelgett az újonnan
kinevezett miniszterelnök előtt és úgy üdvözölte őt, mint „a demokrácia lelkes harcosát, kit az
egész ország, az egész nemzet rajongó lelkesedéssel környez, kinek kormányra jutása épp oly
nagy örömet okozott országszerte, mint az első magyar felelős minisztériumé.”786 Tehát a
kormány szabadelvű törekvéseit már a kezdetekben párhuzamba állították 1848-cal. Érdemes
itt idéznünk Kossuth reakcióját az ifjúság magatartásával kapcsolatban. Melocco János
visszaemlékezése szerint, aki 1892. november 25-én járt Turinban az idős politikusnál, Kossuth
némileg csodálkozott az ifjúság lelkesedésén Wekerlét és a kilátásba helyezett egyházpolitikai
javaslatokat illetően. „Ez nem egyéb úgymond, mint a 48-as eszmék kifolyása, a tüntetésnek
tehát nincs értelme.”787 Ettől függetlenül – a visszaemlékezés szerint – Kossuth rendkívül
rokonszenves képet festett Wekerléről, akit nagyon tehetséges szakembernek tartott.788
Nyilván a felfokozott politikai aktivizálódásnak köszönhetően 1893-ban (három év kihagyása
után)789 az egyetemi olvasókör ismét matinét rendezett március 15-e alkalmából. A Vigadóbeli
ünnepség összehívását az egyetemi rendezőbizottság elnöke, Csukássy Jenő790 különösen azzal
indokolta, hogy ezáltal kulturált körülmények között lehetőség nyílik a főváros művelt, előkelő
polgárai számára is, hogy bekapcsolódhassanak az ünneplésbe. Ugyanis, ahogy Csukássy is
keserűen állapította meg, a társadalom vezetői és művelt körei nem ünneplik meg kellőképpen
március 15-ét. Csukássy a matinét megnyitó beszédében különösen arra hívta fel a figyelmet,
hogy a március 15-i ünnepségekről hiányzik a társadalom elitje. „… vannak olyanok – és tán
nem kevesen – kik nem átallják kimondani, hogy ez ünnepségek feleslegesek, mert a megjelenők
nagy része a népnek azon osztályából való, mely nem érti, hanem csak sejti halványan és
homályosan azoknak az eszméknek fontosságát, melynek diadalra jutását mi e napon
ünnepeljük. A művelt társadalom pedig, melynek éppen kötelessége volna e napot megülni,
távol marad, mert ha el is akarna jönni, nem vetheti magát a zajongó tömeg minden magával
sodró, örvénylő árjába.” 791 Ugyanakkor a délelőtti matinék alkalmasak voltak arra is, hogy az
egyetemi rendezőbizottság által felkért politikusok, elsősorban ellenzéki országgyűlési
képviselők, ünnepi beszédeikben kifejthessék nézeteiket március 15-e kapcsán 1848-ról és az
A kérdésről lásd még KLESTENITZ 2013, SALACZ 1974.
Egyetemi Lapok, 2. évf. 1892. nov. 27. 37. sz. 5.
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A visszaemlékezés néhány évvel később az Egyetemi Lapokban jelent meg. Egyetemi Lapok, 7. évf. 1897. ápr.
22. szám. 3.
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Kossuth véleménye a miniszterelnökről: „Wekerlét ugyan személyesen nem ismerem, de részint parlamenti
beszédei, részint barátaim írásbeli és szóbeli kijelentései után ítélve igen zseniális, tehetséges embernek tartom, s
ami a fő, kitűnő szakembernek a financiális ügyek terén: s éppen azért igen sajnálom, hogy miniszterelnökké lett,
mert mint ilyen lejárja magát, sőt kell is, hogy lejárja magát: mert a kabinet élén már nem érvényesítheti annyira
és (…) kizárólag szakismereteit, mint ilyen kormánypolitikát kell folytatnia, illetve a dinasztia osztrák szellemű
törekvéseit kell protegálnia, miáltal aláássa szaktehetségét s önmagát a nemzet előtt és akkor ennek hatása alatt
kell buknia, vagy nem teszi ezt, s akkor – kérem szívesen – Bécs részéről bukik.” Egyetemi Lapok, 7. évf. 1897.
ápr. 22. szám. 3.
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1890-ben, 1891-ben és 1892-ben ugyanis nem volt egyetemi matiné március 15-én.
790
Elképzelhető, hogy azonos azzal a Csukássy Jenővel, aki aktívan bekapcsolódott a szabadkőműves
mozgalomba. Csukássy Jenő szabadkőműves nagymester helyettes János napra szóló ünnepi munkára hívó
felhívását közli Müller Jenő: Világosság a páholyban. Különlenyomat az Egri Egyházmegyei Közlönyből. Eger,
1918. 35.
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Egyetemi Lapok, 6. évf. 1893. márc. 19. 8. sz. 3.
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aktuális politikai kérdésekről a pártállásra való tekintet nélkül összegyűlt közönség előtt. A
meghívott politikusok személye, mivel azt az ünnepségek szervezésére külön e célból
megválasztott bizottságok döntötték el, az egyetemi ifjúság többségének, legalábbis az aktív,
hangadó csoportok többségének éppen aktuális véleményét, politikai irányultságát tükrözték.
Ez volt az egyetlen hivatalos kapcsolódási pont az egyetemi ifjúság és a politikai élet szereplői
között az Egyetemi Kör által rendezett március 15-i ifjúsági ünnepségek alkalmával. Az
ünnepségek után gyakran kialakult spontán tüntetések, melyek sok esetben keresték a
kapcsolatot az ellenzéki politikai körökkel, nem a hivatalos egyetemi ünnepségek részeinek
tekintendők. Az Egyetemi Kör elnöksége rendszeresen küldött meghívót a fővárosi
egyesületeknek, hogy azok küldöttségeik útján képviseltethessék magukat az ifjúság március
15-i ünnepségének helyszínein.792 Tehát az ország fővárosában a pesti egyetemi ifjúság
olvasóköre vette kezébe a dualizmus kori március 15-i nyilvános, utcai ünnepségek szervezését,
melyhez a különféle egyesületek képviselői és a fővárosi közönség csoportjai csatlakozhattak.
1893-ban a Vigadóban tartott matiné szónokának a matinét rendező bizottság Eötvös Károly
függetlenségi párti képviselőt kérte fel, aki beszédében egyértelműen a Függetlenségi Párt
elveinek követésére szólította fel az ifjakat, arra kérve őket, hogy soha ne engedjék meg, hogy
a független Magyarország eszméje valaha is kialudjon bennük.793 Az egyetem téri ünnepség
szónoka Hindy Árpád, az Egyetemi Kör elnöke azonban már sem Kossuth személyét, sem a
függetlenségi eszmét nem hangsúlyozta beszédében, egyáltalán kerülte még a függetlenség
kifejezés használatát is, és csupán általánosságban beszélt a szabadságról. Március 15-e
legnagyobb örökségének a jogegyenlőség és a magyar nemzet megteremtését tekintette,
valamint azt, hogy március 15-e vívmányai az április 11-i törvényekben meg is valósultak.794
Ezek a gondolatok sokkal inkább a kormány 1848-cal kapcsolatban vallott hivatalos
véleményére rímeltek. (Talán éppen most, midőn a kilátásba helyezett egyházpolitikai
reformok miatt a szabadelvű kormány a dualizmus évtizedei alatt egyedülálló módon az
egyetemi ifjúság és a közvélemény körében is rendkívüli népszerűségnek örvendett, nem kívánt
a szónok az egyetemi ifjúság nevében nyíltan szembehelyezkedni a kormánnyal, mint tették azt
a korábbi néhány évben, illetve teszik majd a jövőben.)
1893-ban a korábbi három évhez képest módosult a Petőfi-szoborhoz való átvonulás útvonala
is, ugyanis az ifjúsági rendezőbizottság döntésének értelmében ezúttal a Kálvin tér érintésével,
a Vámház körúton és az akkori Ferenc József rakparton keresztül mentek át a Petőfi térre. 795
Útközben a Himnusz és a Szózat mellett az ifjak a Kossuth nótát énekelték. A Petőfi-szobornál
az ifjúság szónoka, Beöthy László796 joghallgató volt, aki beszéde végén szintén megemlékezett
az idős Kossuthról: „Tépjünk ki szíveinkből egy-egy babért s imádság szárnyán küldjük el
Turinba!”797 – de a rendszert bíráló megnyilvánulásoktól ő is tartózkodott.
Erre például lásd Egyetemi Lapok, 5. évf. 1892. márc. 10. 10. sz. 7.
„Szeretni hazánkat, munkálni annak jólétén, munkálni annak nagyságán, de soha ki nem engesztelődni azokkal,
kik annak ellenségei, a szabadság mellett megszerezni a függetlenséget, függetlenül egységesen, a magyart nemzeti
jelleméből soha ki nem forgatva, de abban megnemesítve: ezt az eszmét és ezt a nemes szenvedélyt köszönjük mi
1848. márc. 15-ének.” Egyetemi Lapok, 6. évf. 1893. márc. 19. 8. sz. 3.
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A beszédet az Egyetemi Lapok teljes terjedelmében hozza. „Ápril 11-én be volt fejezve a reform, törvénybe
foglalva a híres 12 pont, kinevezve a felelős minisztérium, megalakítva a nemzeti őrsereg., Erdéllyel megkötve az
únió.” Egyetemi Lapok, 6. évf. 1893. márc. 19. 8. sz. 4.
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A döntést Klein Lipótnak, az ünnepség megrendezésére összeállt bizottság választott jegyzőjének javaslatára
hozták meg. Egyetemi Lapok, 6. évf. 1893. márc. 7. 7. sz. 7.
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Feltehetően azonos az 1873-ban született, ekkor 20 esztendős Beöthy László későbbi színházigazgatóval, a
Király színház megalapítójával, Beöthy Zsolt nagyhírű irodalomtörténész és Rákosi Szidi színésznő fiával.
Nagybátyja Rákosi Jenő ismert lapszerkesztő volt.
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Egyetértés, 27. évf., 1893. márc. 16. 74. sz. 3.
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1893-ban – először a március 15-i ünnepségek történetében – a Függetlenségi Párt elhatározta,
hogy megteremti a közös ünneplés lehetőségét a fővárosban eddig külön-külön emlékező civil
társaságok és egyletek számára. Ezért egy „szabadságünnepre” keresztelt, népgyűlést hívtak
össze a március 15-ét követő vasárnapra.798 Korábban a párt nem rendezett nyilvános ünnepet.
Azok a függetlenségi képviselők, akik a fővárosban maradtak és nem utaztak le
választókerületeikbe az ünnep alkalmából, csupán egymás között, zárt körben, egy társas
vacsora keretében emlékeztek meg a nevezetes napról. A rendezők nem titkolt szándéka volt
az is, hogy a fővárosi munkásokat is bevonják az 1848-ra való közös megemlékezésbe. Ezért
tették a népgyűlést vasárnapra. Céljuk, hogy a Függetlenségi Párt kapcsolatot építsen ki a
munkásság egyes csoportjaival. A Függetlenségi Párt az egyházpolitikai reformok iránti
küzdelem népszerűségébe kapaszkodva igyekezett szélesebb tábort kiépíteni magának. Erre
utalt a pártnak a szabadságünnepen való részvételre buzdító felhívása is: „El kell oszlatni azt az
áldatlan zűrzavart, melyet bizonyos politikai és társadalmi kérdések megítélésénél
mesterségesen szítanak azok, kik minden haladás ellenségei, mert legjobban érzik magukat a
politikai és társadalmi viszonyok mai korhadtságában.”799
A március 15-e alkalmából március 18-ára, a nemzeti tornacsarnokba összehívott népgyűlésen
a párt képviselői az aktuális politikai helyzethez igazodó, új 12 ponttal álltak elő, melyek
Magyarország teljes állami függetlenségének kivívása mellett, új elemként a munkásság
emancipációját és az általános szavazati jog bevezetését is meghirdették. A követelések
természetesen tartalmazták a teljes lelkiismereti és vallásszabadság biztosításának igényét is. A
Függetlenségi Párt ugyanakkor követelte március 15-e nemzeti ünneppé nyilvánítását,800
melyre egyszer már kísérletet tett, midőn 1891-ben a vasárnapi munkaszünetet elrendelő
törvény képviselőházi vitája során a munkaszüneti nappal járó ünnepnapok közé augusztus 20a mellé be kívánta csempészni március 15-e emléknapját is.801
A március 15-éhez kapcsolódó szabadságünnep iránt azonban nem volt akkora az érdeklődést,
mint ahogyan azt a rendezők várták. Az eredeti kísérőprogram, miszerint a résztvevők a
Függetlenségi Párt székháza elől ünnepélyes menetben kivonultak volna a nemzeti
tornacsarnokba, elmaradt, de azért a tornacsarnokot megtöltötték az érdeklődők. A sajtó
tudósításaiból megállapítható, hogy a párt sem volt teljesen egységes a népgyűlés
megszervezését illetően. Eredetileg Herman Ottót kérték fel a népgyűlés elnöki tisztére, és arra,
hogy az általános választójog fontosságáról beszéljen, de ő visszautasította a kérést. A képviselő
az Egyetértés hasábjain tiltakozott az ellen, hogy a nevét egyáltalán felhasználták a népgyűlés

A szabadságünnep megrendezését gróf Károlyi Gábor Andrássy úti lakásán határozták el. A rendezőbizottság
elnökének ifj. Pázmándy Dénest választották meg. További tagok: Bogdányi Mór, Glatz György iskolaigazgató,
Károlyi Gábor, Szekrényessy Kálmán és Reiner Hugó voltak. Egyetértés, 27. évf., 1893. márc. 10. 69. sz. 3.
799
Egyetértés, 27. évf., 1893. márc. 12. 71. sz. 3.
800
A Függetlenségi Párt által követelt új 12 pont. „Követeljük: 1. Magyarország teljes állami önállóságát és
függetlenségét, önálló nemzeti hadsereggel, önálló vámterülettel és önálló magyar nemzeti bankkal. 2. A
teherviselés arányosítását, progresszív adórendszerrel, fogyasztási adó leszállítása és az államkötvények
adómentességének eltörlésével. 3. Lelkiismereti és vallásszabadságot. 4. Teljes sajtószabadságot a hírlapbiztosíték
eltörlésével és egyes példányok utcai elárusíthatóságával. 5. Általános szavazati jogot, valamint az egyesülési és
gyülekezési szabadságnak törvénnyel biztosítását. 6. A munkások emancipációját. 7. Ingyenes népoktatást nemzeti
alapon. 8. A felsőház reformját választási alapon. 9. Megyei és községi teljes önkormányzatot. 10. A büntető
eljárás reformját: esküdtszéket bűnügyekben, a feltételes elitélést és a törvénykezési költségek maximumának
megállapítását. 11. Rákóczi és Kossuth érdemeinek törvénybe iktatását. 12. Március 15-ének nemzeti ünneppé
avatását.” Egyetértés, 27. évf., 1893. márc. 19. 78. sz. 2.
801
KN 1887-1892. 447. ülés (1891. jan. 29.) XXI. köt. 382. A törvény vitáját részletesebben lásd e disszertáció
Március 15. vagy április 11? A nemzeti ünnep kérdése a törvényhozásban 1898-ban című fejezetében.
798

151

megszervezéséhez, mivel ő abban nem vett részt, a 12 pontra nézve pedig Pázmándynak írt
levelében kifejtette, hogy a pontok megszerkesztésében sem segíthet.802
Az eredeti elképzelés szerint a nemzeti kegyelet fontosságáról, Rákóczi és Kossuth
visszahonosításáról Thaly Kálmán, a sajtóügyről Kaas Ivor, a törvényhozás reformjáról Polonyi
Géza, a nemzetiségi kérdésről Visontai Soma, a népoktatásügy problémáiról Glatz Géza beszélt
volna.803 Később az jelent meg a sajtóban, hogy Barabás Béla, Eötvös Károly, Glatz György,
Horváth Ádám, Madarász József, Thaly Kálmán és Visontai Soma terjesztik a 12 pontot a
népgyűlés elé,804 de végül csak Károlyi Gábor, Pázrmándy Dénes, Visontai Soma, Papp Elek,
Szalay Károly és Hentaller Lajos országgyűlési képviselők jelentek meg a népgyűlésen.
A népgyűlés egyik hozzászólója, Szabó József munkás azt indítványozta, hogy a Függetlenségi
Párt mielőbb nyújtson be törvényjavaslatot a nőkre is kiterjedő általános szavazati jogról,
emellett a fogyasztási adók teljes eltörlését szorgalmazta. Ehhez a felszólaláshoz csatlakozott
egy másik munkás, Darvas Adolf is. Fényffy Kálmán földbirtokos javasolta a 12 pont
elfogadását. Károlyi Gábor pedig megígérte, hogy az általános szavazati jogot az első adandó
alkalommal szóba hozza a képviselőházban. A népgyűlés végén a részvevők közös táviratot
küldtek Kossuthnak.805 A népgyűlés után kisebb tüntetésre is sor került. Egy mintegy 400 fős
csoport a Kossuth nótát énekelve vonult át a Függetlenségi Párt székháza elé, de útközben nem
mulasztották el hosszasan abcugolni Tisza Kálmán volt miniszterelnököt lakóhelye, a
Dégenfeld palota előtt (ma Bródy Sándor u. 14.). A Függetlenségi Párt székháza előtt Eötvös
Károly képviselő bíztatta kitartásra a népgyűlésről átvonuló sokaságot és a tömegben nagy
számban jelen lévő ifjúságot.
Amennyire nem volt sikeres a szabadságünnep 1893-ban annál inkább impozáns és tömeges
volt az a népgyűlés, melyet a következő évben, 1894. március 4-én rendeztek meg az
egyházpolitikai reformok hívei. A százezres létszámú tömeg részvételével zajló városligeti
kivonulással kezdődő népgyűlés válasz volt az 1894. január 16-án rendezett országos katolikus
nagygyűlésre, mely határozottan állást foglalt a reformok ellen, ezáltal aktivizálta a kérdésben
liberálisan gondolkodó politikai közvéleményt is. A katolikus nagygyűlésre reagálva
országszerte népgyűléseket tartottak a reformokat és a kormány politikáját támogatva, melyeket
több vidéki városban éppen a március 15-i ünnepnapra időzítettek. A katolikus egyház híveit is
megosztották a reformkérdések. A fővárosi szabadelvű katolikusok külön nagygyűlést hívtak
össze a terézvárosi kaszinóba, hogy kinyilvánítsák támogatásukat a kormány politikája mellett.
A gyűlésen megjelent a fővárosi katolikus intelligencia színe-java.806 A budapesti ügyvédek
levélben kérték a fővárosi ügyvédi kamara elnökét, hogy hívjon össze rendkívüli közgyűlést és
terjessze elő az ügyvédek indítványát a kötelező polgári házasságról szóló törvényjavaslat
Egyetértés, 27. évf., 1893. márc. 15. 74. sz. 2.
Egyetértés, 27. évf., 1893. márc. 12. 71. sz. 3.
804
Egyetértés, 27. évf., 1893. márc. 14. 73. sz. 4.
805
„A f. évi március 19-én Budapesten a nemzeti tornacsarnokban szabadság ünnepet tartott népgyűlés üdvözletét
küldi, annak jeléül, hogy azokért az eszmékért, amelyek legdicsőbb harcosa te voltál, a mai nemzedék is képes
hevülni és hogy azok megvalósításáért kész mindenkor síkra szállni. Te nem haragszol; mi téged szeretünk. A
népgyűlés nevében: Pázmándy Dénes elnök, Bogdányi Mór jegyző.” Egyetértés, 27. évf., 1893. márc. 20. 79. sz.
2.
806
A nagygyűlés egyik fő szervezője és elnöke a szabadelvű politikus Radocza János volt, akit 1872-ban
Terézváros Deák-párti képviselőjévé választották az akkor balközépi Jókai Mórral szemben. 1887-ben a
zalaegerszegi kerület, az 1896-os választáson Terézváros szabadelvű párti országgyűlési képviselője lett. OGY.
ALM. 1888, 288. OGY. ALM. 1897, 326. Az eseményt részvételükkel sokan támogatták, többek között: Andrássy
Aladár, Andrássy Géza, Falk Miksa, Festetich Andor, Hadik-Barkóczy Endre, Korányi Frigyes, Nopcsa Elek, Rácz
Károly, Ribáry József, Steindl Imre, Széchenyi Béla, Szivák Imre, Szmrecsányi Miklós, Teleki Sándor, Than
Károly Egyetértés, 28. évf., 1894. febr. 12. 43. sz. 1-2.
802
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támogatásáról. A március 1-jei rendkívüli közgyűlésen a törvényjavaslatok pártolását a kamara
egyhangúlag el is fogadta.807
Az 1894. március 4-re meghirdetett, a reformok mellett tüntetni kívánó fővárosi nagygyűlést
éppen a kötelező polgári házasságról szóló törvényjavaslat általános vitájára időzítették a
szervezők. Az ország közvéleményét és a fővárosi egyetemi ifjúságot is lázba hozta a
képviselőházban folyó tárgyalás. Már a vita első napján, február 19-én óriási tömeg tolongott a
képviselőház Sándor utcai palotája előtt, ahol a tüntetők a képviselőházba érkező képviselőket,
a reformokhoz való hozzáállásuk függvényében, személy szerint köszöntötték vagy éppen
hangos kiabálással nemtetszésüket nyilvánították ki feléjük. Wekerlét természetesen óriási
ovációval fogadták, míg Apponyi Albertet és Szapáry Gyula volt miniszterelnököt csúnyán
megabcugolták.808
Apponyi Albert és pártja, a Nemzeti Párt többsége ellenezte a kötelező polgári házasság
bevezetését. Apponyi a képviselőház 1894. február 20-i ülésén határozati javaslatot nyújtott be
a fakultatív polgári házasságról.809 Az egyházpolitikai vitában tanúsított magatartása miatt az
egyetemi ifjúság egy része el is pártolt Apponyi mellől és a korábban népszerű politikust
„eretnekké nyilvánította”.810 A kolozsvári egyetemen az Egyetemi Kör vezetősége
indítványozta, hogy a kör helyiségéből távolítsák el Apponyi Albert arcképét, mivel a politikus
legutóbbi nyilatkozataival ellentétbe helyezte magát az ifjúság által kinyilvánított elvekkel, a
szabad eszmékkel és az ezeket megvalósítani törekvő reformokkal. Végül az indítvány egyetlen
szavazattal kisebbségben maradt, így az Egyetemi Kör elnöksége kénytelen volt lemondani.811
A pesti Egyetemi Kör méltányosabban járt el a Nemzeti Párt vezérével szemben, ugyanis
Apponyi és Wekerle arcképéről egyaránt úgy határozott, hogy mindkettőt kifüggeszti a kör
társalgójában, mivel korábban már mindkét politikust a kör tiszteletbeli tagjává választották
már.812 A pesti egyetemisták egy csoportja pedig kifejezetten védelmébe vette a Nemzeti Párt
Egyetértés, 28. évf., 1894. márc. 2. 61. sz. 2.
A házassági törvényjavaslat vitája során a javaslat mellett szólásra jelentkezett a Szabadelvű Párt részéről
Wlassics Gyula, Molnár Béla, Pulszky Ágost, Szialovszky Valér, Dániel Ernő, Beksics Gusztáv, Victoriss Miklós,
Szász Károly, Krajtsik Ferenc, Mikó Árpád. A Nemzeti Pártból a javaslat mellett csak Horvát Gyula kívánt szólni,
ellene viszont a párt vezetője Apponyi Albert, valamint Bánó József, Sághy Gyula, Reitter János, Bethlen Gábor,
Kovács Albert, Melcser Géza és Hock János. A Függetlenségi Pártból a javaslat mellett iratkozott fel Hoitsy Pál,
Helfy Ignác, Kovács József, Visontai Soma, Justh Gyula, Babó Emil, Kapotsffy Jenő, ellene pedig Ugron Gábor,
Szacsvay Sándor, Bartók Lajos, Szalay Károly, Szalay Imre és Meszlényi Lajos. A pártonkívüliek közül a javaslat
ellen jelentkezett Szapáry Gyula, Hortoványi József, Tódor József és Szapáry László. Egyetértés, 28. évf., 1894.
febr. 20. 51. sz. 1.
809
„A házasság rendszerint a lelkész előtt kötendő, vegyes házasságok bármely felekezet lelkésze előtt köthetők.
Ha a lelkész, vagy – vegyes házasságoknál a lelkészek egyike – olyan egyházi akadály miatt, mely az állam
házasságjogában nem létezik, a házasságkötésnél közre nem működhetik, vagy közreműködését bármely okból
megtagadja, a házasság polgári hatóság előtt köthető. Polgári hatóság előtt kötendők azoknak házasságai is, akik
a bevett felekezetek egyikéhez sem tartoznak, vagy akik olyan hitfelekezetnek tagjai, mely házasságkötési közegekül
elismert lelkészekkel nem rendelkezik. A minden honpolgárra nézve érvényes egységes házassági jognak és állami
házassági bíráskodásnak elve érintetlenül marad.” Egyetértés, 28. évf., 1894. febr. 21. 52. sz. 12. A határozati
javaslatot az ülésen Hock János jegyző olvasta fel. KN 1892-1896. 295. ülés (1894. febr. 20.) XVI. köt. 85.
810
„Furcsa dolog is, mikor most nem a kormányt és a kormánypártot kell megvédelmezni az utca tüntetése ellen,
hanem akik a kormány ellen vannak. Furcsa, mikor az egyetemi fiatalság, mely csak néhány hónappal ezelőtt egy
matinén majdnem foszlánnyá tépte Apponyit, hogy egy ereklyét vihessen magával haza a ruhájából, csontjaiból,
húsából, ma eretnekké válik az ő politikai hitvallásában és tövist szed koronának babér helyett.” Egyetértés, 28.
évf., 1894. febr. 21. 52. sz. 2.
811
Egyetértés, 28. évf., 1894. febr. 19. 50. sz. 2.
812
Egyetértés, 28. évf., 1894. febr. 25. 56. sz. 3. Wekerle Sándor miniszterelnököt az Egyetemi Kör 1893. június
havi közgyűlésén választotta tiszteletbeli tagjának, s ezzel különösen az előtt kívánt tisztelegni, hogy Wekerle az
első polgári származású miniszterelnök Magyarországon. Az erről szóló díszoklevelet Parcsetich László, az
Egyetemi Kör elnökének vezetésével egy öttagú küldöttség 1893. november 8-án nyújtotta át a miniszterelnöknek,
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vezérét. 1894 márciusában Bottlik József, az Egyetemi Kör elnökének vezetésével a budapesti
Magyar Királyi Tudomány és Műegyetem polgársága küldöttség útján biztosította bizalmáról a
képviselőt. A nyilatkozatot 600 egyetemi polgár írta alá.813 Apponyi a küldöttségnek örömét
fejezte ki aziránt, hogy a fővárosi ifjúságnak legalább egy része „nem ült fel annak a
manővernek, hogy a keresztülvitel módozataira vonatkozó ellentétes nézeteket úgy akarja oda
állítani, mint a szabadelvűség ideáljaitól való elpártolást.”814
1894 februárjában, a házassági törvényjavaslat képviselőházi vitája kapcsán az ifjúság egyes
csoportjai is mozgolódni kezdtek. Bár korábban 1893. november 12-én az ifjúság ünnepélyes
közgyűlésén már kinyilvánította szimpátiáját a liberális javaslatok mellett és határozatilag
üdvözölte a szabadelvű törvénytervezeteket, valamint azokat a politikusokat – pártkülönbség
nélkül – akik a javaslatok létrejöttét lehetővé tették,815 most egyes csoportok, ismét hangos
megmozdulásokat sürgettek és látványosan kívántak reagálni a katolikus nagygyűlés
határozataira. Az Egyetemi Kör vezetői azonban határozottan ellenezték az újabb fellépést.
Emlékeztettek arra, hogy az elmúlt évi novemberi közgyűlésükön Engel Aurél és az Egyetemi
Kör elnöke, Parcsetich László egyesített indítványát elfogadva amellett döntöttek, hogy nem
kívánnak tüntetni politikai pártok és egyének mellett a kérdés kapcsán. Az Egyetemi Lapok
1894. január 28-i számában Oppler Emil egyetemi hallgató türelemre intette társait, kérve őket,
hogy ne üljenek fel egyes politikai napilapok, főként az Egyetértés agitációjának, és ne
tartsanak újabb tüntető közgyűlést a liberális reformjavaslatok mellett.816 Ennek ellenére aláírás
nélküli falragaszok hívták az egyetemi ifjúságot február 17-re, szombatra az Árvay kávéházba,
ahol az Egyetemi Kör vezetői is megjelentek és ismét határozottan amellett szálltak síkra, hogy
az ifjúság tartózkodjon bármilyen politikai párt vagy egyén melletti utcai demonstrációtól. A
gyűlésen Rosenthal Hugó szigorló jogász javaslatára, miszerint vonuljanak a Függetlenségi Párt
székháza elé, Bottlik József indítványára a gyűlés határozatilag kimondta, hogy a tüntetést nem
támogatja.817 Az értekezlet után a résztvevők közül mintegy százan mégis tüntetni indultak a
Függetlenségi Párt székháza elé, ahol éppen arról a párthatározatról folyt a szavazás, mely
kötelezővé tette a párt tagjai számára a törvényjavaslat támogatását. Az ifjúság megéljenezte a
pártot és kérte a képviselőket az egyházpolitikai reformok támogatására. Barabás Béla jött le
hozzájuk és pár szóban megköszönte a párt iránti szimpátia megnyilvánulását. Ezután az ifjúság
a Nemzeti Színház elé vonult, ahol elégette a Budapesti Hírlap, a Magyar Állam és a Pesti
Napló egy-egy példányát, majd az Abbázia kávéházhoz ment, ahol Károlyi Gábor köszöntötte
a tüntetés résztvevőit.818 Az Egyetemi Lapok szerkesztősége, azaz az Egyetemi Kör vezetősége
elítélte az akciót és határozottan kinyilvánította, hogy a tüntetést nem lehet egységesen a
mintegy 4.000 egyetemi polgárnak tulajdonítani.819 Ugyanakkor Herepei Iván, a kolozsvári
tudományegyetem Egyetemi Körének elnöke, ugyancsak az Egyetemi Lapok hasábjain,
aki budai villájában fogadta a küldöttséget. Parcsetich hangsúlyozta, hogy az ifjúság nem a hatalom előtt kíván
meghajolni, hanem a „munka, demokrácia és szabad elvek azon háromsága előtt, mely a szellem
arisztokráciájának diadalra jutása alapján lehetővé tette, hogy a leghatalmasabb állás is nyitva álljon
Magyarország minden magyar állampolgára számára.” Egyetemi Lapok, 6. évf. 1893. nov. 8. 31. sz. 7.
813
„Hódolatteljesen járulunk képviselő úr elé, hogy állandó, törhetetlen bizalmunknak adjunk kifejezést azon férfiú
iránt, aki életét annak szenteli, hogy a nemzet jogos követeléseit diadalra vezesse és a pártvezér iránt, aki a nemzeti
törekvéseket férfias bátorsággal minden más fölé helyezendőnek nyilvánította.” Egyetértés, 28. évf., 1894. márc.
14. 73. sz. 2.
814
Egyetemi Lapok, 7. évf. 1894. márc. 15. 9. sz. 15.
815
Az egyetemi közgyűlés részletes leírását lásd. Egyetemi Lapok, 6. évf. 1893. nov. 19. 32. sz. 3-7.
816
Oppler szerint a válaszadás a katolikus nagygyűlésre nem az egyetemi polgárság dolga, hanem a katolikus
választópolgároké. Egyetemi Lapok, 7. évf. 1894. jan. 28. 3. sz. 1-2.
817
Rosenthal indítványa ellen szólt még Kiss Ernő, Moscovitz Iván, Kovách Dezső és Hirsch Ödön. Egyetemi
Lapok, 7. évf. 1894. febr. 25. 7. sz. 4-5.
818
Egyetértés, 28. évf., 1894. febr. 18. 49. sz. 2.
819
Egyetemi Lapok, 7. évf. 1894. márc. 4. 8. sz. 1-2.
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egységes és látványos fellépésre szólította fel az ifjúságot az egyházpolitikai reformok
mellett.820 Az egyetemi vezetők nem voltak egységesek a fellépés intenzitását illetően.
Moscovitz Iván, az Egyetemi Lapok munkatársa, ugyanebben a számban ismételten
megfontoltságra intette társait, és elítélte azt a „balfölfogást”, mely sokszor „annyira
elharapódzik, oly túlkapásokba megy át, hogy maga az ifjúság összetéveszti rendes föladatát
kivételes jogával; nem várja meg azt, hogy a nagy eszmék szívéhez, eszéhez szóljanak, hanem
(…) szüntelenül lesi az éretlen politikásdi játékára kínálkozó, méltó és méltatlan
alkalmakat.”821
Időközben a fiatalok aktivizálódására az egyetem rektora, Schnierer Aladár is felfigyelt és az
egyetem feketetábláján figyelmeztető intelmet függesztett ki, melyben óva intette az ifjúságot
a tüntetésektől és a rendzavarástól.822
Az egyetemistáknak az a szárnya, mely támogatta a reformokat, az egyházpolitikai
reformjavaslatok megvalósulásáért fellobbant mozgalmat már korán párhuzamba állította az
1848-as küzdelmekkel. „Egyetemi polgártársak! Nagy időket élünk. Az egységes nemzeti állam
nagy épületét, melynek alapkövét 48-ban rakták le, most fogják betetőzni. A magyar ifjúság ott
volt, amikor megkezdték a munkát. Dolgozott és vérzett. Ott lesz most is a munkánál, hogy
kivegye a maga részét abból a dicsőségből, melyet a szabadság, egyenlőség, testvériség fennen
lobogó zászlója hirdet majd ország-világgá.” 823 A liberális egyházpolitikai javaslatok így
lökést adtak a közelgő március 15-i ünnepségeknek is, és aktuális politikai tartalommal töltötték
meg azokat.
Bármennyire is próbálta az Egyetemi Kör vezetősége az Egyetemi Lapok hasábjain visszafogni
az egyetemi polgárok indulatait, az országos szabadelvű nagygyűlés napirendre tűzése
kiszabadította a szellemet a palackból. A főszervező Radocza János országgyűlési képviselő
volt, aki a népgyűlésre párt és felekezeti különbség nélkül hívott mindenkit. 824 Az egyetemi
ifjúság pedig önként vállalkozott a rendezésben való közreműködésre. 1894. március 2-án a
rendezői teendők megbeszélése végett mintegy 800 egyetemi polgár gyűlt össze a nemzeti
tornacsarnokban. Már önmagában a megbeszélés is tüntetés volt a reformok mellett, a fiatalok
megéljenezték a szabadelvű nagygyűlés rendezőbizottságának tagjait: Nopcsa Eleket,
Madarász Józsefet, Havass Rezsőt, Rohonczy Gedeont és Károlyi Gábort. Az egyetemi ifjúság
rendezői elhatározták, hogy a nagygyűlést követően kivonulnak a Kerepesi temetőbe és
egyaránt megkoszorúzzák Deák Ferenc és Irányi Dániel, volt függetlenségi párti politikus sírját,
aki köztudomásúan rendkívül sokat tett a szabadelvű egyházpolitikai reformokért (ő maga
többször nyújtott be törvényjavaslatot a polgári házasság érdekében.). Így kívánták kifejezni,
hogy a szabadelvű reformokat pártállásra való tekintet nélkül kívánják támogatni és megadják
a tiszteletet mind a kormánypárt, mind pedig a függetlenségi ellenzék néhai legnagyobb
vezetőjének. Kégl János negyedéves joghallgató a rendezés céljából összeült gyűlés megnyitó
beszédében hangsúlyozta, hogy nem volna helyes, ha bárki is – saját politikai céljainak
felhasználására – kisajátítaná Deák vagy Irányi nevét, vagy akár Kossuth nevével akarna
„Tüntet az egész nemzet impozáns tüntetéssel, csupán csak a magyar ifjúság, a márciusi eszmék egyenes
örököse, alszik. (…) Mintha csak arra való volna az ifjúság, hogy lelkiismeretlen szájhősök diadalszekerükbe
befogják. Mintha nem bírna tiszta meggyőződéssel és ennek mindenható erejével.” Egyetemi Lapok, 7. évf. 1894.
febr. 25. 7. sz. 5.
821
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Egyetértés, 28. évf., 1894. febr. 18. 49. sz. 2.
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Egyetértés, 28. évf., 1894. febr. 18. 49. sz. 2.
824
A nagygyűlés végrehajtó bizottságában szerepet kapott: Rónay János, Lakatos Miklós, Haviár Dániel, Molnár
Béla, Herman Ottó, Kubinyi Géza, Kubinyi György, Görgey Béla, Horváth Gyula, Darányi Ignác, Rohonczy
Gedeon, Balázs Antal országgyűlési képviselő. Egyetértés, 28. évf., 1894. febr. 21. 52. sz. 1.
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visszaélni. A gyűlés végén „Éljen Wekerle!” „Éljen Szilágyi!”, „Éljen Eötvös!”, „Éljen Justh!”
és „Éljen Károlyi Gábor!” kiáltások hangzottak fel.825 A megbeszélés után spontán tüntetés
bontakozott ki a Függetlenségi és 48-as Pártkör és a Szabadelvű Párt székháza, a Lloyd palota
előtt, ahol a párt elnöke Podmaniczky Frigyes köszönte meg az ifjúságnak a tetszésnyilvánítást.
Midőn a tüntetők Szilágyi Dezsőt követelték, a miniszter rövid beszédben indokolta, hogy
ezekekkel a szabadelvű intézkedésekkel a kormánynak az a célja, hogy a magyar nemzetet az
egyenlőség és lelkiismereti szabadság elvei alapján létesítendő intézményekkel összeforrassza
és megszilárdítsa. Ezekkel a nemes, szabadelvű hagyományokkal kívánják elhárítani a
felekezeti és nemzetiségi válaszfalakat polgár és polgár között.
Azon ritka alkalomnak voltak tanúi a kormánypárti képviselők, midőn az egyetemi ifjúság a
kormány mellett demonstrált. A tüntető ifjúság a nemtetszésének is hangot kívánt adni, ezért a
Nemzeti Kaszinó826 (ma Kossuth Lajos u. 5.) előtt Apponyi Albertet, Aczél Bélát és Szapáry
Gyulát abcugolták, majd a Ferencziek terén a Pesti Napló székháza előtt elégették a lap néhány
példányát. Az Andrássy úton átvonulva a Himnuszt és a Kossuth nótát énekelve Eötvös Károly
lakásához mentek, de mivel a képviselő nem volt otthon, a tüntetés feloszlott.827 A tüntetéstől
az Egyetemi Lapok szerkesztősége elhatárolódott és elítélte azt.828
A március 4-i nagygyűlés rendkívül nagyszabásúnak nevezhető, az Egyetértés szerint százezer
ember részvételével zajlott.829 A résztvevők a főváros négy helyszínén gyülekeztek (Gizella tér,
Ferenc József tér, Kálvin tér és a Nyugati pályaudvar), majd az Andrássy úton egyesülve
vonultak a nagygyűlés helyszínére, a Stefánia és a Csömöri út sarkán lévő nagy térre, a
városligetbe. A törvényhatóságok és a városok küldöttségeit, a különféle egyletek képviselőit
magas rangú politikai tisztviselők, főispánok, alispánok, országgyűlési képviselők vezették. A
bejelentett egyesületek száma 212 volt. Az utcákon nemzeti színű zászlóval feldíszített ablakok
fogadták a kivonulókat. A menet élén a rendezők haladtak: Nopcsa Elek, Zichy Béla, Heltai
Ferenc, Rémi Róbert, Havass Rezső, Münnich Aurél, Gróf Teleki Géza. A kormány tagjai az
egyik Andrássy úti villa erkélyéről köszöntötték a sokaságot. (Wekerle, Szilágyi, Hieronymi
Károly) A népgyűlés elnökeivé Báró Orczy Bélát, Gróf Pálffy Jánost, Gróf Andrássy Tivadart
és Gróf Esterházy Istvánt kérték fel. A népgyűlésen határozati javaslatot fogadtak el az iránt,
hogy a kötelező polgári házasságot, az állami anyakönyvvezetést, a vallás szabad gyakorlatát,
és a zsidó vallás egyenjogúsítását mielőbb törvénybe iktassák. A nagygyűlés után a rendezőség,
ahogy korábban ígérte, tiszteletét tette Deák és Irányi sírjánál. Deáknál Papp Elek, Irányinál
Szivák Imre országgyűlési képviselő mondott beszédet. Mindketten azt hangsúlyozták, hogy
bár életükben politikai ellenfelek voltak, a szabadelvűségért folytatott küzdelemben azonban
nem volt különbség köztük. Visszafelé a tömeg a kormány tagjait: Szilágyit, Csákyt és Wekerlét
éltetve a Kossuth nótát énekelve vonult végig az utcákon. Ez volt az egyetlen olyan alkalom,
melynek során a közjogi ellenségeskedést háttérbe szorította a liberális törvények elfogadtatása
Egyetértés, 28. évf., 1894. márc. 3. 62. sz. 1.
Az egykor itt álló kétemeletes épületet a Kossuth Lajos utca Szép utca sarkán lévő telken, Hild József építette
1828-29-ben Gróf Cziráky József részére. A palotát 1859-ben először bérbe vette a Nemzeti Kaszinó, majd 1871ben megvásárolta. Ezután Ybl Miklóst bízták meg a palota átalakításával, aki haláláig több ütemben alakított az
épületen. Végül 1896-99-ben Meinig Artúr tervei szerint ismét átépítették. A Kaszinó a II. világháborúban
súlyosan megsérült, később lebontották. KEMÉNY – FARBAKY 1991, 256.
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Egyetértés, 28. évf., 1894. márc. 3. 62. sz. 2.
828
„Az ülés eléggé szép rendben folyt le, de utána oly utcai tüntetések következtek, amelyek az ifjúság vezető
elemeit, magát az ülés szervező bizottságát megütközésre késztették.” Egyetemi Lapok, 7. évf. 1894. márc. 4. 8.
sz. 7.
829
A főkapitány a belügyminiszterhez, Hieronymi Károlyhoz írt összefoglaló jelentése szerint a március 4-i
nagygyűlésre tartó menet 60.000 főből állt, mely a helyszínre több mint egy órán keresztül vonult fel. A
Belügyminisztérium Elnöki Rezervált Iratai tartalmazzák a főkapitányhelyettes jelentését az esemény részletes
leírásával. Lásd MNL OL K149-6-165.
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érdekében folytatott küzdelem. Ez alkalommal a szabadelvű kormánypárt hívei és képviselői is
a Kossuth kultusz jegyében, a Kossuth nótát énekelve tüntettek a nemzet érdekében a király
nevének rendszeres felemlegetése mellett. A budapesti nagygyűlés határozati javaslatát a
képviselőházba Andrássy Tivadar adta be. Orcy Béla pedig elvitte a nagygyűlés jegyzőkönyvét
Wekerle miniszterelnöknek és kérte, hogy személyesen tolmácsolja a gyűlés hódoló üdvözletét
Ferenc Józsefnek.830
Az egyházpolitikai reformokért folytatott küzdelmet könnyen párhuzamba lehetett állítani
1848-cal, ahogyan ezt már korábban az egyetemisták is tették. A március 15-i ünnepségeken
országszerte felbukkantak az egyházpolitikai kérdések. A március 4-i szabadelvű nagygyűlésen
pedig 1848-as szimbólumok jelentek meg. A nagygyűlésre egyes városok képviselői 1848/49es szabadságharcos zászlókkal érkeztek, mint például Debrecen küldöttei.
Az egyházpolitikai reformok mellett 1894. március 15-én az idős, beteg Kossuth állapota feletti
aggodalom tartotta izgalomban a közvéleményt, újabb alkalmat adva arra, hogy az ünnepnap
leginkább Kossuthról szóljon. 1894 márciusában Kossuth egészségi állapota válságosra fordult,
az orvosok tüdőgyulladást állapítottak meg nála, amely egy ilyen idős embernél könnyen
végzetessé válhatott. Március 15-én Kossuth gyakorlatilag már haldoklott, bár az
eszméletlenségből még néha magához tért. Az Egyetértés kiküldött tudósítója szerint Kossuthot
a március 15-i ünnep hírei állítólag felvidították, és azt mondta: „Nincs nagy ember, csak az
idő teszi azzá”831 A magyarországi sajtó szinte percről percre tudósított a nagy hazafi
végóráiról.
Ennek a helyzetnek megfelelően a március 15-i ünnepi beszédek leginkább egy-egy Kossuthért
aggódó fohászként jelentek meg. A szokásos örömünnep helyett, a gyászos, aggódó hangulat
lett úrrá az ünneplésre összegyűlt közönség soraiban. Március 15-én napközben több helyen
már elterjedt Kossuth halálhíre is. Ezt a Pesti Naplónak egy tapintatlan hirdetése váltotta ki,
ugyanis a lap kiadóhivatala március 15-én gyászkeretes szórólapokon hirdette, hogy Kossuth
Lajos végső órájáról és haláláról kimerítő tudósítást közöl.832 A képviselőház március 16-i
ülésén Herman Ottó napirend előtti felszólalásban kelt ki a Pesti Napló eljárása ellen és
botrányos dolognak nevezte, hogy üzleti fogásból valaki Kossuth halálára előre spekuláljon.833
Ezzel az eljárással a Pesti Napló alaposan megzavarta a március 15-i ünnepségeket, mivel a
hirdetést látván sok helyen elterjedt Kossuth halálhíre. Például március 15-én Vácott a nemzeti
színű zászlókat mindenütt lecserélték gyászlobogókra. Aradon elmaradt az ünnepség és a
szobor megkoszorúzása is. Kolozsváron reggel 8-kor terjedt el Kossuth halálhíre, melyet 9-kor
megcáfoltak, de 10-kor ismét futótűzként terjedt a gyászhír. A házakra és a középületekre
gyászlobogót tűztek ki. A március 15-i ifjúsági ünnep szónoka már Kossuth halálhírét hirdette,
és az ünnepi műsor el is maradt. Délután viszont, midőn a halálhírt ismét megcáfolták,
megtartották a március 15-i ünnepséget. Nagyenyed polgármestere az ünnepre összegyűlt

Egyetértés, 28. évf., 1894. márc. 7. 66. sz. 1.
Egyetértés, 28. évf., 1894. márc.16. 75. sz. 2.
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Egyetértés, 28. évf., 1894. márc.17. 76. sz. 1.
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„Egy magasztos és fenséges élet, mely alkotásaival mély nyomokat hagyott a nemzet történetében, utolsó tusáját
vívja a halállal, és akkor, mikor az egész nemzet ennek a fenséges életnek minden szívdobbanását lesi, mikor az
egész nemzet egész mélyében meg van illetődve, akkor, mikor ez a megilletődés egyszersmind a nemzetnek egy
igazi ünnepnapjával, március 15-ikével találkozik, akkor, T. ház, közmegbotránkozásban végződik az egész. (…)
T. képviselőház! Egyetlen egy szavam sincs azoknak az érzelmeknek kifejezésére, amelyek most bennem dúlnak,
de azt hiszem, hogy kifejezem számos embernek, talán az egész országnak érzelmét akkor, midőn kijelentem, hogy
az ilyen visszaélés közmegbotránkozást szül.” KN 1892-1896. 315. ülés. (1894. márc. 16.) XVII. köt. 236.
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közönséget arra kérte, hogy vonuljanak inkább a templomokba és imádkozzanak Kossuthért,
ezzel az ünnepség elmaradt.834
A pesti egyetemi március 15-i ünnepséget nem zavarta meg Kossuth halálhíre. A
rendezvényeket a szokásos forgatókönyv szerint tartották meg.835 A Vigadóban rendezett
matiné ünnepi beszédét Rákosi Jenő mondta. Beszédében nem esett szó a függetlenségi
ellenzék állandó politika követeléseiről. A szónok, remegő hangon idézte meg a haldokló
Kossuth alakját, majd azt a felelősséget hangsúlyozta, mely az ifjúságot terheli az 1848-as
emlékezet ébrentartásában és az egyéni szabadság megőrzésében.836 Ábrányi Emil szokásos
alkalmi költeménye szintén utalt a közvéleményt foglalkoztató aktuális kérdésekre: „Ha
márciusnak idusán / Vallásomat kérdezné valaki, / Azt válaszolnám nyíltan, igazán: / Az én
vallásom a hazám!” Majd a vers egy Kossuthért mondott fohásszal zárult.837 A matinén az
előkelő közönség soraiban első alkalommal találunk neves kormánypárti politikust, Wlassits
Gyula képviselő személyében. Megjelent még Kaas Ivor, nemzeti párti politikus és Ábrányi
Emil, költő.838 A Szózat és a Himnusz a Népszínház férfikarának közreműködésével csendült
fel.839 Délután az Egyetem téren, a kőfal előtti emelvényen Bottlik József, az Egyetemi Kör
elnöke tartott ünnepi beszédet, melynek középpontjában ezúttal kizárólag Kossuth állt. Úgy
beszélt róla, a még élő haldoklóról, mint egy halhatatlanról: „Nem, ő nem válhat meg tőlünk.
Úgy érezzük mi mind, hogy lelkünkkel egybeforrt az ő léte, s lelkünknek nemesebb része
szakadna ki az ő eltávoztával!” A menet a Petőfi-szoborhoz ismét a Kálvin tér érintésével
vonult át, ahol a szokásosnál nagyobb tömeg várta az ifjúságot. Kirendelt lovas- és
gyalogrendőrök tartották fenn a rendet.840 A szobor előtti emelvényről Komlóssy Artúr
Petőfiről és Kossuthról egyaránt megemlékezett, „szent öregnek” nevezve a száműzött
politikust.841
A fiatalok és a Kossuthtól már elszakadt utókor könnyen szakrális térbe emelhette Kossuth
alakját. Az emigráns politikusról alkotott kép már Kossuth életében elszakadt a reális világtól,
bármennyire is állt maga a politikus a realitás talaján. Magyarországról nézve ő már egy fizikai
valóságában megfoghatatlan, távoli lény volt, messze a valódi Magyarországtól. 1849 óta már
két generáció nőtt fel úgy, hogy őt teljes valójában nem ismerhette, nem találkozhatott vele
személyesen, nem láthatta aktívan politizálni, hiszen minimális volt azoknak az alkalmaknak a
száma, amikor Kossuth levélben vagy a sajtó hasábjain közvetlenül megnyilvánult a magyar
politikát illetően a közvélemény előtt. A politikusról alkotott kép olyan volt, amilyennek az
utókor akarta látni és láttatni. Egyfajta „túlvilági” lényként alakja már régen kilépett a reális
magyar politikai viszonyokból. Erre csak ráerősített az, hogy megtagadva Ferenc József uralmát

Egyetértés, 28. évf., 1894. márc.16. 75. sz. 3.
Az ünnepséget rendező egyetemi bizottság március 5-én alakult meg, melynek tagjai: Burg Kornél, Csávossy
Ignác, Kovács Dezső, Vámossy György, Iványos Gyula, ifj. Hubenay József és Sikorszky Zsigmond. Egyetértés,
28. évf., 1894. márc. 6. 65. sz. 3.
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A beszédet lásd Egyetemi Lapok, 7. évf. 1894. ápr. 22. 10. sz. 6.
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„Gyógyítsd meg azt, ki nem hal meg soha, De tőlünk mégis menni, válni készül. Bár senki sincsen méltóbb arra,
hogy Te megvigasztald és fölvidd az égbe, Számkivetésből örökös fenségbe. Ím kérlek, buzgón könyörögve most:
Ne vedd el tőlünk még Kossuth Lajost!” Egyetemi Lapok, 7. évf. 1894. márc. 15. 9. sz. 2.
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A budapesti rendőrfőkapitánynak a belügyminiszterhez írt előzetes, 1894. március 11-én kelt jelentése szerint
az Egyetem térre 30 gyalogos, a Petőfi-szoborhoz 80 gyalogos és 15 lovas rendőrt vezényelnek ki a rend biztosítása
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Lásd MNL OL K149-6-200.
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nem ismerte el az Osztrák-Magyar Monarchiát, és kirekesztettségére csak ráerősített a
honossági törvény reá vonatkozó rendelkezéseinek életbe lépése.
Az ünnep után néhány nappal, március 19-én, hétfőn befejeződött a házassági törvényjavaslat
általános vitája, de a zárószavazást egy héttel későbbre halasztották a közelgő húsvéti ünnepek
utánra, április 2-ra. Közben – a nagyhéten – Kossuth állapota válságosra fordult és március 20án meghalt.
Kossuth halálának érzékelhető közeledte még egyszer napirendre tűzte visszahonosításának
problémáját. Korábban, még a Szapáry-kormány idején 1890. május 13-án Irányi
törvényjavaslatot nyújtott be annak érdekében, hogy azok a személyek, így Kossuth is, akik az
1879: 50. tc. 31. és 32. §-a értelmében elvesztették magyar állampolgárságukat, e jogok
birtokába visszahelyeztessenek, de ezt akkor a kormánytöbbség elvetette.842 Most 1894
márciusában újabb kérvény843 került az országgyűlés elé, hogy a ház vizsgálja felül a honossági
törvényt, de a kérvény a kérvényügyi bizottságnál elakadt. Március 16-án a kérvényügyi
bizottság ülésén végre tárgyalták az ügyet. Az előadó, Szász Károly tévesen arra hivatkozott,
hogy mivel Kossuth állampolgársága a díszpolgárságai miatt nem szűnt meg, a kérvényt tegyék
irattárba. Ez ellen Nánássy Ödön függetlenségi párti képviselő tiltakozott, aki kérte, hogy a
kérvényt azonnal adják át a belügyminiszternek azzal, hogy az 1879. évi honossági törvény 31.,
32.§-ának módosításaira nézve mielőbb nyújtson be egy törvényjavaslatot a háznak, abban az
értelemben, hogy a távollevők és családtagjaik ne veszítsék el honosságukat. Wekerle Sándor
miniszterelnök azonban ugyanarra az álláspontra helyezkedett, mint korábban a Szapáry
kormány Irányi Dániel beadványa kapcsán. Szapáry akkor, az Irányi beadványát tárgyaló 1890.
május 21-i ülésen így nyilatkozott. „A mi nézetünk szerint a törvény rendelete kötelező minden
emberre, kötelező az egyes polgárokra, kötelező a kormányra, kötelező magára a törvényes
királyra, s így azon fölül helyezkedni senkinek sincs jogában, és egyes személyek kedvéért a
törvényt módosítani nem lehet.” 844 Szapáry továbbá Kossuthnak egy 1889. december 19-én
kelt levelére hivatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy abban Kossuth maga jelentette ki,
miszerint „a koronázott magyar király alattvalójának nem tekintette magát sohasem és nem
tekinti magát most sem. Igen erős, igen határozott kijelentés, csakhogy ennek azután a
konzekvenciáját is le kell vonni.”845 A vita hevében Helfy igyekezett bebizonyítani, hogy
Kossuthnak nem Ferenc József személyével van baja, hanem azzal, hogy olyan magyar király
alattvalója nem kíván lenni, aki egyben osztrák császár is. 846 Azokban a napokban Apponyi
A törvényjavaslatot lásd. KI 1887-1892. 800. sz. XXII. köt. 192.
Lichter Mór és társainak Kossuth Lajos visszahonosítására vonatkozó kérvénye (a kérvények 15.
sorjegyzékében) Egyetértés, 28. évf., 1894. márc.17. 76. sz. 1.
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KN 1887-1892. 379. ülés (1890. máj. 21.) XVIII. köt. 252.
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Az 1890. május 21-i képviselőházi vita során, Helfy olyan megnyilatkozásokat hozott fel példaként, melyekben
Kossuth pozitívan nyilatkozott Ferenc Józsefről és bizonygatta, hogy Kossuth nem gyűlöli az uralkodó személyét.
Kossuthból csak a politikai meggyőződés szól, amit tisztelni kell. Ezt bizonyítja pl. 1869. november 25-én László
Imréhez, a Szélsőbal Párt akkori vezéréhez írt levele, melyben kifejtette, hogy ő soha semmilyen körülmények
között nem lesz olyan magyar királynak alattvalója, aki egyben osztrák császár is, de ha valamilyen változás
folytán Ferenc József csak magyar király lenne, akkor „azon percben hazamennék és a csak magyar királlyá
redukált Ferencz József irányában az alattvalói hűség kötelességét elfogadnám” – idézte Helfy a levelet. Egy
másik, őhozzá intézett levélből pedig Helfy azt emelte ki, midőn 1889. február 5-én Kossuth megrendülve
emlékezett meg az uralkodó gyászáról egyetlen fia, Rudolf trónörökös elvesztése kapcsán. Éppen az uralkodó
gyászára való tekintettel halasztotta el a nagy véderővitában tervezett nyilvános megszólalását is. „Én nem vagyok
az osztrák háznak barátja – írta Kossuth – nem személyes gyűlöletből, hanem, mert osztrák császárt magyar
királynak nem szerethetek, nem szeretek; de ha barátja nem vagyok, érző ember vagyok és mert az, nem tudom
megilletődés nélkül nézni az emberi szerencsétlenséget; az a tragikus esemény pedig csakugyan megrendítő
szerencsétlenség a családra. Mint ember részvétet érzek és mert azt, hát ha nyíltan felszólalnék, ennek kellene
adnom kifejezést és a részvét tanúsításául reá kellene mutatnom, hogy hol kereshető a vigasztalódás. Azt kellene
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Albert is Irányi törvényjavaslata ellen szavazott, arra hivatkozva, hogy a törvényes rend
fenntartása a legfontosabb szempont.847 Irányi javaslatát akkor 219:80 arányban elvetették.848
Négy évvel később az 1894. március 16-i kérvényügyi bizottsági ülésen Wekerle
miniszterelnök szintén azt hangsúlyozta, hogy egyesek miatt, bármilyen nagyok is az érdemei,
nem lehet kivételes törvényt alkotni akkor, midőn ő maga helyezkedett ellentétbe a törvényes
állapottal. Nem szabad kivételes törvényt alkotni ott, ahol éppen a törvény el nem ismerésének
esete forog fenn, mert ez az eljárás magának a törvényes állapotnak a semmibevételét jelentené.
Hieronymi Károly belügyminiszter is csatlakozott a miniszterelnök véleményéhez, szerinte is
Kossuth önmagát helyezte kívül a törvényes állapoton. Az 1879:50. törvénycikknek nem az
volt a célja, hogy Kossuthot állampolgári jogától megfossza. Kossuth azért vesztette el
állampolgárságát, mert ő nem akart az ország valamely törvényhatóságánál jelentkezni. Ezt
csak úgy lehet értelmezni, hogy nem akarta a magyar hatóságok törvényességét elismerni. Nem
szabad, hogy az ország törvényhozása azzal alázza meg magát, hogy bármely nagy fiát
megkínálja az állampolgársággal, amidőn nem is biztos abban, hogy azt az illető egyáltalán el
akarja fogadni. Végül Rudnyánszky Béla javaslatára a bizottság úgy döntött, hogy azt
indítványozza a háznak, hogy a belügyminiszter, csupán általános szempontból, de vegye
revízió alá a törvényt.849 Nánássy Ödön fenntartotta különvéleményét.850 Kossuth betegségére
való tekintettel a függetlenségi ellenzék minél gyorsabban tárgyalni akarta az ügyet, de a
képviselőház március 17-i ülésén a kormánytöbbség leszavazta Justh Gyulának azt az
indítványát, hogy a kérvényügyi bizottság és a kisebbségi különvélemény tárgyalását a
következő, március 19-i, hétfői ülésre tegyék.851
Így március 19-én hétfőn sem tűzték napirendre az ügyet, hanem abban egyezett meg a ház,
hogy a Húsvétot megelőző nagyhéten, már csak március 19-én és 20-án tart ülést, a napirendnek
pedig a házassági törvényjavaslat folytatólagos általános vitáját szavazták meg. Március 21-én
jelent meg a sajtóban, hogy Kossuth március 20-án, kedden este 10:50 perckor elhunyt.852 Az
egész ország korábban soha nem látott méretű gyászt öltött, a temetésre április 1-én került sor.
Kossuth halálával hatalmas robbanással törtek felszínre a nemzeti indulatok, melyek március
22-én és 23-án heves utcai tüntetésekhez vezettek, melyeket a hatalom csak a rendőrség és a
katonaság bevetésével tudta elfojtani.853
Március 22-én a tüntetések azért robbantak ki, mert Kossuth halálhírét követően nem került ki
a gyászlobogó sem a Nemzeti Színházra, sem az Operaházra. A tiltakozó akciót március 22-én
este az egyetemi ifjúság egy csoportja kezdte, midőn a Nemzeti Színházhoz vonult és az ott
gyülekező közönséget arra kérte, hogy a gyászra való tekintettel térjenek haza. Az ifjak letépték
az aktuális előadás színlapját (az Iskarióth volt színen) és helyére saját falragaszukat tűzték ki
miszerint „Magyar ember ma nem megy színházba” Végül kb. 50 fő mégis bement a nézőtérre
és az előadás megkezdődött, mire az egyetemi ifjúság berontott a színpadra, és az előadást félbe
mondanom, hogy az atya keressen vigaszt az uralkodó hivatásában, népei boldogságában.” KN 1887-1892. 378.
ülés (1890. máj. 20.) XVIII. köt. 230.
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„És, t. ház, ha valahol szigorúan és tántoríthatatlanul ragaszkodni kell azokhoz az elvekhez, melyek az állam
szilárdságát képezik s a melyek, ha megingattatnak, az államok végre is széthulló tömegekké válnak: éppen
Magyarországon kell e tekintetben kétszeres scrupulositással őrködni; midőn a magyar nemzetnek, mint politikai
egésznek nemzeti egységét, hogy úgy fejezzem ki magamat, nem a természet törvénye, hanem az állami épület
szilárdsága abroncsozza körül.” KN 1887-1892. 380. ülés (1890. máj. 22.) XVIII. köt. 278.
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kellett szakítani. A fiatalok ki akarták tűzni a gyászlobogót is, de a rendőrség felszólította őket,
hogy adják át a zászlót Chudy rendőrtanácsosnak. Mivel nem engedelmeskedtek, csak
erőszakkal tudták elvenni tőlük. Eközben kint az utcán Kolozsváry rendőrkapitány kiadta a
parancsot, hogy oszlassák szét a tömeget. Közben a kint rekedt sokaság közül egyesek szintén
szereztek egy gyászlobogót és egy fiatalembernek sikerült a bejárat feletti üvegtetőre felmászni
és a tömeg éljenzése közepette kitűzni azt.
Az egyetemisták kezdeményező szerepét erősítette meg a rendőrfőkapitány is jelentésében.
Szerinte az egyetemi ifjúság március 22-én Kossuth elhunyta alkalmából rendezett gyűlésén
Bottlik József, az Egyetemi Kör elnökének indítványára elhatározta, hogy fekete karszalaggal
két-három fős csoportokban felkeresi azoknak a házaknak a tulajdonosait, melyekre nincs
kitűzve a gyászlobogó, és felszólítják a házmestereket a zászló kitűzésére, ellenkező esetben
betörik az ablakokat. A döntés értelmében meg is indultak az egyetemi csoportok és számos
ház ablakát be is törték. A rendőrség szerint ez indította el az erőszakhullámot. Erről számos
házmester is vallomást tett. A fekete-karszalagos fiatalemberek erőszakoskodása egyértelműen
tetten érhető volt, ezért minősítette a rendőrség terrorizmusnak az eseményeket és a
rendőrfőkapitány szerint a „tüntetések nem pusztán a megsértett kegyeletérzés spontán
kitörései, hanem magát a valódi kegyelet nyilvánulását is kompromittáló, tervszerű terrorizmus
nyilvánulásai voltak.”854
Ezt követően a tüntetők az Operaházhoz vonultak, ahol már ment az előadás. A tömeg egyes
csoportjai ide is berontottak, mire az előadást itt is félbe kellett szakítani. A rendőrök
megpróbálták a tüntetőket kívül tartani. Egy fiatalembernek – hasonlóan a Nemzeti Színháznál
történtekhez – itt is sikerült felmásznia kívülről a nagy erkélyre és kitűzni a gyászlobogót. Erre
Chudy rendőrtanácsos és Bérczy rendőrkapitány kiadták a parancsot a lovasrendőröknek, hogy
lovagoljanak a nép közé, mivel a tömeg többszöri felszólításra sem oszlott szét.
Az oszlatás után a tömeg ismét összeverődött a Nagymező utcai Somossy mulató előtt, ahol a
gyász semmibe vétele mellett vidám előadás zajlott. Fekete gyászlobogó itt sem volt kitűzve,
így kővel beverték a mulató díszes ablakait. Erre a lovasrendőrök ismét a tömegnek támadtak
és erősen kardlapoztak.855
Kossuth temetése miatt – a tervezettől eltérően – mégis egybehívták a képviselőházat március
23-ára, nagypéntekre, ahol csak a temetéssel kapcsolatos javaslatokról döntöttek. A ház
elfogadta Bánffy Dezső házelnök javaslatát, miszerint a képviselőház csak jegyzőkönyvileg
örökítse meg Kossuth Lajos elhunyta feletti fájdalmát és részvétét. Emellett megemlékeztek a
nagy hazafinak az 1848-as törvények megalkotásában játszott szerepéről: különös tekintettel az
alkotmányos jogok minden osztályt felölelő kiterjesztésére, a képviseleti alapon nyugvó felelős
kormányrendszer behozatalára, a közteherviselés általánosítására, a földbirtok felszabadítására,
a sajtószabadságra és a jogegyenlőségre, s általában a politikai és polgári szabadság nagy
elveinek érvényre juttatatása körül szerzett érdemeire. Tehát azokat az érdemeket sorolták fel,
amelyek beilleszthetőek voltak a dualizmus rendszerébe is, az uralkodóhoz való hűség
megsértése nélkül. A képviselők határoztak arról is, hogy a temetésen a ház küldöttségileg fogja
magát képviseltetni, és ez a küldöttség fog a képviselőház nevében koszorút helyezni a sírra.
Justh javaslatát, miszerint Kossuthot nyilvánítsák a nemzet halottjának, emeljenek neki méltó
emlékművet és országos költségen temessék el, valamint iktassák törvénybe érdemeit, a ház

854
855

MNL OL K 149 1894-6-288 68. f.
A tüntetések leírását lásd. Egyetértés, 28. évf., 1894. márc.23. 82. sz. 4.

161

136 szótöbbséggel elvetette.856 Apponyi is külön határozati javaslatot terjesztett elő, melyben
kérte, hogy a képviselőház vallja Kossuthot saját halottjának és az országgyűlés költségén
temessék el. Ezt 57 szótöbbséggel vetette el a ház.857 Természetesen a közvéleményt és az
egyetemi ifjúságot nem elégítette ki a kormánynak és az országgyűlésnek ez a visszafogott
megnyilvánulása Kossuth személyével kapcsolatban.
Március 23-án, nagypénteken a képviselőházi tárgyalás ideje alatt már izgatott tömeg várta a
döntést a Sándor utcában, ahol ismét kisebb verekedés tört ki, melynek során a rendőrök az ott
várakozó újságírókat is inzultálták. A Sándor utcából a tömeg az Otthon, az írók és hírlapírók
körének székháza elé vonult, ahol a rendőrség és a tömeg ismét összetűzésbe került. Az
Egyetértés tudósítója szerint egy napszámos asszonyt karján a csecsemőjével érte a támadás.
Ezt látván a tömeg a rendőröknek esett.858
Március 23-án délelőtt a Múzeumkert is spontán tüntetés helyszínévé vált. Az ifjúság az 1848as hagyomány szellemében ellepte a múzeum lépcsőjét, ahol Mészáros joghallgató elszavalta a
Nemzeti Dalt, majd Magyar Gyula újságíró nagyhatású beszédet mondott. A közönség kalapját
levéve a Kossuth nótát énekelte. Ami eddig hivatalosan a dualizmus kori március 15-i
ünnepségek során még egyszer sem valósulhatott meg – nevezetesen, hogy az ifjúsági
ünnepséget a múzeum lépcsőjén tarthassák meg a fiatalok – most Kossuth halála kapcsán,
spontán tüntetés során, engedély nélkül megtörtént.
A Múzeumkertből a Nemzeti Színházhoz vonultak az elégedetlenkedők, ahol ismét követelték
a gyászlobogó kitűzését. 60 gyalogrendőrt vezényeltek a helyszínre, majd Chudy
rendőrtanácsos lovasrendőreivel a tömegnek esett és nádpálcákkal verték az embereket, akik
még mindig a fekete zászló kitűzését követelték. Közben a tömeg megnyugtatásának
szándékával Barabás Béla országgyűlési képviselő emelkedett szólásra. Elítélte a rendőrség
eljárását és kérte a tömeget a békés elvonulásra. Olay Lajos és Rohonczy Gedeon képviselők is
igyekeztek megfékezni az elszabadult indulatokat. Rohonczy azzal a hírrel érkezett, hogy a
belügyminiszter elrendelte a gyászlobogó kitűzését a Nemzeti Színházra és az Operaházra is.
Végül ¾ 1-kor kitűzték a zászlót, ennek ellenére a tömeg nem oszlott szét. Délután fél 6-kor
Laszner rendőrkapitány felszólította a közönséget a szétoszlásra, ám sokan még mindig a
helyszínen maradtak. Ekkor a rendőrök kivont karddal ismét a tömegnek rohantak. A Ferenc
József kaszárnyából egy huszárezredet is kirendeltek a rend helyreállítása érdekében. Este a
huszárok rohamot intéztek a tömeg ellen és a Síp utcáig teljesen megtisztították a területet. Ez
alkalommal, az Egyetértés információja szerint, legalább 30 sebesülés történt. Este 7-kor
érkezett meg Papp Elek képviselő és ő is igyekezett távozásra bírni az embereket.859
A rendőrfőkapitány jelentése szerint egyes függetlenségi képviselők – a felelősségre vonás elől
képviselői mentelmi joguk védelme alá menekülve – szintén tüzelték a tömeget a rendőrök
ellen. Kun Miklós képviselő kabátjával ütötte Jánosi rendőrt (midőn az egy suhancot akart
bekísérni), mire a rendőr elengedte a gyereket és őt akarta elvinni, erre ő igazolta magát. Bakó
Emil téglával a kezében a rendőrök megdobálására buzdította a tömeget, majd miután
bekísérték, igazolta magát. Március 22-én a Nemzeti Színház előtt összeverődött tömegben
Justh felszólalását és a szavazást az általa beadott határozati javaslatról lásd. KN 1892-1896. 319. ülés. (1894.
márc. 23. ) XVII. köt. 318., 323.
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Szina Ferenc képviselő hangosan kiabálta, hogy „szemtelenség, disznóság, gyalázat, amit a
rendőrség tesz a közönséggel.”
Láthatjuk, hogy a kormány és az országgyűlés által kifejtett intézkedések a Kossuth gyásszal
kapcsolatban a közvélemény szemében elégtelennek bizonyultak, és az 1848-as köntösbe
burkolózó heves nemzeti indulatok megfékezésére, az események befolyásolására már a
Függetlenségi Párt politikusai sem bírtak kellő erővel. Az utca spontán összeverődött vegyes
összetételű elégedetlenkedőkkel telt meg. A tüntetéseket végül csak a katonaság bevetésével
tudták elfojtani. Március 23-án este az 52. gyalogezred egyik zászlóalját az Astoriához
vezényelték. A gyalogságot odaállították az ún. tüntetési négyszög minden oldalára (a Síp utca
– Dohány utca – Magyar utca – Gróf Károlyi utca vonalába), majd miután Urs rendőrkapitány
felszólítása ellenére a tömeg még mindig egy helyben maradt, a gyalogos katonák szuronyt
szegezve a közeli mellékutcákba terelték a menekülőket. Ily módon este fél 10-re sikerült
helyreállítani a rendet a városban. A biztonság kedvéért katonai kordont húztak a hírhedtté vált
tüntetési négyszög elzárására.860
A tüntetések másik helyszínén, az Operaház előtt is a katonaság bevetetésére volt szükség a
rend helyreállítása érdekében. Ugyanis este 6-kor, miután a nép által kitűzött gyászlobogót
katonai fedezet mellett bevonták, este 9-ig a tömeg farkasszemet nézett a kivonuló
katonasággal. Végül fél 10-kor katonai kordont vontak az Operaház köré is, és a tömeget
szétkergették. Az Operaházat egész éjjel őrizték.861
A főkapitány jelentése szerint a zavargások alkalmával 40 főt állítottak elő, ügyüket
„magánosok elleni erőszak és hatóság elleni erőszak” címén a királyi ügyészségre irányították.
A rendőrség adatai szerint 17 rendőr és 40 tüntető szenvedett sérüléseket.862 Az Egyetértés
szerint mintegy 500 embert kísértek be a rendőrségre, de legtöbbjüket elengedték. Csak azokat
tartották bent, akik a katonaságot bizonyíthatóan kővel dobálták. A mentők 40 embernek
nyújtottak elsősegélyt az utcán, többeket pedig korházba szállítottak.863 A tüntetések hatására
Sélley Sándor főkapitány rendeletet adott ki, melyben betiltott mindenféle utcai csoportosulást
és engedély nélküli tömeges felvonulást az 1881:21.tc. 8.§-a alapján őt megillető jogánál fogva.
Az ellenszegülőkre 50 forintig terjedő pénzbüntetés, illetve az 1879: 40. tc. 42. §. alapján 8
napig terjedő elzárás várt. A rendőrfőkapitány felkérte a főváros közönségét, hogy ne
csatlakozzon az utcai tömegekhez.864
Az egyetemi ifjúság a sajtó útján tiltakozott a rendőri brutalitás ellen és ígérte, hogy kérvényt
intéz a képviselőházhoz annak érdekében, hogy a ház széleskörű vizsgálat megindítására
utasítsa a belügyminisztert az ügyben. Emellett az egyetemi polgárok kinyilvánították, hogy ők
távol tartják magukat az utcai tüntetésektől, bár rendkívül elkeseredettek a képviselőháznak,
Kossuth temetésével kapcsolatban hozott döntésével kapcsolatban: „Ámbár a képviselőház
által f. hó 23-án meghozott határozatból fájdalmasan látja az ifjúság a nemzetnek
megaláztatását, mégis a kegyeletnek e perceiben, midőn nyilvánvalóvá lett, hogy a hatalom
végső eszközeihez nyúlt és honfivért is kész ontani, az egyetemek polgársága ezen bűnnek
részese nem kíván lenni, s a hatalom ezen nemzetellenes eljárása felett való
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megbotránkozásának kifejezést adva, kijelenti, hogy a kegyelet végső kötelességeinek
lerovásáig minden hazafias tüntetéstől tartózkodni fog.”865
Végül a feszültséget okozó zászló-kérdésben a kormány úgy rendelkezett, hogy a Nemzeti
Színházra és a Nemzeti Múzeumra kitűzhető a gyászlobogó, tekintettel arra, hogy ezek az
intézmények közadakozásból jöttek létre, de a többi királyi intézményre nem helyezhető ki. 866
Ilyen előzmények után került sor április 1-én Kossuth temetésére.867 Jelen disszertáció témájába
nem tartozik bele Kossuth temetésének ismertetése. Erre vonatkozóan már számos tanulmány
rendelkezésre áll. Itt csak arra kívánjuk felhívni a figyelmet, hogy a közhangulatot milyen
nagymértékben uralta a Kossuth halála és temetése kapcsán feltörő nemzeti érzület, és ezek
milyen hasonlóságot mutatnak a március 15-i ünnepnapokon megjelenő jelenségekkel. Fontos
vizsgálat alá venni, hogy a következő évek március 15-i ünnepségeinek alakulását milyen
mértékben befolyásolta a halál évfordulójának évről évre ismétlődő megünneplése. Tekintettel
arra, hogy Kossuth halálának dátuma, március 20-a rendkívül közel esett a március 15-i
ünnephez, az 1894-et követő időszakban óhatatlanul vizsgálatunk tárgyává kell tenni a halál
évforduló megemlékezéseit is ahhoz, hogy a március 15-i ünnepségek jelentőségét kellőképpen
értékelhessük. Feltétlenül össze kell hasonlítani a két emléknap intenzitásának egymáshoz
viszonyított alakulását, és az azokon megnyilvánuló 1848-as tartalmat, illetve a nemzeti érzület
megjelenését is. Annál is inkább indokolt ez, mivel mindkét emléknap 1848-ról, annak
dualizmus kori újraértelmezéséről szólt, és mindkét napon az aktuális politikai kérdések, a
dualizmus rendszerének problémái és a kormány tevékenységének megítélése uralta a
közbeszédet. Március 15-e már egy hagyományokkal rendelkező, rendszeres koreográfia
mentén szerveződő, elsősorban civil ünnepnap volt, ehhez képest a temetés évfordulóján
rendezett nagyszabású temetői kivonulások új, a Függetlenségi Párt által politikailag is
felkarolt, rendkívül intenzív 1848-as megemlékezéseknek tekinthetők. Néhány évig (18951900-as évek elejéig) Kossuth halálának évfordulóján hevesebben tört felszínre a nemzeti érzés
és a számtalan, az aktuális politikai kérdések kapcsán megjelenő indulat, mint a már
„megszokott” március 15-i ünnepségeken. Szemmel láthatóan a Függetlenségi Párt is inkább a
Kossuth gyászévfordulót tekintette fontosabbnak, 1895-től a párt (élén Kossuth Ferenccel) ezt
a napot tette meg a Függetlenségi Párt első számú reprezentatív, 1848-as megemlékezése
tárgyának. Az 1893. évi első kísérlet a párt részéről arra, hogy összefogja a március 15-i civil
megemlékezéseket, Kossuth következő évben bekövetkezett halálával és a halálévforduló
rendszeres megszervezésével elhalt, már nem akarta a párt a március 15-i rendezvényeket
pártünneppé tenni. Itt volt helyette március 20-a, Kossuth halálának évfordulója. Kossuth
nevével – főként a gyászt követő néhány évben – több embert lehetett az utcára hívni, mint
március 15-ével. A kérdés vizsgálata annál is inkább indokolt, mivel Kossuth halálának
évfordulóján kibontakozó tömeges megemlékezések eddig még nem kerültek a tudományos
igényű vizsgálatok érdeklődési körébe.
Az országgyűlés döntésének értelmében tehát Kossuthot nem nyilvánították a nemzet
halottjának, temetéséről hiányoztak a hivatalos Magyarország legrangosabb képviselői: a
kormány tagjai, illetve a magasabb állami hivatalok vezetői, de jelen volt több mint kétszáz
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országgyűlési képviselő.868 Kossuthot a főváros szervezésében és költségén temették el,
kizárólag egyházi szertartás keretében. Sárkány Sámuel püspöknek a ravatalnál mondott
beszéde kizárólag a temetés vallási jellegű szertartásába illeszkedett, a szónok kerülte Kossuth
tevékenységének politikai megítélését. Kossuth tevékenységének méltatásában, hasonlóan a
kormányfő képviselőházban mondott rövid beszédéhez,869 ő is csak az 1848-as törvényekben
játszott szerepéig ment el.870 Azáltal, hogy a Nemzeti Múzeumban felállított ravatalnál a
képviselőház nevében a búcsúztatásra Jókait kérték fel, szintén a dualizmushoz igazodó 1848asság jelent meg. Jókai érezte a nehézséget, és próbált hidat építeni Kossuth és a dualizmus
rendszere között. Kereste a közös pontot, hiszen Kossuthot, lélekben a magyarok többsége
magáénak érezte, de mégsem vallhatta őt a hivatalos Magyarország egészen magáénak. Jókai
egyértelműen különbséget tett a kinyilvánított „szó” és az „érzés” között. Más az, amit ki lehet
mutatni és ki lehet mondani, és más az, amit minden magyar érez Kossuthtal kapcsolatban. ”Te
meghallod nemcsak azt, amit hozzád szólunk, hanem azt is, amit érzünk.” „Te meglátod
nemcsak azt a néptengert, melyben koporsód tovaúszik, hanem a szívekbe is belátsz!” Végül a
szabadelvűség lett az a kifejezés, mely Kossuth személyét és a hivatalos Magyarországot
összeköthette, erre a kifejezésre építette tehát Jókai a beszédét: a szabadelvű eszmékre,
melyekért Kossuth is harcolt, és a Szabadelvű Párt is küzd, melyek megteremtették a hazát,
ahová Kossuth és családja hazatérhetett a kényszerű emigrációból, mert amikor elmentek, még
haza sem volt. A beszéd gerincét képező képzeletbeli párbeszéd során az itthon maradottak
nevében Jókai elmondhatta Kossuthnak: „… minő küzdelmeink voltak e hosszú idő alatt, hogy
véreztünk és könnyeztünk, dolgoztunk és áldoztunk azért, hogy egy szabad hazát, egy erős
magyar nemzetet megalkossunk, mely íme él és virul, hivatását betölti a népek versenyében, s
most már csak békés alkotásra van hivatva, s hős erejét csak külellenség elleni védelemre
összesíti.” Kossuth tevékenységének ismertetésében Jókai csak 1848 júliusáig, a nagy
megajánlási beszédig ment el, és ő is csupán az 1848-as áprilisi törvények létrehozásában vállalt
szerepét méltatta. A szabadságharc kimaradt az életút ismertetéséből. Az emigrációban kifejtett
erőfeszítésekkel kapcsolatban pedig Jókai csak arra tett utalást, hogy Kossuth a magyar nép
„létjogát” hirdette az ó és újvilágnak, „minden művelt nemzet nyelvén, azzal az ékesszólással,
aminő nem lesz többet a földön.” Valójában úgy állította be, mintha a dualizmus kori
Magyarország Kossuth erőfeszítéseinek beteljesülése lenne. „Látod, hogy Magyarország
Erdéllyel sok százados különválás után egy egységes országgá tömörült, ahogy te összekötéd.
(…) Látod Magyarország fővárosát olyanná emelkedni, amilyennek te tervezéd. (…) És látod,
hogy a szabadelvű szellem, melynek te voltál zászlóvivője, nemzetünknek minden intézményében
diadalát üli.”871 Jókai beszédében Kossuthot Deák és Batthyány mellé helyezte. „Minő
Kossuth temetésén megjelentek a képviselőház alelnökei: Perczel Dezső és Gróf Andrássy Tivadar, valamint
Csávossy Béla háznagy. A kormánypárt részéről ott volt Podmaniczky Frigyes, a Szabadelvű Párt elnöke, és Tisza
Kálmán volt miniszterelnök is. A több mint kétszáz országgyűlési képviselő között természetesen megtaláljuk a
függetlenségi ellenzék színe javát. Emellett megjelent a Nemzeti Párt elnöke, Horánszky Nándor és Apponyi
Albert is, ezen kívül Atzél Béla a pártonkívüliek vezetője. A főrendiház részéről Károlyi Tibor vezetésével
Samassa József egri érsek, Szmrecsányi Pál szepesi püspök, Ziczy Nándor, Gyulai Pál, Szász Károly, Zelenka Pál
képviseltette magát. A főváros képviseletében pedig Gerlóczy Károly főpolgármester és Márkus József
alpolgármester vett részt a temetésen. Egyetértés, 28. évf., 1894. ápr. 2. 92. sz. 2.
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triumvirátus! – Minő találkozása a nagy szellemeknek!” Ennek a gondolatnak a jegyében, a
temetés után, Kossuth fiai koszorút vittek Batthyány és Deák sírjára.872
Azért foglalkoztunk Kossuth temetésének néhány aspektusával, hogy rávilágítsunk arra a
nehézségre, amellyel a kortársaknak kellett szembesülnie akkor, midőn igyekezték Kossuth
alakját a Ferenc József uralkodása alatt álló dualizmus rendszerébe beilleszteni. Ez a
folyamatosan jelen lévő ellentmondásos helyzet azért is fontos számunkra, mert Kossuth
alakjának megítélése rendszeresen napirendre került a későbbi március 15-i megemlékezéseken
is, és Kossuth halálát követően – a halálévfordulóra rendezett megemlékezésekkel együtt – a
századforduló összetett társadalmi, politikai problémáinak felszínre törésével egyre
erőteljesebben uralta ez a kérdés, s ehhez kapcsolódóan a kiegyezés rendszerének bírálata, a
dualizmus kori Magyarország politikai mindennapjait.
A következő évben, 1895. március 15-ét megelőző időszakban, az 1895 januárjában a Wekerlét
leváltó Bánffy Dezső kormánya által benyújtott költségvetés vitája, illetve a Függetlenségi Párt
kettészakadása foglalkoztatta leginkább a közvéleményt, mely az ünnepnapon elhangzott
politikai üzeneteket is uralta.
A Függetlenségi Párton belüli nézeteltérések már az egyházpolitikai reformok, különösen a
kötelező polgári házasság kérdése kapcsán felerősödtek. A párton belüli csoportosulásoknak,
kiválásoknak már hosszabb előtörténete volt. Ugron Gábor már az 1887-es választáson külön
platformot hozott létre és később 15-öd magával vállalkozott a delegációban való részvételre.
Az Ugron-párt az egyházpolitikai küzdelmek idején ismét csatlakozott az anyapárthoz, midőn
Eötvös Károly elhagyta azt. Ugyanakkor Ugron és hívei nem értettek egyet a kötelező polgári
házasság bevezetésével, s az ennek kapcsán keletkezett nézeteltéréseket nem lehetett tovább
feloldani. A párton belüli feszültség egyre fokozódott, majd akkor tetőzött, midőn Ugron
agitációba kezdett azért, hogy a saját pártjának, a Függetlenségi Pártnak a segítségével
elfogadott házassági törvény szentesítését az uralkodó tagadja meg. Ennek érdekében
mozgalmat indított az erdélyi katolikus statusgyűlésen.873 Az Ugron csoport a polgári
házasságot ellenző konzervatív, klerikális politikusokhoz közeledett. „Mindenesetre különös
dolog látni e festett szakállú 48-asok mint kacérkodnak az ultraklerikális mozgalom vezetőivel,
amely mozgalmat maguk a püspökök is elítélik” – írta az Egyetértés a párizsi Temps cikkét
idézve.874
1895. február végén a Függetlenségi Párt kettészakadását végül az váltotta ki, hogy Ugronék
hét szótöbbséggel leszavazták a pártban Isaák Dezső határozati javaslatát, amely kimondta
volna, hogy aki a párt programja vagy határozatai ellen működik, az nem maradhat tovább a
párt tagja. Ezzel Justh Gyula pártelnök és csoportja kisebbségben maradt, így Justh lemondott
az elnökségről és 35 párttaggal otthagyta az értekezletet.875
Egyetértés, 28. évf., 1894. ápr. 5. 95. sz. 2.
Pontosan arról volt szó, hogy Ugron csatlakozott ahhoz a javaslathoz, melyet Kis Bálint indítványozott. Ez az
uralkodóhoz címzett felirat nem a házassági törvény szentesítésének megtagadását, hanem annak felfüggesztését
kérte, hogy a javaslat majd a katolikus autonómiáról megalkotandó törvénnyel együtt kerüljön szentesítésre. Ezt
maga Ugron pontosította a Magyarország hasábjain. Magyarország, 2. évf. 1895. márc. 18. 78. sz. 1.
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1895-ben a március 15-i ünnepnapot mindkét függetlenségi párt ki akarta használni arra, hogy
saját igazát bizonyítsa a választók előtt. Ugron Gábor, Meszlény Lajos és Sima Ferenc
Szentesre utaztak, ahol a zsúfolásig megtelt piactéren tartottak beszédeket. Ugron azt
hangsúlyozta, hogy szerinte közösügyes kormányt támogatni semmi áron sem szabad.876 Itt volt
az ideje, hogy átvegyék a párt vezetését azoknak a kezéből, akik alatt eddig mindig csak
kudarcot vallottak.877 A másik pártvezér Justh Gyula pedig Makóra ment az ünnep alkalmából.
Szerinte az vezetett a pártszakadáshoz, hogy a párt megengedte egyeseknek, hogy az
egyházpolitikai kérdésekben, vallásos meggyőződésük miatt, máshogy szavazzanak, mint
ahogyan a párt határozott. Szerinte, sajnálatos módon, ezek a képviselők ezt arra használták fel,
hogy a párt ellen agitáljanak.878
A Justh-féle csoportot erősítette, hogy maga Kossuth Ferenc is hozzájuk csatlakozott, midőn
Kossuth temetését követően hazatért, és 1895-ben nyíltan politika pályára lépett.879 Letette az
állampolgári esküt, majd időközi választáson, március 20-án, a tapolcai kerületben
országgyűlési képviselővé választották az elhunyt Csigó Pál helyett. 880 Kossuth Ferenc soha
nem tudott kilépni apja árnyékából, sőt határozottan rájátszott a nagy hazafi fiának szerepére és
politikai tőkét kívánt belőle kovácsolni a maga számára. Ez a Függetlenségi Párt
kettészakadásakor, a kossuthi örökség körül támadt vita során mindjárt kitűnt, midőn Kossuth
Ferenc azzal érvelt, hogy ki állhatott volna közelebb Kossuthoz, mint ő maga, aki a fia volt.
Csak ő tudhatja igazán, hogy Kossuth Lajos egyes kérdésekről mit gondolt. Kossuth Ferenc
politikai irányvonalát meghatározta az a törekvés, mely szerint az 1867-es alkotmányt – ahogy
Tivadar, Komjáthy Béla. Lásd erre Egyetértés, 29. évf., 1895. febr. 24. 54. sz. 1. Néhány nappal később
bejelentkezett még a Justh-féle pártba Balogh János, Barabás Béla, Hentaller Lajos, Putnoky Mór, Babó Emil,
Lukáts Gyula képviselő is, valamint csatlakozott a Madarász József elnöklete alatt működő másik függetlenségi
csoportosulás, az ún. Országos v. Országgyűlési Függetlenségi Párt. A pártnak tagja volt Eötvös Károly, Károlyi
Gábor, Herman Ottó, Luby Géza, Pogrányi József, Uray Imre, Sturman György és Horváth Ádám. Az egyesülést
kimondó jegyzőkönyvet lásd Egyetértés, 29. évf., 1895. márc. 2. 60. sz. 1. Március folyamán még többen átléptek
a Justh-féle pártba, egy március 6-i adat szerint Justh pártjának 52 tagja lett, Ugron pártjának 45 tagja maradt. Lásd
erre Egyetértés, 29. évf., 1895. márc. 6. 64. sz. 2. Az Ugron féle párt vezéregyéniségei Ugron Gábor, Polonyi
Géza, Bartha Miklós, Meszlényi Lajos, Szederkényi Nándor, Visontai Soma, Holló Lajos és Bartók Lajos voltak.
Mind a Justh- mind az Ugron-féle függetlenségi párt az 1884. szeptember 29-én megállapított pártprogramra
hivatkozott politikai törekvései meghatározásánál. A Justh csoport kilépésekor arra hivatkozott, hogy azért válnak
ki, hogy biztosítsák a párt eredeti programjának megvalósíthatóságát. Az 1884. évi program rögzítette, hogy a
perszonáluniós kapcsolatot tartja kívánatosnak Ausztriával. Ennek a kimondása volt a feltétele akkor annak, hogy
Irányi Dániel belépjen a pártba. A program szerint azokat az 1867. évi törvényeket, melyek az ország önállóságát
csorbítják, alkotmányos úton kívánta eltöröltetni a párt, így a delegációk intézményét is. „Magyarország a
függetlenség minden kellékével elláttassék, s így önálló hadügye (külön hadserege), önálló külügye, önálló
pénzügye és kereskedelme legyen.” Az 1884-es programot lásd Magyarország, 2. évf. 1895. márc. 2. 62. sz. 1. Ezt
a programot az 1890. október 2-án tartott pártértekezlet határozataként tették közzé. 1895. március 1-én a Justhféle párt nyilatkozata nem részletezte, hogy milyen módon kívánja az ország függetlenségét kivívni, csak röviden
annyit közölt, hogy programjuk a független Magyarország. „Ebben áll elveink összessége.” Ehhez konkrétumokat
nem tartalmazó nyilatkozatot fűztek, miszerint: „mi úgy a nemzeti, mint az egyetemes fejlődés legmesszebb menő
elveitől sem zárkózunk el.” Idézi a Magyarország, 2. évf. 1895. márc. 2. 62. sz. 1. Az Eötvös féle párt kiválását
eredetileg az indokolta, hogy Eötvösék nem kívánták felvenni pártprogramjukba a perszonáluniós programot, az
1848-as alkotmányt nem tekintették programjuk kiindulási pontjának, a katolikus autonómiát nem fogadták el és
valamennyi egyházi vagyon lefoglalását és szekuralizálását kívánták. Az Eötvös-féle párt programjának Ugronféle értelmezését lásd Magyarország, 2. évf. 1895. márc. 2. 62. sz. 2.
876
A beszédet teljes terjedelmében közli a Magyarország, 2. évf. 1895. márc. 17. 77. sz. 3-4.
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Egyetértés, 29. évf., 1895. márc. 16. 74. sz. 2.
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Egyetértés, 29. évf., 1895. márc. 16. 74. sz. 2.
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Kossuth Ferenc mindkét függetlenségi párthoz levelet intézett, melyben kifejtette, hogy elsősorban az
egyházpolitikai reformok kérdésében tanúsított magatartása miatt kíván a Justh-féle csoportosuláshoz csatlakozni.
Egyetértés, 29. évf., 1895. márc. 5. 63. sz. 1.
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Egyetértés, 29. évf., 1895. márc. 21. 79. sz. 2.
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ő nevezte – meg lehet és meg kell változtatni.881 Az Ugron féle párt már 1895. március első
felében óriási csalódottságának adott hangot Kossuth Ferenc személyét és politikáját illetően.
„Hittük, reméltük, hogy a Kossuth Lajos iskolájából kikerülve, oly gazdag fegyverzettel
ostromolja meg, nemcsak a 67-es törvényeket, hanem azt a politikai és kormányzási rendszert
is, mely a 67-es alapon, a korrupció segélyével felépült, s amelynek a ledöntése nélkül magához
az alaphoz még csak nem is férkőzhetünk: hogy az ellenfél meglepetve fog lépésről lépésre
hátrálni az új argumentumok nehéz súlya alatt.”882 A Magyarország című lap március 13-i
vezércikkében egyenesen a függetlenségi eszmék ellenségeihez hasonlította az újdonsült
magyar politikust, aki azzal, hogy úgy nyilatkozott, miszerint a nemzet még nem elég erős
ahhoz, hogy a függetlenségi eszmék érvényre juthassanak, ugyanazt az érvet hangoztatta a
függetlenségiek ellen, mint amit a párt ellenségei 28 éve használnak, hogy a Függetlenségi Párt
nem kormányképes. Ugron szerint Kossuth Ferenc célja csupán annyi, hogy rábírja a kormányt
arra, hogy a Függetlenségi Párt elveiből egyet-mást átvegyen.883 A Magyarország azzal vádolta
Kossuth Ferencet, hogy csak a vezér szerepében akar tetszelegni, azért tért haza.
Ugyanakkor a Kossuth kultuszban élő, 48-as érzelmű közvélemény eleinte nem tudott
szabadulni Kossuth fiának bűvköréből. Úgy tekintettek rá egyesek, mint apjának, a már-már
szentté magasztosult Kossuth Lajosnak egy darabkájára, függetlenül attól a személyiségtől, aki
ő valójában volt. Akarva-akaratlanul ő vált az 1895. évi március 15-i ünnepségek
főszereplőjévé is. Mivel a nagy Kossuth már halott volt, így az ország különböző pontjairól a
március 15-i szokásos üdvözlő táviratokat apja helyett a fiához, Kossuth Ferenchez címezték.
A szegedi felsőkerületi népkör távirata úgy köszöntötte őt, mint „Kossuth apánk dicső elveinek
letéteményesét és vezérlő harcosát.”884 A horgosi függetlenségi polgárok az kívánták, hogy
„adja Isten, hogy dicső atyjának szelleme és elvei népünket, hazánkat boldoggá és naggyá
tegyék.”885 A székelyföldi Kibéd község választói „mint a szent öreg igéi hirdetőjének véréből
való vért, és élő megtestesítőjét” kérték Kossuth Ferencet, hogy járjon közbe a pártnál annak
érdekében, hogy a választókerületükben a Justh-párt saját jelöltet állítson a jövőben, mivel
eddig be kellett érniük a Nemzeti Párt jelöltjével.886
A Kossuth halálát követő első március 15-i ünnepségre az egyetemi ifjúság is Kossuth Ferencet
választotta vezérszónokának szokásos délelőtti matinéjára, ahol az előkelő hölgyközönség
szinte eksztázisba esve borult a nagy hazafi fiának lábai elé. A nyíregyházi hölgyek március
15-e alkalmából díszes fényképalbumot ajándékoztak neki annak emlékéül, hogy meglátogatta
a városukat. A mintegy hatvan előkelő hölgy fotóját tartalmazó albumot Beniczky Miksa
országgyűlési képviselő adta át Kossuthnak ezekkel a szavakkal: „Engedd meg, hogy e napon
a magyar szabadság diadalának emlékünnepén, szívünkből üdvözöljünk mi téged, ki a legszebb
„Az én közjogi álláspontom szóról szóra az, ami atyámé volt, az inkompatibilitás elvének kivételével, melyet
őszintén és lojálisan elejtettem egész életem áldozatteljes következetességéből mondva le erről, mert
meggyőződtem arról, hogy kötelességem nem hagyni parlagon heverni egy nagy tőkét, melyet a haza javára fel
nem használni honfibűn volna. (…) Szerintem az 1867-ki alkotmány nem alapszik a nemzet jogain, e szerint az
alap szerint a korona kezeiben maradt a hadügy, a pénzügy és a külügy, és megtartván így kezeiben minden
hatalmat, akkor vonhatja vissza az 1867-es alkotmányt, amikor jónak látja. Éppen ezért követelem én az 1867-es
egyezmény megváltozatását úgy, hogy az ország minden ügye az ország kezeibe legyen letéve…” Egyetértés, 29.
évf., 1895. márc. 14. 72. sz. 1.
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Magyarország, 2. évf. 1895. márc. 13. 73. sz. 2.
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Ugron szerint Kossuth Ferenc amolyan „aggszűz-ellenzéket akar, mely ellenzék ugyan, de nem az
ellenzékeskedést tekinti főfeladatának. (…) Aki csak egyes részleteit akarja elveinek a kormány által valósíttatni,
az először elítéli a függetlenségi elvek összességét, másodszor a részletbe helyezi a küzdelmet, harmadszor naív
képzelődéssel a kormányon elhatározó hatalmat vél gyakorolni.” Magyarország, 2. évf. 1895. márc. 14. 74. sz. 1.
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és legnagyobb atyának szívétől örökölt hon- és szabadságszeretet tüzével állottál a haza
boldogságáért való küzdelem sorompójába. És kérjük a gondviselő istent, hogy áldja meg
életedet és vezesse célhoz nemes törekvésedet.” 887
A pesti egyetemi ifjúság március 15-i ünnepén első alkalommal jelentek meg a Kossuth család
tagjai. Kossuth Ferenc mellett Ambrozovics Béla888 miniszteri tanácsos és Benyovszky Móric.
Kossuth húga, Ruttkayné Kossuth Lujza gyenge egészségi állapota miatt nem lehetett ott a
megemlékezésen, de természetesen őt is meghívták. Ott volt a Kossuthról elnevezett országos
nőegyesület. A korábbi évekhez képest az előkelő társaság is nagyobb számban képviseltette
magát889 és a Justh-féle függetlenségi párti politikusok közül is többen tartották fontosnak hogy
a Kossuth kultusz jegyében zajló március 15-i ifjúsági matinén részt vegyenek (többek között
Helfy Ignác, Madarász József és Lakatos Miklós). A matiné kiváló alkalom volt az egyre inkább
Kossuth Ferenc befolyása alá kerülő, Justh-féle Függetlenségi Párt reprezentatív
bemutatkozására is. Beszédében Kossuth Ferenc egyfajta politikai irányvonalat fogalmazott
meg a párt és szimpatizánsai részére, midőn azt hangsúlyozta, hogy az 1867. évi alku
megváltoztatható, és szerinte békés eszközökkel ki lehet vívni az önállóságot. „Magyarország
természetes jogainak visszaszerzése nem követel rázkódtatást. (…) Egy nemzedék alkuja nem
köti le örökre a jövő nemzedékeit, még a mindennapi életben is jogos, bármely alkukötésen
kölcsönös akarattal változatni, bármely alkut kölcsönös akarattal eltörölni.”890 Ebben a
küzdelemben az ifjúságnak különösen nagy szerepet szánt Kossuth és közös együttműködésre
hívta őket. „De ne minket kövessetek akkor, midőn hivatva lesztek a tett terére lépni, minket,
akik közt sokan vannak a tétovázók, hanem kövessétek azoknak az ifjaknak a példáját, akiknek
emlékét ünnepelni jogotokban áll, magyar fiatalság, március 15-én. (…) Vegyétek föl ti a
fonalat, ha majd elvágják a Párkák kezeinkben és vezessétek a hazának függetlensége felé,
amelynek március 15-e pirosló hajnala volt!”891 A közönség nagy lelkesedéssel fogadta
Kossuth Ferenc beszédét és követelték Madarász és Helfy felszólalását is. Madarász az
ifjúságot a haza és a munka szeretetére buzdította, majd Helfy Kossuth Lajosról és fiáról
Kossuth Ferencről emlékezett meg.892 Ezt követően még Martos Ferenc, az Egyetemi Kör
elnöke is beszédet mondott, pedig az elnök korábban csak az Egyetem téren szokott szerepelni.
A sajtóban nem is találtuk nyomát megnyilvánulásának, csak az Egyetemi Lapok hasábjain. A
korábbi évek megszokott, sablonos beszédeihez képest, Martos Ferenc ez alkalommal fel akarta
rázni a közönséget. Indulatosan kelt ki az ellen a korszakban uralkodóvá váló nézet ellen,
mintha a meglévő politikai állapotok az ideálisak lennének és továbbfejlesztésük szükségtelen
Egyetértés, 29. évf., 1895. márc. 17. 75. sz. 3.
Ambrozovics Béla felesége Meszlényi Ilona révén került rokonságba Kossuthtal. Kossuth húga, Kossuth
Zsuzsanna és Meszlényi Rudolf (Kossuth feleségének, testvére) házasságából két kislány, valamint egy
fiúgyermek született: Gizella (1841-1865), Ilona (1843-1926) és Rudolf. A kis Rudolf nem érte meg a felnőtt kort,
a szabadságharc végén halt meg. A két kislány 1852-ben édesanyjukkal először Brüsszelbe, majd egy év múlva az
Amerikai Egyesült Államokba emigrált. Anyjuk halála után 1854-ben az árvákat Mrs. Cruger vette magához, aki
egy jó hírű New York-i nevelőintézetben neveltette őket. Ambrozovics Béla eredetileg az idősebbik nővér,
Meszlényi Gizella férje volt. A házaspár 1863 nyarán tért vissza Magyarországra. 1863 végén Ilona is követte
őket, hogy ápolja időközben megbetegedett nővérét, aki 1865-ben meghalt. A házaspár egyetlen gyermekét,
Dezsőt Ilona nevelte, majd 1876-ban Ambrozovics Béla feleségül vette sógornőjét. Ambrozovics Béla mérnököt
és miniszteri tanácsost 1880-ban Ferenc József a vaskoronarenddel tüntette ki. Meszlényi Ilona mindvégig szoros
kapcsolatot ápolt Kossuthtal, aki alkalmanként pénzzel is gondoskodott unokahúgáról. A Kossuth és unokahúga
közötti kapcsolatot Sárváry Mariann tárta fel bölcsészdoktori disszertációjában. Lásd SÁRVÁRY 1993.
889
Többek között megjelent az ünnepségen Gróf Benyovszky Sándor és felesége, Ordódy József, Tarnóczy
Gusztáv, Gróf Vayné, Kramolin Emilné, Gróf Rhedeyné, Wass grófkisasszony, Rudnayné, Bánó Ödön,
Szentgyörgyi Barakovics Jánosné, Özv. Báró Bánffyné született Bethlen grófnő (nem a miniszterelnök édesanyja)
Abóth Ilona, Szathmáry Mórné, Fáyné (született Kun grófnő). Egyetértés, 29. évf., 1895. márc. 16. 74. sz. 1.
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volna. A március 15-i ünnepekből hiányolta az igazi lelkesedést, ahogy azt már korábban, 1893ban Csukássy Jenő, az Egyetemi Kör akkori elnöke is tette. Martos is arra panaszkodott, hogy
március 15-e csak az ifjúság ünnepe. „Görcsös rajongással ünnepeljük mi évről évre a mai nap
emlékét és megdöbbenésbe ejt a gondolat, ha még ez sem volna. Ha az ifjúság sem iparkodnék,
bár erőszakosan, bár évenként csak egy-kétszer is, beleélni magát a 48-as idők szellemébe. (…)
Nemzeti örömünneppé kell tenni március 15-ét. Ismét zivataros napok várnak a magyarra. Jó
lesz néha összefogni és elgondolkozni a múlt dicsőségén, amely mindnyájunk közös tulajdona.
Szocializmus, a nép szívében, gazdasági válság, politikai bonyodalmak. Ki tudja, mely
pillanatban lesz szükség a teljes erőkifejtésre.”893
Martos Ferenc a rendszerrel elégedetlen, radikális gondolkodású ifjú benyomását kelti, aki az
1894. szeptemberi elnökválasztáson került ki győztesen az Egyetemi Kör elnöki tisztéért
folytatott harcból. Ezzel egy radikálisabb irányzat kerekedett felül a pesti egyetemistákat
tömörítő első számú egyetemi szervezet vezetőségében. A választást megelőző időszakban
ugyanis – az egyházpolitikai reformok heves vitája nyomán – az addig többnyire egységesen
fellépő egyetemi ifjúságon belül felszínre törtek a nemzeti, konzervatív liberális és egy a
fennálló renddel kritikusabb, radikálisabb liberális irányzat közötti nézeteltérések. A Martost
megelőző, egymást évenként váltó elnökök közül a két utolsó, Parcsetich László és az őt követő
Bottlik József a mérsékeltebb, konzervatív, nemzeti – Martos Ferenc által „klerikális” és
„antiszemita” jelzővel illetett – irányzatot képviselték. Az ő elnökségük alatt az Egyetemi Kör
vezetőségében és a reprezentatív tisztviselők között a nemzeti irányzat dominált. Az
1894/1895-ös tanévben viszont a radikálisabb, az antiszemitizmus legapróbb megnyilvánulását
is ellenző csoport kerekedett felül.894
Délután 3-kor az Egyetem téri rendezvényen Martos Ferenc az Egyetemi Kör elnöke ismét
beszédet mondott, majd a közönség a Kecskeméti utcán keresztül a Múzeum körút étintésével
a Kossuth Lajos utcán vonult a Petőfi-szoborhoz, ahol ifj. Baross János joghallgató szintén a
nemzeti lelkesedés és a hazaszeretet kellő hiánya miatt kesergett. „S az anyagért folyó küzdelem
okozza azt is, hogy a szabadság büszke öntudata kezd kiveszni a férfi szívekből, s helyét
betöltötte a megalkuvás, az önlealacsonyítás szolgai elve. Ne akarja az Isten, hogy mi is ez útra
térjünk!”895
1895-ben a március 15-i ünnep először fonódott össze a Kossuth gyász évfordulójával, így
március 15-e sok esetben alkalmat adott arra, hogy Kossuth haláláról is megemlékezzenek.
Például Békés város elemi népiskoláinak növendékei koszorút küldtek a forradalom
emléknapján Kossuth sírjára. Vaday József és Kovács László tanítók a tanulók által összeadott
pénzt Meskó László képviselőnek adták át, és őt kérték fel a koszorú megrendelésére.896 Eddig
a március 15-i ünnep alkalom volt arra, hogy Kossuthot éltessék, most pedig halála után arra,
hogy őrá emlékezzenek.
Egyetemi Lapok, 8. évf. 1895. márc. 24. 11. sz. 6.
A nézeteltérések oly mértékig fokozódtak, hogy mindkét irányzat saját szervezetet hozott létre. A konzervatívok
a Magyar Ifjak Egyesületébe tömörültek, míg ezt ellensúlyozandó a liberálisok a Liberális Magyar Ifjak Körébe.
Martos Ferenc az Egyetemi Lapok hasábjain éles hangon bírálta a korábbi vezetőséget és az egyetemen eluralkodni
látszó antiszemita jelenségeket: az Egyetemi Kör bizottsági irodájában „éles hangú polémiák folytak az
egyházpolitikáról és erős antiszemita hangok verték föl a társalgótermek filoszemita nyugalmát. Kezdett sűrűn
szerepelni az a bizonyos „középkori sötétség” úgyszintén a „nyúlbőr kacagány”. Megtörtént azután néhány
választás, így különösen a menza és a millenniumi bizottságok választásai alkalmából az a csodálatos eset, hogy
az elnök által támogatott hivatalos listák jelöltjei közül a zsidók mind kibuktak.” Egyetemi Lapok, 7. évf. 1894.
dec. 9. 32. sz. 2.
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Egyetemi Lapok, 8. évf. 1895. márc. 24. 11. sz. 6
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Egyetértés, 29. évf., 1895. márc. 9. 67. sz. 2.
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1896 márciusában – bár a gazdasági kiegyezés megújítása még csak a következő évben, 1897ben vált esedékessé – már megindultak a „kiegyezési tárgyalások,” melyek a magyar közéletben
is fontos beszédtémává váltak, és a magyar politikusok bécsi látogatásai alkalmával egyre
többször került szóba a jegybankszabadalom megújítása, a vámközösség és a kvóta. Ezek a
kérdések megjelentek a közelgő március 15-i ünnepségeken is. A magyar parlamentben március
5-én összeült a kvótabizottság alakuló ülése.897 A március 15-i ünnepnaphoz közeledve, február
végén és március elején – midőn Ausztriában éppen mély kormányválság bontakozott ki – a
magyar képviselőházban a kereskedelmi, majd azt követően a honvédelmi tárca költségvetési
vitája zajlott. A kereskedelmi tárca költségvetésének tárgyalása alkalmat szolgáltatott arra,
hogy a függetlenségi ellenzék napirendre tűzze az önálló vámterület szükségességének
kérdését, ezzel ismét egy 1848-hoz is köthető témát, az Ausztriához fűződő 1867-es viszony
kérdését dobta be a közbeszédbe Az osztrák parlament megnyilvánulása pedig kedvező
feltételeket teremtett az ellenzék politikájához, mivel az kilátásba helyezte a vámszövetség
felbontásának lehetőségét abban az esetben, ha a vámszövetség feltételei nem alakulnának
kedvezően Ausztriára nézve. A képviselőház február 21-i ülésén Kossuth Ferenc határozati
javaslatban kérte a kormányt, hogy az Ausztriával kötött vám- és kereskedelmi szövetséget
(1887:XXIV. tc.) azonnal mondja fel, és tegye meg a szükséges intézkedéseket az önálló
vámterület felállítására.898 A Nemzeti Párt is csatlakozott a függetlenségi ellenzék felvetéséhez.
A február 24-i ülésen Apponyi Albert Magyarország önrendelkezési jogának érvényesítése
mellett szállt síkra arra hivatkozva, hogy az 1867:12. tc. 68.§. úgy rendelkezett, ha a
kereskedelmi és azzal kapcsolatos ügyek rendezése, a vám- és kereskedelmi szövetség alapján
nem sikerülne, abban az esetben Magyarország az önálló törvényes intézkedési jogát magának
fenntarthatja. Határozati javaslatában arra kérte a kormányt, hogy az tegyen meg minden
előkészületet arra az esetre, ha az osztrák állammal a törvény szerint folytatandó tárgyalások
meghiúsulnának, és Magyarország élhessen önrendelkezési jogával.899 Az ellenzék azzal
támadta a magyar kormányt, hogy az semmilyen határozott elképzeléssel nem rendelkezik a
magyar érdekek megvédésére vonatkozóan. Március 3-án a képviselőház Kossuth Ferenc és
Apponyi javaslatát egyaránt leszavazta.900
Miközben a függetlenségi érzelmű közvéleményt az önálló vámterület esetleges felállításának
lehetősége hozta izgalomba, lázasan készülődött az ország a május 1-én induló millenniumi
rendezvénysorozatra. Mivel nem volt elfogadott költségvetése az országnak, február 21-én
Lukács László pénzügyminiszter újabb két hónapra kérte a parlamenttől az indemnitás
meghosszabbítását 1896. május 31-ig.901 A március 15-i ünnepet megelőző napokban tért rá a
képviselőház az igazságügyi tárca költségvetésének tárgyalására. Mivel az ünnepnap éppen
vasárnapra esett, így nem kellett kérvényezni a házban egy képviselőnek sem a szünetet. Az
ünnepnapot egy botrányos eset tette még színesebbé, melynek kommentálása szintén
előbukkant az ünnepi megemlékezéseken is.
Március 13-án robbant a hír, hogy Dániel Józsefet, Dániel Ernő kereskedelmi miniszter
unokaöccsét hamis kártyázáson kapták az Országos Kaszinóban. Egy ilyen vád a korabeli
közvélemény szemében hatalmas szégyent jelentett, melynek becsületes megoldása csak az
A kvótabizottságba tíz tagot delegál a képviselőház és öt tagot a felsőház. Egyetértés, 30. évf., 1896. márc. 6.
65. sz. 1.
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Kossuth Ferenc határozati javaslatát lásd KN 1892-1896. 565. ülés (1896. febr. 21.) XXX. köt. 141-142.
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lehetett, ha a vádlott valamilyen módon kivonja magát a közéletből és a társasági életből,
leginkább azt várták el, hogy önként vessen véget életének az illető. Az ügy becsületbíróság elé
került, mely március 14-én reggelre meg is hozta az ítéletét és a vádlottat bűnösnek találta.902
Dániel esete kapcsán a lapok élénken foglalkozni kezdtek a szerencsejáték kártékony,
erkölcsromboló hatásával. Az Egyetértés március 15-i ünnepi számában Kossuth Ferenc
vezércikke mellett címlapon szerepelt ez a botrány. A lap sajnálatát fejezte ki aziránt, hogy
éppen az Országos Kaszinó, melynek hivatása az lenne, hogy fejlessze a társadalom erkölcseit,
tűr meg olyan szerencsejátékokat, melyeket a törvény egyébként büntet. Vázsonyi Vilmos, a
Demokrata Kör március 15-i ünnepségén a Dániel-afférra reagálva a politikai vezetőrétegnek a
leváltását sürgette. Reményei szerint a „társadalmilag privilegizált osztályok erkölcsi
süllyedése meg fogja győzni arról a nemzetet, hogy itt csakis a polgárság jogosult a vezetésre
és az uralomra.”903
Az egyetemi ifjúság megtartotta szokásos ünnepi rendezvényeit és igyekezett aktivizálni a
főváros polgárságát is. Politikai pártállásra való tekintet nélkül, felhívásban hívott mindenkit a
részvételre: „Emlékezzék a szabadság napján az elmúlt időkről az agg, tanuljon dolgozni a
férfi, lelkesedjen s gyűjtsön erőt a jövő ezredév munkájára az ifjú. Akiben folyik a régi magyar
vér, lelkesedik ősei emlékén, remél a jövőben, el ne maradjon! Jöjjön el mindenki!” 904 Ebben
az évben először ünnepelt külön az állatorvosi akadémia ifjúsága. Délelőtt saját
intézményükben kis műsorral emlékeztek március 15-re. Az elnöki megnyitót követően a
Himnusz és a Nemzeti Dal csendült fel, majd felolvasásokkal méltatták a napot.905
A pesti Vigadóban rendezett immár hagyományos délelőtti matinén az ifjúság magyar ruhában,
fekete atillában és szűk nadrágban jelent meg. Ez az újdonság a közelgő millenniumi
ünnepségeknek szólt. Az Egyetemi Kör még 1896. február 29-i ülésén döntött arról, hogy
felkérik a pesti egyetem hallgatóit, hogy a millennium évében magyar ruhában járjanak ezzel
is népszerűsítve a magyar viseletet. Emellett a szervezők azt szerették volna elérni, hogy a
rendezvények idején Magyarországra látogató külföldiek az egyetemistákat mind magyar
viseletben lássák.906 Az egyetemi ifjúság kezdeményezéséhez számos egyesület, iskola és
társaskör is csatlakozott.907 Az Egyetemi Kör tisztviselőinek 1895. szeptemberi megválasztása,
az előző évi liberális győzelemhez képest a konzervatív, nemzeti irányzat felülkerekedését
hozta. Az Egyetemi Kör új elnöke, Komlóssy Artúr lett, aki nyíltan nemzeti politikát hirdetett
meg az egyetem falain belül.908 Az Egyetemi Lapok fehér és vörös tollas táborként
különböztette meg a nemzeti, illetve a liberális irányzatot. Az egyházpolitikai küzdelmek óta e
A becsületbíróság tagjai Dániel József részéről Gajári Ödön, Dániel Gábor és Kubinyi Géza. A vádló Kosztka
Emil részéről pedig Szemere Miklós, Lisznay Tihamér és Ivánka Oszkár. Elnöknek Gróf Eszterházy Mihályt
kérték fel. Egyetértés, 30. évf. 1896. márc. 15. 74. sz. 1. A Magyarország értesülése szerint Dániel József március
15-én anyjával Olaszországba távozott. Magyarország, 3. évf. 1896. márc. 16. 75. sz.. 5.
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Az Egyetemi Kör határozata kimondta, hogy az egyetemi ifjúság szükségesnek tartja a magyar viselet felújítását
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két alapelv mentén szerveződött az ifjúság a budapesti tudományegyetemen. Komlóssy utóda,
Pálffy Ferenc, bár magát a nemzeti párt vezetőjének tekintette, törekedett az ellenségeskedés
felszámolására. Az ellenpárt legfőbb vezérét, Martos Ferencet maga vette be a tisztviselői
karba, jelezve, hogy aki az ifjúságért akar tevékenykedni, az elvei különbözősége ellenére, azok
fenntartása mellett is megteheti.909 A nemzeti irányzatú többségnek volt köszönhető a magyar
viselet ötlete is, mely Komlóssy Artúr elnöktől származott.
A március 15-i ünnepi matiné szónokának eredetileg Apponyi Albertet kérték fel, de ő
betegségére hivatkozva levélben mentette ki magát, így Bartha Miklós, az Ugron-féle
függetlenségi párt vezéregyénisége mondott ünnepi beszédet. Az ünnepségre az ifjak
meghívták Wlassics Gyula kultuszminisztert is,910 aki – a sajtó tudósításaiból úgy tűnik – nem
jelent meg a rendezvényen. Az Egyetemi Lapok szerint az országgyűlési képviselők közül
Bartha Miklóson kívül ott volt még Ugron Gábor, Madarász József, Polónyi Géza, Barabás
Béla, Helfy Ignác, Veszter Imre, Pázmándy Dénes, Dr. Jeszenszky László, Molnár Józsiás,
Bölöny Ödön, és Gróf Teleki László. Kellemetlen feltűnést keltett, hogy az egyetem tanárai
közül csak Hegedűs István jelent meg.911 A matinén a Szózatot a Népszínház férfikara adta elő,
a Nemzeti Dal Melczer Gyula, az Egyetemi Kör alelnöke tolmácsolásában szólalt meg. A
matinét az időközben 1896 januárjában lemondott912 Komlóssy Artúr helyett az Egyetemi Kör
új elnökének megválosztott, Pálffy Ferenc nyitotta meg. A műsorban szerepelt még Bukovits
József, zeneakadémiai növendék gordonka játéka és Török Irma a Nemzeti Színház
művésznője, aki Vörösmarty: Hontalan című versét szavalta, végül L. Eördögh Árpád Ábrányi
Emil alkalmi költeményét adta elő.913
Bartha Miklós erős, függetlenségi irányú beszédet mondott, melyet a közönség lelkesedéssel
fogadott. A szónok kifejezte, hogy ő bízik a függetlenségi eszmék győzelmében és az ebben
való hitre bíztatja a közönséget is. Véleménye szerint: „a nemzeti akarat teljessége és a
parlamenti erő képessége nincs egyensúlyban egymással. A nemzeti tevékenység megnőtt, a
törvényhozás összezsugorodott, mint a kínai nő lába a facipőben. A nemzetnek akarata, vágya,
törekvése, aspirációja, melyet 1848 nagyra növelt, többé nem fér el abban az országgyűlésben,
melynek kereteit 1867 szabta meg.” Bartha meggyőződéssel állította, hogy ”aminek meg kell
lenni, az meglesz. 1848. március 15-ét csak akkor ünnepeljük kellő buzgósággal és kegyelettel,
ha állandóan arra törekszünk, hogy ama nagy időnek minden vívmánya a maga teljes
épségében megvalósulhassék.”914 Bartha beszédében megfigyelhető, hogy kereste az érveket
ahhoz, hogy a március 15-i ünnepet elfogadhatóvá tegye a dualizmus rendszerében. Ez már
egyfajta, ki nem mondott előkészülete volt a közelgő ötvenedik évfordulónak, midőn a
függetlenségi ellenzék nyíltan indítványozta is, hogy a törvényhozás emelje a forradalom
emléknapját a nemzeti ünnep rangjára. Bartha hangsúlyozta, hogy március 15-e eddigi
megünnepléséből hiányoztak a nemzeti ünnep kellékei, ahogy ő fogalmazott „az ágyúszó a
Pálffy Ferenc az 1895/96-os tanévet lezáró közgyűlésen elmondott beszédében utalt a pártosodásra és az
ellenségeskedésre. „Az ifjúsági élet felületes vizsgálója mondhatja, hogy a diákság nem elvek, hanem személyes
szimpátiák által hagyja magát vezettetni a választásoknál; ám ki az egyetemi életben tényleg is részt vesz, tudja,
hogy ez nem áll. Két elvi alapon álló és szervezkedő párt mérte össze mindig fegyverét szeptemberben, s mindenik
igyekezett diadalra jutva elveit érvényesíteni. A választások után meg kell szűnnie a pártküzdelmeknek…”
Ugyanakkor kijelentette, hogy „Magyarország első egyetemén a vezetőség legyen magyar kézben. Ez a mi
alapelvünk, melyhez hozzáfűzzük azt az álláspontunkat, hogy körünk teljesen távol tartja magát a napi politikától.”
Egyetemi Lapok, 10. évf. 1896. júl. 10. 16. sz. 6.
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citadelláról, a díszőrség és a kormány.” Igyekezett különbséget
szabadságharc között, mikor azzal érvelt, hogy a forradalom
reformkorszak betetőzése, a jogegyenlőség, a szabad sajtó és
megalapítása által. „1848 termelte a nagy eszméket, s szerzett
közvetítette ez eszméket és jogokat.”915

tenni március 15-e és a
emléknapja egy békés
a parlamenti intézmény
jogokat, 1867 átvette s

Délután az Egyetem téren ifj. Melczer Gyula képekben elbeszélve erőteljes stílusban ítélte el a
szabadságharc leverőit, de a kiegyezéssel beköszöntött végeredményt egyértelműen pozitívnak
értékelte, mert, ahogy fogalmazott: „a nemzet ebből a tespedésből is feléledt és visszaszerezte
elvesztett alkotmányát.”916
Az ifjúság a Ferenciek tere – Kígyó utca – Városház tér útvonalon, a Múzeum krt. érintése
nélkül vonult át a Petőfi-szoborhoz, ahol már több ezer ember várta a fiatalokat. A rendőrség
kordont vont a szobor körül. A Nemzeti Dal és a Szózat után Györky László, a Műegyetemi Kör
díszmagyarba öltözött elnöke beszélt. Nem szerepelt a tervezett műsoron, de a nép spontán
rázendített a „Ne sírj! Ne sírj Kossuth Lajos!” kezdetű dalra. Máthé József még elszavalta a
Nemzethez című költeményt, majd a tömeg a Himnusz eléneklésével fejezte be az ünnepet.917
Korábban a még egységes Függetlenségi Párt mindig zárt helyen és zárt körben, egy társas
vacsora keretében, a nyilvánosság kizárásával ünnepelte meg március 15-ét a fővárosban. Most,
midőn a párt kettészakadt, a függetlenségi érzelmű polgárság igyekezett összehozni az
ellenségeskedő politikusokat és megteremteni a közös ünneplés lehetőségét. Az 1895
júliusában megalakult függetlenségi és 48-as polgárok pártkörének helyiségében (Baross u. 59.)
díszközgyűlés összehívásával kívántak megemlékezni a jeles napról, melyre pártállásra való
tekintet nélkül minden függetlenségi képviselőt meghívtak.918 Ünnepi szónoknak Komjáthy
Béla képviselőt kérték fel.
A pártkör, már a megalakulásakor azt a célt tűzte ki maga elé, hogy áthidalja a két függetlenségi
párt közötti szakadékot. A március 15-i közgyűlésen fel is szólították az egyesülésre a két
függetlenségi pártot. Ezen ünnepi alkalommal választották meg a kör tisztviselőit is. Szintén a
békítés szándékát szolgálta az a gesztus, hogy Glatz György megválasztott igazgató
indítványára, mindkét függetlenségi párt vezetőjét elnöknek tették meg. A kör Kossuth Ferencet
örökös díszelnökké, Ugron Gábort pedig tiszteletbeli elnökké választotta. A korelnök Krivácsy
József lett. Elnökké választották még Molnár Jenőt, Mezey Pétert, Balla Árpádot, Kreith Bélát
és Halász Olivért. Ezen kívül 100 választmányi és 100 pótválasztmányi tagot választottak. A
választmányba 34 országgyűlési képviselő került be.919
1896-ban – két évvel Kossuth halála után – megindult a Kossuth szobrok felállításának
sorozata, s ettől kezdve a szobrok ünnepélyes leleplezését sok esetben a március 15-i
megemlékezésekkel kötötték össze. Természetesen a nagy hazafi fiát, Kossuth Ferencet
lehetőleg meghívták ezekre az ünnepségekre, aki szívesen el is ment, s ezzel nemcsak apja
emlékének áldozott, de jól ki tudta használni ezeket az alkalmakat saját politikai karrierjének
Egyetértés, 30. évf. 1896. márc. 16. 75. sz. 1.
Egyetértés, 30. évf. 1896. márc. 16. 75. sz. 1.
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Kis Ujság, 10. évf. 1896. márc. 16. 75. sz. 5.
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Magyarország, 3. évf. 1896. márc. 15. 74. sz. 8.
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Babó Emil, Barabás Béla, Bartók Lajos, Boda Vilmos, Beniczky Árpád, Bozzay János, Chernel Gyula, Endrey
Gyula, Eötvös Károly, Helfy Ignác, Hoitsy Pál, Hentaller lajos, Illyés Bálint, Justh Gyula, Konkoly József,
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építésére is. 1896. március 15-én Kossuthot Bárándra hívták, ahol a helyi 100 tagú ifjúsági
énekkar lelkes előadása mellett Futó József jegyző vette át ünnepélyesen Kossuth Lajos szobrát
Szabó József lelkésztől. Kossuth pártja népszerűsítésére is fel kívánta használni ezeket az
utazásokat. Bárándra elkísérte őt Illyés Bálint és Lakatos Miklós országgyűlési képviselő is.920
1896-ban, a Millennium évében számos vidéki városban még a szokásoshoz képest is
igyekeztek emelni a március 15-i ünnep fényét. Rákoson a X. kerületi rákosi közművelődési és
jótékonysági egyesület március 15-én a millennium tiszteletére 24 szabadságfát ültetett el a
Templom téren március 15-e alkalmából.921 Léván is nagyobb ünnepségre került sor. A délelőtti
istentisztelet után a megemlékezők ünnepélyesen kivonultak a temetőbe a honvéd emlékhez.922
Az 1897. március 15-i ünnepnap alkalmával a gazdasági kiegyezési tárgyalások kapcsán
felmerült kvóta felemelésének lehetősége, valamint a kilátásba helyezett új esküdtbírósági
törvényjavaslat kapcsán, az 1848-as törvényen alapuló sajtóvétségekkel kapcsolatos eljárás
tervezett megváltoztatása borzolta az ellenzéki közvéleményt.
A gazdasági kiegyezési tárgyalások során az osztrák fél egyértelművé tette, hogy a magyar
féltől nagyobb hozzájárulást vár el a közös költségekhez, mint a korábbi 31,4%. Ez az igény a
magyar közvéleményben felháborodást és ellenállást váltott ki. A társadalom számos
csoportjában megnyilvánuló indulatok élére természetesen a függetlenségi ellenzék képviselői
álltak. Időközben az osztrák és a magyar fél közötti tárgyalásokat megnehezítette, hogy 1897
márciusában választásokat tartottak Ausztriában, első alkalommal az általános választójog
alapján.923 A választások kimenetelétől függött, hogy milyen irányba folytatódnak a gazdasági
tárgyalások Magyarországgal. Az osztrák kormány a kvóta, Ausztriára nézve kedvezőbb
rendezésétől kívánta függővé tenni a fogyasztási adókról szóló egyezményt.924 Eredetileg azt
tervezték, hogy közvetlenül az új osztrák parlament összeülését követően mindkét kormány
beterjeszti az előzetesen már egyeztetett gazdasági kiegyezési javaslatokat a két országgyűlés
elé, ezért már 1897 márciusának második felében felfokozott várakozás nyilvánult meg a
magyar közvéleményben a javaslatok iránt, melyek konkrét részletei egyelőre homályban
maradtak. Az Egyetértés a Neue Freie Presse március 23-i számára hivatkozva azt állította,
hogy a két kormány között – a kvóta kérdését leszámítva – megszülettek a megállapodások a
közös gazdasági ügyeket illetően, mint többek között a vám és kereskedelmi szerződést, a
bankkérdést és a fogyasztási adókat tekintve. Ugyanakkor az osztrák fél úgy gondolta, hogy a
kvóta ügyét nem lehet különválasztani és csak a többi gazdasági kérdéssel egységesen lehet azt
előterjeszteni. Ezért halasztották el egyelőre a megegyezés részleteinek nyilvánosságra
hozatalát.925
A kvóta kilátásba helyezett felemelése országszerte megmozgatta a politikai közvéleményt. Az
ellenakció már a március 15-e előtti napokban megindult, de a kvóta elleni tiltakozási hullám
az ünnep után, március második felében és április elején csúcsosodott ki. Heves megye 1897.
február elején indította útjára a közös ügyek kvótájának felemelése ellen szóló tiltakozó
feliratát, melyet a különféle megyék és városok testületei sorra megtárgyaltak közgyűléseiken,
Magyarország, 3. évf. 1896. márc. 18. 77. sz. 17.
Magyarország, 3. évf. 1896. márc. 15. 74. sz. 8.
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emlékezetére a millennium alkalmából a lévai nők.” Magyarország, 3. évf. 1896. márc. 15. 74. sz. 8.
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mint korábban. Magyarország, 4. évf. 1897. márc. 10. 69. sz. 5.
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és számos esetben a képviselőházhoz címezve hasonló értelmű tiltakozó felirat megküldését
határozták el. A kvóta felemelése ellen tiltakozó feliratokat az országgyűlés kérvényi
bizottságának, majd a kvótabizottság megalakulását követően a kvótabizottságnak utalták ki
tárgyalás és jelentéstétel végett. Nagy botrányt kavart, hogy éppen a fővárosi képviselők nem
szavazták meg Heves megye tiltakozó feliratának pártolását március 24-i közgyűlésükön. A hír
még aznap ifjúsági tüntetéseket és utcai zavargásokat váltott ki a fővárosban. 926 A
Magyarország tudósítása szerint mintegy kétezren voltak a tüntetők.927
A kvóta tervezett felemelése akcióba hozta a főváros politizáló közvéleményét is. Bár a
látványos akciók a kvóta ellen inkább a március 15-i ünnepnap utánra estek, egyértelműen
meghatározta az 1848-as megemlékezések témáját az ellenzéki közvélemény szemében
Magyarországra nézve sértő, tervbe vett kvótaemelés. Március 24-én a belvárosi Sas körben
nagyszabású kvótaellenes összejövetelt rendeztek, ahol számos ismert függetlenségi politikus
is megjelent, többek között Holló Lajos, Polonyi Géza, Várossy Gyula, Bartha Miklós és
Szederkényi Nándor.928 Április 1-én a terézvárosi társaskör hívott össze nagygyűlést, ahol
határozatban ítélték el a fővárosi közgyűlés fent említett döntését.929 A politikai aktivizálódást
mutatja, hogy a fővárosi polgári körök egy része, a függetlenségi és 48-as, a józsefvárosi polgári
kör, a demokrata kör, a belvárosi társas kör, a lipótvárosi, a kőbányai, az erzsébetvárosi és a
terézvárosi polgári kör, valamint az egyetemi ifjúság április 11-ére nagy tiltakozó népgyűlést
hívott össze a Vigadóba,930 melyet végül, a kvóta-tárgyalásainak elhúzódása miatt, csak május
27-én tartottak meg. A népgyűlésre érkezőknek csak egy töredéke, mintegy 6.000 fő fért el a
Vigadó nagytermében. Nagy számban jelentek meg a fővárosi egyesületek, különféle
asztaltársaságok és az egyetemi ifjúság képviselői, valamint számos függetlenségi
országgyűlési képviselő, többek között Justh Gyula, Madarász József, Olay Lajos, Lakatos
Miklós, Zichy Jenő, Meszlényi Lajos, Polónyi Géza, Sturman György, Ott voltak még Ugron
Gábor, Bartha Miklós, Szederkényi Nándor is. A népgyűlés elnökévé Holló Lajost választották.
Lelkes beszédeket mondott a kvóta felemelése ellen Holló Lajos, Zichy Jenő, Vázsonyi Vilmos,
Ugron Gábor, Polonyi Géza, valamint Ortmann Albert és Kassics Péter.
A kvóta ügye az egyetemi ifjúságot is megmozgatta. Május 22-én az egyetemi hallgatók a pesti
vármegyeháza dísztermében akartak gyűlést tartani a kvóta ellen, melyet be is jelentettek a
rendőrségnek, de a rendőrség a kezdés előtt egy órával végül betiltotta az összejövetelt. 931 Ezt
Egyetértés, 31. évf. 1897. márc. 25. 84. sz. 4.
Az egyetemi ifjúság a fővárosi tanács épületében várta a döntést, majd a szavazást követően felháborodva
vonult át az Egyetemi Kör helyiségébe, ahol a fiatalok elhatározták, hogy este az Árvay kávéházban gyülekeznek.
Innen a szabadelvű pártkör elé mentek, „Abczug Bánffy!” „Abczug kvóta!” felkiáltásokkal, útközben a Kossuth
nótát énekelve. Ezt követően az Operához vonultak. A menetet végig kísérték a rendőrök, de egy ideig nem
avatkoztak be, csupán néhány alkalommal szólították fel feloszlásra az engedély nélküli spontán tüntetőket. Az
Operánál viszont Urs rendőrtanácsos végül rohamot vezényelt a fiatalok ellen. A rendőrök karddal vágták az
ifjúságot, két egyetemistát elfogtak, akiket csak Polónyi Géza képviselő közbenjárására engedtek el a
kapitányságról. A tüntetés leírását lásd Magyarország, 4. évf. 1897. márc. 26. 85. sz. 3.
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követően a felháborodott ifjúság a Lukács-féle vendéglőben gyűlt össze, ahol összeszólalkoztak
a jelen lévő detektívekkel. A rendőri beavatkozás eredményeképpen az ifjúság vezetőit
letartóztatták, majd komoly pénzbírságra ítélték őket: Ortmann Albertet, Wolfner Pált, Erdélyi
Lajost, Láng Bélát, Zilahy Gézát, Bakonyi Lajost, Bak Henriket és Kovács Bélát. A
képviselőház május 26-i ülésén Olay Lajos és Holló Lajos interpellált Perczel Dezső
belügyminiszterhez az egyetemisták elleni rendőri fellépés túlkapásai miatt.932
A kvótára vonatkozó javaslatok beterjesztését az országgyűlések elé végül 1897 szeptemberére
halasztották.933 Hosszas politikai alkudozás és csatározás után majd csak 1899-ben emelték fel
az 1871-ben megállapított 31,4%-os hozzájárulást 34,4%-ra.
A másik ügy, mely szintén élénken foglalkoztatta a közvéleményt az 1897. március 15-i ünnep
idején, már közvetlenül is kapcsolatba hozható az ünnepnap 1848-as tartalmával, így az
ünnepségek retorikájában közvetlenül meg is jelent a sajtóvétségekkel kapcsolatos
esküdtbírósági eljárás tervezett megváltoztatása elleni tiltakozás. A képviselőházban március
9-én kezdődött az igazságügyi tárca költségvetésének tárgyalására.934 Ennek kapcsán merült fel
először, hogy Erdély Sándor igazságügyminiszter tervbe vette, hogy kiveszi az esküdtbíróság
hatálya alól a sajtó útján magánszemélyek ellen elkövetett becsületsértéseket és rágalmakat, és
a törvényszék hatáskörébe utalja. Annak ellenére, hogy az ügyet érintő konkrét
törvényjavaslatokat csak március 20-án nyújtotta be az igazságügyminiszter,935 Visontai Soma
már a március 15-ét megelőző napokban, a tárca költségvetésének tárgyalásakor sérelmezte a
képviselőházban a tervezett változtatásokat.936 Az ellenzéki politikai sajtó szintén már a
március 15-i ünnep előtti napokban cikkezett az 1848-as sajtószabadság tervezett korlátozása
ellen. A Kossuth-féle függetlenségi párt a benyújtott törvényjavaslatok közül leginkább
felháborítónak a bűnvádi eljárás életbeléptetéséről szóló törvényjavaslat 16.§-át tartotta mely
valóban – az előzetes híreknek megfelelően – a sajtó útján a magánosok ellen elkövetett
becsületsértéseket és rágalmazásokat a törvényszék hatáskörébe utalta. Emellett
alkotmánysértőnek ítélte az esküdtbíróságokról szóló törvényjavaslat 35.§-át, mely szerint a
kormánynak jogában áll az esküdtbíróságot bizonyos időre bizonyos területen felfüggeszteni.937
A bűnvádi eljárás 16. §-a elleni tiltakozási hullám a kvóta üggyel párhuzamosan szintén
májusban csúcsosodott ki, de már a március 15-i ünnep ideje alatt is élénken jelen volt a napi
Végül a rektor felhívásában arra kérte a hallgatókat, hogy mindennemű kihágástól tartózkodjanak, mert akik
esetleg a közhatóság által elítéltetnek, számítsanak arra, hogy az egyetemi fegyelmi eljárás szigora alá is eshetnek.
A rektor felhívását lásd Egyetértés, 31. évf. 1897. máj. 23. 142. sz. 3.
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politikai közbeszédben. Május 23-án vasárnap, az Egyetértés tudósítása szerint 25-30 ezer
ember részvételével, tartottak tiltakozó népgyűlést a városligeti színkör előtt, melyet a Kálvin
térről induló nagy kivonulás előzött meg. A nemzeti színű zászlókkal felszerelkezett, 14-15
ezer fős menet élén Hentaller Lajos és Csillag Zsigmond, Pósa Lajos és Clair Vilmos, valamint
számos függetlenségi képviselő és újságíró haladt karöltve az egyetemi ifjúsággal. 938 A
népgyűlés határozatát Komjáthy Béla nyújtotta be a képviselőház május 26-i ülésén.
A fent említett, a belügyminiszter által ugyan csak március 20-án benyújtott, de már március
15-e előtt szóbeszéd tárgyát képező tervezett törvényi változtatásokat az ellenzék határozottan
az 1848-as áprilisi törvényekben biztosított szabadságjogok elleni támadásnak értékelte. Ezzel
a március 15-e közeledtével még nagyobb hangsúlyt kapott a forradalom emléknapjának amúgy
is egyik legmarkánsabb üzenete, a sajtószabadság követelése. Ezért került a Budapesti
Újságírók Egyesülete március 15-i ünnepségének a középpontjába is ez a téma 1897-ben.
A fővárosi egyetemi megemlékezés mellett ebben az évben különös jelentőséget kapott a
Budapesti Újságírók Egyesületének fent említett ünnepe, melyen ez alkalomból, a „szabad sajtó
ünnepén” – ahogy a rendezők titulálták március 15-ét – felavatták az ún. Jókai serleget. A
„sajtószabadság serlegének” is nevezett, Jókai tiszteletére készített serleget, a Budapesti
Újságírók Egyesületének tagjai rendelték meg Jókai számára. A serleg fedelén elhelyezett
szoborcsoport a március 15-i forradalom eseményeit jelképezte. Azt tervezték az egyesület
tagjai, hogy ezentúl minden év március 15-én ebből a serlegből fogják meginni az áldomást,
miközben beszámolnak egymásnak a sajtószabadság helyzetéről. Tekintettel arra, hogy a
Budapesti Újságírók Egyesületének nem csak ellenzéki tagjai voltak, így megoszlottak a
vélemények a kormány által még pontosan elő sem terjesztett, a bűnvádi eljárás 16. §-a
korlátozó intézkedéseinek megítélésével kapcsolatban. Mikszáth Kálmán kormánypárti
képviselő is óvatosságra intette kollégáit és barátait. Ünnepi beszédében, bár finom ironikus
gúnnyal kritizálta a kormányt is, azért felhívta a figyelmet arra, hogy nem kell mindjárt az
ördögöt a falra festeni. „Gonosz hírek tornyosulnak, ma még csak lappangva, határozatlanul,
de ravasz öltözetben ugyanabban a régiben, hogy mit kíván a magyar nemzet. Hogy a magyar
nemzet meg akarja szorítani a sajtószabadságot. Ezt én nem hiszem. Lehetetlen ez. Csak
észrevettük volna, mikor jött be ide lakni egy másik magyar nemzet.” (…) De ezzel nem akarom
azt mondani, hogy nincs veszély, sőt veszély van, mert a politikai körökben éppen a
legbefolyásosabbakban határozottan kezd kidomborodni bizonyos animozitás a sajtó ellen.
Nagyítva látják a hibáinkat, de látják és panaszolják, hogy a tárgyilagos hangból gyakran
kizökken a sajtó, modora kellemetlen, kritikája rakoncátlan és a cölöpökön túl is átcsap, ahol
a Sancta terra: a magánélet van.” Társaihoz szólva a sajtó munkatársait arra intette, hogy
kerüljék a túlkapásokat, legyenek tárgyilagosak és éljenek okosabban a hatalmukkal. Szerinte
a sajtó „igyekezzék mérsékeltebb lenni a hangban, objektívebb a bírálatban, méltóságteljesebb
a magatartásban és nemesebb a céljaiban. Ha egy ablak betörik ne méltóztassanak olyan
csörömpölést csinálni, mintha az országház üvegtetője szakadt volna be, ha pedig valakit meg
akarnak karmolni, ne tessék előbb agyonütni.”939
A bűnvádi eljárás 16. §-a ellen tiltakozó népgyűlést elsősorban függetlenségi politikusok (többek között Justh
Gyula, Komjáthy Béla, Eötvös Károly, Hentaller Lajos, Meszlény Lajos, Madarász József, Visontai Soma, )
kezdeményezték, ehhez csatlakozott a Budapesti Újságírók Egyesülete. A május 23-ra, vasárnapra kitűzött
népgyűlésre a szociáldemokrata párt 50.000 felhívást bocsátott ki, csatlakozásra hívva a munkásokat. A népgyűlést
a rendőrség engedélyezte. A menet ½ 2-kor indult a Kálvin térről a városligeti színkör elé, ahol 30-35 ezer ember
gyűlt össze. A népgyűlés határozatában elítélte a 16. §-t és kinyilvánította, hogy ragaszkodik az 1848-as
sajtótörvényhez, mely a sajtó útján elkövetett minden vétség bírájává az esküdtszéket tette. A népgyűlésen Vészi
József, Hock János, Eötvös Károly és Pfeiffer Sándor mondott nagyhatású beszédet. Egyetértés, 31. évf. 1897.
máj. 24. 143. 1-2.
939
Egyetértés, 31. évf. 1897. márc. 15. 74. sz. 1.
938
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Egy másik felszólaló Mezei Ernő annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a
sajtószabadságot semmilyen veszély nem fenyegeti és ő is inkább némi önkritika gyakorlására
hívta fel kollégái figyelmét. „Mert nekünk az a feladatunk, hogy a szabadság tanítói legyünk,
a népmilliókat a szabadság helyes használatára oktassuk. Mi tegyünk róla, hogy a
sajtószabadság erős fáját élősdi növények el ne borítsák.” (…) Nem külső korlátozás kell, de
önkéntes belső fegyelem. Ne tartsunk sajtónak minden nyomdafestéket és hírlapírói ügynek
minden nyilvános hirdetést.”940 Déri Gyula941 függetlenségi újságíró azonban kritikusabb
hangot ütött meg a kormány törekvéseivel szemben. A maga és elvbarátai nevében úgy
nyilatkozott, hogy a sajtószabadság kérdésében egy cseppet sem lehet alkudni.
Az ifjúság délelőtti március 15-i matinéján az egyetemisták nemzeti ruhában, díszmagyarban
és kokárdával jelentek meg. A közönség soraiban a függetlenségi politikusok (Ugron Gábor,
Madarász József, Szederkényi Nándor, Polonyi Géza és Ivánka Zsigmond) mellett megjelent
Wlassics Gyula kultuszminiszter felesége is, valamint Zsilinszky Mihályné, Ábrányi Emilné és
Bakonyi altábornagy családjával. A szokásnak megfelelően a Népszínház férfikara a Szózattal
nyitotta meg az ünnepséget. A Nemzeti Dalt követően pedig az Egyetemi Kör elnöke, Sebesi
János megnyitó szavai után Jászai Mari, a Nemzeti Színház tragikája szavalta el Szávay Gyula
Ezer tavasz című költeményét. Ezt követően L. Eördögh Árpád Ábrányi Emil március 15-ére
írt, alkalmi költeményét tolmácsolta a közönség tapsviharra közepette. A függetlenségi érzelmű
Ábrányi verse ez évben elég harcos hangvételűre sikerült. Éles kritikus hangon, költői képben
utalt az országot kiárusító politikusokra, felidézve az éppen aktuális gazdasági kiegyezési
tárgyalásokat. „Mérges gőzök szállanak ránk / Mint a poshadt tóra. / De a romlott levegőnek /
Tűz a tisztítója. / Tűz vagy te is, lobogó tűz / Magyar nemzet ifjúsága: / Égesd ki a bűn fekélyét,
/ Mely testünket rágja. // Maga Jézus a szelídség / Jóság mintaképe / Korbáccsal ment templom
sértő / Alkuszok elébe. / Verd meg te is, verd meg te is / A kufárok gyáva népét, / És ne tűrd,
hogy ők viseljék / Magyarország képét! Esküdjetek ama napra, / Ama szent tusára, / Zsarnokölő
márciusnak / Fényes idusára / Ti üzletet a hazából / Hitvány módon nem csináltok / Kossuth
Lajos és Petőfi / Lesz az ideáltok!”942
Az ifjúság nevében az Egyetemi Kör Ugron Gábort kérte fel az ünnepi beszéd megtartására.
Amióta a Függetlenségi Párt kettészakadását követően Kossuth Ferenc a Justh-féle párt élére
állt, kibékíthetetlennek tűnő személyi ellentétek bontakoztak ki az Ugron-párt vezéregyéniségei
és Kossuth Ferenc között.943 Ennek következtében az egyetemi ifjúság is arra törekedett, hogy
Egyetértés, 31. évf. 1897. márc. 15. 74. sz. 2.
Déri Gyula, családi neve Leidenfrost. (1854–1919). Függetlenségi politikai nézeteket valló újságíró, 1875-től
a Debreceni Ellenőr, 1879-től a Pesti Hírlap, 1881-től az Egyetértés munkatársa. 1883-ban a függetlenségi Nemzeti
Újság felelős szerkesztője. 1884-től a Budapesti Hírlap hírrovatának vezetője. 1886-tól a Budapesti Újság, 1889től a Budapesti Hírlap vezércikkírója, 1890-től ismét az Egyetértés munkatársa. 1908-1917 között részt vett a
vallás- és közoktatásügyi minisztériumban a szabadoktatás országos megszervezésében. Megbízást kapott a
munkásgimnáziumok megszervezésére és azok tantervének előkészítésére, illetve Andrássy Gyula
belügyminisztertől a cigánytelepítésre vonatkozó törvénytervezet kidolgozására. Írt regényeket, elbeszéléseket és
színműveket is. Több ismeretterjesztő és népműveléssel kapcsolatos mű mellett megírta Petőfi Zoltán életrajzát.
Önéletrajza megjelent a Budapesti Újságírók Egyesületének 1911. évi almanachjában. UMÉL 2001-2007, 2. köt.
122-123.
942
Egyetemi Lapok, 11. évf. 1897. 6. (12.) sz. 1.
943
Ezt támasztja alá többek között az az eset is, midőn 1897 áprilisában Kossuth Ferenc Marosvásárhelyre tartó
utazása során meg kívánta látogatni a kolozsvári függetlenségi pártot. A párt elnöke, Benel Ferenc és titkára Váradi
Aurél azonban, a helyi párt intéző bizottsága nevében arra kérte Kossuth Ferencet, hogy az ellentétek további
elmérgesedésének elkerülése érdekében, tekintsen el a látogatástól. Válaszlevelében Kossuth Ferenc utalt a
személye iránt megnyilvánuló, számára érthetetlennek tűnő gyűlöletre. A kolozsvári függetlenségi párt és Kossuth
Ferenc levelét lásd Egyetértés, 31. évf. 1897. ápr. 16. 106. sz. 1-2.
940
941
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egy időben a két párt vezéregyéniségeit ne hívja meg, és ne kérje fel a rendezvényein való
közreműködésre. A március 15-i matiné szónokának 1895-ben még Kossuth Ferencet kérték
meg, de ezt követően már az Ugron-párt képviselői kerültek előtérbe. 1896-ban Bartha Miklós
és 1897-ben Ugron Gábor lett az egyetemi matiné főszereplője. Az egyetemi ifjúság törekedett
mindkét függetlenségi párt iránti rokonszenvének kimutatására és a jó viszony ápolására. A
Kossuth-féle párthoz fűződő kapcsolat ápolására jó alkalmat szolgáltatott az egyetemi ifjúság
rendszerint március 20-a körül megtartott, Kossuth halálának évfordulójára rendezett
megemlékezés, melyen viszont Kossuth Ferencet illette az elsőbbség.
1897. március 15-re Kossuth Ferenc Ceglédre utazott, ahol 15-20 ezer ember jelenlétében tartott
ünnepi megemlékezést a főtéren és a temetőben.
Az egyetemi matinén Ugron heves érzelmektől fűtött függetlenségi beszédet mondott és szavai
a közönség soraiban nagy lelkesedést váltottak ki.944 „Ne vádoljon bennünket senki
forradalommal 48-ért. Nem csinált a nemzet forradalmat, hanem csak folytatta azt a
munkásságot, melyet 1790-ben törvénnyel szentesítettek. (…) Ne merje 1848-ért senki
felségsértéssel vádolni a magyart. (…) A nemzet nem tért el régi alkotmányától, csak
alkotmányának hiányzó részeit egészítette ki: a szűk megyei életből nemzeti életet teremtett. (…)
Ami királyi törvénnyel szentesített új alkotmányunk még meg sem rakhatta fészkét: már is ránk
támadtak azok, akiknek oltalmazóinknak kellett volna lenniök!” Szerinte sokan vannak
olyanok, akik nem akarnak emlékezni 1848 márciusára, mert úgy gondolják, hogy akkor
kedvezőbb színben tűnhetnek fel Bécs előtt. A balkáni események (krétai helyzet, görög-török
háború) is azt mutatják, hogy a népek, melyeket romok temettek el, az emlékezet hívó szavára
kikelnek évezredes sírjukból és államot alkotnak újra. „Emlékezzünk 1848-ra, mert ez kell, hogy
erőt nyújtson nekünk. Hisz azt nem hihetjük, ahogy annyi vér és könny ezért a szabadságért,
ezért az alkotmányért hullott volna!”945
Ugron beszéde után Székely Irén énekelt magyar népdalokat, majd végül a népszínház énekkara
a Himnusszal zárta az eseményt. Az ifjúság és a közönség spontán a Kossuth nóta éneklésével
hagyta el a Vigadót.
Az Egyetem téri rendezvényen Nyáry Béla mondott beszédet. Kiemelte, hogy az ifjúság érdeme
volt, hogy beszédével fel tudta rázni a nemzetet. Kázay László Ábrányi Emil alkalmi
költeményét szavalta, majd a Himnusz után a fiatalság a Múzeum körút érintésével vonult át a
Petőfi-szoborhoz. (Kecskeméti utca – Múzeum krt. – Kossuth Lajos utca – Kígyó utca –
Városház tér – Petőfi tér)
A Petőfi-szobornál Józsa Károly joghallgató Petőfiről emlékezett meg, Ortmann Albert szavalta
Váradi Antal Petőfi visszatér című versét. A megemlékezés végén az egyetemi dalárda a „Ne
sírj, ne sírj Kossuth Lajos!” kezdetű dalt énekelte.946
A Magyar Királyi Állatorvosi Akadémia ifjúsága már az előző évtől külön ünnepelt.
Díszközgyűlést tartottak, ahol a Himnusz eléneklése után Hackl István ifjúsági elnök beszélt.

„Leírhatatlan jelenet követte Ugron szavait. A hölgyek helyükről fölemelkedve kendőjüket lobogtatták a
hatalmas orátor felé, a karzat pedig dobogva és éljenezve hívta újra és újra Ugron Gábort.” Egyetemi Lapok, 11.
évf. 1897. 6. (12.) sz. 5.
945
Egyetértés, 31. évf. 1897. márc. 16. 75. sz. 1-2.
946
Egyetértés, 31. évf. 1897. márc. 16. 75. sz. 1-2.
944
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Kovarzik Károly pedig felolvasta „Petőfi emlékezete” című munkáját. Az ünnepséget a
Szózattal zárták. Jelen volt az egész hallgatóság és az akadémiai kar.947
1896 óta a függetlenségi képviselők kiléptek a szigorúan egymás között, zárt körben tartott
március 15-i ünnepségek keretéből. A pártszakadás után az újonnan alakult budapesti
függetlenségi polgári kör ragadta kezébe az ünnepség szervezését, mely még mindig ugyan zárt
körben, de sokkal nagyobb nyilvánosságot biztosított a függetlenségi képviselők
megemlékezésének. 1897-ben a budapesti függetlenségi kör ünnepén az Ugron-párt hívei
voltak többségben és vitték a hangot. Jelen volt az alelnök, Krivácsy József honvédezredes és
Barabás Béla, Bartók Lajos, Ugron Gábor képviselők valamint Mezey Péter. Az egyetemi
matinéhoz hasonlóan itt is Ugron Gábor beszélt, még erőteljesebb függetlenségi hangon.
Hangsúlyozta, hogy 1848 legnagyobb tanulsága az volt, hogy a zsarnokság uszítására a
nemzetiségek a magyarok ellen fordultak. Szerinte a sikeres magyar állam eléréséhez a
nemzetiségekkel való minél nagyobb összefogásra van szükség. Igen erős kritikát kapott Bánffy
miniszterelnök is, akit egyszerűen „neveletlen tökfilkónak” titulált. Végül kérte, hogy „adja az
úristen, hogy a magyar nemzet a márciusi eszméket megértve, mint független szabad nemzet
testvériségben, egyetértésben éljen.”948 Ezt követően az ünnepnap szellemében Barabás Béla
azt kívánta, hogy a nemzet fiai ne nézzék a pártárnyalatokat, hanem együtt vívják ki
Magyarország függetlenségét. A beszédek végén Ugron Gábor visszavette a szót és még egy
igen indulatos kirohanást intézett az ország általa árulónak tartott vezetői ellen. „Ostort
nekem!” Ezt kiáltotta a gyermek Ugron, midőn 1848-ban anyjával a románok elöl kellett
menekülnie. Most is ezt kiáltaná legszívesebben, hogy szétkorbácsolhassa azokat, „akik
gyengeségükkel és gyávaságukkal idáig engedték jutni a nemzetet.” „Jöjjön el már az az idő,
midőn a nemzetnek nem lesz nyugodt alvása, s fülébe csengjen az ébresztő szó, mint Brutusnak:
„Hát alszol Brutus?” Én is azt mondom nemzetemhez, hát alszol Brutus, meddig fogsz még
aludni? Azt várod, hogy a gyalázat áradata megfojtson és eltemessen? Ébredj nemzetem! Ne
aludj tovább, Brutus, villanjon meg kezedben a tör, amely letaszítsa a zsarnokot.”949
Kossuth Ferenc indítványára a képviselőház március 15-én nem tartott ülést.950

Egyetértés, 31. évf. 1897. márc. 17. 76. sz. 2.
Magyarország, 4. évf. 1897. márc. 17. 76. sz. 6.
949
Egyetértés, 31. évf. 1897. márc. 17. 76. sz. 2.
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Kossuth március 13-án, szombaton indítványozta a szünetet az ünnepnap alkalmából, melyet a ház elfogadott.
Magyarország, 4. évf. 1897. márc. 14. 73. sz. 2.
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4. AZ ÖTVENEDIK ÉVFORDULÓ: MÁRCIUS 15-E ÉS ÁPRILIS 11-E MEGÜNNEPLÉSE1898-BAN
4.1. Március 15. vagy április 11? A nemzeti ünnep kérdése a törvényhozásban 1898-ban
Már a vasárnapi munkaszüneti napról szóló törvény 1891-es képviselőházi vitája során
felmerült, hogy szükség lenne egy olyan modern nemzeti ünnepre Magyarországon, mely
egyesíteni képes az egész nemzetet, beleértve az uralkodót és a magyar nemzetállam alattvalóit
egyaránt. A képviselőház 1891. január 29-i ülésén az 1891:13. tc. általános vitája során a
kormánypárti Andrássy Tivadar váratlanul módosító indítványt tett arra vonatkozóan, hogy a
törvény első mondatába, a vasárnap mellett, Szent István király ünnepét is jelöljék meg, mint
munkaszüneti napot, tekintettel arra, hogy minden modern államnak szüksége van egy olyan
ünnepnapra, mely emléket állít az „állam alapgondolatának, azon vezéreszmének, melytől az
uralkodó irányzat eltérni nem akar”. A magyar nemzetnél pedig ez az állameszme – véleménye
szerint – Szent István koronájában testesül meg. Meggyőződése szerint ez senkit nem sérthet,
mivel nincs az országban egyetlen nemzetiség vagy felekezet sem, mely előtt a magyar állam
megalapításának emléke szent ne volna.951 Andrássy indítványán felbátorodva a függetlenségi
ellenzék pedig – először a törvényhozás története során – felvetette március 15-e Szent István
napjához hasonló formában történő nemzeti ünnepé nyilvánításának igényét is. Károlyi Gábor
abba a bizonyos fél mondatba augusztus 20-a mellé be kívánta csempészni március 15-ét is.952
Ugyanakkor éles vita bontakozott ki arról, hogy Szent István ünnepe alkalmas-e egyáltalán az
egységes nemzet megtestesítésének kifejezésére. Bár a függetlenségi képviselők közül sokan –
talán március 15-e nemzeti ünneppé nyilvánításáért cserébe – védelmükbe vették augusztus 20át,953 többen azt kifogásolták, hogy az alapvetően katolikus ünnep állami szintre emelése sérti
az ország más felekezeteihez tartozókat. Leghevesebben a függetlenségi Mocsáry Lajos kelt ki
Szent István napjának kötelezővé tétele ellen, mert, mint mondta, ha az állam nemzeti ünnepet
akar, akkor az legyen tisztán politikai természetű és ne vallási.954 Tisza Kálmán volt
miniszterelnök protestáns létére támogatta Andrássy indítványát, mivel az a tény, hogy az első
királyt Szent Istvánnak hívja az emlékezet, csupán történelmi hűség kérdése. A törvény pedig
senkit sem kötelez arra, hogy e napon templomba menjen.955 Abban azonban többnyire
mindenki egyet értett, hogy egységes nemzeti ünnepre szükség van. A függetlenségi Veres
József képviselő éppen azt kifogásolta, hogy egy, az ipari munka szüneteléséről rendelkező
cikkely egyáltalán nem alkalmas arra, hogy megfelelő módon törvénybe iktasson és
szabályozzon egy nemzeti ünnepet. Pedig „ha valahol, akkor Magyarországon szükség van egy
olyan ünnepre, amelyben a hazának minden népe faj, nyelv-, vallás- osztály- kor- és
nemkülönbség nélkül részt vehet, amidőn alkalma volna az állami rend áldásairól, a törvény
iránti tiszteletről, a hazaszeretet erényéről valamit hallani.”956
1848 közelgő ötvenedik évfordulója megkerülhetetlenné tette, hogy az országgyűlés
rendelkezzen a forradalom és a szabadságharc emlékének megünnepléséről. 1897 februárjában
a függetlenségi párti, ellenzéki Kossuth Ferenc törvényjavaslatot nyújtott be az 1848-as
alkotmány és a szabadságharc emlékének nemzeti ünneppé nyilvánítása érdekében, ám Ferenc
KN 1887-1892. 447. ülés (1891. jan. 29.) XXI. köt. 376.
„Nem mint pártember beszélek, hanem, mint magyar ember, és mint a magyar képviselőház tagja,
kötelességemnek tartom ezen indítványt megtenni. Ha e házban ülünk most és tanácskozunk, ezt csak azért tehetjük,
mert március 15-e volt, melyen az eszme diadalra jutott. Ennek révén ülünk itt, ennek révén ülnek itt a magyar
felelős miniszterek.” KN 1887-1892. 447. ülés (jan. 29.) XXI. köt. 382.
953
Felszólalásában augusztus 20-át és március 15-ét egyaránt a nemzeti ünnep rangjára kívánta emelni a
függetlenségi Károlyi Gábor, Csanády Sándor, Irányi Dániel, Meszlény Lajos, Csatár Zsigmond és Szalay Imre.
954
KN 1887-1892. 448. ülés (1891. jan. 30.) XXI. köt. 399.
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KN 1887-1892. 448. ülés (1891. jan. 30.) XXI. köt. 400.
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KN 1887-1892. 448. ülés (1891. jan. 30.) XXI. köt. 393.
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József érzékenységére való tekintettel – kinek személye összeforrt a szabadságharc leverésével
és az 1849. évi megtorlások emlékével – nem lehetett az addigra már gyakorlatban nemzeti
ünnepnappá váló március 15-ét, az 1848-as korszak emléknapját hivatalos ünneppé emelni.
Éppen ezért az 1898. évi V. törvénycikk, mely végül április 11-ét, az 1848. évi áprilisi
törvények szentesítésének napját avatta állami ünneppé, hosszas vajúdás és heves politikai viták
eredményeképpen, a dualista államberendezkedéshez méltó kompromisszumként került ki
győztesen az 1848-as nagy történelmi időkre való hivatalos emlékezés lehetséges napjainak
sorából és – kisebb megszakítással957 – érvényben maradt egészen 1927 végéig, március 15-e
hivatalos nemzeti ünneppé emeléséig.958
Az április 11-e nemzeti ünneppé nyilvánításáról szóló törvényjavaslatot 1898-ban Báró Bánffy
Dezső miniszterelnök terjesztette elő a képviselőházban. Ez az emléknap ideális megoldásnak
ígérkezett a kényes helyzetben, mivel az áprilisi törvények megvalósították a márciusi
forradalom vívmányait, ezzel a polgári átalakulást, ugyanakkor elfogadható volt az udvar
szemében is, hiszen a törvényeket a Habsburg uralkodóház részéről V. Ferdinánd király
szentesítette. Az a tény pedig, hogy 1848-ban Ferenc József főhercegként, a király
képviseletében maga is jelen volt azok pozsonyi kihirdetésén, megteremtette a személyes
kapcsolatot az ünnepnap és a magyar király között. Ám április 11-e mégsem válhatott igazán
nemzeti ünneppé, nyilván azért, mert felülről vezérelt, kijelölt nap volt, hiányzott a hozzá
kapcsolódó érzelmi kötődés, és hagyománya sem volt szemben március 15-e megünneplésének
akkora már ötven éves múltjával. A hivatalossá vált április 11-i ünnepen csupán a politikai elit,
a közjogi méltóságok, valamint a kormánypárt képviselői és az állam tisztviselői emlékeztek,
míg a nép utcai demonstrációja és ünneplése továbbra is a forradalom emléknapjához
kapcsolódott. A társadalomra nem lehetett rákényszeríteni a kötelező április 11-i ünnepet.
Mivel március 15-e megünneplését a hatalom nem tiltotta meg, így magánkezdeményezésből a
különféle polgári társaságok és szervezetek akkor és úgy ünnepeltek, ahogyan akartak. 959
Április 11-én a hivatalos köröknek maradt a középületek fellobogózása és a zárt falak között
zajló ünnepi istentiszteleteken való részvétel. Annak ellenére, hogy 1898-ban Wlassics Gyula
vallás és közoktatásügyi miniszter az iskolákban elrendelte április 11-e kötelező
megünneplését,960 az oktatási intézményekben, a fenntartó döntésének függvényében
rendszerint továbbra is megemlékeztek március 15-e emléknapjáról is. A dualizmus kezdeti
éveiben már kialakult március 15-i ünnepeken a civil kezdeményezéseken túl elsősorban az
egyetemi ifjúság és a közjogi, függetlenségi ellenzék emlékezett, majd később a polgári értékek
mentén szerveződő radikális pártok, illetve a szociáldemokrácia hívei. A különböző politikai
csoportok többnyire egymástól elkülönülve tartották meg rendezvényeiket. A március 15-i
megemlékezések rendszerint jól tükrözték a dualizmushoz fűződő ellentmondásos érzelmi
viszonyulást és az éppen aktuális politikai feszültségeket. A 19. század vége felé közeledve
egyre élesebben törtek felszínre a dualizmus válságjelenségei. Az ünnepnap alkalmával
rendszeressé váltak a tömeges elégedetlenkedések és tüntetések, az ellenzéki pártok
kihasználták az ünnepet a rendszerrel szemben támasztott kritikájuk kifejezésére. A közjogi
ellenzék képviselői nemzeti és függetlenségi jelszavakat hangoztattak, a polgári radikálisok a
polgári jogok kiterjesztéséért szálltak síkra, a szocialisták pedig saját eszméiket hirdették e
napon.

Az 1918. októberi polgári demokratikus forradalom az 1919. évi XXI. néptörvénnyel nemzeti ünneppé emelte
március 15-ét és megfosztotta április 11-ét e titulustól. Majd a Horthy-korszak törvényhozása érvénytelenítette a
forradalmak törvényeit, így automatikusan visszaállt április 11-e nemzeti ünnepi rangja.
958
A törvény létrejöttének körülményeire: GYARMATI 1998, 54-55.
959
A március 15-i ünnepek kapcsán megnyilvánuló kollektív emlékezet jelenségeiről: GYÁNI 2000, 116-127.
960
MRT 1898, 475.
957
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Kiválóan tükrözi a dualizmus kori Magyarország belpolitikai megosztottságát az április 11-ét
nemzeti ünneppé nyilvánító törvény körül kibontakozó heves politikai csatározás. A pártok
képviselőinek választaniuk kellett április 11-e, illetve március 15-e között. A nemzeti ünnepnap
körüli huzavona már az ötvenedik évforduló közeledte előtt több mint egy évvel megkezdődött.
Kossuth Ferenc függetlenségi párti országgyűlési képviselő 1897. február 13-án előterjesztést
tett arra vonatkozóan, hogy a ház törvény útján rendelkezzen az 1848-as alkotmány és a
szabadságharc félszázados évfordulójának nemzeti ünnepként történő megemlékezéséről.961
Kossuth Ferenc indítványában egy szóval sem említette március 15-ét. Az 1848-as törvények
és alkotmány megünnepléséről beszélt, igaz összekapcsolva a szabadságharccal, mely az 1848as törvényes alap megvédéséért bontakozott ki. Miért nem említette március 15-ét? Ezzel
félreértésekre adott alkalmat, melyet a kormány nyomban ki is használt. Az elhallgatás indoka
nem lehetett az, hogy indítványának elfogadtatása érdekében kompromisszumos megoldásra
törekedett volna, hiszen rögtön hozzátette a szabadságharc megünneplését is, mely
nyilvánvalóan elfogadhatatlan volt Ferenc József számára. Egy héttel később a szóbeli
indoklásban viszont már egyértelműen március 15-éről beszélt.
Kossuth Ferenc parlamenti indítványa szemmel láthatóan váratlanul érte a kormányt. A levéltári
iratok jól tükrözik azt a lázas kapkodást, mely Bánffy miniszterelnök és a kormánypolitikusok
körében bontakozott ki. Két hirtelen papírra vetett, aláírás nélküli ceruzás feljegyzés is található
az Országos Levéltár miniszterelnökségi iratai között, melyek még valószínűleg ezen a
bizonyos február 13-i, szombati ülésen keletkeztek. Az egyik egy kis méretű boríték, melyre
egy ismeretlen kéz a következő sorokat jegyezte fel: „1. 50 év nem elég, ellentéteket
idézhetnének elő, már maga a vitatkozás is. 2. Csak 1848-iki törvények, többi mellőzendő, de
előnyei kifejezése mellett.”962 A másik cédulán pedig ez olvasható: „Az 1848-ik évi 50 éves
évforduló megünneplése vagy egyáltalán nem lehet vagy kormányi vezetés mellett azon nap,
midőn az 1848-ik évi törvények 1848-ban szentesítve lettek.”963 Másnapi, február 14-i
keltezéssel olvashatjuk Darányi Ignác földművelésügyi miniszternek a miniszterelnökhöz
címzett magánlevelét, amely egy szűk körű, kormánypárti politikusok között zajló beszélgetés
eredményét rögzítette. Ebben egy bizonyos T. K. monogramú 964 befolyásos politikus ötletére
szintén az 1848-as törvények szentesítésének emléknapját javasolta nemzeti ünnepnek
megtenni. A pontos dátumot ekkor még nem is tudták, csak annyit, hogy valamikor áprilisban
volt.965 Bánffy február 15-én hétfőn reggel azonnal táviratozott Báró Jósika Samunak, a király
személye körüli miniszternek, hogy kérjen időpontot Ő Felségénél és puhatolja ki véleményét

„Tekintve, hogy az 1848-iki törvények hazánk jelenének és jövőjének alapját képezik, és oly korszakalkotók,
hogy második honalapítás fontosságával bírnak. Tekintve, hogy a szabadságharc, mely történelmünk egyik
legdicsőbb korszaka, az 1848-iki törvények fenntartásáért és a haza állami függetlenségéért és önállóságáért
vívatott, mely függetlenség és önállóság az 1790-iki és 1848-iki törvényekkel is biztosítva vannak: határozza el a
törvényhozás, hogy az 1848-iki alkotmány létrejöttének és ezzel összekötve a szabadságharcnak félszázados
évfordulóját nemzeti ünnepnek tekinti, és utasítja a kormányt e nagy eseményekhez méltó ünneplésének kellő
előkészítésére.” KI 1896-1901. 102. sz. III. köt. 165.
962
MNL OL K26 473. cs. 2937/1897 ME
963
MNL OL K26 473. cs. 2937/1897 ME
964
Valószínűleg Tisza Kálmán volt miniszterelnökről van szó.
965
„Kegyelmes Uram, ma ebéd után T.K. előhozta a tudvalévő kérdést, sőt két szöveget is olvasott fel a szerint,
amint sikerül valamely concessiót tenni, vagy pedig nem. Tisza Lajos amellett volt, hogy semmi concessió se
tétessék, ellenben Podmaniczky Frigyes báró azt tartja, hogy az 1848. törvények megünneplése elől nem kellene
elzárkózni. T. K. úgy fogja fel a dolgot, hogy ha ünneplés történik, az 1848. törvények szentesítése volna
ünneplendő, ami ápril havában történt. Annak az az előnye is volna, hogy messze esnék Ő Felsége trónra jutásának
évfordulójától, mely dec. 2-án lesz. Mindenesetre jó lenne Szilágyival is megbeszélni a dolgot. Híved és szolgád,
Darányi. T. K. ma közbejött dolgai miatt nem mehetett fel hozzád.” MNL OL K26 473. cs. 2937/1897 ME.
961
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egy esetleges 1848-as tartalmú nemzeti ünnep létrehozásával kapcsolatban.966 A miniszterelnök
egy, még szintén hétfőn postára adott levelében hosszasan tájékoztatta Jósikát a kialakult
helyzetről. A kormánynak meglehetősen nehéz dolga volt, hiszen az 1848-as alkotmány
megünneplése, melyet ugyan a közös ügyeket érintően bizonyos változtatásokkal, de a
dualizmus is magáénak vallott,967 nehezen volt kifogásolható.968 Viszont, ha hivatalosan
létrejön egy 1848-as korszakot megörökítő nemzeti ünnep, mely tartalmában rendkívül
összetett, hiszen magában hordozza a polgári átalakulást megelőző reformkori folyamatot
éppúgy, mint a forradalmat és szabadságharcot, de ugyanakkor megjeleníti az azt követő véres
megtorlás időszakát is,969 akkor a gyakorlatban lehetetlen megszabni azt a határt, hogy az
emlékezők mire emlékezhetnek és mire nem, mi fér bele az uralkodó iránti lojalitás
kategóriájába és mi nem.970 A miniszterelnök végül még a szombati ülést követően azonnal,971
az említett két cédulára írt feljegyzést is figyelembe véve arra az álláspontra helyezkedett, hogy
az indítványt egyelőre teljes egészében el kell vetni. A levél fogalmazványában ekkor még
kihúzásra került az a gondolat, hogy ha a körülmények úgy hoznák, április 11-ét, a szentesítés
napját esetleg meg lehetne ünnepelni. „Igyekeztem magamat tájékozni, hogy mások, különösen
pártunk mérvadóbb egyéniségei miképpen vélekednek. Ezeknek egyhangú végeredménybeni
nézete is megfelel az én felfogásomnak, miszerint az indítvány egész terjedelmében való elvetése
a leghelyesebb, mert habár ez sok nehézséggel és kellemetlenséggel is fog járni, még is legalább
egyelőre minden további tárgyalást kizár. Ezen eljárásnál, illetve az indítvány elvetése
alkalmával elmondandó beszédhez szükséges lesz azonban az 1848-iki törvények létrejöttének
illetve szentesítésének nagy fontosságot hangsúlyozni és elismerni, sőt bizonyos határig néhány
szót kell szentelni a szabadságharcnak is, de határozottan a dinasztikus hódolat teljes
hangoztatásával a felség iránti ragaszkodásnak.”972 A kormányfőnek tehát még arról is
egyeztetnie kellett az uralkodóval, hogy 1848-ról egyáltalán mit mondhat a magyar
képviselőházban.
Az ügy sürgős volt, mert a február 17-i, szerdai minisztertanácsi értekezletnek határoznia kellett
arról, hogy a ház február 20-i szombati ülésén a miniszterelnök milyen választ adjon Kossuth
indítványára. A minisztertanácsi értekezlet érdemben döntött a kérdésről.973 Az eredményt
Bánffy megtáviratozta Jósikán keresztül az uralkodónak, aki jóváhagyta azt. A február 20-i
Távirat Báró Jósika Samunak, kelt 1897. febr. 15-én. „Kossuth indítványa tárgyában holnap reggel levelem
érkezik. Kérem ezért holnap, Ő Felségétől ezen ügy tárgyában audienciát kérni, s annak eredménye közlése végett
szerdára, ha lehet, Pestre jönni vagy levelet küldeni, hogy a minisztertanácsban határozni lehessen.” MNL OL K26
473. cs. 2937/1897 ME
967
Erre utal az 1867. február 17-én kelt Andrássy Gyula miniszterelnöki kinevezését is tartalmazó uralkodói leirat
– címe szerint – az alkotmány visszaállításáról. Ez a leirat helyreállítja ugyan az 1848-as alkotmányt, de
egyszersmind elvárja, ugyanakkor meg is előlegezi a bizalmat arra vonatkozóan, hogy a törvényhozás és a leendő
kormány az 1848-as törvények „némely szabványait” „a közös ügyekre s azok mikénti kezelésére nézve” valamint
a „birodalom életfeltételeinek” megfelelően, „a társországok jogosult igényei iránt méltányos figyelemmel”
módosítsa. A dokumentum megjelent CIEGER 2004, 94-97.
968
„Az én egyéni nézetem az volna, hogy az indítvány vetessék el egészen igaz, hogy ez heves megtámadásunkra
fogna alkalmat adni, s valószínűleg még a kormánypártban is csak nehezen lesz keresztül vihető amennyiben az
indítvány első része: a 48-ki alkotmány létrejöttének megünneplése ellen érdemleges ellenvetés sem tehető…” A
miniszterelnök 1897. február 13-án kelt levele Jósikához. Fogalmazvány. MNL OL K26 473. cs. 2937/1897 ME
969
Március 15-e összetett szimbolikus jelentéstartalmára lásd GERŐ 1993, 397-398.
970
„Jóformán lehetetlen volna elkerülni, hogy a 48-ki alkotmány ünneplése a szabadságharccal tényleg
kapcsolatba ne hozassék, s amaz események pedig még nincsenek tőlünk olyan távol, hogy azok teljesen a történeti
múlt objektivitásával ítéltethessenek meg, és ellentétes érzelmeket ne szítsanak. Azért az ünneplést még korainak,
s mindenesetre nagyon időszerűtlennek kell tartanom.” A miniszterelnök 1897. február 13-án kelt levele Báró
Jósika Samuhoz. MNL OL K26 473. cs. 2937/1897 ME
971
Erre utal a fogalmazvány február 13-i keltezése.
972
Uo.
973
MNL OL K27 1897. febr. 17. (7. ülés) 4-15.
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szombati képviselőházi ülésen elhangzott miniszterelnöki válasz szövegét azonban még
közvetlenül az ülés előtt szintén jóváhagyatták Ferenc Józseffel.974
Az 1897. február 20-i szombati ülésen Kossuth Ferenc szóbeli indoklásában már egyértelműen
megnevezte március 15-ét, és azt szerette volna, hogy a törvényhozás mondja ki, hogy 1848
emléke nemzeti emlék és az a fajta ünneplés, melyet a nép országszerte ezen a napon
rendszeresen megtart, hivatalosan is magyar nemzeti ünneppé váljon.975 Indoklásában egy
1848-as nemzeti ünnep lehetőségét igyekezett elfogadhatóvá tenni a kormánypárt részére is,
bizonyítani, hogy az megfér az uralkodó iránti lojalitással. Még mielőtt Bánffy megnevezte
volna április 11-ét, mint lehetséges nemzeti ünnepnapot, ő is az áprilisi törvényekből indult ki.
Szerinte nem kifogásolható az, hogy az 1848-as korszakot hivatalosan megünnepelje az ország,
mivel az 1848-as törvényeket az 1867-ben létrejött dualizmus is elismerte alkotmányos
alapjának. Egészen jogos és alkotmányos dolog tehát az, ha az alkotmány által megteremtett
állami hatalom is megünnepli. Kossuth Ferenc törvényjavaslatában tehát nem véletlenül
hivatkozott az 1848-as alkotmányra, keresve a két közjogi felfogás és az uralkodó között az
egyetlen közös pontos 1848 kapcsán. A szabadságharc emlékét is ezen a szűk ösvényen
keresztül igyekezett államilag elismert szintre emelni, hiszen „midőn az 1848-iki alkotmány
fegyverrel támadtatott meg, akkor Magyarország népe életét és vérét a haza oltárára téve,
igyekezett az alkotmányt megvédelmezni.” Szerinte azzal, hogy a megbékélés jegyében a
koronázási ajándékot az uralkodó a honvédeknek adományozta, maga is elismerte és
megtisztelte a szabadságharc emlékét.976 Bánffy miniszterelnök az uralkodóval folytatott
egyezkedés és a február 13-i minisztertanácsi értekezlet értelmében fejtette ki válaszát. Igaz,
hozzájárult ahhoz, hogy „az 1848. évi törvények szentesítésének évfordulója ünneplés tárgyává
tétessék”, és az ünnepnapot április 11-ében meg is jelölte, mégis a házat arra kérte, hogy
Kossuth Ferenc indítványát most ne tűzze napirendre.977 A szavazás eredményeképpen, mely
az ellenzék kérésére név szerint zajlott, az indítvány felett a ház napirendre tért.978. Ezzel a
kormány időt nyert. A miniszterelnök azonban ígéretet tett arra, hogy az ünneplésről intézkedni
fog.
Jósika távirata Bécsből a miniszterelnöknek 1897. február 19-én. „Felség a minisztertanácsi határozatot
jóváhagyni kegyeskedett azon megjegyzéssel, hogy az indítvány két része közötti különbség kellő hangsúlyt nyerjen.
Előkonferencián megállapított szöveget kérem, nekem számjelezve azonnal megküldeni.”
A táviraton Bánffy válaszának fogalmazványa, kelt 1897. február 19-én. „Vég szöveg, mely a felszólalásnak fontos
és minden betűjében megfontolandó részét kell, hogy képezze, csak reggel lesz végleg szövegezve. Különben
felséges úr kívánsága feltétlenül be lesz tartva. Bánffy. MNL OL K26 473. cs. 3387/1897 ME
975
KN 1896-1901. 54. ülés (1897. febr. 20.) IV. köt. 120-124.
976
„T. ház! A nemzet akarata fátyolt vetett a szabadságharc némely eseményeire, és hazafiságom nem engedi meg,
hogy ez alkalommal itt e fátyolt fellebbentsem. De mikor mi a szabadságharc félszázados évfordulójának emlékét
összekötjük az 1848-iki törvények meghozatalának emlékével, akkor csak a történelmi igazsághoz maradunk hívek,
melyet kitörölni a haza történelméből nem lehet, és ha lehetne, ez merénylet lenne a haza múltja és jövője ellen.
Azonban nem képezhet tüntetést a közjogi alap ellen a szabadságharc megünneplése sem, mert ha a tiszteletadás
a nemzet e nagy emlékének, közjogfelforgató eszme lenne, akkor nem történhetett volna meg az, ami megtörtént,
hogy maga az uralkodó juttatta a honvédeknek a koronázási nemzeti adományt, tehát maga az uralkodó tisztelte
meg a szabadságharcnak emlékét, mikor a nemzettel kibékült. Ha a magyar országgyűlés ugyanazt teszi, mit a
magyar uralkodó tett, akkor a legnagyobb rosszakarat sem foghatja ránk, hogy tüntetni akarunk a mostani közjog
ellen.” KN 1896-1901. 54. ülés (1897. febr. 20.) IV. köt. 121.
977
Indoklásában Bánffy csúsztatott, amikor úgy fogalmazott, hogy „Kossuth Ferenc képviselő úr indítványának
csak azon részéhez járulok hozzá, hogy az 1848-iki törvények szentesítésének évfordulója ünneplés tárgyává
tétessék” (KN 1896-1901. 54. ülés (1897. febr. 20.) IV. köt. 122.), hiszen Kossuth nem a törvények szentesítésének
évfordulójáról, hanem az 1848-as alkotmány és a szabadságharc emlékéről kívánt törvényhozás útján rendelkezni,
szóbeli indoklásában pedig ennek napját március 15-ében jelölte meg.
978
A szavazáskor nemmel szavazott 156, igennel 39, távol volt 256 képviselő. Ennek következtében a ház 117
szavazattöbbséggel nem kívánta napirendre tűzni Kossuth Ferenc indítványát. KN 1896-1901. 54. ülés (1897. febr.
20.) IV. köt. 124.
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Mintegy tíz hónap telt el, mire Kossuth Ferenc a képviselőház 1897. december 15-i ülésén
számon kérte a miniszterelnöktől ígéretét és napirend előtti felszólalásában feltette a kérdést,
valóban szándékozik-e megtenni az előkészületeket arra vonatkozóan, hogy a nemzet ezt a nagy
évfordulót tényleg megünnepelje.979 A függetlenségi ellenzék emellett érdekes ötlettel állt elő,
feltehetően azért, hogy kiüsse a nyeregből április 11-e emléknapját, mint lehetséges nemzeti
ünnepet. Bővebb magyarázat és konkrét utalás nélkül ugyan, Kossuth Ferenc rövid december
15-i felszólalásában azt állította, hogy a szentesítés napja nem április 11-én, hanem 14-én
volt.980 Bánffy kissé elbizonytalanodva minderre röviden csak úgy reagált, ha a szentesítés
valóban április 11-én történt, akkor a kormány, ígéretéhez híven, kellő időben meg fogja tenni
az intézkedéseket az ünnepség megszervezésére.981
Kossuth Ferenc december 15-i felszólalását az évforduló rohamos közeledte mellett az is
indokolhatta, hogy a nemzeti ünnep témájának felmerülése a magyar parlamentben az ország
közvéleményét is állásfoglalásra késztette. 1897. október közepe és 1898. február eleje között
26 törvényhatóság, valamint négy felsőfokú tanintézet fordult felirattal a képviselőházhoz982,
hogy 1848 ötvenedik évfordulójának méltó megünneplését indítványozza. Ezeket a feliratokat
a március 15-e, illetve április 11-e megünneplésével foglalkozó szakirodalom eddig figyelmen
kívül hagyta.983 Ismerve a március 15-i ünnepségek 1898-ra már kialakult gyakorlatát és

KN 1896-1901. 197. ülés. (1897. dec. 15.) X. köt. 368-369.
KN 1896-1901. 197. ülés (1897. dec. 15.) X. köt. 368-369.
981
KN 1896-1901. 197. ülés (1897. dec. 15.) X. köt. 369.
982
A feliratok a Magyar Országos Levéltár két különböző fondjában találhatók. Egy részük az Országgyűlési
Levéltár Képviselőház elnöki és általános iratai között (MNL OL K2), másik részük a Miniszterelnökségi
Levéltárban az „1848. évi törvények szentesítésének 50. évfordulójára rendezett ünnepségek ügyei” alatt (MNL
OL K26 473. cs.). A képviselőházhoz beérkezett általunk feltárt feliratok időrendben a következők: Zólyom megye
(MNL OL K26 473. cs. 1986/1898 ME), Debreceni Ifjúsági Gyűlés (MNL OL K26 473. cs. 1986/1898 ME)
Debrecen törvényhatósági jogú város (MNL OL K26 473. cs. 1986/1898 ME), Nógrád megye (MNL OL K26 473.
cs. 1986/1898 ME), Ung megye (MNL OL K2 4240/1898), Pozsony törvényhatósági jogú város (MNL OL K26
473. cs. 1986/1898 ME), Győr törvényhatósági jogú város (MNL OL K26 473. cs. 1986/1898 ME), Ugocsa megye
(MNL OL K26 473. cs. 1986/1898 ME), Szatmárnémeti törvényhatósági jogú város (MNL OL K2 4332/1898),
Csanád megye (MNL OL K26 473. cs. 1986/1898 ME), Borsod megye (MNL OL K26 473. cs. 1986/1898 ME),
Zemplén megye (MNL OL K26 473. cs. 1986/1898 ME), Komárom törvényhatósági jogú város (MNL OL K2
4129/1898), Egri Érseki Joglíceum (MNL OL K26 473. cs. 1986/1898 ME), Abaúj megye (MNL OL K2
4144/1898), Pozsony megye (MNL OL K2 4221/1898), Komárom megye (MNL OL K2 4221/1898), Bács-Bodrog
megye (MNL OL K2 4134/1898), Csík megye (MNL OL K2 4369/1898), Máramaros megye (MNL OL K2
4154/1898), Marosvásárhely törvényhatósági jogú város (MNL OL K26 473. cs. 1986/1898 ME), Békés megye
(MNL OL K2 4143/1898), Baranya megye (MNL OL K2 4470/1898), Szabolcs megye (MNL OL K2 4282/1898),
Heves megye (MNL OL K2 4257/1898), Zombor törvényhatósági jogú város (MNL OL K2 4360/1898),
Kolozsvár törvényhatósági jogú város (MNL OL K2 4488/1898), Sárospataki Református Főiskola (MNL OL K2
4465/1898), Hódmezővásárhely törvényhatósági jogú város (MNL OL K2 4718/1898), Nagyváradi Jogakadémia
(MNL OL K2 4702/1898). Feliratokból hiányzik (MNL OL K2 és K26. 473. csomóban nincs), de a képviselőházi
jegyzőkönyv mutatója szerint beadásra kerültek: Szeged város és Somogy megye feliratai is. A jegyzőkönyv
mutatójában nem szerepel Háromszék megye felirata, de K2 iktató könyvében igen (K2 5115), MNL OL K2-ben
és K26 473. csomóban azonban nem található.
983
A debreceni ifjúsági gyűlés feliratából, a Debreceni Főiskolai Lapok alapján, Bényei Miklós közölt már
részleteket, és említést tett Zólyom megye feliratáról is, mivel annak létezése az ifjúsági gyűlés kérvénynek
szövegéből kiderült. A két felirat tartalmi különbségeire azonban már nem mutatott rá. Tévesen közli, hogy április
11-e megünneplésének ötlete 1898 februárjában röppent fel és azt is, hogy „az elgondolást a király, Ferenc József
azon ígérete motiválta, hogy a polgári átalakulás félszázados évfordulóján Budapestre látogat.” Mint azt fentebb
már bemutattuk április 11-e ötlete a magyar kormánypolitikusoktól származott és – az uralkodóval folytatott sűrű
egyeztetés után – Bánffy miniszterelnök részéről már a képviselőház 1897. február 20-i ülésén felmerült. KN 18961901. 54. ülés (1897. febr. 20.) 123. Vö. BÉNYEI, 2003. 398-399.
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népszerűségét,984 érdekes, hogy a feliratok jelentős része, mintegy 80%-a (Heves megyét és
Hódmezővásárhely városát, valamint a négy tanintézetet leszámítva) március 15-e emléknapját
még csak meg sem említette kérelmében. Általánosságban és homályosan fogalmazva csupán
az 1848-as év,985 vagy annak eseményei,986 valamint „ama dicső korszak nagy
vívmányainak”,987 illetve a nemzeti újjászületés988 ötvenedik évfordulójának megünneplésére
kérték a képviselőház intézkedését. A feliratoknak a többsége ezzel pártolta az akció elindítóját,
Zólyom megyét, mely az 1848-as korszakból hivatalos ünneplésre méltónak csupán az áprilisi
törvényeket tartotta, amik alapjául szolgáltak azoknak az intézményeknek, melyek az ötven
évvel későbbi „modern alkotmányos és szabad állam létének és fejlődésének elmaradhatatlan
feltételeit képezik.”989
Ezzel úgy tűnik, hogy a megyék többsége támogatta a kormánynak az országgyűlésben
megpendített ötletét április 11-e nemzeti ünneppé nyilvánítására,990 bár Zólyom megye
kérvényének általános pártolásán kívül az áprilisi törvényeket konkrétan csak öt felirat
említette,991 de a szabadságharc hőseiről is csak két törvényhatóság: Szatmárnémeti992 és
Szabolcs megye993 emlékezett meg. Hódmezővásárhely városa feliratában jelezte, hogy
mindkét emléknapot meg kívánja ünnepelni: március 15-ét hálaadó istentiszteletekkel,
Március 15-e megünneplésének hagyományáról a Debreceni Ifjúsági Gyűlés felirata így vall: „I. István király
napját a magyar törvényhozás ünneppé avatta, törvénybe iktatta, tartozik megülni minden honpolgár, ha hazafiúi
kötelességének eleget akar tenni. 1848. március 15-ét is megünnepli a magyar, megünnepli akár Húsvétját. Leteszi
ekéjét, becsukja műhelye ajtaját, otthagyja a munka poros asztalát, s aztán megy ünnepelni. Senki se mondja,
parancsolja, hogy menjen, de megy, mert szíve készteti rá, mert érzi, hogy ilyenkor dolgozni: bűn a múlt iránt,
mert érzi: ha e napot megünnepli, lelke-teste megújul, hite vágya, reménye, bizalma a jövőben megerősül. Ünnep
ez a nap a magyar nemzet életében, az volt kezdettől fogva, s az lesz időtlen időkig.” MNL OL K2 3665/1897
985
Debrecen törvényhatósági jogú város, Csanád és Máramaros megye kérelme
986
Ung, Ugocsa, Borsod megye, Győr törvényhatósági jogú város kérelme
987
Abaúj és Békés megye, Marosvásárhely, Zombor törvényhatósági jogú város kérelme
988
Bács-Bodrog megye kérelme
989
Zólyom megye 1897. október 13-án kelt feliratát megküldte az összes törvényhatóságnak, melyben az áprilisi
törvények jelentőségét hangsúlyozta. „A magyar törvényhozás mindkét tényezője áthatva a haza iránti szent
kötelességek érzetétől, meghozta és életbe léptette ama törvényeket a vallás és sajtószabadságról, az ősiség, a
jobbágyság eltörléséről, a közös teherviselésről, Magyarország és Erdély egyesítéséről, az országgyűlésnek a
népképviseleti rendszerre való alapításáról, a független magyar felelős minisztérium alakításáról stb., amelyekkel
az összes magyar nép jogban és érdekben egyesítve lett és az ország törvényes önállósága, függetlensége
biztosíttatott, út nyittatott a szellemi és anyagi erők szabad fejlődhetése mellett a nemzet alkotmányos életének
szabad haladására s felépíthetett az az oszlop, amely úgy a Felséges uralkodóháznak, mint az ahhoz örök hűséggel
ragaszkodó nemzetnek jelenleg is támaszát képezi s képezni fogja a bizonytalan jövőnek minden eseményei között.”
MNL OL K2 3472/1897
990
A függetlenségi érzelmű Szegedi Napló (főszerkesztője a függetlenségi párt helyi alelnöke, Kulinyi Zsigmond)
Zólyom megye akciójában a kormány által megrendelt propagandát vélt felfedezni. A városi törvényhatóság 1898.
január 26-i közgyűlésén a városnak, Zólyom megye felirata szellemében elkészített hasonló tartalmú felirata
kapcsán megjegyezte: „Zólyom-megyei kedves atyánkfiai virágozott szavú átiratának is ilyen rejtegetett értelme,
a titkolt célja, hogy a magas kormánynak az ünnep rendelkezésében szabad kéz adassék.” Szegedi Napló, 21. évf.
1898. jan. 27. 23. sz. 6. Szeged városának felirata kapcsán a közgyűlésben heves vita bontakozott ki. A
függetlenségi párti városi képviselők (Polczner Jenő, Kulinyi Zsigmond, Dr. Balassa Ármin, Dr. Liptay Kálmán)
szerint Zólyom megye felirata nem elég egyértelmű, pontosítani kívánták, hogy Szeged városa március 15-ét
szeretné nemzeti ünnepnek megtenni. Indítványukat azonban a városi közgyűlés 64/53 arányban leszavazta.
Szegedi Napló, 21. évf. 1898. jan. 27. 23. sz. 8.
991
Pozsony és Kolozsvár törvényhatósági jogú város, Komárom, Csík, Baranya megye
992
Szatmárnémeti város felirata kéri, hogy „ne csak az 1848-ik évi békés törvényhozási és alkotmányos úton
létrejött alkotások emléke ünnepeltessék meg, hanem mód és alkalom nyújtassék arra is, hogy az ünnepségekben
és a nemzeti hála nyilvánulásában a szabadságharc dicső emlékű bajnokai is részesüljenek.” MNL OL K2
4332/1898
993
„Hálával és hódolattal kell minden igaz hazafi szívének eltelni az 1848-ik év korszakalkotó eseményeit vezetett
és előidézett nagy férfiak emlékezete iránt, kik szent lelkesedéstől vezérelve, szívök utolsó csepp vérét is készek
voltak a hazáért és a szabadságért ontani.” MNL OL K2 4282/1898
984
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melyeken a városi képviselők testületileg vennének részt és április 11-ét pedig
díszközgyűléssel. (Amúgy 1898 tavaszán általában a kettős ünneplésnek ez a módja vált
gyakorlattá, bár amint a törvényhatóságok ünneplését vizsgálva a későbbiekben látni fogjuk,
számos eltérő esetre is volt példa.)
A függetlenségi ellenzék törekvését március 15-e nemzeti ünneppé nyilvánítására végül csak
öt felirat támogatta. Heves megye nyíltan kifejezte, hogy nem elégíti ki Zólyom megye kérése,
a megyei közgyűlés véleménye szerint március 15-e és Ferenc József személye igenis
összeegyeztethető: „Ez a nap a szabadság napja, ez a nap az, amelyről 50 esztendő óta mindég
megemlékeztünk, s ez a nap a 12 pesti pont napja. A 12 pont kívánalma immár törvény, melynek
őre maga a koronás király. Ezt a napot kívánjuk mi megünnepelni, mert e napnak vívmányául
tekintjük azt, hogy magyar és magyar között különbség nincs, s hogy az ország önálló ország,
s függetlensége biztosítva lett. Ez a nap a magyar nemzet nemzeti ünnepe.”994 Az ifjúság is
kiállt március 15-e mellett. Az 1897. november 20-án tartott debreceni ifjúsági gyűlés
résztvevői995, az Egri Érseki Joglíceum diákjai996, a Nagyváradi Katolikus Jogakadémia997,
valamint a Sárospataki Református Főiskola hallgatói998 hangsúlyozták, hogy a márciusi ifjúság
és a békés forradalom nélkül nem lenne elképzelhető a modern Magyarország sem. Ezért
egyedül március 15-e alkalmas és méltó arra, hogy nemzeti ünneppé váljon.
A házszabályok értelmében a feliratok nem kerültek nyilvánosan felolvasásra a
képviselőházban, beérkezésük alkalmával minden kommentálás nélkül tárgyalás és jelentéstétel
végett kiadattak a kérvényügyi bizottságnak, majd két alkalomba összesűrítve az 1898. február
5-i, illetve a március 12-i képviselőházi ülésen a miniszterelnök útján a kormánynak utalták ki
azokat intézkedés végett.999 A február 5-i ülésen1000 a kérvényügyi bizottság előadója Molnár
Béla, midőn a feliratok elővezetése során indítványozta azoknak a kormányhoz való kiutalását,
felszólalásában teljesen összemosta a különböző tartalmú kérvényeket, és úgy állította be a
helyzetet, mintha azok mind csak az 1848-as nagy alkotások megünneplését kérték volna. Thaly
Kálmán, Debrecen város I. kerületének függetlenségi párti képviselője, aki jól ismerte a
debreceni ifjúsági gyűlés március 15-ét nemzeti ünneppé emelni szándékozó kérvényét, hiszen
994

MNL OL K2 4257/1898
„Hogy mit volt az a nap, mit köszönhetünk ennek a napnak, megmutatta az utána következett 50 év. Csak el kell
gondolnunk azt a politikai, társadalmi és kulturális nagy momentumot, amit magában rejt ez a nap, lehetetlen föl
nem kiáltanunk: Bizony, bizony ennek a napnak köszönhetünk mindent, hogy élünk, hogy magyarok vagyunk!”
MNL OL K2 3665/1897 (A gyűlés kérvényét benyújtotta Thaly Kálmán, Debrecen város I. kerületének
függetlenségi párti országgyűlési képviselője.)
996
„Ezen egy nap alatt évszázadok könnyelmű mulasztásait hozta helyre a nép. A szabadság, egyenlőség,
testvériségnek addig csak régóta hírből ismert igéje testet öltött és azon egy nap alatt teremtett biztos alapon kezd
az a hatalmas magyar birodalom felépülni, melynek létesítése elődeinknek is leghőbb vágyát, bálványozott ideálját
képezte.” MNL OL K26 473. cs. 1986/1898 ME
997
„A történetírás kimagyarázhatja, hogy hazánknak 50 év előtti átalakulásában március 15 nem egyéb, egy
epizódnál, mely önmagában szép és magasztos ugyan, de a reformmozgalom művét, mely befejezéséhez közel
állott, egy lépéssel sem vitte előbb. Ez mind meglehet. De azt az egy tényt senki el nem tagadhatja, hogy 1848.
hatalmas újításai március 15-ikének hatása alatt váltak a magyar népnek mintegy vérévé. Ez a nap tanította meg
nemzetünket az új törvényekben rejlő hármas alapelv: a szabadság, egyenlőség és testvériség megbecsülésére és
ezzel azoknak minden földi hatalomnál erősebb védelmet szerzett. Mert nem az a legerősebb törvény, melyet
legtöbb szurony fedez, hanem az, amelyet legtöbb ember ismer el helyesnek, igazságosnak.” MNL OL K2
4702/1898
998
MNL OL K2 4465/1898
999
A kérvények elintézési módjára lásd HÁZSZABÁLYOK 1896, 123-126.
1000
A képviselőházi jegyzőkönyv szerint 1898. február 5-én Zólyom, Nógrád, Borsod, Csanád, Zemplén, Ugocsa
megyék, Debrecen, Pozsony, Győr, Marosvásárhely városok felirata, valamint a debreceni ifjúsági gyűlés és az
egri joglíceum polgárainak kérvénye a 48-iki alkotások 50. évfordulójának megünneplése iránt a miniszterelnök
útján a kormánynak kiadatni határoztatott. KJK 1896-1901. 233. ülés 2580. jk. II. köt. 45.
995
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azt ő maga nyújtotta be a háznak, határozottan felszólalt ez ellen az eljárás ellen. 1001 Az eset
megismétlődött a március 12-i ülésen, mikor Báró Perényi Zsigmond1002 előadó általános
felvezetésére Kossuth Ferenc határozottan kérte, mivel a házszabályok nem tiltják azt, hogy a
képviselők megismerhessék a feliratok tartalmát, árulják el, hogy a kérvények március 15-e
vagy április 11-e megünneplését kérik-e.1003 A válasz szerint 15 felirat közül kettő akarta
március 15-ét nemzeti ünnepnek.1004 Végül a ház megszavazta, hogy a kérvények további
ismertetés nélkül a miniszterelnök útján kiadassanak a kormánynak. 1005
Bánffy Dezső miniszterelnök kevesebb, mint 20 nappal március 15-e ötvenedik évfordulója
előtt, a február 26-i képviselőházi ülésen nyújtotta csak be törvényjavaslatát a 48-as nemzeti
ünnep kapcsán, pontosabban „az 1848-iki törvények megalkotása emlékének ünnepléséről”.1006
Tekintettel arra, hogy egy törvényjavaslat törvényerőre emelkedése – a vitákat beleszámítva –
néhány hetes folyamat eredménye, arra gondolhatunk, hogy Bánffy még a lehetőségét sem
akarta megadni annak, hogy a parlamenti vitát követően, esetleg az ellenzék javaslata
emelkedjen törvényerőre és március 15-e váljon nemzeti ünneppé. A parlamenti többségre
azonban biztosan számíthatott, így ennek nem sok esélye volt. Az április 11-ét nemzeti ünneppé
emelő törvényt harmadszori olvasatban végül március 16-án került elfogadásra, így egy
esetleges március 15-i nemzeti ünnep megszervezésére nyílván nem is maradt volna idő. A
február 26-án benyújtott javaslat1007 – melyet az igazságügyi bizottsághoz továbbítottak
jelentéstétel végett – csak egy apró momentumban tért el a törvény végleges szövegezésétől, az
április 11-i nemzeti ünnepet az eredeti elképzelés szerint még „minden időkre” tervezték. Ez
végül Ő Felsége egyetértésével kimaradt.1008 A törvény szövege az áprilisi törvényeket
részletezve csak a polgári átalakulásra vonatkozó passzusokat emelte ki, a Habsburg
birodalomhoz fűződő államjogi kapcsolatot szabályozó cikkelyekről nem tett említést. A
KN 1896-1901. 233. ülés (1898. febr. 5.) XI. köt. 267-269.
A vértanú Báró Perényi Zsigmond unokája, ifj. Perényi Zsigmond 1896-tól Ugocsa megye Nagyszőlős
kerületének szabadelvű párti országgyűlési képviselője. OGY. ALM. 1897, 318.
1003
A házszabály 193. §-a értelmében a tárgyalandó kérvények sorjegyzékét előzetesen kiosztják a képviselők
között, maguk a kérvények a tárgyalást megelőző három napon át a ház irodájában kitétetnek és minden képviselő
által megtekinthetők. HÁZSZABÁLYOK 1896, 125.
1004
A képviselőházi jegyzőkönyv szerint 1898. március 12-én Komárom, Szatmárnémeti, Zombor és Szeged
városa, valamint Bács-Bodrog, Békés, Abauj-Torna, Máramaros, Pozsony, Komárom, Ung, Szabolcs, Csík és
Baranya megye, illetve a sárospataki református főiskola ifjúságának kérvénye adatott ki - hivatkozással a
házszabályok 195. §-ára – a miniszterelnök útján a kormánynak. KJK 1896-1901. 260. ülés 2990. jk. II. köt. 132133.
1005
A vita során a miniszterelnök kijelentette, hogy támogatja a kérvényügyi bizottság előadóját és a feliratokat
részletesen nem kívánja tárgyalni, tekintettel arra, hogy a házszabály 195. §-a úgy rendelkezik, hogy ha egyes
kérvények tárgyára nézve már a ház határozott, az újabb ugyanolyan tárgyú kérvények újabb érdemleges tárgyalás
nélkül, egyszerűen csak a házszabályok 195. §-ára való hivatkozással hasonló módon intézendők el. KN 18961901. 260. ülés (1898. márc. 12.) 50., HÁZSZABÁLYOK 1896, 125-126.
1006
KN 1896-1901. 249. ülés (1898. febr. 26.) XIII. köt. 205.
1007
„1. §. A nemzet kegyelettel és hálás érzelemmel emlékezvén meg az ország történetében korszakot képező 1848.
évi azon törvényhozási alkotásokról, melyekkel az alkotmányos jogok a nemzet minden osztályára kiterjesztettek,
a képviseleti alapon nyugvó felelős kormányrendszer behozatott, a közteherviselés általánosíttatott, a földbirtok
felszabadíttatott, a sajtószabadság, a jogegyenlőség s általában a politikai és polgári szabadság magasztos elvei
érvényre jutottak: ezen alapvető törvények megalkotásának félszázados évfordulója alkalmából a törvényhozás
ápril hava 11. napját, mint azt a napot, amelyen dicső emlékezetű V. Ferdinánd király az 1848-ik évi korszakot
alkotó törvényeket szentesítette, minden időkre nemzeti ünneppé nyilvánítja.” KI 1896-1901. 345. sz. XII. köt.
192.
1008
Az 1867. március 17-i titkos minisztertanácsi rendelet értelmében (lásd Pajkossy 2006, 458.) minden a
kormány által benyújtott törvényjavaslat előszentesítésre Ferenc Józsefhez került, így az 1898:5. tc. is. Ő Felsége
ebben az esetben csupán a következő megjegyzést fűzte a törvény szövegéhez: „A törvényjavaslat ezen szavának
(minden időkre – M. L. K.) kihagyását annál kevésbé ellenezhettem, minthogy minden törvény amúgy is csak addig
van érvényben, míg azt más későbbi törvény nem módosítja.” K 26 473. cs. 5165/1898 ME
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kormány természetesen az 1848-as törvényekből csak azoknak kívánt emléket állítani, melyek
belefértek a dualizmus rendszerébe, s az 1867-es átalakulás során részben megvalósultak.1009 A
javaslathoz csatolt indoklásban a nemzeti ünnep megünneplésének módjára vonatkozóan a két
ház együttes díszülését és az uralkodóhoz hódoló felirat küldését javasolta.1010 Az igazságügyi
bizottság először 1898. március 5-én tárgyalta a törvényjavaslatot. Az ülést követően Barabás
Béla függetlenségi képviselő úgy nyilatkozott, hogy a törvénnyel általánosságban egyet tudna
ugyan érteni, nem is az ünnep, hanem csakis a nap ellen van kifogása, és örömmel üdvözölné
A kiegyezés elvileg az 1848-as törvények alapján állt, de a közös ügyek rendszerével – szemben az 1848-as
perszonálunió helyett – a két állam közötti kapcsolat reálunió lett, hiszen az uralkodó személyének közössége
nemcsak alkalmi volt, hanem közös megegyezés szerint állandósult. (Vö. BEÉR – CSIZMADIA 1966, 321.) Az 1848as és 1867-es rendszer között a legfontosabb különbségek a következők: Az 1867:12. tc. értelmében a közös ügyek
– külügy, hadügy és az ezek fedezésére szolgáló pénzügy – intézésére közös szervek (közös minisztériumok és
közös minisztertanács) jöttek létre. A közös költségvetés megszavazására pedig évenként választott 60-60 tagú
delegációk alakultak, melyek – a magyar értelmezés szerint – a közös parlamentnek a látszatát is kerülve, együtt
tanácskozás céljából nem ülésezhettek és egymással csak írásban érintkezhettek. 1867:16. tc. értelmében közös
vám és kereskedelmi szövetség létesült. A magyar hadsereg a közös hadsereg kiegészítő részét képezte. Bár létesült
egy kisebb létszámú magyar honvédség (1868:40. tc.) is, az uralkodó legfőbb hadúri joga erre is vonatkozott, azzal
a különbséggel, hogy a honvédséget külföldön csak a parlament beleegyezésével vethette be. Ezen kívül, az 1848as állásponttal ellentétben Magyarország átvállalta az osztrák államadósság 30 %-át is (1867:15. tc.). A dualizmus
rendszerében az uralkodó jogköre erősebb lett, mint ahogy azt az 1848-as áprilisi törvények meghatározták. 1867:8
tc. értelmében az uralkodó a miniszterelnököt tetszése szerint nevezhette ki, míg az 1848: 3.tc. (12. §.) értelmében
a miniszterelnök által kiválasztott minisztereket csak megerősítette. 1867:10. tc. szerint az országgyűlést a
zárszámadás és költségvetés elfogadása nélkül is feloszlathatta, szemben az 1848:4. tc. (5-6.§.) rendelkezésével.
1867 után az országgyűlés által megszavazott költségvetést, mint törvényt az uralkodó szentesítette, míg 1848-ban
erre nem volt szükség, a költségvetés országgyűlési határozat formájában lépett életbe. A már említett 1867-es
minisztertanácsi rendelet értelmében az uralkodónak végig a korszakban megmaradt az előszentesítési joga. Ilyen
jogköre 1848-as áprilisi törvények értelmében nem volt. A kiegyezés után az uralkodó a magyar minisztertanács
határozatait ellenjegyzésével látta el, ha valamelyik pontjával nem értett egyet, az nem érvényesülhetett (1848-ban
a királynak ilyen jogköre sem volt), 1897-ben pedig 27 pontban előírták a kötelezően a minisztertanács elé
terjesztendő ügyeket. 1867:12. tc. 11.§. szerint az uralkodó a legfőbb hadúr, azaz a hadsereg vezérlete, a hadüzenet
és békekötés teljesen uralkodói felségjog lett, melyhez, szemben az 1848:3. tc. 8.§.-sal, miniszteri ellenjegyzés
sem volt szükséges. A közös miniszterek kinevezésébe a két ország parlamentjének semmilyen befolyása nem
volt, és azok a gyakorlatban csak az uralkodónak tartoztak felelősséggel, bár az 1867:12. tc. (50-51. §) értelmében
az alkotmányos törvények megsértése esetén elvileg a delegációk felelősségre vonhatták őket. Íly módon
gyakorlatilag a közös ügyek az uralkodó kizárólagos döntési jogkörébe kerültek. 1867:7. tc. kimondta az 1848: 3.
tc. a nádorra vonatkozó intézkedéseinek módosítását és a nádorválasztás elhalasztását. (Gyakorlatilag a
dualizmusban megszűnt a nádori intézmény, mely 1848-ban még a perszonáluniós kapcsolatnál is lazább államjogi
kötődést helyezett kilátásba, tekintettel arra, hogy az uralkodó gyakorlatilag állandó jelleggel távol volt.) Az
1867:11. tc. felfüggesztette a nemzetőrségről szóló 1848: 22. tc. rendelkezéseit. Míg a megyei törvényhatóságokat
az 1848: 16., 17. tc. elvben népképviseleti alapra helyezte a dualizmusban bevezették a virilizmus rendszerét. Az
1870: 42. tc. szerint fele részt az 1848-as választójog alapján, fele részt a legtöbb adót fizetők kerültek be a
törvényhatósági bizottságokba. Az 1876: 6. tc. a kormány és a törvényhatóságok közé beékelve létrehozta a
közigazgatási bizottságot, melyben a kormány képviselői jelentős szerepet kapva befolyásolhatták a megyei
közigazgatást, hiszen a bizottság felülbírálhatta a közgyűlés határozatait és ellenőrizte a kormány rendeleteinek
végrehajtását. Az 1848-as választójogi törvény is sérült a dualizmus alatt, mivel az 1874:33. tc. módosításának
értelmében a vagyoni cenzus helyébe adóalapú cenzus bevezetésével az adóhátralékosok és az elszegényedett
nemesek elvesztették választójogukat. 1867. márciusában az országgyűlés felhatalmazta a kormányt, hogy
módosításokkal léptesse életbe az 1848-as sajtótörvényt (18. tc.), mely alapján Horváth Boldizsár igazságügy
miniszter kibocsátotta „a sajtóviszonyok felett ítélendő esküdtszékek felállítása” iránti rendeletét. Ennek
értelmében az esküdtbíróságok nem a törvényhatóságok kebelében, hanem csak öt kijelölt nagyvárosban jöttek
létre. GALÁNTAI 1985, 89-128. KOZÁRI 2005, 9-40. és 226-228., PAJKOSSY 2006, 457-458. PÖLÖSKEI 2001, 17-23.
1010
„A jelen évben az 1848-ik évi törvények szentesítése évfordulójának ünneplése különösebben még az által is
történnék, hogy addig az országgyűlés mindkét házában letárgyaltatván és legfelsőbben szentesíttetvén, az
előterjesztett törvényjavaslat, a megtörtént legfelsőbb szentesítésről és a szentesített törvénynek kihirdetéséről
szóló értesítés ápril hó 11-én a két háznak e célból ünnepélyesebb módon tartandó együttes ülésében jelentetnék
be, s az országgyűlés ugyanezen ülésben Ő Felségéhez, az apostoli királyhoz intézendő hódolati feliratot határozna
el, a melyet a két ház testületileg azonnal Ő Felségének át is nyújtana.” Részlet az indoklás szövegéből. KI 18961901. 345. sz. XII. köt. 193.
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azt, ha a nemzet már nem tette volna meg március 15-ét rég nemzeti ünneppé. Felszólalásában
helytelenítette Wlassics Gyula vallás és közoktatásügyi miniszter rendeletét, melyben még a
törvényhozás döntése előtt intézkedett arról, hogy az iskolák (abban az esetben, ha erről törvény
születik) ünnepeljék meg április 11-ét.1011 Véleménye szerint az országban március 15-ét úgyis
meg fogják ünnepelni, tehát felesleges még egy un. hivatalos ünnepet csinálni. „Legyen
egységes ünnep, melynek élén álljon a király, melyben részt vegyen a nemzet minden tagja.”1012
Ezt követően a ház március 9-i ülésén nyújtotta be Zsigárdy Gyula előadó az igazságügyi
bizottság jelentését,1013 melyet a következő ülésen heves parlamenti vita kíséretében tárgyaltak
meg a képviselők. Az előadó hangsúlyozta, hogy a törvényjavaslat azon túl, hogy biztosítja azt
az eddig példa nélküli lehetőséget, hogy a nemzet az uralkodóval összhangban ülhet meg egy
1848-as emléknapot, megköveteli azt is, hogy az állam minden polgára tisztelje és behódoljon
neki. Ez a törvényjavaslat nemcsak „a múltnak tisztelete, hanem a jelennek bátorsága s a
jövőnek reménye is, ez nemcsak emlékeztet, nemcsak szeret, nemcsak fenntart, véd, óv, de aki
ellenkezik, azt félni tanítja, azt meghajolni készteti, megtöri.”1014 Ez az első olyan nemzeti
ünnep a magyar történelemben, melyet a képviselőház az ország minden állampolgárára nézve
külön önálló törvényben nemzeti ünneppé emelt. Ha figyelembe vesszük az állam
soknemzetiségű összetételét, a nemzetiségeknek 1848-hoz való igencsak összetett és
ellentmondásos viszonyulását, akkor valóban az államalkotó magyar nemzet erejének
demonstrálási szándékát is felfedezni véljük, éppen ezért végül az április 11-i nemzeti ünnep
rendezvényei egyes vidékeken a nemzetiségek ellenállásába ütközött, Horvátországban pedig
gyakorlatilag kivitelezhetetlen volt.1015
A törvényjavaslat részletes tárgyalását, illetve a képviselőház által az uralkodónak küldendő
hódoló felirat szövegének vitája a ház 259., 260., 261. ülésén, azaz március 11., 12. és 14-én
zajlott. A törvényjavaslatot harmadszori olvasat után végül március 16-án, a 262. ülésen, míg a
felirat végleges szövegét március 28-án, a ház 271. ülésén fogadták el. Április 2-án került
felolvasásra a főrendiház átirata, mely a törvényt és a hódoló feliratot is változtatás nélkül
hagyta jóvá. Az 1848-as nemzeti ünnepről szóló törvény megszületést a képviselők heves
szóváltása kísérte. A törvényhatóságok által küldött feliratok, valamint a törvény és a hódoló
felirat szövege körül kibontakozó parlamenti vitában mintegy 20 képviselő szólalt felt, közülük
számosan több alkalommal is. A törvényjavaslatot leghevesebben maga a miniszterelnök védte,
a kérdéssel foglakozó ülések mindegyikén felszólalt.1016 Rajta kívül a kormány álláspontját a
törvényjavaslat és a kérvényügyi bizottság előadói1017 mellett Wlassics Gyula miniszter és

MRT 1898, 1. köt. 475.
Arad és vidéke, 18. évf. 1898. márc. 6. 53. sz. 3.
1013
KN 1896-1901. 258. ülés (1898. márc. 9.) XIV. köt. 4.
1014
„Mert ily nemzeti ünnepet, a milyen tervezve van, mely az említettem nemzeti egység szolgálatára egyedül
alkalmatos: minden honpolgár, pártkülönbség, nemzetiségi különbség nélkül, sőt még azok is, kiknek az ünnepelt
múltért a nemzet nagy szíve, miként a bibliai apa tékozló fiának megbocsátani tudott és jövője érdekében
megbocsátani kénytelen volt: nemcsak megadással, de örömmel, a nemzet jövőjében való hittel ünnepelni
készségesek és szívesek, de ha nem, kénytelenek lesznek.” KN 1896-1901. 259. ülés (1898. márc. 11.) XIV. köt. 8.
1015
Az április 11-ét nemzeti ünneppé nyilvánító törvényjavaslat és a végleges törvény (1898:5. tc.) nem
rendelkezett arról, hogy az ünnepet milyen formában kell megünnepelni. Nem rendelt el külön munkaszüneti
napot, (a munkaszüneti napról rendelkező 1891:13. tc. értelemszerűen nem említhette) a törvényhatóságok
kötelező ünneplését csak miniszterelnöki körlevél kérte (MNL OL K26 473. cs. 236/1898 ME), az államilag
fenntartott iskolák kötelező ünnepségét pedig a kultuszminiszter rendelte el. (MRT 1898, 475.) Az egyházi iskolák
ünnepeiről külön püspöki körlevelek intézkedtek. Az 1898:5. tc. nem szabályozta külön a nemzeti lobogó
használatát sem.
1016
Bánffy Dezső miniszterelnök felszólalt az 54., a 233., a 249., a 259., 260. és a 261. üléseken.
1017
Zsigárdy Gyula a törvényjavaslatot előterjesztő igazságügyi bizottság előadója, Molnár Béla és Perényi
Zsigmond a kérvényügyi bizottság előadói.
1011
1012

192

Szivák Imre1018 képviselte. A függetlenségi ellenzék véleményét leghevesebben Kossuth
Ferenc1019, Eötvös Károly1020 és Polonyi Géza1021 hangoztatta, míg Barabás Béla, Győry
Elek1022, Olay Lajos1023, Polczner Jenő1024, Rátkay László1025, Sima Ferenc1026 és Thaly Kálmán
egy-egy alkalommal szólalt fel a kérdésben. A vita során a Nemzeti Pártot Apponyi Albert,
illetve Makfalvay Géza1027 képviselte.
Az indulatoktól sem mentes parlamenti vitát áttekintve egyetlen közös pontot azért
felfedezhetünk a kormány és az ellenzék között, ugyanis mindkét oldal hangsúlyozta, hogy
szükség van egy olyan nemzeti ünnepre, mely megtestesíti a magyar államiság eszméjét, és erre
legmegfelelőbbnek a 48-as alkotmány ünneplése mutatkozik.1028 A kibékíthetetlen ellentét az
emléknap dátumában rejlett. A függetlenségi ellenzék részéről Eötvös Károly hangsúlyozta,
hogy egy az 1848-as időket megörökítő nagy nemzeti ünnepre szükség van, méghozzá állandó
és kötelező jelleggel, melyet az egész nemzet osztályra és felekezetre való tekintet nélkül
(nemzetiségekről nem beszélt) megtartana.1029 Kossuth Ferenc egy olyan nemzeti ünnepet
képzelt el, mely munkaszüneti nappal, istentiszteletekkel és katonai díszszemlével járna
együtt.1030 Polonyi Gézának sem az ellen volt kifogása, hogy Magyarország és annak királya

Szivák Imre 1875-ben szabadelvű párti országgyűlési képviselő. 1878-ban a boszniai okkupáció miatt Szilágyi
Dezsővel együtt kilépett a Szabadelvű Pártból, majd csatlakozott a mérsékelt ellenzékhez. Később ismét
szabadelvű párti politikusként 1885-ben, és 1887-ben Csongrádon, majd 1896-ban, 1901-ben és 1905-ben Temes
megye Fehértemplom kerületében országgyűlési képviselő lett. 1905 augusztusában kilépett a Szabadelvű Pártból
és csatlakozva az Ifj. Andrássy Gyula vezette disszidensekhez és az Alkotmánypárt egyik alapítója lett. 1906-ban
Temes megyében, Orczyfalván választották meg. 1910-ben a Nemzeti Munkapárt tagjaként Komárom város
képviselője lett. OGY. ALM. 1910, 432-433.
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közös egyetértésben nemzeti ünnepet üljön, hanem, hogy ezt 1848 ürügyén tegye úgy, hogy
közben hallgat a valódi 48-as eseményekről, a nemzet akkori nagy tetteiről és jeles hőseiről, a
felelős minisztérium tagjairól és Kossuthról.1031 Barabás Béla pedig komolyan feltette a kérdést,
miért ne ünnepelhetne együtt a koronás király a nemzettel március 15-én. Szerinte Ferenc
Józsefet fel kellene világosítani arról, hogy ez az ünnep nem ütközik az iránta táplált
lojalitásba.1032 Polzner Jenő egyenesen védelmébe vette az uralkodót. Nem a király az oka
annak, hogy nem lehet március 15-ét nemzeti ünneppé tenni, hiszen ő eddig is elnézte annak
megünneplését, hanem a rossz tanácsadók, maga a magyar kormány, aki nem tolmácsolja a
nemzet valódi érzelmeit a trón előtt. „De hát hogyan is tolmácsolhatnák a népnek, a nemzetnek
érzelmeit azok, akik maguk nem éreznek a néppel együtt; akik nem voltak ott Aradon akkor,
amikor a vértanúk iránti hálás kegyeletének méltó adóját az egész nemzet lerótta1033. Akik nem
voltak Kossuth ravatalánál, amely felett az egész nemzet gyászba borult.”1034
A parlamenti vita során a függetlenségi ellenzék képviselői igyekeztek bebizonyítani, hogy
egyedül március 15-e alkalmas a leendő 48-as nemzeti ünnep napjának. Kossuth Ferenc
elsősorban azzal érvelt, hogy ekkor született meg „az új magyar nemzet, mely már nem ismerte
a kiváltságokat”, ezen a napon „omlottak össze a közakarat rohama előtt azok a válaszfalak,
amelyek a nemzetet osztályokra darabolták, és e napon állott a néhány ezerből álló nemesség
helyére a milliókból álló magyar nemzet”.1035 Ezen a napon nyilvánult meg a nép akarata és
„szentesítette a kiváltságos osztályokból alakult országgyűlés akaratát.”1036 Igyekezett
kapcsolatot teremteni a forradalom napja és az uralkodóház között azzal a gondolattal, hogy
március 15-én indult a magyar országgyűlés küldöttsége Bécsbe, hogy elnyerje az uralkodó
hozzájárulását a magyarországi változásokhoz Kossuth március 3-i felirati javaslata alapján,
melyet a felsőtábla március 14-én szintén elfogadott.1037 Polczner Jenő hangsúlyozta, hogy
március 15-e az a nap, mely az egész 1848-as korszakot megtestesíti, nem lehet, hogy egy
leendő nemzeti ünnep a múltból csak egy tényt, egy részletet ragadjon ki, és tegye ünneplése
tárgyává. A nemzeti hagyomány pedig már régen kiválasztotta március 15-ét, és ezért „nem is
lehet semmi szükség arra, hogy a nemzet szokásaiba belenőtt, a nemzet vérével összeforrt, a
hagyomány által ünneppé szentelt napot hatalmi szóval megváltoztassák, és hogy azt a
ünnepet és kimagaslanék ebből az ünnepből a magyar állameszme, amelynek szentségét, nem tételezem fel, hogy
ne érezné mindenki e házban.” KN 1896-1901. 259. ülés (1898. márc. 11.) XIV. köt. 9-10.
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hatalmas úrnak, Bánffy Dezsőnek a kedvéért egy más napra tegyék át.”1038 Eötvös Károly
szerint egyszerűen nem illik egy felelős kormányhoz az, hogy semmiféle tekintettel ne legyen
a nemzet közérzületére, amely pedig közel negyven év óta mindig változatlan, és március 15ében jelölte ki saját ünnepét.1039 Barabás Béla március 15-e mellett érvelt már csak azért is,
mert a pesti 12 pont többet akart, mint amit az áprilisi törvények végül megvalósítottak. Utalt
az önálló nemzeti bank igényére (9. pont) és arra, hogy a katonaság esküdjék fel az alkotmányra
(10. pont.). Emellett ezen a napon nyilvánult meg a nemzetnek osztatlan vágya arra, hogy
teljesen független, szabad állam legyen. „Sokkal helyesebb lett volna ennek, mint az április 11ikének megünneplése, amikor – megbocsássanak nekem, bárki hogy gondolkozzék is – a
törvényeket szentesítő király tolla percegését bizony messze túlharsogta a „Talpra magyarnak
a riadója.”1040 A függetlenségi párti felszólalók is elismerték, hogy nehéz összeegyeztetni a
nemzet érzelmeit, önérzetét és büszkeségét a király érzékenységével. Rátkay László szerint
Ferenc József szerencsétlen „fátuma”, hogy összeforrt neve a szabadságharc gyászos napjaival
és vitathatatlan érdeme, hogy azóta az alkotmányosság útjára lépett. De a nemzet emlékezete
nem áll meg április 11-nél, hanem visszamegy Világosig! Nekünk emlékeznünk kell 1848.
október 3-ikára, 1848. december 2-ikára is és 1849. október 6-ikára is. Nem szabad elfelejteni,
hogy „ennek a nemzetnek kebelében, ugyanazon egy szívben kell megőrizni azon örömet,
amelyet érzett az 1867-iki koronázáskor, a kibéküléskor és ugyanazon szívben kell megőrizni a
szabadságharc minden dicsőségét, Nagysallót és Világos gyászát. Ennek a nemzetnek
ugyanazon egy szemmel kell megsírnia az örömkönnyet és ugyanazt a könnyet, amelyet az aradi
Golgotára ejt.”1041
Ugyanakkor a kormánypárt is mindent elkövetett azért, hogy március 15-e napját a nemzeti
ünnepre alkalmatlannak tűntesse fel. Szivák Imre képviselő egyenesen szembeállította Kossuth
Lajost a márciusi forradalommal, amikor Kossuthnak 1848. március 19-én a pozsonyi
országgyűlésen elhangzott szavait idézte.1042 Kossuth a főváros és az egyetem küldöttségének
fogadása alkalmával a küldöttség által átnyújtott 12 pontra, illetve az egyetemi ifjúság
kívánalmait tartalmazó 9 pontból álló petícióra reagálva valóban kemény szavakkal utasította
vissza a forradalmi Pestnek a törvényhozásra irányuló nyomásgyakorlási szándékát. „Én BudaPest város lakosságát e hazában kimondhatatlan nyomatékosnak, s Buda-Pestet az ország
szívének tartom, de urának soha tartani nem fogom.” A főváros lakosságának petíciójára, azaz
a Tizenkét pont címére utalva („Mit kíván a magyar nemzet?”) pedig kijelentette, sem kaszt,
sem város nem sajátíthatja ki a szót, hogy „nemzet”. „E nemzetnek szabadsága van, s minden
tagja szabad akar lenni (…) a 15 millió magyar teszi egészben a hazát és a nemzetet.” Hozzátette
még, hogy feltételezi, hogy „a város egyetért azzal, miszerint „csak a nemzet az, akit illet a
nemzet sorsának eldöntése, és hogy osztozik abban is, hogy ez a nemzet jogainak, hivatásának
s rendeltetésének érzetében olly erős, miszerint mindenkit, kiknek ollyas gondolat jönne eszébe,
letiporni tudna.”1043

KN 1896-1901. 259. ülés (1898. márc. 11.) XIV. köt. 12.
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Nehéz eldöntetni azt a kérdést, hogy Bánffy és kormánya mennyire hitt abban, hogy valóban
egy tartós, a nemzeti egységet megtestesítő 1848-as nemzeti ünnepet fog létrehozni. Valószínű,
hogy leginkább a kényszerhelyzet szülte ezt az ötletet, az ötvenedik évforduló közeledte és az
ellenzék nyomása révén intézkedni kellett.
Mindenesetre a kormánypárt a parlamenti vita során, az április 11-e mellett szóló érvei közül
leginkább azt tartotta fontosnak, hogy ez az egyetlen nap, mely ellen senki nem emelhet
kifogást. A miniszterelnök hozzászólásában kifejtette, hogy ő valójában Kossuth Ferenc
indítványának kívánt eleget tenni, midőn az 1848-as alkotmány létrejöttének fél évszázados
évfordulójának megünneplésére törvényjavaslatot nyújtott be, bár nem tagadja, hogy Kossuth
indítványában más is szerepelt. Szerinte április 11-e az egyetlen lehetséges nap, mely nem idéz
fel ellentéteket, mely képes megteremteni egy olyan egységes nemzeti ünnepet, melyen részt
tud venni mindenki „a koronától le az utolsó szegény emberig”1044. Wlassics Gyula Horváth
Mihály történetíró szavaival védte meg április 11-e jelentőségét azokkal szemben, akik a vita
során a szentesítés fontosságát lekicsinyelték. „Április 11-én 1848-ban tűnt fel az a nagy nap,
mely a hosszú, nemes küzdelmek, buzgó és állhatatos törekvéseknek e nagyszerű eredményeire
feltette a koronát.”1045 A törvények szentesítése nem csupán formalitás, aki ezt állítja, az
egyenesen az alkotmány alapelveibe ütközik.1046 Asbóth János pártonkívüli országgyűlési
képviselő óriási jelentőséget tulajdonított annak, hogy a dinasztiát meg lehet nyerni egy 1848as nemzeti ünnepnek. E soknemzetiségű birodalomban a dinasztia lehet az egyetlen kapocs, az
„egyetlen szilárd pont”, mely megerősítheti az összetartozás tudatát a „könnyelmű
inkompetencia”, az „elvakult hatalmi önzés politikája” és az „erkölcsi és anyagi romlás”
közepette, mely a politikai életet ekkor szerinte Magyarországon uralta. „Messze vissza kell
mennünk a századok homályába, míg újra találunk egy oly királyt, ki úgy, mint a mi öreg
királyunk, szívét megnyitotta a nemzeti érzületnek. Ez egy oly fejlődés, amelyért, három
századnak fohásza szállt az égbe, amelyet gondosan őrizni és ápolni mindnyájunk kötelessége,
hogy hozzá ne férjen a dér, hanem hogy erősödjék és emelkedjék, hogy mint hagyomány szálljon
át a nemzeti királyok hosszú során.” Érdekes hallani Ferenc József személyének ily elfogult
dicsőítését, az 1864-es Almásy-Nedeczky féle összeesküvés egyik egykori résztvevőjének
szájából. 1047
Ezzel szemben az ellenzék, akit valószínűleg meglepett április 11-e felbukkanásának ötlete,
számos kifogást sorakoztatott fel a leendő ünnepnap ellen. Kossuth Ferenc szerint április 11-e
csupán a szentesítés aktusa, csak formalitás, az alkotmányosság alapeszméje szerint
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alkotmányos király azt meg sem tagadhatná.1048 Polczner Jenő igen leleményesen azt
hangsúlyozta, hogy április 11-e, a kormány szándékával ellentétben a megbékélés helyett,
éppen hogy megosztja a nemzetet és ellentéteket idéz fel a nemzet és uralkodója között. Hiszen
ezek miatt a törvények miatt kellett V. Ferdinándnak lemondania, és a magyar nemzetnek e
törvények védelmében kellett fegyvert fognia.1049 Barabás Béla még radikálisabban
fogalmazott. A szentesítés már csak azért sem méltó az ünneplésre, mert rövidesen ugyanaz a
fejedelem szegte meg esküjét1050, ugyanazon fejedelem törvényszegése vitte bele a nemzetet
abba, hogy élethalálharcot vívjon alkotmányos jogaiért. „Szentesített törvény és sértett törvény:
ez a kettő nem fér össze egy kalap alá; én ezt ünnepelni nem fogom sohasem.”1051 Az áprilisi
törvényeket V. Ferdinánd pedig csak azért szentesítette, mert rá volt kényszerítve.1052 Polonyi
Géza is csatlakozott ehhez a gondolathoz. Ha az uralkodó megtartotta volna a törvényeket, azt
hajlandó lenne ünnepelni, de a szentesítés ténye nem olyan, melyet a nemzet közérzülete
nemzeti ünnepnek fogadhatna el.1053
A Nemzeti Párt vezére, Apponyi Albert ügyes taktikusként mindkét oldalhoz sikeresen szólt.
Baloldalról nagy tetszést aratott, mikor azt ecsetelte, hogy a jelenlegi kormány által előidézett
közállapotok egyáltalán nem alkalmasak az ünneplésre, inkább a magába szállásnak lenne itt
az ideje. Valójában Magyarországon az 1848-as elvek nem érvényesülhetnek, nincs
jogegyenlőség, nincs sajtószabadság, a szabadságjogok gyakorlása a hatalomtól függ. Ennek
ellenére a kijelölt április 11-i emléknap ellen nem emelt kifogást. Hangsúlyozta, hogy a király
szentesítési joga lényeges eleme az alkotmánynak és április 11-e nem áll ellentétben március
15-ével. A nép pedig ezen túl is meg fogja ünnepelni március 15-ét, a kérdés csupán az, hogy
a törvényhozás melyik naphoz köti az 1848-as vívmányok emlékét.1054
A törvény szövegéből azonban nemcsak a forradalom, de az első felelős magyar minisztérium
tagjainak emléke, illetve a szabadságharc hőseiről való megemlékezés is kimaradt.1055 Rátkay
László egyenesen arra hívta fel a kormány figyelmét, hogy ha nem lett volna március 15-e,
akkor nem lett volna április 11-e sem, és akkor ma a miniszterelnök nem ülne abban a székben.
A magyar kormánynak igenis kötelessége lenne jogelődjeinek, Kossuthnak és Batthyánynak
KN 1896-1901. 259. ülés (1898. márc. 11.) XIV. köt. 10.
KN 1896-1901. 259. ülés (1898. márc. 11.) XIV. köt. 12.
1050
Ezért a fogalmazásért Barabás a ház elnökétől figyelmeztetésben részesült, tekintettel arra, hogy nem mutatott
kellő tiszteletet a dinasztia iránt. Az elnök indoklása szerint alkotmányos parlamentben a tanácskozás
hangvételének meg kell egyeznie az alkotmány alapelveivel, s a történeti tények felemlegetése dacára meg kell
őrizni a tiszteletet és a kegyeletet, mellyel alkotmányos nemzet királya s a dinasztia iránt viseltetni köteles. KN
1896-1901. 259. ülés (1898. márc. 11.) XIV. köt. 30.
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KN 1896-1901. 259. ülés (1898. márc. 11.) XIV. köt. 30.
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„Azt hallottam egyszer egy katonától: Meghalok én a hazáért, mert muszáj! V. Ferdinánd is szentesítette ezeket
a törvényeket, mert muszáj volt. Az események kérlelhetetlenül késztették őt erre, s mert ez neki muszáj volt, azért
ez a nemzetnek egy erkölcsi diadala és győzelme. Ezért én más napot, mint március 15-ikét, amely forrása az
erkölcsi diadalnak és győzelemnek, nem ünnepelhetek. Április 11-ikét egy elsüllyedő, kicsiny, jelentéktelen pontnak
tartom; március 15-ikét pedig mindennek, amiben benne van a nemzetnek vágya, óhaja, kívánsága és reménysége
arra vonatkozólag, hogy Magyarország majd egykoron hatalmas, független, szabad lesz.” KN 1896-1901. 259.
ülés (1898. márc. 11.) XIV. köt. 30.
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KN 1896-1901. 259. ülés (1898. márc. 11.) XIV. köt. 25.
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KN 1896-1901. 259. ülés (1898. márc. 11.) XIV. köt. 14.
1055
Polczner Jenő felszólalásában rámutatott: „Sajnos, t. ház, a miniszterelnök úr az ő ígéretét beváltotta és
beterjesztette azt a törvényjavaslatot, amely az 1848-iki nagy idők és nagy eseményeknek félszázados évfordulója
alkalmából nem kívánja az első felelős magyar minisztérium érdemeinek törvénybe iktatását, és a mely nem kívánja
kimondani azt sem, hogy a magyar nép, a magyar nemzet hálával és kegyelettel viseltetik azon hősök emléke iránt,
a kik bámulatos önfeláldozásukban vérükkel, életükkel harcoltak ennek a hazának, ennek az országnak
szabadságáért és alkotmányáért. Nem így akarta azt, t. ház, nem így óhajtotta Kossuth Ferenc és nem így kívánta
azt a nemzeti közérzület sem.” KN 1896-1901. 259. ülés (1898. márc. 11.) XIV. köt. 12.
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1049
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minden március 15-én koszorút vinni a sírjára.1056 Emellett – ahogy Eötvös Károly is
megjegyezte – a törvénytervezet arról is hallgatott, hogy Magyarország történeti egységét,
nemzeti jellegét és államjogi önállóságát szintén az 1848-as törvények állapították meg újra.1057
Éppen ezért március 14-én a törvényjavaslat szövegéhez módosító indítványt nyújtott be,
melyben alapvetően négy változtatást kért: 1. az 1848-as alkotások felsorolásánál első helyen
emeljék ki, hogy az áprilisi törvények biztosították Magyarország. államjogi különállását és
önállóságát (melyről végül az 1898.5. törvénycikk nem emlékezett meg!) 2. április 11-e helyett
március 15-e legyen az emléknap. 3. abban az esetben, ha március 15-e szavaztatna meg
nemzeti ünnepnapnak, akkor a „minden időkre” kifejezés kerüljön vissza a szövegbe. 4. szintén
március 15-e esetében indítványozná, hogy a törvény erélyesen tegye kötelezővé az ünnep
megünneplését (nemzetiségi területeken is), méghozzá úgy, hogy „e nemzeti ünnepet az állam
összes egyházi, polgári és katonai hatóságai kötelesek megtartani, az ünneplés módját az
ország kormánya, az összes egyházak hazai legfőbb hatóságaival egyetértőleg állapítja
meg.”1058 Az áprilisi törvényeknek a felelős kormányzatra vonatkozó és Magyarországnak a
Habsburg Birodalomhoz fűződő államjogi kapcsolatát szabályozó rendelkezéseit Eötvös
részletesen kifejtette felszólalásában. Méltatta azokat a cikkelyeket, melyek „a magyar
királynak hatalmi körét és jogkörét ősi törvényeinkhez méltón, józan korlátok közé
szorította.”1059 Legfontosabbnak nevezte azokat a rendelkezéseket, melyek Magyarország
államjogi különállásának és önállóságának intézményeit biztosították1060, valamint azt, midőn
KN 1896-1901. 261.ülés (1898. márc. 14.) 73. Polonyi Géza is felvetette, hogy a hazafias kötelesség azt
kívánná, hogy törvényhozásilag emlékezzenek meg az első felelős magyar kormány tagjairól. Ő maga ezt csak
azért nem indítványozta, mert nem akarta kitenni e nagy államférfiak emlékét ilyen kicsinyes és méltánytalan
politikai csatározásoknak. KN 1896-1901. 261. ülés (1898. márc. 14.) 70-71.
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KN 1896-1901. 259. ülés (1898. márc. 11.) XIV. köt. 17.
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KJK 1896-1901. 261. ülés 3005. jk. II. köt. 135. (Az indítvány aláírói: Kossuth Ferenc, Eötvös Károly, Illyés
Bálint, Sturman György, Kubik Béla, Beniczky Árpád, Kende Béla, Kállay Leopold, Szluha István, Benyovszky
Sándor, Győry Elek, Polczner Jenő, Olay Lajos.) Apponyi szintén benyújtott egy almódosítványt Eötvös
indítványához, melyben támogatta annak 1. §-át arra nézve, hogy az április 11-ét nemzeti ünneppé emelő törvény
szövege örökítse meg azt a tényt, hogy azok megfelelő intézményekkel biztosították Magyarország önállóságát,
de március 15-e nemzeti ünneppé emelését nem támogatta. KJK 1896-1901. 261. ülés 3005. jk. II. köt. 135. A ház
mindkét módosítást elvetette és a törvényt általánosságban és részleteiben is elfogadta. KJK 1896-1901. 261. ülés
3006. jk. II. köt. 135.
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Utalás az uralkodó jogkörét szabályozó törvénycikkek rendelkezéseire: 1848:3. tc. (3.§.) szerint az uralkodó,
(illetve távollétében a nádor) a végrehajtó hatalmat csak egy buda-pesti miniszter ellenjegyzése mellett
gyakorolhatja. Az 1848:3. tc. (6.§.) szerint az eddig a bécsi központi igazgatás alá tartozó magyar kormányszékek
által vitt ügyekben (pontosan megnevezve: a kancellária, a helytartótanács és a kincstár, de az udvari Haditanácsot
a törvény nem említi) és általában minden polgári, egyházi, kincstári, katonai és honvédelmi (!) tárgyakban a
végrehajtó hatalmat csak a magyar minisztérium által gyakorolhatja. Az 1848:3. tc. (7.§.) értelmében a
kinevezéseket, kegyelmezéseket, nemesi cím adományozását az illető felelős magyar miniszter ellenjegyzése
mellett, illetve az 1848:3. tc. (8.§.) szerint a magyar hadseregnek az ország határain kívüli alkalmazását és a katonai
hivatalok kinevezését a király személye körüli miniszter ellenjegyzésével gyakorolhatja. Az 1848:3. tc. (11.§.)
értelmében a miniszterelnököt az uralkodó nevezi ki (távollétében erre a nádor is jogosult), az 1848:3. tc. (12.§.)
szerint a miniszterelnök által kiválasztott minisztereket viszont csak megerősíti („minisztertársait legfelsőbb
megerősítés végett az elnök teszi javaslatba”). Az 1848:4. tc. (5-6.§.) értelmében az országgyűlés feloszlatása az
uralkodó joga, de ezt csak az előző évi zárszámadás és a következő évi költségvetés elfogadása után teheti meg.
1060
Az áprilisi törvények az uralkodó személyén keresztül megvalósuló perszonáluniós kapcsolat révén
gyakorlatilag biztosították Magyarország teljes körű önállóságát a Habsburg Birodalmon belül. Ám a törvények,
melyeket a jogalkotók ideiglenesnek és továbbfejlesztendőnek szántak számos ponton bizonytalanságot mutattak,
nyitott kérdéseket hagytak hátra. A korábban „közös ügyek” – a pénz-, had-, és külügy – bizonyos korlátok között
önálló tárcát kaptak a magyar kabinetben. A külügyek terén nem tiltották ugyan, hogy Magyarország
külkapcsolatokat létesítsen (mégis 1849-ben Batthyány Lajos miniszterelnök perében ez szerepelt egyik
vádpontként), a perszonálunió egykorú értelmezésének megfelelően az állami szuverenitáshoz tartozó összes
külügy megmaradt birodalmi kezelésben, igaz előírták, hogy Magyarország a király személye körüli minisztere
révén ezekbe befolyással lehessen, akit hiába neveztek mindkét részről külügyminiszternek, funkciójában nem
volt az. A hadüzenet és békekötés joga is az uralkodóé maradt, igaz a „magyar hadsereg” vonatkozásában a király
1056
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az „Ausztriával fennforgó közös érdekű viszonyok intézésére külön felelős minisztériumot
rendelt”.1061 Kiemelte azokat az intézkedéseket, melyek „Ausztriának azelőtt, úgynevezett
birodalmi központi hatóságait, katonai, pénzügyi, vám- és kereskedelmi stb. hatóságait, udvari
kamaráját, hadbiztossági, központi katonai tanácsát1062 stb. akként érintette, hogy ezeknek
többé Magyarországra törvényes befolyásuk, sőt tényleges befolyásuk se lehessen.” Kiemelte
továbbá a nádor jogkörét szabályozó rendelkezéseket,1063 azt, ahogy a törvény „intézményileg
kifejtette, hogy amikor a magyar király ez országból távol van, akkor a nádor a királyi hatalom
kellékével bírjon és Magyarország, a magyar nemzet, és a magyar állam államfő nélkül ne
lehessen”. A nádor hatáskörére vonatkozó intézkedések még a perszonáluniós kapcsolatnál is
lazább államjogi megoldást eredményeztek.1064 Eötvös továbbá lényeges elemnek tartotta az
áprilisi törvényeknek azt a részét, mely „a nemzeti védelmet, úgy a pénzügyi, mint a többi
alkotások terén, mint háborús eshetőségre vonatkozólag a király beleegyezésével és
hozzájárulásával szervezte, a magyar nemzetet képessé tette arra, hogy az orv- és bitang
ellenséges támadások ellen magát, alkotmányát, jogait, önérzetét legalább a jövőre
megvédelmezhesse.”1065 A miniszterelnök szerint nem szükséges felsorolni 1848 legjelentősebb
intézkedéseinél a magyar állam önállóságának biztosítását, mert azt már az 1791:10. tc.
szavatolta.1066 Amúgy pedig az 1848-as törvények lényegi elemeinek meghatározásakor a
törvényjavaslat szövegének megalkotásához Deák Ferenc egyik beszédét használták fel. Eötvös
Károly erre igen találóan csak úgy reagált, hogy a törvényhozást most nem szabad, hogy
befolyásolja az, hogy mit mondott egyszer, valamilyen más célból megfogalmazott beszédében
Deák Ferenc, aki biztosan tiltakozna az ellen, hogy szavait a kormány arra használja fel, hogy
„nemzeti történetünk legfényesebb korszakának egyik legfontosabb részét mi itt
agyonhallgassuk.”1067
Barabás Béla szerint nem kellene olyan messzire menni március 15-e napjától, ha mindenáron
olyan nemzeti ünnepnapot szeretnének találni, mely megfelelhet a dinasztiának és a nemzetnek
is. Itt van például március 16-a, amikor V. Ferdinánd király ígéretet tett a nemzet kívánságainak
teljesítésére, vagy március 17-e, amikor is az uralkodó Batthyány Lajost megbízta azzal, hogy

személye körüli miniszter ellenjegyzésével. Az előző államrendszer örökségeként megmaradt számos közös
ügyről (hadsereg, vámügy, bankjegy, ércpénz, államadósság) az áprilisi törvények nem rendelkeztek. Az 1848
nyarán megindult önálló magyar hadsereg szervezésének is csak néhány homályos megfogalmazású cikkely
adhatott alapot. Az áprilisi törvények „magyar hadseregről” szólnak, mikor az uralkodó jogát a hadüzenet és
békekötésre vonatkozóan miniszteri ellenjegyzéshez kötik (1848:3. tc. 8. §.), az 1848: 3. tc. 6.§. katonai és
honvédelmi ügyeket utal a magyar kormány hatáskörébe, a magyar minisztériumnak létrejön egy honvédelmi
osztálya is (1848:3. tc. 14. §.), az 1848: 12. tc. pedig lehetővé teszi a nemzetőrség felállítását. Az áprilisi
törvényeknek Magyarország és a Habsburg birodalom államjogi kapcsolatát szabályozó rendelkezéseire lásd
GERGELY 2001, az önálló magyar hadügyre vonatkozóan HERMANN 1998.
1061
1848:3. tc. 13.§. értelmében az egyik miniszter állandóan az uralkodó mellett lesz és azokba a viszonyokba,
melyek Magyarországot és az örökös tartományokat közösen érdeklik „befolyván” az országot felelősség mellett
képviseli.
1062
Az áprilisi törvények nem rendelkeznek a központi katonai igazgatás felszámolásáról, az 1848:3 tc. 6.§.
konkrétan csak az udvari Kancellária, a királyi Helytartótanács és a királyi Kincstár körébe tartózó ügyeket rendeli
a magyar kormány hatáskörébe, ugyanitt általában honvédelmi ügyekről esik szó, melyekben a törvény szerint az
uralkodó a végrehajtó hatalmat a magyar kormány révén fogja gyakorolni.
1063
1848:3. tc. 3.§. szerint a nádor az uralkodó távollétében a végrehajtó hatalmat a független magyar minisztérium
által gyakorolhatja. A nádort az országgyűlés választotta, tehát az ügyek nagy többségének intézése (mivel az
uralkodó bécsi székhelye révén rendszerint távol van) nem az „isten kegyelméből” uralkodó király által történik,
hanem a népfelség elve által megbízott nádor révén. Vö. GERGELY 2001.
1064
GERGELY 2003, 242.
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KN 1896-1901. 261. ülés (1898. márc. 14.) XIV. köt. 66.
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KN 1896-1901. 261. ülés (1898. márc. 14.) XIV. köt. 67.
1067
KN 1896-1901. 261. ülés (1898. márc. 14.) XIV. köt. 76-77.
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a magyar minisztériumot megalakítsa.1068 „Azt hiszem, hogy ezen három márciusi napban,
amelyek közül az egyik már úgy is ünnep, megtalálhatták volna azt a bizonyos találkozó pontot
és kapcsot, amely a nemzet gondolkozását, vágyát és érzelmeit a király gondolkozásával
egyesítette.”1069
Rohonczy Gedeon1070 kormánypárti képviselő érdekes ötlettel állt elő. Ha már ekkora vita
támadt az ünnepnap körül, akkor kompromisszumos megoldásként azt javasolta, hogy az 1898.
évhez hasonlóan, amikor is április 11-e éppen húsvét hétfőre esik, legyen ezt követően a
nemzeti ünnep mindig húsvét hétfőn. Ez nemzetgazdasági szempontból is a legkedvezőbb,
hiszen amúgy is sok egyházi ünnep okoz fennakadást a gazdasági munkákban (főként az általa
képviselt választókerületben, ahol a szerb ajkú lakosok többsége a görög-keleti egyház
rendelkezéseit követte), így nem akadályoznák újabb munkaszüneti nappal a gazdasági élet
menetét.1071
A szentesítés dátuma körüli bizonytalanság tisztázására csak a 261. ülésen, március 14-én került
sor. Polonyi Géza még a törvényjavaslat tárgyalásának első napján ismételten előhozta, hogy a
szentesítés aktusa április 14-én történt, és felszólította a miniszterelnököt, hogy tegye le a ház
asztalára az eredeti szentesített törvényeket, hogy minden kétséget kizárólag meg lehessen
állapítani annak időpontját.1072 Végül Bánffy március 14-i felszólalásában biztosította a házat,
hogy minden kétséget kizáróan tájékozódott arról, hogy az eredeti törvénynek szentesítési
záradékában április 11-e szerepel, bár ezt nem mutatta be. Hozzátette továbbá, hogy mivel
közismert az a tény, mely szerint április 11-én Pozsonyban Ferdinánd király a törvényeket már
szentesítve adta át István nádornak, kizártnak tekinthető az április 14-i dátum. Emellett az 1848.
évi országgyűlés naplója is április 11-ét tartalmazza.1073
Összességében az ellenzéki képviselők a kényszeredett nemzeti ünnepnek nem jósoltak hosszú
életet, ám voltak olyan aggodalmaskodó hangok is, melyek az új, kötelező április 11-i nemzeti
ünnep bevezetésétől féltették március 15-e megünneplésének további lehetőségét. Kossuth
szerint „Engedelmességet parancsolhat a t. miniszterelnök úr azoknak, akik tőle függenek, de
lelkesedést, meggyőződést azokra, akik tőle nem függnek, és akik csak szívük sugallatát követik,
nem parancsolhat.”1074 Barabás Béla attól tartott, hogy április 11-ike „bizonyos alárendeltségű
pecsétet” üt majd március 15-re, mert ettől kezdve a hivatalnokok nem mernek majd elmenni
a március 15-i ünnepségekre, mondván, hogy az állam előírása szerint nekik április 11-én kell
A történeti kutatás Barabás felszólalása óta már pontosította Batthyány miniszterelnöki kinevezésének
körülményeit. A pozsonyi országgyűlés küldöttsége 1848. március 15-én hajón Bécsbe indult, hogy jóváhagyassa
az uralkodóval Kossuth március 3-i, a főrendiház által március 14-én szintén elfogadott feliratát. Emellett a bécsi
szállodában az ellenzék vezetői (Batthyány és Kossuth) elkészítették a királyi válasz kézirattervezetét is, mely
tartalmazta a nádor teljhatalommal való felruházását és Batthyány Lajos gróf miniszterelnöki kinevezését. Ám a
március 17-én reggel ismertté vált királyi válaszban csak a nádorra vonatkozó passzusok kerültek jóváhagyásra,
Batthyány kinevezése kimaradt. Így István nádor (Kossuth és Batthyány meggyőző érveinek hatására) magára
vette a döntés felelősségét és „legális, de nem lojális megoldást választva, friss felhatalmazásával élve, az
államkonferencia jóváhagyása nélkül, de a korlátolt szellemi képességű uralkodó, V. Ferdinánd jóváhagyását
személyesen kikérve, március 17-én maga nevezete ki Magyarország első független és felelős miniszterelnökét.”
ERDŐDY 1998, 32. Vö. URBÁN 2007, 16-17. A nádor aláírásával március 17-én délelőtt született kinevezési iratot
lásd URBÁN 1999, 132.
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ünnepelniük.1075 Szerinte aggodalomra ad okot az is, hogy úgy hallotta, egyes iskolákban az
igazgatók – talán a kormány iránti túlzott lojalitás kifejezése érdekében – betiltották az eddig
szokásos március 15-i ünnepségeket. Ezt Wlassics Gyula miniszter közbekiabálásaival
többször is határozottan cáfolta, mondván az ünneplések nincsenek megtiltva.1076 Az eddigi
gyakorlat szerint az iskola fenntartói, az iskolaszékek, a városok és törvényhatóságok, maguk
határoztak a kérdésben és rendszerint március 15-én az iskolákban tanítási szünettel
egybekötött ünnepségeket rendeztek. A kultuszminiszter rendelete azonban, mely április 11-e
minden évben történő megünnepléséről intézkedett, elbizonytalanította az iskolákat. A
kormány valójában nem akarta megtiltani március 15-e megünneplését, csak mellette előírta a
kötelező április 11-i nemzeti ünnepet is.1077 Eötvös szerint a két párhuzamos ünnep
mindkettőnek ártani fog, hiszen az egyiket nem követi majd lelkesedés, a másikat pedig
hivatalból fogják elnyomni.1078 Polonyi Géza nem féltette március 15-ét. Véleménye szerint a
magyar nemzet az ő szívét kettészakítani semmiféle törvény által nem engedi, és hogy örök
életű kegyelettel zarándokol azon napnak emlékéhez, melyhez a szabadság, testvériség és
egyenlőség diadalát kötve és fűzve látja. Polonyi biztos volt abban, hogy március 15-ének az
emlékét semmiféle törvénnyel elhomályosítaniuk nem sikerülhet.1079 Rátkay László szerint
kétséges, hogy április 11-e egyáltalán megél-e egy-két évet is.1080
4.2. A felirat szövegezése körüli vita a törvényhozásban
Az igazságügyi bizottság a képviselőház március 9-i ülésén benyújtott jelentése két mellékletet
tartalmazott: a Bánffy által benyújtott törvényjavaslat átfogalmazott szövegét és a
felirattervezet első változatát. 1081 A bizottság a törvényjavaslat szövegéből csupán a „minden
időkre” kifejezést hagyta el, ugyanakkor a hódoló felirat első szövegváltozata, mely már a
törvénytervezet vitájának első napján, március 11-én szóba került, Apponyi és a függetlenségi
ellenzék heves ellenérzéseit váltotta ki. Az ellenzék a szöveget alkalmatlannak találta az
uralkodóhoz fűződő érzelmek tolmácsolására, véleményük szerint sem stilárisan sem
tartalmilag nem alkalmas arra, hogy a „nemzet és az uralkodó között ilyen fontos kérdésben az
érintkezést megteremtse”. Véleményük szerint a fogalmazás rendkívül pongyola és felületes,
hemzseg a közjogi tévedésektől, ezért Apponyi március 11-én indítványozta egy 15 tagú
bizottság kiküldését egy újabb felirat megszövegezésére.1082 Ehhez Eötvös Károly szóban azt a
módosító indítványt fűzte, hogy a felsőház képviselőit is vonják be ennek a bizottságnak a
munkájába.1083 A március 14-i ülésen a képviselőház Apponyi határozati javaslatát egy felirati
bizottság létrehozásáról végül leszavazta, míg Bánffy miniszterelnök határozati javaslatát arra
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vonatkozóan, hogy a feliratot újraszövegezésre utalják vissza az igazságügyi bizottsághoz,
elfogadta.1084
Az első felirattervezet valóban rendkívül kezdetleges és iskolás stílusban került
megfogalmazásra, óriási támadási felületet adva ezáltal az ellenzéknek, mely gyakorlatilag
minden szavát szétboncolta és kifigurázta. Eötvös Károly tartalmilag leginkább azt kifogásolta,
hogy a felirat a koronának az 1848-as átalakulásban játszott szerepe mellett egyáltalán nem
hangsúlyozta a nemzetet magát, pedig ahhoz, hogy ez az átalakulás „nem volt sem rögtönös,
sem erőszakos” – ahogy a felirat fogalmaz – nem lehet figyelmen kívül hagyni azoknak az
emlékét, akik azért küzdöttek, hogy ezeket a jogokat megteremtsék.1085 Apponyi főként a
közjogi tévedéseken háborodott fel. Többek között kifogásolta a felirat azon kitételét, mely
szerint az 1848-as nagy korszak által „az újjászületett, önálló magyar állam, maga és koronás
királya iránti kötelességeinek teljesítésére, az idők beláthatatlan folyamára képessé vált.”
Apponyi hangsúlyozta, hogy az állam nem teljesíthet kötelességeket az uralkodó iránt, hiszen
a korona az állami szervezetnek befejező alkotórésze, betetőzése, ez a megfogalmazás pedig
úgy állítja be az államot, mint valamilyen alárendelt, kötelességet teljesítő tényezőt. 1086 Más
helyen a felirat úgy fogalmazott, hogy az 1848-as törvényekkel „lépett életbe a népképviseleten
alapuló államhatalom, s az ennek gyakorlatára hivatott felelős minisztérium”. Apponyi ezzel
szemben kifejtette, hogy az államhatalom gyakorlatának leglényegesebb attribútuma a
törvényhozás, „erre pedig a felelős minisztérium nincs hivatva, de a végrehajtó hatalmat is
csak, mint a korona felelős tanácsosai gyakorolják a miniszterek.”1087 Polonyi Géza közjogi
lehetetlenségnek tartotta a feliratban azt a megfogalmazást, mely szerint „Igy lőn, hogy Erdély
és a kapcsolt részek egyesítése által a területi sértetlenség helyreállíttatott.” Ez a két terület
közjogilag két külön álló fogalom és köztudomású, hogy az 1848-as törvények a kapcsolt
részekről nem rendelkeztek, azok sem Erdélyhez, sem pedig Erdéllyel együtt Magyarországhoz
nem csatoltattak.1088 Nagy derültségre adott okot a baloldalon, midőn Eötvös a szöveg néhány
stiláris elemét kezdte boncolgatni. A felirat szerint a politikai jogoknak minden osztályra,
nemzetiségre és felekezetre való kiterjesztésével „naggyá lőn a nemzet, mert a fenntartásában
immár egyénileg egyenlően tevékeny fiainak száma szaporodott meg.” „Már most mit tesz ez a
megszaporodás?” – tette fel a kérdést Eötvös. „Ki szaporodott meg és miként és mi által
szaporodott meg? De én azt kérdem t. képviselőtársamtól, honnan tudja, hogy megszaporodott?
Hol vannak rendelkezésére azok a statisztikai adatok, melyek szerint 1848. március 15-ikén a
fiainknak a száma úgy megszaporodott? Én meg tudom érteni nagy fejtörés mellett, mit gondolt
a szerző, mikor ezt a javaslatot megcsinálta, de annak az eszmének a kifejezése, alakba öntése
oly szerencsétlen, oly képtelen, oly nem magyaros, annyira lehetetlen, hogy ezt önérzetünk
sérelme nélkül nem bocsáthatják a világ elé, annál kevésbé a király elé s a nemzet elé.”1089
Egyenesen a nemzet önérzetébe ütközőnek titulálta azt a mondatot, mely szerint „hű
ragaszkodásunk és hálánk érzete tör ki Felséged iránt, mint aki a jogfolytonosság alapjára
állott”, hiszen a nemzet nem tartozik királyának sem hűséggel, sem ragaszkodással azért, ami
KN 1896-1901. 261. ülés (1898. márc. 14.) XIV. köt. 78.
KN 1896-1901. 259. ülés (1898. márc. 11.) XIV. köt. 16. Eötvösnek nem volt teljesen igaza, hiszen a
felirattervezet emléket állít a reformkori nemzedéknek, amikor így fogalmaz: „Az átalakulás nem volt sem
rögtönös sem erőszakos. Azt a tudatot, hogy a hanyatló nemzeti életet a régi intézmények felvirágoztatni nem
képesek, s hogy azok helyébe az új idők szellemének megfelelő alkotásokat kell ültetni: a nemzet legjobbjainak
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alkotmányos uralkodónak kötelessége. „És midőn a nemzet évtizedeken keresztül folytatott igen
nehéz küzdelmet azért, hogy a jogfolytonosság elismerését a korona részéről kieszközölje a
maga számára, akkor annak kieszközlését 50 esztendő múlva hálával és hű ragaszkodással
hangoztatni, a trón előtt csúszni-mászni a nemzethez nem illik, s önérzetünk azt meg nem
engedi.”1090
A második felirati javaslatot1091 Zsigárdy Gyula az igazságügyi bizottság előadója március 19én terjesztette a ház elé, és kérte az osztályok mellőzésével annak tárgyalását napirendre
tűzni.1092 A házban erre a feliratra már nem sok szót fecséreltek a képviselők, általánosságban
és részleteiben is, a kormánypárt többsége révén, vita nélkül elfogadták. Már az ellenzék sem
kívánt hozzászólni, egyedül csak Barabás Béla emelkedett szólásra, aki hangsúlyozni kívánta,
hogy annak ellenére, hogy ő és függetlenségi képviselőtársa, Győry Elek a bizottságba
beválasztattak, annak munkájában nem vettek részt, a felirat tartalmával pedig nem értenek
egyet, azt még általánosságban sem fogadják el.1093 A képviselők érdektelensége olyannyira
felfokozódott, hogy azt sem vették észre vagy legalábbis nem adtak neki hangot, 1094 hogy a
második felirat első mondata gyakorlatilag tartalmazta a Magyarország államjogi önállóságára
vonatkozó utalást, melyet a március 14-i ülésen – igaz a törvényjavaslat szövegéhez – Eötvös
és Apponyi indítványa kérelmezett, csak akkor a ház leszavazta. „A nemzet újjászületésének
félszázados emlékét ünnepelve, törvényben megörökített kegyelettel rójuk le hálánkat aziránt a
korszak iránt, amely Magyarországnak történeti egységét, nemzeti jellegét és államjogi
önállóságát megfelelő intézményekkel biztosította.” Az igazságügyi bizottság második felirati
szövegében már kijavította az Apponyi és Polonyi által kifogásolt közjogi tévedéseket. Az
államnak a koronás király iránti kötelességeinek teljesítéséről szóló rész kimaradt.
Átfogalmazásra került a minisztérium szerepe az „államhatalom gyakorlására” vonatkozóan:
„A népképviseletre alapított törvényhozói hatalom osztályokra, fajokra és felekezetekre való
tekintet nélkül lépett életbe, s ezzel kapcsolatosan alakult meg a végrehajtó hatalom
gyakorlására hivatott felelős minisztérium.” A kapcsolt részekre vonatkozó félreérthető
fogalmazást helyesbítették: „Erdély uniójával és kapcsolt részeinek1095 az anyaországhoz való
visszacsatolásával az ország területi épsége helyreállott.” A nemzet szaporodására vonatkozó
szerencsétlen megfogalmazást felcserélték azzal, hogy: „az egyenlő jogképesség s közös
teherviselés elvei alapján az előjogok megszüntetésével, a nemzet fiai minden osztályra és
nemzetiségre való tekintet nélkül fogadtattak be az alkotmány sáncaiba, a nemzet erősebb és
nagyobb lett.” Benne maradt viszont a felirat szövegében végül – igaz kis mértékben
átfogalmazva – az Eötvös által kifogásolt rész az uralkodó iránti ragaszkodásról. „A midőn e
tudatban nemzetünk ama dicső korszakának és e korszak alkotóinak emlékét kegyelettel
ünnepeljük, elfojthatatlanul tör ki keblünkből történeti hű ragaszkodásunk és hálánk érzete
Felséged iránt, mint aki a jogfolytonosság alapjára állott és a nemzettel teljes egyetértésben,
törvényben jelölte meg fejlődésünknek útját.”1096 Az 1848-as idők nagy tanulságait mindkét
felirat megfogalmazta. Eszerint a nemzet és a király boldogulását csak közös egyetértésük
biztosíthatja.
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4.3. Március 15-e, illetve április 11-e megünneplése az országban 1898-ban
Bánffy miniszterelnök 1898. február 19-én a főispánoknak címezve körlevelet adott ki 1848
ötvenedik évfordulójának megünneplésével, illetve a kilátásba helyezett új nemzeti ünneppel
kapcsolatban. A miniszterelnök a kormány szándékának nyomatékosan hangot adva arra kérte
a törvényhatóságokat, hogy lehetőség szerint – tekintettel arra, hogy az országgyűlés is ezen a
napon fog ünnepelni (bár a képviselőház döntése erről csak később, március 16-án született
meg) – április 11-e megünneplését részesítsék előnyben. Amennyiben a megyében olyan a
hangulat, hogy március 15-e mellőzése nagy felháborodást váltana ki, úgy a forradalom
emléknapjának törvényhatósági megünneplése elé a miniszterelnök nem kívánt akadályt
gördíteni, de nyomatékosan felhívta a főispánok figyelmét arra, hogy mindent tegyenek meg
annak érdekében, hogy az ünnep semmiféle tüntetésnek helyet ne adjon. A körlevél
keletkezésének dátuma felett érdemes elgondolkodni. A miniszterelnök az április 11-i nemzeti
ünnepről szóló törvényjavaslatát a körlevél kiadása után egy héttel, a képviselőház február 26i ülésén nyújtotta csak be, így előre intézkedett a még meg sem született nemzeti ünnepről,
nyílván a parlamenti többség birtokában biztos volt abban, hogy elképzelése törvényerőre
emelkedik majd. Ugyanakkor bizonyos szempontból a körlevél túl későn született, hiszen a
törvényhatóságok közül többen a felirat megfogalmazása során már korábban foglalkoztak
március 15-e megünneplésének módjával, így azokat befolyásolni már nem tudta. Érdekes
szembesülnünk azzal, mennyire váratlanul érte még a miniszterelnökség hivatalnokait is az új
április 11-i nemzeti ünnep ötlete. A körlevél fogalmazványán a tárgy megjelölésénél egy kéz
„Március 15-ének megünneplése” címet vezette fel, míg később egy másik kéz ceruzával
figyelmeztetésképpen kijavította: „illetőleg ápr. 11. figyelni!”1097
A körlevélben megfogalmazott figyelmeztetés ellenére a törvényhatóságok közül 12 (az összes
törvényhatóság 13,6%-a) díszközgyűlést hívott össze március 15-e alkalmából. A vármegyék
közül öt: Bereg1098, Heves1099, Csanád1100, Szabolcs1101, valamint Gömör és Kishont1102 megye,
(a megyék 7,9%-a), a törvényhatósági jogú városok közül hét: Arad1103, Győr1104, Kassa1105,
Kecskemét1106, Kolozsvár1107, Marosvásárhely1108 és Székesfehérvár1109 (a törvényhatósági
Fogalmazvány az összes főispánhoz (kivéve Heves vármegyének, ezen felül másolatban a belügyminiszternek)
„Március 15-ét az idén – a szabadságharc 50 éves évfordulója alkalmával – az egyes törvényhatóságok az
eddigieknél előreláthatólag nagyobb méretekben fogják megünnepelni. Ámbár óhajtandó volna, hogy március 15e helyett a 48-as törvények szentesítése napja, április 11-e ünnepeltetnék meg, mindazonáltal esetleges
komplikációk elkerülése végett, Nagyméltóságod tájékozása végett tudatom, hogy amennyiben március 15-ének
megünneplése iránt a törvényhatóság még nem határozott volna és április 11-ének az ünnep napjául való
megállapítása nehézségekbe ütköznék, március 15-ének megünneplése ellen akadályok ne emeltessenek. De ez
esetben szükséges, hogy méltóságod irányítván a dolgot módja találtassék annak, hogy széles körű tüntetésnek tér
ne nyittassék. Miután azonban az országgyűlés április 11-én tart ünnepélyes ülést, lehetőleg arra kell törni, hogy
a törvényhatóságok is e napon, mint az 1848-iki törvények szentesítésének évfordulóján ünnepeljenek.” MNL OL
K26 473. cs. 236/1898 ME
1098
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 22. 81. sz. 5.
1099
Egri Hiradó, 6. évf. 1898. márc. 16. 22. sz. 6.
1100
Maros, 29. évf. 1898. márc. 17. 22. sz. 3.
1101
Egyetértés, 32. évf. 1898. márc. 16. 75. sz. 4.
1102
Gömör-Kishont, 19. évf. 1898. márc. 17. 2.
1103
Arad és vidéke, 18. évf. 1898. márc. 16. 61. sz. 1.
1104
Dunántúli Hírlap, 6. évf. 1898. márc. 17. 22. sz. 2.
1105
Felső Magyarország, 14. évf. 1898. márc. 16. 61. sz. 2-3.
1106
Pest megyei hírlap, 11. évf. 1898. márc. 19. 12. sz. 1-2.
1107
Ellenzék, 19. évf. 1898. márc. 16. 61. sz. 3.
1108
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 14. 73. sz. 2.
1109
Székesfehérvár és vidéke, 26. évf. 1898. márc. 17. 31. sz. 1.
1097
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jogú városok 28%-a). Számtalan város, illetve község döntött úgy, hogy a forradalom
emléknapját díszközgyűléssel üli meg. Városi díszközgyűlést tartott a megyeszékhelyek közül
(a törvényhatósági jogú városi megyeszékhelyeken felül) még 15 város, mint
Balassagyarmat,1110 Beregszász,1111 Dés,1112 Eger,1113 Esztergom,1114 Gyula,1115 Makó,1116
Miskolc,1117 Nyíregyháza,1118 Szentes,1119 Szolnok,1120 Torda,1121 Ungvár,1122 Veszprém1123 és
Zalaegerszeg1124 (a megyeszékhelyek 23,8%-a). Négy esetben előfordult az is, hogy a megye
és a megyeszékhely is tartott díszközgyűlést: Csanád megye és Makó, Szabolcs megye és
Nyíregyháza, Heves megye és Eger valamint Bereg megye és Beregszász. Ezen kívül az ország
jelentősebb (3.000 lakosnál nagyobb) városai és községei közül pedig: Abrudbánya,1125
Bazin,1126 Békéscsaba,1127 Békéssámson,1128 Cegléd,1129 Csorna,1130 Fehérgyarmat,1131
Gölnicbánya,1132 Gönc,1133 Hajdúdorog,1134 Heves,1135 Jászkisér,1136 Késmárk,1137
Kiskunhalas,1138 Kiskunlacháza,1139 Kispest,1140 Léva,1141 Losonc,1142 Mezőberény,1143
Mezőkeresztes,1144
Monor,1145
Munkács,1146
Nagykőrös,1147
Nagyszalonta,1148

Nógrádi Lapok és Honti Híradó, 26. évf. 1898. márc. 20. 12. sz. 1.
Egyetértés, 32. évf. 1898. márc. 18. 77. sz. 3.
1112
Szolnok-Doboka, 23. évf. 1898. márc. 20. 12. sz. 2.
1113
Egri Hiradó, 6. évf. 1898. márc. 16. 22. sz. 3.
1114
Egyetértés, 32. évf. 1898. márc. 16. 75. sz. 4.
1115
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 17. 76. sz. 3-4.
1116
Maros, 29. évf. 1898. márc. 17. 22. sz. 1-3.
1117
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 16. 75. sz. 6.
1118
Egyetértés, 32. évf. 1898. márc. 16. 75. sz. 4.
1119
Pesti Hírlap, 20. évf. 1898. márc. 17. 76. sz. 7.
1120
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 17. 76. sz. 3.
1121
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 21. 80. sz. 2.
1122
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 23. 82. sz. 3.
1123
Egyetértés, 32. évf. 1898. márc. 16. 75. sz. 4.
1124
Zalamegye, 17. évf. 1898. márc. 20. 12. sz. 1.
1125
Budapest, 22. évf. 1898. ápr. 4. 94. sz. 3.
1126
Nyugatmagyarországi Híradó, 11. évf. 1898. márc. 17. 62. sz. 1-2.
1127
Egyetértés, 32. évf. 1898. márc. 16. 75. sz. 4.
1128
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 23. 82. sz. 3.
1129
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 16. 75. sz. 6.
1130
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 16. 75. sz. 6.
1131
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 21. 80. sz. 3.
1132
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 23. 82. sz. 3.
1133
Egyetértés, 32. évf. 1898. márc. 20. 79. sz. 2.
1134
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 28. 87. sz. 2-3.
1135
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 21. 80. sz. 3.
1136
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 30. 89. sz. 3.
1137
Szepesi Lapok, 14. évf. 1898. márc. 27. 13. sz. 2.
1138
Pesti Hírlap, 20. évf. 1898. márc. 17. 76. sz. 7.
1139
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 19. 78. sz. 2.
1140
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 16. 75. sz. 6.
1141
Bars, 18. évf. 1898. márc. 20. 12. sz. 2.
1142
Nógrádi Lapok és Honti Híradó, 26. évf. 1898. márc. 20. 12. sz. 2.
1143
Egyetértés, 32. évf. 1898. márc. 16. 75. sz. 4.
1144
Pesti Hírlap, 20. évf. 1898. márc. 12. 79. sz. 6.
1145
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 18. 77. sz. 13.
1146
Magyarország, 5. évf. 1898. márc. 19. 78. sz. 7.
1147
Egyetértés, 32. évf. 1898. márc. 22. 81. sz. 4.
1148
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 28. 87. sz. 3.
1110
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Nagyszombat,1149 Orosháza,1150 Stomfa,1151 Szarvas,1152 Vác1153. A százalékos arányok azt
mutatják, hogy a megyék csak elvétve hívtak össze megyei díszközgyűlést a forradalom
emléknapján, az ünneplésnek inkább azt a módját választották, hogy a megye székhelyén városi
díszközgyűlést tartottak, míg április 11-én a kormány kívánságára összehívták a megyei
törvényhatóságot. Március 15-én összesen 22 megyeszékhelyen volt városi díszközgyűlés (ez
a megyeszékhelyek közel 35%-a), ebből 6 város törvényhatósági jogú lévén törvényhatósági
díszközgyűlést tartott. Ezzel a módszerrel a megyék végül a kormány kívánságának is eleget
tudtak tenni, törvényhatósági szinten engedve a miniszterelnök kérésének, de ugyanakkor
intézkedtek március 15-e méltó, városi díszközgyűléssel történő megünnepléséről is.
Érdekes megvizsgálnunk azt is, hogy az országban mely városok nem tartottak díszközgyűlést
március 15-én. A jelentősebb városok közül a megyeszékhelyek 65%-a, illetve a nem
megyeszékhelynek számító törvényhatósági jogú városok 91%-a nem tartott az ünnep
tiszteletére közgyűlést. Olyan jelentős városok maradtak el ebben a tekintetben, mint a
hagyományosan erős függetlenségi ellenzékkel bíró Debrecen, mely az előzetes tervek ellenére,
a függetlenségi sajtó értesülései szerint felsőbb utasításra, nem hívott egybe díszközgyűlést1154,
vagy Szeged, ahol a városi közgyűlés leszavazta a függetlenségi párti országgyűlési képviselő,
Polczner Jenő bizottsági tag március 15-i díszközgyűlésre vonatkozó indítványát.1155
A miniszterelnöki körlevél kérése ellenére a törvényhatóságok április 11-i ünnepe nem volt
mindenütt egészen sikeres.1156 Az erőltetett nemzeti ünnep elleni megnyilvánulásnak
tekinthetjük, hogy a törvényhatóságok közül nem tartott díszközgyűlést és az április 11-i
nemzeti ünnepről semmilyen formában nem emlékezett meg két megye Heves 1157 és
Szabolcs.1158 Nem tartott díszközgyűlést, de a főispán és a vármegyei tisztikar részvételével
ünnepséget rendezett Brassó,1159 Tolna,1160 Csongrád,1161 Zala1162 és Somogy1163 megye. Nem
tartott megyei közgyűlést Komárom és Szatmár megye sem, de e két megyéhez tartozó

Egyetértés, 32. évf. 1898. márc. 17. 76. sz. 3.
Egyetértés, 32. évf. 1898. márc. 16. 75. sz. 4.
1151
Nyugatmagyarországi Híradó, 11. évf. 1898. márc. 17. 62. sz. 2.
1152
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 27. 86. sz. 3.
1153
Egyetértés, 32. évf. 1898. márc. 19. 78. sz. 3.
1154
Simonffy Imre polgármester kezdeményezése ellenére a város nem tartott díszközgyűlést, mert állítólag
felsőbb helyről leintették. Budapest, 22. évf. 1898. márc. 17. 76. sz. 3.
1155
A városi közgyűlés 77/44 arányban leszavazta Polczner Jenő indítványát a díszközgyűlésre vonatkozóan.
Szegedi Napló, 21. évf. 1898. febr. 25. 48. sz. 3. Korábban Szeged városának az országgyűléshez címzett, az
ötvenedik évforduló megünneplésére vonatkozó feliratának megfogalmazásakor a városi közgyűlés 64/53
arányban ugyancsak elvetette Polczner indítványát arra nézve, hogy Zólyom megye feliratát pártolva ugyan, de
konkrétan mondja ki a testület, hogy március 15-ét akarja megünnepelni. Szegedi Napló, 21. évf. 1898. jan. 27.
23. sz. 8. Nyíregyháza helyi izraelita felekezetű iskolájának április 11-i ünnepségén ugyan megjelent Feilitsch
Berthold főispán, Bencs László polgármester, de ezt nem tekintjük megyei szintű ünnepségnek. Egyetértés, 32.
évf. 1898. ápr. 12. 101. sz. 5.
1156
Az április 11-ét nemzeti ünneppé emelő 1898:5. tc. a törvényhatóságok ünnepéről nem rendelkezett, csak az
országgyűlés díszközgyűlését és hódoló feliratát írta elő. Az állami tanintézetek kötelező ünnepéről szólt Wlassics
Gyula vallás és közoktatásügyi miniszter már említett rendelete. Végül is a törvényhatóságok ünnepét sem törvény
sem rendelet nem szabályozta.
1157
Egri Hiradó, 6. évf. 1898. ápr. 13. 30. sz. 2.
1158
A megye rendes közgyűlése 1898. május 10-én. Ezen az áprilisi törvények szentesítésének ünnepéről nem
emlékeztek meg. Szabolcsi Hírlap, 1. évf. 1898. máj. 10. 85. sz. 2.
1159
Egyetértés, 32. évf. 1898. ápr. 12. 101. sz. 4.
1160
Tolna megye, évf. 1898. ápr. sz.
1161
Közérdek, 2. évf. 1898. ápr. 13. 30. sz. 3.
1162
Zalaegerszeg, 17. évf. 1898. ápr. 17. 16. sz. 3.
1163
Somogy, 35. évf. 1898. ápr. 17. 16. sz. 2.
1149
1150
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törvényhatósági jogú városban, Komáromban,1164 illetve Szatmárnémetiben1165 egybehívták a
városi bizottság tagjait. A törvényhatósági jogú városok közül egyedül Győr nem tartott
díszközgyűlést. Csak a szokásos rendes tavaszi közgyűlésen emlékeztek meg az új áprilisi
nemzeti ünnepről Pest,1166 Sáros,1167 Győr,1168 Hont,1169 Abaúj-Torna1170 és Alsó-Fehér1171
megyében. Ezt a magatartást Pest és Győr megye esetében egyértelműen az új nemzeti ünnep
iránti ellenérzés kifejezésének tekinthetjük. A Dunántúli Hírlap büszkén jelentette, hogy „Győr
város nem vette ki részét a kormány új nemzeti ünnepének megünnepléséből. Míg a megyében
több helyütt megülték a napot, addig nálunk mély csend honolt. Győr ezzel a tényével
bebizonyította, hogy biz nem fog eltérni a régi szép szokástól és nem fogja felcserélni az igazi
nemzeti ünnepet, március 15-ét április 11-ével a kormány kedvéért. Nem is fog ez a nap nemzeti
ünnepé válni soha.”1172 Győrben elhomályosította az április 11-i nemzeti ünnepet, hogy a város
ezen a napon ünnepelte a törökök alól történt felszabadulásának 300. évfordulóját. A győri
székesegyházban ünnepi nagymisét tartottak, melyen megjelent Laszberg Rudolf főispán, a
város és a megye tisztikara is. Ünnepi szentbeszédet Giesswein Sándor kanonok mondott.1173
Pest megye április 18-án kezdődő rendes tavaszi közgyűlésén Fazekas Gusztáv főjegyző ugyan
ünnepi beszédet mondott az áprilisi törvények szentesítésének emlékére, a közgyűlés
másnapján azonban, Holló Lajos függetlenségi országgyűlési képviselő, megyei bizottsági tag,
az 1848-as emlékév jegyében arra tett indítványt, hogy július 11-én, Kossuth híres megajánlási
beszédének évfordulóján1174 a közgyűlés ünnepélyes külsőségek között leplezze le a nagy
hazafi képmását, melyet erre az alkalomra, az ülésterem falának díszítésére a megye már el is
készíttetett. Az ellenzék indítványát Csávolszky József váci kanonok ellenében egyenesen a
főispán, Beniczky Ferenc vette védelmébe.1175
Nem tekinthetjük az új nemzeti ünnep elleni tüntetés kifejezésének azt, hogy számos megye
nem április 11-én, hanem az azt követő, illetve akár azt megelőző napokban tartotta meg
díszközgyűlését. Feltehetően a húsvét hétfőre való tekintettel inkább kényelmi szempontok
játszottak szerepet Liptó,1176 Csanád,1177 Maros-Torda,1178 Nyitra,1179 Fejér,1180 Jász-NagykunSzolnok,1181 Vas,1182 Ung,1183 Veszprém1184 és Szilágy1185 megye esetében. Közülük Liptó,
Maros-Torda és Szilágy megye díszközgyűlését április 14-ére hívta össze. A dátum kiválasztása
mögött, tekintettel arra, hogy a Habsburg ház trónfosztásának napja burkolt formában az
országgyűlési vitákban is megjelent, sejthetnénk némi ellenállási szándékot, de a közgyűlések
Komáromi Lapok, 1898. ápr. 16. 16. sz. 3.
Budapest, 1898. ápr. 12. 101. sz. 4.
1166
Egyetértés, 32. évf. 1898. ápr. 19. 108. sz. 3.
1167
Egyetértés, 32. évf. 1898. ápr. 13. 102. sz. 3.
1168
Győri Hírlap, 42. évf. 1898. máj. 3. 99. sz. 1.
1169
Honti Lapok, 4. évf. 1898. ápr. 12. 3.
1170
Felsőmagyarország, 14. évf. 1898. ápr. 6. 78. sz. 2.
1171
Közérdek, 17. évf. 1898. ápr. 7. 1.
1172
Dunántúli Hírlap, 1898. ápr. 14. 30. sz. 4.
1173
Dunántúli Hírlap, 6. évf. 1898. ápr. 14. 30. sz. 1-2.
1174
A beszédet lásd KLÖM XII, 424-438.
1175
Egyetértés, 1898. ápr. 20. 109. sz. 2.
1176
Liptó, 6. évf. 1898. ápr. 17. 16. sz. 2.
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Maros, 29. évf. 1898. ápr. 17. 31. sz. 3.
1178
Székely Lapok, 27. évf. 1898. ápr. 17. 31. sz. 2.
1179
Felsőmagyarország, 14. évf. 1898. ápr. 13. 83. sz. 5.
1180
Székesfehérvár és vidéke, 26. évf. 1898. ápr. 12. 42. sz. 1-4.
1181
Tiszavidéki Hírlap, 3. évf. 1898. ápr. 16. 16. sz. 3.
1182
Vasvármegye, 31. évf. 1898. ápr. 14. 30. sz. 4-5.
1183
Kárpáti Lapok, 4. évf. 1898. ápr. 17. 16. sz. 3.
1184
Egyetértés, 32. évf. 1898. ápr. 19. 108. sz. 3.
1185
Egyetértés, 32. évf. 1898. ápr. 13. 102. sz. 3.
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menete, és a szónoklatok lojális hangvétele ennek minden tekintetben ellent mondanak. Bár
Maros-Torda vármegye, illetve Marosvásárhely város díszközgyűlésének dátumára a
függetlenségi sajtó is felfigyelt,1186 a törvényhatóság ellenzékisége annyiban merült ki, hogy
ünnepi beszédében a polgármester március 15-ét és április 11-ét egyaránt fontosnak nevezte.1187
Összehasonlítva a megyeszékhelyek március 15-i és április 11-i ünneplését megállapíthatjuk,
hogy a forradalom emléknapján a megyeszékhelyeknek összesen 35%-a ünnepelt a
közigazgatás legmagasabb szintjén törvényhatósági vagy egyszerű városi díszközgyűléssel,
míg az új nemzeti ünnepről, a megyeszékhelyeket tekintve azok legalább 86%-a emlékezett
meg díszközgyűlés vagy rendes megyei közgyűlés formájában.1188
4.4. Az ünnepségek jellege március 15-én, illetve április 11-én
Április 11-e törvénybe iktatása ellenére, március 15-e ötvenedik évfordulóját a nép még a
korábbi éveknél is látványosabban, fényesebb külsőségek között, hatalmas tömeges részvétel
mellett ünnepelte meg. Az országgyűlés megszavazva a miniszterelnök indítványát és március
15-én szünetet tartott.1189 Az ország szinte minden településén nagyszabású ünnepségeket
rendeztek. A városok középületeit és magánházait már az ünnep előestéjén kivilágították és
fellobogózták. Néhány kivétel a kormány iránti lojalitás kifejezéseképpen persze akadt. Így
nem került ki a nemzeti zászló a fővárosban az állami középületekre.1190 Nyitrán sötétben állt a
vármegyeháza, a törvényszék, a járásbíróság és a királyi ügyészség épülete. 1191 Az üzletek
többnyire önként zárva tartottak, a kirakatokat tulajdonosaik a 48-as időkre emlékeztető
tárgyakkal díszítették fel. A házakon elhelyezett feliratok a forradalom és szabadságharc iránti
lelkesedés kifejezése mellett az uralkodót is éltették.1192 Az ünnep reggelén számos településen
mozsárágyúk durrogása vagy utcai zenekar ébresztette a helyi polgárokat. Délelőtt a
templomokban hálaadó istentiszteletekkel emlékeztek a forradalom emléknapjára, ezeken
többnyire megjelentek a megyei és a városi tisztikar tagjai. A helyi közigazgatás erre az
alkalomra összehívott díszközgyűléssel vagy külön ünnepséggel emlékezett. Amennyiben a
tisztviselők nem vették kezükbe az ünnep megszervezését, úgy többnyire a helyi 48-as egyletek,
olvasókörök, polgári egyesületek kezdeményezték a megemlékezéseket. Számos helyen a
zártkörű ünnepségek mellett a közönség kivonult a város főterére, vagy a település 48-as

„A legkurucabb város és vármegye kétségtelenül Marosvásárhely és Maros-Torda vármegye törvényhatósága,
mely a szabadságharc 50-ik évfordulóját tehát ugyanazon napon ünnepli, amelyen a debreceni országgyűlés
kimondta a függetlenségi nyilatkozatot. (…) Mégis csak kuruc főispánja lehet Maros-Torda vármegyének, hogy
nem fél Bánffy haragjától.” Budapest, 22. évf. 1898. ápr. 16. 105. sz. 4.
1187
„Március 15-ét a magyar nemzet avatta fel a szabadság ünnepévé s a hagyomány szentelte meg, április 11-ét
pedig a törvényhozás és a magyar nemzet alattvalói szeretetétől, hűségétől környezett apostoli király avatták
magasztos és örök nemzeti ünneppé, hogy az 1848-iki eszmények kultuszában találkozva: együtt dobogtassa a
király és a nemzet szívét, s kegyelettel és hálás érzelemmel együtt örvendezzenek azon nagy alkotásoknak, melyek
a modern Magyarország megteremtésére szilárd alapul szolgáltak!” Székely Lapok, 27. évf. 1898. ápr. 17. 31. sz.
2.
1188
A megyék közül Heves, Szabolcs, Brassó, Tolna, Békés, Zala, Somogy, Komárom és Szatmár megyék nem
emlékeztek meg április 11-éről megyei közgyűlés formájában. (Bars, Nagyküküllő és Szeben megyékről nincs
adat.)
1189
A képviselőház ülésének szünetelését Madarász József vetette fel három napos szünet elrendelését kérve a
háztól március 14-16 között. Horánszky Nándor csak két napra, március 14-ére és 15-ére, míg Bánffy Dezső
miniszterelnök csak március 15-e napjára indítványozott szünetet. KN 1896-1901. 258. ülés (1898. márc. 9.) XIV.
köt. 4-6.
1190
Budapesti Hírlap, 1898. márc. 16. 75. sz. 1.
1191
Pesti Hírlap, 1898. márc. 19. 78. sz. 5.
1192
Zalaegerszegen a városban a következő feliratokat helyezték el: „Kossuth”, „Petőfi”, „Deák”, „Éljen a
király!” Zalamegye, 1898. márc. 20. 12. sz. 1.
1186
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emlékművéhez, illetve a közeli 48-as honvéd sírokhoz, ahol sok esetben nagyszabású tömeges
demonstráció mellett, ünnepi műsor kíséretében emlékbeszédekre került sor.
Március 15-e alkalmából a hagyományos ellenzéki választókerületekben, elsősorban az alföldi
nagyobb városokban, a helyi függetlenségi párti országgyűlési képviselők tartottak aktuális
politikai felhangokkal átszőtt beszédeket. Barabás Béla Aradon a vértanúk szobránál 10 ezer
ember előtt mondta el ünnepi beszédet.1193 Kossuth Ferenc Cegléden délelőtt a város
díszközgyűlésén, délután a honvédek sírjánál emlékezett meg 1848 hőseiről.1194 A Gyulán
tartott népgyűlésen Bartha Miklós szónokolt, akit az ünnep alkalmából a helyi polgárok
valóságos rajongással vettek körül, este lakásánál szerenádot adtak és kivilágított ablakaikba
Bartha virágfüzérrel koszorúzott arcképét helyezték ki.1195 Polczner Jenő Szegeden a honvéd
emlékműnél,1196 Illyés Bálint Bihar-Derecskén a templom előtti téren beszélt.1197 Monoron a
városháza előtt a szabad ég alatt a képviselőtestület díszközgyűlést tartott, melyet Lukáts Gyula
közel egy órás ünnepi szónoklata követett.1198 Nagykőrösön a város képviselője, Eötvös Károly
10-12 ezer ember előtt emlékezett a 48-as nagy időkre.1199 Mezőssy Béla Újfehértón a város
piacterén,1200 Meskó László a Békés városában rendezett ünnepi népgyűlésen,1201 Endrey Gyula
Hódmezővásárhelyen a Kossuth téren 10-15 ezer ember előtt tartott ünnepi beszédet.1202
Szentesen a Széchenyi emlékkertben rendezett városi díszközgyűlést követően Lakos Imre
polgármester mellett Sima Ferenc, a város függetlenségi képviselője 15 ezer ember előtt
beszélt.1203 Az említetteken kívül a függetlenségi képviselők közül még utcai
tömegrendezvényen megemlékezést tartott Kende Béla Mátészalkán,1204 Luby Géza
Fehérgyarmaton,1205 Sturman György Mezőkeresztesen,1206 Tóth János Túrkevén1207 és Balogh
László Nagyszalontán.1208 Képviselőtestületi díszközgyűlésen mondott beszédet Szederkényi

Budapest, 1898. márc. 16. 75. sz. 5-6.
Egyetértés, 1898. márc. 17. 76. sz. 2.
1195
Egyetértés, 1898. márc. 16. 75. sz. 4.
1196
Szegedi Híradó, 1898. márc. 16. 1-4.
1197
Budapest, 1898. márc. 18. 77. sz. 13. Illyés Bálint 1887-től kezdve, utoljára az 1906-os választásokon Bihar
megye bárándi kerületének függetlenségi párti országgyűlési képviselője. OGY. ALM. 1906, 127.
1198
Budapest, 1898. márc. 18. 77. sz. 13. Lukáts Gyula 1884-ben Bihar megye szalontai, 1887-ben a Fejér megyei
rácalmási, 1892-ben ismét a szalontai, 1896-1905 között a pest megyei monori kerületet képviselte, 1905-ben és
1906-ban pedig Vas megye Körmend kerülete választotta meg függetlenségi programmal. OGY. ALM. 1906, 161162.
1199
Egyetértés, 1898. márc. 22. 81. sz. 4.
1200
Egyetértés, 1898. márc. 17. 76. sz. 3. Mezőssy Béla 1896-1901. évi országgyűlésen Szabolcs megye Nagykálló
kerületének függetlenségi párti országgyűlési képviselője. OGY. ALM. 1897, 303.
1201
Budapest, 1898. márc. 18. 77. sz. 13. Meskó László 1892-ben Irányi Dániel halála révén Békés város
függetlenségi párti programmal országgyűlési képviselővé választotta. 1896-ban Békés, majd 1905-ben, 1906-ban
és 1910-ben Nyíregyháza város függetlenségi képviselője. OGY. ALM. 1910, 359-360.
1202
Vásárhely és Vidéke, 1898. márc. 17. 23. sz. 2. Endrey Gyula az 1896-1901. évi országgyűlésen
Hódmezővásárhely függetlenségi párti országgyűlési képviselője. OGY. ALM. 1897, 226.
1203
Pesti Hírlap, 1898. márc. 17. 76. sz. 7.
1204
Egyetértés, 1898. márc. 16. 75. sz. 4. Kende Béla az 1896-1901. évi országgyűlésen Szatmár megye
Mátészalkai kerületének országgyűlési képviselője függetlenségi programmal. OGY. ALM. 1897, 270.
1205
Pesti Hírlap, 1898. márc. 17. 76. sz. 7. Luby Géza az 1896-1901. évi országgyűlésen Szatmár megye
Fehérgyarmat kerületének függetlenségi párti országgyűlési képviselője. OGY. ALM, 1897, 291.
1206
Pesti Hírlap, 1898. márc. 12. 79. sz. 6. Sturman György az 1896-1901. évi országgyűlésen Borsod megye
Mezőkeresztes kerületének függetlenségi párti országgyűlési képviselője. OGY. ALM. 1897, 342-343.
1207
Budapest, 1898. márc. 18. 77. sz. 13. Tóth János 1896-1901. évi országgyűlésen Jász-Nagykun-Szolnok megye
Mezőtúr kerületének függetlenségi országgyűlési képviselője. OGY. ALM. 1897, 369.
1208
Budapest, 1898. márc. 28. 87. sz. 3. Balogh László 1896-os és 1901-es országgyűlési választásokon Bihar
megye Nagyszalontai kerületének függetlenségi párti országgyűlési képviselője. OGY. ALM. 1901, 206.
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Nándor volt függetlenségi párti országgyűlési képviselő Egerben,1209 illetve Barta Ödön
Beregszászon a megye díszközgyűlésén.1210 Zártkörű megemlékezésen emelkedett szólásra
Boda Vilmos Szekszárdon a polgári olvasókörben tartott ünnepségen,1211 illetve Polonyi Géza
Hajdúszoboszlón a város esti bankettjén.1212 A március 15-ét követő napokban Holló Lajos és
Szederkényi Nándor jelenlétében rendeztek nagyszabású emlékünnepséget Zentán.1213
A fővárosi rendezvényeken is a Függetlenségi Párt képviselői voltak a hangadók. A polgárság
délelőtti, Lovardában tartott ünnepségén Győry Elek, a Múzeumkertben Holló Lajos,1214 a
budai honvéd szobornál Meszlény Lajos1215 és Lakatos Miklós1216 mondott ünnepi beszédet.
Kisebb arányban ugyan, de a március 15-i ünnepségeken – a korábbi évekhez képeset –
meglepően nagy számban találkozunk kormánypárti országgyűlési képviselőkkel is, sőt
Kecskeméten a városháza előtti téren Nagy Mihály, a város I. kerületének Szabadelvű párti,
illetve Horváth Ádám a II. kerület függetlenségi országgyűlési képviselője egyaránt beszélt a
több ezer fős ünneplő közönségnek.1217 A fővárosban a függetlenségi ellenzék esti Vigadóban
megrendezett bankettjén pedig megjelent Szilágyi Dezső, a képviselőház szabadelvű párti
elnöke is.1218 Igaz beszédet nem mondott, utcai nyilvános tömegrendezvényen nem
mutatkozott, és 1878-1886 között, kilépve a kormánypártból a mérsékelt ellenzékhez
csatlakozva, bizonyos fokú ellenzéki múlttal is rendelkezett, mégis jelenléte azt jelzi, hogy a
forradalom és a szabadságharc emlékének megünneplése kevésbé élesen osztotta meg a
kormánypártot és az ellenzéket, mint arra akár a képviselőházi vitából vagy a kormány erőteljes
fellépéséből következtethetnénk. További kormánypárti országgyűlési képviselők március 15i szerepvállalásáról is tudunk. Nyíregyházán Ferlicska Kálmán,1219 Újvidéken Rohonyi

Egri Hiradó, 1898. márc. 16. 22. sz. 3. Szederkényi Nándor 1873-ban a pest megyei dunapataji kerületet, 1878tól pedig folyamatosan egy megszakítással (ugyanis az 1896-os választás során nem nyert mandátumot) utoljára
az 1906 választáson mandátumot nyerve Eger városát képviselte függetlenségi párti programmal. OGY. ALM. 1906,
225.
1210
Bereg, 1898. márc. 20. 12. sz. 1-2. Barta Ödön 1881-ben a Függetlenségi Párt egyik alapító tagja. 1896-1910
között Bereg megye Felvidék kerültének függetlenségi párti országgyűlési képviselője. 1910-ben pártonkívüli
függetlenségi programmal a nagyszőlősi kerület képviselőjévé választották. OGY. ALM. 1910, 227.
1211
Budapest, 1898. márc. 17. 76. sz. 3. Boda Vilmos 1884-től a szekszárdi kerület függetlenségi párti
országgyűlési képviselője. OGY. ALM. 1897, 211.
1212
Pesti Hírlap, 1898. márc. 17. 76. sz., 7.
1213
Budapest, 1898. márc. 30. 89. sz. 3.
1214
Kis Ujság, 1898. márc. 16. 75. sz. 3. Holló Lajos 1887-től kezdve folyamatosan, utoljára az 1910-es
választásnál Kiskunfélegyháza függetlenségi párti országgyűlési képviselője. OGY. ALM. 1906, 299-300.
1215
Meszlény Lajos 1881-1892 között Fehér megye bodajki kerületének, majd 1896-ban ugyanebben a megyében
Csákvár kerület függetlenségi párti országgyűlési képviselője. A Függetlenségi Párt nevében ő és Bartha Miklós
ment ki Turinba Kossuth holttestét hazakísérni. OGY. ALM. 1897, 302.
1216
Lakatos Miklós harcolt a szabadságharcban. (A gömör megyei vörössapkás zászlóalj toborzó főnöke volt.)
1892-től Abaúj-Torna megye szini kerületének függetlenségi párti országgyűlési képviselője. (1867-1892 között
a megye főszolgabírója volt.) OGY. ALM. 1897, 282.
1217
Egyetértés, 1898. márc. 20. 79. sz. 2., OGY. ALM. 1897, 309., OGY. ALM. 1897, 258.
1218
Szilágyi Dezső már 1871 őszétől országgyűlési képviselő a gyulafehérvári kerületben Deák-párti programmal.
1877 végén a vámkérdés miatt kivált a kormánypártból és az Egyesült Ellenzék egyik alapítója lett. 1878-1887
között a főváros józsefvárosi kerületének, 1887-től Pozsony I. kerületének országgyűlési képviselője. 1886
márciusában kilépett a Mérsékelt Ellenzékből, majd 1889-től ismét a Szabadelvű Párt tagja lett. 1889-1895 között
igazságügy miniszter. Jelentős szerepe volt az egyházpolitikai törvények kidolgozásában. 1895-1898 között a
képviselőház elnöke. 1898 őszén, a Tisza lex elfogadásakor, lemondott képviselőházi elnöki tisztéről és ismét
kilépett a Szabadelvű Pártból. 1899-ben Széll Kálmán kormányalakítás után visszatért a Szabadelvű Pártba.
UMÉL 2001-2007, 6. köt. 416-417.
1219
Egyetértés, 1898. márc. 16. 75. sz. 4. Ferlicska Kálmán az 1896-1901. évi országgyűlésen Nyíregyháza város
szabadelvű párti országgyűlési képviselője. OGY. ALM. 1897, 237.
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Gyula,1220 Enyingen dr. Purgly Sándor,1221 a veszprémi városháza erkélyéről pedig Szabó
Imre1222 szólt az egybegyűltekhez. Zártkörű március 15-i rendezvényen alkalmi beszédet
mondott még Máramarosszigeten a Vigadóban rendezett ünnepségen Várady Gábor volt
kormánypárti képviselő,1223 Nagyenyeden a banketten Török Bertalan,1224 a túrócszentmártoni
esti társas vacsorán dr. Lehoczky Vilmos,1225 a veszprémi polgári társaskör ünnepélyén pedig
Óvári Ferenc.1226 Zomborban a városházán rendezett ünnepségen Kozma László,1227 Léván a
városi díszközgyűlésen pedig Leidenfrost László.1228 Kormánypárti képviselők jelenlétéről
tudunk még Rimaszombat,1229 Selmec és Bélabánya1230 valamint Vác1231 március 15-i
ünnepségein is.
A nemzeti párti képviselők, annak ellenére, hogy a párt vezére Apponyi Albert a képviselőházi
vita során kiállt az új nemzeti ünnepnap, április 11-e mellett, aktívan kivették részüket a március
15-i ünnepi megmozdulásokban. Apponyi Albert szintén részt vett a fővárosi polgárság
Lovardában rendezett ellenzéki jellegű ünnepén, de nyilvános beszédet nem mondott. Ezzel
ellentétben pártjának számos képviselője utcai tömegrendezvényeken, városi és megyei
díszközgyűlésen emlékezett meg a márciusi forradalom emlékéről. A fővárosi rendezvényeken
a Lovardában Horányszky Nándor a Nemzeti Párt egyik alapítója, országgyűlési képviselő1232
és Beöthy Ákos, korábban nemzeti párti képviselő1233 mondták az ünnepi beszédet.
Újvidék, 1898. márc. 20. 12. sz. 1-2. A képviselő pártállását csak az 1887-es országgyűlési almanach említi,
akkor Bács-Bodrog megye Kulpin kerületének országgyűlési képviselője szabadelvű programmal. 1894-1896
között a hódsági, 1896-tól 1906-ig Újvidék város képviselője. 1910-ben két helyen is megválasztották
képviselőnek, de végül az igazságügyi minisztérium politikai államtitkára lett. OGY. ALM. 1888, 291., OGY. ALM.
1910, 400., TOTH 1973, 307.
1221
Egyetértés, 1898. márc. 17. 76. sz. 2. Purgly Sándor Veszprém megye enyingi kerületének egy alkalommal
1896-ban volt képviselője szabadelvű párti programmal. OGY. ALM. 1897, 325.
1222
Egyetértés, 1898. márc. 16. 75. sz. 4. Szabó Imre 1890-1901 között Veszprém város szabadelvű párti
országgyűlési képviselője. OGY. ALM. 1897, 343.
1223
Máramaros, 1898. márc. 16. 11. sz. 4. Várady Gábor 1861 óta Máramaros megye técsői kerületének
országgyűlési képviselője, utoljára az 1887-es országgyűlésen. Először balközép, majd a fúzió után szabadelvű
párti programmal. A Máramarosi Honvédegylet elnöke. OGY. ALM. 1887, 330-331.
1224
Közérdek, 1898. márc. 17. 22. sz. 5. Török Bertalan 1896-1906 között Nagyenyed kerület szabadelvű párti
országgyűlési képviselője. OGY. ALM. 1905, 413.
1225
Felvidéki Híradó, 1898. márc. 20. 12. sz. 2. Lehotzky Vilmos 1893-1901 között Túróc megye Szucsány
kerületének szabadelvű párti országgyűlési képviselője. OGY. ALM. 1897, 287.
1226
Egyetértés, 1898. márc. 16. 75. sz. 4. Óvári Ferenc Veszprém megye Nagyvázsony kerületének 1892., 1896.,
1901. évi választáson szabadelvű párti képviselője lett, az 1905-ös választás alkalmával az Új Párt színeiben
választották meg. 1910-ben pedig Veszprém képviselője függetlenségi, illetve a Justh-párt színeiben. OGY. ALM.
1905, 355., OGY. ALM. 1910, 378.
1227
Zombor és Vidéke, 1898. márc. 17. 22. sz. 5. Kozma László egy alkalommal 1896-ban volt Bács-Bodrog
megye Újverbász kerületének szabadelvű párti országgyűlési képviselője. OGY. ALM. 1897, 279.
1228
Bars, 1898. márc. 20. 12. sz. 2. Leidenfrost László Bars megye Léva kerületének megválasztott szabadelvű
párti országgyűlési képviselője 1896., illetve az 1901. évi választásokon. OGY. ALM. 1901, 306.
1229
Az esti díszvacsorán megjelent Kubinyi Andor, a megye rimaszombati kerületének szabadelvű párti
országgyűlési képviselője. Gömör-Kishont, 1898. márc. 17. 11. sz. 2-4., OGY. ALM. 1897, 281.
1230
A helyi vigadó nagytermében az akadémiai ifjúság bankettet rendezett, melyen megjelent Farbaky István, Hont
megye Selmecbányai kerületének szabadelvű párti országgyűlési képviselője. TOTH 1973, 244., OGY. ALM. 1897,
233.
1231
A váci ünnepség keretében mintegy 9.000 ember vonult a budapesti országúton található honvéd emlékhez. A
menetben részt vett a váci kerület szabadelvű párti országgyűlési képviselője, Gajári Géza is. Beszédet nem
mondott. Budapest, 1898. márc. 18. 77. sz. 13., OGY. ALM. 1897, 242.
1232
Horánszky Nándor 1872-ben Szolnok, 1881-1892 között Esztergom, 1892-ben, 1896-ban, 1901-ben AbaújTorna megye Szepsi kerületének országgyűlési képviselője. A Mérsékelt Ellenzék, majd a Nemzeti Párt egyik
vezetője. OGY. ALM. 1901, 281-282.
1233
Beöthy Ákos 1872-ben Deák-párti programmal a kismartoni kerület képviselője. A fúzió után a Sennyey féle
konzervatív párt, majd a Mérsékelt Ellenzék tagja lett. 1878-ban a csornai, 1884-ben a somló-vásárhelyi, 18921220
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Esztergomban a városi képviselőtestület díszközgyűlésén Frey Ferenc, 1234 Gömör és Kishont
megye díszközgyűlésén Rimaszombatban pedig Szentiványi Árpád beszélt.1235 A Pest megyei
Nagy Abony utcai tömegrendezvényén Gullner Gyula mondott ünnepi szónoklatot a párt
képviseletében.1236 Tállya községben pedig Bernáth Béla, Zemplén megye Mád kerületének
nemzeti párti országgyűlési képviselője emlékezett.1237
Ezzel szemben az április 11-i ünnepségeken alig találkozunk országgyűlési képviselőkkel. A
Függetlenségi Párt testületileg távol tartotta magát a hivatalos nemzeti ünneptől, a Nemzeti Párt
ilyen értelmű határozatot nem hozott, így előfordult, hogy képviselőik szerepet vállaltak a
kötelező ünnepségen. Jelentőségéhez képest elenyésző számban álltak ki a kormánypárti
országgyűlési képviselők az általuk is megszavazott hivatalos ünnep mellett. Míg a március 15e alkalmából 13 kormánypárti képviselő vett részt ilyen vagy olyan formában az ünnepségeken,
addig április 11-én mindössze három szabadelvű párti képviselő jelenlétéről tudunk. Nyitrán a
megye április 15-én megtartott díszközgyűlésén dr. Janits Imre, a város szabadelvű párti
országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet.1238 Kis-Küküllő megye a kötelező nemzeti
ünnepet nagy lelkesedéssel ülte meg, ugyanis április 11-e alkalmából avatták fel a helység új
közkórházát. Nyilván az elkészült épület felavatásának időpontját igazították a hirtelen jött
kötelező nemzeti ünnephez. A jelentős eseményen megjelent Apáthy Péter, a kerület
szabadelvű párti képviselője is.1239 Komáromban a városi törvényhatósági díszközgyűlésen
Megjelent Tuba János Komárom szabadelvű párti országgyűlési képviselője.
1240
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Dobra kerületének nemzeti párti országgyűlési képviselője tartotta.1241 A kötelező hivatalos
ünnepet a törvényhatóságok leginkább a főispánok vezetésével ülték meg.
A hagyományosan erős függetlenségi megyékben az ellenzék nyíltan elhatárolódott a kötelező
nemzeti ünneptől és képviselőik nem jelentek meg a törvényhatósági díszközgyűléseken. Így
az ellenzék távol tartotta magát Arad megyében,1242 Csanád megyében1243 Nagyváradon.1244
Arról már szóltunk, hogy Heves és Szabolcs megye, valamint Győr város törvényhatósága
ben pedig Kassa város képviselője. 1901-ben pártonkívüli ellenzéki programmal ismét Kassa város választotta
meg képviselőjének. OGY. ALM. 1901, 221.
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semmilyen formában nem ülte meg a hivatalos nemzeti ünnepet. Debrecenben április 11-e
tiszteletére este a színházban a szabadságharc témájához kötődő, Budavár bevételét bemutató
díszelőadást tartottak.1245 Hódmezővásárhelyen a muszáj ünnep teljes érdektelenség mellett
zajlott. A díszközgyűlésen a 208 bizottsági tagból 59 volt jelen.1246 Selmec- és Bélabánya
ünnepségen az akadémiai ifjúság testületileg nem vett részt.1247
Ezzel szemben voltak olyan megyék és városok, melyek látványosan igyekeztek megfelelni a
kormány szándékának és az előírtnál is fényesebb külsőségek között ünnepeltek április 11-e
alkalmából. Komáromban1248 és Lőcsén1249 katonai zenekarok járták a város utcáit.
Magyaróváron találkozunk az egyik legintenzívebb ünnepléssel. A két testvérváros, Moson és
Magyaróvár polgárai együtt ünnepeltek. Már korán reggel 48 ágyúlövés jelezte az ünnepnapot,
utána zenekarok ébresztővel járták be a fellobogózott városok utcáit. Pálffy Daun Vilmos
főispán díszmagyarban vezette a megyei tisztikart az ünnepi istentiszteletre a katolikus
templomba. A megyei díszközgyűlést követően délben közös ebédre gyűltek össze a közgyűlés
résztvevői a városháza nagytermében. Az ünnepi pohárköszöntők után a képviselők nagy
lelkesedésükben vállukra véve hordozták körül a főispánt, az alispánt és Mándy Gyula megyei
aljegyzőt, mellesleg volt 48-as honvédet, a teremben. Este a mosonyiak és az óváriak
fáklyásmenetet rendeztek.1250 Az ünneplés sikeréhez valószínűleg hozzájárulhatott, hogy
Pogány József alispán állítólag szigorú rendeletet bocsátott ki a községek jegyzőihez, hogy
jelenjenek meg a díszközgyűlésen.1251 A díszközgyűlés mellett egyéb zártkörű rendezvényre
került sor néhány megyeszékhelyen és törvényhatósági jogú városban is. A főispán társas
ebédet rendezett Besztercén,1252 Beregszászon,1253 Csíkszeredán,1254 Debrecenben,1255
Szombathelyen1256 és Déván.1257 Ipolyságban hangverseny és táncmulatság,1258 Nagyszőlősön
díszebéd és külön megemlékezés volt a megtorlás áldozatairól.1259 Szabadkán a Mária Terézia
parkban a tűzoltó zenekar hangversenyt adott.1260 Sepsiszentgyörgyön a városháza
dísztermében közebéd volt, majd este fényes kivilágítás.1261 Kassán az április 11-i új nemzeti
ünnephez igazítva nyitották meg a korszak egyik legjelentősebb, a szabadságharcnak emléket
állító ereklye kiállítását, melyre az ország számos pontjáról küldtek be szabadságharcos
emlékeket. (Jelentős mértékben járult hozzá a kiállítás anyagához az aradi ereklyemúzeum.) A
megnyitón részt vett a város és a megye előkelősége, a főispán, az alispán, a polgármester, a
városi főügyész, a főkapitány, Éder Ödön Kassa város szabadelvű párti országgyűlési
képviselője is,1262 a helyi ügyvédi kamara elnöke, valamint Matolay Etele Zemplén megye
alispánja, a kassai főgimnázium és a főreáliskola igazgatója, és kb. 2000 fős közönség. A felsőmagyarországi múzeum választmánya 1897. november 10-én határozta el a kiállítás
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létrehozását, nyilván 1848 ötvenedik évfordulójának tiszteletére, bár feltehetően a nagyszabású
megnyitót nem az akkor még „ismeretlen” új nemzeti ünnep napjára tervezték.1263
Leginkább március 15-én, de néhány törvényhatóságnál április 11-e alkalmából emlékeztek
meg hivatalosan az 1848-as honvédekről. Pozsonyban pénzsegélyt osztottak a rászoruló
honvédeknek.1264 Temesváron az idős honvédek közül harmincan a várostól két-két aranyat
kaptak.1265 A Vas megyei díszközgyűlésen száz öreg 48-as honvéd állt sorfalat az új nemzeti
ünnep tiszteletére. A megyei díszközgyűlés tagjainak rendezett díszebédre meghívták a
honvédeket is, akiket külön teremben vendégeltek meg az alkalomból. A főispán személyesen
járt körbe asztalaiknál és egyesével köszöntötte őket.1266
4.5. Március 15-e megünneplése a fővárosban
Leginkább a fővárosi március 15-i rendezvényein látszódott meg, hogy a hivatalos
Magyarország hivatalból távol tartotta magát az ünnepségektől. Tekintettel arra, hogy nem
állami ünnepről volt szó, az ünnepség megszervezését a fővárosban civil kezdeményezésre a
város polgársága és az egyetemi ifjúság vette kezébe. A rendezőbizottság a sajtó útján tette
közzé a fővárosi megemlékezés programját, mely szerint délelőtt ünnepségre került sor a
Nemzeti Lovardában, ezt követően az emlékezők délután 2-kor gyülekeztek a Vámház és az
Eskü tér közötti Duna parti szakaszon, ahonnan testületileg vonultak a Nemzeti Múzeum elé.
A múzeumkerti megemlékezés után az ünnepélyes menet a budai honvéd szoborhoz ment majd
délután fél 6-kor pedig a Petőfi-szobor előtt fejeződött be a nyilvános program. Este 8-kor a
Vigadóban 2.500 terítékes bankett zárta a napot, melyre jegyeket az egyesületek, a különféle
polgári körök és társaságok helyiségeiben lehetett vásárolni.1267 A rendezők szintén felhívásban
kérték a főváros polgárait, hogy a szabadság félévszázados ünnepén díszítsék fel házaikat és
zárják be üzleteiket. Nem kerültek ki a nemzeti lobogók az állami középületekre, így a Nemzeti
Színházra és az Operára sem.1268 A főváros magánházai azonban ünnepi díszbe öltöztek, még
a főúri palotákat is fellobogózták.1269 Az üzletek nagy részét, saját tulajdonosaik döntése
értelmében, a kora délelőtti órákban bezárták. A honvédség napiparancsba kapta, hogy március
15-én sem önkéntes, sem tiszt századostól lefelé nem mutatkozhat az utcán.1270
Az ünnep alkalmából az Országos Függetlenségi és 48-as Párt március 9-i ülésén, a magyar
nemzethez címezve, egy ünnepélyes hangvételű szózatot fogalmazott meg, melyet 20 ezer
példányban osztottak ki a fővárosban.1271 A szózatban a nép számára összefoglalták a 48-as
vívmányok lényegét, értelmezték az 1848-as polgári átalakulást és az áprilisi törvényeket.
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Érdekes, hogy a szabadságharcról egyetlen szót sem ejtettek.1272 Az aktuális politikai helyzetre
vonatkozó elégedetlenséget is csak egy gondolat erejéig említették meg a szerzők.1273
Az 1848/49-es honvédegyesületek országos központi bizottsága is elhatárolódott a polgárság
megemlékezésétől. A honvédegyletek a dualista rendszer konszolidációjával párhuzamosan
fokozatosan idomultak a hivatalos Magyarország elvárásaihoz és a Szabadelvű Párt vezére,
Podmaniczky Frigyes báró elnöklete alatt tartott március 9-i ülés kimondta, hogy hivatalos
formában, testületileg nem kívánnak részt venni az ünnep rendezvényein, tekintettel arra, hogy
„március 15-e és a honvédség között semmiféle összefüggést nem látnak.”1274 A
honvédegyletek tagsága, mely hagyományosan eddig országszerte mindig aktív részese volt a
március 15-i megemlékezéseknek, nyilván nem tudott egyet érteni a vezetőség döntésével.
Krivácsy József, volt 48-as tüzérezredes, aki rendszerint a fővárosi májusi, a korábbi évek során
május 21-én, Buda visszafoglalásának emlékére rendezett ünnepségek egyik állandó fő
szervezője volt,1275 felháborodva vette tudomásul az elnökség döntését és a függetlenségi
sajtóban felhívást tett közzé a 48-as honvédekhez, kérve bajtársait, hogy minél nagyobb
számban jelenjenek meg az ünnepségeken.1276
A fővárosi rendezőbizottság hatáskörén kívül esett a délelőtti, a Petőfi Társaság által rendezett
ünnepi megemlékezés a fővárosi Vigadó nagytermében,1277 melyen Jókai Mór, Rákosi Jenő,1278
Feszty Árpád, valamint az egyetemi ifjúság nevében Tóth Ödön mondott beszédet.1279 Az
ünnepségen felállították azt a kézi nyomda prést, melyen ötven évvel ezelőtt kinyomtatták a
Nemzeti Dalt. A Vigadó nagytermének ünnepi berendezését Zala György vállalta magára Az
eseményre mintegy ezer meghívót küldtek ki a parlamenti képviselőknek, a minisztereknek, a
Tudományos Akadémia tagjainak, a Kisfaludy Társaságnak valamint minden művészi, irodalmi
A szabadságharc leverésére és a megtorlásra a szózat szövegében közvetve csak egyetlen mondat utal.
„Megemlékezünk e napon a múltról, hogy annak gyászából és dicsőségéből tanulságot és honfiérzetet gyűjtsünk
a jelenre.” Uo.
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és kulturális egyesületnek. Az ünnepségen részt vett Szilágyi Dezső a képviselőház elnöke, és
Károlyi Tibor a főrendiház alelnöke is. Kiemelt helyet foglalt el még a közönség soraiban
Damjanich János özvegye. Jókai ünnepi beszédében a hivatalos Magyarország nézőpontjából
világította meg az ötven évvel ezelőtti forradalmi napokat, az 1848/49-es küzdelmekre
visszatekintve szavaival azt nyomatékosította, hogy a szabadságharcot követő hosszú
szenvedés után a kiegyezés végre elhozta a nemzet számára a megbékélést. „Félszázad múlt el
azóta, hogy az új korszak jelszavát elhangoztattuk: szabadság, egyenlőség, testvériség. Minő
félszázad, tele reménnyel küzdelemmel, sikerrel aztán kétségbeeséssel, bukással, súlyos
veszteséggel. De a mindenható csodákat tett értünk, visszaadva a reményt, a küzdelmeket a
diadalt, s most bánat nélkül tekinthetünk vissza a múltra.”1280 A képviselőház és a főrendiház
elnökének jelenlétével, valamint Jókai lojális beszédével a Petőfi Társaság ünnepe nem
hivatalosan ugyan, de a hivatalos Magyarországot képviselő március 15-i megemlékezésnek
tekinthető, véleményünk szerint.
Üde színfoltja volt az ünnepi megemlékezéseknek a délutáni békés, meghitt ünnepség a Pilvax
kávéházban, melyet a kávéház tulajdonosa szervezett. Jelen voltak a Petőfi Társaság
képviseletében Szinnyey József és Dalmady Győző, valamint Káldy Gyula az Operaház
igazgatója, Herczeg Miklós a Pázmány Péter Tudományegyetem rektora, Kovács Gyula
egyetemi professzor, Károly Hugó premontrei tanár és két 48-as honvéd. Jókai betegségére
hivatkozva nem ment el.
A nagy jubileum alkalmából a pesti egyetemi ifjúság március 13-15 között országos
diákkongresszust hívott össze a fővárosba. A kongresszus március 13-i ünnepi ülésén Jókai
Mór és Madarász József, az 1848. évi népképviseleti országgyűlés egykori tagja tartott
beszédet.1281 A szónokok mindenféle aktuális politikai felhang nélkül, a rendszer iránti teljes
odaadás hangján szóltak az ifjakhoz. Az ünnepség végén az elnökség sürgönyben hódolatát
fejezte ki Ferenc József királynak és táviratilag üdvözölte Wlassics Gyula vallás- és
közoktatásügyi minisztert.1282 A lojalitás eme megnyilvánulásai mellett ugyanakkor a diákok
határozatban fejezték ki, hogy örök időkre március 15-ét tekintik az 1848-as időszak
ünnepnapjának, és nem kívánnak részt venni a főváros által szerveződő április 11-i ünnepi
fáklyás felvonulásban sem, de ugyanakkor elítélik mindazokat a tüntetéseket, melyek esetleg
az új nemzeti ünnep erőszakos megzavarására irányulnának.1283 A jubileum alkalmából
Walentinyi Soma kezdeményezésére az egyetemi ifjúság gyűjtést indított a múzeum
lépcsőjénél később, 1900. március 15-én felállított Petőfi emléktáblára.1284 Az egyetemi ifjak
képviselői még az ünnepnap reggelén felkeresték a korábbi március 15-i megemlékezések
hagyományos színhelyét, a Kerepesi temetőben nyugvó Kilencek emlékművét1285. Az ifjúság
eredetileg Barabás Béla függetlenségi országgyűlési képviselőt kérte fel a megemlékezésre, de

Budapest, 22. évf. 1898. márc. 16. 75. sz. 9.
Az idős ellenzéki politikus Madarász is megnyugtató, békés szavakat intézett az ifjúsághoz: „Arra kérlek
benneteket édes barátaim, kedves fiaim, hogy tanuljatok sokat, szerezzetek tudományokat! Tanuljátok meg, hogy
nem a hivatal, nem a rang, nem a méltóság teszik az embert, hanem az egyéni jelenségek. A szabadság szeretetét
tartsátok meg az életpályán is, az önzetlenség legyen a vezető csillagotok, lelketek legyen erős, jellemetek tiszta,
mocsoktalan! Aminő hívek lesztek hazátokhoz, úgy áldjon meg benneteket az én Istenem! És most elbocsátalak
benneteket!” Budapest, 22. évf. 1898. márc. 14. 73. sz. 3.
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ő aradi elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni, ezért helyette Parcsetich László1286, az
országos diákszövetség volt elnöke mondott beszédet. Ezt követően Komáromy Zoltán, az
Egyetemi Kör elnökhelyettese méltatta a szabadsághősök emlékét. Az ifjúság koszorúját
Lenkey Géza a rendezőbizottság elnöke helyezte a vértanúk sírjára. 1287 Délután 2-kor
gyülekeztek a diákok ismét az Egyetem téren, ahol az Egyetemi Kör erkélyéről az eperjesi
Mandics Dezső mondott beszédet, majd a Kassáról érkezett Neuwirth Albert elszavalta a
Nemzeti Dalt. Ezt követően az egybegyűltek testületileg csatlakoztak a fővárosi polgárság
délutáni rendezvényeihez.
A főváros polgársága látványosan megmozdult az ünnep alkalmából, a korabeli tudósítók
szerint Kossuth 1894. évi temetése óta nem volt ennyi ember a pesti utcákon. A századforduló
felfokozott politikai légkörében leginkább a fővárosi ünnepségeken tört felszínre a mély
társadalmi és szociális feszültség. A Nemzeti Lovardában rendezett délelőtti ünnepségen
Horánszky Nándor, a Nemzeti Párt egyik alapítója, országgyűlési képviselő, Beöthy Ákos,
korábban nemzeti párti képviselő és Győri Elek, függetlenségi párti képviselő volt a
megemlékezés hivatalos szónoka, de mellettük hívatlan vendégek is megjelentek. A
szocialisták egy csoportja hangos bekiabálásokkal lapjuk, a Népszava egyik, a hatóságok által
a közelmúltban elkobzott példányát lobogtatva a sajtószabadság hiányára hívták fel a figyelmet.
A budai nemzeti asztaltársaság nevében pedig Jámbor Gyula ügyvéd egy új, radikális 12 pontot
olvasott fel, melyet a jelenlévő meghívott ünneplők közül sokan megütközéssel fogadtak.
Apponyi Albert, a Nemzeti Párt vezére pedig hirtelen távozásával fejezte ki véleményét a
követelésekkel kapcsolatban. A Budapesti Hírlap tudósítója szerint ez a 12 pont a polgárság
nevében ugyan, de a polgári eszmékkel teljesen összeegyeztethetetlen gondolatokat „hordott
össze”. A pontok tényleg egyfajta egyvelegét adták a közjogi ellenzéki, radikális polgári,
valamint szocialista jellegű igényeknek. Követelték Magyarország teljes, politikai és gazdasági
függetlenségét, önálló vámterületet, önálló nemzeti bankot, Magyarország területi épségének
helyreállítását és a nagyhatalmi törekvésekről való lemondást, az állandó magyar hadsereg
megszüntetését és alkotmányra fölesketett nemzetőrséget. Polgári jellegű igényeik között pedig
az általános választójog, teljes lelkiismereti-, gondolati-, szólás- sajtó- és vallásszabadság,
gyülekezési jog, és a főrendiház eltörlése szerepelt. Szocialista jellegű követeléseik a születési,
vagyoni, katonai, papi kiváltságok, valamint mindenféle cím, rang és rendjel eltörlésére, a papi
nőtlenség megszüntetésére, a nagy uradalmak állami kisajátítására irányultak. Hangsúlyozták

Dr. Parcsetich László egyetemi évei alatt az ifjúság egyik vezetője, az országos diákszövetség elnöke, a Mensa
Académica megalakítója volt. 1894. január 5-én Jókai 50 éves írói jubileumának nagyszabású ünnepségén az
ifjúság nevében, akkor, mint az egyetemi olvasókör elnöke, ő köszöntötte az írót. Lásd erre Vasárnapi Újság, 41.
évf. 1894. jan. 14. 2. sz. 23. A polgári származású fiatalember egyetemi tanulmányait követően a szocialista
mozgalomhoz csatlakozott, és az 1901. májusi pünkösdi szocialista kongresszuson már az elnökség soraiban
találjuk. Népszava, 29. évf. 1901. máj. 30. 60. sz. 1. A Nagyváradi Napló 1901. május 26-i számában Ady Endre
is megemlékezett a polgárfiúból lett szocialistáról.
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emellett az ingyenes állami közoktatás bevezetésének fontosságát. Az ünnepség végén a
szocialisták a Himnusz helyett tüntetőleg hangosan a Marseilleaise-t1288 énekelték.1289
A múzeumkerti rendezvényt is egyértelműen az ellenzéki hangok uralták. Az Egyetemi Kör
elnöke, Tóth Ödön megnyitó szavai és Wolfner Pál, az ifjúság szónokának ünnepi beszéde után
Holló Lajos függetlenségi párti országgyűlési képviselő utalva az aktuális, a nemzeti ünnep
körül kialakult heves politikai vitára azt hangoztatta, hogy a nép utcai forradalma, azaz március
15-e nélkül nem kodifikálták volna az áprilisi törvényeket sem. Az 1848. március 15-i
eseményeket Kardhordó Árpád1290elevenítette fel, majd az ünnepséghez csatlakozó nagyhírű
cigányzenészek kíséretében a tömeg rázendített a Szózatra és a Kossuth nótára. Fényfy Kálmán,
fehérmegyei földbirtokos, érces hangon tiltakozott április 11-ének tervezett megünneplése
ellen, majd Ditrói Mór, a kolozsvári egyetem hallgatója, az országos diákkongresszus elnöke a
múzeum lépcsőjének oldalfalára kiállva elszavalta a Nemzeti Dalt. Ezt követően egy hívatlan
szónok, Lukács János lépett a múzeum lépcsőjére és a magyar munkások nevében előadta a
Lovardából már ismert 12 pontot. A Budapesti Hírlap tudósítója szerint – a jelenlévő
szocialistákat kivéve – a nép kelletlenül hallgatta. A Kis Ujság megemlíti, hogy a Rákóczi
induló alatt, a távolból a szocialisták éneke, a Marseilleaise hallatszott.1291
A budai honvéd szobornál a feszültségektől terhes hangulat tovább fokozódott. Meszlény
Lajos1292 és Lakatos Miklós1293, aki egyben 48-as honvéd is volt, a Függetlenségi Párt nevében
alig tudta megtartani ünnepi beszédét, mivel a szocialista tüntetők folyvást rázendítettek a
Marseillese-re, melyet az ünneplő tömeg a Himnusz éneklésével próbált elnyomni. A Budapest
tudósítója szerint a szocialisták mintegy száz „vörös gombos” elvtársat rendeltek ki a honvéd
szoborhoz az ünnepség megzavarására. Az elszabadult indulatok közepette a hírek szerint tíz
szocialista nekirontott az egyetemi zászlónak, mire brutális verekedés tört ki. A szocialisták
megtépdesték a zászlót és az egyetemisták magyar díszruháját. A verekedés során kövekkel is
Ez a Marseillaise-nek az a változata volt, melynek magyar szövegét Gáspár Imre készítette, és a Népszava
tette közzé 1882. november 19-én. Gáspár nem volt szociáldemokrata, csak forradalmi vérű ifjú. Az ő szövege
sokkal finomabb, nem „mészárlásra buzdító”, mint az eredeti Verseghy-féle fordítás, mely még a jakobinus
mozgalom idején született meg. (Ennek refrénje ugyanis így hangzik: „Fegyverre, bajnokok! Levente magyarok!
Rontsunk, Rontsunk a vérszomjukra, Vagdaljuk halmokra.”) Révész Mihály szerint finomabb stílusa miatt
válhatott kezdetben a szociáldemokraták számára megfelelő Munkás–Marseillaise-é. Később 1903-ban a
szociáldemokrata munkás költő, Csizmadia Sándor új szöveget készített az eredeti dallamra, melyet aztán a
korszak végéig énekeltek a szociáldemokraták. Gáspár szövegének első versszaka így hangzik: „Föl dalra, társak!
zengje ajkunk / A munka bús, de szent dalát! / Mi dolgozunk, nagy hasznot hajtunk, / De hol a kéz, mely dijat ád?
// Hol az a kéz, mely áldva-adva / A verítékért megfizet? / Ez ajk kenyérért kenyeret, / Nem alamizsnát kér fáradva!
// Éhség, nyomor velünk, / De mind, mind fölkelünk, / S ki harcba száll, hadd vesszen ő / Szabad lesz a jövő!” A
Marseillaise történetét Révész Mihály foglalta össze. Lásd Népszava, 41. évf. 1913. máj. 1. 103. sz. 20-22. (Ezúton
köszönöm Vörös Boldizsárnak, hogy felhívta figyelmemet a cikkre.) A Gáspár Imre-féle Munkás–Marseillaise
teljes szövege megtalálható azon a röplapon, melyet tüntető szocialisták március 18-án a Magyar Színházban az
Aranylakodalom előadásán szórtak le a karzatról, és az eseményen jelen lévő Lestyák József rendőrségi fogalmazó
a főkapitányhoz írt jelentéséhez eredetiben mellékelt. Lásd BFL VI_1a 454/1898. 6.
1289
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 16. 75. sz. 9.
1290
Kardhordó Árpád a Vázsonyi Vilmos-féle Demokrata Kör híve. Országos Hirlap, 1897. nov. 22. 3. sz. 5. A
fővárosi kereskedők és iparosok részéről 1898 januárjában, az önálló vámterület kiharcolásáért indított mozgalom
előkészítő bizottságának elnökévé választották a kereskedők képviseletében. Országos Hirlap, 1898. jan. 10. 10.
sz. 4.
1291
Kis Ujság, 12. évf. 1898. márc. 16. 75. sz. 3.
1292
Meszlény Lajos 1881-1892 között Fehér megye bodajki kerületének, majd 1896-ban ugyanebben a megyében
Csákvár kerület függetlenségi párti országgyűlési képviselője. A Függetlenségi Párt nevében ő és Bartha Miklós
ment ki Turinba Kossuth holttestét hazakísérni. OGY. ALM. 1897, 302.
1293
Lakatos Miklós harcolt a szabadságharcban. (A gömör megyei vörössapkás zászlóalj toborzó főnöke volt.)
1892-től Abaúj-Torna megye szini kerületének függetlenségi párti országgyűlési képviselője, (1867-1892 között
főszolgabíró). OGY. ALM. 1897, 282.
1288

218

dobálóztak, melynek következtében megsérült az ifjak egyik vezetője, legifjabb Ábrányi
Kornél, Ifj. Ábrányi Kornél országgyűlési képviselő fia.1294
A Petőfi-szobornál a jogászok képviseletében Molnár Jenő1295 és Vígh Viktor1296 kemény
hangú kritikát fogalmazott meg az aktuális politikai rendszerrel szemben. „Vajon e lusta,
hitvány és minden nemes emberi érzeteiből kivetkezett társadalmat tudta volna, tudná-e Petőfi
vezetni. Nem! A mai viszonyok között csak Bánffy és koncos társai vezethetnek, a mai viszonyok
csak ilyen vezéreket mutathatnak.”1297 A várból a Petőfi-szoborhoz sereglő szocialista tüntetők
itt is hallatták hangjukat. Saját elvtársukat, Pollák Bélát emelték vállukra, aki rögtönzött ünnepi
beszédében kifejtette: „Petőfi a proletárok költője, semmi köze hozzá a burzsoának!”1298 A
Petőfi-szobornál összegyűlt vegyes érzelmű elégedetlenkedők az ünnepség végén a belváros
irányába indultak. Útközben sorra bezáratták a nyitva talált üzleteket és kirakatokat törtek be.
A tömeg egy része a Baross utcai függetlenségi kör elé vonult, ahol Holló Lajos képviselő békés
távozásra kérte őket. Itt azonban az un. hazafias munkásság összeverekedett a szocialistákkal.
A tömeget a lovas rendőrök három irányba terelték szét, ám azok még útközben is törtek zúztak.
A rendőrségnek azt jelentették, hogy kitört a forradalom, mire a katonaságot készenlétbe
állították. Végül estére a rendőrségnek sikerült helyreállítania az utcák nyugalmát. Az
eredmény 39 letartóztatott és tetemes károk az ablakokban és kirakatokban.1299
Az utcai zavargásokon kívül a Nemzeti Színházban is szokatlan eseményekre került sor. Az
előadás megkezdése előtt a közönség Petőfi Nemzeti Dalát követelte éppen úgy, mint ötven
évvel ezelőtt. Az indulatot az váltotta ki, hogy a hatóságok nem engedték kitűzni a nemzeti
zászlót a színház homlokzatára. Végül, háromszori próbálkozás ellenére sem akadt senki, aki
Egressy Gábor örökébe lépjen (ötven évvel ezelőtt ugyanis ő szavalta el a Talpra magyart! a
színház színpadán), így az előadást nyugodtan meg tudták tartani. A Budapest című lap
értesülései szerint a közönség követelését hallva Festetich Andor színházigazgató telefonon
kért segítséget Perczel Dezső belügyminisztertől az ügyben, aki határozott hangon utasította őt
arra, hogy a Nemzeti Dalt elszavalni semmilyen körülmények között ne engedje, inkább
hagyják abba az előadást.1300
A függetlenségi ellenzék esti díszlakomájára a Vigadóban került sor. A résztvevők száma
mintegy ötszáz főre rúgott. Az ünnepi alkalmakkor szokásos pohárköszöntők sorát Holló Lajos
kezdte, és üdvözölte a megjelent idős honvédeket. Lakatos Miklós a fiatalságot, a jövő
honvédeit köszöntötte. Rákosi Jenő szellemes beszédében a nap eseményeinek summázataként
elmondta, hogy a nap ünnepségeiről hiányoztak felülről a hivatalosak, alulról a hívatlanok.
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 17. 76. sz. 2.
Molnár Jenő, ügyvéd, Kossuth halálakor a fővárosi polgárság függetlenségi kört létesített, melynek első
ügyvivő elnöke lett. 1900. febr. 4-én Sima Ferenc lemondása után Szentes függetlenségi, Ugron-párti
országgyűlési képviselőjévé választották, majd 1901-ben az általános választásokon ismét. OGY. ALM. 1901, 322.
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Ugyanakkor poharát emelte a megjelent Szilágyi Dezsőre, a képviselőház, ekkor még
szabadelvű párti elnökére, valamint egy jelen lévő, Janovics nevű munkásra. Meszlény Lajos a
sajtószabadságot éltette. Rövid beszédet mondott még Győry Elek, Herczegh Mihály,
Kardhordó Árpád, Ditrói Nándor és Fényfy Kálmán.1301 Az egyetemisták nevében Tóth Ödön,
az Egyetemi Kör elnöke és Ludwigh Rezső, valamint Debrecen és Pozsony egy-egy küldötte
mondott beszédet1302.
A fővárosi utcai megemlékezéseken kizárólag az ellenzéki függetlenségi és nemzeti párti
képviselők voltak a hangadók. A polgári demokraták és a szociáldemokrata mozgalom hívei
teljesen elkülönülve ünnepeltek. A polgári demokrata ellenzék képviseletében a Demokrata Kör
szervezett ünnepi népgyűlést március 14-én a Lövöldében, melyen közel 4.000 küldött jelent
meg, köztük szocialisták is. Vázsonyi Vilmos1303 beszédében arra mutatott rá, hogy az 1848-as
intézményekből 1898-ra gyakorlatilag semmi nem maradt. Újra föl kell támasztani az igazi
1848-as demokráciát, mely szerinte általános választójogot, 8 órás munkaidőt és a cenzúra teljes
eltörlését jelenti. Az ifjúsággal szemben is rendkívül kritikus hangot ütött meg. Szerinte az
1898-as egyetemi ifjúságnak semmi köze nincs az 1848-as márciusi ifjakhoz. Gúnyosan
emlékezett meg a diákság előző napi rendezvényéről, s arra mutatott rá, hogy a másnapi
ünnepnapon, március 15-én „talán nagyságos Petőfi Sándor úr szobránál fog zajongani a
tekintetes tömeg.”1304
A szociáldemokrata munkásság is külön ünnepelt. Bár Holló Lajos a Függetlenségi Párt
nevében a szocialista munkásegyesületeket is meghívta a központi március 15-i
megemlékezésekre, azok azonban a részvételt visszautasították. A szocialisták március 13-án,
vasárnap ünnepi nagygyűlés keretében emlékeztek meg március 15-éről. Délután 2-kor mintegy
25-30 ezer ember gyülekezett a Kálvin téren, ahonnan testületileg vonultak ki a Károly körút
Andrássy út útvonalon keresztül a városligeti színkör elé, a népgyűlés helyszínére.
Transzparenseiken elsősorban sajtószabadságot és általános választójogot követeltek. A gyűlés
elnökének Grossmann Miksát, jegyzőjének Schafranek Istvánt választották. Bokányi Dezső
beszédében hangsúlyozta, hogy a 48-as hagyományok valódi letéteményesei a szocialisták, és
azért gyűltek egybe, hogy tiltakozzanak a márciusi vívmányok elrablása ellen. A munkásosztály
most még kér, de nemsokára követelni fog, ha két éven belül nem adják meg a választójogot, a
munkások leállnak a munkával a Kárpátoktól egészen az Adriáig. Bokányi után Baron Ede
németül szólt az egybegyűltekhez, majd Grossmann Miksa magyarul zárta az ünnepi gyűlést.
A rendőrség nagy erőkkel igyekezett biztosítani a rendet. 1305 Aszalay Antal detektív jelentését
a főkapitányság részére az 1898. március 13-i szocialista nagygyűlésről megtaláltuk a Fővárosi
Levéltárban a Főkapitányság elnöki reservált iratai között. A rendőrség szerint a városligeti
színkör előtti téren tartott népgyűlésen 12.000 ember vett részt. A gyűlésen a szónokok a
népszabadságot és a sajtószabadságot „szociáldemokratikus szempontból fejtegették és a
kormány és a hatóságok eljárását a munkássajtóval szemben bírálgatták”. Határozati javaslat
nem született, de a szónokok a jelenlévőket felhívták, hogy „agitáljanak a szociáldemokrácia
zászlójával, könyveivel és lapjával, s hogy követeljék az általános és titkos választójogot.”1306
Kis Ujság, 12. évf. 1898. márc. 16. 75. sz. 4.
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 13. 72. sz. 3.
1303
Vázsonyi Vilmos 1894-ben alapította meg a Demokrata Kört és még ugyanebben az évben a fővárosi
törvényhatósági bizottság tagja lett. Az 1896. évi választásokon még Budapesten és Liszkán is kisebbségben
maradt, de 1901-ben nagy többséggel megválasztották a főváros VI. kerületében. 1904. november 18-a után
megalakult ellenzéki szövetség vezérlő bizottságának tagja. 1905-ben, 1906-ban és 1910-ben is Terézváros
képviselője volt. OGY. ALM. 1910, 459-460.
1304
Budapesti Hírlap, 18. évf. 1898. márc. 15. 74. sz. 5.
1305
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 14. 73. sz. 5.
1306
A jelentést lásd BFL VI 1a 422/1898.
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A szociáldemokraták gyakorlatilag a hivatalos Magyarországtól (mind a kormánypárttól mind
a közjogi ellenzéktől) határozottan el kívántak határolódni, és tiltakozásukat a fővárosi
polgárság rendezvényeinek megzavarásával, valamint Pécsett egy spontán tüntetés formájában
fejezték ki. 1307 Tudatosan választotta a párt március 13-át a városligeti kivonulás napjának,
mert még az ünneplés dátumában sem akart közösködni a hivatalos Magyarország pártjaival.
„A jogok és javak nélkül szűkölködő nép, a mi pártunk, március 15-ének meggyalázását látta
abban, hogy azon a napon ünnepel a jezsuiták, a baglyok, a szabadsággyilkosok tábora. Nem
akart tehát a megfertőztetett napon ünnepelni.”1308 A párt vezetősége: Baron Ede, Grossmann
Miksa és Bokányi Dezső kilátásba helyezték, hogy ha a polgárság ünnepi beszédei nem szólnak
a 48-as vívmányok elrablása ellen, akkor a munkásság – mely egyébként véleményük szerint
egyedüli hű képviselője az 1848-as márciusi hagyományoknak – hangos nemtetszését fogja
kinyilvánítani.1309 Ez a Lovardában, a Múzeumkertben, a budai honvéd szobornál és a Petőfiszobornál be is következett. A Népszínházban pedig a Hadak Útja ünnepi előadása alatt, a
segesvári csata jelenetei közben röplapokat dobáltak a nézőtérre, melyeken a polgári
szabadságjogok hiányára hívták fel a figyelmet. "Polgárok! Ti itt a szabadsághősök emlékének
tapsoltok, s a szabadság eszméjétől megittasodva örömmámorban úsztok. Pedig csata képek
azok, amellyekkel benneteket itt ámítanak. A 48-ban született szabadságot elrabolta az
erőszakos kormány. A gyülekezés és az egyesületi szabadság korlátozva van. A
sajtószabadságot újra előzetes cenzúra váltotta fel, a réginél is gyalázatosabb. Polgár és polgár
már a törvény előtt sem egyenlő. Politikai elveit és eszméit itt csak az hirdetheti szabadon, aki
a kormánynak kedves. Polgárok! Van-e még kedvetek tapsolni? Meg vagytok-e elégedve az új
magyar szabadsággal?”1310
A szociáldemokrata ideológusok a Népszava hasábjain magyarázták a munkásoknak, hogy mit
gondoljanak március 15-éről és az áprilisi törvényekről. Ők egyedül a 12 pontot ismerték el
olyannak, mellyel a szociáldemokrácia egyet tud érteni, az áprilisi törvények szerintük már
gyökeres meghamisítása az eredeti pontoknak, mert a nép valójában kívül maradt az alkotmány
sáncain, mivel a törvényhozók a 12 pontot délibábbá, színes szappanbuborékká változtatták át.
Jelenleg egy erőszakos kormány egy megvásárolt parlamenti többségre támaszkodva,
miniszteri rendeletekkel forgatja ki a 48-as törvényeket. Véleményük szerint a 48-as vértanúk
hiába haltak meg, mert a polgári értelemben vett szabad magyar állam nem hozta meg a
szabadságot. Ezért a szociáldemokratáknak ott kell folytatniuk a küzdelmet, ahol a 48-as hősök
abbahagyták.1311
Néhány kulturális esemény is társult a jubileumi rendezvényekhez. A forradalom ötvenedik
Szocialista megmozdulás nyomaira bukkantunk még Pécsett, ahol a helyi polgárság által a Vigadóban
rendezett ünnepséget követően, melyre a szocialistákat nem engedték be, mintegy ezren a Széchenyi térre
vonultak, ahol rögtönzött beszédben Végh József, a megjelent szocialisták szónoka, forradalommal fenyegetőzött,
ha két éven belül nem teljesítik a munkások követeléseit. A spontán népgyűlés végén a Marseillaise-t énekelték.
Mire a főkapitány előkerült a színházból, hogy a be nem jelentett összejövetellel szemben intézkedjen, már
feloszlott a tömeg. Pécsi Figyelő, 26. évf. 1898. márc. 17. 62. sz. 2-3.
1308
Népszava, 26 évf. 1898. márc. 19. 11. 2.
1309
„A szabadság meghamisítói láthatják – mondta Bokányi ünnepi beszédében – hogy menynyien vagyunk, a kik
a szabadságért küzdeni akarunk. Ez a küzdelem mindig a törvényesség határai közt mozgott, de célhoz mindeddig
nem vezetett. Ha ez így lesz tovább is, ha a nép vissza nem kapja elrablott jogait, akkor a tettek terére fogunk lépni;
nem véres csatákban szállunk majd szembe az elnyomókkal, mert a nép már megokosodott és nem fogja az erőszak
harcát fölidézni; hanem ha két éven belül meg nem kapjuk jogainkat, akkor Kárpátoktól Adriáig szünetelni fog
mindennemű munka.” Népszava, 26 évf. 1898. márc. 19. 11. 2.
1310
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 19. 78. sz. 3. Az eredeti röpiratot lásd a főkapitánynak készített rendőrségi
jelentésben. BFL VI_1a 454/1898.
1311
Népszava, 26 évf. 1898. márc. 19. 11. 1.
1307

221

évfordulójára írta Verő György 1848. A Hadak Útja című látványos zenés, a forradalom és
szabadságharc eseményeit felvonultató darabját. Tekintettel arra, hogy a színmű tele volt
népzenei elemekkel, a közönség könnyen azonosult a darab hangulatával és lelkesen együtt
énekelt a színészekkel. A darabot óriási sikerrel adták nemcsak a fővárosban, hanem vidéken
is. Ez az ünneplésnek egy olyan formája volt, melynek során az emberek érzelmileg
azonosulhattak a forradalom és szabadságharc emlékével és aktívan meg is élhették 1848 iránt
érzett nosztalgiájukat. A Hadak Útja egész héten telt házzal kerül színre a fővárosi
Népszínházban, a főszerepet Blaha Lujza és Küry Klára felváltva játszották.1312 A darab
életképek felvonultatásával elevenítette meg a szabadságharc idejét 1848. március 15-től
kezdve. Egy székely kis faluban játszódik a történet. A neve Dobolló. Érdekes tévedés, hogy
ez az egyetlen falu a környéken, ami teljesen román, nyilván a szerző csak úgy találomra
rábökött a térképre Székelyföldön és ezt a nevű helységet választotta.1313 Az első szín a pesti
forradalom utcaképét jeleníti meg. A márciusi ifjak a nyomda előtt osztják ki a szabad sajtó
első termékeit. Petőfi a Nemzeti Dalt szavalja. Ezt követően a szerző a kicsi székely faluba
kalauzolja a nézőt, ahová Kossuth katonája éppen megviszi a hírt, hogy Magyarország és Erdély
egyesült. Az anya harcba küldi fiát, Györgyöt, aki otthagyja feleségét és családját a hazájáért.
Vele megy testvére László és annak kedvese, Anikó férfiruhába öltözve. Együtt végigharcolják
a szabadságharcot. A székely főszereplő ott küzd Gábor Áron, majd Bem mellett a piski
csatában és Petőfivel Segesvárnál. A segesvári jelenet az Egy gondolat bánt engemet… című
vers kibővítése, mely a költő haláltusájával és víziójával végződik. Végül megelevenednek az
1850-es évek, mikor országszerte halálra üldözik azokat, akik a szabadságharcban küzdöttek.
A darab végén egy öreg honvéd, 50 évvel később, hőstetteit meséli unokáinak, majd a király
éltetésével és a budavári honvéd szobor apotheosisával zárul a kép.1314
Bár a nemzeti zászlót nem tűzhették ki, a fővárosi színházak is ünnepi műsort adtak március
15-e tiszteletére. A Nemzeti Színházban Szigligeti Ede drámája II. Rákóczi Ferenc fogsága
került színre. A darab hazafias mondatainál a közönség percekig tapsolt. Az Operaház is
hazafias darabot adott március 15-én, Erkel Hunyadi Lászlóját. A Vígszínház Kozma Andor
verses színművét A szabadság ünnepére című darabot tűzte műsorra március 14-én és 15-én.1315
4.6. Április 11-e megünneplése a fővárosban
Mi történt ezzel szemben alig egy hónappal később az első április 11-i ünnepen a fővárosban?
A kényszeredetten nemzeti ünneppé emelt április 11-e nem érte el célját. Ahelyett, hogy eggyé
kovácsolta volna a nemzetet, erősen megosztotta az embereket. A március 15-i randalírozás
tapasztalatai komoly aggodalmakat ébresztettek a szervezőkben. Tekintettel arra, hogy az új
állami nemzeti ünnepen maga Ferenc József is részt kívánt venni, a zökkenőmentes lebonyolítás
még fontosabbá vált. A fővárosi rendőrség és a miniszterelnök igyekezett kiiktatni az ismert
botránykeltő hangadókat. Erről tanúskodik a fővárosi rendőrfőkapitány, Rudnay Béla április 1én kelt levele a miniszterelnökhöz, melyben arról tájékoztatja Bánffyt, hogy értesülései szerint
valószínűleg az un. Seffer-Szabados1316 csoport megzavarni készül a nemzeti ünnepet.
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 22. 81. sz. 3.
Ellenzék, 19. évf. 1898. márc. 18. 63. sz. 3. Dobolló 1.259 lakosából 1.196 román és csupán 63 magyar. HNT
1892, 214.
1314
Ellenzék, 19. évf. 1898. márc. 18. 63. sz. 3.
1315
A színházak egész heti műsora megtalálható: Budapest, 22. évf. 1898. márc. 13. 72. sz. 7. p.
1316
Seffer László (1857-1913) ismert függetlenségi újságíró, az Egyetértés, a Magyarország, a Budapest, a Friss
Újság, a Nép Zászlója és a Magyar Hírlap munkatársa. ÚMÉL 2001-2007, 5. köt. 1095-1096. A pesti jogi egyetem
hallgatójaként 1876/77-ben a törökök mellett tüntető ifjúsági mozgalmakat szervező 60-as bizottság egyik tagja.
1895-ben részt vett a Hentzi-szobor felrobbantási kísérletében. Egyik szerzője az „új 12 pontnak”, melyet 1898.
március 15-én olvastak fel a Lovardában és a Nemzeti Múzeum előtt.
1312
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Megoldási javaslatként azt tanácsolta, hogy az említett személyeket jól veressék meg. Mire
Bánffy ceruzával, a levél szélére írt sorai szerint, ő maga inkább békés „befolyásolást” szeretett
volna elérni, de „ha másképp nem megy, legyen veretés.”1317 Az iratok már nem tanúskodnak
arról, hogy végül milyen módszerrel csendesítették el a hangadókat, de az első nemzeti ünnep,
a várakozások ellenére, végül nagyobb látványos botrányoktól mentesen lezajlott. A
Függetlenségi Párt, a budapesti asztaltársaságok központja, valamint a budapesti
tudományegyetem ifjúsága testületileg elhatárolódott az ünneptől és nem vett részt a
megemlékezésen.
A kényszeredetten nemzeti ünneppé emelt április 11-e első megünneplését már az első
pillanattól kezdve zajos események kísérték. A törvény előkészítő munkát övező heves politikai
csatározás után a függetlenségi ellenzék és az ifjúság is vonakodott csatlakozni az új állami
ünnephez. A Függetlenségi Párt határozatba hozta, hogy nem vesz részt a kormány ünnepén.1318
Az ifjúság döntése nem volt teljesen egyhangú. Az egyetemisták között megjelentek április 11ét pártoló hangok is, emellett az egyetem vezetősége is igyekezett nyomást gyakorolni a
fiatalokra és kedvezőbb belátásra bírni őket. Az Egyetemi Kör elnöke ellen a rektor még
fegyelmi eljárást is indított az eset kapcsán. 1319 A budapesti tudományegyetem hallgatósága
hosszan elhúzódó, heves vitatkozás után döntött úgy, hogy végül testületileg távol marad az új
nemzeti ünneptől. Így, akik csatlakozni akartak az ünnephez, csak magánemberként tehették.
Az ifjúság nem volt egységes április 11-e megítélésében. Ezt bizonyítja az egyetemisták
március 20-i rendkívüli bizottsági ülése, ahol Wolfner Pál indítványa ellenében, melyben kérte,
hogy az ifjúság utasítsa el a főváros meghívását az április 11-i fáklyás felvonulásban való
részvételre, Komáromy Zoltán ezzel ellentétes tartalmú, április 11-ét pártoló kezdeményezést
tett. A március 15-i budai honvéd szobornál megsérült Legifjabb Ábrányi Kornél pedig egy
köztes megoldási ötlettel állt elő, azt javasolta, hogy az ifjúság vonuljon ki Batthyány Lajos
vesztőhelyére az Újépület romjaihoz, és április 11-e tiszteletére ott áldozzon az első felelős
magyar miniszterelnök emlékének. E két utóbbi indítványt, főként Rajcsányi Gyula izgató
Szabados Sándor (1874-1939) egyetemi hallgató korában kapcsolódott be a munkásmozgalomba, 1894-től a
Magyarországi Szociáldemokrata Párt tagja. 1898 áprilisában kitiltották a fővárosból agitátori tevékenysége miatt.
1905-1907 között a Népszava politikai rovatvezetője, 1909-1918 között az Országos Munkásbiztosító Pénztár
titkára, majd igazgató-helyettese volt. 1919-ben csatlakozott a Kommunisták Magyarországi Pártjához, a
Tanácsköztársaság idején közoktatásügyi népbiztos, a Szellemi Termékek Országos Tanácsának vezetője. A
Tanácsköztársaság bukása után a népbiztosok perében életfogytiglani fegyházra ítélték, az 1922-es fogolycsere
egyezmény keretében a Szovjetunióba került. A Sztálini tisztogatás áldozata lett. ÚMÉL 2001-1007, 6. köt. 14.
1317
A rendőrfőkapitány levele szerint: „Kornay megint írt egy gyászdalt és azt ápr. 11-én az utcán akarják énekelni
és osztogatni, fekete zászlókkal akarnak járni kelni, Szabados velük tart és néhány szocialistával akarja őket
támogatni. A szocialista pártvezetőség azonban idáig távol tartja magát a tüntetési mozgalomtól és valószínűleg
nem megy bele. A jogászok zöme is távol marad. Tüntetni tehát csakis a Seffer-Szabados csoport és az utcai
csőcselék akarnak. (…) Legjobb volna a fekete lobogósokat jól elveretni, emberem volna is erre.” A levél alján a
válasz fogalmazvány (kelt április 2-án): „… miután a szocialistáktól nem igen kell tartanunk, mivel a párt
vezetőség távol tartja magát a tüntetéstől, s Pfeiffer (a Magyarországi Szociáldemokrata Párt vezetőségének tagja,
1894-1899 között a Népszava szerkesztője – M. L. K) és Tichler útján továbbra is csillapítóan hathatunk reájuk,
vajon nem volna e célszerű az egyedül tüntetni óhajtó Kornay-Szabados-Seffer csoportra békés úton befolyást
gyakorolnunk Seffer útján? Ha ez nem menne, itt is úgy találtatott: legcélszerűbb volna a fekete lobogósokkal
szemben az általad vélt eljárást követni.” MNL OL K26 473. cs. 8029/1899 ME.
1318
A Függetlenségi Párt 1898. március 29-én Kossuth Ferenc elnöksége alatt tartott értekezletén Hentaller Lajos
indítványára napirend előtt egyhangúlag elfogadták, hogy a párt a kormány által rendezett április 11-i ünnepen
nem vesz részt. „Tekintve azt az ellenséges és hazafiatlan magatartást, melyet a kormány utasítása folytán a
hivatalos Magyarország nemzetünk ünnepével, március 15-ével szemben tanúsított, mondja ki a függetlenségi
párt, hogy a kormány által rendezett, meghamisított ünnepen április 11-én nem vesz részt.” Egyetértés, 32. évf.
1898. márc. 30. 89. sz. 2.
1319
Az eset kapcsán a rektor fegyelmi vizsgálatot indított Tóth Ödön, az Egyetemi Kör elnöke ellen, aki azt a
végső ifjúsági közgyűlést, melyen leszavazták április 11-e megünneplését, összehívta. Kis Ujság, 12. évf. 1898.
ápr. 6. 96. sz. 2.
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hatású beszédére, az ülés heves viták közepette leszavazta.1320 Mivel a bizottság határozatát
egyesek megfellebbezték, Tóth Ödön az Egyetemi Kör elnöke március 30-ra újabb közgyűlést
hívott össze, hogy az a fellebbezés ügyében határozzon.1321 Még a március 30-i ülés előtt az
Egyetértés hasábjain, az egyetemisták egy csoportja nyílt levelet tett közzé a fáklyás felvonulás
pártolása mellett. A névtelen levélírók szerint a zajos és erőszakos kisebbséggel szemben a
komoly, csendes többség csatlakozna az április 11-i ünnephez „egyszerűen azon hazafias oknál
fogva, hogy ahol a nemzet alkotmányos képviselete királyával együtt ünnepel, ott
demonstrációra nem adhatja magát oda a fiatalság, bármiképp vélekedjék is az a fiatalság a
kormányról és annak rendszeréről. Ha a 48-as nagy alkotások megünneplésére a király közénk
jön – bár nem azon a napon jön, melyen vártuk – szeretettel és lelkesedéssel fogadjuk
mindig.”1322 Március 30-án délután 4-kor az Egyetemi Kör közgyűlése végül ismételten
leszavazta április 11-e megünneplését. Ezt követően este 7-kor mintegy 300 egyetemi hallgató
részvételével zajló újabb, nagyobb közgyűlés heves indulatok közepette ezt a döntést
megerősítette. Az ifjúsági közgyűlésen elfogadott indítvány kimondta, hogy az ifjúság nem
hajlandó az április 11-i hivatalos ünnepen részt venni, ugyanakkor visszautasította a lojalitását
kétségbe vonó nyilatkozatokat is és hangsúlyozta, hogy nem a dátum históriai voltát vonja
kétségbe, hanem azt a szándékot utasítja vissza, mely szembe kívánja állítani március 15-ét
április 11-ével, ebben a nemzet és a hagyományokon elkövetett sértést lát. Az ifjúság lojalitását
mi sem bizonyítja jobban, minthogy március 15-i megemlékezését a királyhoz küldött hódoló
felirattal kezdte. A közgyűlésen felszólították az április 11-i ünnepet pártolókat, hogy álljanak
elő, de mikor Erdélyi Lajos, illetve Erdélyi Miklós egyetemi hallgatók április 11-e mellett
kívántak felszólalni, a többség a Szózat hangos éneklésével nyomta el szavaikat. A hangulat oly
mértékben felfokozódott, hogy a gyűlés után, a rendőrséget sikeresen kijátszva, az egyetemisták
spontán tüntetést rendeztek a Szabadelvű Párt székháza előtt, ahol Bánffy és kormányellenes
jelszavakat hangoztattak és több kormánypárti lapot elégettek. Az eset után az előállítottak
között volt Mandel Sándor másodéves joghallgató, Mandel Pál kormánypárti országgyűlési
képviselő fia is.1323
Április 1-én a rektor magához hívatta az ifjúsági egyesületek elnökeit, hogy egyeztessen velük
arról, hogy milyen formában vehetne részt az ifjúság mégis az április 11-i ünnepségben. Hosszú
beszédet intézett az egyetemisták képviselőihez királyhűségükre apellálva. Sághy Gyula1324
nemzeti párti országgyűlési képviselő, egyetemi tanár szintén hosszabb beszéddel igyekezett
meggyőzni az ifjakat. Tóth Ödön elnök kijelentette, hogy az egyetemi ifjúság már három féle
módon is határozott a kérdésben, s ezért ők, a jelenlévők nem nyilatkozhatnak másképpen. Azt
javasolta, hogy terjesszék az ügyet ismét az ifjúsági közgyűlés elé. Egyébként a jelenlevő
ifjúsági vezetők közül 18-an úgy határoztak, hogy magánemberként rész vesznek az április 11i ünnepen. Név szerint Szily Ádámot és ifj. Wekerle Sándort 1325 említette meg a sajtó
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közülük.1326 A sikertelen megbeszélés után április 2-án a rektor fegyelmi eljárást indított Tóth
Ödön ellen és semmisnek nyilvánította az ifjúság határozatát, azzal az indokkal, hogy
rektorként ő csak az Egyetemi Kör közgyűlésére adott engedélyt, az általános ifjúsági gyűlést
az egyetem falain belül már engedély nélkül hívták össze, ami pedig az egyetem 1891. évi
28458. számú fegyelmi szabályának 85. §-ába ütközik, ezzel a gyűlés határozata is semmisnek
tekintendő.1327 Végül az Egyetemi Kör elnöke felhívást tett közzé, mely szerint az ifjúság elítél
minden olyan tüntetést, mely a hivatalos ünnepet igyekeznék megzavarni. Kérte a hallgatókat,
hogy az ünnepnapon lehetőleg tartózkodjanak otthonukban, mivel a szocialisták
rendzavarásaitól lehetett tartani, s ha az egyetemisták belekeverednének a rendőrséggel való
összeütközésbe, akkor méltán érné az ifjúságot az lojalitás hiányának a vádja, amit pedig
célszerű lenne elkerülni.1328
Az állatorvosi akadémia hallgatóságát is megosztotta a kérdés. Az akadémia önképző köre úgy
határozott, hogy részt vesz a megemlékezésen, a függetlenségi sajtó szerint azonban a hallgatók
nagy része ezzel nem értett egyet.1329 A fővárosi egyletek is sorra elhatárolódtak a kötelező
ünneptől. A budapesti asztaltársaságok központja április 1-i összejövetelén mondta ki, hogy
nem csatlakozik a központilag szervezett fáklyás felvonuláshoz.1330 A Budapest fő- és
székvárosi csizmadia egyesület március 28-i rendes évi közgyűlése szintén kimondta, hogy az
április 11-i hivatalos ünnepen nem vesz részt.1331
A hivatalos ünnepség fáklyás menetéhez a fáklyavivők háromezer fős tömege nehezen akart
összeállni. A főváros hivatalnokainak sorában aláírási íveket köröztettek, így próbálták meg
összetoborozni a résztvevőket.1332 Ez ellen az eljárás ellen a képviselőház április 4-i ülésén
Lakatos Miklós szólalt fel. „Láttam az ilyen íveket. Kezemben voltak. Hát akik főzték, azok
egyék meg. A kormány és a pártja szavazta meg az áprilisi ünneplést: hát álljon ki Bánffy,
Pulszky Ágost, meg a többi fáklyavivőnek!”1333 A rendező bizottság kérésére Herczegh Mihály
rektor ismételten kérte a király iránti hála kötelezettségére hivatkozva az egyetemi ifjakat az
ünnepséghez való csatlakozásra. „Ahol nemzet alkotmányos képviselete királlyal együtt ünnepli
az 1848. évi örökemlékű törvényeket, ott a királyhűség hódoló tiszteletet, szeretetet és bizalmat
követel azon uralkodó iránt, kinek Magyarország fellendülését, felvirágozását, nemzeti
becsületének, nemzeti dicsőségének fényes ragyogását köszönheti még a külföldön is.”1334
A hivatalos Magyarország nemzeti ünnepe délelőtt az országgyűlés két házának együttes
díszülésével kezdődött. Az utcán óriási tömeg várta a Sándor utcai képviselőház épületébe
érkező, díszmagyarba öltözött honatyákat. A Függetlenségi Párt képviselői nem jelentek meg.
Az ellenállásnak ez a módja, véleményük szerint, valójában a dualista rendszer iránti
lojalitásukat tükrözte, hiszen, ha nagyon akarták volna, akkor parlamenti eszközökkel, napirend
előtti felszólalásokkal, házszabályi vitákkal az ünnepi díszülést is lehetetlenné tehették
volna.1335 Károlyi Tibornak, a főrendiház elnökének megnyitó szavai után Molnár Antal jegyző
felolvasta az országgyűlés által elfogadott, az uralkodóhoz intézendő hódoló felirat szövegét,
mely az áprilisi törvényeket értelmezve kiemelte, hogy azok biztosították Magyarország
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történeti egységét, nemzeti jellegét és államjogi önállóságát, lehetővé tették a felelős magyar
minisztérium és a népképviseleti országgyűlés megalakulását. A jogegyenlőség és a
közteherviselés bevezetésével a nemzet fiai minden osztályra és nemzetiségre való tekintet
nélkül fogadtattak be az alkotmány sáncaiba. Szabad lett a sajtó és a nemzet színei
visszaállíttattak ősi jogaikba. Az 1848-as korszak legnagyobb tanulságának nevezte, hogy
nemzet és a király boldogulását csak közös egyetértésük biztosítja.1336 Ezt követően Szilágyi
Dezső, a képviselőház elnöke néhány szóban méltatta a nap jelentőségét, majd az ünnepi ülés
jegyzőkönyvének felolvasása után a képviselők impozáns, végtelennek tűnő díszes
kocsisorokban a kíváncsiskodó pesti polgárok sorfalával övezve a budai várba hajtattak, ahol a
trónteremben az uralkodóval való találkozás és ünnepi fogadás pontban egy órára volt kitűzve.
Ferenc József megjelenését az alkalomhoz illő viharos éljenzés fogadta. Szilágyi Dezső
felolvasta az ünnepi feliratot, melyre az uralkodó válaszolt. A válasz szövegét Bánffy Dezső
miniszterelnök nyújtotta át a királynak, aki immár ötven évvel az események után, méltatta az
áprilisi törvények jelentőségét. Ferenc József az eseményeket fontossági sorrendbe állítva
hangsúlyozta, hogy miután a kiegyezés a Pragmatica Sanctio alapján meghozta Ausztria és
Magyarország között fennálló közös ügyek alkotmányos rendezését, valamint helyreállt
Magyarország és társországainak közjogi viszonya, valóban az áprilisi törvények teremtették
meg azt az alapot, melyen Magyarország újkori állami léte és szellemi fejlődése nyugszik. A
király beszéde, az ellenzéki lapok szerint minden érzelemtől mentes, semmitmondó volt,
összehasonlítva a koronázás negyedszázados évfordulóján elhangzott beszéddel, vagy a
millenáris ünnepségek beszédeivel, egészen rideg. Ezt Apponyi Albert lapja, a Hazánk azzal
indokolta, hogy ha már a felirat is olyan gyenge színvonalú volt, akkor nem lehetett a visszhang
sem élénkebb és lelkesebb. A Magyarország című lap észrevette, hogy a beszéd nem szólt a
48-as intézményekről „A beszéd éppen azt rekeszti ki az ünneplésből, ami az 1848
emlékezetében eddig mindenkor a legbecsesebb volt nekünk. Kirekeszti állami öntudatunknak
és nemzeti erőnknek azt a csodálatos fellángolását, mely a magyar nevet akkor tiszteltté tette
az egész civilizált világon. És kirekeszti az állami és nemzeti létünk hatalmas sáncaiul akkor
megalkotott amaz intézményeket, melyeket régi erejükben visszaállítani ma is a magyar nemzet
zömének politikai hitvallása.”1337 „Teljes méltánylással vagyunk a király beszéde iránt, hálásak
is lehetünk azért, hogy az 1848-iki törvények szellemét trónja magaslatáról dicsőítette, de ez
már csakugyan a legkevesebb volt, amit királyunk magyar kormányának sugallatára az 1848iki törvények szentesítésének törvényhozás útján deklarált ünnepén mondhatott.”1338
A képviselőház hivatalos megemlékezése után, délután négy órakor a főváros is ünnepi
közgyűlést tartott. A főpolgármester megnyitóját követően Halmos János polgármester tartott
ünnepi beszédet, melynek során Ferenc Józsefet Magyarország legalkotmányosabb
uralkodójának nevezte. Beszédét „Éljen a király! Éljen a királyné! Mindörökké éljen 1848!”
felkiáltással zárta. A dualizmus hivatalos Magyarországának képviselőinél békében megfért
egymás mellett Ferenc József és 1848. Ezt követően Rényi Dezső főjegyző felolvasta a
királynak másnap küldöttségileg átnyújtandó hódolati felirat szövegét. A felirat az 1848. évi
áprilisi törvényeket a reformkorban megindult polgári átalakulás betetőzésének, a
népszabadság megvalósulásának tekintette és hangsúlyozta, hogy az uralkodóház és
Magyarország közös „alkotásáról” volt szó. Valójában 1898-ban, az áprilisi ünnepnap kapcsán,
már csak a kiegyezéssel sok szempontból módosított 1848-as törvények felmagasztosításáról
lehetett szó, de az ünnepi örömmámorban a különbségek hangsúlyozására nem került sor.
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Az ünnepnap tömegrendezvénye az esti fáklyás felvonulás volt. A rendező bizottság elnöke
Radocza János királyi tanácsos, valamint jegyzője Amtmann Géza, fővárosi tanácsjegyző
aprólékos gondossággal készítették elő az ünnepséget. A szervezés kezdeti nehézségei ellenére
a királynak adott fáklyásmenet jól sikerült. A 3000 fáklyavivő fekete kalapban és sötét polgári
ruhában jelent meg a gyülekezésre kijelölt három helyszínen: az Eskü téren, a Városház téren
és a Kötő utcában. „Általában emelkedett hangulat uralkodott, csak itt-ott hangzott fel egy-két
aggodalmas hang, hogy a szocialisták nem fogják-e megzavarni az ünnepséget.”1339 Némi
rendbontás azért így is történt. A belvárosi plébániatemplom tornyából a fáklyásmenetet indító
kürtszó elhangzása után néhány elszánt szocialista rázendített a Marseillaise-re. Az impozáns
menet a pesti nép érdeklődésétől övezve a korzón át, a Lánchídon keresztül az Albrecht úton
vonult a Dísz térre, majd a Szent György utcán és a Palota téren át a királyi palota udvarára. A
királyi palota teljes fényárban úszott, úgy fogadta az érkezőket. Fönt a tizenegy ablakos
fehérterem minden lámpája égett. A középső ablaknál vörös terítő volt vetve az erkély falára.
Mikor a menet elrendeződött, jelentést tettek a királynak, s pár perc múlva megjelent az
erkélyen lovas tábornoki díszegyenruhában, csákóval a fején. A zászlókat háromszor
meghajtották, s felzúgott az „Éljen a király!” A fáklyákat fölemelték, kalapokkal integettek,
mialatt a király „jóságos arcán a meghatottság nyomával nézte a lelkes tömeget” és katonásan
tisztelgett.1340 Ezután következett a zenés szerenád, melynek végén a dalárdák a Himnuszt
énekelték, majd az uralkodó búcsút intett és a fáklyavivők elvonultak. Másnap délelőtt a
hivatalos program keretében a főváros törvényhatóságának küldöttsége tisztelgett a királynál, s
Márkus József főpolgármester rövid ünnepi beszéd keretében átnyújtotta a város hódoló
feliratát. „Kérjük Felségedet, mint akinek alkotmányos, bölcs uralkodása alatt termették meg
valójában az 1848-ik alkotások első gyümölcseiket, fogadja tőlünk kegyesen soha meg nem
tántorodó alattvalói hűségünk szent fogadalmát, fogadja kegyesen hű ragaszkodásunk,
változhatatlan szeretünk megnyilatkozását, amelyet e feliratban bár keresetlen szavakban, de
nyílt, őszinte és hálás szívvel nyújtunk át Felségednek.” Az uralkodó válaszában kiemelte: „e
város
lakossága
méltán
fokozott
hálaérzettel
ünnepelhette
meg
az
ezernyolcszáznegyvennyolcadik évi törvények alkotásának félszázados évfordulóját, mert ezen
törvények emelték Budapestet az ország tényleges fővárosává, megvetvén ezáltal egyszersmind
alapját azon nagymérvű fejlődésnek, melyet azóta is örömmel észlelünk.”1341 Délután az
uralkodó különvonattal visszautazott Bécsbe. Indulás előtt a Nyugati Pályaudvar peronján még
egyszer odaszólt a főpolgármesternek: „A tegnapi est fényesen sikerült, nagyon meg vagyok
elégedve.”1342
Az első április 11-i nemzeti ünnep a korábbi feszültségek ellenére végül békésen lezajlott. A
társadalom döntő többsége lojálisan viselkedett a dualista államberendezkedés és az uralkodó
irányába. Azok a politikai és társadalmi körök, melyek március 15-ét részesítették előnyben, az
áprilisi nemzeti ünnepen inkább távol maradtak az eseményektől. Az Egyetemi Kör elnöke
felhívásban kérte az ifjúságot, hogy tartsa távol magát minden olyan tüntetéstől, mely a
hivatalos ünnep megzavarására irányulna, és inkább maradjon otthon e napon.1343
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4.7. A hivatalos Magyarország mondanivalója március 15-e és április 11-e kapcsán
A március 15-e alkalmából rendezett ünnepségeken számos kormányhoz közel álló politikus,
országgyűlési képviselő, főispán, magas rangú közigazgatási tisztviselő is megszólalt.
Beszédeik azt tükrözik, hogy a forradalom emléknapjáról az uralkodó iránti lojalitást
figyelembe véve hogyan lehetett megemlékezni. Gyakorlatilag március 15-e kapcsán
elhangzott üzeneteik lényegében megegyeztek az április 11-i kötelező nemzeti ünnepen
közvetített hivatalos mondanivalóval és 48-as értelmezéssel. A két ünnepnap alkalmából
rendezett közgyűlések beszédeinek tükrében a hivatalos Magyarország képviselői nem tagadták
meg március 15-e jelentőségét és fontosságát.
Kassán a városi törvényhatóság március 15-i díszközgyűlésén Péchy Zsigmond főispán
megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy nem politikai tüntetés az, hogy kegyelettel adóznak
a nemzet hősei iránt ezen a napon.1344 A szónokok elismerték, hogy március 15-e a szabadság
születésnapja, de a hivatalos üzenet szerint nem elég, hogy a szabadság gyermeke megszületett,
azt meg is kellett keresztelni, ami csak az áprilisi törvények révén valósulhatott meg. Így az
április 11-i emléknap legfontosabb lényegi eleme, hogy önmagában szimbolizálja a polgári
Magyarország megszületését és hivatalossá válását is. A kormánypárti szónokok már a március
15-i ünnepségeken előre utaltak az új április 11-i nemzeti ünnepre, nyilván így, a forradalom
emléknapja mellé állítva igyekezték népszerűsíteni a köztudatban április 11-ét. Rohonyi Gyula,
Újvidék kormánypárti képviselője szerint „Március 15-e a magyar szabadság
hajnalhasadtának, április 11-e a magyar szabadság napkeltének dicső ünnepe. Kinek jutna
eszébe a felett vitatkozni, hogy melyik a nagyobb, a karácsony vagy a húsvét?” 1345 Institorius
Kálmán aradi főjegyző pedig azért magasztalta a forradalom emléknapját, mert a március 15én kimondott elvek alapján alkotta meg a hatalom két tényezője: a korona és az országgyűlés
az 1848-iki törvényeket.1346
Az április 11-i beszédek elsősorban igyekezték kidomborítani az új nemzeti emléknap előnyeit.
Legfontosabb érdeme ennek a napnak – szemben március 15-ével – az, hogy Ferenc József is
elfogadta, így létrejöhetett egy olyan 1848-at megtestesítő ünnep, melyet az állam feje is
magáénak vallott. Ismerve Ferenc József 1848-hoz kötődő elutasító érzelmi viszonyulását, ez a
lépés részéről tényleg áttörésnek nevezhető, melyet a kortársak közül sokan felismertek és
értékeltek is. Németh Miklós, Győr megye főjegyzője ünnepi beszédében kiemelte, hogy a
király az április 11-i nemzeti ünnep szentesítésével valójában a nemzet harcának jogosultságát
ismerte el.1347 Ferenc József és magyar alattvalói között 1849-ben ketté tört kapcsolat után az
1867-es kibékülést tovább mélyítette az 1848-as ünnep elismerése 1898-ban. Így a magyar
történelemnek a legdicsőségesebb korszaka, melyhez érzelmileg minden magyar ember
kötődött, állami szintre emelkedhetett.1348 A kormányhoz közel álló szónokok közül többen az
Felső Magyarország, 14. évf. 1898. márc. 16. 61. sz. 2-3.
Újvidék, 23. évf. 1898. márc. 20. 12. sz. 1-2., OGY. ALM. 1897, 331., FODOR 1896
1346
Arad és vidéke, 18. évf. 1898. márc. 16. 61. sz. 1-2.
1347
Győri Hírlap, 42. évf. 1898. máj. 3. 99. sz. 1.
1348
Ezt a gondolatot Széchenyi Sándor, Tolna megye főispánja fogalmazta meg legjobban az április 11-i
díszebéden mondott köszöntőjében. „Király és nemzet közötti nagy kibékélésnek alapköve 1867. június 8-án tétett
le. Ennek 31 éves eredményét ma már senki sem kétségbe nem vonhatja, és mégis, dacára e nagy kibékülésnek,
eddig minden évben volt egy nap, melyen király és nemzet közös imája Istenhez nem szállhatott. Vajon sikerült-e
a f. évben legutóbb alkotott törvénycikknek, amely a 48-iki alkotások törvénybe iktatásának félszázados emlékét
nemzeti ünneppé avatta, ezen utolsó disszharmóniát eloszlatni, azt a jövő fogja megmutatni, mert – elismerem –
hogy a törvényhozás egy tollvonással 50 éves tradíciószerű szokást eltörölni nem képes, de mégis már ma
konstatálhatjuk ennek ama nagy hatását, amelyet nem volt az 50-es években olyan merész politikus, ki azt
megjósolni merész lett volna, hogy a Habsburg házbeli osztrák császár, mint a magyar nemzet fölkent királya, a
1344
1345
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ellenzéket kárhoztatták azért, hogy ezt a lehetőséget nem ismerték fel az április 11-i nemzeti
ünnepben.1349 A székesfehérvári április 11-i ünnepi közgyűlésen Habranek József polgármester
az új ünnep népszerűsítésére egyenesen Kossuth március 3-i felirati beszédét hívta segítségül,
hangsúlyozva, hogy itt a lehetőség arra, hogy az új nemzeti ünnep alkalmából hódolatukat
fejezzék ki a dinasztia iránt, melynek 1848-ban Kossuth is fényes jövőt kívánt. „A nép örök,
öröknek kívánjuk a nép hazáját és öröknek ama dinasztia fényét, amelyet uralkodónknak
ismerünk.”1350 Ha március 15-én a forradalom és szabadságharc hőseit ünnepelték, akkor nem
szabad elmulasztani kifejezni a hálát az 1848-as korszakot elismerő uralkodó iránt sem.1351
A magyarok és az uralkodó közötti megbékélés tényének hangsúlyozása mindkét ünnepnapon
erőteljesen érvényesült. A kormánypárt képviselői közül egyesek szerint nem is a nemzet,
hanem az uralkodó bocsátott meg. Az 1849-es katasztrófa után a nemzet fennmaradásában a
magyarság szabadságszeretete mellett az uralkodó bizalmának helyreállása játszotta a
legnagyobb szerepet.1352 Ferlicska Kálmán szabadelvű párti országgyűlési képviselő március
15-i beszédében elsősorban annak az örömének adott hangot, hogy a szabadságharc
katasztrófája után az ország feltámadhatott, mely elsősorban Ferenc Józsefnek köszönhető.1353
Ebből következik az a tanulság, hogy egyedül a nemzet és a király közös egyetértése teheti
naggyá Magyarországot. Ezt az egyetértést szolgálná az új nemzeti ünnep is. Erre hívta fel a
figyelmet Nagy Mihály, Kecskemét város szabadelvű párti országgyűlési képviselője1354 és
Nagy László, Szatmár megye alispánja is a március 15-i nemzeti ünnep alkalmával.1355 A

magyar fő- és székvárosban, a 48-as év dicső alkotásainak félszázados megünneplése alkalmából a törvényhozás
két házát királyi trónja előtt üdvözölni fogja.” Tolnavármegye, 8. évf. 1898. ápr. 17. 16. sz. 2-3.
1349
Így tett Tuba János, Komárom szabadelvű párti országgyűlési képviselője is az április 11-imegyei
díszközgyűlés alkalmával. „Szembe akarják némelyek állítani, ellentétbe akarják némelyek helyezni március 15ét – április 11-ikével, a magyar szabadság fogantatásának napját a magyar szabadság születésnapjával és a 48as események megünneplésére egyedül méltó dátumnak március 15-ét tartva nem akarják kivenni részüket a
nemzet és a korona egyetértő akaratából, a nemzetei ünneppé deklarált mai nap közöröméből. Ez hazafiatlanság.”
Komáromi Lapok, 19. évf. 1898. ápr. 16. 16. sz. 4., Tuba János képviselőre lásd OGY ALM. 1897, 370.
1350
Kossuth idézett szavai a március 3-i felirati beszédből KLÖM XI, 624.
1351
„És ha a most szabad és független magyar nemzet alkotmányának a legnagyobb reformátora így lelkesedett
az uralkodóért, aki pedig akkor még csak hajlandóságot mutatott a nemzet óhajának teljesítésére, ha március 15én lelkesedve róttuk le hálánkat az 1848. évi vívmányok apostolai és hősei iránt, akkor legyen szívünkben az örök
hála dicsőségesen uralkodó koronás királyunk iránt is, kire mint a legbölcsebb és legalkotmányosabb uralkodóra
hódolattal tekint az egész világ.” Székesfehérvár és vidéke, 26. évf. 1898. ápr. 12. 42. sz. 4.
1352
Kozora Vince, kassai városi főjegyzőnek a március 15-i városi díszközgyűlésen elhangzott szavai szerint:
„Bizonyos, hogy nagy része van e fennmaradásban nemzetünk lángoló szabadságszeretetének, törhetetlen
akaraterejének, jellemszilárdságának. De, soha el nem apadható hálára lekötelezően nagy része van ebben a mi
Felséges Urunknak, Királyunknak is, aki a bizalmat, amelyet az ármány gonosz szelleme, gyászos balszerencsét
keltve, megingatott, ezt a bizalmat a mi ősi erényünkbe, a mi hűségünkbe, páratlan önmegtagadással és királyi
nagylelkűséggel visszahelyezte.” Felső Magyarország, 14. évf. 1898. márc. 16. 61. sz. 3.
1353
Ferlicska Kálmán szabadelvű párti országgyűlési képviselőnek március 15-én Nyíregyháza város
díszközgyűlésén mondott szavai szerint: „A magyarok Istenének végtelen hatalma s Hungária hű fiainak lángoló
szerelme s a legelső magyar ember nemesen dobogó, jóságosan szerető szíve csakhamar új életre kelték a drága
élettelent…” Szabolcsi Hírlap, 1. évf. 1898. márc. 16. 47. sz. 1., OGY. ALM. 1897, 237.
1354
Nagy Mihály, Kecskemét város I. kerület szabadelvű párti országgyűlési képviselőjének szavai: „Mi tudjuk,
érezzük azt, hogy csak oly nemzet lehet igazán boldog, mely királyával érdekeinek egysége és érzéseinek
összhangja által lélekben összeforr, mert csak ezen érzelmek összhangja által lesz megingathatatlan a magyar
nemzet alkotmánya, s királyának rendületlen a trónja és hatalma, nemcsak Szent István birodalmában, hanem
azon túl is.!” Pest megyei hírlap, 11. évf. 1898. márc. 19. 12. sz. 1., OGY. ALM. 1897, 309.
1355
„De a mi történetünk is megtanít arra, hogy a nemzet hiába munkálkodik, küzd és vív, legfeljebb a
fennmaradást, de nem a haladást érheti el, ha a nemzetet meg nem érti – a király.” Szatmármegyei Közlöny 24.
évf. 1898. március 20. 12. sz. 3.
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selmecbányai polgármester, Szitnyai József is elsősorban a szabadságharc utáni békítők, a
kiegyezés létrehozóinak szerepét hangsúlyozta.1356
Az április 11-i ünnep hívei az uralkodó és a nemzet közötti megbékélés utolsó lépéseként
definiálták az új nemzeti ünnepet, mely elősegítheti az egységes nemzetállammá válás
folyamatát. Ily módon – nem is titkoltan – az új állami ünnep egyik küldetése a magyar
nemzetállam erősítése is. A szombathelyi főispán ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy az új
nemzeti ünnep alkalmából a hazafias érzelmekre támaszkodva ébren kell tartani és féltékenyen
kell óvni a magyar nemzeti szellemet. Csak az egységes nemzeti jelleg biztosíthatja, tarthatja
fenn és teheti naggyá az egységes magyar államot.1357 Az új ünnepnap jó alkalom a király iránti
hűségre, a hazaszeretetre és a törvények tiszteletben tartására való nevelésre. 1358 Ezt szolgálta
az állami ünnepnek az iskolákban való elrendelése is, a hatalom szándéka nyilvánvalóan arra
vonatkozott, hogy a soknemzetiségű országban legyen egy olyan ünnepnap, mely kiterjed az
ország minden lakójára nemzetiségi hovatartozás figyelembevétele nélkül.1359 Eddig az ország
egységét hivatalosan csupán dinasztikus ünnepekkel, azaz Ferenc József király születés és
névnapja révén, illetve az egyházi jellegű augusztus 20-i ünnep révén lehetett megjeleníteni.
A hivatalos Magyarország képviselői közül sokan március 15-én hangsúlyozták a forradalom
vívmányait, de nyomban hozzáfűzték, hogy azok valójában az áprilisi törvényekben valósultak
meg. Elsősorban a nemzetiségi területeken került előtérbe az a gondolat, hogy Magyarország
ekkor nyerte vissza területi egységét,1360 számosan kiemelték a nemesség önfeláldozását,1361 az
uralkodó és a nemzet 1848. márciusi egyetértését.1362 Arra nem találtunk adatot, hogy
Magyarország és a Habsburg birodalom között 1848 áprilisában létrejött perszonáluniós
„Kegyeletes megnyugvással tekintünk fel mindazok dicsőült szelleméhez, kik a béke olajágát kezükben tartva
a múlt sebeit behegesztették és minket az «in integrum restitutio» által az 1848. évi ápril hó 11-én szentesített
alkotmány birtokába s az abban biztosított közszabadság élvezetébe visszahelyeztek.” Selmecbányai Híradó, 9.
évf. 1898. ápr. 14. 16. sz. 2.
1357
„Az 1848-ik évi törvényhozás a politikai jogok jótéteményét az állam minden polgárára nyelv- és
valláskülönbség nélkül kiterjeszti, s ebben találja a magyar nemzet a magyar állam békés fejlődésének
biztosítékait, de a törvényeinken alapuló jogegyenlőség a haza fölvirágozásának csak akkor nyújthatja biztos
zálogát, ha a haza polgárai között való testvéri egyetértés és nemzeti érzület a nemzetközi igények által sugallt
társadalmi vagy felekezeti követelményeken győzedelmeskedik.” Vasvármegye, 31. évf. 1898. ápr. 14. 30. sz. 4-5.
1358
Horváth Béla, Hont megyei főispánja a megye április 14-i rendes közgyűlésén, mikor megemlékeztek az
áprilisi törvények ünnepéről, az új nemzeti ünnepet a király iránti hűség, a hazaszeretet és a törvények tiszteletben
tartására alkotott ünnepnek nevezte. Honti Lapok, 4. évf. 1898. ápr. 19. 16. sz. 1.
1359
Az áprilisi törvényeknek a polgári átalakulásra vonatkozó cikkelyei önmagukban alkalmasak lehettek volna
egyfajta közös kötődés kialakítására, hiszen azok egyrészről valóban meghozták a nemzetiségek részére is az
egyéni szabadságjogok kiteljesedését, ám egyes elemei már 1848-ban elfogadhatatlanok voltak a nemzetiségek
számára, sőt a későbbi konfliktus forrásaivá váltak. A horvátok inkább szerettek volna Bécshez tartozni, mint a
magyar kormány fennhatósága alá, az erdélyi románok ellenezték az uniót, a szászok, a szlovákok és a szerbek is
önálló nemzeti igényekkel léptek fel. Az 1848-as alkotmány pedig kísérletet sem tett az országban élő
nemzetiségek nemzeti igényeinek kielégítésére.
1360
Ezt hangsúlyozta Kozma László, Bács-Bodrog megye Újverbász kerületének szabadelvű párti országgyűlési
képviselője Zomborban március 15-én a városháza dísztermében rendezett ünnepségen. Zombor és Vidéke, 17.
évf. 1898. márc. 17. 22. sz. 5., OGY. ALM. 1897, 279., FODOR 1896. Kiemelten foglalkozott az unióval Albach
Géza polgármester Kolozsvár március 15-i díszközgyűlésén is. Ellenzék, 19. évf. 1898. márc. 16. 61. sz. 3.
1361
Kozma László szavai szerint Magyarországon a demokrácia zászlaját a köznemesség emelte fel, „önként,
önmagával küzdve letette kiváltságait, anyagi előnyeit, letette a haza oltárára, hogy ennek már csak pislogó
áldozattüze lángoszlopban lobogjon ég felé…” Zombor és Vidéke, 17. évf. 1898. márc. 17. 22. sz. 5. Ugyanezt
hangsúlyozta Makón a Szabadelvű Párt (!) ünnepségén Szentes Viktor, a helyi Szabadelvű Párt elnöke is
pohárköszöntőjében. Maros, 29. évf. 1898. márc. 20. 23. sz. 5.
1362
„Félszázada annak, hogy a hűséges magyar nemzet újabb lelki frigyre lépett uralkodójával a szabadság szent
oltára előtt.” Nagy Mihály Kecskemét I. kerületének szabadelvű párti országgyűlési képviselőjének szavai
Kecskeméten a városháza előtti népgyűlésen. Pest megyei hírlap, 11. évf. 1898. márc. 19. 12. sz. 1.
1356
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kapcsolatról a kormányoldal képviselői szót ejtettek volna. Hangsúlyozták az 1848-as polgári
átalakulás békés voltát.1363 Az uralkodó politikai elit képviselői mindkét ünnepnap alkalmával
különös hangsúlyt fektettek arra, hogy 1848-ban a nemesség önként mondott le
kiváltságairól.1364 Ezt emelte ki Bubics Zsigmond kassai püspök, az új április 11-i nemzeti
ünnep alkalmából a hívekhez intézett körlevelében is. A jobbágyfelszabadítás fontosságát
hangsúlyozva, rámutatott arra, hogy a nemesség, saját elszegényedése árán is lemondott
javairól, a katolikus papság pedig az egyházi tizedről azért, hogy megszülethessen a
közteherviselés és a jogegyenlőség.1365 „És erről ne feledkezzetek meg soha, Szeretett Híveim!
Gondoljatok arra, hogy atyáitok és nagyatyáitok még jog nélküli jobbágyok valának, akik nem
a maguk, hanem földesuraik számára verítékeztek, és ezért cserébe mit kaptak? A megélhetésre
nélkülözhetetlenül szükséges veteményt és termést és egy kis zugot, ahová fejöket lehajthatták.
Ezóta saját földjöket mívelik, saját maguk javára gyakorolják az ipart, részesülnek oktatásban,
mely őket szellemökben emeli és tökéletesíti, és annak, aki törekszik és tanul, nyitva van minden
életpálya és a legmagasabb tisztség és méltóság is.”1366 Lesskó István kassai kanonok pedig a
püspöki körlevél felolvasása előtt a márciusi 12 pontot magyarázva a híveknek, azokat
egyenesen a keresztény elvekből vezette le. Íly módon a kereszténység legfontosabb elvei, az
egyenlőség és a szabadság a márciusi 12 pont révén az áprilisi törvényekben váltak valóra.1367
A hatalmon lévő politikai erők részéről a korszakban végig uralkodó és folyamatosan jelen lévő
politikai üzenet az, hogy 1848 alapja 1867-nek, azaz a kiegyezéssel visszaállíttatott és
továbbfejlesztetett Magyarország 48-as alkotmánya.1368 Ez az április 11-i új nemzeti ünnep
egyik fő mondanivalója is. Ennek kell és lehet örülni a kormány hívei szerint ezen az
ünnepen.1369 Gyakorlatilag egyfajta alkotmány ünnepként kívánták megjeleníteni e napot.
„E nagy idők nagy alkotásai: az unió, a területi és törvényhozási egység magvalósítása mellett, a magyar
alkotmányt népképviseleti alapra fektették, megalakították az első felelős minisztériumot, megvalósították a
törvény előtti egyenlőséget, az urbéri és jobbágyi szolgálmányok eltörlése mellett behozták a közös teherviselési
kötelezettséget, és felszabadították a sajtót. Szabad lett a föld, szabad lett az ember és szabad lett az írása.”
Elhangzott Makón a Szabadelvű Párt március 15-i ünnepén, Szentes Vidor elnök pohárköszöntője során. Maros,
29. évf. 1898. márc. 12. 23. sz. 3.
1364
Sárközy Aurél Komárom megye főispánjának szavai a városi törvényhatósági díszközgyűlésen: „Másutt az
önkény volt eszközeit erőszakkal lökte le a hatalom polcáról a fellázadt tömeg: nálunk az előjogok birtokosai
önként emelték magukhoz a népet, hogy őt a jogok egyenlő osztályosává tegyék.” Komáromi Lapok, 19. évf. 1898.
ápr. 16. 16. sz. 4.
Szolnok-Doboka megye alispánja, Dr. Torma Miklós hangsúlyozta. „Büszkén mondhatjuk el és ez hitem szerint a
nemzet igazi nagyságát bizonyítja, hogy országos rendjeink 1825-től 1848-ig terjedő idő alatt nem egy hatalmas
társadalmi osztály ereje által kényszerítve, hanem önként mondottak le előjogaikról és alkották meg a
népképviseleten alapuló felelős kormányformát, tehát nálunk a demokratikus haladás nem a harmadik vagy
negyedik rend, hanem az első, vagyis az uralmon lévő rend kezdeményezésén alapult és létesült. Kiváltságolt
rendjeink ez által oly fényes önzetlenséget tanúsítottak, melynek a világtörténelemben nincsen párja.” SzolnokDoboka, 23. évf. 1898. ápr. 17. 16. sz. 2.
1365
A papi tizedről való lemondás történetére lásd URBÁN 2007, 22.
1366
Felsőmagyarország, 14. évf. 1898. ápr. 13. 83. sz. 2.
1367
„Összeomlott a rendi Magyarország és megszületett a polgári Magyarország, melynek alapelvei a törvény
előtt való egyenlőség, a közteherviselés, a polgári és politikai szabadság. A március havi vívmányok a 12 pont
veleje, mely a keresztény elvek kifolyása, az országos törvénykönyvbe beírattak.” Felsőmagyarország, 14. évf.
1898. ápr. 13. 83. sz. 2.
1368
Bornemissza László alispán beszéde Gömör Kishont megye március 15-i díszközgyűlésén. „Az 1848-ik évi
törvényes alkotások, a közszabadságnak azokban lefektetett intézvényes biztosítékai képezik állami létünknek és
szervezetünknek ma is alapját. A nemzet törvényhozásának rohamos munkássága, felhasználva a hosszú béke
áldásos éveit – ezen alapokra fektette s ezen építette fel – a rajongásig szeretett és tisztelt jóságos apostoli
királyával egyetértőleg újabbi alkotmányos állami intézményeink egész fenséges épületcsoportját is.” GömörKishont, 19. évf. 1898. márc. 17. 2-3.
1369
Krassó-Szörény megye főjegyzője, Avramescu Pachomius szavai az április 11-i megyei díszközgyűlésen:
„1867-ben az alkotmány visszaállíttatik és az 1848-ik évi április hó 11-én szentesített törvények alapján a nemzet
megkezdheti békés munkáját! (…) Hálás elismeréssel forduljunk ez ünnepélyes percben Ő császári és apostoli
1363
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A függetlenségi politikusok e mellett nem mulasztották el az alkalmat kritikájuk kifejezésére a
dualizmus akár korábbi, illetve aktuális kormányával szemben sem. Makón a városi
képviselőtestület díszebédjén Justh Gyula, Makó függetlenségi párti országgyűlési képviselője
saját korának politikai életét kritizálva kifejtette: „Azon irányok, melyek mindinkább tért
hódítanak, nem olyanok, mik összeférnének a szabadság, egyenlőség, testvériség jelszavával.
Gyűlölködni egymásra, pártszempontból irigyelni egymás sikereit, letépni másnak a babérjait
ideális célok helyett önző célokért küzdeni, ez sokaknál ma az irányelv. A múlt mást mutat fel.
Reméli, hogy 48 emléke egyesíteni fogja az egész hont akkor, midőn eljövend a leszámolás
napja, midőn nemcsak a kül- de a belső ellenségekkel is meg kell küzdeni, s szabadság ősi
intézményeinek védelmére fel fog állani mindenki, úgy mint 1848-ban.”1370
A korszak kritikáját a vidéki városok közül leghevesebben Eger március 15-i ünnepségein
érhetjük tetten. A város díszközgyűlésén Szederkényi Nándor, a város volt függetlenségi
országgyűlési képviselője keményen és éles hangon bírálta a dualizmus kormányait. Szerinte
az az ország, melyért a szabadságharcban küzdöttek, nincs sehol. „Mi törpe utódok, epigonok
pirulva állunk ötven év után előttetek. Hátha megnyílik ajkatok és számon kéritek: hol a 48-as
haza, hova tettétek, melyért annyi vér omlott! Ne kérdezzétek. Sűrű fellegek borítják most a
magyar egét. De azért a nap ragyog a felhők felett, s az Isten nem halt meg.” 1371 Az egyik
legkeményebb ellenzéki beszédet a Kaszinó bankettjén dr. Maczki Valér, az egri érseki
joglíceum erkölcstant oktató magántanára, ciszterci szerzetes mondta. Az elmúlt ötven évet
kárhoztatta azért, hogy Magyarország nem a kellő irányba haladt, nem vált elég erős
nemzetállammá. „A gyászos végű szabadságharcot követte a Bach korszak, ezt Schmerling
provizoriuma, ezt Deákék majd Tiszáék azon alkotmányosdi érája, mely már-már
provizóriumba hajlik, hogy talán ismét Bach-korszakot szüljön beamteres szellemtelenségével.
Így csenevész napról napra a nemzet ellenálló képessége, úgy hogy immár zászlónkat
büntetlenül téphetik, égethetik, tiporhatják a hazánk jóvoltából élődő nemzetiségecskék,
magunk pedig nyögdécselve kérjük nyakunkba tétetni a gyarmatpolitika azon gyalázatos igáját,
melyet már az osztrák is undorral készül elrúgni az útból.”1372
4.8. A szabadságharc hősei, Kossuth, Deák, Széchenyi, Petőfi és Ferenc József alakja a
március 15-i és az április 11-i beszédekben
A március 15-i és az április 11-i nemzeti ünnepen egyaránt előbukkant a szabadságharc
értelmezésének problémája is. A hivatalos, kormányhoz közel álló politikusok közül volt, aki
nyíltan kiállt a szabadságharc mártírjai mellett,1373 mások igyekeztek megkerülni a kérdést.
Gömör és Kishont megye alispánja egyenesen időhiányra hivatkozva hallgatott a
szabadsághősök emlékéről.1374 Az ünnepi szónokok többnyire óvatosan fogalmaztak, csupán
az uralkodó és a nemzet közötti „szomorú félreértésekről” és „borús napokról” beszéltek,1375
királyi Felségéhez, dicsőségesen uralkodó I. Ferenc József legkegyelmesebb urunk és királyunkhoz, ki ezen
törvényekben lefektetett magasztos elveket alkotmányos uralkodása alatt megőrizte ápolta és fejlesztette.” KrassóSzörényi Lapok, 20. évf. 1898. ápr. 17. 16. sz. 1.
1370
Maros, 29. évf. 1898. márc. 17. 22. sz. 3.
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Egri Hiradó, 6. évf. 1898. márc. 16. 22. sz. 3.
1372
Egri Hiradó, 6. évf. 1898. márc. 16. 22. sz. 6.
1373
Nagy Mihály, Kecskemét I. kerület szabadelvű párti országgyűlési képviselőjének beszéde a március 15-i
ünnepségen. „De emeljünk egyúttal oltárt szívünkben a szabadságharc dicső mártírjainak is, mert nélkülük nem
lett volna március 15-e a nemzeti ébredés napjává!” Pest megyei hírlap, 11. évf. 1898. márc. 19. 12. sz. 1.
1374
Gömör-Kishont, 19. évf. 1898. márc. 17. 2-3.
1375
Gömör és Kishont megye főispánjának, Hámos Lászlónak szavai az április 11-i díszközgyűlésen: „Majd a
szabadság lángoló örömét hazafi bánat váltotta fel, szomorú félreértések fordultak elő a nemzet és a király között,
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de ha előhozták a kérdést, akkor is a dualizmus hivatalos felfogása jutott érvényre, mely szerint
az 1848-as hősök nem hiába küzdöttek, a cél, amiért életüket áldozták a kiegyezéssel végtére is
megvalósult.1376 Végül is, amit nem sikerült karddal kivívni, azt kivívta a törvényekhez való
szívós ragaszkodás karöltve a király bölcsességével.1377 Megjelent az a hivatalos körökben
elterjedt felfogás is, mely szerint a polgári átalakulás során éppen egyenlő jogokkal felruházott
nemzetiségeket felizgatták a magyarság ellen véres polgárháborút szítva.1378 Ugyanakkor egyes
szónokok megkockáztatták feltenni azt a kérdést is, hogy a szabadságharcnak egyáltalán volt-e
értelme. A Torontál megyei díszközgyűlésen Rónay Jenő főispán szerint, ha egy nemzet letér a
természetes haladás útjáról, és a természet örök törvényétől eltérően cselekszik, akkor
bátorságát bűnhődés követi. „Ha az 1848-iki nagy alkotásokat e szempontból vesszük bírálat
alá, ha végigtekintünk az 50 év történetén és ha bűnhődésük fölött elmélkedünk, bőven nyílik
alkalom a fölött gondolkoznunk, hogy vajon nem lett volna-e jobb másként?”1379 Ugyanezen a
közgyűlésen a megye főjegyzője azonban védelmébe vette a szabadságharcot, hiszen az
„alkotmányához hű nemzet törvényes jogait fel nem adhatta.” Viszont határozottan elutasította
a Habsburg ház trónfosztását: „1849. év április 14-ét a nemzet nem akarta, nem akarhatta, mert
ellenkezett jellemével, ellenkezett az történelmi múltjával.”1380 Ugocsa megye viszont éppen az
április 11-i hivatalos ünnep alkalmából emlékezett meg a megye vértanújáról, Báró Perényi
Zsigmond volt főispánról, 1381 akit éppen a Függetlenségi Nyilatkozat aláírásáért ítéltek halálra.
Dr. Komáromy András, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának
tagja mondott felette emlékbeszédet, fia Báró Perényi Zsigmond jelenlétében.1382
A szabadságharc hőseiről – a kormánypárti politikusoktól eltérően – a függetlenségiek
egyértelműen és nyíltan megemlékeztek. Beszédeikben többnyire kiemelten foglalkoztak a
honvédek és a vértanúk emlékével. Endrey Gyula Hódmezővásárhely függetlenségi
országgyűlési képviselője a város ünnepségén mintegy 10-15 ezer ember előtt mondta: „Ne
feledjük a vérkeresztelőt sem, mely az újjászületést követé. Önvédelmi harcunk fényes nagy
emléke, a magyar honvédek harci dicsősége büszkeségünk lesz mindörökké!”1383 Kecskeméten
de a nehéz és borús napok után megenyhült a lég, és vidult a határ, a király és a nemzet megértették egymást, s
megmaradt a szilárd alap, amelyet ünnepelni legméltóbb, a 48-iki intézmények és törvényekben jelentkező nemzeti
akarat, amelyet a mi jó és bölcs királyunk, I. Ferenc József Ő cs. és apostoli kir. Felsége magáévá tett és
legmagasabb királyi akaratával megerősített.” Gömör-Kishont, 19. évf. 1898. ápr. 21. 16. sz. 4.
1376
„De hálás elismeréssel adózunk mindazon hazafiaknak is, kik dicső törvények alkotásában részt vettek, s
azokért életüket és vérüket áldozták. Többnyire pihennek már a hősök jeltelen sírokban, de porló hamvaik felett
őrködik a nemzeti kegyelet és mi – kik az ő dicső munkájuknak gyümölcseit élvezzük – szabad hazának szabad
polgárai – a királyi elismerés fénysugara mellett, kegyeletes szívvel nyújtjuk nekik a hála és elismerés soha nem
hervadó babérait. Áldott legyen örökre emlékezetük.” Vas megye alispánjának, dr. Károlyi Antalnak szavai az
áprilisi törvények tiszteletére összehívott díszközgyűlésen. Vasvármegye, 31. évf. 1898. ápr. 14. 30. sz. 4-5.
1377
A Hunyad megyei főispán szavai az április 11-i díszközgyűlésen. Hunyad, 22. évf. 1898. ápr. 16. 16. sz. 1.
1378
Makó város főjegyzőjének, Bakos Ferencnek a szavai a március 15-i városi díszközgyűlés alkalmából. „Nem
szándékozom ecsetelni azon szomorú napokat, melyek a nagy nap után következtek, s melyek hazánknak oly sok
áldozatába kerültek, hiszen tudjuk, hogy mindenkor voltak elégedetlenek, akiket igen könnyen lehetett félrevezetni
s felizgatni, s így nem csodálhatjuk, hogy édes magyar hazánknak édes gyermekeiül elfogadott s testvéri kötelékbe
fűzött polgárai között voltak olyanok, akik ellenségekként léptek fel azon polgártársaik ellen, kik minden polgári
jogot velük testvériesen megosztottak, s akik épen akkor léptek fel, midőn e jogokban részesíttettek, tehát éppen
akkor, midőn hálára köteleztettek. (…) A lelketlen izgatás elérte célját: a testvériesült polgárság saját kárára s az
alig kivívott szabadság ártalmára egymás vérében gázolt.” Maros, 29. évf. 1898. márc. 17. 22. sz. 3.
1379
Torontál, 27. évf. 1898. ápr. 12. 82. sz. 2-3.
1380
Torontál, 27. évf. 1898. ápr. 12. 82. sz. 2-3.
1381
Báró Perényi Zsigmond az 1848. évi népképviseleti országgyűlés felsőházának másodelnöke, majd elnöke.
1848. október 3-tól az Országos Honvédelmi Bizottmány tagja, 1849. május 29-től a Hétszemélyes Törvényszék
elnöke, a Függetlenségi Nyilatkozat egyik aláírója. A szabadságharc leverése után az osztrák hatóságok kötél általi
halálra ítélték és kivégezték. PÁLMÁNY 2002, 1040-1042.
1382
Ugocsa, 14. évf. 1898. ápr. 17. 16. sz. 1-3.
1383
Vásárhely és Vidéke, 16. évf. 1898. márc. 17. 23. sz. 2.
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Horváth Ádám függetlenségi képviselő rövid beszédében gyakorlatilag csak a szabadságharc
hőseiről és vértanúiról emlékezett meg. Hangsúlyozta a magyaroknak nincs is más kincsük,
mint a szabadság szeretete. „Ne feledjük el, hogy bármely templomban imádjuk is az Istent,
egyformán kötelességünk megvédelmezni a magyar hazát és szabadságot minden külső és belső
ellenség támadásával szemben, mert mindannyian először is magyarok vagyunk.”1384
Ahogy az országgyűlési vita során is láthattuk, a kormánypárt hívei nem kívántak emléket
állítani Kossuth Lajos szerepének 1848 ötvenedik évfordulója alkalmából. Ennek ellenére,
egyéni személyes beállítódástól függően, ki-ki finoman beleszőhette Kossuth alakját a március
15-i, illetve április 11-i hivatalos beszédébe is. Így tett Balló József, Liptó megye főjegyzője,
aki a hivatalos ünnepen, az április törvények létrejöttében játszott szerepe miatt, Kossuth
március 3-i felirati javaslatának fontosságát hangsúlyozta.1385 Sárközy Aurél, Komárom megye
főispánja valóságos rajongással beszélt Kossuthról április 11-én.1386 Mások kevésbé lelkesen,
de szintén elismerték Kossuth szerepét. Az aradi városi törvényhatósági díszközgyűlésen a
főjegyző ünnepi beszédében csupán egy tehetséges publicistának titulálta Kossuthot, aki
„egymagában egyesítette a toll hatalmát a szó ellenállhatatlan erejével, az államférfiú bölcs
belátását az akadályok leküzdésére mindig készen álló elmével. (…) Sem előtte sem utána nem
volt magyar publicista, ki élénk képzelő tehetségével, agitatorius szellemével, ragyogó irályával
és bűvös bájos előadásával úgy magával tudta volna ragadni, s oly nagy és dicső tettekre tudta
volna buzdítani nemzetét.”1387 A kassai főjegyző, Kozora Vince pedig a városi törvényhatósági
díszközgyűlésen ünnepi beszédében Kossuth életművéből csak annyit magasztalt fel, amennyi
a dualizmus rendszerébe, a hivatalos politikai irányvonalba belefért, azaz az április törvények
megszületésében kifejtett erőfeszítéseit.1388
A hivatalos Magyarország képviselőinek szemében ötven év távlatából az 1848-as korszakból
már egyértelműen Kossuth, Deák és Széchenyi hármas alakja emelkedett ki, melyhez olykor
Petőfit is társították. A Fehér megyei közgyűlésen Báró Fiáth Pál főispán szavaival élve, ha
„Kossuth végtelen szabadságszeretete, ha Deák Ferenc bölcsessége és megbízható hűsége az
alkotmány és király iránt, ha Széchenyi európai műveltsége, Petőfi hatalmas nemzeti
lelkesültsége nem ébreszti fel tétlenségéből, akkor ezen nemzet halálában már meg van
dermedve.”1389 Návay Lajos, Csanád megye főjegyzője, mellesleg Eötvös József unokája,1390
szintén együtt állított emléket Széchenyinek, Kossuthnak és Deáknak. „Adjunk hálát az
Istennek, hogy ily nagy emberek keltek versenyre nemzetünk nagyságáért és tiszteljük
Pestmegyei Hirlap, 11. évf. 1898. márc. 19. 12. sz. 3.
„A történeti hűségnek tartozom azzal, hogy kiemeljem, miszerint mindezen, alapvető törvények megalkotása
közül Kossuthé a legnagyobb érdem, a vezéreszmék leginkább ő tőle eredtek, a főelveket szószerinti szövegükben
ő koncipiálta, s ugyancsak az ő szavának lángheve eredményezte azt, hogy a karok és rendek, önzetlenül lemondva
eddigi életbevágó ősi kiváltságaikról, a reform törvényeket kivétel nélkül megszavazták.” Liptó, 6. évf. 1898. ápr.
17. 16. sz. 2.
1386
„De Magyarországról a nemzetek sorsát vezérlő istenség örök végzésében az volt megírva, hogy Széchenyi
jóslatát betöltse és a gondviselés adott nemzetünknek Kossuth Lajosban oly vezért, akit ez óriási küzdelemhez
megkívánt titáni erővel felruházott. Hazaszeretetének magasra csapó lángja, erős szenvedelme áthevítette a fásult
kebleket és mindenkit magával ragadó ékes szólásának ellenállhatatlan ereje utat tört a jogegyenlőség nagy
elvének kimondásához.” Komáromi Lapok, 19. évf. 1898. ápr. 16. 16. sz. 3.
1387
Arad és vidéke, 18. évf. 1898. márc. 16. 61. sz. 1-2.
1388
„Ezen átalakulást össze fogja kötni a történelem azon férfiúnak – Kossuth Lajosnak – a nevével, ki azt 1848ban megindította s ernyedetlen eréllyel keresztül vitte. Dacára a bekövetkezett szerencsétlen eseményeknek,
művének ezen része fennmaradt és fenn fog maradni, míg nemzetünk él és országunk áll s ahhoz a nemzet emléke
és hálája lesz mindig csatolva.” Felső Magyarország, 14. évf. 1898. márc. 16. 61. sz. 3.
1389
Székesfehérvár és vidéke, 26. évf. 1898. ápr. 12. 42. sz. 2.
1390
Návay Lajos, az államtudományok doktora, 1901-ben Csanád megye alispánja lesz, Eötvös Józsefnek és Návay
Tamás reformpolitikusnak, aki a szabadságharc alatt kormánybiztos volt, majd a kiegyezést követően Csanád
megye főispánja lett, az unokája.
1384
1385
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Széchenyiben azt, ki első volt megtanítani, miként kell dolgozni a szabadságért, Kossuthban azt,
ki megtanított a szabadságért szenvedni, küzdeni, végül Deákban azt, ki megmutatta, miként
kell bölcs mérséklettel élni a kivívott szabadsággal.”1391 Gömör és Kishont megye főispánja is
példaképül e három nemzeti alakot állította egymás mellé, kiknek szelleme együtt biztosíthatja
a nemzet jövőjét.1392
A hivatalos Magyarország képviselői megtalálták a módját annak, hogyan lehet március 15-én
az uralkodót ünnepelni. A beszédekben Ferenc József alakja, mint Magyarország valaha élt
legalkotmányosabb királya jelent meg.1393 Ő az, aki beteljesítette a forradalom vívmányait, ő
az, aki biztosította Magyarország fejlődését, az egységes nemzetállamot, akinek uralkodása
alatt megvalósulhatott a szabadság, és a nemzet folyamatosan gyarapodott és erősödött
olyannyira, hogy külföldön is elismert politikai tényező lett.1394 A hivatalos tisztviselők
jelenlétében zajló március 15-i megemlékezések egyértelműen a király iránti hűség
hangsúlyozása mellett teltek.1395 Gömör és Kishont megye díszközgyűlésén Bornemissza
László alispán az uralkodó iránti ragaszkodást jegyzőkönyvileg kívánta megörökíteni március
15-e alkalmából.1396 Szóba került Ferenc Józsefnek az 1849-es megtorlásokban való
érintettsége is, ám az ünnepi alkalomból elhangzott magyarázatok ifjúkori botlásnak minősítve,
leginkább a rosszakaratú tanácsadókra hárították a felelősséget emiatt.1397
Néhány, a sajtó tudósításaiból megismert iskolai ünnepség alapján megállapíthatjuk, hogy az
április 11-i iskolai ünnepségeknek is legfontosabb közös eleme, hogy hazaszeretetre és a
királyhűség ősi magyar erényére buzdították az ifjúságot.1398 Az ünnep alkalmából a tanítók a
nemesség önfeláldozó magatartásáról magyaráztak, nem hallgatták el a szabadságharcot
sem,1399 de az azt követő megbékélésre nagyobb hangsúlyt fektettek. Az iskolákban első

Maros, 29. évf. 1898. márc. 12. 23. sz. 3.
Gömör-Kishont, 19. évf. 1898. ápr. 21. 16. sz. 4.
1393
Dr. Flatt Viktor, Ujvidék főispánjának szavai a március 15-i esti banketten: „A márciusi napok jubiláris
ünnepélyén, nemcsak az őseinktől öröklött hódolatteljes érzelmekből kifolyólag, hanem azért is meg kell
emlékeznünk Urunkról és Királyunkról, mert az ő legmagasabb személyében látjuk alkotmányunk legerősebb
biztosítékát.” Újvidék, 23. évf. 1898. márc. 20. 12. sz. 2.
1394
Makó város főjegyzőjének, Bakos Ferencnek beszéde. Maros, 29. évf. 1898. márc. 17. 22. sz. 1-2.
1395
Dr. Károlyi Antal vas megyei alispán a koronás király iránti hűségre szólított fel a Dalos Kör esti bankettjén.
Vasvármegye, 31. évf. 1898. márc. 17. 22. sz. 4.
1396
Gömör-Kishont, 19. évf. 1898. márc. 17. 2-3.
1397
Marosvásárhely díszközgyűlésén Csongvai Lajos ünnepi beszédében annak a hitének adott kifejezést, „hogy
azok a halhatatlan magyar szabadsághősök – sőt még azok a vértanuk is – abból az ismeretlen túlvilágból, ha
látnák, hogy az, kinek nevével – a gyermek ifjú félrevezetésével – a magyar szabadság ellen harcoltak, az most a
magyar szabadság legelső védője, (…) ha látnák, hogy beteljesült a legnagyobb magyar Széchenyi jóslata s I.
Ferenc József Magyarország legalkotmányosabb királya lett, olyan minőt Magyarország századok óta még nem
is remélt, (…) akkor hiszem, hogy még azok az elvérzett szabadsághősök, még azok a vértanúk is – mert azok
egyetlen vágya a haza boldogsága volt – ők is olajágat nyújtanának dicső trónod zsámolyára drága fölséges
Királyunk I. Ferenc József! Magyarok királya!” Székely Lapok, 27. évf. 1898. máj. 8. 37. sz. 2.
1398
Kerekes Sándor, a nagyszőlősi polgári iskola igazgatójának szavai az április 11-i iskolai ünnepségen: „Kedves
Gyermekeim! (…) Ha nem is sikerült veletek mindent megértetni, de törekvésem célját már azzal elértem, ha
gyermeki és fogékony ifjú szívetekbe még mélyebbre tudtam beültetni azt az ősi magyar nemzeti erényt, mi egy ezer
év óta képezi e nemzet életfájának éltető gyökerét: a király iránti szeretet és hűség érzelmeit. Az iránt a nagy király
iránt, ki hosszú uralkodásában eggyé lett magyar nemzetével, kinek öröme, a mi örömünk, kinek bánata a mi
bánatunk. Akinek koronás elődei iránti nemzethűségről történelmünk lapjai tanuskodnak.” Ugocsa, 14. évf. 1898.
ápr. 24. 17. sz. 1-2.
1399
Donszky Lukács, karánsebesi állami polgári iskola igazgatójának beszéde: „Európa megállt bámulni a csodát,
egy tapasztalatlan újoncsereg mint űzi, kergeti ki az országból a jól begyakorolt, teljesen felszerelt, minden
szükséggel ellátott osztrák ármádiát.” – „Éj borult az országra, 18 évig tartó sötét éj, amelyben mostan is uralkodó
királyunknak emberszeretete, őrangyalunknak, Erzsébet királynénak védőszárnya és Deák Ferenc rendületlen hite,
1391
1392
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alkalommal elrendelt kötelező ünnep kiváló alkalmat nyújtott arra, hogy igyekezzenek Ferenc
József király személyét megszerettetni a gyerekekkel, az ő alakja került a középpontba, mint
aki véget vetett a szenvedésnek, aki visszaadta az 1848-as jogokat. Ő a legalkotmányosabb
uralkodó. Ferenc József gyakorlatilag felelősségre nem vonható, mindenki felett álló, jóságos
király alakjában jelent meg. Az uralkodó semmiről nem tehetett, Donszky Lukács, a
karánsebesi állami polgári iskola igazgatójának értelmezése szerint az összeesküvést szövő,
rossz tanácsadók a bajok forrásai, nemcsak a szabadságharcnak, de még a nemzetiségi
problémának is.1400 A gyermekek előtt Ferenc József alakját tudatosan ártatlan, szeretni való,
mesebeli figurának festették le. „Az a fiatal király, kinek nevét annyi kegyetlenséghez
használták palástul, emberré lett, ki az uralkodói jogok mellett az uralkodó kötelességeit is
maga akarta viselni. A király a maga szemével látott, a maga szívével érzett és ez érzésnek
természetszerű következése volt, hogy szeretni kezdte a jó, lovagias magyar nemzetet. «Vessünk
fátyolt a múltakra!» – mondá, s szent István koronája ragyogott fején. A nemzet fátyolt vetett
a múltra, melyek neve 1848-49 volt, s a királyt mindinkább megismertük, folyton jobban-jobban
szerettük, hisz ő kit ifjúságában arra ösztönzött az a régi iskola, hogy erős karjait arra
használja, hogy lesújtson velük, most már lelke nemes ösztönével belátta, hogy a király két karja
arra való, hogy azzal népére áldást hintsen. És minél inkább tapasztaltuk irántunk való
szeretetét, minél inkább éreztük szívének melegét annál fájóbb tudat volt a nemzetre nézve, hogy
az a fátyol még mindig ott van a múlton, az a fátyol, mely a nemzet és király szívének
összeforrását megakadályozza. És most lehullott ez a fátyol, nincs többé szükségünk rá.”1401
Az iskolák április 11-i ünnepségeinek műsorát vizsgálva szembetűnő, hogy gyakorlatilag
ugyanazokkal a versekkel, énekekkel emlékeztek az 1848-as korszakra április 11-e alkalmából,
mint március 15-én. A diákok felé közvetített mondanivaló tehát ugyanaz volt, csak az
emléknap volt más.1402 Igen tanulságos a pozsonyi állami tanítóképző intézet április 11-i
ünnepsége, mely kiválóan megjeleníti a magyar nemzettudatban szerepet játszó mítoszok
kavalkádját. A hivatalos ünnep azt tükrözte, hogyan egyeztethető össze a fennálló alkotmányos
rend, Ferenc József király alakja a magyar nemzeti emlékezet büszkeségeivel. Amiből azonban
a magyar nemzeti büszkeség elsősorban táplálkozott az éppenséggel a Habsburg uralkodóház
ellen vívott Rákóczi-, illetve 1848/49-es szabadságharc volt, de ezeknek, a látszólag
ellentmondó elemeknek az egymás mellett szerepeltetése a legnagyobb természetességgel
zajlott. A pozsonyi ünnepségen a diákok egymás mellett idézték fel a Rákóczi szabadságharc
emlékét, Petőfi forradalmi Nemzeti Dalát Kossuth alakjával, melyet Széchenyi, Eötvös és Jókai
megjelenítése követett. A nemzeti katasztrófa után a megváltást Deák és Ferenc József hozta
el. Mindezt április 11-e alkalmából.1403
bölcsessége virrasztott csak a magyar nemzet halálos ágyánál.” Krassó-Szörényi Lapok, 20. évf. 1898. máj. 1.
18. sz. 1-2.
1400
„Volt a magyar nemzetnek egy elkeseredett nagy ellensége, az osztrák tartományok számára rendelt
kormánytanácsosok, abból a fajtából valók, kiknek gyászos nevéhez fűződik Mohács óta minden
szerencsétlenségünk, kik Bocskay, Bethlen, Rákóczy fölkelésének is okozói voltak. Hatalmukat, befolyásukat féltve,
a dolgok új rendjével sehogy sem voltak megelégedve. Irigy szemmel nézték ezek Magyarország fejlődését, titkos
céljuk volt megdönteni alkotmányunkat, közöttünk eddig békességben élt nem magyar ajkú honfitársainkat
felbujtogatni s az országot polgárháborúba kergetni.” Krassó-Szörényi Lapok, 20. évf. 1898. máj. 1. 18. sz. 1-2.
1401
Dobay Sándor máramarosi főgimnáziumi igazgató beszéde az április 11-i iskolai ünnepségen. Máramaros, 34.
évf. 1898. ápr. 27. 17. sz. 1-2.
1402
Műsor az állami főgimnáziumban Pancsován: 1. Himnusz (Kölcsey – Erkel) 2. Nemzeti Dal (Petőfi) 3. magyar
Királyhimnusz (Jókai szövegével Erkel Ferenctől). 4. A magyar nyelv (Palágyi Lajos verse) 5. Kossuth Lajos sírja
(Ábrányi Emil verse) 5. Búcsú (Eötvös József szövege Beleznay Antal zenéje énekkarra) 6. Ikarus (Tompa Mihály
verse) 6. Petőfi Sándor (Endrődi Sándor verse) 7. Szózat (Vörösmarty – Erkel). Határőr, 7. évf. 1898. ápr. 10. 15.
sz. 3.
1403
Rákóczi indulóval kezdődik az ünnep, ezt követően életképek jelennek meg. A krónikás kezében
papírtekerccsel előadja a „Nagy idők” eseményeit. Közben szétnyílik a függöny, megjelenik Petőfi mellszobra és
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Az uralkodónak az április 11-i ünnep alkalmából történő népszerűsítését célozta az az új magyar
Királyhimnusz, mely ismereteink szerint, a pancsovai főgimnázium műsorában is szerepelt
Kölcsey Himnusza és Vörösmarty Szózata közé beékelve.1404 Az eredeti Gotterhalte a magyar
nemzet szemében fájó emlékeket idézett fel, tekintettel arra, hogy az elnyomás és megtorlás
éveiben is a Habsburg uralkodót megjelenítő kötelezően erőltetett szimbólum volt. Itt az április
11-i új nemzeti ünnep alkalmával előtérbe került Jókai Királyhimnuszának 1892-ben Erkel
Ferenc által megzenésített változata, mint Magyar Királyhimnusz, melynek dallama egy
akkoriba népszerű, közismert népdalra és ugyanakkor a Bánk bán egyes zenei részleteire,
valamint a Himnusz bizonyos soraira épült. Kassai István érdekes elemzését adja a zeneműnek,
midőn a darab rejtélyes ellentmondásaira mutat rá. 1405 Ugyanis az új Királyhimnusz azzal a
népdal részlettel indul, melyet Erkel a Bánk bán nyitókórusába is beemelt, midőn Gertrudis
királynét köszöntik, ám a népdal eredeti szövege baljóslatúan halált hirdet. Ez kétértelmű utalás
volt annak idején a Bánk bánban. (A Bánk bánt Erkel a szabadságharc leverését követő
önkényuralom időszakában, az ellenállás kifejezéseként írta valamikor 1851 júliusa és 1860.
október 30. között, Egressy Béni, a libretto szerzőjének halála és Erkel által a partitúrára írt
befejezési dátum között.) Miért emelte be Erkel a Királyhimnuszba ugyanazt, a Bánk bánban
mindenképpen az uralkodóval szembeni ellenérzést kifejező részt? Emellett a magyar
Királyhimnusz 6-7. ütemében az „országunk királyát” szavak alatt a Himnusz hangjainak
tükörfordítása hangzik fel, de nem a „Jókedvvel bőséggel” dallamáé, hanem a „Ha küzd
ellenséggel” soré. A magyar Királyhimnusz 14. ütemének dallama szintén a Bánk bánból való,
szövege így hangzik:„Hogy a magyar szabad legyen". Maga az ima pedig közvetlenül a
királyné meggyilkolása után hangzik fel a Bánk bánban. Érdekes utalás mindez, Kassai szerint
nem éppen Királyhimnuszba való. A kórusmű a Himnuszból vett idézettel zárul: „A múltat s
jövendőt” dallamát hallhatjuk a „Tartsd meg a királyt” szöveg alatt. Azt a múltat és jövendőt,
amit már a nép megbűnhődött. Véleményünk szerint Erkel utalásait minden bizonnyal csak a
vájt fülűek értették és mindez a zenemű alkalmazásának célját, vagyis, hogy ünnepi
alkalmakkor az eredeti Gotterhaltenál egy népszerűbb magyar Királyhimnusz csendüljön fel,
nem befolyásolhatta.1406
Még az ellenzékiségéről elhíresült Heves megye, melynek a levéltári iratok tanulsága szerint a
miniszterelnök – egyedül a törvényhatóságok közül – meg sem küldte a kötelező április 11-i
ünneplésre felhívó körlevelét,1407 március 15-i ünnepi díszközgyűlésén (Szederkényi Nándor
volt függetlenségi országgyűlési képviselőnek a kormányt és a korszakot ostorozó
megnyilvánulásai mellett) megszólaltak az uralkodó iránti hűséget kifejező hangok is. Majzik
Viktor megyei főjegyző Heves megye díszközgyűlésén hangsúlyozta, hogy „akkor, amikor a
mai ünnep áhitatos perceiben az elődök s különösen nagyjaink iránti nemzeti hálánknak,
felhangzik a Nemzeti Dal. A krónikás tovább folytatja, majd feltűnik Kossuth, Eötvös, Jókai és Széchényi arcképe.
A krónika további sorolása mellett megjelenik Hungária alakja, fején korona, kezében babérkoszorú, majd „Erdély
szülötte” székely kosztümben Hungária keblére borul. Közben az énekkar énekli a Klapka indulót. Ezt követően
a krónikás a nemzeti katasztrófát ismerteti, a háttérben megjelenik Hungária gyászoló alakja, közben az énekkar a
Rákóczi kesergőjét énekli. Aztán a krónika tovább folytatódik, a nemzet újraéled, 1898. ápr. 11-e feltámasztja. A
függöny ismét szétválik és megjelenik a falon Deák Ferenc arcképe, középen zöld lombok között Ferenc József
király mellszobra, mely fölé két angyal tartja Szent István koronáját, az előtérben egy imádkozó összetett kézzel
égre néző könnyes szemekkel királyra és hazára áldásért eseng, miközben az énekkar a Himnuszt énekli.
Nyugatmagyarországi Hiradó, 11. évf. 1898. ápr. 17. 87. sz. 2.
1404
Határőr, 7. évf. 1898. ápr. 10. 15. sz. 3.
1405
KASSAI 1994.
1406
A magyar Királyhimnusznak a dualizmus-kori ünnepek alkalmával történő felhasználásának megismerése még
további kutatásokat igényel.
1407
A miniszterelnöki körlevél palliumán ez olvasható: „Összes főispánhoz, Heves vármegye kivételével.” MNL
OL K26 473. cs. 236/1898 ME.
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kegyeletünknek adunk kifejezést, hálás szívvel kell gondolnunk arra is, aki több mint egy
emberöltő óta alkotmányunknak legféltékenyebb őrzője, akinek atyai szíve együtt érez a
nemzettel, s akinek öröm az, ami nekünk öröm, bánat, ami nekünk bánat. A múltak emléke iránti
kegyelet, a lángoló hazaszeretet s a koronás király iránti hagyományos hűség ezen a nemzeti
ünnepen egy lelkesült szívből fakadó imaszerű óhajban lelhet csak méltó megnyilatkozást, és ez
az: Éljen a Haza! Éljen a Király!”1408 Eger város főjegyzője, Hanák Gyula az esti banketten
tett hitet amellett, hogy Magyarország jövője csak az uralkodó és a nemzet közötti kölcsönös
bizalomra építhető. Már március 15-én annak az örömének adott kifejezést, hogy az uralkodó
1848-at együtt ünnepli a nemzettel.1409 Igaz, ez csak pár héttel később április 11-én valósult
meg, amikor viszont Heves megye és Eger városa nem ünnepelt együtt az uralkodóval.
A függetlenségi képviselők is elejtettek egy-egy, az uralkodót és az alkotmányos rendszert illető
pozitív megjegyzést. Barabás Béla hangsúlyozta, hogy március 15-ét minden évben, minden
körülmények között meg kell ünnepelni, de az ifjúsághoz szólva kiemelte, hogy örülni kell
annak, hogy a mai fiatalság gyermekkora már az alkotmányát visszanyert békés
Magyarországon telhetett.1410 Polczner Jenő Szegeden a honvéd emlékműnél mondott ünnepi
beszédében szintén annak a véleményének adott hangot, hogy hálát kell adni azért, hogy
„szabad nép gyanánt és örömtelt szívvel ünnepelhetjük a magyar szabadság újjászületésének
ötvenedik évfordulóját.”1411 Nagykőrösön a városháza előtti téren Eötvös Károly is félretette a
képviselőházi vita során hangoztatott ellenérzéseit, és azt állította, hogy ő tényleg örül, amiért
a király a nemzettel együtt ünnepel. Ez a tény elhomályosítja a dátum felett kialakult politikai
huzavonát.1412 Nem az uralkodó, hanem a kormány a hibás azért, hogy nem azt a napot
választotta ünneplése tárgyául, mely megegyezik a magyar nemzet érzelmeivel is.1413 Bereg
megye március 15-i ünnepi díszközgyűlésén Barta Ödön, beregszászi ügyvéd, függetlenségi
országgyűlési képviselő is azt hangsúlyozta, hogy a nemzetet a király iránti hűség és az ezer
éves alkotmányossághoz való ragaszkodás tartotta fenn.1414
4.9. A két nagy „betegség”: a nemzetiségi törekvések és a szocializmus elleni küzdelem
megjelenése az ünnepi beszédekben
A közös ellenség, a nemzetiségi mozgalmak és a szocializmus tanai ellen szintén felszólaltak a
hivatalos Magyarország képviselői. A nemzetiségi problémát tekintve a hivatalos irányvonalról
tanúskodnak Szentes Vidornak, a makói Szabadelvű Párt március 15-i megemlékezésén
Egri Hiradó, 6. évf. 1898. márc. 16. 22. sz. 3.
Eger város főjegyzője, Hanák Gyula a kaszinó esti bankettjén beszélt. Saját korát kritizálta ugyan, mondván
„ki tagadhatja, hogy ma már nem a jogok fejlesztése, hanem azok megszorítása felé haladunk” emellett
ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem kell a vészharangot meghúzni a nemzet felett, az erőt a nemzet és a király
közötti kölcsönös bizalomból kell meríteni, s hogy az uralkodó együtt ünnepli 48-at a nemzettel, erre az örömre
feljogosít. Egri Hiradó, 6. évf. 1898. márc. 16. 22. sz. 6.
1410
„Tudom jól, hogy a ti nagyapátok és nagyanyátok, a ti édes szülőitek s a ti tanáraitok, oktatóitok nagyon sok
szépet és kedveset meséltek március 15-ének jelentőségéről. Az én dajkám meséje, az én bölcsőm még fájdalmas
és olyan nagyon szomorú volt. De már a tiétek, az alkotmányát visszanyert hazának édes zenéje volt. A ti gyermeki
szíveteknek tisztaságával szeressétek ezt a hazát, ezt a mi szép Magyarországunkat…” Arad és vidéke, 18. évf.
1898. márc. 16. 61. sz. 13-14.
1411
Szegedi Híradó, 11. évf. 1898. márc. 16. 3.
1412
„… én valóban örülök annak, hogy a király szentesíteni fogja a törvényt, mert az mutatja azt, hogy még a
királyok, még a fejedelmek is kénytelenek meghajolni tisztelettel egy igaz és szabad nemzet őszinte érzelmei felett.”
Közérdek, 3. évf. 1898. márc. 20. 11. sz. 3.
1413
„És engedjék meg t. honfitársaim, hogy most, midőn az 1848-as alkotások megünneplésére a király is velünk
tart, habár nem azt a napot választotta is, azért az ő kormánya a hibás – de most a király is velünk tart, s engedjék
meg, hogy én fövegem leemelve kiáltsam. Éljen örökké a mi édes jó hazánk, a mi dicső nemzetünk és a mi koronás
királyunk!” Közérdek, 3. évf. 1898. márc. 20. 11. sz. 2-3.
1414
Bereg, 24. évf. 1898. márc. 20. 12. sz. 2.
1408
1409
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elhangzott szavai, mely szerint 1848-ból kell erőt meríteni a polgárosodáshoz és a műveltség
terjesztéséhez. Csak ezeknek a révén lehet elérni a nemzetiségek beolvasztását, „valóban csak
az emelheti ténnyé, mit a törvény kimond, hogy a hazában csak egy politikai nemzet van, a
magyar, melynek minden, a hazában élő nemzetiség tagja.”1415 Balassagyarmaton a március
15-i esti fáklyás felvonuláson Kassatzky Arnold, megyei alügyész hasonló gondolatokat
fogalmazott meg. „Vigye magával haladó útjára ez a nemzedék a hazának szeretetét, (…)
aggódó gondossággal zárja szívébe a magyar nemzeti eszmét, hogy a hitnek erejével, a
meggyőződésnek fegyverével, a szeretetnek mindent kiegyenlítő melegével, itt a négy folyam
partjai között, annyi balszerencse és küzdelem után alkothassa meg az összes állami és
társadalmi intézményeiben egységes egésszé tömörült magyar államot, melyet minden részében
a szabadság szelleme leng át, ahol az emberi méltóság, a jogok és a kötelességek egyenlő
elismerésre és szabályozásra találnak, s ahol a testvériség éltető tüzénél meleg otthonra lelt
idegen minden ízében magyarrá leend.”1416 Eötvös Károly függetlenségi politikus is
csatlakozott ahhoz a gondolathoz, mely szerint nélkülözhetetlen a magyar nemzetállamhoz való
kötődés megerősítése. Az új nemzeti ünnep legnagyobb előnye, hogy kötelező a
nemzetiségekre nézve is. És ez erősebb annál a ténynél is, hogy a dátum kiválasztása nem
megfelelő. Amennyiben az uralkodó együtt ünnepel a magyarsággal, „ha ott lesz velünk a
király, ha ott lesznek velünk az egyházi fejedelmek, ha minden nemzetiségre ráparancsol a
király, hogy aki ez ország szent földjén lakik, aki kenyerét eszi, az együtt búsuljon, együtt
örvendjen a magyarral, akkor ne keressük a napot.” 1417
A szocializmus idegen eszméi és veszélyei ellen tiltakozott Becze Antal, Csík megye alispánja,
midőn az április 11-i díszközgyűlésen azt fejtegette, hogy „a hazafiság, az egyenlőség, a
testvériség nemes eszméje éppen annál az osztálynál kezd hisztériában szenvedni, melyet
magunkhoz emeltünk.” Azok, akiknek „1848-ban jogokat biztosítottunk, helyet adtunk a
társadalomban, s őt tulajdonunkból részesítettük, azok ma már pénzünk, vagyonunk ingyenes
megosztására törekszenek.” Ezeket az egyenlőségre törekvő, szerinte idegen eszméket,
határozottan vissza kell szorítani.1418 Kaposváron az április 11-i nemzeti ünnep alkalmából
tartott római katolikus istentiszteleten Ujváry Ferenc apátplébános, a szabadság, testvériség,
egyenlőség elvein elmélkedve a szocializmus eszméit kárhoztatta, mely szerinte nem
szabadság, hanem szabadosság, mások vagyonán való osztozkodni akarás, ami egyenesen bűn.
Az ünnepi misén jelen volt Tallián Gyula főispán is, aki külön köszönetet mondott a
plébánosnak ezért a beszédért.1419 Szekszárdon a belvárosi római katolikus templomban a
megyei tisztikar jelenlétében megtartott április 11-i ünnepi istentiszteleten Wosinszky Mór
apátplébános szentbeszédében szükségesnek tartotta, hogy elmagyarázza a népnek, – mely „a
szocialista áramlatban nagy hajlandóságot mutat a szabadság eszméjének a teljes
függetlenséggel való összetévesztésére” – a szabadság helyes értelmezését. „A szabadságnak
törvényre van szüksége, mely azt megvilágítja és szabályozza. Akik korlátlan szabadságot
követelnek, megrontják a szabadság eszméjét, mert kivétel nélkül mindent szabadon cselekedni
nem más, mint az emberiség, a társadalom megtagadása. Azt mondja tán valaki, a törvény
korlátozza a szabadságot. Nem, a törvény csak emeli, erősíti azt. (…) A szabadság szeretete
mások becsülésénél kezdődik. A szabadság megszorítása tehát önmegtagadás, áldozat a
Maros, 29. évf. 1898. márc. 20. 23. sz. 5.
Nógrádi Lapok és Honti Híradó, 26. évf. 1898. márc. 20. 12. sz. 1.
1417
Közérdek, 3. évf. 1898. márc. 20. 11. sz. 3.
1418
„Ez a korcs szülött magyar vérből nem eredhetett, az idegen könnyelműség cucliján tengődik az, de bízunk
istenben, bízunk önmagunkban, hogy a társadalmi rendet, az emberi tudás és míveltség panteonját felforgatni,
megrabolni akaró ezen őrült elem az emberi jogok kényszeringébe visszaszoríttatik.” Csíki Lapok, 10. évf. 1898.
ápr. 13. 15. sz. 2-3.
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Somogy, 35. évf. 1898. ápr. 17. 16. sz. 2.
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közérdek szolgálatában. Ez az áldozat szüli a kötelességet, mely egyensúlyban tartja a
szabadságot és jogot.”1420
A Bereg megyei díszközgyűlésen Barta Ödön a szocializmus felforgató ereje mellett saját
korának erőszakos hatalmi politikáját is kárhoztatta. Március 15-e alkalmából határozott
küzdelemre szólította fel hallgatóságát a századvég társadalmi betegségei ellen, „mint az
áldemokrácia, a szocializmus, az államhatalmi erő helyett mind gyakrabban fellépő erőszak,
illetve a szabadság örve alatt követelőző rakoncátlan szabadság, melyek felforgatással
fenyegetik a demokratikus alapon, egyenjogú, szabad polgárok erejével, az egyenlőség, a
testvériség és szabadság jelvényeiben épült, erkölcsi, alkotmányjogi és társadalmi hajlékunk
csendes, boldog tűzhelyét!”1421 Gyulán, a március 15-én tartott népgyűlésen, Bartha Miklós fő
mondanivalóját szintén e két veszélyesnek vélt áramlat köré csoportosította. A függetlenségi
politikus bízott a magyar állam törvényes intézményeiben, melyek szerinte a jogegyenlőség
alapján állnak és szabadságot biztosítanak minden irányban, nem tesznek különbséget
osztályok és fajok között, megadják a módot és alkalmat, ha kellő bölcsességgel vezettetnek a
közügyek, hogy ez a két nagy betegség békés úton, testvéri egyetértéssel orvosoltassék.1422
4.10. Március 15-e és április 11-e megünneplése a vegyes nemzetiségű területeken
Ha azt vizsgáljuk, hogy a különféle nemzetiségi területeken a magyarok milyen aktivitást
fejtettek ki március 15-e, illetve április 11-e megünneplése során,1423 akkor az a benyomásunk
támad, hogy azokon a vidékeken, ahol a magyarság többségben volt, illetve elég erősnek érezte
magát a helyi nemzetiségekkel szemben, akkor mindkét ünnepnapot egyaránt felhasználta arra,
hogy magyar nemzetisége mellett demonstráljon. Számos esetben, mint az államot alkotó
„egyetlen politikai nemzet” tudatosan ki is használta a megemlékezéseket, elsősorban március
15-ét, de számos helyen az erőltetett új nemzeti ünnepet, április 11-ét is, a magyarosítás
eszközeként a magyar nemzet-eszme erősítésére. A március 15-i ünnepségek során nyilvános
utcai tömegrendezvény formájában nyilvánult meg ez a törekvés, míg az április 11-i nemzeti
ünnep kapcsán, mely – amint láttuk – a magyarok körében sem volt túlságosan népszerű, éppen
ezért csak igen ritka, kivételes esetben szerveztek a kötelező ünnepnap köré tömeges
rendezvényeket, a magyar nemzeteszme erősítését elsősorban a kultuszminiszter által előírt
iskolai ünnepségek megtartása segítette. A miniszteri rendelet érintette a nemzetiségi tanulókat
és rajtuk keresztül közvetve szüleiket is, hiszen az előírás vonatkozott minden, így a
nemzetiségek által is látogatott, a vallás- és közoktatásügyi miniszter fennhatósága alá tartozó
tanintézetre. Az új állami nemzeti ünnep alkalmas volt arra, hogy a magyar tanítók a
nemzetiségi gyerekekkel magyar hazafias verseket szavaltassanak, s az ünnepséggel erősítsék
a magyar nemzetállamhoz való tartozás tudatát. A nem kötelezően előírt, tehát sok esetben csak
civil kezdeményezésre megrendezett március 15-i ünnepségek esetében azonban, azokon a
területeken, ahol a magyarság számarányát tekintve, a többi ott élő nemzetiséggel szemben
kisebbségben volt, vagy erős nemzetiségi ellendemonstrációra számíthatott, általánosságban az
a tendencia figyelhető meg, hogy inkább csendesebb körülmények között, zárt körben
emlékeztek meg a 48-as ünnepről. A nemzetiségi vidékek ünnepségeinek alkalmi beszédeit
vizsgálva, szembetűnő, hogy azokon a dualista rendszer és az uralkodó iránti lojalitás hangjai
erősen domináltak. Ez egybeesik azzal a megfigyeléssel is, hogy a dualizmus kori választások
alkalmával a nemzetiségi területek magyarsága, nyilván a rendszer fenntartása érdekében,
elsősorban a kormánypártot támogatta.
Tolnamegye, 8. évf. 1898. ápr. 17. 16. sz. 2.
Bereg, 24. évf. 1898. márc. 20. 12. sz. 2.
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Budapest, 22. évf. 1898. márc. 17. 76. sz. 3-4.
1423
Vegyes nemzetiségi összetételű megyeszékhelyek és törvényhatósági jogú városok ünnepeit vizsgáltuk.
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A magyarság zártkörű ünnepei
Az ünnepségek politikai intenzitása – azaz, hogy a magyarság nyilvános helyen, utcán
testületileg megjelent-e, nyíltan demonstrálni kívánt-e a nemzeti ünnep alkalmával –
nagymértékben függött tehát az adott helység nemzetiségi összetételétől.
A megyeszékhelyeket és a törvényhatósági jogú városokat vizsgálva szembetűnő, hogy a
magyarság képviselői nem mentek ki az utcára nyilvánosan ünnepelni az erős szlovák és német
lakta vidékeken, főként azokon a helyeken, ahol kisebbségben voltak. Így zárt körben
ünnepeltek Besztercebányán,1424 ahol a takarékpénztár nagytermében rendeztek 300 fős
bankettet az ünnep tiszteletére.1425 Eperjesen1426 a jogakadémia ifjúsága rendezte a központi
megemlékezést a kollégium dísztermében, melyen megjelent Szinnyey Merse István, Sáros
megye főispánja is.1427 Liptószentmiklóson1428 a „Fekete Sas” vendéglőben a Magyar Társalgó
Kör rendezett ünneplést.1429 Turocszentmártonban1430 a helyi állami polgári és felső
kereskedelmi iskola tornatermében tartottak megemlékezést, melyen megjelent a megyei
tisztikar néhány tagja is. Este a vármegyeházán 90 fős bankettet adtak, ahol dr. Lehoczky
Vilmos a kerület kormánypárti országgyűlési képviselője1431 és Beniczky Kálmán alispán is
felszólalt. 1432
A szász vidékeket vizsgálva1433 a magyarság csendesen, zárt körben ünnepelt Besztercén1434,
ahol a helyi magyarok a Sahling szálló éttermében gyűltek össze. Megjelent Bethlen Pál főispán
és a hivatalnokok részéről a törvényszék, a járásbíróság, az erdőigazgatóság és a postahivatal
személyzete is. Az ünnepség egyértelműen a magyarság nemzeti összetartozás-tudatának
erősítését szolgálta. Balázs József református lelkész ünnepi beszédében március 15-e
alkalmából 1867-et és Ferenc Józsefet éltette.1435 A főként románok lakta községben
Naszódon1436 korábban nem volt szokásban március 15-e megünneplése, de az ötvenedik
évfordulót Bodó Kálmán főszolgabíró, a naszódi magyar társalkodó egylet elnöke kivételesen
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Besztercebányán a szlovákok száma 4.229, a magyaroké 1.799, a
németeké 1.389 fő. (összlakosság: 7.485 fő) HNT 1892, 780.
1425
Besztercebánya és vidéke, 10. évf. 1898. márc. 20. 12. sz. 1-2.
1426
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Eperjesen a szlovákok száma 5.573, a magyaroké 2.670, a németeké
1.786 fő. (összlakosság: 10.371 fő) HNT 1892, 452.
1427
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 18. 77. sz. 4.
1428
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Liptószentmiklóson a szlovákok száma 882, a németeké 660, a
magyaroké 291 fő. (összlakosság: 1.854 fő) HNT 1892, 316.
1429
Liptó, 6. évf. 1898. márc. 20. 12. sz. 2.
1430
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Turócszentmártonban a szlovákok száma 2.223, németek 386,
magyarok 223 fő. (összlakosság: 2.860 fő) HNT 1892, 642.
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Lehoczky Vilmos 1893 óta Túróc megye Szucsány kerületének szabadelvű párti országgyűlési képviselője.
OGY. ALM. 1897-1901, 287.
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Felvidéki Híradó, 17. évf. 1898. márc. 20. 12. sz. 2.
1433
Segesváron a magyarság kisebbségben volt, ennek ellenére kimentek az utcára, Nagyszebenről nincs adat.
1434
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Besztercén a németek száma 5.517, a románoké 2.274, a magyaroké
1.126 fő. (összlakosság: 9.109 fő) HNT 1892, 116.
1435
A helyi sajtó is erről tesz tanulságot. „Az elmondott felköszöntő rendkívüli hatást és lelkesedést keltett. Ennek
hatása nem volt csak pillanatnyi, de az arcokon és szemekben nyilván látható volt, hogy helybeli társadalmi
életünkben oly hazafias erőtőkével rendelkezünk, amely ha össze- és együtt tart, kiszámíthatlanul teljesítheti azt a
missiót, amelyet e végvidéken az ellentétes áramlatok között betöltenie kell. Az egybegyűlt tekintélyes számú
társaság oly lelkes hangulatban töltötte az időt, minőnek párját közelebbről, hazafias összejöveteleink alkalmával
nem volt alkalmunk tapasztalni.” Besztercze, 5. évf. 1898. márc. 17. 11. sz. 1., 3.
1436
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Naszódon a románok száma 2.006, németeké 491, magyaroké 170
fő.
1424
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megrendezte az egylet helyiségében. A nevezetes alkalomból a helyi állami iskola igazgatója
mondott ünnepi beszédet és a plébános szavalta a Nemzeti Dalt. A főszolgabíró az első
köszöntőt a királyra mondta, akinek atyai gondoskodása nélkül az 1848-as eszmék nem jutottak
volna érvényre, míg Gelei József királyi közjegyző Kossuth Lajost éltette, akinek az 1848-as
eszmék kivívásában oroszlánrésze volt.1437 Fogarason1438 bár számukat tekintve a magyarok
voltak legtöbben, arányában mégis csak az összlakosság 40%-át tették ki, szintén nem mentek
az utcára az ünnep alkalmával. Délelőtt a kereskedelmi iskola és a magyar elemi iskolák
ünnepeltek. Este 180 terítékes bankett volt, melyen Balla Károly református lelkész és
Kapocsányi Mór alispán méltatták a nap jelentőségét. Az újságok fontosnak vélték kiemelni,
hogy a nemzetiségek részéről ellentüntetés nem volt.1439 Brassóban, a szász nemzeti mozgalom
központjában, ahol a magyarok, a németek és a románok aránya szinte megközelítette
egymást,1440. a miniszterelnökségi iratok tanulsága szerint a hatóságok direkt nem engedték ki
a magyar megemlékezéseket az utcára. Mauarer Mihály főispánnak 1898. február 26-án a
miniszterelnökhöz írt levele szerint, sikerült meggyőznie a megye magyar ellenzéki köreit arról,
hogy „március 15-ének tüntető megünneplése, körmenetek stb. rendezésével az itteni izgatott
nemzetiségi viszonyok között csak botrányos ellentüntetésre adna talán okot, mely minden
hazafinak érzületét a legmélyebben sértené.” A levél tanúsága szerint a magyar egyletek
február 25-én végül abban állapodtak meg, hogy március 15-ét minden felvonulást kerülve, a
szokott módon, zárt helyiségben fogják megünnepelni.1441 Ennek ellenére az ifjúság spontán
utcai tüntetést rendezett, a Szózatot és a Kossuth nótát énekelve vonult végig a belvárosban,
mire egy rendőrtiszt drabantjaival közéjük rontott és többeket letartóztatott. Erre a tömeg a
városháza elé vonult és követelte a letartóztatottak szabadon bocsátását, mire a rendőrség
katonai segítséget kérve akarta szétoszlatni a tömeget. Az eset végül békésen lezárult, tekintettel
arra, hogy a főispán idejében a helyszínre érkezve személyesen intézkedett a katonaság
eltávolításáról.1442 Brassóban a nemzetiségek közötti ellentét az ünnepnap kapcsán még tovább
fokozódott. Március 20-án az un. „brassói magyar intéző bizottság” külön megemlékezést
rendezett a Central vendéglő nagytermében. Az ünnepség békésen lezajlott, ám azt követően
mintegy két- háromszáz ember verődött össze, melyhez – az alispánnak a miniszterelnökhöz
küldött jelentése szerint – iparos segédek és a nép alsóbb osztályához tartozó egyének is
csatlakoztak. A kisebb tömeg hazafias dalokat énekelve és a királyt éltetve Dr. Lurtz Károly, a
szászok egyik nemzeti orgánuma, a Kronstädtler Zeitung újságírójának lakása elé vonult és
tüntetőleg rázendített a Kossuth nótára.1443 Ezt követően „útját kurjongatások és magyar dalok
Beszterce, 5. évf. 1898. márc. 24. 12. sz. 2.
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Fogarason a magyarok száma 2.397, románoké 1.917, a németeké
1.517 fő. (összlakosság: 5.861 fő) HNT 1892, 182.
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Pesti Hírlap, 20. évf. 1898. márc. 17. 76. sz. 7., Egyetértés, 32. évf. 1898. márc. 17. 76. sz. 3.
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Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Brassóban a magyarok száma: 10.441, a románoké 9.758 és a
németeké 9.578 fő. HNT 1892, 160.
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Mauarer Mihály főispán 1898. február 26-án kelt levele a miniszterelnökhöz. MNL OL K26 473. cs. 338/1898
ME
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Budapest, 22. évf. 1898. márc. 18. 77. sz. 4.
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kormányfő támogatta a főispán nézetét, mely szerint itt az alkalom, hogy ezt a rendszeresen a magyarság és a
magyar állameszme ellen izgató orgánumot végre megleckéztessék. A miniszterelnök még az igazságügy
miniszternek is utasításba adta, hogy intézkedjen a pernek az állam szempontjából való kedvező kimenetele
érdekében. „A pör tárgyalása októberben lesz Marosvásárhelyen. Az esetleges fölmentésnek kellemetlen
következményei lehetnének, s a per az ottani k. ü. kezében, nincs elég szilárd kezekben. Kívánatos volna, ha a pert
az esküdtszéki tárgyaláson a k. főügyész Kozma Gyula képviselné. Igen kérlek, légy szíves ez irányban intézkedni.”
Miniszterelnök levele az igazságügy miniszterhez 1898. szeptember 5. fogalmazvány. (MNL OL K26 473. cs.
1437
1438
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mellett folytatta a belváros több utcáin át, míglen este a főispán lakása előtt megállott, éltette
a főispánt és ezzel szétoszlott.”1444 A tüntetés a rendőrség március 15-i brutalitása ellen is szólt.
A korábbi esetből tanulva ez alkalommal a hatóságok nem léptek közbe.
A délvidéken Krassó-Szörény megye székhelyén, Lugoson,1445 ahol a magyarság aránya éppen
csak, hogy meghaladta a 14%-ot, igazán csendesen telt a március 15-i ünnep. Csupán a lugosi
népművelő-egyesület tartott megemlékezést, melyen Zöld József, az állami elemi iskola
igazgatója magyarul, Rosenzweig Mór, zsidó tanító pedig németül mondott ünnepi beszédet. A
lugosi iparosok dalköre a Himnuszt és a Szózatot énekelte. A lugosi főgimnáziumban szünetet
rendeltek el.1446 Nagybecskereken1447 a magyar olvasókörben tartottak megemlékezést. A
hatóságok nem vették ki részüket az ünnepség megszervezésében, de a vármegye magyar
tisztviselői jelenlétükkel támogatták a nem hivatalos ünnepet.1448 Pancsován1449 a házak egy
részén nemzeti lobogó lengett az ünnep tiszteletére. Délelőtt ünnepélyes istentisztelet volt a
római katolikus templomban a helyi hivatalnokok részvételével. 11 órától a felsővárosi
népiskolában magyarul, az alsóvárosi községi leányiskolában német nyelven rendeztek
ünnepséget. Ugyanakkor a városháza nagytermében is megemlékezést tartottak. Este 8-kor
táncmulatság volt a Trombitás-szálló dísztermében.1450 E két délvidéki városban a közel
egyenlő szerb és német nemzetiség mögött jelentősen elmaradt a magyarság száma, ezzel
magyarázható, hogy nyílt utcai demonstrációra nem vállalkoztak. Nagyszőlősön,1451 ahol a
rutének és a németek együttes aránya szintén némileg felülmúlta a magyarságét, ugyancsak zárt
körben emlékeztek az ünnepnapra.
A magyarság demonstrálására szolgáló ünnepségek
A magyar többségű, illetve erős magyar közösséggel rendelkező helységekben a március 15-i,
illetve április 11-i nemzeti ünnep alkalmat szolgáltatott a magyar nemzeti érzések kifejezésére.
Ezeken a helyeken az emlékezők a magyar nemzethez tartozásukat direkt látványos utcai
demonstrációkkal fejezték ki.

8029/99 ME) Az igazságügy miniszter beszámolója szerint Dörschlag Rudolf szerkesztőt az esküdtszék nyilvános
becsületsértés vétségében bűnösnek mondta ki és 3 havi fogházra és 100 forint pénzbüntetésre ítélte. Gött Frigyes
kiadó tulajdonost a sajtóvétség vádja alól felmentették. Az igazságügy miniszter levele a miniszterelnökhöz 1898.
november 2-i keltezéssel. MNL OL K26 473. cs. 1496/1898 ME
1444
Dr. Jekel Frigyes Brassó megye alispánjának levele a miniszterelnökhöz. MNL OL K26 473. cs. 555/1898 ME
1445
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Lugoson a románok száma 5.277, a németeké 5.152, a magyaroké
1.807 fő. (összlakosság: 12.489 fő) HNT 1892, 314.
1446
Lugos, 20. évf. 1898. márc. 20. 12. sz. 2.
1447
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Nagybecskereken a szerbek száma 7.969, németeké 7.874, a
magyaroké 5.116 fő. (összlakosság száma: 21.934 fő) HNT 1892, 614.
1448
Az olvasókör által rendezett ünnepséget a kör elnöke, gr. Bethlen Miklós megyei főjegyző nyitotta meg, ahol
megjelent a megye alispánja, dr. Dellimanics Lajos, valamint Szabó Ferenc esperes, és Hadfy Döme közjegyző is.
Az alkalmi megemlékezést Dr. Klein Mór főrabbi mondta. Az ünnepen a polgári és a felsőkereskedelmi iskola
énekkara énekelt. Torontál, 27. évf. 1898. márc. 16. 61. sz. 1.
1449
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Pancsován a szerbek száma 7.713, a németeké 7.284, a magyaroké
2.055 fő. (összlakosság száma: 17.948 fő) HNT 1892, 614.
1450
Határőr, 7. évf. 1898. márc. 20. 12. sz. 1-2.
1451
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Nagyszőlősön a magyarok száma 2.437 ruténeké 1.947, a németeké
742 fő. (összlakosság száma: 5.187 fő) HNT 1892, 652.
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A vegyes román – magyar – német lakta vidékek közül Arad1452 és Kolozsvár1453 március 15-i
ünneplése látványos tömeges utcai megemlékezések formájában nyilvánult meg. Aradon, ahol
a magyarság aránya 61,5%-ot tett ki, a tudósítások szerint csak a vértanú szobor 1890. október
6-i leleplezésekor volt hasonló nagyszabású ünnepség. Március 15-én reggel a tűzoltózenekar
harsogó zenével ébresztette a polgárokat. Reggel 8-kor az összes iskolában megemlékezést
tartottak, majd 3000 aradi iskolás gyermek kokárdákkal, zászlókkal testületileg vonult ki a
szabadságszoborhoz. Reggel 9-kor a városháza dísztermében ünnepi városi törvényhatósági
díszközgyűlést tartottak Fábián László főispán elnökletével. Az országban ez az egyetlen hely,
ahonnan március 15-e alkalmából is hódoló feliratot intéztek az uralkodóhoz. Az ünneplő
közönség testületileg vonult a minorita templomba a hálaadó istentiszteletre, innen a vértanúk
szobrához mentek, ahol Barabás Béla függetlenségi országgyűlési képviselő 10.000 ember előtt
tartott ünnepi beszédet. Este a színházban díszelőadás volt, melyen Verő György március 15-e
ötvenedik évfordulójára írt Hadak útja című 1848-as darabját adták. Az előadás közben a
hazafias jelenetek során a közönség a Kossuth nótát énekelte.1454 Kolozsváron, mely elsősorban
magyar városnak számított, tekintve, hogy a magyarság aránya megközelítette a 84%-ot, a
főtéri római katolikus templomban tartott ünnepi misén megjelentek a városi közgyűlés tagjai
és Béldy Ákos főispán is. Ezt követően városi törvényhatósági díszközgyűlésen a főispán és
Albach Géza polgármester egyaránt lojális hangon emlékeztek meg 1848-ról és Ferenc József
királyról. Az ünnepi közgyűlés után a városháza előtti téren több ezer fő részvétele mellett
Hegedűs István egyetemi tanár a városháza erkélyéről ünnepi szónoklatot intézett közönséghez.
Emellett az egyetemi ifjúság külön ünnepséget rendezett a főtéren, majd fáklyás zenével
tisztelgett a város 48-as honvédei előtt.1455 Érdekes kolozsvári hír, hogy a miniszterelnök anyja,
Báró Bánffy Dánielné megjelent a kolozsvári Nemzeti Színház díszelőadásán.1456
Máramarosszigeten1457 a civil szervezetek (a daloskör, a helyi honvédegylet, az olvasókör és a
joghallgatók egyesülete) rendezték az ünnepet, melynek keretében Várady Gábor volt 48-as
honvéd őrnagy, balközépi majd szabadelvű párti országgyűlési képviselő, a helyi 48-as
honvédegylet elnöke tartott ünnepi beszédet. A helyi református jogakadémia hallgatóinak
szervezésében az ünneplő közönség kivonult a honvéd emlékszoborhoz, majd a joghallgatók
este fáklyásmenetet rendeztek a városban.1458 Tordán1459 délután a helyi 48-as honvédekkel az
élen több ezer fős tömeg vonult ki a Fő térre a város ünnepségére. 1460 Nagyenyeden1461 a
városháza előtti téren tartottak megemlékezést, majd az ünneplő közönség kivonult a temetőbe,
ahol megkoszorúzták Zeyk Miklós,1462 a nagyenyedi Bethlen-kollégium egykori tanárának
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Aradon a magyarok száma 25.901, a románoké 7.873, a németeké
5.626 fő. (összlakosság száma: 42.052 fő) HNT 1892, 42.
1453
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Kolozsváron a magyarok száma 27.514, a románoké 3.226, a
németeké 1.336 fő. (összlakosság száma: 32.756 fő) HNT 1892, 286.
1454
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 16. 75. sz. 5-6.
1455
Az esti vigadóbeli megemlékezésre a városi képviselők testületileg jelentek meg. Az ünnepi beszédet Deáky
Albert, a kolozsvári függetlenségi párt elnöke és Márki Sándor történész tartotta. Deáky az első pohárköszöntőt a
királyra mondta, őt követte dr. Kenessey Béla, a kolozsvári református teológiai fakultás igazgatója, aki hosszasan
Kossuthról emlékezett meg. Ellenzék, 19. évf. 1898. márc. 16. 61. sz. 3.
1456
Egyetértés, 32. évf. 1898. márc. 19. 78. sz. 3.
1457
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Máramarosszigeten a magyarok száma 9.988, a németeké 2.533, a
románoké 1.455 fő. (összlakosság száma: 14.758 fő) HNT 1892, 332.
1458
Máramaros, 34. évf. 1898. márc. 16. 11. sz. 4.
1459
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Tordán a magyarok száma 8.541, a románoké 2.297 fő. (összlakosság
száma: 11.079 fő) HNT 1892, 598.
1460
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 21. 80. sz. 2.
1461
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Nagyenyeden a magyarok száma 4.208, a románoké 1.344 fő.
(összlakosság száma 5.932 fő) HNT 1892, 28.
1462
Zeyk Miklóst tekinthetjük a magyar gyorsírás-rendszer első megteremtőjének, ugyanis miután 1849
januárjában a románok 16 ládányi kéziratát felégették, gondolatait a saját maga által kitalált geometrikus jelekkel
újból papírra vetette.
1452
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sírját. Dés1463 városi díszközgyűléssel emlékezett, majd a helyi polgárság – az iskolák és az
egyletek testületileg, saját zászlójuk alatt – a városháza előtti térre vonult, majd a Rákóczi- és
a
Hunyady-induló
kíséretében
a
helyi
honvéd
emlékkőhöz
mentek.1464
1465
Dicsőszentmártonban
a vármegyeháza dísztermében rendezett ünnepség után a nép az
alispán vezetésével testületileg, nemzeti színű zászlók alatt vonult ki a helyi iparosok
ünnepségére, az „Ős Budavárához” címzett vendéglő teraszához.1466
A szlovák – magyar – és német együttélési környezetet vizsgálva a magyarság intenzív utcai
megmozdulásokkal kísért március 15-i megemlékezéseket tartott a többségében magyarok által
lakott városban, Ungváron,1467 ahol a helyi iskolák tanulói hazafias dalokat énekelve járták be
a város utcáit.1468 Nyitrán,1469 ahol a két legnagyobb nemzetiségnek a szlováknak és a
magyarnak a száma közel megegyezett, a hivatalos körök ugyan nem vettek részt március 15-i
ünnep megszervezésében, még a hatósági épületek sem voltak kivilágítva, de civil
kezdeményezésre a magyarok nyílt utcai rendezvényeket tartottak. Reggel zenekar ébresztette
a város polgárságát, délután pedig mintegy 2.500 főnyi közönség zászlókkal a megyeháza előtti
térről a Kossuth térre vonult, ahol a színház előtt tartottak emlékünnepséget. Hivatalos politikus
nem beszélt, az ünnepi megemlékezést Sedivy László református lelkész mondta.1470
A szerb nemzetiségi vidék ünnepségeit vizsgálva a magyar többséget számláló Szabadkán1471
a város hivatalosan szintén nem vett részt a jubileum megrendezésben, de a helyi Nemzeti
Kaszinó fényes ünnepséget szervezett. A központi rendezvény helyszínére, a város főterére az
egyletek saját zászlóik alatt vonultak fel. Este a várost kivilágították, a kaszinóban és más
egyletekben díszvacsorákat rendeztek.1472 Újvidéken,1473 ahol a szerbek és a németek között a
magyarság 31%-kal jelentős magyar közösséget alkotott, a híradások szerint a város magyar és
német ajkú polgársága együtt ünnepelt, míg a szerbek teljesen távol tartották magukat az
ünneptől. Az ünneplő közönség délután 4-kor kivonulást rendezett a városháza elé. A
megemlékezésen Rohonyi Gyula, Újvidék városának kormánypárti országgyűlési képviselője
beszélt,1474 aki március 15-ét és április 11-ét egymás mellé állítva, mindkét napot egyaránt
fontosnak nevezte. Flatt Viktor főispán a banketten pohárköszöntőjében Ferenc József királyt,
mint a szabadság védelmezőjét éltette.1475

Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Dés városában a magyarok száma 5.661, a románoké 1.791 fő.
(összlakosság száma: 7.728 fő) HNT 1892, 566.
1464
Ellenzék, 19. évf. 1898. márc. 18. 63. sz. 2.
1465
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Dicsőszentmártonban a magyarok száma 1.542, a románoké 581 fő.
(összlakosság száma: 2.421 fő) HNT 1892, 266.
1466
Kis-Küküllő, 8. évf. 1898. márc. 20. 12. sz. 1.
1467
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Ungváron a magyarok száma 7.575, a szlovákoké 1.965, a németeké
1.651 fő. (összlakosság száma: 11.793 fő)
1468
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 23. 82. sz. 3.
1469
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Nyitrán a szlovákok száma 5.205, a magyaroké 5.002, németeké
3.234 fő. (összlakosság száma: 13.538 fő) HNT 1892, 398.
1470
Egyetértés, 32. évf. márc. 20. 79. sz. 2., Pesti Hírlap, 20. évf. 1898. márc. 19. 78. sz. 5.
1471
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Szabadkán a magyarok száma 38.327, a szerbeké 31.824, a németeké
1.898 fő. (összlakosság száma: 72.737 fő) HNT 1892, 60.
1472
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 18. 77. sz. 14., Ellenzék, 19. évf. 1898. márc. 17. 62. sz. 2.
1473
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Újvidéken a szerbek száma 9.300, a magyaroké 7.804, a németeké
5.996. (összlakosság száma: 24.717 fő) HNT 1892, 60.
1474
OGY. ALM. 1897, 331.
1475
Újvidék, 23. évf. 1898. márc. 20. 12. sz. 1-2., Egyetértés, 32. évf. 1898. márc. 16. 75. sz. 4.
1463
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Egyes helységekben, mint már Nyitra és Újvidék esetében is láttuk, annak ellenére, hogy a
magyarság kisebbségben volt, mégis látványos tömegdemonstrációkra került sor. Ezeken a
helyeken a jelentős német lakosság kedvező hozzáállásával támogatta a magyarok ünnepét.
Így a német többségű Temesváron1476 is, a középiskolák tanuló ifjúsága a megyeháza előtti
téren zenekari kíséret mellett nyílt utcai demonstrációt rendezett, melyet követően az ünnepre
egybegyűlt közönség testületileg vonult a helyi honvéd sírokhoz, ahol további emlékbeszédekre
került sor.1477 Lőcsén1478 annak ellenére, hogy a városban a magyarság aránya nem érte el a
17%-ot sem, de a magyarok és a németek száma együttesen megközelítette a szlovákokét, este
a város kivilágítása mellett a helyi polgárság és a tanuló ifjúság fáklyásmenetet szervezett,
melynek keretében Szönyey Kálmán polgármester a városháza erkélyéről mondott lelkesítő
ünnepi beszédet. A tanuló ifjúság a honvéd szobornál külön megemlékezést tartott.1479
Versecen1480 a magyarság aránya még a 6%-ot sem tette ki, de német többségű város lévén, a
Versec és vidéke magyar nyelv-terjesztő egyesület megbízásából dr. Seemayer Károly elnök és
Perjéssy Lajos, főreáliskolai tanár, az egyesület jegyzője, mégis jelentős ünnepséget szervezett.
A hálaadó istentisztelet után a templomból az ünneplő közönség testületileg a honvéd szobor
elé vonult, ahol Seemayer Károly és Szörényi tanár beszéltek. Ezt követően a főreáliskolába
vonultak, ahol folytatódott az ünnepség. Délben a 48-as honvédek számára díszlakomát
rendeztek, este pedig 200 terítékes bankett zárta a napot, melyen német és szerb nyelven is
alkalmi beszédekre került sor. Az esti táncmulatságon részt vettek a szerbek is. Sternberg
nagykereskedő megvendégelte az öreg 48-as honvédeket. A Ganz és társa cég pedig 100
villanylámpával világította ki a honvédszobrot.1481
Kirívó eset Zombor1482 városa, ahol jelentős többségű szerb lakosság mellett a magyarok aránya
a németekkel együtt is csak 33%-ot tett ki, és a március 15-i megemlékezéseknek amúgy sem
volt túl nagy hagyománya, (először csak 1893-ban ünnepelték meg a forradalom emléknapját)
a jubileumi évben, március 14-én este a kivilágított város utcáin nemzeti zászlókkal, tűzoltó
zenekar kísérete mellett vonult fel az ünneplő közönség. A másnap reggeli ünnepélyes
istentisztelet alatt a megyeháza előtti téren 40 ágyúlövés köszöntötte a napot. A városházán
tartott ünnepségen Kozma László Bács-Bodrog megye Újverbász kerületének kormánypárti
országgyűlési képviselője beszélt az egybegyűltekhez.1483 Este 7-kor a színházban
díszelőadásra, majd a polgári kaszinóban 300 fős bankettre került sor.1484 A banketten az első
köszöntőt a királyra, a másodikat március 15-e jelentőségére, a harmadikat Kossuth Lajosra, a
negyediket az öreg honvédekre mondták.1485
Számos példáját találjuk annak, hogy egészen kevés magyar lelket számláló helységekben is
megrendezték március 15-e ötvenedik évfordulóját. A Krassó-Szörény megyei, német többségű
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Temesváron a németek száma 22.301, a magyaroké 10.657, a
románoké 3.613 fő. (az összlakosság száma: 39.884 fő) HNT 1892, 560.
1477
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 18. 77. sz. 13.
1478
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Lőcsén a szlovákok száma 3.175, a németeké 1.939, magyaroké 1.056
fő. (összlakosság száma: 6.318 fő) HNT 1892, 532.
1479
Szepesi Lapok, 14. évf. 1898. márc. 20. 12. sz. 2.
1480
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Versecen a németek száma 12.154, a szerbeké 7.712, a magyaroké
1.254 fő. (összlakosság száma: 21.859 fő) HNT 1892, 580.
1481
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 17. 76. sz. 3.
1482
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Zomborban a szerbek száma 17.397, a magyaroké 6.176, a németeké
2.676 fő. (összlakosság száma: 26.435 fő) HNT 1892, 60.
1483
OGY. ALM. 1897, 279.
1484
Bácska, 21. évf. 1898. márc. 16. 21. sz. 3.
1485
Zombor és Vidéke, 17. évf. 1898. márc. 17. 22. sz. 5.
1476
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nagyközség, Oravicabánya1486 mindösszesen 252 magyar nemzetiségű polgárral
büszkélkedhetett, ami a lakosságnak csupán 6%-a, mégis, a helyi „Arany Kör” – mely célul
tűzte ki a környéken a magyar nyelv terjesztését – intenzív nemzeti ünnepet rendezett. Délután
a községházán egybegyűlt ünneplők nemzeti színű zászlókkal, hangos zeneszó mellett vonultak
a „Magyar korona” szálló nagytermébe. A menetet elől 48-as honvédek vezették. Ennél is
extrémebb példa a Temes megyei román többségű Grebenác1487 esete, ahol a magyarok száma
mindösszesen hat fő volt, de a jegyző és a postamesternő kezdeményezésére ünnepséget
rendeztek, melynek során allegorikus képekben mutatták be a szabadságharc eseményeit. Az
ünnepen részt vett a helyi román és szerb lakosság.1488
Egyes nemzetiségi vidékeken a magyarság a hivatalos április 11-i új nemzeti ünnepet is
kihasználta az uralkodó magyar nemzethez tartozás demonstrálásához. A nemzetiségi
területeket vizsgálva főként a kötelezően előírt iskolai ünnepségek során, de egyes esetekben
más rendezvények megszervezésével is, a hivatalos körök törekedtek arra, hogy elfogadhatóvá
tegyék az új és közös április 11-i nemzeti ünnepet a nemzetiségek számára is, elsősorban azt
hangsúlyozva, hogy az 1848. évi áprilisi törvények számukra is meghozták az egyéni
szabadságjogok érvényesülését. Nemzetiségi szempontból április 11-e emléknapja valóban
alkalmasabb volt egyfajta konszenzus kialakítására, hiszen szemben március 15-ével, az 1848as korszakot felidézve, nem jelenítette meg a szabadságharc, azaz a magyarság és a
nemzetiségek között kibontakozott polgárháború időszakát.
A megyeszékhelyek és törvényhatósági jogú városok közül Nagybecskerek, Nyitra, Szabadka,
Trencsén és Máramarossziget példáját említhetjük, melyek április 11-ét az előírt
díszközgyűlésen és istentiszteleteken felül intenzívebben ünnepelték meg. Nagybecskerek
városát már az ünnep előestéjén fényesen kivilágították, s az ünnepnap népszerűsítése céljából
a főtéren Merschdorf Péter, nagybecskereki kerékpár-bajnok nemzeti színű rakétákat égetve
körbebiciklizte a belvárost.1489 Nyitrán a város utcáit egész nap zenekarok járták be.1490
Szabadkán délután a Mária Terézia parkban a tűzoltó zenekar hangversenyt adott.1491
Trencsénben este a várost fényesen kivilágították, a társaskör épülete előtti téren pedig
cigányzenészek játéka csalogatta az embereket az utcára.1492 Máramarossziget ünnepelte meg
legnagyobb lelkesedéssel az új állami ünnepet. Este a város kivilágítása mellett fáklyásmenetet
rendeztek, melynek során a városházánál Ferenc József megkoszorúzott képe előtt Gavallér
Lajos ügyvéd ünnepi beszédet mondott.1493 Délután az un. malomkertben a főispán felesége,
Forgách Klotild szervezett népünnepélyt. Este a polgári körben bankett és hangverseny volt.1494
Szinte kirívó példának tekinthető a máramaros-megyei község Rahó1495 esete, mely annak
dacára, hogy a magyarság a lakosság csupán 7%-át tette ki, ügyesen megszervezte az új nemzeti
ünnep népszerűsítését. Lahner Lajos főbíró személyesen járta be a házakat, kérve, hogy az
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Oravicabányán a németek száma 2.318, a románoké 1.409, a
magyaroké 252 fő. (összlakosság száma: 4.115 fő) HNT 1892, 308.
1487
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Grebenác községben a románok száma 1.902, a szerbeké 65, a
németeké 44, a magyaroké 6 fő. (összlakosság száma 2.035 fő) HNT 1892, 570.
1488
Pesti Hírlap, 20. évf. 1898. márc. 20. 79. sz. 5.
1489
Torontál, 27. évf. 1898. ápr. 12. 82. sz. 2-3.
1490
Egyetértés, 32. évf. 1898. ápr. 12. 101. sz. 5.
1491
Szabadka és vidéke, 6. évf. 1898. ápr. 17. 16. sz. 2.
1492
Vágvölgyi Lap, 25. évf. 1898. ápr. 17. 16. sz. 3.
1493
Egyetértés, 32. évf. 1898. ápr. 12. 101. sz. 4.
1494
Kárpáti Lapok, 4. évf. 1898. ápr. 17. 16. sz. 4.
1495
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Rahó községben a rutének száma 4.384, a németeké 952, a magyaroké
417 fő. (összlakosság száma: 5.767 fő) HNT 1892, 332.
1486
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ünnep tiszteletére világítsák ki azokat. A község magyar értelmisége egész nap az utcákat járva
magyarázta a népnek a nap jelentőségét. Este fáklyásmenetet rendeztek, melynek során 30
fáklyás mellett népes sereg vonult az erdészeti épület elé, ahol a főbíró orosz nyelven mondott
ünnepi beszédet. Ezt követően a közönség a községháza elé vonult, ahol Dévay József
szolgabíró magyarul tartott megemlékezést. Az ünnepnap végén a községháza nagytermében a
népet megvendégelték, ingyen kenyeret, sört és pálinkát osztottak.1496 A Hont megyei
Bakabányán,1497 ahol a lakosság szinte teljes egészében, 95%-ban szlovák volt, április 11-én
délután az állami iskolában rendeztek ünnepséget, majd a várost fényesen kivilágították. A
Magyar Kör díszközgyűléséről Cziglan Gyula elnök indítványára táviratot intéztek Bánffy
Dezső miniszterelnökhöz. Este fáklyás felvonulást rendeztek több száz fős közönség
részvételével. A községháza előtt a magyar ifjúsági daloskör a Himnuszt és a Szózatot énekelte.
Veigel Samu állami iskola igazgató magyarul, Cziglan Gyula szlovákul mondott ünnepi
beszédet. Ezt követően bankett és táncmulatság volt.1498
4.11. A nemzetiségek hozzáállása a magyarság március 15-i, illetve április 11-i
ünnepéhez
A nemzetiségi területek 1898-as ünnepségeit kizárólag a magyarországi, magyar nyelvű sajtó
áttekintésével vizsgáltuk. A nemzetiségek megnyilvánulásait a magyar sajtó a hivatalos magyar
nemzetiségi politika szemüvegén keresztül értelmezte, ezért óhatatlan, hogy ennek a
forrástípusnak a felhasználásával némileg torzult információkhoz juthatunk. A nemzetiségek
hozzáállásának és magatartásának valódi feltárásához ismernünk kellene a nemzetiségi nyelven
megjelent sajtót, illetve a nemzetiségi értelmiség egyéni feljegyzéseit, naplóit,
visszaemlékezéseit. Ezek vizsgálata nyelvi akadályokba ütközött, ezért erre nem
vállalkozhattunk. Emellett meglehetősen hiányos a magyar hazafias ünnepségek kérdéskörnek
a tudományos feldolgozottsága nemzetiségi szemszögből nézve. Egy tanulmányt azért
megemlíthetünk, melynek szerzője PhD dolgozatát néhány felvidéki szlovák város dualizmus
kori ünnepségeinek elemzéséből készítette. Sajnos ez is csak szlovák nyelven áll rendelkezésre,
egy rövid angol nyelvű tanulmányt leszámítva, mely a disszertáció egyik részlete alapján jelent
meg.1499
A magyar sajtót áttanulmányozva az a benyomásunk, hogy a magyarországi németek többnyire
csatlakoztak, vagy jóindulatúan elnézték a magyarság március 15-i, illetve április 11-i ünnepeit,
csak apróbb konfliktusokra került sor. Brassóban a szász főgimnáziumban és alreáliskolában a
kultuszminiszter rendelete értelmében tartottak ugyan április 11-i ünnepséget, de azon az alsóbb
osztályok növendékei nem vettek részt. A Brassói Lapok tudósítása szerint Gusbeth Kristóf
tanár ünnepi beszédében az egész korszakból csupán báró Eötvös József emlékét méltatta,
feltehetően a nemzetiségi törvényben játszott érdemei miatt.1500 A délvidéki Temesváron a
magyarság megkérte a német színtársulatot, hogy a március 15-i ünnepre való tekintettel ne

Kárpáti Lapok, 4. évf. 1898. ápr. 24. 17. sz. 1-2.
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Bakabányán a szlovákok száma 3050, a magyaroké 56 fő.
(összlakosság száma: 3.186 fő) HNT 1892, 224.
1498
Honti Lapok, 4. évf. 1898. ápr. 19. 16. sz. 3.
1499
Lásd KURHAJCOVÁ 2012. Sajnos ez a tanulmány csak Besztercebánya ünnepségeivel foglalkozik szemben a
doktori disszertációval, mely a dinasztikus és nemzeti ünnepeket (március 15., április 11., október 6. és augusztus
20.) vizsgálja Besztercebányán, Zólyomban, Losoncon és Rimaszombaton 1867-1914 között. A disszertáció címe:
KURHAJCOVÁ, Alica: Oslavy ako nástroj manifestácie pamäti v Banskej Bystrici, vo Zvolene, v Lučenci a
Rimavskej Sobote (1867–1914). Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja Bela, 2012.
1500
Brassói Lapok, 4. évf. 1898. ápr. 18. 87. sz. 3.
1496
1497
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tartson előadást, de a színházigazgató tüntetőleg német komédiát adott. Ennek okán a tanuló
ifjúság tüntetésekre készült, de végül rendbontás nem történt.1501
Az említett eseteken kívül inkább a magyarság és a németek közös március 15-i ünnepségeiről
értesülhetünk. A Torontál megyei Bégaszentgyörgyön1502 a helyi társaskör nagytermében
rendezett ünnepségen az ünnepi beszéd és más szavalatok németül is elhangzottak.1503 A Temes
megyei Fehértemplom1504 városában a magyarok által rendezett ünnepen részt vett a német
dalegylet is. Az ünnepi mise után megkoszorúzták az 1848-ban elesett németek sírjait is. Az
esti emlékünnepségen magyarul és németül is méltatták a nap jelentőségét és a német dalegylet
a Himnuszt és a Szózatot énekelte.1505 A Fehér megyei Móron1506, a római katolikus iskolában
tartott ünnepségen, tekintettel a megjelent német ajkú polgárokra, német nyelven is ismertették
március 15-e jelentőségét.1507 Pancsován1508 a német tannyelvű alsóvárosi községi
leányiskolában német nyelven rendeztek ünnepséget március 15-e alkalmából. (Egy Lambrecht
Péter nevű ifjú a Szózatot szavalta németül, a helyi Társaskör elnöke pedig szintén németül
mondott ünnepi beszédet.)1509 A Torontál megyei Zsombolyán1510 a németség szintén
csatlakozott a magyarok ünnepéhez. Az esti ünnepségen Leitich Antal polgári iskolaigazgató
németül szólt az egybegyűltekhez.1511
A szlovák nemzetiség részéről általában elnéző magatartás volt tapasztalható a március 15-i,
illetve április 11-i magyar ünnepségekkel kapcsolatban a magyar sajtó tükrében. Egy esettel
találkoztunk csupán, amikor a Gömör és Kis-Hont megyei Nagy-Rőcén a helyi szlovákok
tüntetőleg léptek fel a magyarság ünnepével szemben. A szlovák nyelven folyó április 11-i
ünnepi istentiszteletről a magyar nyelvű alkalmi prédikáció kezdetekor testületileg, feltűnően
hangoskodva vonultak ki a szlovák hívek.1512 Ezen kívül több esetben arról értesülünk, hogy a
szlovákok csatlakoztak a magyar ünnepségekhez. Besztercebányán a takarékpénztár
nagytermében rendezett banketten Hrucsiár György pallósi lakos szlovák nyelven fejtegette,
hogy mit nyert a parasztság 1848. március 15-én.1513 A Hont megyei Hodrusbánya szlovák
lakossága is részt vett a márciusi ünnepen, a község csaknem egész lakossága nemzeti színű
zászlókkal vonult ki a helyi honvédemlékhez a bányász zenekar kíséretében. Ünnepi beszédet
mondott Puskás József mérnök magyarul és Priviczky Ádám szlovákul.1514 Nagyszombat
városában a március 15-i ünnepélyes istentisztelet után a közönség kivonult a város végén álló
honvédemlékhez, ahol a magyar nyelvű beszédeket követően Mondok Endre ügyvéd szlovák
nyelven szólt az egybegyűltekhez.1515 A felvidéki Ruttka község állami elemi iskolájában,
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 15. 74. sz. 4.
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Bégaszentgyörgyön a németek száma 1.836, a szerbeké 1.079, a
magyaroké 179 fő. (összlakosság száma: 3.165 fő) HNT 1892, 604.
1503
Torontál, 27. évf. 1898. márc. 18. 62. sz. 2.
1504
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Fehértemplomban a németek száma 6.040, a szerbeké 1.497, a
magyaroké 574 fő. (összlakosság száma: 9.041 fő) HNT 1892, 580.
1505
Pesti Hírlap, 20. évf. 1898. márc. 16. 75. sz. 7.
1506
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Móron a németek száma 5.956, a magyaroké 3.329 fő. (összlakosság
száma: 9.309 fő) HNT 1892, 174.
1507
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 28. 87. sz. 3.
1508
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Pancsován a németek száma 7.284, a szerbeké 7.713, a magyaroké
2.055 fő. (összlakosság száma: 17.948 fő) HNT 1892, 614.
1509
Határőr, 7. évf. 1898. márc. 20. 12. sz. 1-2.
1510
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Zsombolyán a németek száma 8.602, a magyaroké 718 fő.
(összlakosság száma: 9.580 fő) HNT 1892, 612.
1511
Torontál, 27. évf. 1898. márc. 17. 62. sz. 2.
1512
Felsőmagyarország, 14. évf. 1898. ápr. 19. 88. sz. 3.
1513
Besztercebánya és vidéke, 10. évf. 1898. márc. 20. 12. sz. 2.
1514
Selmecbányai Híradó, 9. évf. 1898. márc. 17. 12. sz. 2.
1515
Egyetértés, 32. évf. 1898. márc. 17. 76. sz. 3.
1501
1502
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ahová 500 nem magyar anyanyelvű (cseh, morva, szlovák, német) gyerek is járt, fényes március
15-i ünnepséget rendeztek. A nemzetiségi gyermekek is magyarul szavaltak és énekeltek.1516 A
szlovák ajkú Pozsony megyei Stomfán is intenzív ünnepséget rendeztek. A jubileum
alkalmából a községet már március 14-én este a kivilágították, a tűzoltózenekar kíséretében a
község utcáin felvonulást rendeztek. Március 15-én az ünnepi istentisztelet után tartott
rendkívüli díszközgyűlésen a körjegyző, Komnyánszky Ede szlovákul mondott alkalmi
beszédet.1517 A kötelező április 11-i nemzeti ünnepen az állami iskolák szlovák tanulói is
aktívan részt vettek.1518
A románok és a szerbek általában távol tartották magukat a magyarok ünnepeitől.1519 A
híradások arról tudósítanak, hogy a görög keleti román, illetve szerb ajkú felekezeteknél
általában nem tartottak istentiszteletet március 15-e alkalmából. Aradon a görög katolikus
plébános ugyan összehívta az ünnepi istentiszteletet, de a románok tüntetőleg távol maradtak,
gyakorlatilag az üres templomban néhány városi törvényhatósági tag jelenlétében tartották meg
a misét.1520 Gyulán a román lelkészek a felkérés ellenére nem hívtak egybe ünnepi
istentiszteletet. 1521 Az ünnepségektől való távol maradás mellett a románok néhány esetben
kisebb akciókkal is hangot adtak a magyar nemzeti ünneppel szemben táplált ellenérzésüknek.
Nagyváradon1522 a március 15-i ünnep alkalmából Fischer Bernát, helyi főrabbi saját lakására
kitűzte a magyar nemzeti lobogót, melyet éjjel román suhancok sárral bekentek és fekete
tintával leöntöttek.1523 Az Arad megyei Simándon1524 március 16-án éjjel a katolikus
templomról, Urbán Iván földbirtokos házáról és még további négy házról ismeretlen tettesek
letépték a nemzeti színű lobogót és elégették.1525
Március 15-e kapcsán a románság részéről néhány kedvező megnyilvánulásról is tudomást
szerezhetünk. Nagyenyeden a románok is részt vettek az ünnepen. A görög katolikus templom
előtt magyar nemzeti lobogóval álltak sorfalat és a polgármester által a templomba bevonuló
Pesti Hírlap, 20. évf. 1898. márc. 17. 76. sz. 7.
Nyugatmagyarországi Híradó, 11. évf. 1898. márc. 17. 62. sz. 2.
1518
Abaúj Zsadányban az állami iskolában április 24-én volt az ünnep, melyen a szlovák ajkú diákok szép magyar
műsort adtak. (Himnusz, Nemzeti Dal, Előre, A honleány, Szózat) Felsőmagyarország, 14. évf. 1898. ápr. 27. 95.
sz. 3. A Sáros megyei Kende falu szlovák lakói a római katolikus pap vezetésével ünnepi istentiszteleten vettek
részt, ezt követően az iskolában Sebes Ferenc római katolikus lelkész és iskolaigazgató ünnepi beszédét magyarul
kezdte, majd végül szlovákul méltatta a nap jelentőségét. A szlovák iskolások magyar nyelven szavalták a Szózat
első versszakát. Egyetértés, 32. évf. 1898. ápr. 20. 109. sz. 2. A Szepes megyei Prakfalva és Bindbányatelep
népiskolájának ünnepségén Ganz József községi bíró, illetve Szedélyi József tanító szlovákul méltatta a nap
eseményeit. Szepesi Lapok, 14. évf. 1898. ápr. 17. 16. sz. 1-2.
1519
Arad megyében a románok tartózkodtak március 15-e, illetve április 11-e megünneplésétől. Budapest, 22. évf.
1898. márc. 18. 77. sz. 4., Budapest, 22. évf. 1898. ápr. 12. 101. sz. 4. Déván a közeli Szászváros szász polgárai
közül sokan részt vettek a március 15-i ünnepen, de a románok közül senki. Hunyad, 22. évf. 1898. ápr. 16. 16.
sz. 1. A nagyszebeni Tribuna március 15-e kapcsán arról értekezett, hogy ha a magyarok ennyire erőltetik e
nemzeti ünnepet, akkor tiszteljék a románok nemzeti érzelmeit is, és ne akadályozzák a román nemzeti hősök
emlékének ünneplésében őket. „A hatalom bírálói ugyanis azt a hamis elvet állították fel – úgymond – hogy itten
csak egy nemzet – a magyar létezik, s hogy a többi nemzetiségnek, kik nem vallják magukat Árpád ivadékának,
nincs más joguk, mint sem, hogy renegátokká válván magyarokká legyenek.” Nógrádi Lapok és Honti Híradó, 26.
évf. 1898. márc. 27. 13. sz. 2.
1520
Arad és vidéke, 18. évf. 1898. márc. 16. 61. sz. 1-2.
1521
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 17. 76. sz. 3. Az Arad megyei Csermőn sem ünnepelt a görög-keleti egyház.
Arad és vidéke, 18. évf. 1898. márc. 19. 64. sz. 2.
1522
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Nagyváradon a magyarok száma 34.239, a románoké 2.527, a
németeké 1014 fő. (összlakosság száma: 38.557 fő) HNT 1892, 146.
1523
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 22. 81. sz. 4.
1524
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Simándon a románok száma 2.807, a magyaroké 1.154, a németeké
441 fő. (összlakosság száma: 4.423 fő) HNT 1892, 36.
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Budapest, 22. évf. 1898. márc. 18. 77. sz. 4.
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magyarokat megéljenezték.1526 A Krassó-Szörény megyei Facset1527 kisközségben az ünnep
alkalmával este a „Magyar Király” vendéglőben rendezett díszvacsorán a magyarság mellett a
románok közül is sokan részt vettek.1528 A Békés megyei román és magyar ajkú
Kétegyházán1529 a román görög keleti templomban fényes ünnepi istentiszteletet mutattak be,
melynek során ünnepi beszédben méltatták március 15-e jelentőségét. Este a március 15-i
ünnep alkalmából rendezett társas vacsorán nemzetiségi különbség nélkül jelentek meg a
résztvevők. Dolga István román tanító és a két román lelkész pedig pazarul kivilágították
ablakaikat.1530 A Hunyad megyei Körösbánya1531 községben a március 14-én este a kaszinó
helyiségében rendezett társasvacsorán megjelent a román értelmiség számos képviselője is, a
másnapi ünnepi istentiszteletre pedig a román iskolásokat testületileg vezényelték ki.
Tanítónőjük, Schlieszl Mariska a román gyermekeknek betanította a Himnuszt, melyet a
kisdiákok nagy sikerrel adtak elő. Az esti díszvacsorán megjelent a hazafias érzelmű románság
is.1532 A Torontál megyei Petrovoszelló román többségű lakosságát már megosztotta a magyar
nemzeti ünnep. A nagyközség állami iskolájában ünnepély volt március 15-e alkalmából, de a
helyi lakosok közül többen tüntetőleg távol maradtak. Az ünnepi beszédet Knoll János
iskolaszéki elnök mondta és a helyi román gyerekek közül többen magyar verseket
szavaltak.1533 Világoson a románság is részt vett az ünnepen. Az ünnepi istentiszteleten Bohus
László és Bohus Lajos mellett a járási főszolgabíróság és a járásbíróság képviselőin kívül a
községi elöljáróság magyar és román tagjai teljes számban megjelentek. A délutáni banketten
Páris Gábor főszolgabíró ünnepi köszöntőjét követően Grek Mitru román földműves románul
köszöntötte a napot.1534
A szerb radikálisok közlönye, az újvidéki Zastava március 15-e kapcsán összegezte, hogy a
nemzetiségek miért is nem érezhetik sajátjuknak, és miért nem vehetnek részt a 48-as ünnepen.
Eszerint a dualizmus magyar kormányai eltávolodtak az 1848-as értékektől és nem az
egyenlőség eszméje alapján bánnak nemzetiségeikkel, ahelyett, hogy a „szabadságot,
egyenlőséget és testvériséget közös hazánk vezérlő eszméinek elismerték és elfogadták volna,
ők e szent eszmét monopolizálták és elsőbbségükkel visszaéltek a többi nemzetiség
elnyomására.”1535 Pancsován csak a német tannyelvű alsóvárosi községi leányiskolában volt
ünnepség, a szerb lakosság nem ünnepelt. A városháza ünnepsége alkalmával a szerb lányok
vonakodtak kitűzni a nemzeti színű kokárdát.1536 Április 11-én a pancsovai városi
törvényhatósági díszközgyűlésen a szerb képviselők nem jelentek meg.1537 Nagykikinda is
tartott városi díszközgyűlést a kötelező ünnep alkalmából, de azon a magyar és a szerb
képviselők közül is csak kevesen vettek részt.1538
Budapest, 1898. márc. 17. 4.
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Facset községben a románok száma 1.157, a németeké 418, a
magyaroké 313 fő. (összlakosság száma: 1.912 fő) HNT 1892, 296.
1528
Lugos, 20. évf. 1898. márc. 20. 12. sz. 2.
1529
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Kétegyházán a románok száma 2.451, a magyaroké 1.186 fő.
(összlakosság száma: 3.766 fő) HNT 1892, 94.
1530
Arad és vidéke, 18. évf. 1898. márc. 19. 64. sz. 2.
1531
Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Körösbányán a románok száma 318, a magyaroké 278 fő.
(összlakosság száma: 664 fő) HNT 1892, 250.
1532
Arad és vidéke, 18. évf. 1898. márc. 19. 64. sz. 2.
1533
Torontál, 27. évf. 1898. márc. 18. 63. sz. 2.
1534
Arad és vidéke, 18. évf. 1898. márc. 18. 63. sz. 2.
1535
Magyarország, 5. évf. 1898. márc. 17. 76. sz. 8.
1536
A Határőr cikkírója értetlenül áll a szerbek viselkedése előtt, a tudósító szerint az 1848-as szabadsághősök a
szerb nemzetiségiek függetlenségéért és szabadságáért is harcoltak. Határőr, 7. évf. 1898. márc. 20. 12. sz. 1-2.
1537
Torontál, 27. évf. 1898. ápr. 13. 83. sz. 2-3.
1538
Bogdán Zsivko polgármester megnyitója után Augusztin Miklós főjegyző, majd Majinszky Lukács városi
tanácsos szerb nyelven mondott ünnepi beszédet. A szocialista képviselő, Vukoszavlyev Vásza hangos
1526
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A kedvezőtlen megnyilvánulások ellenére több példát találunk a szerbek barátságos
hozzáállásának alátámasztására is március 15-e kapcsán. A Krassó-Szörény megyei Báziás
községben Dömötörffy György fővámszedő buzgolkodására nagy ünnepséget rendezetek a
fehértemplomi cigányzenekar közreműködésével. A hazafias műsort követő társas vacsorán
Razumovits langenfeldi és Milosevits szokolováci szerb pap is beszédet mondott.1539 A
Torontál megyei Bégaszentgyörgyön a társaskör nagytermében rendezett ünnepségen a magyar
és a szerb dalárda együtt énekelte a Himnuszt.1540 A Baranya megyei Dárda községben a
március 15-i iskolai ünnepélyen a szerb gyerekek is magyarul szavaltak.1541 A Torontál megyei
Mokrin község szerb értelmiségi képviselői március 15-én táviratot küldtek Kossuth Ferencnek,
a magyar 1848 iránt érzett szimpátiájukat tolmácsolva.1542 Ugyanitt az április 11-i
díszközgyűlésen Domba László jegyző díszmagyarban először magyarul, majd szerbül és
németül ismertette az április törvények jelentőségét.1543 Ugyancsak a Torontál megyei Nagy
Gájon a nemzetiségek egyetértésben ünnepeltek. Az esti banketten a község különféle
nemzetiségű értelmiségi képviselői egyaránt megjelentek. A község lelkésze német, a
postamester szerb nyelven emlékezett.1544 Az április 11-i ünnepségeket tekintve Pancsovával
ellentétben a verseci törvényhatósági díszközgyűlésen a szerb képviselők teljes számban
megjelentek. Pálffy főispán magyarul és német nyelvű megnyitó szavai után a hódoló feliratot
a főjegyző német, szerb és magyar nyelven is felolvasta. Ünnepi istentiszteletet tartottak a görög
keleti szerb egyházban is, emellett a görög keleti szerb iskola is rendezett ünnepséget, melyen
a magyar szavalatok mellett a császári himnuszt énekelték.1545 Szintén a Torontál megyei
Sárfalván április 11-én reggel a román, a szerb és a községi iskola tanulói testületileg vonultak
először a római katolikus, majd a görög keleti egyház templomába ünnepi istentiszteletre. Ezt
követően az óvoda nagytermében ünnepségre került sor, melyen beszédet mondott Wujcs
Wláda szerb tanító, Stana János román lelkész, Hegedűs Antal községi bíró. A beszédek azt
hangsúlyozták, hogy az áprilisi törvények nemzetiségi különbség nélkül egyenlő jogokat és
szabadságot adtak az ország összes lakosának.1546
Az Ugocsa megyei Magyar Komját rutén nyelvű iskolájában a magyar közigazgatás képviselői
előtt mintaünnepséget rendeztek április 11-e alkalmából. A rutén gyermekekkel a Himnuszt, a
Szózatot és más verseket szavaltattak magyar nyelven. Az ünnepélyen megjelent a megyei
alispán és a királyi tanfelügyelő, a tiszti ügyész és a komjáti körorvos valamint a körjegyző
is.1547
A fenti, a magyarországi sajtóból vett példáink alapján megállapíthatjuk, hogy a magyar
politikai elit, a március 15-i, illetve olykor (kisebb mértékben) az április 11-i magyar
ünnepségek révén igyekezett a nemzetiségek körében a magyar hazafias érzéseket erősíteni és
elősegíteni a magyar többségi társadalomhoz való asszimilálódásukat. Több helyen az áprilisi
bekiabálásával azt hangoztatta, hogy az április törvények sohasem léptek életbe! Torontál, 27. évf. 1898. ápr. 14.
84. sz. 2.
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Lugos, 20. évf. 1898. márc. 27. 13. sz. 3.
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Torontál, 27. évf. 1898. márc. 18. 62. sz. 2.
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Pesti Hírlap, 20. évf. 1898. márc. 20. 79. sz. 5.
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„Heim Kristóf 48-as honvéd névünnepén egybegyűltünk mi szerb nemzetiségűek, de szívvel és lélekkel magyar
érzelműek vagyunk, édes atyja emlékének áldozva, kívánjuk, hogy a Kossuth szelleme addig éljen még, míg a mi
édes magyar hazánk. Mokrin község szerb intelligenciája.” Egyetértés, 32. évf. 1898. márc. 17. 76. sz. 2.
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Torontál, 27. évf. 1898. ápr. 13. 2.
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törvények vívmányaira fektették a hangsúlyt, mely nemzetiségi különbség nélkül egyenlő
jogokat és szabadságot biztosított az ország összes lakosának. Ezt a megállapításunkat
támasztják alá Alcia Kurhajcová kutatásai is. A szlovák-magyar történésznő azt állítja, hogy az
1880-as években azzal a céllal kerültek ki az ünnepségek az utcára a szlovákok által lakott
magyarországi területek városaiban, hogy alátámasszák és igazolják a magyar politikai hatalom
legitimációját ezeken a vegyes nemzetiségű vidékeken. Az utcai demonstrációkkal, a fényes
ceremóniákkal, a hazafias beszédekkel a magyar politika képviselői igyekeztek nyomást
gyakorolni a nem magyar lakosságra annak érdekében, hogy formálják az identitástudatukat
saját asszimilációs céljaiknak megfelelően.1548

1548

KURHAJCOVÁ 2012, 1237.
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5. KITEKINTÉS. A MÁRCIUS 15-I ÜNNEPNAP ALAKULÁSA 1899 ÉS 1918 KÖZÖTT
E disszertáció keretében nincs lehetőségünk a továbbiakban részletesen elemezni a március 15én történt eseményeket a következő, a dualizmus korszakából még hátra lévő 19 évre
vonatkozóan, ugyanis az messze meghaladná a rendelkezésünkre álló terjedelmi korlátokat.
Ugyanakkor – tekintettel arra – hogy a dualizmus szorosan összetartozó folyamatokból álló
egységes korszakot jelent, a megkezdett elemzést, az ünnepségeknek az aktuális politikatörténeti környezetben való elhelyezését nem szeretnénk minden átmenet nélkül lezárni.
Különösen azért sem, mert a következő majdnem két évtized a dualizmus történetének egy
politikai értelemben rendkívül felfokozott korszaka, mely a március 15-i ünnepeket is még
izgalmasabbá tette. A századfordulót átlépve, az előrehaladó gazdasági-társadalmi változások
következtében egyre élesebben törtek felszínre a közjogi kérdések és a gazdasági, társadalmi
problémák, ennek következtében egyre összetettebb jelenségek tükrében kell elhelyeznünk az
általunk vizsgált március 15-i ünnepségeket. Ugyanakkor – tekintettel arra, hogy a következő
időszakra vonatkozóan is évről-évre megvizsgáltuk az ünnepségek történetének alakulását –
érdemesnek tartjuk nagy vonalakban körvonalazni az egyre intenzívebbé váló politikai viták
kereszttüzébe kerülő ünnepnap további alakulását, és felhívni a figyelmet a legfontosabb
jelenségekre, melyek nyomán egy későbbi munkában alaposabb elemzést kívánunk majd
készíteni.
5.1. Március 15-e Széll Kálmán miniszterelnöksége idején (1899-1903)
Mindjárt az ötvenedik évfordulót követően Széll Kálmán miniszterelnöksége alatt izgalmas
változásokon ment át március 15-e emléknapja. Az első évben kihatott az ünnep alakulására az
a nagy várakozás, mellyel a kortársak Széll kormányzása elé néztek abban bízva, hogy az új
miniszterelnök véget vetve a vég nélküli parlamenti obstrukciónak és az exlex állapotnak,
megegyezve az ellenzékkel, belpolitikai értelemben békésebb időszakot hoz Magyarországra.
Széll Kálmán éppen két héttel az ünnepnap előtt március 1-én került kormányra. Az újdonsült
miniszterelnöknek sikerült kompromisszumot kötnie az ellenzékkel.1549 Az elhúzódó válság
nyomán egyértelművé vált, hogy a stabil kormányzás érdekében szükség van az 1867-es alapon
álló pártok együttműködésére. A disszidensek visszatértek a kormánypártba, és a Nemzeti Párt,
a párt vezetőségének március 2-i döntése értelmében, belépett a kormányzó Szabadelvű Pártba.
Március 10-én a képviselőház elfogadta az új provizórium-javaslatot1550, melynek célja, hogy
az 1898:1. törvénycikkel megteremtett provizóriumot 1899 év végéig kitolja.1551 Ezzel
megszűnt a hosszúra nyúlt exlex állapot.
Az előző éveknek megfelelően a pesti egyetemi ifjúság körében a függetlenségi politika
egyértelműen egyre népszerűbbé vált, ezt tükrözi, hogy a március 15-i délelőtti matinéra
rendszerint függetlenségi politikusokat hívtak meg ezekben az években. 1899-ben Hermann
Ottót és Madarász Józsefet kérték fel az ünnepség szónokainak, akik nyíltan felszólították az
ifjúságot a függetlenségi politika támogatására. Az egyetemisták nevében az Egyetemi Kör
Az ellenzékkel kötött egyezség értelmében a Függetlenségi Párt és a Néppárt nem akadályozza tovább a
házelnök és az alelnökök megválasztását, és nem gátolja az indemnity törvények megszavazását, nem akadályozza
továbbá a véderőtörvény egy évi meghosszabbítását és az újoncok megajánlását sem. Ezen kívül az ellenzéki
képviselők még azt is vállalták, hogy nem gátolják meg a gazdasági kiegyezés egy éves meghosszabbítását. Széll
Kálmánnak az ellenzékkel kötött paktum részleteiről szóló, a Szabadelvű pártkörben elhangzott beszédét lásd
Egyetértés, 33. évf. 1899. márc. 1. 60. sz. 1.
1550
KN 1896-1901. 423. ülés. (1899. márc. 10.) XX. köt. 368.
1551
KI 1896-1901. 583. sz. XXI. köt. 180.
1549
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alelnöke, Ifj. Chorin Ferenc1552, ünnepélyesen ígéretet tett arra, hogy az ifjúság mindig hű
marad a függetlenségi eszmékhez. Az ifjak lelkesen vállukra emelték a két politikust és a
Kossuth nótát énekelve hagyták el a termet. Ezekben az években előfordult az is, hogy később
lelkes kormánypárti politikussá váló fiatalok március 15-e alkalmából a függetlenségi
eszméknek hódoltak, mint például Ifj. Chorin Ferenc.1553 Érdekességként említjük meg, hogy
az Egyetemi Kör ünnepségét előkészítő bizottságában szerepet kapott még Ifj. Bibó István,1554
Ifj. Ugron Gábor és Ifj. Wekerle Sándor1555.
Az 1899 márciusában bekövetkezett belpolitikai megbékélés, Széll Kálmán kormányának az
ellenzékhez való közeledése, valamint a Nemzeti Párt beolvadása a Szabadelvű Pártba
eredményezhették azt, hogy a kiegyezés óta első alkalommal 1899-ben a magyar kormány is
képviseltette magát egy március 15-i rendezvényen, igaz csak a zártkörű Budapesti Újságírók
Egyesületének díszlakomáján, melyet március 23-án tartottak meg az Országos Kaszinóban.
Először lehetünk tanúi annak, hogy a hivatalos magyar kormány tagjai együtt ünnepelték
március 15-ét a függetlenségi politikusokkal, köztük Kossuth Ferenccel. 1556 Az ünnepi
Ifj. Chorin Ferenc (1879-1964) Id. Chorin Ferenc (1842-1925), a Gyáriparosok Országos Szövetsége
(GYOSZ) alapító elnökének és szabadelvű, majd mérsékelt ellenzéki, Széll Kálmán kormányzásával ismét
szabadelvű párti országgyűlési képviselőnek fia. Id. Chorin Ferenc az önálló magyar vámterület és az önálló
magyar jegybank lelkes híve volt. (Lásd erre Ifj. Chorin Ferenc visszaemlékezését apja nézeteiről KORNITZER
1940, 100.) Ifj. Chorin Ferenc követte apját a GYOSZ elnöki székében, emellett a Pesti Magyar Kereskedelmi
Bank alelnöke, az Országos Szabadelvű Klub társelnöke, majd a felsőház tagja (1927-1944) 1901-ben szerzett
jogtudományi doktori oklevelet a budapesti egyetemen, 1904-ben ügyvédi vizsgát tett. 1919 után a Salgótarjáni
Kőszénbánya Rt. vezérigazgatója, majd apja halála után, elnöke (1925-1944). Részt vett annak a megállapodásnak
a létrejöttében, melynek értelmében az SS átvette a Weiss-vagyont, melynek fejében a Weiss Manfréddal
rokonságban álló családok (Chorin, Konfeld, Mauthner) 42 tagja 1944 májusában elhagyhatta az országot. 1947
után New Yorkban élt és anyagilag támogatta a Portugáliában letelepült Horthy családot. A Magyar Nemzeti
Bizottmány társelnöke volt. UMÉL 2001-2007, 1. köt. 1003. Ifj. Chorin Ferenc felesége Weiss Manfréd lánya
volt, 1921 szeptemberében volt az esküvőjük. Ifj. Chorin Ferenc 1919. május 30-án elhagyta az izraeita vallást és
áttért a római katolikus hitre. STRASSERNÉ 1999, 27. Ifj. Chorin Ferenc 1919 óta vezetett naplóját titkárai a német
bevonulás napján, 1944. március 19-én elégették. STRASSERNÉ 1999, 19.
1553
Ifj. Chorin Ferenc lánya, Strasserné Chorin Daisy szerint apja fiatalon egy erősen Habsburg-ellenes irányzatú
körhöz tartozott és előfordult, hogy pusztán hazafias érzelemből beverték osztrák üzletek kirakatait. STRASSERNÉ
1999, 21.
1554
Ifj. Bibó István (1877-1935) etnológus, filozófus, könyvtárigazgató, Bibó István jogász, politológus apja. A
budapesti egyetemen 1909-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1910-1927 között a Vallás és Közoktatásügyi
Minisztérium tisztviselője, 1919-1920-ban ő irányította a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének
felszámolását. 1924-1935 között a szegedi egyetemi könyvtár igazgatója. A Társadalomtudomány és a Népünk és
nyelvünk című folyóirat alapító szerkesztője. Támogatta a kibontakozó falukutató mozgalmat. UMÉL 2001-2007,
1. köt. 724.
1555
Ifj. Wekerle Sándor (1878-1963), Wekerle Sándor korábbi miniszterelnök és pénzügyminiszter fia, a budapesti
tudományegyetem jogi fakultását látogatta a müncheni egyetem mellett. A budapesti egyetemen szerzett jogi
diplomát. Pályakezdő éveiben a Kereskedelmi Minisztérium tisztviselője és a Kereskedelmi Akadémia tanára. Az
1906-os választáson Zólyom megye Breznóbánya kerületének országgyűlési képviselőjévé választották
alkotmánypárti programmal. 1926-tól a Közgazdasági Egyetem rendes tanára, ahol pénzügyi jogot adott elő.
Számos tanulmány szerzője. 1928-1931 között a Bethlen István vezette kormány pénzügyminisztere. A felsőház
megalakulása után Pest megye törvényhatóságának választott felsőházi tagja. OGY. ALM. 1906, 266. OGY. ALM.
1940, 514-515.
1556
Megjelent az ünnepségen Széll Kálmán miniszterelnök, Perczel Dezső képviselőházi elnök, Wlassics Gyula
vallás és közoktatásügyi miniszter, Darányi Ignác földművelési miniszter, Hegedűs Sándor kereskedelmi
miniszter, Plósz Sándor igazságügy miniszter, Wekerle Sándor, a legfőbb közigazgatási bíróság elnöke, Tallián
Béla és Dániel Gábor a képviselőház alelnökei, Pulszky Ágost, Láng Lajos, Szilágyi Dezső, Radó Kálmán,
Berzeviczy Albert, Ifj. Andrássy Gyula, Andrássy Tivadar, Vörös László, Emmer Kornél, Neményi Ambrus,
Ábrányi Kornél, Neumann Ármin, Győrffy Gyula, Örley Kálmán, Polyák Béla, Szőts Pál, Pichler Győző, Pap
Géza, Rosenberg Gyula, László Mihály, Werner Gyula, Rudnyánszky Béla, Szemere Attila, Matuska Péter,
Visontai Soma, Wolfner Tivadar és Végh Arthur országgyűlési képviselő is. Lásd Egyetértés, 33. évf. 1899. márc.
24. 83. sz. 3.
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szónoklatot a függetlenségi politikus, újságíró, volt országgyűlési képviselő, Hoitsy Pál1557
mondta, aki bevezető szavaiban Ferenc József alkotmányos erényeit és az uralkodóhoz való
hűség fontosságát. hangsúlyozta. Feltűnő, hogy a beszédekben, tekintettel a kormány
jelenlétére s arra, hogy ezáltal az újságírók ünnepsége egyfajta hivatalos ünneppé lett,
elsősorban csupán a sajtószabadságról emlékeztek meg a szónokok,1558 1848-49 összetett
jelentéstartalmából mást nemigen emeltek ki.1559
1899-ben fordult elő először, hogy a kormány hivatalos minőségben megjelent egy március 15i ünnepségen. Széll Kálmán miniszterelnökségének évei alatt ez a szokás megmaradt, de ahogy
a viharfelhők egyre tornyosultak a szélcsendesnek ígérkező Széll kabinet fölött is, úgy évrőlévre egyre megfogyatkozó létszámban jelentek meg a kormány tagjai a Budapesti Újságírók
sajtószabadságot ünneplő március 15-i megemlékezésén. Ezzel párhuzamosan a Széll-kormány
iránti lelkesedés szemlátomást évről-évre csökkent. 1900-ban már csak két kormánytag, a
miniszterelnök és Darányi Ignác földművelésügyi miniszter látogatott el a rendezvényre, ahol
Jókai minden aktuális politikai üzenet nélkül az újságírók roppant feladatain élcelődött.
Kossuth Ferenc pedig annak a reményének adott hangot, hogy a szíve mélyén minden jelenlévő
arra vágyik, hogy a magyar haza szabad és teljesen önálló legyen.1560 Érdekes megnyilvánulás
ez a kiegyezés pártján álló kormány vezetőjének jelenlétében. 1901-ben a kormányt már csak
egyetlen fő, Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter képviselte az újságírók rendezvényén, de
ott volt még Perczel Dezső, a képviselőház elnöke is. 1902-ben viszont már egyetlen
kormánytag sem vett részt a rendezvényen és odáig jutott az elégedetlenség a Széll kabinet
iránt, hogy a korábban a kormány munkáját lelkesen támogató újságírók, köztük Vészi József
a szövetség elnöke, szabadelvű párti országgyűlési képviselő a kormány „antizsurnaliszta”
politikájára panaszkodott. Véleménye szerint a kormány egyenesen a nemzet szabadságára tör,
az újságírókat pedig arra kényszeríti, hogy „a nemzet konyháján a legalantasabb szolgai
munkákat végezzék el”.1561 Az ünnepségen ekkor már inkább a függetlenségi politikusújságírók domináltak. Szatmári Mór1562 függetlenségi országgyűlési képviselő nyíltan meg is
mondta, hogy egyenesen felszabadulásként éli meg, hogy immár a sajtó ünnepén nem kell
tekintettel lenni a kormánypártra.1563
Hoitsy Pál (1850-1927) matematikus, csillagász, politikus, a Függetlenségi Párt színeiben országgyűlési
képviselő a gyomai kerületben (1881-1892 között) és Székelykeresztúron 1892-1896 között, majd a pápai
kerületben 1905-1910 között. 1895-ben a Függetlenségi Párt kettészakadásakor az Ugron csoporttal tartott. 18961905 között nem volt képviselő. Aktív publicisztikai tevékenységet fejtett ki, a Függetlenség című ellenzéki lap
szerkesztőjeként és az Egyetértés vezércikkírójaként. 1905-1921 között a Vasárnapi Újság szerkesztője. TOTH
1973, 257., UMÉL 2001-2007, 306.
1558
Beszédet mondott még Vészi József, a Budapesti Újságírók Egyesületének elnöke, szabadelvű párti
országgyűlési képviselő, Széll Kálmán, Szilágyi Dezső, Wekerle Sándor és Szatmári Mór.
1559
A beszédeket Lásd Egyetértés, 33. évf. 1899. márc. 24. 83. sz. 3.
1560
Ott volt: Perczel Dezső a képviselőház elnöke, Vészi József és Láng Lajos szabadelvű párti, Ifj. Andrássy
Gyula, Berzeviczy Albert, Vörös László volt államtitkár, Kossuth Ferenc, Batthyány Lajos függetlenségi párti,
Horánszky Nándor, Weisz Barthold, László Mihály, Lázár Sámuel, Pichler Győző, Szőcs Pál, dr. Neumann Ármin,
Rudnyánszky Béla, Visontai Soma, Wolfner Tivadar, Rosenberg Gyula országgyűlési képviselők, Fenyvessy
Ferenc főispán, Beöthy Zsolt, a Kisfaludy Társaság elnöke, Bartók Lajos a Petőfi Társaság elnöke. Egyetértés, 34.
évf. 1900. márc. 19. 77. sz. 1-2.
1561
Egyetértés, 36. évf. 1902. márc. 17. 75. sz. 1.
1562
Szatmári Mórt (1858-1931) 1901-ben, 1905-ben és 1906-ban Bihar megye, Margitta kerületében választották
meg képviselőnek függetlenségi programmal. 1881-től az Egyetértés munkatársa, közismert politikai újságírója,
1904-1913 között a szintén függetlenségi Budapest felelős szerkesztője lett. Kerületét 1910-ben a nemzeti
munkapárti Márkus László hódította el. OGY. ALM. 1906, 223., OGY. ALM. 1910, 357.
1563
„Megmondom egész őszintén: nekem jobban tetszik a sajtószabadság ünneplésének ez a formája, mint az,
mikor ünnepünk jelentősége, ha nem is egészen, de legalább részben bizony belevész a tekintélyek által alkotott
környezet iránt uralkodó érdeklődésbe. Legyünk őszinték, valljuk meg, hogy mikor mi a tekintélyek kultuszának
hódolunk, úgyszólván megtagadjuk igazi természetünket.” Egyetértés, 36. évf. 1902. márc. 17. 75. sz. 1.
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A Széll-kormány iránt fokozatosan tapasztalható bizalmatlanságot a március 15-i ünnepek és
az azt követő utcai jelentek is tanúsították. 1900 tavaszán a politikai közhangulatot a kabinet
által tervbe vett kvótaemelés ismét felkorbácsolta. A törvényjavaslatot a kvótáról, mely végül
1902 december végén Magyarország részesedését a közös ügyes költségekben 36,4 %-ra
emelte, Széll Kálmán miniszterelnök már 1899 novemberében benyújtotta a magyar
képviselőháznak,1564 ami országos méretű tiltakozási hullámot váltott ki. 1900-ban a márciusi
ünnep előtti hetekben heves szócsaták közepette folyt a vita a képviselőházban a
költségvetésről, melybe Kossuth Ferenc ügyesen becsempészte a kvóta kényes kérdését is,
mivel leginkább azt kifogásolta, hogy az uralkodó által csupán további fél évre megállapított
kvóta mellett hogyan lehet egyáltalán egy egész éves költségvetést megszavazni.1565 Tovább
nehezítette a helyzetet, hogy Ausztriában kaotikus belpolitikai állapotok uralkodtak. Ausztria
új miniszterelnöke 1900. január 19-től Ernest Koerber lett, aki igyekezett a nemzeti törekvések
által szétfeszülő, és egyre inkább munkaképtelenné váló osztrák parlamentben rendet tenni. A
helyzet elmérgesedése miatt február 27-én Ferenc József is kénytelen volt visszautazni
Budapestről Bécsbe. Végül az osztrák Reichsratot a delegáció megválasztása után március 17én elnapolták.
Kossuth Ferenc nem mulasztotta el lépten-nyomon hangsúlyozni, hogy Magyarország egy
széteső Ausztriához van hozzáláncolva. Véleménye szerint a magyar kiegyezési törvény
értelmében pedig a gazdasági kiegyezést csak egy alkotmányos osztrák parlamenttel lehet
megkötni. Ha Ausztriát a jelenlegi rendszerrel alkotmányosan kormányozni nem lehet, akkor a
kiegyezési törvény értelmében helyreáll Magyarország önállósága, mely magában foglalja az
önálló hadsereget és az önálló vámterületet is.1566 Így 1900-ban a március 15-i ünnep előtti
napokban a függetlenségi eszmék ismét új aktualitást kaptak.
Ez a függetlenségi politizálás ragadta magával a pesti egyetemi ifjúságot is. Móra Ferenc,
később ismertté vált írónk, ekkor még csupán a budapesti egyetem földrajz-természetrajz
szakos hallgatója március 15-re írt ünnepi ódájában az aktuális politikai berendezkedéssel
rendkívül elégedetlen hangon képletesen egy „fertőzött keretről” beszélt, melyet egyértelműen
az országot Ausztriához kapcsoló keretrendszerként értelmezhetünk. A fiatal költő Istenhez
fohászkodott, kérve őt, szabadítsa meg Magyarországot e romlástól.1567 Az egyetemi matinén
az Ugron-párthoz tartozó Polonyi Géza erőteljes függetlenségi beszédben hergelte az ifjúságot
a közös hadsereg ellen, hangsúlyozva annak nemzetietlen jellegét, mellyel a magyar ifjúság
nem képes azonosulni. Véleménye szerint nagy baj, hogy a magyar fiatalság egy közös hazáért
kénytelen harcba indulni úgy, hogy egy idegen, fekete-sárga zászlóra esküszik föl, ezenkívül
még magyar anyanyelvét is meg kell tagadnia az idegen tisztek uralma alatt álló közös
hadseregben. A korszak másik igen jelentős, állandóan visszatérő problémájára, a választójog
kiszélesítésének szükségességére is felhívta a figyelmet, de ezt csak a magyar nemzet
érdekeinek figyelembevételével és a magyarság megerősítésével vélte elképzelhetőnek,
egyetértve pártja álláspontjával. A matiné záró beszédében Köpesdy Dezső az ifjúság nevében
ígéretet tett arra, hogy szent célja lesz Kossuth Lajos politikai végrendeletének végrehajtása.1568
Lásd KI 1896-1901. 734. sz. XXVI. köt. 199-200.
Egyetértés, 34. évf. 1900. febr. 14. 44. sz. 2.
1566
Egyetértés, 34. évf. 1900. márc. 1. 59. sz. 1.
1567
„Oh akkor édes Istenem, / Oh tégy csodát e nemzeten / Így országostul, mindenestül / Tedd át e fertőzött
keretbül / Egy más, egy fényes csillagodba / Egy hozzá méltó új világba / Hol ösmeretlen a bilincs / A szolgaságnak
híre sincs / És szívbe, szembe mindenütt / A szabadságnak napvilága süt.” Egyetemi Lapok, 14. évf. 1900. márc.
15. 10. sz. 1.
1568
Kis Usjág, 14. évf. 1900. márc. 16. 74. sz. 4., Egyetemi Lapok, 14. évf. 1900. márc. 15. 10. sz. 8.
1564
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1900-ban az ötvenedik évfordulót követően másodszor sikerült az egyetemistáknak a
múzeumkerti rendezvényt megtartani. Hogy miért maradt el a múzeumkerti megemlékezés
1899-ben, annak okára nem sikerült rábukkanni, annak azonban sikerült a nyomára lelni, hogy
az ifjúság egy emléktáblát akart avatni a múzeum lépcsőjénél Petőfi emlékére ott, ahol a
korabeli hagyomány szerint a költő elszavalta a Nemzeti Dalt 1848. március 15-én. Mivel a
tábla nem készült el időben – legalábbis az Egyetértés híradása szerint ez volt az ok – a
leleplezési ünnepség 1899-ben elmaradt. Az emléktáblára való gyűjtés már az előző évben,
1898-ban, az ötvenedik évforduló alkalmából megindult. Végül a tábla felavatására már csak a
következő évben, 1900-ban került sor március 15-e alkalmából. Így egy év kihagyással, csak
1900-ban folytatódhatott tehát az egyetemisták 1898-ban elindult múzeumkerti
megemlékezéseinek sorozata, de ettől kezdve a korszakban mindvégig megmaradt ez a szokás
és minden március 15-én a délelőtti matinét követően a koradélutáni Egyetem téri rendezvény
után az ifjúság rendszeresen a Múzeumkertbe, majd a Petőfi-szoborhoz vonult. (Politikusok
csak a délelőtti matinén csatlakoztak az egyetemi ünnepséghez, a külső helyszíneken
nyilvánosan nem szólaltak fel egyetemi rendezvényen.)
Az egyetemi ifjúság az országos politikai kérdések kapcsán radikalizálódott. Elsősorban a
Magyarország közjogi helyzetével való elégedetlenség, a nagyobb gazdasági önállóság igénye,
a közös hadsereg magyar jellegének erősítése és a választójog kiszélesítésének problémái
foglalkoztatták a fiatalokat. De az ifjúságot nemcsak a közjogi kérdések osztották meg. Az
Egyetemi Lapok hasábjain nyomon tudjuk követni a különféle csoportok alakulását és
megállapíthatjuk, hogy már 1900-ra létrejött egy éles törésvonal a konzervatív nemzeti
(ugyanakkor a függetlenségi politikával szimpatizáló) szárny és a radikálisabb, liberálisabb
irányzat között. A radikális-konzervatív ellentétek következtében kialakult, hogy az ifjúság egy
csoportja el kívánt szakadni a hagyományos, az Egyetemi Kör által rendezett március 15-i
megemlékezéstől és alternatív ünnepséget szervezett. Először 1900-ban találkozunk azzal, hogy
egy radikális csoport, a Radikális Egyetemi Ifjak Pártja1569 április 8-án március 15-e tiszteletére
megemlékezést tartott a Demokrata Kör Nagymező utca 11. sz. alatti helyiségében. 1570
A hírhedté vált egyetemi keresztmozgalom is ennek az egyre mélyülő ellentétnek a
megnyilvánulása volt. 1571 1901-ben éppen a március 15-i ünnepséget követően, egy esti
kávéházi beszélgetés alatt született meg a kereszt kifüggesztésének gondolata,1572 és a
A Radikális Egyetemi Ifjak Pártja nem véletlenül 1900 márciusában aktivizálta magát, ugyanis éppen ebben
az évben március 11-én alakult meg az Országos Radikális Demokrata Párt is ugyanabban a Nagymező utcai
helyiségben, ahol április 8-án a radikális ifjúság 1848-as megemlékezést szervezett. Ez a később Vázsonyi Vilmos
nevével fémjelzett Demokrata Párt kezdetben szoros együttműködést mutatott egyes függetlenségi politikusokkal
is, elsősorban a Kossuth Ferenc vezetése alatt álló párttal, és ehhez hasonlóan a radikális ifjúság is Kossuth
Ferencet és pártjának képviselőit hívta meg saját március 15-i ünnepségére. Az alakuló ülésen még az is felmerült,
hogy kerüljön be a párt elnevezésébe a függetlenség kifejezési is, de ezt az elnökség végül elvetette, így a párt
Országos Radikális Demokrata Párt néven alakult meg. Tiszteletbeli elnökké Madarász József, függetlenségi
politikust választották meg, elnökké pedig Vázsonyit, társelnökké Lőw Tivadat, Kasics Pétert ás Bentsik Lászlót.
Egyetértés, 34. évf. 1900. márc. 12. 70. sz. 2.
1570
Egyetértés, 34. évf. 1900. ápr. 9. 98. sz. 2.
1571
Az ún. kereszt-ügy előzménye az volt, hogy 1900 májusában, midőn felavatták az egyetem auláját, az
ünnepélyes ceremóniát követően az aulában elhelyezett 14 magyar címer tetején elhelyezett koronákról ismeretlen
tettesek letörték a kereszteket. Nagy József szerint az egyetemi ifjak a tetteseket az egyetemet akkoriban „nagy
számban elárasztó” zsidó ifjakban vélték felfedezni. NAGY 1902, 33. Az egyetemi keresztmozgalmat ismerteti
SÁNDOR 2010, 113-122., SZABÓ M. 1970. Az Egyetemi Kör akkori elnöke, Tahy Endre később, 1941-ben szintén
megírta az egyetemi keresztmozgalom történetét. Visszaemlékezésében ő is a „zsidó liberalizmus” elleni
tiltakozásnak minősítette a mozgalmat. A mozgalmat támogató „ezer magyar ifjú” névsorát is közli a szerző. Lásd
TAHY 1941, 44-53.
1572
Nagy József, az ifjúság egyik vezetőjétől származik az információ, aki később könyvet is írt az eseményekről.
NAGY 1902, 31.
1569
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keresztmozgalomhoz kapcsolódó ifjúság harmadnapra, március 18-án megszállta a
tantermeket, és engedély nélkül mindenhová kiszegezték a kereszteket.1573
A felfokozott politikai hangulatot tükrözi, hogy 1900-ban, 1901-ben és 1902-ben a Petőfiszobortól hazafelé induló ifjúság (kiegészülve természetesen más, közelebbről be nem
határolható csoportokkal) a nemzeti zászló hiánya miatt felháborodva (egyes bérházakra, az
Egyetemi Könyvtár és a Nemzeti Kaszinó épületére, valamint a Nemzeti Színházra rendszerint
nem volt kitűzve a nemzeti lobogó) randalírozásba kezdett és kőzáport zúdított az említett
épületekre. Ezekben az években a rendőrségnek kellett szétoszlatnia a tömeget. 1574 1902-ben
Keglevich, a Nemzeti Színház intendánsa már felkészülve várta a tüntetőket és a színház belső
udvarán lovas és gyalogos rendőröket helyeztetett készenlétbe, akik a tömeg megjelenésekor
kivágtattak és rohamot intéztek a kövekkel dobálózó fiatalok ellen. Sokakat legázoltak és
megpálcáztak.1575 A lovas rohamot háromszor kellett megismételni mire sikerült a tüntetőket
szétoszlatni. Tóth Lajos kerületi rendőrkapitánynak segítséget kellett kérnie a Mosonyi utcai
rendőrkapitányságról, melynek eredményeképpen még ötven lovas és száz gyalogos rendőr
vonult ki a helyszínre. Ötven tüntetőt előállítottak. Ezek között elsősorban egyszerű
segédmunkásokat találunk.1576
Széll Kálmán miniszterelnökségének utolsó március 15-i ünnepe zajlott a legviharosabb
politikai légkörben 1903-ban. Ekkor ugyanis az ünnepnaphoz közeledve két törvényjavaslat
tartotta lázban a közvéleményt. Mind a kettő igen jelentős és kényes kérdésben érintette az
ország sorsát. 1903 januárjában nyújtotta be a miniszterelnök az újabb gazdasági kiegyezési
törvényjavaslatot1577, melynek végérvényes elintézése jó pár éve húzódott már, és 1902 őszén
készítette el a honvédelmi miniszter, Fejérváry Géza is új véderőtörvény javaslatát, mely
alapvetően érintette a két ország között tízévente megújítandó közös haderő rendszerét.1578 A
képviselőház 1903. január-februárban tárgyalta mindkét fontos kérdést. Az új véderőtörvény
javaslat a hadsereg létszámának jelentős emelését célozta meg, mely felkorbácsolta a
kedélyeket országszerte. A mozgalom élére a függetlenségi politikusok álltak. Az egyetemi
ifjúság is rendkívüli mértékben aktivizálta magát és a tiltakozásban szorosan együttműködött a
függetlenségi ellenzékkel.1579 A függetlenségi ellenzék leginkább a hadsereg létszámának
Ugyanakkor a protestáns ifjak az Egyetértés hasábjain tiltakoztak az akció ellen. A memorandumot 132 fő írta
alá. Egyetértés, 35. évf. 1901. márc. 23. 82. sz. 4.
1574
A tüntetésekre lásd Kis Ujság, 14. évf. 1900. márc. 16. 74. sz. 4. Egyetértés, 35. évf. 1901. márc. 16. 75. sz. 3.
1575
Kis Ujság, 16. évf. 1902. márc. 16. 74. sz. 4.
1576
Kis Ujság, 16. évf. 1902. márc. 17. 75. sz. 4-5.
1577
A következő törvényjavaslatokról volt szó: 1. Törvényjavaslat a magyar korona országai és ő felsége többi
királyságai és országai között kötött vám- és kereskedelmi szövetségről. 2. Törvényjavaslat az osztrák-magyar
vámterület autonóm vámtarifájáról. 3. Törvényjavaslat a két pénzügyminiszter között az üzletüket az OsztrákMagyar Monarchia mindkét államára kiterjesztő vállalatok kétszeres megadóztatásának elkerülése végett,
valamint az egyenes adók körébe tartozó némely más ügy iránt létrejött egyezményről. Lásd Egyetértés, 37. évf.
1903. jan. 29. 29. sz.. 1.
1578
Az alábbi törvényjavaslatok tárgyalásáról volt szó. KI 1901-1906. 199. sz. VII. köt. 309-314. (Törvényjavaslat
az 1889. évi VI. törvénycikk 14. §-ának módosításáról, illetve a közös hadsereg és a honvédség újonclétszámának
megállapításáról), KI 1901-1906. 200. sz. VII. köt. 315-319. (Törvényjavaslat az 1903. évben kiállítandó újoncok
megajánlásáról és póttartalékosoknak a közös hadsereg és haditengerészet békelétszámának kiegészítése végett
kivételesen leendő igénybevételéről), KI 1901-1906. 268. sz. XX. köt. 264-270. (A véderő-bizottság jelentése „az
1889. évi VI. törvénycikk 14. §-ának módosításáról, illetve a közös hadsereg és a honvédség újonclétszámának
megállapításáról" szóló 199. számú törvényjavaslat tárgyában), és KI 1901-1906. 269. sz. XX. köt. 271-278. (A
véderőbizottság jelentése „az 1903. évben kiállítandó újoncok megajánlásáról és póttartalékosoknak a közös
hadsereg és haditengerészet békelétszámának kiegészítése végett kivételesen leendő igénybevételéről" szóló 200.
számú törvényjavaslat tárgyában).
1579
Például az ifjúság fáklyásmenetet adott Zichy Jenő kormánypárti képviselőnek, aki a katonai javaslatok miatt
kilépett a Szabadelvű Pártból a ház 1903. január 28-i ülésén. A február 1-én megrendezett fáklyásmeneten a Kis
1573
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megemelését, a közös német vezényleti nyelvet, a hadseregből a nemzeti szimbólumok és
egyáltalán az önálló magyar hadsereg létének hiányát kifogásolta.
Ekkor még együtt küzdött a későbbi két nagy ellenfél Ifj. Andrássy Gyula és Tisza István is a
kormány hadsereg-reform javaslatainak védelmében. Mindketten a Monarchia nagyhatalmi
helyzetének megőrzésével indokolták a haderő fejlesztésének szükségességét. Andrássy szerint
a nagyhatalmi állásra feltétlenül szükség van, mert bármikor Magyarországra szakadhat egy
háború. Felhívta a figyelmet az oroszországi veszélyre is, ahol olyan pánszláv politikai
hagyományok élnek, melyek, ha felszínre törnek, azok végzetesek lehetnek a Monarchiára,
ezzel Magyarországra nézve is. A hadsereggel szemben az ellenzék részéről támasztott túlzott
nemzeti követelésekkel szemben azzal érvelt, hogy nem lehet a közös hadsereget egy bábeli
toronnyá fejleszteni.1580 Tisza István arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország saját
történelméből azt tanulta meg leginkább, hogy az uralkodóval való szövetség elkerülhetetlenül
szükséges. Amióta kimondták Ausztria és Magyarország egységes és osztatlan birtoklását,
azóta élvez az ország nyugalmat a Balkánnal szemben. Tisza hangsúlyozta, hogy a magyar
nemzet létérdekei, politikai feladatai, törekvései és a dinasztia hatalmi szempontjai között teljes
érdekközösség és egyetértés áll fenn. De ugyanakkor elismerte, hogy pártkülönbség nélkül
minden magyar embernek kívánnia kell, hogy a magyar elem jogos helyét elfoglalja a
hadseregben. Ezt azonban Andrássyhoz hasonlóan ő is összeegyeztethetőnek vélte a közös
hadsereg intézményével.1581 A demokrata Vázsonyi Vilmos a március 12-i ülésen kétségbe
vonta, hogy Magyarországnak szüksége lenne nagyhatalmi politikára a Balkánon. A
kormánypártba korábban beolvadt Nemzeti Párt egykori vezére, Apponyi Albert sokáig nem
szólalt meg a katonai kérdésben. Arra hivatkozott, hogy mint a képviselőház elnöke
pártatlannak kell maradnia, hogy elfogulatlanul vezethesse a vitát. A közös hadseregre
vonatkozó korábbi nemzeti jellegű követeléseit azonban nem adta fel és ezek újra napvilágra is
kerültek, mivel a Neue Freie Presse január 23-án megszellőztette azokat. Apponyi a két évi
szolgálati idő mellett a magyar tiszteknek magyar ezredekhez való sorolását és a közös hadsereg
címereinek és jelképeinek a magyar közjog alapján való átalakítását követelte.1582
Nem áll módunkban itt a véderővitának alaposabb ismertetésére, csupán jelezni kívántuk, hogy
milyen óriási horderejű kérdésről volt szó, mely hónapokig lázban tartotta a közvéleményt.
Országszerte heves tiltakozási hullám bontakozott ki. Az 1889-es nagy véderővita óta nem volt
ilyen izgatott az ország. A véderő és a kvóta kérdése körül kibontakozó heves nemzeti érzelmek
pedig március 15-éhez közeledve egyre csak erősödtek. Az 1848-as ünnepnap csak olaj volt a
tűzre, egy újabb lehetőség és indok a 67-es alapon álló kormánnyal szembeni 48-as alapú
ellenállásra. 1903. március 15-éhez közeledve számtalan népgyűlést rendeztek az ország

Ujság szerint mintegy 40 ezer ember, az Egyetértés szerint 30.000 embert vett részt. A menetet az egyetemi
hallgató Hoffmann Ottó és a függetlenségi képviselő Lengyel Zoltán együtt szervezték. Az előkészítő ülés a
függetlenségi pártkör (Erzsébet krt. 35.) helyiségében volt. Lásd erre Kis Ujság, 17. évf. 1903. jan. 29. 29. sz. 2.
és Egyetértés, 37. évf. 1903. jan. 31. 31. sz.. 2.
1580
KN 1901-1906. 198. ülés (1903. febr. 5.) XI. köt. 210-217. Lásd még SZALAI 2003, 38-39., HORÁNSZKY
[1994], 427.
1581
KN 1901-1906. 212. ülés. (1903. febr. 21.) XII. köt. 116-123. Lásd még HORÁNSZKY [1994], 428.
1582
Ezen kívül követelései között szerepelt még a béke és a harci állomány törvényes megállapítása, a katonai
bíráskodás reformja, a szabadságolásnál a paritás megtartása, a végrehajtó hatalom abbéli jogának megszüntetése,
hogy bizonyos esetekben négyéves szolgálatot is megállapíthasson. a közös hadügyminiszter jogának kizárása az
újoncjutalékkal és a szolgálattól való fölszabadítással kapcsolatos kérdésekben, a hadkiegészítő kerületek
beosztásában olyan változtatás, hogy ne azonos nemzetiségi jellegű ezredek keletkezzenek, hanem több olyan,
melyben az ezred nyelve a magyar. Apponyi követeléseinek összefoglalását lásd Kis Ujság, 17. évf. 1903. jan. 23.
23. sz. 4. és Egyetértés, 37. évf. 1903. jan. 23. 23. sz.. 1.
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különböző területein1583, melyekről a résztvevők tiltakozó feliratokat intéztek a
képviselőházhoz. Ezeket rendszerint tömeges menettel kísérve hozták fel a fővárosba, hogy
átadják a házelnöknek, Apponyi Albertnek. Szinte minden napra jutott egy-egy ilyen díszes,
nagy létszámú, feltűnő menet a főváros utcáira.
Emellett folyamatosak voltak a különféle tiltakozó akciók a fővárosban. A budapesti polgárság
március 1-én tízezer fő részvétele mellett tartott nagygyűlést a pesti Vigadóban, ahol Vázsonyi
Vilmos, Eötvös Károly, Madarász József, Pichler Győző, Molnár Jenő, Benedek János, Barta
Ferenc és Bakonyi Samu képviselők fogalmazták meg a kifogásaikat az említett
törvényjavaslatokkal szemben.1584 A szociáldemokrata párt nagygyűlését a katonai javaslatok
ellen már korábban, február 15-én megtartotta a Kerepesi úti Tattersalban, ahol a Kis Ujság
szerint mintegy 16-18.000, az Egyetértés szerint 50.000 ember jelent meg.1585 Március 8-án, a
március 15-i ünnep előtt egy héttel a főváros függetlenségi érzelmű polgársága és az egyetemi
ifjúság nagy létszámban együtt vonult az utcára, és a Kossuth téren megrendezett népgyűlés
keretében heves indulatok közepette tiltakozott a katonai javaslatok ellen. Követelték
Magyarország állami jogainak érvényesítését a közös hadseregben (ahol véleményük szerint
nincs helye osztrák tiszteknek, osztrák jelvényeknek, német kommandónak) és a kétéves
katonai szolgálat bevezetéséért, valamint a katonai terhek leszállításáért szálltak síkra. Az
események végül odáig fajultak, hogy a rendőrségnek kellett szétoszlatnia a randalírozásba
kezdő tüntetőket.1586 Ehhez a kivonuláshoz kívántak csatlakozni a szociáldemokraták is, de a
rendőrség megakadályozta a kétféle tömeg (a függetlenségi és a nemzetközi szociáldemokrácia
híveinek) együttes gyűlését, így a szociáldemokraták később, március 22-én újból az utcára
mentek a katonai javaslatok elleni demonstrálás céljából. Ekkor a Szabadság téren 8-10.000
ember gyűlt össze. Weltner Jakab szociáldemokrata vezér ez alkalommal már határozottan
elhatárolódott a függetlenségi ellenzéktől, különösen a függetlenségiek általuk klerikálisnak
bélyegzett Ugron szárnyától. A szocialisták véleményüket önállóan akarták megfogalmazni és
ezáltal el kívántak különülni minden más politikai erőtől. Weltner szerint nem elég a nemzeti
vezényleti nyelv és lobogó bevezetése a hadseregben, mindez nem enyhíti a nép nyomorát.
Pártja és hívei a végletekig kívántak harcolni a katonai javaslatok ellen. Szerintük nincs szükség
egyáltalán az újabb 35 ezer emberre a hadseregben és az évi 100.000 korona hozzájárulásra,
mely elviselhetetlen terheket ró a népre.1587
Március 11-én a pesti egyetemi ifjúság is megrendezte a maga nagygyűlését az egyetem
aulájában. Idakéry Győző, az Egyetemi Kör ügyvezető elnöke kemény beszédet mondott:
„Szabadulni akarunk a közös hadseregtől, a Gotterhaltetől, a kétfejű sastól és a fekete-sárga
zászlótól.”1588 Elégették a Budapesti Napló egyik számát. Koricsánszky Sándor
Például február 15-én Kiskunfélegyházán (Kis Ujság, 17. évf. 1903. febr. 17. 48. sz. 4.), március 1-én
Kolozsvárott, Hatvanban, Nagykárolyban, Újvidéken (Kis Ujság, 17. évf. 1903. márc. 2. 61. sz. 4.), március 8-án
Gyulán, Újpesten, Cegléden és Szolnokon (Kis Ujság, 17. évf. 1903. márc. 10. 69. sz. 5.), március 10-én
Nyíregyházán (Kis Ujság, 17. évf. 1903. márc. 11. 5.), március 22-én Eger (Kis Ujság, 17. évf. 1903. márc. 24.
83. sz. 5.), Eszék (Kis Ujság, 17. évf. márc. 23. 82. sz. 4.), Vác (Kis Ujság, 17. évf. 1903. márc. 24. 83. sz. 5.),
március 29-én Zombor, Marosvásárhely, Miskolc, Szatmárnémeti (Egyetértés, 37. évf. 1903. márc. 30. 88. sz. 2.),
1584
Kiss Ujság, 17. évf. 1903. márc. 2. 61. sz. 4.
1585
Kis Ujság, 17. évf. 1903. febr. 16. 47. sz. 4., Egyetértés, 37. évf. 1903. febr. 16. 46. sz. 1-2.
1586
Az események leírását lásd Kis Ujság, 17. évf. 1903. márc. 9. 68. sz. 4., Egyetértés, 37. évf. 1903. márc. 9. 67.
sz. 1-2.
1587
A gyűlésen Bokányi Dezső is felszólalt, aki elsősorban a katolikus egyház uralma ellen emelt szót. Véleménye
szerint a papok, és főleg a jezsuiták, azért terjeszkednek, hogy megtörjék a szociáldemokrácia terjedését. A néppárt
és Apponyi pártjának képviseletében ezek az erők bent vannak a parlamentben és a fővárosi törvényhatóság
közgyűlésében és rendszerint ezreket szavaznak meg a papok és az apácák segélyezésére. A nagygyűlés
eseményeinek leírását lásd Kis Ujság, 17. évf. márc. 23. 82. sz. 4.
1588
Egyetértés, 37. évf. 1903. márc. 12. 70. sz. 3.
1583
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gyógyszerészhallgató párhuzamba állította az 1848-as forradalmi napokat az 1903-as márciusi
eseményekkel. „Ne éljenek vissza türelmünkkel, mert leakasztjuk apáink kardját a szegről és
megcsináljuk az új 48-at!”1589 – mondta. A Kossuth nóta éneklése mellett indult az ifjúság a
Függetlenségi Párt székháza elé, ahol Rátkay László, Babó Mihály és Pichler Győző
országgyűlési képviselők bízatták kitartó küzdelemre az ifjúságot. Babó Mihály is kiemelte,
hogy az 1848-as nagy márciusi napokat az ifjúság teremtette meg. „Akkor – 1848-ban – az
ország jogait éppen úgy kétségbe vonták, mint ma. S az ifjúság, anélkül, hogy egy csöpp vért is
áldozott, kivívta a nemzet jogait. (…) Nem akarunk mi ma sem egyebet, mint azt, hogy végre
valósággá, élő valósággá váljék mindaz, amit akkor kivívtunk.”1590
Számos vidéki városban éppen a március 15-i ünnepet használták ki a népgyűlések
megtartására, 1591 összekötve ezzel az 1848-as eszméket az aktuális politikai követelésekkel,
melyek legfőbb vitás elemei a hadsereg kérdéseiben ténylegesen 1848-hoz nyúltak vissza.
Mindez újabb aktualitást adott a 48-as emléknapnak.
Mindeközben Ferenc József – a válság megoldása érdekében – február közepe óta a fővárosban
tartózkodott a nagy tüntetések, a népgyűlések és a tiltakozó feliratokat a képviselőházhoz
szállító demonstráló díszmenetek közepette. De ezek közül az események közül is a
legkellemetlenebb az uralkodó és a magyar hivatalos körök számára egyaránt a március 15-i
ünnep előestéjén a Magyar Színházban megrendezett Gotterhalte című darab bemutatása
lehetett. A fiatal Mérei Adolf1592 darabjának története banálisan egyszerű, ugyanakkor a
korabeli közönség számára érzelmileg rendkívül felkavaró volt. A történet szerint egy volt 48as honvéd fia, aki maga is a dualizmus kori honvédség tisztje, egy alkalommal egy
szórakozóhelyen hangosan a Kossuth nótát énekelte, mire egy közös hadseregbeli tiszt
odalépve a zenekarhoz a Kossuth nótára a zenészekkel ráhúzatta a Gotterhaltét. A honvéd
főhadnagy erre gazembernek nevezte az osztrák főhadnagyot, amit természetesen, a kor
szokásainak megfelelően, párbaj követett, melyben a honvéd elesett. A temetésen a katonai
zenekar a Gotterhaltét játszotta, mire a gyászoló apa önkívületi állapotban rárontott a zenekarra
és elhallgattatta a „hóhér-himnuszt”, majd holtan esett fia koporsójára. A darab a politikailag
kiélezett helyzetben a közönséget rendkívüli izgalomba hozta. A nézők a Gotterhaltét őrjöngve
fütyülték ki és a Kossuth nóta éneklésével nyomták el. A darab kapcsán a császári himnusz
iránti gyűlölet a tetőfokára hágott, és a bemutató után heves utcai tiltakozások bontakoztak ki.
Rudnay Béla főkapitány hiába kérte korábban Leszkay András igazgatót, hogy halassza el a
darab színre vitelét legalább március 19-ig, amíg az uralkodó a fővárosban tartózkodik. Az
igazgató – feltehetően a felfokozott politikai hangulatnak köszönhetően – hajthatatlannak
bizonyult.1593 Mint utólag Fejérváry honvédelmi miniszter beismerte, a darab megtekintését a
honvédeknek megtiltották.1594 Ezekben a napokban a Gotterhalte körül oly mértékben
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Uo.
Kis Ujság, 17. évf. 1903. márc. 12. 4-5.
1591
Például Kecskemét (Egyetértés, 37. évf. 1903. márc. 17. 75. sz. 3.), Sümeg (Egyetértés, 37. évf. 1903. márc.
17. 75. sz. 2.), Debrecen (Kis Ujság, 17. évf. 1903. márc. 16. 75. sz. 4.), Nagykőrös (Egyetértés, 37. évf. 1903.
márc. 18. 76. sz. 3.), Rákospalota (Kis Ujság, 17. évf. 1903. márc. 14. 73. sz. 4.), Pécsett a március 15-i népgyűlés
a rendőrökkel való összetűzésbe torkollott (Egyetértés, 37. évf. 1903. márc. 16. 74. sz. 2.).
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Mérei Adolf (1877-1918) újságíróként kezdte pályáját, tevékenykedett, a Gotterhalte volt az első önálló
darabja. 1901-től már a Magyar Színház művészeti titkára lett. 1903-1907 között a Magyar és a Király Színház
titkára majd rendezője, 1909-1911 között a Royal Orfeum főrendezője, 1911-ben a Népopera alapító rendezője.
Számos darab szerzője (pl. Toldi, Csak tréfa, A sátán kutyája, Aranyeső, Katonadolog), illetve több darabot, főként
operetteket is fordított mint pl. a Víg özvegy vagy Az erdészleány. MSZML 1994, 303.
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A darab körül támadt botrányos eseményekre lásd Kis Ujság, 17. évf. 1903. márc. 15. 74. sz. 5., továbbá márc.
17. 76. szám. 6., és márc. 19. 78. sz. 5.
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Ezt Fejérváry a ház április 16-i ülésén ismerte be. Egyetértés, 37. évf. 1903. ápr. 17. 106. sz. 2.
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elmérgesedtek az indulatok, hogy Rátkay László1595 függetlenségi képviselő jobbnak látta
indítványozni, hogy törvény mondja ki, miszerint Magyarország néphimnusza Kölcsey Ferenc
Himnusza. Törvényjavaslatát a ház 1903. április 23-i ülésén nyújtotta be.1596
A pesti egyetemisták március 15-i rendezvényén is érzékelhető volt az ingerült politikai
hangulat. A matinén olyan kuruc dalok kerültek elő, melyekre korábban nem volt példa, bár ez
nyilvánvalóan szólt a Rákóczi-szabadságharc 200. évfordulójának is, mely alkalomból 1903
folyamán országosan számos megemlékezést tartottak és újból előkerültek a tárogatók és a
kuruc dalok. Most március 15-én előadták a „Hej Rákóczi, Bercsényi” és a „Csínompalkó”
kezdetű nótát, és az ünnepség végén Farkas Jenő tárogató kísérete mellett az énekkar a
„Rákóczy ébresztőjét” énekelte. Az Egyetem téri rendezvényen Toma István joghallgató
ünnepi beszédében a kormány katonai követelései ellen buzdított és magyar hadsereget, önálló
vámterületet és kiterjesztett titkos választójogot követelt.1597A legnagyobb botrány azonban
mégsem a március 15-i ünnepségen robbant ki, hanem néhány nappal később Kossuth halálának
évfordulója kapcsán.
Kossuth halálának évfordulóján a temetést követő évtől kezdve minden évben rendszeresen
tömeges temetői kivonulásokat rendeztek a fővárosban. A megemlékezés több részből állt. A
halál évfordulóján, március 20-án rendszerint gyászistentiszteletet tartottak a Deák téri
evangélikus templomban a Kossuth Lajos női kör szervezésében, melyen a Kossuth család
tagjai1598 mellett megjelentek a két függetlenségi párt képviselői. A március 20-át követő első
vasárnap pedig nagyszabású temetői kivonulásra került sor. Kossuth tisztelői, az egyetemi
ifjúság, a függetlenségi érzelmű polgárság, illetve politikai nézeteiket tekintve pontosabban
meg nem meghatározható érdeklődő közönség a Kerepesi temetőbe vonult Kossuth sírjához,
ahol Kossuth Ferenc mellett több függetlenségi párti országgyűlési képviselő várta őket. A
sírnál alkalom kínálkozott arra, hogy a függetlenségi politikusok számos politikai természetű
megemlékező beszédet mondjanak. A temetői kivonulás a nagy érdeklődésre való tekintettel
elvált a március 20-i gyászistentisztelettől, és azért rendezték vasárnap, hogy minél többen
csatlakozhassanak a munkásság és a dolgozó polgárság köréből is. Ezekre az alkalmakra a
kezdeti években több tízezer ember részvételével került sor és az aktuális politikai kérdések és
indulatok minden alkalommal a megemlékezések középpontjába kerültek. A tömeg méretére
vonatkozóan segíthet eligazodni például az az 1896-os információ, mely szerint a temetőbe való
kivonuláshoz a gyülekezési helyszíneket a város több pontjára kellett kijelölni. Az ifjúság az
Egyetem téren, az asztaltársaságok a Szentkirályi utcában, a polgári körök és a kaszinók a
Kálvin téri Hazai Takarékpénztár előtt, az országgyűlési és városi képviselők a Báthori kávéház
előtt, a gyászruhás nők a Sándor utcában gyülekeztek. Míg a menet eleje a nagykörútra ért, a
menet vége még a Kálvin téren állt. 1599 1898-ban, 1848 ötvenedik évfordulóján is tömeges
részvétel mellett emlékeztek meg Kossuth haláláról. A mozgalmas március 15-i fővárosi
ünnepségek után 20-25 ezer ember vonult ki Kossuth sírjához a Budapest értesülései szerint.1600
1899-1902 között némileg csökkent az érdeklődés. Móra Ferenc 1900-ban nagyfokú
érdektelenségről panaszkodott az Egyetemi Lapok hasábjain.1601 1901-ben csupán kétezer főről
Rátkay László 1896-ban és 1901-ben Tolna megye Pincehely kerületének függetlenségi párti országgyűlési
képviselője. OGYI ALM. 1901, 346.
1596
Egyetértés, 37. évf. 1903. ápr. 24. 113. sz. 1.
1597
Kis Ujság, 17. évf. 1903. márc. 16. 75. sz. 4.
1598
Kossuth Ferencen kívül Benyovszky Sándor és felesége, valamint Ambrozovics Béláné született Meszlényi
Ilona, Kossuth unokahúga és az Ambrozovics család tagjai.
1599
Kis Ujság, 10. évf. 1896. márc. 23. 82. sz. 5.
1600
Budapest, 22. évf. 1898. márc. 21. 80. sz. 5.
1601
Az MF aláírással ellátott cikk szerzője feltehetően Móra Ferenc volt, aki a temetőben az ifjúság képviseletében
beszédet mondott. Egyetemi Lapok, 14. évf. 1900. ápr. 1. 11. sz. 1.
1595
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tett említést a Kis Ujság1602, míg a következő évben is csak 2.000-6.000 főről szólt az Egyetértés
tudósítása.1603 1903-ban azonban az újabb véderővita következtében ismét az érdeklődés
középpontjába került Kossuth halálának évfordulója és aktivitását tekintve még a március 15-i
ünnepségeket is messze felülmúlta.
Fontos látnunk, hogy a Kossuth halálévfordulójára rendezett temetői kivonulás szervezése a két
függetlenségi pártot képviselő budapesti függetlenségi 48-as polgárok köréből indult ki,
melynek tagjai a függetlenségi pártok országgyűlési képviselői voltak. A rendezőbizottságba
mindkét függetlenségi párt delegált tagokat. Ezt figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a
függetlenségi pártok számára Kossuth halálára való megemlékezés egy önként vállalt,
reprezentatív ünnep volt. Ezeknek a nyilvános utcai tömegrendezvényeknek ők voltak a
kezdeményezői. Ezzel szemben március 15-én a fővárosban a függetlenségi pártok testületileg
mindig csak zárt körben ünnepeltek. Egyes képviselőik lementek választókerületeikbe a helyi
függetlenségi pártkörök vagy civil szervezetek által megrendezett ünnepségekre, ahol
rendszerint ünnepi szónoklatot is tartottak. A függetlenségi képviselők csak az 1890-es évektől
csatlakoztak a pesti egyetemi ifjúság március 15-i rendezvényéhez, de ott is csak a zártkörű
matinéhoz, ahol rendszerint meghívott előadóként aktuális politikai kérdésekkel átszőtt ünnepi
beszédeket tartottak, de az ifjúság többi, nyílt közterületen rendezett megemlékezésén, mint az
Egyetem előtti téren, a Múzeumkertben és a Petőfi-szobornál, még ha olykor feltehetően ott
voltak a tömegben, nyilvánosan nem képviseltették magukat és nem szólaltak fel. Mindebből
azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a függetlenségi politikusok számára Kossuth halálának
évfordulója, ezzel Kossuth személye, nagyobb rangot és fontosságot kapott, mint március 15e, illetve ezt az alkalmat jobban ki tudták használni saját politikájuk alátámasztására. Kossuth
Lajos személye maga volt a függetlenségi párt vagy pártok identitásának legfontosabb eleme.
Kossuth halálnak évfordulójára rendezett temetői kivonulásokhoz testületileg csatlakozott a
pesti egyetemi ifjúság is és számtalan civil szervezet. Ez egy olyan megemlékezés volt, melyen
szíve szerint, pártállásra való tekintet nélkül bárki megjelenhetett. Természetesen az ország
magas rangú hivatalnokait, állami köztisztviselőit hiába keressük a megemlékezők között. A
főváros is csak a sír feldíszítését vállalta, tekintettel arra, hogy Kossuthot a főváros halottjaként
helyezték örök nyugalomra. Ezt az ellentmondást, mely a március 15-i ünnepeket is jellemezte,
kiválóan világította meg az egyik temetői kivonulásra invitáló felhívás szövege, mely szerint:
„jöjjenek el mindazok, akik akár politikai hitvallásuk szerint, akár csak szívük mélyének
vágyódása szerint független, szabad magyar hazáért lelkesülni tudnak, mert hiszen Kossuth
Lajos a független Magyarország kormányzója volt.”1604
A Kossuth gyászünnepségek olykor nagyobb tömeget vonzottak a főváros utcáira, mint a
március 15-i pesti megemlékezések. A Kossuth gyászünnepekhez az ország iskolái is
csatlakoztak, rendszerint úgy, hogy a tanulók adakozásaiból koszorút küldtek a sírra. A
kivonulás után az egyletek este saját helyiségeikben külön megemlékezéseket tartottak. Minden
értelemben országos méretű mozgalomról beszélhetünk.
Láttuk, hogy 1903-ban számtalan népgyűlés, utcai tüntetés bontakozott ki a katonai követelések
ellen. Március 8-án az ifjúságnak a függetlenségi polgársághoz csatlakozó tiltakozása, a
március 11-i nagygyűlése, valamint a március 15-i ünnepsége a feszült politikai légkör ellenére
még békésen lezajlott. Öt nappal az ünnep után azonban március 20-án, Kossuth halálának
évfordulóján elszabadultak az indulatok. Az ifjúság nem várta meg a szokásos, a függetlenségi
Kis Ujság, 15. évf. 1901. márc. 26. 84. sz. 4-5.
Egyetértés, 36. évf. 1902. márc. 24. 82. sz. 4.
1604
Kis Ujság, 10. évf. 1896. márc. 9. 68. sz. 3.
1602
1603
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politikusok által kezdeményezett temetői menetet, hanem március 20-án délután 3 órára kitűzte
a Kossuth sírjához való kivonulást. Az Egyetértés szerint összesen mintegy 15.000 ember gyűlt
össze a temetőben az egyetemistákhoz csatlakozva. A temetőből visszafelé tartva az
egyetemisták a Hungária szálló elé akartak vonulni, ahol a Függetlenségi Párt ünnepélyes
keretek között éppen az ún. Kossuth serleget avatta fel az évforduló alkalmából, de útközben a
rendőrség (Boda Dezső rendőrkapitány vezetésével) a tömeget feloszlatására szólította fel. Az
ifjúság vezetői hiába kértek engedélyt ott helyben, hadd menjenek el együtt a Baross térig, a
kapitány támadást vezényelt. Az embereket legázolták és megkardlapozták, mire elszabadultak
az indulatok. Az oszlatás után az ifjúság ismét összeverődött, hogy a Hungária szálloda elé
vonuljon, de a Népszínháznál a rendőrség ismét rájuk támadt. A verekedésbe immár ártatlan
járókelők is belekeveredtek. A kardcsapásoktól sokan megsebesültek. Az ifjúság egy rendőrt
lerántott a lováról és kegyetlenül összevert. Az egyetemisták az egyetemre menekültek, hogy
tanácskozzanak a továbbiakról, közben a függetlenségi képviselők is odaérkeztek a
Hungáriában tartott ünnepségről. (Lukáts Gyula, Nessi Pál, Papp Zoltán, Visontai Soma, és ott
volt Vázsonyi Vilmos is.) Az egyetem épületén kívül 40 lovas rendőr és 100 gyalogos rendőr
állt készenlétben, míg bent az ifjúság a képviselőkkel tárgyalt. Eközben Kolossa Géza és
Bornemissza Sándor felügyelők vezetésével a rendőrök az épületen kívül rekedt tömegre
támadtak, immár a kard élével. Számos sebesülés történt. A képviselők próbálták megállítani a
rendőröket, telefonon hívták Rudnay Béla fővárosi rendőrfőkapitányt és Széll Kálmán
miniszterelnököt is, de hiába, az inas elhajtotta őket. Erre Lukáts és Nessi felhajtatott a várba a
miniszterelnökhöz, hogy szóban tájékoztassa őt a rendőrség támadásáról. Közben az egyetem
épületében rekedt egyetemisták az erkélyről szénzáport zúdítottak a rendőrök fejére. Sok
sebesülés történt. Végül este fél 9-kor Papp Zoltán képviselő közbenjárására a rendőrök
elvonultak. 41 letartóztatás történt. De ezzel még nem ért véget a brutalitás. Este 9-kor az
egyetemről 600-an a függetlenségi pártkör elé vonultak, hogy meghallgassák a képviselőket. A
rendőrségi itt is támadásba lendült, karddal vágták a tömeget, még Vázsonyi Vilmos, Rátkay
László és Bakonyi Samu képviselőkre is lesújtottak. A mentők három kocsival vonultak ki, tíz
sebesültet a Rókusba vittek. Tovább fokozta az indulatokat, hogy este a Magyar Színházban a
Gotterhalte került színre. Az előadás után a rendőrök kivont karddal oszlatták szét a Kossuth
nótát éneklő közönséget. Elterjedt a hír, hogy két halálos áldozata is van a nap
összetűzéseinek.1605 Az eset nagy port kavart, tekintettel arra, hogy a rendőrségi akcióknak
számos országgyűlési képviselő is szemtanúja, olykor szenvedő alanya volt. Március 21-én a
képviselőház ülésén 14 képviselő kívánt szólni napirend előtt a rendőrség brutalitása kapcsán,
köztük Rátkay László, Vázsonyi Vilmos, Lukács Gyula, Barta Ödön, Visontai Soma és Bakonyi
Samu. Március 21-én az egyetemi ifjúság (mintegy négyezer fő) – abban a tudatban, hogy a két
halálosnak vélt áldozat két egyetemi hallgatótársuk volt – gyászlobogóval a parlament elé
vonult, hogy elégtételt kérjen Széll Kálmán miniszterelnöktől. A parlament előtt egy 20 tagú
küldöttséget választottak (Hoffmann Ottó vezetésével), mely bejutott a miniszterelnökhöz, aki
csupán annyit ígért, hogy kivizsgálja az ügyet.1606 Ez a semmitmondó válasz tovább hergelte az
ifjúság hangulatát. Este kiderült, hogy a két áldozat nem halt meg. Még március 23-26 között
is a rendőrség brutalitása volt a téma a képviselőházban. A napirend előtti felszólalásokban
Eötvös Károly jól világított rá a probléma lényegre. Szerinte a rendőrség brutalitása a Kossuth
kultusz ellen szólt. Az ifjúság békésen vonult ki a temetőbe, onnan visszafelé egy kapun
keresztül több ezer ember csak tömeg formájában tud kijönni. Miért álltak útjukba a rendőrök?
Véleménye szerint a rendőrök viselkedése a Habsburg irányt képviselte, míg Kossuth a nép
előtt az önállóság szimbóluma.1607
Az események leírására lásd Egyetértés, 37. évf. 1903. márc. 21. 79. sz. 2. és Kis Ujság, 17. évf. 1903. márc.
21. 80. sz. 4-6.
1606
Kis Ujság, 17. évf. 1903. márc. 22. 81. sz. 6.
1607
Kis Ujság, 17. évf. 1903. márc. 24. 83. sz. 3-4.
1605
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5.2. A március 15-i ünnepségek Tisza István első miniszterelnökségének idején (19041905)
Az 1904. és 1905. évi március 15-i ünnepségek Tisza István miniszterelnökségének idejére
estek, ám mindkét ünnepnap egészen különböző belpolitikai erőviszonyok közepette zajlott.
1904-ben éppen az ünnep előtt pár nappal váratlanul beállt egy átmeneti béke állapot a kormány
és a függetlenségi ellenzék között egy újabb hosszan tartó obstrukciós időszak után. Miután a
Széll kabinettel korábban együttműködő és a kormánypártba beolvadó, majd a házelnöki
tisztéről 1903. október 30-án lemondó Apponyi a Tisza által bevezetett délutáni ülések
apropóján 25 párttársával együtt 1903. november 26-án kilépett a Szabadelvű Pártból, és 1904
márciusában ismét megalapította az önálló Nemzeti Pártot. A parlamenti obstrukció
megfékezésére Tisza 1904. március 5-én egy olyan új házszabályrevíziós törvényjavaslatot
nyújtott be,1608 amely egyetlen körmondatban 20 módosító indítványt tett, ami az ellenzéknél
ismét nagy felháborodást keltett. A tomboló belpolitikai vihar közepette a képviselőház március
10-i ülésen Thaly Kálmán függetlenségi politikus, a Kossuth csoport tagja egy olyan
békeajánlattal állt elő, melyben kérte, hogy a Szederkényi-Ugron csoport hagyja abba az
obstrukciót és szavazza meg az 1903. évi újoncozási törvényt, hogy a 80.000 benntartott
tartalékos végre hazamehessen, cserébe azt indítványozta a miniszterelnöknél, hogy vonja
vissza házszabályjavaslatait. A helyzetben a váratlan leginkább az volt, hogy Tisza elfogadta a
békeajánlatot, és Thaly Kálmán beszédét követően rögtön kinyilvánította, hogy ha az ellenzék
megszavazza az újoncokat, akkor hajlandó visszavonni házszabályrevíziós indítványát. Erre az
Ugron-párt részéről Ugron Gábor, a néppárt részéről Zichy Aladár és a még párttá nem alakult,
a volt kormánypártból már kilépett nemzeti pártiak részéről Szentiványi Árpád az újoncok
megszavazásának értelmében emelt szót. 1609 A ház így a következő március 11-i ülésen
megszavazta az 1903. évi újoncjutalékot, majd a március 15-i ünnep után, március 18-án az
indemnitást is, ezzel véget ért a 11 hónapig tartó exlex állapot. Thaly Kámán március 15-e
alkalmából számtalan köszönő táviratot kapott az ünnepségekre összegyűlt közösségektől a
parlamenti béke megteremtéséért.1610
Az 1904. évi pesti március 15-i egyetemi ünnepségen a délelőtti matiné szónoka Ifj. Ábrányi
Kornél1611 író, újságíró, korábban nemzeti párti országgyűlési képviselő visszafogott
hangvételű beszédet mondott. De a Petőfi téri kivonulás alkalmával az utcán elszabadultak az
indulatok. Ez inkább a véletlennek és a szerencsétlen rendőri intézkedésnek volt köszönhető.
Ugyanis az ifjúsági kivonulást biztosító rendőrkapitány azt az információt kapta, hogy a
szocialisták meg akarják zavarni a Petőfi téri ünnepséget, ezért utasításba kapta, hogy tisztítsa
meg a teret, mielőtt az egyetemisták odaérnek. A tömegoszlatásból végül verekedés lett, amit
csak tetézett, hogy az indulatos tömeg észrevette a nemzeti zászló hiányát a Ferenciek terén a
„Az indítvány egy szakaszban foglalta össze a kormány házszabály revíziós programját, mely lényegében nem
tartalmazott végleges házszabály tervezetet, s egyelőre csak azt célozta, hogy az obstrukció letörése által
megteremtse a lehetőséget az új házszabályok megalkotására.” HORÁNSZKY [1994], 446.
1609
Thaly Kálmán érzelmekre ható beszédét, Tisza István válaszát és az ellenzék reakcióját lásd KN 1901-1905.
398. ülés. (1904. márc. 10.) 23 köt. 96-98.
1610
Lásd például: Hajdúdorog város közönsége, Túróc megye közönsége, a Pozsonyi Toldy kör, Földes község, a
nagybányai polgári olvasókör, a nádudvari választópolgárok, Érsekújvár lakossága, a csáktornyai kereskedő ifjak
egyesülete, Putnok és vidéke, a máramarosszigeti református jogakadémia tanárai, a 44. gyalogezred
póttartalékosai. Egyetértés, 38. évf. 1904. márc. 16. 76. sz. 3., márc. 18. 78. sz. 2., márc. 19. 79. sz. 3.
1611
Ifj. Ábrányi Kornél alapvetően író, újságíró volt, aki 1884-1896 között a dédesdi kerület egyesült ellenzéki
majd nemzeti párti, később 1896-1901. évi országgyűlésen Somogy megye Lengyeltóti kerületének független
képviselőjeként politizált. Az említett március 15-i ünnepség idején, az 1901-1905. évi országgyűlés időszakában
volt képviselő. OGY. ALM. 1897, 191.
1608

266

király bérházán, mire az ablakokat beverték, majd később az Urániánál és a New York
kávéháznál is kirakatokat zúztak be. Az összecsapásokban elég sokan megsérültek a rendőrök
közül is.1612
A sajtót olvasva az a benyomásunk, hogy öt nappal később Kossuth halálának 10. évfordulóján
a március 15-i ünnepségnél jóval nagyobb, szervezettebb, több tízezer embert az utcára hívó
megemlékezés zajlott. Az általunk is említett előző évi heves utcai összecsapásokba és
rendőrségi brutalitásba torkolló eseményeket megelőzendő, a rendőrség felhívta a fővárosi
polgárság figyelmét arra, hogy házaikat fekete gyászlobogóval díszítsék fel és arra tett ígéretet,
hogy a rendbontókkal szemben a legszigorúbban fog eljárni. A pesti egyetemi ifjúságtól az
utolsó pillanatban a tudományegyetem rektora megtagadta, hogy a kivonulásra szóló
felhívásokat kifüggesszék, mondván „tartózkodjanak a fiatalok az oktalan
demonstrációtól”.1613 A kerek évfordulóra való tekintettel az egyetemi ifjúság – a március 15i ünnepekhez hasonlóan – délelőtt a Vigadóban nagyszabású ünnepséget rendezett számtalan
függetlenségi képviselő jelenlétében. Az Egyetértés szerint 50.000 ember vonult ki a temetőbe.
A menet az Egyetem térről indult a Kecskeméti utca – Kálvin tér – Múzeum körút – Kerepesi
út útvonalon ért ki a temetőbe. Az utcák mentén mindenütt gyászfátyollal díszített gázlámpák
égtek. Útközben végig a Kossuth nóta zengett. Számos törvényhatóság, iskola és civil szervezet
küldöttsége csatlakozott a menethez. A temetőben a Függetlenségi Párt részéről több mint 20
képviselő jelent meg.1614 A megemlékezésen a sírnál Kacskovics Géza beszédében az
„önvédelem, a jog és szabadság szent harcáról” beszélt. Az ifjúság esti bankettjén Kovács I.
István jogszigorló hangsúlyozta: „Mi nem politizálunk – úgymond – csak szeretjük azokat az
igazságokat, amelyeket ő hirdetett. Az a sír ott a temetőben, benne azzal a halottal nem olyan
csendes, mint azt a hivatalos körök gondolják: hatalmasabb fegyver az, mint az ágyuk
seregének hatalma.”1615 Végül a megemlékezés botrányok nélkül, csendben lezajlott, de
tömeges méretét tekintve messze meghaladta a pár nappal korábbi március 15-i ifjúsági
ünnepet.
A következő évi március 15-i ünnep azonban ismét forradalmi hangulatban találta az országot.
Ennek előzménye volt, hogy bár a Thaly-féle békekötést követően 1904 tavasza-nyara
viszonylag békésen telt, a parlamenti csatározások alábbhagytak, Tisza számíthatott régi
liberális híveire és az agráriusok legtöbbjére is, akiket az olcsó hitelfelvételi lehetőségek és
szövetkezetek támogatásával kibékített,1616 az 1904. november 18-i ülésen erőszakosan és
törvénytelenül megszavaztatott új házszabály-módosítás (a „zsebkendőszavazás” néven
elhíresült eset) egységbe kovácsolta az ellenzéki pártokat. Másnap megalakult az ellenzéki
koalíció1617 és országosan is érzékelhető, heves politikai ellenállási hullám bontakozott ki
Tiszával szemben.
Pesti Napló, 55. évf. 1904. márc. 16. 76. sz. 9-10. Az esetet említi Krúdy Gyula is, lásd KRÚDY 1976, 289291.
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Egyetértés, 38. évf. 1904. márc. 19. 79. sz. 4.
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Egyetértés, 38. évf. 1904. márc. 21. 81. sz. 1.
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VERMES 2001, 124.
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Az ellenzéki koalíció a két Függetlenségi Párt (Kossuth Ferenc és Ugron Gábor vezetése alatt), a Katolikus
Néppárt, a Bánffy Dezső alapította Új Párt, Vázsonyi Vilmos Demokrata Pártja és az 1904 márciusában újjáalakult
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politikusokból, a későbbi Alkotmány Párt tagjaiból jött össze. Ez utóbbiak között találunk néhány korábbi
minisztert és miniszterelnököt is, mint Széll Kálmán, Wekerle Sándor vagy Darányi Ignác. A koalíció ígéretei
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1904 nyarán szabadsága alatt Tisza végig a házszabályok szigorításán gondolkodott, ennek
érdekében tanulmányozta az angol és a francia parlament működését. Az volt a meggyőződése,
hogy a magyar parlamentarizmus hatékonyságát helyre kell állítani, erre azért is szükség volt
szerinte, hogy az ország Béccsel szemben megerősödve, határozottan tudjon fellépni. Már Tisza
egyik első életrajzírója, Horánszky Lajos is érthetetlennek nevezete azt a fordulatot, mellyel
maga Tisza rúgta fel a békét ugrai választóihoz írt beszédével két nappal az 1904. évi őszi
parlamenti ciklust megelőzően.1618 Még saját párthíveit is meglepetésként érte az a
házszabályokat szigorítani kívánó agresszív hangvétel, mely egyértelműen nyílt konfrontációra
szólított fel az ellenzékkel szemben. Tisza politikusi pályafutását feldolgozó Vermes Gábor
szerint a miniszterelnök rossz taktikát választott. Ahogyan korábban már sikerült megosztania
és demoralizálnia ellenfeleit, most stabilizálhatta volna ezeket az előnyöket, ha még vár egy
ideig, amikor is a házszabályok revízióját össze tudta volna kötni egy olyanféle kérdés
felvetésével, amely tovább fokozta volna a megosztottságot az ellenzék soraiban.1619 Ehelyett
az ugrai levél egységbe tömörítette az ellenzéket.
Az 1904. november 18-i ülésen erőszakosan és törvénytelenül megszavaztatott új házszabálymódosítást követően megalakult ellenzéki koalíció az 1905. januári választásokon abszolút
többséget szerzett. A dualizmus történetében először a Függetlenségi Párt megelőzte a
Szabadelvű Pártot,1620 ami teljesen váratlan helyzetet teremtett a magyar belpolitikában,
melyből a kibontakozás sokáig elhúzódott. A belpolitikai válság pedig erősen rányomta
bélyegét az 1905. március 15-i ünnepségekre. A választási eredmény következtében Tisza
István benyújtotta lemondását (1905. február 1.), de felmentését csak 1905. június 18-án kapta
meg. Így az ünnepet is megában foglaló időszakban kisebbségi kormányzásra kényszerült.
A március 15-e előtti napokban éppen az a kérdés tartotta izgalomban az országot, hogy Ferenc
József egyáltalán megbízna-e egy koalíciós kormányt, és ha igen, milyen feltételekkel. Az
ellenzék vezérlőbizottságának február 21-i értekezletén Kossuth Ferenc elemezte a helyzetet és
úgy nyilatkozott, hogy az uralkodó beleegyezését adná egy koalíciós kormány
megalakulásához, ha a Függetlenségi Párt kikapcsolná a katonai kérdéseket a programjából. Ezt
azonban a Függetlenségi Párt elutasította. Ifj. Andrássy Gyulának arra a javaslatára, hogy
alakuljon egy átmeneti kormány, mely számára a szövetkezett ellenzékből álló többség adjon
pár havi indemnitást és szavazza meg az újonctörvényt, a vezérlőbizottság úgy határozott, hogy
négy hónap indemnitást megadna, de az újoncokat nem szavazná meg. A négy hónap alatt pedig
a kormánynak meg kellene alkotnia az új választójogi törvényt községenkénti szavazással, az
alkotmányos költségek eltörlésével és a választójog kiterjesztésével. Véleményük szerint ezzel
a Függetlenségi Párt sokat nyerne, mert az új választási törvénnyel valósággal saját képére
között szerepelt többek között a nemzeti reformok megvalósítása a hadseregben, az önálló vámterület, a Magyar
Nemzeti Bank és a választójog kiszélesítése.
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Lásd erre HORÁNSZKY [1994], 451. Emellett Apponyi is egyik korabeli nyilatkozatában arra hívta fel a
figyelmet, hogy Tiszának az ugrai választóihoz írt levele idézte elő a válságot. „Tényleg nem a szövetkezett
ellenzék idézte fel a jelenlegi helyzetet, hanem az ugrai levél, mely teljes szélcsendben csapott le a világra, és
előidézte november 18-át és a törvénytelen házfeloszlatást.” Egyetértés, 39. évf. 1905. márc. 8. 67. sz. 2. Ezt akkor
mondta Apponyi, midőn a válság megoldása érdekében kihallgatásra ment a királyhoz. Ebben a cikkben kívánta
cáfolni a szabadelvű párti támadásokat arra nézve, hogy a helyzetért az ellenzéket teszik felelőssé.
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A december 30-án törvénytelenül exlex állapotban feloszlatott országgyűlést követő 1905. januári választások
alkalmával a koalíció abszolút többséget szerzett: A Szabadelvű Párt 155, a Függetlenségi Párt 166, a Néppárt 25,
Andrássy Alkotmány Pártja 27, Bánffy Új Pártja 13, Vázsonyi Demokrata Pártja 12, a nemzetiségek 10, a párton
kívüliek 9 mandátumot szereztek. Apponyi Nemzeti Pártja a választások előtt január 3-án belépett a Függetlenségi
Pártba.
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formálhatná át az országot.1621 Így Ifj. Andrássy Gyula, akit az uralkodó az átmeneti kormány
lehetőségének kipuhatolásával bízott meg, február 23-án jelentette Ferenc Józsefnek, hogy az
ellenzék az átmeneti kormány megalakításába nem megy bele.1622 Andrássy közvetítő missziója
meghiúsult, így a király, magának tartva fenn a döntést, nem nevezett ki koalíciós kormányt.
Ferenc József március 4 és 10 között 16 magyar politikust hívatott magához, hogy a válságból
való kivezető utat megtárgyalja velük.1623 A megoldás azonban elmaradt, így az országgyűlést
március 9-én bizonytalan időre ismét elnapolták.1624
Ebben az átmeneti, bizonytalan kimenetelű, indulatokkal teli belpolitikai légkörben zajlottak az
ünnepségek. A közjogi ellenzék ekkor még lelkesedett és bizakodva nézett a jövőbe választási
győzelme tükrében. Március 15-e kapcsán az ellenzéki lapok azt hangsúlyozták, hogy végre
olyan belpolitikai szituáció alakult ki, melyben valódi nemzeti lelkülettel, valódi nemzeti
ünnepként lehet megülni március 15-ét. Rákosi Jenő, korának egyik legismertebb és
legtekintélyesebb hírlapíró fejedelme március 15-i vezércikkében annak a reményének adott
hangot, hogy egyszer március 15-e olyan nemzeti ünnep lesz, mint a franciáknál július 14-e,
ahol az összes hatalmi tényezők összeölelkeznek a népnek millióival a nemzeti szabadságnak
fölmagasztalásában.1625
A közvélemény is rendkívül bizakodó volt. A Pesti Napló szerint talán most másképp lesz.
„Most talán megmarad nemzeti akaratnak a népakarat. Most talán beválik Petőfi másik
sajátságos mondásának is az igazsága; azé, hogy: habár fölül a gálya s alul a víznek árja, azért
a víz az úr! A nagy víz, a néptenger, az igazi nemzet talán végleg úrrá lett szép hazánkban.
Legyen tehát nemzeti ünnep a nép ünnepe: március tizenötödike!”1626 Az új belpolitikai
helyzetben nemzeti jellegű változásokat remélve a várakozást tükrözte az is, hogy egyes
törvényhatóságok feliratban kérték az országgyűléstől március 15-e nemzeti ünneppé
nyilvánítását.1627 1905. március 10-i ülésén Budapest főváros törvényhatósági bizottságának
közgyűlésén Dr. Havass Rezső bizottsági tag indítványára a székesfőváros közgyűlése
támogatta Baja város törvényhatósági bizottságának március 15-e nemzeti ünnepként való
törvénybe iktatása ügyében a magyar országgyűlés képviselőházához intézett feliratát, s
elhatározta, hogy ez ügyben a képviselőházhoz pártoló feliratot intéz.1628

Lásd erre Egyetértés, 39. évf. 1905. febr. 22. 53. sz. 2. és febr. 23. 54. sz. 2.
Egyetértés, 39. évf. 1905. febr. 24. 55. sz. 1.
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Meghívást kapott: Justh Gyula, Csáky Albin, Dániel Ernő, Bánffy Dezső, Zichy Nándor, Falk Miksa, Apponyi
Albert, Tóth János, Hodossy Imre, Thaly Kálmán, Darányi Ignác, Láng Lajos, Rakovszky István, Zichy János,
Zselenszky Róbert, Tomasics Miklós. Rajtuk kívül ezekben a napokban az uralkodó tárgyalt még külön
Andrássyval, Wekerlével és Széll Kálmánnal is. Lásd erre Egyetértés, 39. évf. 1905. márc. 4. 63. sz. 1., márc. 5.
64. sz. 1., márc. 6. 65. sz. 1., márc. 8. 67. sz. 1., márc. 9. 68. sz. 2. ,márc. 10. 69. sz. 2., márc. 11. 70. sz. 1.
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A koalíció választási győzelme után a képviselőház február 17-én ült össze először, majd többször elnapolták.
Február 22-től március 8-ig (házhatározattal), március 9-től április 4-ig (házhatározattal), június 5-től június 14-ig
(házhatározattal) és végül június 21-től szeptember 15-ig (királyi kézirattal az exlex állapot ellenére). Összesen
csupán 38 ülés volt a Fejérváry kormány kinevezéséig. 1905. június 21-én volt ülés utoljára, melyen a királyi
leirattal kinevezett Fejérváry kormánynak bizalmatlanságot szavazott a többség és az országgyűlés elnapolását
kinyilvánító királyi kéziratot a ház határozattal alkotmányellenesnek minősítette, a Fejérváry kormányt pedig
parlamenten kívüli alkotmányellenes kormánynak. A határozat a törvényhatóságokat felszólította, hogy az
alkotmányellenes kormányt ne támogassák. A határozatot a házban felolvasták és megszavazták. KN 1905-1906.
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A koalíció győzelmével megváltozott helyzetnek volt köszönhető, hogy első alkalommal történt
meg, hogy az egyetemi ifjúság az egész képviselőházat meghívta a március 15-i délelőtti
matinéjára a pesti Vigadóba. Ezt a szóbeli meghívást a képviselőház március 9-i ülésén Justh
Gyula házelnök tolmácsolta a képviselők felé, melyet lelkes ováció fogadott.1629 Justh Gyula
házelnök fel is szólította a képviselőket, hogy a március 15-i ünnepen minél többen jelenjenek
meg.
Annak ellenére, hogy a 16 politikus meghallgatása sem hozta meg a várt eredményt és Ferenc
József nem nevezett ki koalíciós kormányt, a koalíció pártjai még reménykedtek a helyzet minél
gyorsabb és számukra kedvező megoldásában. Legalábbis ezt tükrözik a március 15-i ünnep
kapcsán elhangzott üzenetek is. Voltak bizakodó hangok, volt, aki egyenesen már a
függetlenség kézzel fogható közelségét érzékelte és megvalósíthatónak vélte, mint például
Madarász József, aki abban bízott, hogy idős kora ellenére talán még megérheti az ország
függetlenségének békés kivívását, vagy Ősz Ferenc, a délelőtti matiné az ifjúsági szónoka. „Az
a márciusi levegő, mely félszázaddal ezelőtt a szabadság bimbóit kifakasztotta, most a
függetlenség bimbóit fogja kinyitni. Rákóczi, Kossuth szelleme nem hagyta el a magyart, a
függetlenség útban van és nem tartóztathatja föl többé semmi.”1630 A matinén most Petőfi:
Ledőlt szobor című 1848. áprilisi verse került előtérbe. Az ellenzéki koalíció győzelmét követő
időszakban a várva várt koalíciós kormány kinevezésének késedelme miatt kialakult feszült
várakozásban felerősödtek a Bécs ellenes hangok is. Petőfi versében a ledőlt szobor
Magyarországot szimbolizálja, amit egy földindulás követeztében a hegyről lezuhanva a
mélyben elnyelt a posvány és a szobor háromszáz évig fetrengett a sárban. S most eljött az idő,
mint 1848-ban, hogy a dolgos kezek a szobrot visszaállítsák méltó helyére. Ez egyértelmű
utalás volt akkor is 1848-ban, és 1905-ben is a Habsburg uralomtól való megszabadulás
igényére és a független Magyarország dicsőségének helyreállítására. Ballagi Aladár1631
egyetemi tanár, függetlenségi párti országgyűlési képviselő a délelőtti matinén elmondott
beszédében az alkotmányos küzdelem fontosságát emelte ki és azt hangsúlyozta, hogy Kossuth
nem volt forradalmár, mert az alkotmány alapján kívánta megállapítani az új rendet. (Ezzel
talán a Függetlenségi Párt szalonképességét kívánta hangsúlyozni az uralkodó előtt.) Felhívta a
figyelmet azokra a sarkalatos törvényekre, melyek mindig is biztosították Magyarország jogait
az alkotmányos ellenállásra az aranybullától kezdve az 1790. 10. törvénycikken át az 1848-as
törvényekig.1632 Madai Gyula1633 bölcsészhallgató, az egyetem irodalmi és retorikai
szakosztályának elnöke a Múzeumkertben az 1905. január 26-i választási győzelmet azért
nevezte mérföldkőnek, mert végre sikerült alkotmányos eszközök révén megszabadulni a
négyszáz éves bécsi igától. Az Egyetem téri rendezvény ifjúsági szónoka Lázár Ferenc, a
joghallgatók Tudományos Egyesületének elnöke a nagy vihar előtti csend állapotát jelenítette
meg. „A politikában éjszaka van, nem tudjuk, mit rejt annak sötét leple, az ágyuk hallgatnak,
de az őrtüzek égnek, s azoknak fényénél magasztos arcú vitézek esküsznek rendületlenül az
éjszaka rejtelmes csöndjében.” 1634

KN 1905-1906. 6. ülés. (1905. márc. 9.) 1. köt. 26.
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Ám voltak pesszimistábbak is, akik a bécsi reakció felülkerekedésére számítottak, mint 1848ban. Latinovits László, a Gyógyszerész hallgatók segítő egyesületének elnöke, a Petőfiszobornál tartott ifjúsági megemlékezés szónoka már forradalmi hangulatról beszélt. Szerinte a
haza ellenségei már kovácsolják a bilincseket és a haza függetlensége ismét veszélyben van, de
az ifjúság nevében kijelentette, hogy készen állnak a harcra.1635 Az Egyetértés is az ellenállási
harc lehetőségét villantotta fel és kinyilvánította, hogy a függetlenségiek készen állnak erre is.
Az új politikai szituációban átértelmeződött a „Most vagy soha”. Egyesek úgy érezték, hogy a
bilincsek lerázása elérhető közelségbe került. „Akárhogy forgassuk, a holnapi március 15-ének
más színe, más hangja lesz az eddigi ünnepségeknél. A nemzet dolga lesz, hogy egészen
megértse az ünnep tartalmát és elkövetkezzék egy korszak, mely a nemzet minden álmát
megvalósítsa. Vagy talán a megvalósulást is előbb nagy harcoknak kell megelőzniük? Ha úgy
van is: a magyar sohasem riadt vissza a harctól.”1636
Cegléden a Függetlenségi Párt részéről, az ellenzéki koalíció vezérlőbizottságának egyik
vezéreként Kossuth Ferenc fogalmazta meg a legfontosabb aktuális politikai teendőket március
15-e kapcsán. Beszédének középpontjában a katonai követelések álltak, hiszen ez volt az a
sarkalatos kérdés, melyen az uralkodóval való megegyezés eddig megbukott. Kossuth Ferenc
ugyan igyekezett felmenteni Ferenc Józsefet, és rossz tanácsadóival magyarázta azt, hogy a
király nem értette meg a nép akaratát, és kijelentette, hogy a katonai kérdésekben a
Függetlenségi Párt nem tud engedni a nemzetnek járó törvényes jogokból. „Nem tisztelt
polgártársaim; a várakozásnak elszántsággal kell párosulnia és azzal az eltökéléssel, hogy
várakozzunk bár, de jogainkat fel nem adjuk és el vagyunk határozva arra, hogy kellő
mérséklettel bár, de a törvények keretén belül, feltétlenül követeljük azoknak érvényesítését.”
A legfontosabb szerinte az összefogás és az elszántság. Kijelentette, hogy a törvényes kereteken
belül a legmesszebbmenőkig követelni fogják a nemzet jogainak feltétlen érvényesülését.1637
Végül az ünnep után pár nappal dőlt el, hogy a megegyezés lehetősége a koalíció
vezérlőbizottsága és az uralkodó között reménytelenül elbukott. A vezérlőbizottság március 22i ülésén egy olyan határozatot hozott, melyben a koalíció pártjainak képviselői egyértelműen
megállapították azt a közös minimumot, melyet a résztvevő pártok mindegyike el tudott volna
fogadni a közös kormányzás alapjául. Ezek között szerepelt a november 18-i határozat
megsemmisítése, a választási és közigazgatási reform, a gazdasági függetlenség és önállóság
megteremtése „természetesen kellő elővigyázattal, nem máról holnapra, de erős
határozottsággal az előkészítő lépések pontos megtételével”. Katonai téren a határozat nem
teljesen a Függetlenségi Párt programjában foglalt pontok keresztülvitelét jelentette, hanem „az
ehhez való közeledést addig a pontig, amelyet a 67-es alapon álló pártok részint már vallottak,
részint elvük megtagadása nélkül magukévá tehetnek” és melyet Andrássy Gyula is magáévá
tett. Ezenkívül „gondos ápolását a belügyeknek”, bizonyos szociálpolitikai intézkedéseket,
melyek „a nép előtt tanúságot tettek volna arról, hogy a kormány nem pusztán adó- és
újoncalanynak nézi a népet, hanem róla lelkiismeretesen gondoskodik.”1638 Az uralkodó
azonban kinyilvánította Ifj. Andrássy Gyulának, hogy a katonai kérdésekben legfeljebb csak a
Szabadelvű Párt korábbi kilences bizottságának ajánlatáig lenne hajlandó elmenni.
5.3. Március 15-e jelentősége a Fejérváry-kormány idején
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A sikertelen megegyezési kísérlet után az uralkodó egyik bizalmi emberét, Báró Fejérváry
Gézát bízta meg kormányalakítással, aki 1906 októberétől saját kormányprogram
megvalósításával kísérletezett. Megalapította saját pártját, a Haladó Pártot és Kristóffy József
belügyminiszterrel kidolgoztatta az általános választójogon alapuló választójogi
törvénytervezetet, melyet a szociáldemokrata munkások támogatásával kívánt volna
megvalósítani. A parlamenti többség és a Szabadelvű Párt is szembefordult a választójog
kiszélesítésének Kristóffy-féle gondolatával. Fejérváry ugyanakkor elfogadta a kilences
bizottság mérsékelt katonai-nemzeti javaslatait, de a koalíciós pártok programjának egyik
sarkalatos elemét, a vámszövetség felbontását ellenezte.
Törvényes kormányzásra Fejérvárynak nem volt esélye, hiszen az országgyűlési pártok
támogatását nem élvezte, végül a Tisza vezette Szabadelvű Párt is megtagadta az
együttműködést vele a választójogi reformjavaslata miatt. Az országgyűlést több részletben,
egymás után többször, törvénytelen módon exlex állapotban uralkodói kézirattal elnapolták.1639
Heves megyei ellenállási mozgalom bontakozott ki az ún. darabont-kormány ellen, az
alkotmányvédő törvényhatósági bizottságok nem iktatták be a Fejérváry kormány által
kinevezett új főispánokat, megtagadták az adók továbbítását a kormánynak. Az uralkodó 1905.
szeptember 23-i kísérlete a békekötésre a koalíció vezetőivel ismét meghiúsult.1640
1906 elején Ferenc József Andrássy révén újabb békealkudozásba kezdett a koalícióval, ismét
eredménytelenül.1641
1906 februárjában a kormány kérte a parlament feloszlatását, mert az országgyűlés nem volt
hajlandó megszavazni a Monarchia számára létfontosságú külkereskedelmi szerződéseket,
ezért ezeket rendeleti úton akarta életbe léptetni, amihez a parlament feloszlatása kellett. Erre
1906. február 19-én Nyiri Sándor vezérőrnagy, a székesfehérvári 5. honvédkerületi parancsnok,
a király teljhatalmú katonai képviselője fegyveres erővel megszállta a képviselőházat. Előző
nap két-két levelet juttatott el Justh Gyulához, a képviselőház elnökéhez és Csáky Albinhoz, a
főrendiház elnökéhez. A királyi kéziratok a parlament feloszlatásáról, illetve Nyiri királyi
biztossá való kinevezéséről szóltak. A kísérőlevélben Nyiri kifejtette, hogy megbízatása arra is
vonatkozik, hogyha abban a nem remélt esetben, ha kötelessége teljesítése körül nehézségek
támasztatnának, teljes hatalmával és jogaival élni fog.1642 Másnap, február 19-én Fabricius
Győző honvéd ezredes vezetésével a honvédséget vezényelték ki a parlament épületébe és
környékére. A sajtóhírek szerint a katonáknak éleslőszert osztottak ki. Az ülés megnyitásakor,
Justh betegség miatti távollétében, Rakovszky István alelnök tiltakozott a ház katonai
megszállása ellen és kijelentette, hogy az alkotmány teljhatalmú királyi biztost nem ismer és a
királyi kéziratokat visszaadja azoknak, akik azt Justh Gyulának átnyújtották. A király az
1848:3.tc. értelmében csak a felelős minisztérium útján gyakorolhatja alkotmányos jogait. 1643
Ugyanakkor kérte a tisztelt házat, hogy ehhez a tiltakozáshoz és a visszautasításhoz
hozzájáruljon. A ház megadta hozzájárulását. Az országgyűlést február 19-re összehívó iratot
a képviselők még nyugodtan hallgatták meg, de mikor Fabricius ezredes a házfeloszlató királyi
kéziratot és Nyiri teljhatalmú biztossá való kinevezését felolvasta, már kimentek az
1905. június 1-től szeptember 15-ig, 1905. szeptember 15-től október 15-ig, 1905. október 15-től december
16-ig, 1905. december 19-től 1906. március 1-ig. Végül 1906. február 18-án az országgyűlés törvénytelen
feloszlatására került sor.
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ülésteremből. A képviselőházhoz hasonlóan a főrendiház is alkotmányellenesnek ítélte a
történteket és határozatban tiltakozott.1644
Rakovszky a képviselőház következő ülésének dátumát – az alkotmányosság szellemében –
utolsó szavaival még február 21-ben állapította meg, de végül azon a napon, mivel Nyiri Sándor
úgy nyilatkozott, hogy ha a képviselők megjelennek az ülésen, akkor katonai karhatalommal
fogja szétkergetni őket, az ellenzéki vezérlőbizottság úgy döntött, hogy képviselőik nem
mennek el. Helyette 11:00-re a bazilikába mentek ünnepi misére, melyet Molnár János1645 apát,
esztergomi kanonok, a Néppárt egyik vezére celebrált. A Kis Ujság információja szerint kb.
100 képviselő volt jelent, szabadelvű párti képviselők nem vettek részt a misén.1646
Közben az egyetemi ifjúság is aktivizálta magát. A reggeli és a délelőtti órákban – az
országgyűlés utolsó ülésének ideje alatt az ifjúság tüntetést rendezett a budai várban a honvéd
szobornál. Itt elénekelték a Kossuth nótát és a Szózatot és egyikük beszédet mondott, majd
megjelentek a lovasrendőrök, akik elől az ifjúság a Halászbástya tetejére menekült, majd jöttek
a gyalogos rendőrök is. Ekkor átvonultak Pestre a Margit hídon, a Lipót és Teréz körúton az
Erzsébet körútra a Függetlenségi Párt helyisége elé. A Dob utca felöl meglepték őket a
lovasrendőrök és az EMKE kávéházig üldözték őket. Útközben a fiatalok szereztek egy fekete
zászlót, melyre nemzetiszínű szalagot kötöttek. A hír szerint Vidos rendőrfelügyelő a nemzeti
zászlót elvette és kardjával össze-vissza vagdalta. Az ifjak elhatározták, hogy Vidos ellen
zászlósértés miatt bűnügyi feljelentést tesznek.1647 A Kis Ujság egy másik tüntetésről tudósított.
Ugyancsak ezen a napon délelőtt egyetemistákból és polgárokból álló több ezer fős tömeg gyűlt
össze a Batthyány téren a Parlamenttel szemközt a budai oldalon. Nemzeti színű zászlókkal és
fekete gyászlobogókkal a kezükben a Kossuth nótát énekelték. A képviselőházból távozó
képviselők integetve üdvözölték a tüntetést.1648 Még ugyanezen a délutánon az egyetemisták
kivonultak a Kerepesi temetőbe Kossuth sírjához, hogy „Kossuth szelleméhez forduljanak” és
kérjék, hogy „öntsön szívükbe erőt, lelkesedést, vezérelje lépteiket a nagy nemzeti küzdelemben,
hogy a magyar ifjúság méltó legyen dicső elődeik példájához.” 1649 Beszédet mondott Kovács
László, az ifjúság egyik vezére. A tüntetés hírére Láng Lajos egyetemi rektor intézkedésére a
pesti tudományegyetemet délután bezárták.
Másnap a bazilikában folyó miséről távozó egyetemi ifjúság négyes sorokba rendeződve indult
Kossuth sírjához 5-6.000 fős tömeg kíséretében. Az Erzsébet körúton a demokrata pártkörből
és a függetlenségi pártkörből három nemzetiszínű zászlót adtak a kezükbe. A Dob utcánál a
rendőrség megrohanta a tüntetőket, és a zászlókat erőszakkal elvették. Sok embert
megkardlapoztak (Szirmay kapitány és Fashing rendőrfelügyelő vezetésével). Az így
szétoszlatott tömeg az Erzsébet körúton ismét összeverődött. A tüntetők a Kossuth nótát, a
Himnuszt és a Szózatot énekelték. A Kerepesi temetőbe érve Kossuth sírjánál Zaymus Illés és
Kovács László egyetemi hallgatók kezdtek beszélni, mire megjelentek a rendőrök. Erre az
ifjúság imádkozni kezdett, hiszen az nem lehet tiltott cselekedett egy temetőben. A rendőrök itt
már nem avatkoztak közbe, és végül a tömeg csendben eloszlott.1650 Zaymus Illést, az egyetemi
ifjúság vezetőjét ötven korona pénzbüntetésre és háromnapi elzárásra ítélték hatóság ellen való
FN 1905-1906, 10. ülés (1906. febr. 19.) 77-78.
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erőszak miatt, mert nem akarta átadni a tüntetésen az egyetemisták fekete gyászlobogóját a
rendőröknek.1651
A törvényhatóságok (ahol még tudtak) közgyűlési határozatban ítélték el a törvénytelen
állapotot és azt, hogy éppen az alkotmány védelmére létrejött honvédséget használták fel az
országgyűlés feloszlatására. Sok vidéki városban is voltak utcai tüntetések. Már a házfeloszlatás
napján tíz ellenálló megyébe kormánybiztosokat küldtek ki.1652
1906. február 25-ére, vasárnapra számos vidéki városban ellenzéki népgyűlést hirdettek meg,
hogy a képviselők beszámolót tarthassanak a történtekről, ám a gyűléseket több helyen a
kormány betiltotta és a helyszínekre katonaságot vezényelt. 1653 1906. február 28-án megjelent
a szövetkezett pártok kiáltványa a magyar nemzethez. Az aláírók: Kossuth Ferenc, Apponyi
Albert, Andrássy Gyula, Bánffy Dezső, Darányi Ignác, Zichy Aladár és a koalícióhoz tartozó
pártok összes tagjai. Ebben összefoglalták az elmúlt időszak törvénytelenségeit, az alkotmányt
ért támadásokat és további ellenállásra és kitartásra buzdították a magyar nemzetet.1654
Számos képviselő az elmúlt időszakról szóló beszámolóját a sajtó hasábjain tette közzé. Ebben
a koalíció pártjának tagjai a törvényesség betartása mellett az alkotmányosság eszközeivel
folytatott ellenállásra és kitartásra buzdította híveit. Pl. Andrássy Gyula így érvelt: „Ha a
magyar nemzet kitart, s ha a magyar társadalom megteszi kötelességét, sikert érünk. Lehetetlen
vállalkozás modern nagyhatalmat huzamosabb ideig fenntartani olyan tényező hozzájárulása
nélkül, sőt akarata ellenére, mint amilyen a magyar nemzet értelmisége.”1655 Apponyi Albert
is harci riadót fújt: „A jó hazafiak e benső szolidaritásában bizalommal várhatjuk a megváltás
napját. Ez a nap előbb-utóbb bekövetkezik; bekövetkezik annál előbb, minél elszántabb a
nemzet ellenállása, bekövetkezik matematikai bizonyossággal, annál az elemi igazságnál fogva,
hogy tovább tart ki egy egészséges nemzet organikus ereje, mint egy tisztán mechanikus hatalmú
épület holt tömegének szilárdsága.”1656 Darányi Ignác a tapolcai választóihoz írt nyílt levelében
reményének adott hangot: „Nekünk egy alapunk, egy fegyverünk, egy célunk van: a törvény és
annak uralma. Erről az egy térről leszorítani nem engedjük magunkat, ez olyan, mint a
legendák talizmánja: sebezhetetlenekké tesz bennünket. Ez a talizmán fog a győzelemre vezetni,
valamint hiszek egy Istenben, azonképpen hiszek az igazság ellenállhatatlan erejében és a
nemzet ügyének végleges diadalában”1657 Wlassics Gyula is a törvényesség erejében bízott:
„Kitartással, eréllyel mutassuk meg és iparkodjunk meggyőzni a mai kormányrendszer
szerencsétlen vállalkozóit, hogy minden erőszakoskodásuk megtörik a nemzet ellenálló erején!”
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(…) „Fel uraim! A törvényesség fegyverével küzdjünk, kitartással alkotmányunkért,
szabadságunkért. A győzelem el nem maradhat!”1658
Amint láttuk, éppen március 15-ét megelőző hetekben tetőzött az elmúlt egy év belpolitikai
válsága, melynek kimenetele a lehető legrosszabb forgatókönyv szerint alakult. Ezekben a
napokban a kortársak úgy érezhették, hogy minden reményüket elveszítették arra, hogy az
elhúzódó mély válságból kivezető utat alkotmányos keretek között találják meg. A dualizmus
időszaka sok politikai vihart megélt eddig, de arra nem volt példa, hogy karhatalom
fenyegetésével kelljen a törvényhozó hatalmat feloszlatni. Ilyen körülmények között 1848 és
március 15-e jelentősége még a korábbiaknál is nagyobb mértékben értékelődött fel.
Magyarország alkotmányos életének helyreállítása és az alapvető polgári szabadságjogok
biztosítása iránti vágy, az alkotmányos sérelmek orvoslásának igénye újabb aktualitással
töltötte meg március 15-ét.
A feszült politikai hangulatban, úgy tűnt, hogy a március 15-i ünnepségeket be fogják tiltani,
de végül a március 1-i minisztertanácsi ülésen a belügyminiszter úgy nyilatkozott, hogy a
„kegyeleti körben mozgó ünnepélyek” március 15-én ne akadályoztassanak meg, azoktól
azonban minden aktuális politika tartassék távol.1659 A sajtóban az jelent meg, hogy a kormány
elrendelte, hogy március 15-i ünnepség csak zárt helyen tartható, és minden ünnepség
programját jóváhagyás végett a közigazgatási hatóság elé kell terjeszteni. Az engedélyezett
ünnepségekre pedig egy-egy rendőrtisztviselőt rendelnek ki, aki az izgató beszédeket meg kell,
hogy akadályozza. Az iskolák március 15-i ünnepségeit a főispánok kötelesek ellenőrizni.1660
Az ellenzék a rendelkezést a cenzúra, a szólásszabadság, a gondolatszabadság és a gyülekezési
jog súlyos megsértéseként értelmezte. Ezt követően március 14-én a belügyminiszter leiratában
arról tájékoztatta Pest vármegye kinevezett alispánját, Csapó Lorándot, hogy a hazafias
közhangulatra való tekintettel a március 15-i fölvonulásokat megengedi.1661
Az ellenzéki koalíció vezérlő bizottsága a március 15-i ünnepre időzítette közös tiltakozó
nyilatkozatát a fennálló alkotmányellenes viszonyokkal szemben. A nyilatkozatban a vezérlő
bizottság figyelmeztetett arra, hogy minden olyan szerződés, amelyet a törvényes
felhatalmazással nem bíró kormánnyal kötöttek, az államot nem kötelezi. Elvárja a vezérlő
bizottság a magyar pénzintézetek törvénytiszteletétől és hazafiságától azt, hogy az alkotmány
kijátszására szolgáló hitelműveletekhez segédkezet ne nyújtsanak. Hangsúlyozta továbbá, hogy
a királyi biztosok kinevezése törvénytelen. Végül pedig figyelmeztetett arra, hogy az
országgyűlés által meg nem szavazott adót önként megfizetni vagy az országgyűlés által meg
nem ajánlott újoncok közé önként belépni, ellenkezik az ország törvényeivel, ami a fennálló
körülmények között hazafiatlan cselekedet. Az 1906. február 18-án feloszlatott országgyűlés
újbóli összehívásáról március 15-én egyelőre még nem volt szó, ezért a kortársakat ezekben a
napokban leginkább az foglalkoztatta, hogy törvényes határidőn belül összehívják-e majd az új
országgyűlést vagy sem. A vezérlőbizottság sérelmezte azokat a híreket, miszerint a kormány
egyelőre eldöntendő kérdésként fontolgatja csupán ezt a lehetőséget,1662 holott az országgyűlés
törvényes határidőn belüli összehívása alkotmányos kötelesség lenne, melynek megszegése a
királyi esküvel megerősített alkotmánynak nyílt és tudatos megsértését jelenti. 1663
Egyetértés, 41. évf. 1906. febr. 24. 54. sz. 3.
MNL OL K27 1906. márc. 1. (9. ülés) 29-30.
1660
Kis Ujság, 20. évf. 1906. márc. 11. 70. sz. 2., Egyetértés, 41. évf. 1906. márc. 11. 69. sz. 2.
1661
Kis Ujság, 20. évf. 1906. márc. 15. 74. sz. 2-3.
1662
A minisztertanács a március 16-i ülésén tárgyalta az országgyűlés újbóli összehívásának lehetőségét. Lásd
MNL OL K27 1906. márc. 17. (15. ülés) 11-23.
1663
A nyilatkozat szövegét lásd Kis Ujság, 20. évf. 1906. márc. 16. 75. sz. 3.
1658
1659
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Rákosi Jenő az előző évi lelkes, bizakodó hangvétel után most a március 15-i ünnep alkalmából
teljes reménytelenségének adott hangot. „Mennyi csalódás! Mennyi illúzióval vagyunk
szegényebbek? Mi lett az alkotmányból? Egy törpék törpéiből álló kormány nekiront annak az
alkotásnak, melyet óriások teremtettek fáradsággal, művészettel és gonddal (…) Ki hitte volna,
hogy ily rövid időn ide juthatunk? Ki hitte volna egy esztendeje, hogy a márciusi pontok így
módosulnak. Sajtószabadság – tömeges lapelkobzással és a terjesztés megszorításával. Felelős
minisztérium – melynek nincs semmi gyökere a képviselőházban, amely fittyet hány az
országgyűlésnek. Évenkinti országgyűlés – folytonos elnapolással és végül szuronnyal való
szétkergetéssel. Törvény előtti egyenlőség – úgy, hogy az egyik szabadon tehet és írhat bármily
törvénytelenséget, a másikat pedig, ha szigorúan a törvény korlátain belül marad is, elnémítják,
elítélik, kenyerétől megfosztják, tönkre teszik. Nemzeti őrsereg – mellyel szétverik az
országgyűlést. És így folytathatnók a szomorú illusztrálását annak, mivé lettek a márciusi
pontok.”1664
Minden bizonnyal az aktuális politikai helyzetnek szólt, hogy magánakcióként néhány
arisztokrata fiatal lány délután 4-kor felment a budai várba a budai honvéd szobrot
megkoszorúzni. Az ötvenedik évfordulót leszámítva március 15-én nem volt szokásban a
honvéd szobornál ünnepséget tartani. Ezt a kis összejövetelt spontán, előre be nem jelentett
magánünnepségként értelmezhetjük. A Kis Ujság értesülései szerint Andrássy Tivadar grófné
(Ifj. Andrássy Gyula bátyjának, Andrássy Tivadarnak az özvegye1665 és két leánya), valamint
Almásy Dénesné1666 (született Károlyi Gabriella) lányai voltak.1667 Az Egyetértés szerint a
rendőrök kikapták a kezükből a koszorút, mondván „itt most nem lesz se verselés, se szavalás.”
Erre az egyik Andrássy leány elkezdte énekelni a Kossuth nótát,1668 majd átvonultak a
krisztinavárosi temető honvéd emlékművéhez, ahol a II. kerületi függetlenségi párt nevében
Milley Károly tartott beszédet és Szabó Pálné szavalt március 15-e alkalmából.1669
Budapesti Hírlap, 26. évf. 1906. márc. 15. 1.
Özvegy Andrássy Tivadarné született Zichy Eleonóra grófnő (Zichy Rudolf leánya, kinek szülei Zichy Károly
és Seilern-Aspang Crescence voltak. Crescence később Széchenyi István felesége lett.) férje 1905 májusában
bekövetkezett halála után 1909-ben sógorához, Ifj. Andrássy Gyulához ment feleségül.
1666
Károlyi Gabriella férje, Almásy Dénes (1863-1940) az 1905-1906-os országgyűlésen a főrendiház tagja volt.
OGY ALM. 1905, 73. Almásy Dénest az Országgyűlési Almanach a nyilvános szerepléstől elzárkózó, vidéki,
gazdálkodó főúrként írja le. OGY. ALM 1932, 383. Károlyi Gabriella, nagykárolyi Gróf Károlyi Tibor (1843-1904)
leánya, Károlyi György gróf és Zichy Karolina grófnő, a reformkori politikai törekvésekben élen járó arisztokrata
pár unokája. Nagyanyja, Zichy Karolina Batthyányné Zichy Antónia grófnő húga volt. 1848 iránti mély tiszteletét
a fiatal grófnő már kislány korában magába szívhatta. Apja vásárolta meg Csernovics Péter mácsai birtokát, ahol
az aradi kivégzéseket követően Damjanich János és Láhner György holttestét eltemették. A hamvak fölé fehér
márványból Károlyi Gabriella 1885-ben síremléket emelt. Károlyi Gabriella a gyulai kastély úrnőjeként tevékeny
szerepet vállalt a város és a vármegye életében. A Békésvármegyei Pártfogó Egyesület hölgy-választmányának
elnöke volt és számos egyéb társadalmi funkciót töltött még be, helyi ügyeket karolt fel: pl. jótékonykodás,
segélyezés, gyermekmenhely alapítása stb. Tevékenységére lásd a gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtár
online adattárát. http://www.mjvk.hu/web/guest/gyulai-wiki/-/wiki/Main/Gyulai%20h%C3%ADres%20emberek
1667
Kis Ujság, 20. évf. 1906. márc. 16. 75. sz. 4.
1668
Az Andrássy lányok Habsburg-ellenes érzelmeire több alkalommal is tesz utalást Károlyi Mihályné Andrássy
Katinka visszaemlékezéseiben. A Fejérváry-kormány időszakából való az az eset például, midőn egyik este
nővérei azzal dicsekedtek otthon, hogy az egyetemistákkal együtt tüntettek nemzeti zászlók alatt a Himnuszt
énekelve. Lásd KÁROLYINÉ 1985, 88.
1669
Név szerint nem tudjuk beazonosítani azokat a leányokat, akik az Andrássy, illetve Almásy család részéről a
budai honvéd szobornál megjelentek. (A sajtóhírek erről pontosan nem tudósítottak.) Az Andrássy lányok lehettek:
Andrássy Ilona (1886-1967), aki Esterházy Pál, majd annak 1915-ös halála után 1917-ben Cziráky József felesége
lett. Az első világháborúban a frontvonal mögött vöröskeresztesként ápolta a sebesülteket. 2015-ben jelent meg
első világháborús naplója Mindennek vége! címmel, mely váratlanul, az asszony halála után 1971-ben került elő a
dénesfai Cziráky kastély egyik lépcsőfoka alól. Andrássy Borbála (1890-1968) Pallavicini György őrgróf felesége
lett. 1990-ben jelent meg az 1951. évi kitelepítésről valamint 1956-ról szóló naplója. Korábbi naplófeljegyzéseit a
1664
1665
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A nők is kivették részüket a törvénytelen állapotok elleni küzdelemből és a reformkori
védegyleti mozgalom mintájára életre hívták az ún. Tulipánmozgalmat március 15-e
alkalmából 1848 szellemében. Ennek előzménye volt, hogy ismert főúri hölgyek március 10én este összegyűltek özvegy Báró Vécsey Józsefné palotájában, ahol egy pénzügyi alapot
hoztak létre a nemzeti ellenállás javára. Az első felajánlást Dessewffy Aurél gróf felesége
Károlyi Pálma grófnő, Károlyi Györgyné Zichy Karolina leánya tette. Megemlékezve a
szabadságharc dicső asszonyairól levette nyakából a 60 ezer koronát érő igazgyöngyökből álló
nyakékét és a szalonasztalra tette. 1670 Szavai szerint követni kell a szabadságharc dicső
asszonyait a nemzeti gyász napjaiban. Felszólította a megjelent hölgyeket, hogy csillogó
ékszereiket tegyék le a haza oltárára a gyász jeléül. A többi hölgy követte példáját. Elsőként
Gróf Andrássy Tivadarné Zichy Eleonóra ajánlotta fel híres gyémánt diadémját, melynek értéke
140 ezer korona, majd Gróf Almásy Dénesné Károlyi Gabriella értékes gyémánt gyűrűjét
ajándékozta a nemzeti alapnak. A hölgyek elhatározták, hogy a gyűjtést folytatják és az
ékszereket Párizsban értékesítik.1671 Ezt követően alakult meg március 15-én a
Tulipánmozgalom Andrássy Tivadarné, Dessewffy Aurélné és Batthyány Lajosné
szervezésében.1672 A mozgalom célja a reformkori védegylethez hasonlóan, hogy tagjai csak
magyar terméket kívántak vásárolni. A mozgalom jelképéül a tulipánt választották, innen az
elnevezés.1673 A mozgalom 1910-ig működött.1674
Az ünnepet követő napokban, március 19-én ifjú politizáló férfiak részéről ellenállási
tevékenységük összehangolására hasonló hazafias liga alakult, melynek céljai között szintén
szerepelt az osztrák iparcikkek bojkottálása, a fényűzés kerülése és a hazafias ellenállás
megszervezése. A fiatalemberek elhatározták, hogy minden magántársaságban és nyilvános
helyen hazafiasan viselkednek és bátran hirdetik az önálló és szabad Magyarország eszméjét,
valamint ellenzik a politikai, gazdasági és társadalmi függést Ausztriától és lehetőségükhöz
mérten adóznak a hazafias mozgalmak javára. Társadalmi bojkottot hirdettek mindazokra, akik
magyar honpolgárnak születtek és mégis Magyarország ellenségeinek szolgálatába léptek vagy
ilyenekkel szövetkeztek. A liga intézőbizottságának tagjai között szerepelt Batthyány Gyula,
kitelepítés előtt elégette, talán abban lehetett feljegyzés az 1906-os március 15-i eseményről. Andrássy Katalin
(1892-1985) Károlyi Mihály miniszterelnök közismert felesége. Önéletrajzi visszaemlékezései két kötetben
jelentek meg Együtt a forradalomban és Együtt a száműzetésben címmel. Ezen kívül kiadta Károlyi Mihály utolsó
művét, a Hit, illúziók nélkül című könyvet. Andrássy Klára (1898-1941) a baloldali kommunista eszmékkel
szimpatizált, a spanyol polgárháborúban a köztársaságiakat segítette, majd a csehszlovák kommunista párt tagja
lett. A második világháború alatt szabotázs akciókat szervezett a német csapatok ellen. 1941-ben halálos
bombatalálat érte. Az Almásy lányok közül a honvéd szobornál megjelenhettek: Emma (1889-1976), Dionysa
(1890-1950), Gabriella (1892-1958), Mária (1894-1946).
1670
Ez a nyakék akár megegyezhetett azzal, melyet édesanyjától örökölt, amit Zichy Karolina a Barabás Miklós
által készített ismert portrén viselt.
1671
Kis Ujság, 20. évf. 1906. márc. 11. 70. sz. 4.
1672
A Tulipánmozgalom megalakítását Károlyi Mihályné Andrássy Katinka anyja, Andrássy Tivadarné ötletének
tartotta. A mozgalomról pár mondatban megemlékezik visszaemlékezéseiben. Lásd KÁROLYINÉ 1985, 20.
1673
Burger Lajos szobrász vállalkozott a nemzetiszínű tulipán megtervezésére és Fischer Emil fővárosi
porcelángyáros az előállításra, a hölgyek pedig a terjesztésre. A mozgalomhoz való csatlakozás felhívása március
24-én jelent meg. Az aláírók között több politikusfeleség is szerepelt: Andrássy Tivadarné, Apponyi Albertné,
Batthyány Lajosné, Batthyány Tivadarné, Dessewffy Aurélné, Hadik Jánosné, Holló Lajosné, Hoitsy Pálné, Justh
Gyuláné, Lónyay Menyhértné, Szederkényi Nándorné, Wekerle Sándorné, Ifj. Wesselényi Miklósné, Wlassics
Gyuláné, Zchy Aladárné. Alapelveik: 1. tüntető állásfoglalás a nemzeti eszme mellett. 2. nemzeti érzés ápolása a
családban. 3. fényűzés kerülése a „nemzeti gyász” alatt. 4. nemzeti jelleg és önállóság előmozdítását célzó
vállalkozás támogatása. 5. saját példával és agitációval magyar iparcikkek vásárlása. A felhívást lásd Egyetértés,
41. évf. 1906. márc. 24. 82. sz., Kis Ujság, 20. évf. 1906. márc. 24. 83. sz. 5.
1674
A Tulipánszövetség iránti kezdeti lelkesedés hamar ellankadt, a szövetség 1907-ben egyesült a Magyar Védő
Egyesülettel, majd 1910-ben végleg megszűnt. A Tulipánszövetség történetére lásd BAJZIK 2015.
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Prónay Gábor, Ifj. Wlassits Gyula, Kaas Albert, Prónay György, Justh Lajos, Rakovszky Iván,
Jeszenszky Sándor és Károlyi József.1675
A feszült politikai légkörre való tekintettel a budapesti tudományegyetemet már két nappal az
ünnep előtt március 13-án bezárták, több mint egy hétre.1676 Bizonyos szabályozottság mellett
és nagyobb rendőri készültséggel az ifjúság hagyományos megemlékezéseit, a délelőtti
Vigadóbeli matinét, az Egyetem téri összejövetelt, a megemlékezést a Múzeumkertben és a
Petőfi-szobornál meg lehetett tartani. Az ünnepségeken a harcra kész hangulat kézzel fogható
volt. Március 15-e az alkotmánysértő törvénytelen hatalom elleni tiltakozás jelképévé vált.
A Vigadóban megjelent Madarász József, Barabás Béla, Sághy Gyula, Rátkay László, Szász
József függetlenségi képviselő és néhány öreg honvéd. Többen viseltek kokárdát, mint az előző
években, sőt ez alkalommal olvashatunk hírt először arról, hogy a Vigadó bejáratánál
árusították is őket Kossuth és Petőfi képével. Az ifjúság vezetői díszmagyarban karddal az
oldalukon jelentek meg és a „Rabok tovább nem leszünk!” refrént hallva kirántották kardjukat.
Zsitvay Tibor joghallgató ünnepi beszédében azt hangsúlyozta, hogy még nem dőlt el: béke
vagy harc következik: „Március idusa nem az ma, ami volt. Barbár kezek megtépték, feldúlták.
De ez az állapot mégsem csüggeszt el. Hiszen nem találhatják ki a nyomor és szenvedésnek azt
az új nemét, amelyet ez a nemzet már ki nem állott. Volt már itt tatárjárás, volt már idő, amikor
pogány parancsolt Budavárból. Végig söpörte már ezt az országot sok nagy vihar, de a nemzet
él és élni fog és mindennél, mindenkinél tovább fog élni.” Az öreg honvédek felé fordulva pedig
kijelentette: „mi büszkén állunk előttetek és bár puhán neveltek, de érezzük ereinkben az őserő
buzogását. Itt ez ünnepélyes pillanatban fogadom nektek, hogy az ifjúság tudja és tudni fogja
kötelességét.” Mire Madarász közbeszólt: „Úgy legyen!”1677 Ugyanakkor Hegedűs István
egyetemi tanár beszédében nem harcra, hanem méltóságra intette az ifjúságot. Az üres
tüntetések és lármázás helyett erkölcsi erővel és tudással kell felfegyverkezni az elnyomó
önkény ellen.1678 A közönség kérésére Barabás Béla is beszélt: „Nem csüggedek, mert itt látom
magam előtt a jövőt, a fiatalságot, amelynek lelkesedése biztosítékot nyújt arra, hogy
Magyarország nagy és dicső lesz.”1679 Azt kívánta az ifjúságnak, hogy tartsa is meg ígéretét.
Madarász is beszélt az ifjúság kívánságára. A 92 éves politikus annak a meggyőződésének adott
hangot, hogy a magyar nemzet csakis a szabadság, az alkotmányos szabadság zászlaja alá
esküdhet fel: „Becsülés, tisztelet mindazoknak, akik arra felesküsznek, és azt meg is tartják,
mert a nemzet ítélete és a nemzet bizalma követeli ennek megtartását.”1680
A Petőfi-szobornál zajló ünnepséget követően kisebb tüntetésekre is sor került. Egy kisebb
csoport Kossuth Ferencet és Apponyit éljenezte. A rendőrség szétoszlatta őket. A
Népszínháznál összeverődött 800 ember és a temetőbe akartak menni Kossuth sírjához.
(Kossuth sírjának meglátogatása szintén nem illeszkedik a március 15-én kialakult

Egyetértés, 41. évf. 1906. márc. 20. 78. sz. 4., Kis Ujság, 20. évf. 1906. márc. 20. 79. sz. 4.
Kis Ujság, 20. évf. 1906. márc. 20. 79. sz. 6.
1677
Kis Ujság, 20. évf. 1906. márc. 16. 75. sz. 3-4.
1678
„Magyar elme és magyar szív, kimondhatatlanul termékeny. Ne hagyjátok parlagon. Egy-egy kudarcot ért
tüntetés vagy meddő lárma azt a visszahozhatatlan időt tékozolja el, melyben rejlik a termékenység minden
feltétele. Ha van erkölcsi erőd, ha van mély tudásod, ha van gazdag egyéniséged, szeretném én látni azt az erkölcsi
felelősség nélkül tobzódó hatalmat, mely ezzel bír. Ha pedig a március 15-e szellemében fölszabadíttok,
fölvilágosíttok, fölfegyverkeztek minden néperőt, szeretném látni, ha egy üres, tartalmatlan, eszmétlen hatalom
szolgálatába áll-e vagy inkább megérzi a március lelkeket átformáló, teremtő fuvallatát.” Egyetértés, 41. évf.
1906. márc. 16. 74. sz. 2-3.
1679
Kis Ujság, 20. évf. 1906. márc. 16. 75. sz. 4.
1680
Egyetértés, 41. évf. 1906. márc. 16. 74. sz. 2-3.
1675
1676
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szertartásrendhez, ez is a különleges, felfokozott politikai légkörnek köszönhető.) A
lovasrendőrök azonban a be nem jelentett demonstrációt szétoszlatták.1681
Vidéken több helyen csak zártkörű ünnepséget engedélyeztek a hatóságok, s az ünnepnap nem
múlt el rendzavarások nélkül. Kaposváron a városháza udvarán Thaly László volt függetlenségi
párti országgyűlési képviselő megtarthatta beszédét, de a Függetlenségi Párt által tervezett utcai
menetet a rendőrség betiltotta. Ennek ellenére mégis megtartották, mire a rendőrségnek kellett
szétoszlatnia a tömeget.1682 Brassóban a megyei szövetkezett ellenzék fényes ünnepet rendezett,
de az ünnepi körmenetet itt is betiltották.1683 Baján a templomban tartott istentisztelet után a
közönség a Himnusz és a Kossuth nóta éneklésével járta be az utcákat. A tanulóifjúság meg
akarta koszorúzni Tóth Kálmán költő és szabadságharcos szobrát, aki a város szülötteként
1865-től négy cikluson át a város országgyűlési képviselője volt, de szobrát a csendőrség egész
nap föltűzött szuronnyal őrizte. Tóth Kálmán Előre című szabadságharcot idéző verse az 1900as évek elején az ellenállás egyik szimbólumává vált, nyilván ezért részesítették a hatóságok
ekkora figyelemben a szobor körül kialakuló megemlékezést.1684 Szegeden szokatlanul nagy
ünnepséget tartottak, a város épületeinek többségét és a városházát nemzeti színű zászlókkal
díszítették fel, kivéve a Szeged és Vidéke című lap szerkesztőjének a lakását. Az ünnepséget
követően a tömeg a lapszerkesztő lakása előtt tüntetett, és kérte a zászló kitűzését. A tagadó
válasz után betörték az ablakokat. Sátoraljaújhelyen – az újonnan kinevezett alispán-helyettes
(Kazay László) néhány új tisztviselővel részt akart venni a március 15-i ünnepi istentiszteleten,
de a hazafias közönség bezárta előtte a kaput és nem engedte be a templomba. A régi
alkotmányos időszakból származó tisztikar azonban mind megjelent. Nagykanizsán a
hatóságok betiltották a kisdiákok utcai felvonulását és karhatalommal kergették szét őket. Egy
csallóközi nagyközségben, Gután (ma Szlovákiához tartozik) a templom előtti főtéren rendezett
ünnepségen betiltották a Nemzeti Dal elszavalását. Midőn Koczány Károly tanító a tiltás
ellenére a versbe belekezdett, Krismán József helyi jegyző meg akarta vonni tőle a szót,
eredménytelenül. Végül a csendőrség a tanítót a helyszínről erőszakkal távolította el és a helyi
csendőrlaktanyára kísérte. Aradon a vértanú szobor előtti ünnepély elmaradt, a megemlékezést
a városházán tartották meg. Vácott mintegy 3.000 ember vonult ki a honvéd szoborhoz, ahol
Pressly Elemér beszédet akart mondani, de a rendőrség megakadályozta. 1685
A március 15-ét követő hetekben a mély politikai válság hirtelen megoldást nyert. Miután
március 16-án Nyiri a minisztertanács döntésének értelmében feloszlatta a koalíció vezérlő
bizottságát,1686 április 4-én Fejérváry üzent, hogy beszélni akar Kossuth Ferenccel, így Barabás
Béla lakásán találkoztak.1687 Április 6-án Ferenc József váratlanul magához hívatta az ellenzéki
vezéreket, és a nyilvánosság kizárásával megköttetett a paktum1688 a koalícióval. Ezt követően
az uralkodó kinevezte Wekerle Sándort miniszterelnökké. Éppen április 11-én tartotta meg az
új miniszterelnök programbeszédét a Royal Szálló dísztermében,1689 ugyanezen a napon a
Szabadelvű Párt feloszlatta magát. Tisza István úgy indokolta döntését, hogy mivel az új
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kormány is 67-es alapon áll, nem kíván ellenzéke lenni. Az általános választójogi reform
ígéretével pedig nem tudott egyet érteni. Úgy gondolta, hogy az ő személye nem a sebek
begyógyulását, hanem fenntartását jelentené, ezért inkább kivonul a politikából.1690 Az 1906.
április országgyűlési választások eredményeként az ellenzéki koalíció pártjai kerültek
hatalomra.
5.4. Március 15-i ünnepek a koalíciós időszakban
Annak ellenére, hogy immár a Függetlenségi Pártot is magába foglaló koalíció kormányzott, a
függetlenségi ellenzék részéről a kormány politikai tevékenységével való elégedetlenség már
az első, 1907. március 15-i ünnepség alkalmából felszínre tört. Több kényes kérdés is
izgalomban tartotta a közvéleményt az ünnep előtti napokban. A Függetlenségi Párt képviselői
maguk is türelmetlenül várták, hogyan oldja meg a kormány a hosszú lejáratú kiegyezés és az
önálló magyar nemzeti bank kérdését.
Wekerle miniszterelnök éppen az ünnep előtti napokban, március 12-én hozta nyilvánosságra
elképzeléseit ezzel kapcsolatban. Wekerle két részletben kívánta megkötni a gazdasági
szerződést Ausztriával. Elképzelései szerint az egyik szerződés 1917-ig tartott volna, a másik
pedig 1917-től további 10 évre szabályozta volna az Ausztriával való gazdasági viszonyt. Az
első kereskedelmi szerződést a kölcsönös szabad forgalom alapján fogyasztási vámvonallal és
a közös jegybank fönntartásával kötötte volna meg a két állam. Wekerle úgy nyilatkozott, hogy
ez lenne az utolsó 10 év, amelyet Magyarország Ausztriával közös vámterületen töltene el, és
amelyet Magyarország arra használna fel, hogy előkészítse a gazdasági önállóságot. A második
szerződésnek már az önálló vámterület lett volna a színleges alapja. Mindez azért szükséges
szerinte, mert Ausztria mindig azt a kifogást hangoztatta, hogy nem akar olyan rövid lejáratú
kiegyezést, melyet Magyarország arra használhat fel, hogy a végleges elszakadást előkészítse,
mert tisztán akarja előre látni, hogy milyen lesz a helyzet 1917 után, amikor az ország az önálló
vámterület tényleges állapotába lép. Ezt a helyzetet kívánta volna szabályozni a második
szerződés, amelyben Magyarország az önálló vámterület, tehát a teljes gazdasági elkülönülés
alapján Ausztriának megadta volna mindazokat a kedvezményeket, amelyeket korábban is
élvezett a közös vámterületen.1691 Ezt az elképzelést a függetlenségi párt képviselői és választói
elfogadhatatlannak tartották. Ezekben a napokban a Függetlenségi Pártban nagy volt a
nyugtalanság. A képviselők nem tudták azt sem, hogy a március 15-i ünnepségeken hogyan
nyilatkozzanak a kiegyezés és az önálló nemzeti bank ügyében. A képviselők annyira
felbőszültek, hogy a március 14-i minisztertanácsi ülésről – a sajtóhírek szerint – kihívatták
Kossuth Ferencet, hogy mondja el, mit akar a kormány. Kossuth is kilátásba helyezte a hosszú
kiegyezést, tehát, ha az önállóságra vannak garanciák, akkor megkötné a kiegyezést 1917 utánra
is, de a bankkérdésben nem értett egyet Wekerlével, azt már 1911-ben fel akarta volna állítani.
A képviselők nem voltak elégedettek Kossuth válaszával és Barabás Béla, a Függetlenségi Párt
alelnöke újságírók előtt kijelentette, hogy a párt semmilyen körülmények között nem hajlandó
támogatni és megszavazni egy 1917 utánra szóló kiegyezést, mert egy alkotmányellenes
kormány bármikor felrúgná a megállapodást. Csak abban az esetben szavazná meg, ha
Magyarország megkapná az önálló hadsereget.1692
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A bizonytalan hírek hatására Kossuth Ferenc ceglédi március 15-i beszédét nagy érdeklődés
kísérte nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában is. Kossuth Ferenc, mint egy hivatalban
lévő kormány tagja, először nyilatkozott meg nagyszabású, nyilvános, közterületen rendezett
március 15-i rendezvényen. A megnyilatkozás fontos volt a párt számára is. Ezt támasztja alá,
hogy több mint 20 fős kísérettel utazott le az ünnepségre.1693 A párt több képviselője is beszédet
mondott. Szavaikkal igyekeztek helyreállítani a Kossuth Ferenc iránt megrendült bizalmat
többek között olyan kijelentésekkel, mint: „a győzelemhez szükséges, hogy az ország feltételen
bizalommal legyen vezérei iránt” vagy azzal, hogy „a „szemétdombból nem lehet egyszerre
paradicsomot csinálni”. Kossuth a kiegyezési tárgyalások kérdésében türelemre intette az
ünnepségen megjelent közönséget és ezzel együtt választóinak is üzenni kívánt. Hosszú
munkára van szükség, örülni kell, hogy a király alkotmányos érzelmeinek köszönhetően
alkotmányos életet élhet az ország és elmúlt a tavalyi év „réme”: a darabont kormány és a
fegyveres karhatalom fenyegetettsége. A nemzet és a király egyetértése előbbre való, mint a
függetlenség (teljes) kivívása, és alkalmazkodni kell a körülményekhez. Röviden így foglalható
össze mondanivalója. Az új vámszerződés megalkotásában pedig meg van kötve a kormány
keze, hangsúlyozta, és az adott helyzetet 1917-ig, a gazdasági kiegyezés lejártáig megbolygatni
nem lehet. Az önálló magyar nemzeti bank felállítását pedig 1910-től látta lehetségesnek. A
katonai kérdésekről konkrétan nem nyilatkozott, csak annyit, hogy a közgazdasági kérdések és
a katonai kérdések megoldásának egymást kölcsönösen elő kell segítenie, de nem
akadályozhatják egymás megoldását.
Beszédével se a függetlenségi sajtó, se a bécsi kormánykörök nem voltak elégedettek. A Neue
Freie Presse esti száma Kossuth Ferenc ceglédi beszédére reagálva kijelentette, hogy „E beszéd
után a hosszúlejáratú kiegyezés feltételei teljesíthetetlenek, mert kívánatosabb bármi más
forma, csak tiszta legyen a helyzet, ennél a rothadt zagyvaságnál és egészségtelen
kompromisszumnál, amelynek Ausztriára nézve még az a hátránya is van, hogy 1917 után
megfosztja kereskedelmi és gazdaságpolitikai szabadságától.”1694 Az esti banketten Kossuth
Ferenc azt hangsúlyozta, hogy más ellenzékből politizálni. Ott elég csupán az elveket
hangoztatni, de most kormánypozícióban meg kell valósítani mindazt, amit lehet, amit pedig
nem, azt későbbre kell halasztani.1695
Elkísérte Szterényi Jószef államitkár, Hentaller Lajos, Gyarmathy Dezső, Kállay Tamás, Metzner Béla, Simkó
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Bertalan, Hammersberg László, Horváth Gyula, Konda Andor, Horváth József, Olay Lajos és Szunyogh Mihály
országgyűlési képviselők és többen a párt tagjai közül. Egyetértés, 42. évf. 1907. márc. 16. 66. sz. 1.
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Kossuth halálának évfordulóján a március 24-i nagy temetői kivonulás előtt a fővárosi
függetlenségi körök népgyűlést tartottak a Nemzeti Tornacsarnokban (Budapest, Szentkirályi
u. 26.) és határozatot hoztak arról, hogy feliratban kérik az országgyűléstől az önálló magyar
nemzeti bank 1910-es, valamint az önálló vámterület 1917-es felállítását. Más vidéki
népgyűlésekről is hasonló határozatok érkeztek (pl. Kolozsvár, Szászváros magyar ajkú
polgárai, nagyszőlősi függetlenségi párt, miskolci kereskedelmi és iparkamarai kerület, óbecsei
függetlenségi párt, dévai függetlenségi párt, nagyváradi ipartestület, besztercei népgyűlés).1696
1907 az első olyan év, hogy március 15-én a hatalmon lévő kormányban ott ültek a
függetlenségi politikusok is. Ennek köszönhető, hogy ez évben nem volt vita a nemzeti színű
zászló kitűzéséről. A legfontosabb hivatalos intézményeken ott lengett a zászló úgy, mint a
miniszterelnökségen, az Operaházon, az Osztrák-Magyar Bank palotáján, a korábbi években
sok incidenst provokáló Nemzeti Színházon, a Nemzeti Kaszinó és az Országos Kaszinó
épületén. A rendőrök díszegyenruhában teljesítettek szolgálatot, a polgárság ünnepén sok
állami tisztviselő vett részt. A Kis Ujság megjegyezte, hogy Apponyi Albert és Kossuth Ferenc
miniszterek alá rendelt összes épületen kint volt a nemzeti zászló.1697
A délelőtti ifjúsági matinén az a különös helyzet állt elő, hogy megjelent a pesti egyetem rektora
és több dékánja, valamint a műegyetem és az állatorvosi főiskola rektora is. Az egyetemek
vezetőségének ilyen szintű reprezentálására még nem volt példa a pesti március 15-i ifjúsági
ünnepségek alkalmával.1698
Az ünnepi beszédeket tekintve elég indulatos, a függetlenség irányába elkötelezett hangulat
uralkodott. Németh Tibor az ünnepség egyik fiatal szónoka harcot hirdetett a valódi szabadság
kivívásáért és arra figyelmeztetett, hogy az aljas ellenségek most is ott ólálkodnak az ország
körül és „mézes szavaikkal, ravasz fondorlataikkal hazánkat behálózni, nemzetünket erőben,
erkölcsben silánnyá tenni és teljesen megsemmisíteni igyekeznek.” Ezek a szavak lehetnek
utalások az éppen aktuális gazdasági kiegyezési tárgyalásokra. Vértes Vilmos István, a
Műegyetemi Kör elnöke szintén a függetlenségért folytatandó küzdelemre buzdított:
„Tekintsünk vissza! Gondoljunk dicső múltunkra! Múltunkon épül föl jelenünk! (…) Küzdöttünk
jogainkért, megszenvedtünk nemzetünk fönnmaradásáért, vérünk hullásával törünk szent
végcélunk a szabadság és a nemzeti függetlenség felé!” Lázár Pál1699 a műszaki egyetem
gépészeti osztályának dékánja, függetlenségi párti országgyűlési képviselő törvényalkotó
küzdelemre buzdította a fiatalokat. „A magyar ifjúságot a sors talán arra rendelte, hogy a 48as csodát újból megismételjék. Szent a hite és rendíthetetlen a bizalma, hogy a magyar ifjúság
mindig méltó utóda lesz a márciusi ifjaknak. A márciusi ifjak pedig törvényalkotók voltak!” Ez
a beszéd is egyértelmű utalás az aktuális politikai kérdésekre, hiszen akkor is éppen olyan
jelentős törvényeket kellett meghozni, melyek a függetlenségi érzelmű kortársak bizakodása
szerint, megteremtheti Magyarország nagyobb önállóságát, függetlenségét Ausztriával
szemben.1700
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1908-ban tovább erősödött az elégedetlenség a koalíció kormányzásával szemben. Ezt tetézte,
hogy február végén került a képviselőház asztalára a koalíciós kormány által benyújtott új
házszabályrevíziós törvényjavaslat, mely ismét felkorbácsolta a kedélyeket. Ifj. Andrássy
Gyula előkészítette választójogi törvényjavaslatát, de mielőtt a képviselőház asztalára tenné,
jobbnak látta ő is és a koalíciós kormány is a házszabályok megszigorítását. Ezt azzal
indokolták, hogy az új választójogi törvény sokkal szélesebb rétegeket enged majd be a
parlamentbe, s ezek között jelentős számban lehet majd nemzetiségi vagy szociáldemokrata
képviselő is. Nagy Ervin a házszabályrevíziós javaslat benyújtásakor 1908. január 24-én úgy
érvelt, hogy ha nem rendezik a kérdést, akkor előfordulhat, hogy a többség az új választójogi
törvény életbe lépését követően nem fog tudni kormányozni az obstrukció miatt és ez
anarchiához fog vezetni. A javaslatot az időközben összeülő delegációk miatt csak február 21én kezdték tárgyalni, s a véleménykülönbségek a Függetlenségi Pár megbomlásához vezettek.
Az ún. függetlenségi disszidensek, akik nem értettek egyet a koalíciós pártok által közösen
benyújtott javaslattal, obstrukcióba kezdtek ellene, és március 10-én új pártot alapítottak
Függetlenségi Balpárt néven.1701 Február 25-én Ifj. Andrássy Gyula beszédében utalt rá, hogy
ha a javaslat elbukik, akkor ő és Wekerle is távozik a kormányból, február 27-én pedig Apponyi
is hasonlóan nyilatkozott. Andrássy hangsúlyozta, hogy most elsősorban az ország érdekét kell
nézni és biztosítani kell a hazában a magyar nemzet uralmát. Nem kívánja ezzel egy párt
hatalmát erősíteni, hanem az egymást felváltó, az egymást felcserélő többségek számára kíván
fegyvereket adni – védte álláspontját a képviselőház ülésén. Az új házszabályrevízió arra
szolgál, hogy a nemzetiségeket „letörje”. Emellett hangsúlyozta, hogy a tervbe vett új
választójoggal várhatóan a szociáldemokrácia is jelentősen képviseltetni fogja magát a
parlamentben, s ennek a pártnak – minden más polgári párttal szemben – elsődleges célja egy
osztály, a munkásosztály érdekeinek biztosítása, s a „túlzók” a haza és a patriotizmus
fogalmának elvi ellenségei. Az általános választójog alapján álló választási törvényjavaslatot
tehát – mely minden bizonnyal a nemzetiségek megerősödését és a szociáldemokrácia
megjelenését eredményezné a képviselőházban – nem lehet benyújtani a házszabályok
szigorítása nélkül.1702 Végül az események odáig fajultak, hogy március folyamán az ünnep
előtti napok végig a házszabályrevízió elleni obstrukció jegyében teltek. A nemzetiségi
képviselők és a Függetlenségi Párt disszidensei felváltva obstruálták a javaslatot.
A politikai hangulat az ünnep előtti napokban meglehetősen indulatossá vált. Március 9-én az
egyetemi ifjak is gyűlést tartottak a Sas körben a házszabályrevízióval kapcsolatban, mely éles
vitába torkollott, ugyanis néhány disszidens függetlenségi képviselő megjelent a gyűlés
helyszínén (Nagy György, Bozóky Árpád, Csépán Géza), hogy személyesen befolyásolhassák
az ifjúság véleményét. Sokan felháborodtak a politikusok erőszakos fellépésén.1703 Végül a
gyűlést a jelen lévő belvárosi kerületi kapitány, Jeszenszky Gellért oszlatta szét, miután hiába
figyelmeztette a gyűlés elnökét, hogy tartson rendet. Ezt követően kisebb verekedés tört ki,
majd az ifjúság elindult a Függetlenségi Párt Erzsébet körúti székháza elé. Útközben (a
Népszava székházánál) szocialista érzelmű elemek csatlakoztak hozzájuk, s az így összevegyült
tömeg kisebb tüntetést rendezett a belvárosban. A Dob utca sarkán Sajó rendőrtanácsos lovas
és gyalogos rendőrei kardlapozással oszlatták szét a tüntetőket. Az oszlatás után egy kisebb

A disszidensek között van: Babocsay Sándor, Benedek János, Bozóky Árpád, Csépány Géza, Farkasházy
Zsigmond, Hoffmann Ottó, Lengyel Zoltán, MNL OLnár Jenő, Nagy György, Pilisy István, Szappanos István,
Szluha István és Thoroczkay Viktor. Írásban csatlakozott még az új párthoz Lipthay Sándor, K. Schriffert József
és Uray Miklós. Egyetértés, 43. évf. 1908. márc. 11. 62. sz. 4.
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csoport ismét összeverődött és beverte a Nemzeti és az Országos Kaszinó ablakait. A rendőrség
26 embert állított elő.1704
A március 15-i ünnepre szinte ostromállapot képét festette a főváros. Egymást követték a
tüntetések és a rendőrséggel való összetűzések. Március 9-én a szociáldemokraták népgyűlést
rendeztek a választójogért a városligeti színkör előtt. Az Erzsébet körút – Andrássy út –
Oktogon útvonalon vonultak ki a helyszínre, de útközben összecsaptak a rendőrökkel. A gyűlés
szónoka Weltner Jakab volt. Az egybegyűltek elfogadták Saly Endre határozati javaslatát, mely
kimondta, hogy a kormánynak az általános választójogot korlátozó intézkedései ellen az ország
egész szervezett munkásságát csatasorba kell állítani.1705
Március 13-án ugyancsak a szocialisták tüntetést szerveztek az általános választójogért. A vasés fémmunkások szakszervezetének Verseny utcai helyiségéből indult el 500-600 ember a
Függetlenségi Párt székháza elé, mely ekkor már a Royal szállóban volt. A szálló ablakait a
tömeg betörte, ekkor csapott le rájuk a rendőrség. A szétoszló tömeg a Nyugatinál ismét
egyesült és a két kaszinó elé vonult, ahol ismét összetűzésbe kerültek a rendőrökkel.
Lövöldözés is történt, melyben három ember megsérült. 37 embert tartóztattak le, köztük volt
négy egyetemista, több munkás, napszámos, asztalossegéd, kefekötő stb. Kihallgatás után
szabadlábra helyezték őket és a lövöldözők után nyomozás indult.1706 Másnap a
képviselőházban Hentz Károly interpellálta a belügyminisztert a tüntetésekkel kapcsolatban és
azt tudakolta, mit fog tenni a kormány a rend helyreállítása érdekében. Andrássy válaszában
kifejtette, hogy a lövöldözéssel és randalírozással a szociáldemokraták csak ártanak az általános
választójog ügyének. Előrevetítette, hogy az ő tervezete lehetővé fogja tenni a szocialisták
bejutását a parlamentbe, ám ezzel a fellépéssel csak azt érik el, hogy a házban egyre kevesebb
támogatója lesz az ügynek. Ugyanakkor kijelentette, hogy „minél előbb lépünk fel teljes,
nyugodt eréllyel, nem provokáló, de semmitől vissza nem riadó eréllyel, annál inkább hiszem,
hogy nagyobb bajok nélkül a város közrendjét megóvni sikerül.”1707
A március 15-i ünnep napjának reggelén Boda Dezső fővárosi rendőrfőkapitány azzal a
felhívással fordult a főváros polgáraihoz, hogy lehetőség szerint kerüljék az utcákon esetlegesen
előforduló randalírozó mozgalmakat, mert kénytelen a legszigorúbb rendelkezéseket életbe
léptetni ezeknek a rendzavarásoknak az elfojtására.1708
Bár március 15-ét a koalíciós kormánynak sem sikerült nemzeti ünneppé tenni (nincs
tudomásunk arról, hogy az ebből a célból a képviselőházhoz beérkezett feliratokat tárgyalták
volna egyáltalán), mégis elmondhatjuk, hogy a Függetlenségi Párt képviselői továbbra is
igyekeztek minél nagyobb számban megjelenni a különféle fővárosi és vidéki március 15-i
rendezvényeken.
1908-ban a koalíciós kormányzatnak és abban a Függetlenségi Párt jelenlétének köszönhető,
hogy napirendre került Batthyány Lajos miniszterelnök szobrának ügye, illetve a kerek 60.
évforduló alkalmából az öreg 48-as honvédek is több törődést és figyelmet kaptak. Március 15e alkalmából a budapesti Sas kör közgyűlésén Boross Soma indítványára elhatározták, hogy
mozgalmat indítanak Batthyány Lajos szobrának felállítására a fővárosban.1709 A fővárosi
Kis Ujság, 22. évf. 1908. márc. 10. 61. sz. 3.
Egyetértés, 43. évf. 1908. márc. 10. 61. sz. 11.
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Kossuth szobor ügye is az ünnepnap kapcsán kapott újabb lökést. Március 15-ét követően
Lengyel Zoltán disszidens függetlenségi képviselő indítványára a képviselőház március 21-én
(a gazdasági bizottság javaslatára) megszavazta, hogy saját pénztárából 10 ezer koronát adjon
Kossuth budapesti síremlékére és budapesti szobrára.1710
1908-ban fordult elő először, hogy március 15-e alkalmából (igaz egy héttel az ünnep után,
március 22-én) a kormány képviselői, Jekelfalussy Lajos honvédelmi miniszter és Bolgár Lajos
államtitkár meglátogatta a honvédmenház öreg 1848-as katonáit.1711
1908-ban először találkozunk a koalícióban résztvevő, korábban nemzeti párti, 1905 januárjától
a Függetlenségi Párt színeiben politizáló, a Wekerle vezette koalíciós kormány vallás- és
közoktatásügyi miniszterének, Apponyi Albertnek a nevével is egy fővárosi március 15-i
ünnepségen. A gróf a feleségének1712 elnöksége alatt álló, I. kerületi Általános Közjótékonysági
Egyesület akadémiájának a Fehér sas téri polgári iskola tornatermében megrendezett
ünnepségén jelent meg feleségével együtt. A vendégeket Szebeny Antal1713 függetlenségi
képviselő köszöntötte.1714
A Függetlenségi Párt képviselői kihasználták az ünnepet saját, eddigi koalíciós politikájuk
igazolásának bizonyítására. Kossuth Ferenc az előző évhez hasonlóan nagy erőkkel vonult le
Ceglédre (vele volt: Holló Lajos, Chernel Gyula, Olay lajos, Vistonati Soma, Telbisz Alajos,
Putnoky Mór, Pogány Lajos, Ság Manó, Halász Lajos, Bernáth István, Keller István, Nagy
Barna, Horváth József, Pataky László, Kubinyi Márton, Beck Lajos, Horthy Béla és Markos
Gyula függetlenségi képviselők és Szterényi József államtitkár). Beszédében azt hangsúlyozta,
hogy még a 60 évvel korábbi 1848-asoknál is nehezebb az ő dolguk, mert nekik nem elég a
merészség és a bátorság, hanem ebben az időben a tudásra és a céltudatos munkára van a
legnagyobb szükség. Vajon melyik a nehezebb feladat? Néhány hónap lelkesedése-e vagy egy
egész élet önmérséklete és céltudatos munkája? Tette fel a kérdést. Az ünnepséget követő
zártkörű lakomán pedig leszögezte, hogy a Függetlenségi Pártnak hazafias kötelessége volt a
koalíciós kormányzásban való részvétel. A sok kritika ellenére eredménynek könyvelte el, hogy
megszerezte a párt a magyar nemzeti bank 1911-es, valamint az önálló vámterület 1917-es
megvalósításának lehetőségét, mely a nemzet szabad akaratától lett függővé téve, s ez a
lehetőség kétoldalú szerződéssel van biztosítva. Ugyanakkor élesen elítélte azokat, akik a
bajban hagyták ott a Függetlenségi Pártot. Kiállt a házszabályok szigorítása mellett is és a jól
bevált obstrukcióról kijelentette: „De nem vagyunk sem elég lelkiismeretlenek, sem elég
meggondolatlanok, sem elég könnyelműek, sem elég együgyűek ahhoz, hogy általunk élesre
köszörülve és kipróbálva átadjuk a fegyvert most ellenségeinknek, hogy vígan használhassák
ellenünk, nemzetünk ellen, hazánk ellen.”1715
Justh Gyula választói előtt Makón védte március 15-e alkalmából a kormány
házszabályrevíziós tervezetét. „Láttuk a múltban, hogy midőn a függetlenségi eszme már-már
győzelemre jutott, a hazaellenes törekvések megakasztották a nemzeti eszme érvényesülését.
Nekünk kötelességünk a házszabályokat szigorítani.” Kijelentette, hogy ő is a
házszabályjavaslattal áll vagy bukik.1716
KN 1906-1910. 295. ülés (1908. márc. 21.) XVII. köt. 76.
Budapest, 32. évf. 1908.. márc. 24. 73. sz. 6.
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Barabás Béla Nagykőrösön szintén saját választókerületében mondott ünnepi beszédet a
városháza előtt a Kossuth szobornál. Ő is igazolást keresett a házszabályok módosításának
szükségességére és igyekezett elhárítani a Függetlenségi Párttól az elvfeladás vádját.
Véleménye szerint most már a veszély nem csak kívülről jön, hanem belülről is. „A magyar
nemzet csak jogait kívánja érvényesíteni mindaddig, míg különösen a katonai kérdések terén a
nemzetnek törvényben lefektetett jogai végre nem hajtatnak, újabb áldozatok hozatalába
belemenni nem szabad. Mert éppen a kényszerűség helyzete az, ami biztosíthatja a magyar
nemzet jogainak érvényesítését. Midőn egy táborban szeretné látni a magyar nemzetet, nem
elvek változtatásáról van szó, csak taktikának, a módszernek a változtatásáról.”1717
Az ünnepnap 1908-ban heves indulatokat gerjesztett a szociáldemokrata munkásság körében is
a Fejérváry-kormány által beígért általános választójog bevezetésének elmaradása miatt. A
szociáldemokraták 1898 óta rendszeres megemlékezéseket tartottak a Petőfi-szobornál a
március 15-ét megelőző vagy azt követő vasárnap délutánján. Rendszerint a Kálvin tér
környékén gyülekeztek saját szakegyesületeik zászlói alatt, (ezek száma 40-45 körül mozgott)
és már az első évektől kezdve több ezer fős tömegről számolnak be a tudósítások.1718 A Petőfiszobornál a párt vezetői1719 Petőfi személyét és szellemiségét kisajátítva kihasználták a 48-as
ünnepet saját, a nemzetközi szocializmus irányvonalába illeszkedő politikai elképzeléseik
népszerűsítésére. Petőfit már az 1898-as első nyilvános szociáldemokrata megemlékezés
alkalmával a proletárok költőjeként állították be. Petőfi Nemzeti Dalát is saját képükre
formálták Talpra munkás! címmel.1720 A nemzetköziség erősen rányomta bélyegét a szocialista
megemlékezésekre, ugyanis kivétel nélkül minden alkalommal a magyar Himnusz vagy a
Szózat helyett a Marseillaise-t vagy a munkás Marseillasie-t énekelték. Jelképeikben is a
nemzetközi munkásmozgalom szimbólumait használták, koszorúikon nem nemzetiszínű
szalag, hanem a vörös szín jelent meg és kokárda helyett a munkások piros szegfűt dugtak a
gomblyukaikba.
1908-ban botrányos jelenetekre is sor került, az aktuális politikai feszültséget leszámítva
elsősorban azért, mert március 15-e vasárnapra esetett, így egész nap nagy volt a zsúfoltság a
Petőfi-szobornál és azok a csoportok, melyek máskor nem találkoztak össze, most óhatatlanul
egymásba botlottak a Petőfi-szobornál. Délelőtt külön megemlékezést tartottak az újjászerezett
szociáldemokraták, akik 1900-as megalakulásuk óta minden évben – szintén az ünnephez
legközelebb álló vasárnap – de a szociáldemokrata párttól határozottan elkülönülve rendezték
meg saját ünnepségüket a szobornál. Az 1907-ben életre hívott keresztényszocialista párt
képviselői ugyancsak vasárnap délelőtt koszorúztak a Petőfi-szobornál.

Kis Ujság, 22. évf. 1908. márc. 17. 67. sz. 3.
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A korabeli sajtóban csak nemzetközi szocialistáknak nevezett Szociáldemokrata Párt
rendezvénye délután 3-kor kezdődött a költő szobránál. A szocialisták rendszerint nagy
menetben vonultak ki a helyszínre. Ezen a napon is már egy órával az ünnep előtt gyülekeztek,
és a Tisza Kálmán tér – Rákóczi út – Kossuth Lajos utca útvonalon vonultak a szoborhoz, ahol
az Eskü teret és a hidat is megtöltötték a munkások. Útközben a Marseillaise-t énekelték és
hangosan éltették az általános választójogot, illetve a Kossuth Lajos utcán az Országos és a
Nemzeti Kaszinó előtt erősen abcugolták a mágnásokat. A kortársak által csak a „király
házának” nevezett királyi bérház1721 előtt összetalálkoztak az egyetemistákkal és a
keresztényszocialista munkásokkal, majd verekedés tört ki. (Az Egyetértés tudósítója szerint az
egyik szocialista letépte egy egyetemista ruhájáról a tulipánt.)1722 Végül a rendőrségnek kellett
közbeavatkoznia és szétoszlatnia a tömeget. A szobornál a párt vezetője, Bokányi Dezső
mondott ünnepi beszédet, melyben határozottan elhatárolta a szociáldemokrata munkásságot a
polgári Magyarország képviselőitől, a kormányon lévő koalíciótól is, mely nem váltotta be
ígéreteit a szabadságjogok kiterjesztésére vonatkozóan. Csak a proletárok nemzetközi
összetartása fogja tudni biztosítani az 1848-as március 12 pont megvalósulását, az egyenlő
alapon való képviseletet, azaz az általános választójogot. Petőfit el tudta fogadni a nemzetközi
munkásmozgalom példaképének. Ahogy Petőfi is sirályként jelezte a forradalom előszelét, úgy
jelzi ezt most a proletárság is – mondta Bokányi. A valódi szabadság kivívására van szükség –
véleménye szerint – egy új márciusi forradalomra, mely nem a polgári Magyarország talaján
áll, hanem a világ proletárjainak összefogása révén fog megvalósulni. A nemzetközi
szociáldemokrácia gyökeresen eltérő, új világot hirdetett, mely mindenben ellenkezett a múlt
hagyományaival, „mert az emberiséget az elnyomatás birodalmából a munka, a szabadság
birodalmába akarja vezetni.”1723 Az ünnepség végén a „Proletárok egyesüljetek!” és a
Marseillaise hangzott fel. Az ünnepség után kisebb csoportokban tovább folyt a tüntetés. A
munkások választójogot követeltek és „Le a grófokkal!”, „Le a népnyúzókkal!” kiáltásokkal,
munkásdalokat énekelve vonultak végig a Kossuth Lajos utcán. A rendőrség a két kaszinó
épülete köré kordont vont, mert féltek, hogy a tüntetők az ablakokat kővel beverik. A rendőrség
felé lövések is eldördültek, illetve a tüntetők kőzáport zúdítottak az egyenruhásokra. Végül a
karhatalom szétkergette a tömeget.1724
1909-ben, a koalíciós kormányzás utolsó március 15-i ünnepségén már erősen érzékelni lehetett
a koalíció válságjeleit. A március eleji napokban két nagy kérdés tartotta lázban az ország
közvéleményét. Az egyik a Bosznia 1908. októberi annexiója kapcsán küszöbön álló háború
lehetősége Szerbiával. Március közepén még nem lehetett tudni, hogy háború vagy békés
rendezés oldja-e meg a válságot.1725 Március 15-én még igencsak kiszámíthatatlan volt a
Az épület a mai Ferenciek tere 2. szám alatt található Korb Flóris (1860–1930) és Giergl Kálmán (1863–1954)
építészek alkotása. A két fiatal építész Hauszmann Alajos budapesti irodájában találkozott össze. Részt vettek a
pesti Törvényszéki palota, a New York-palota, a Kúria megalkotásában. 1894-ben közös irodát nyitottak.
Legismertebb munkáik közé tartozik Klotild főhercegasszony két bérpalotája (1898–1901) és az említett királyi
bérház (1899–1901). Terveik szerint alakították át József főherceg Szent György téri palotáját (1902–1906).
Ugyancsak ők tervezték a Budapesti Tudományegyetem külső klinikai telepét (1904–1913), a debreceni (1912–
1927) és a szegedi (1927–1929) klinikai együttest és a papíron maradt pozsonyi egyetemet (1916). Bővebben lásd
GERLE 2010. A házról Erdélyi Mór felvételét lásd http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=65212.
1722
A tulipán jelvényt általános hazafias jelképként viselték a Tulipánmozgalom 1906-os megalakulása óta. A
szociáldemokraták „úri huncutságnak” tekintették a mozgalmat, ezért irányulhatott a támadás a jelvény ellen. Lásd
erre bővebben BAJZIK 2015.
1723
Bokányi beszédét lásd Népszava, 36. évf. 1908. márc. 17. 66. sz. 2-3.
1724
Az események leírását lásd Kis Ujság, 22. évf. 1908. márc. 17. 67. sz. 4., Egyetértés, 43. évf. 1908. márc. 17.
67. sz. 8.
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1908. október 5-én Ferenc József proklamálta, hogy a Bosznia és Hercegovina feletti teljes szuverenitást saját
kezébe veszi. Azt is tudatta, hogy a Monarchia kiüríti a szandzsákot. A külhatalmakat meglepte a váratlan helyzet,
melyet Aerenthal külügyminiszter készített elő. Nemzetközi tekintetben válságos hangulat alakult ki. A
1721
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helyzet. Jegyzékek jöttek-mentek Bécs és Belgrád között. A Monarchia március 6-án átnyújtott
jegyzékére Szerbia válasza éppen március 15-én érkezett meg, melynek szövege még mindig
nem tisztázta eléggé a helyzetet, ezért a sajtóhírek szerint Bécsből újabb kérdést fognak intézni
Szerbiához, és ha szükséges, esetleg katonai nyomást fognak rá gyakorolni. Ugyanakkor
Aehrenthal külügyminiszter kijelentette, hogy messzebbmenő katonai intézkedéseket csak arra
az esetre helyez kilátásba, ha Szerbia támadó szándékot árul el. A híradások szerint ugyanakkor
a határon szervezett bandák gyülekeztek, melyekben sok az orosz önkéntes, Szerbia pedig
fegyverkezik.1726
A másik sarkalatos kérdés az önálló magyar jegybank felállítása volt, melynek
megoldhatatlansága nemcsak a koalíciót, de végül a Függetlenségi Pártot is felemésztette és
1909. novemberi felbomlásához vezetett. A bankkérdés igen kínosan érintette a
függetlenségieket, mivel a hatalomra kerülésükkor a nemzeti jelszavak között ez volt az egyik
legfontosabb cél, melyet megígértek választóiknak.
1909 márciusában világossá vált, hogy a Függetlenségi Párt többsége úgy szeretné, hogy az
önálló magyar bankot teljesen függetlenül az Osztrák-Magyar Banktól alapítsák meg
túlnyomóan belföldi tőkével, és az így létrejött magyar bank csak ezután lépjen kartelviszonyba
az osztrák bankkal. A párt tiltakozott az ellen, hogy a kartelbank az Osztrák-Magyar Bank
részvényeseivel alapuljon meg.1727 Ugyanakkor Wekerle-kormánya ekkor már a kartelbankról
tárgyalt az osztrák féllel.
Március 2-án a képviselőház bankbizottsága – melyben a függetlenségiek voltak többségben,
de jelen voltak az ülésen a kormány tagjai is – megszavazta azt az állásfoglalást, hogy a
bizottság az önálló nemzeti bank felállítása mellett teszi le a voksot, és utasítani óhajtja a
kormányt, hogy a bank különválásához szükséges lépéseket tegye meg. Kossuth Ferenc is
kijelentette, hogy ha a kartelbank tárgyalások nem járnak sikerrel, akkor ő is az önálló nemzeti
bank álláspontjára helyezkedik. Az ülésen Wekerle miniszterelnök nehezményezte, hogy amíg
tárgyal az osztrák féllel, addig a ház meg kívánja kötni a kezét.1728 A március 4-i
minisztertanácson a kormány kijelentette, hogy amíg az osztrák kormánnyal egyezkedik, nem
fogad el utasításokat a képviselőháztól és azt fogja javasolni a háznak, hogy a határozati
javaslatot addig ne tűzze napirendre.1729
A Függetlenségi Párton belüli viták elkerülése végett március 8-án Kossuth Ferenc – betegsége
miatt csupán levélben – bizalmi szavazást kért magára nézve a párt értekezletétől. Kifejtette,
hogy elvi kérdésekben a párt és közte teljes egyetértés van, de azzal védekezett, hogy a
többségnek kormányképesnek kell lennie. Nem lehet kormányképes az a párt, amely állandóan
megvalósíthatatlan programot alkot. A párt programja a gazdasági és politikai önállóság
közvetlenül érdekelt Törökország elutasította, hogy „területének elrablását” tudomásul vegye, de az osztrák–
magyar árukra meghirdetett bojkotton kívül egyéb lépést nem tett. A magát megcsalatva érző orosz diplomácia
nagyhatalmi konferencia összehívását javasolta, hogy azon ítéljék el az 1878. évi berlini szerződés felrúgását.
Szerbia pedig területi kárpótlást követelt és reguláris, valamint irreguláris csapatokat mozgósított. Erre Conrad
von Hötzendorf, Franz osztrák vezérkari főnök támadni készült és 1908 decemberében felhatalmazást kapott a
mozgósításra. A háborúra azonban leginkább Oroszország nem volt felkészülve, ezért nyomására végül Belgrád
1909 márciusában bejelentette; hogy Szerbia tudomásul veszi az annexiót, amely nem sérti nemzeti érdekeit.
Törökország pedig megfelelő anyagi ellenszolgáltatásért cserébe végleg lemondott Boszniáról. Így végül a
hatalmak diplomáciai úton rendezték a berlini szerződés megsértése nyomán keletkezett politikai és jogi
kérdéseket. Ausztria–Magyarország tehát az annexiós válságból formális győztesként került ki. PALOTÁS 1995.
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Egyetértés, 44. évf. 1909. márc. 16. 63. sz. 4.
1727
Egyetértés, 44. évf. 1909. jan. 15. 12. sz. 3.
1728
Egyetértés, 44. évf. 1909. márc. 3. 52. sz. 1.
1729
MNL OL K27 1909. márc. 4. (7. ülés) 36.
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kivívása, a magyar államiság teljes kiépítése, melyben benne van az önálló nemzeti bank, az
önálló vámterület, a magyar nyelv érvényesülése a hadseregben, a magyar államiság
követelményeinek érvényesülése a jelvényekben, a magyar államiság eszméjének megvédése
és előbbre vitele minden téren. Mindez elérhető, egyik előbb, másik utóbb, de egyik sem képez
lehetetlenséget – vélte. Az adott helyzetben szerinte a legjobb megoldás az önálló kartellbank
lenne, ha az nem valósul meg, úgy ő is az önálló bank felállítására fog javaslatot tenni. Az
értekezleten a bankbizottság tagjai is kiálltak Kossuth mellett, többek között Batthyány Tivadar,
Holló Lajos és Hoitsy Pál.1730
Az ünnep előtt három nappal, március 12-én a bankbizottság megszavazta Holló Lajos
határozati javaslatát, melynek lényege, hogy a ház mondja ki: nem kívánja meghosszabbítani a
közös jegybank szabadalmát, mely 1910. december 31-én jár le, hanem utasítja a kormányt,
hogy amennyiben a kartelbank körül folyó tárgyalások nem vezetnek sikerre, úgy terjesszen be
minél előbb törvényjavaslatot a ház elé az önálló jegybank felállításáról. A szavazáskor csak a
függetlenségi párti tagok voltak jelen, Wekerle miniszterelnök gyengélkedésre hivatkozva nem
ment el az ülésre.1731 A határozattal a március 15-i ünnep előtt a Függetlenségi Párt híveit
némileg meg lehetett nyugtatni.
A március 15-i beszédeket elemezve úgy érezhetjük, mintha a Függetlenségi Párt képviselői
magyarázkodni kényszerültek volna a be nem váltott ígéretek miatt. Cegléden, ahol a szokás
szerint a párt hivatalos ünnepsége zajlott, Kossuth Ferenc betegsége miatt, Mérey Lajos1732
országgyűlési képviselő tartott megemlékezést. Azt hangsúlyozta, hogy a jelenlegi
képviselőház a nép akaratát tükrözi vissza, ahogy 1848 is a nép akaratának megnyilvánulása
volt. Ez a kormány is a néppel és a népért küzd, az ő boldogulását szolgálja minden tettében.
Szükségesnek érezte, hogy a párt egysége mellett is hitet tegyen. Kiemelte, hogy e küzdelemben
a párt hűen követi a nemzet vezérét, Kossuth Lajos méltó fiát, Kossuth Ferencet, többek között
az önálló nemzeti bankért folytatott harcban is.1733
A fővárosi Sas körben, ahol rendszerint a függetlenségi érzelmű polgárság gyűlt össze, ünnepi
beszédében Nigrinyi György megvonta a koalíciós kormány mérlegét azzal, hogy
hangsúlyozta, a függetlenség és alkotmányos szabadság csak eszme, amely nem öltött még
testet, csak egy nagy, kiolthatatlan nemzeti vágy, amely négyszáz év óta nem tudott
megvalósulni. Azért még reményének adott hangot, hogy egyszer március 15-e egy olyan ünnep
lesz, amikor a valódi függetlenséget tudja majd az ország ünnepelni.1734
A pesti egyetemi március 15-i ifjúsági ünnepségen is a koalíció politikájával szembeni
elégedetlenség hangjai nyilvánultak meg elsősorban. A délelőtti matiné mondanivalójának
középpontjában a gazdasági önállóság megteremtésének fontossága állt. Dr. Téglás Géza, a
Sorompó Országos Iparvédő Liga elnöke1735, a tettek mezejére hívta az ifjúságot a magyar
Budapest, 33. évf. 1909. márc. 9. 57. sz. 1.
Budapest, 33. évf. 1909. márc. 13. 61. sz. 2.
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Mérey Lajos ügyvéd, 1892-1896 között az érsekújvári, 1906-1910 között a nyitrai kerület országgyűlési
képviselője függetlenségi programmal. OGY. ALM. 1906, 173.
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Budapest, 33. évf. 1909. márc. 16. 63. sz. 4.
1734
Budapest, 33. évf. 1909. márc. 16. 63. sz. 4.
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Dr. Téglás Géza jogász, a magyarországi gyorsírás pártolásának egyik kimagasló alakja 1906-ban
Kolozsvárott, 1907-ben Budapesten szervezte a Sorompó nevű iparvédő liga szervezetét. A Sorompó Liga a
Magyar Védő Egyesület ifjúsági szervezeteként működött. Az 1906. március 15-én alakult Tulipánszövetség is ez
utóbbi egyesületbe olvadt be 1907-ben. A Sorompó Ligát Apáthy István, a kolozsvári egyetem zoológia és
összehasonlító bonctan professzora, függetlenségi párti politikus hívta életre. Jelszavuk: „Állítsuk fel a
vámsorompót minden magyar ház küszöbén!” Tagjai önként vállalták, hogy csak magyar iparcikkeket vásárolnak,
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iparvédelem érdekében. „Avassuk a tett ünnepévé március 15-ét és a gazdasági sovinizmus
először Kossuth Lajos által hangoztatott igéit terjesszük az országban mindenütt, koncentráljuk
minden erőnket egy egységes gazdasági közvélemény megteremtésére, becsüljük meg a magyar
kéz munkáját, követeljük mindenütt a honi árut! Legyen vége annak a szégyenletes állapotnak,
hogy március 15-ét külföldi szövetű ruhában, osztrák nemzeti színű szalaggal ünnepeljük.”1736
Az Egyetem téren már nemcsak az Egyetemi Kör szervezésében zajlott a megemlékezés, ott
voltak más, alapvetően nemzeti, konzervatív értékeket valló ifjúsági szerveztek is, mint a Szent
Imre Kör1737, a Kuruc Ifjak Társasága és a Kossuth Szövetség. Először találkozunk azzal, hogy
ezek a különféle ifjúsági szervezet képviselői együtt kívántak emlékezni.1738 Az egyetemi
erkélyről Haász Aladár, a Szent Imre Kör elnöke és Sepsey Mihály, a Kossuth Szövetség elnöke
mondott beszédet. A Múzeumkertben Ember Sándor, az egyetemi olvasókör elnöke mellett
Nagy József, a Kuruc Ifjak Társaságának elnöke1739 tartott gyújtó hangú megemlékezést. Nagy
József élesen bírálta az aktuális politikai viszonyokat és annak a véleményének adott hangot,
hogy a 12 pontból semmi sem valósult meg: nincs sajtószabadság, nincs vallásegyenlőség, nincs
felelős független minisztérium, nincs önálló hadsereg és nincs önálló nemzeti bank sem.
Először fogalmaztak meg a fiatalok ilyen éles kritikát a koalícióval szemben március 15-e
alkalmából. Feltűnő, hogy az egyetemisták ünnepén ez alkalommal politikus, függetlenségi
párti országgyűlési képviselő nem vett részt, pedig a korábbi években ez rendszeres volt.1740
1909-ben Wekerle Sándor miniszterelnök is elment egy március 15-i ünnepségre, ám
gyaníthatóan csupán személyes okból, ugyanis a Trefort utcai tanárképző intézet gyakorló
főgimnáziuma önképző körének ünnepségén szavalt fia, Wekerle Géza ötödik osztályos
tanuló.1741
5.5. Március 15-i ünnepségek 1910-1914 között
1910 januárjában véget ért az ellenzéki pártok koalíciós kormányzásának időszaka. Az 1910.
március 15-i ünnepségek már a Khuen-Héderváry Károly vezetésével megalakult, a Nemzeti
Társaskör volt szabadelvű politikusaiból álló kormány hivatali ideje alatt zajlottak. A KhuenHéderváry kormány kinevezéséhez az 1909 áprilisától húzódó, egyre mélyülő koalíciós válság
vezetett. A megoldatlan bankkérdés és az elmaradt választójogi reform felőrölte az egyre
és ha olyan termékre van szükségük, melyek a honi piacon nem lelhetők fel, akkor inkább nélkülözik azt. Csak
olyan cégeknél vásárolnak, ahol a Magyar Védő Egyesület kirakati táblája szerepel. Nemcsak vásárlási
szokásokról, hanem agitációs tevékenységről is szó volt. Pl. olyan előre gyártott sorompó levélpapírt használtak,
melyre rá volt írva a címzett számára, hogy szíveskedjen magyar gyártmányú levélpapíron válaszolni. Bálokkal és
egyéb rendezvényekkel kívánták az összetartozás tudatát erősíteni. Az egyesület felhívását lásd Nagybánya, 6. évf.
1908. okt. 8. 41. sz. 1-2.
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Egyetértés, 44. évf. 1909. márc. 16. 63. sz. 9.
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1888 januárjában alakult ifjúsági szervezet, alapvetően a katolikus, vallásos egyetemi ifjúság tanulmányi
előrehaladását és vallási életét kívánta elősegíteni. Az egyházpolitikai küzdelmek idején tüntetéseket szerveztek a
katolikus egyház érdekeinek védelme mellett. Elindítói voltak az egyetemi keresztmozgalomnak.
1738
A Kossuth Szövetség már korábban 1907-től csatlakozott a pesti egyetemisták rendezvényéhez. Lásd
Egyetértés, 42. évf. 1907. márc. 16. 66. sz. 3. A Szent Imre kör önállóan rendezett március 15-i ünnepségéről az
Egyetértés először 1907-ben tudósított, akkor külön tartottak megemlékezést, ahol több magas rangú katolikus
egyházi főpap is megjelent, az ünnepi beszédet Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök mondta. Lásd
Egyetértés, 42. évf. 1907. márc. 16. 66. sz. 3.
1739
Nagy József ügyvéd,Brassóban született 1885-ben. Középiskoláit Sepsiszentgyörgyön, az egyetemet
Kolozsváron végezte, ahol jog- és államtudományi doktorátust szerzett. A koalíciós kormány alatt az
Országgyűlési Függetlenségi és 48-as Balpártnak titkára és a Kuruc Ifjak Társaságának elnöke volt, mint ilyen
élénk tevékenységet fejtett ki az ifjúság politikai mozgalmainak szervezésében. Lásd MTL 1930, 400-401.
1740
Az események leírását lásd Budapest, 33. évf. 1909. márc. 16. 63. sz. 2-3.
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gyengülő szövetséget. A helyzetet nehezítette, hogy a Függetlenségi Párt 1909 novemberében
a bankkérdésben támadt vita kapcsán kettészakadt. 1910. január 17-én Wekerle kormánya
lemondott és másnap az uralkodó – választások megtartása nélkül – tehát rendelkezésre álló
megfelelő parlamenti többség hiányában nevezte ki a volt horvát bánt miniszterelnökké. A
függetlenségi sajtó azon kesergett, hogy ismét idegen kormányt erőltettek az országra, mely
csak Bécs meghosszabbított karja, nem nemzeti kormány. A sarkalatos kérdéseket tekintve az
új kormány programja elég homályos volt. A bankkérdésben azt ígérte, hogy nagyon óvatosan
és megfelelő szakértők bevonásával majd annak idején olyan megoldást fog előterjeszteni,
amely a kormány meggyőződése szerint a nemzeti érdeknek megfelel. Kifejezte ugyanakkor
ragaszkodását a véderő nemzeti irányba való fejlesztéséhez. A választójogi reformot tekintve a
korábbi terveket elvetve egy olyan új választójogi törvényt kívánt kidolgozni, melynek alapelve
az általános választójog pluralitás nélkül, mely a magyar állam jellegét ezer éves történelmének
megfelelően továbbra is fenntartja és biztosítja majd.1742
A függetlenségiek már a Khuen-Héderváry kabinet megalakulásának körülményeit is
alkotmányellenesnek tekintették és a január 28-i ülésen a ház megszavazta a Justh Gyula által
benyújtott bizalmatlansági indítványt a kormánnyal szemben, valamint Kossuth Ferenc
határozati javaslatát az önálló bank felállítása érdekében. 1743 Erre a jegyző (Rudnyánszky
György) felolvasta a ház március 24-ig történő elnapolásáról szóló, január 20-án kelt királyi
kéziratot. Ezt követően Batthyány Tivadar előterjesztette határozati javaslatát, mely szerint a
ház alkotmányellenesnek tekinti elnapolását (tekintettel az exlex állapotra), és megtiltja a
kormánynak a közhatalom kezelését. A ház megszavazta és kimondta, hogy a kormány
törvénytelenül működik, adók beszedésére följogosítva nincs, a véderő kiegészítését
törvényesen nem eszközölheti, és felszólította a törvényhatóságokat olyan nemzeti ellenállásra,
melyet a Fejérváry-kormánnyal szemben is tanúsítottak annak idején.1744
Tehát a március 15-i ünnep előtti hetekben nem ülésezett a képviselőház. Március 15-én pedig
még nem lehetett tudni, hogy mikor fogja az uralkodó a házat feloszlatni és új választásokat
kiírni. Éppen március 15-én járt a miniszterelnök Ferenc Józsefnél Bécsben, hogy a
házfeloszlató királyi kéziratot kieszközölje. A függetlenségi Budapest meg is jegyezte, hogy
„sajátságos tréfája a sorsnak hogy ma, amikor az egész ország a magyar szabadság
hajnalhasadását ünnepli, odafönt Bécsben éppen ma döntötték el véglegesen a magyar
országgyűlésnek exlexben való föloszlatását.”1745 Az ünnep utáni napon közölte a sajtó, hogy
a király a parlamentet március 22-én oszlatja fel és június 22-re hívja össze, tehát a választások,
a március 16-i sajtóhír szerint, május 25 és június 12. között lesznek.1746
Annak ellenére, hogy a ház feloszlatásának és az új országgyűlési választások kiírásának
időpontját március 15-e előtt még nem lehetett pontosan tudni, számítani lehetett rá, hogy a
közeljövőben erre sor kerül, így az ünnep előtti hetekben megélénkült a belpolitikai élet,
megkezdődött a választásokra való felkészülés, mely alaposan rányomta bélyegét az
ünnepségek alakulására is.

A miniszterelnök programbeszédét lásd KN 1906-1910. 471. ülés (1910. jan. 24.) XXVI. köt. 91-95.
A szavazást Justh Gyula és Kossuth Ferenc határozati javaslatáról lásd KN 1906-1910. 475. ülés (1910. jan.
28.) XXVI. köt. 192.
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Batthyány Tivadar határozati javaslatát lásd KN 1906-1910. 475. ülés (1910. jan. 28.) XXVI. köt. 192.
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Budapest, 34. évf. 1910. márc. 16. 63. sz. 3.
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Egyetértés, 45. évf. 1910. márc. 16. 63. sz. 1. Végül a választásokat június 2-12-re tűzték ki. Lásd Egyetértés,
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Február második felében megkezdődött a Szabadelvű Párt helyére lépő új párt, a Nemzeti
Munkapárt kiépítése, ami felgyorsította az eseményeket és a többi pártot is cselekvésre
ösztönözte. Február 14-én Ifj. Andrássy Gyula javaslatára az Alkotmánypárt kimondta
feloszlását és tagjai közül többen csatlakoztak az alakuló kormánypárthoz.1747 Andrássy azzal
indokolta döntését, hogy nem akarja vállalni a szabadelvű pártok egymás elleni harcáért a
felelősséget. Úgy nyilatkozott, hogy most választani kell a perszonálunió és 67 között.1748
Február 19-én a Vigadóban pedig megalakult a Nemzeti Munkapárt. Az alakuló ülésen KhuenHederváry programbeszédében kifejtette, hogy az ország oly biztos közjogi alapon fekszik,
hogy azt megbolygatni nem érdemes. Fenn kell tartani mindazt, ami a nemzet önállóságát és
függetlenségét törvényeinkben biztosítja. Két kérdést jelölt meg elintézetlennek: a kilences
bizottság katonai programjának végrehajtását, melyre ígéretet tett, és a bankügyet, melyben az
önállósághoz való jog – nézete szerint – biztosítva van, s csak a kormánytól függ, hogy a
körülmények tekintetbe vételével miképp akar e joggal élni. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
az ország hitelét és közgazdasági érdekeit nem akarja veszélyeztetni, ezért az „eddigi helyes
módot” kívánja fenntartani.1749 A Nemzeti Munkapárt megalakulása mögött – tudjuk jól –
valójában Tisza István állt, s Khuen-Hederváry kormányra kerülését is támogatta a volt
miniszterelnök. Khuen maga is úgy gondolta, hogy a kormányzása – bárhogy is alakuljanak a
dolgok – valójában Tisza visszatérését készíti majd elő.1750
A két függetlenségi párt: a Justh Gyula vezette (Holló Lajossal) és a Kossuth Ferenc vezetése
alatt álló (Apponyi Alberttel) alaposan kihasználta az ünnepet a választási kampányhoz. A volt
szabadelvű képviselőkből álló Nemzeti Munkapárt politikusai a korábbi évekhez hasonlóan –
tudomásunk szerint – most sem tekintették március 15-ét olyan nemzeti ünnepnapnak, melyet
felhasználtak volna arra, hogy nyilvános helyen, nagy tömegek jelenlétében tartsanak
megemlékezéseket. (Nincs tudomásunk arról sem, hogy Tisza István bármilyen március 15-i
megemlékezésen megnyilvánult volna. Március 3-án Nagyváradra, március 6-án Szegedre,
március 13-án pedig Aradra utazott a helyi Nemzeti Munkapárt alakuló ülésére, mindenütt
programadó nyilatkozatokat tett. Ezek az események zárt helyen zajlottak. Szegeden és Aradon
ellentüntetők csoportjai az utcán tojással dobálták meg.)1751
A dualizmus korszakának utolsó választásán 1910 májusában Tisza István volt szabadelvű párti
politikusokból álló új pártja elsöprő győzelmet aratott.1752 A hátralévő évek legfontosabb, a
közvéleményt leginkább megosztó, megoldásra váró kérdései a választójogi reform és a véderő
fejlesztése voltak, ezek mentén alakultak ki a legnagyobb törésvonalak és ezek a sarkalatos
kérdések váltak a beszédtémájává a március 15-i ünnepségeknek is.
Tisza legnagyobb parlamenti ellenzéke az egymással acsarkodó két függetlenségi párt lett. A
Justh-párt az általános egyenlő és titkos választójogot meghirdetve a szociáldemokratákkal való

Andrássy maga azonban távol tartotta magát a Munkapárttól elsősorban azért, mert továbbra is fenn kívánta
tartani katonai programját, ragaszkodott a plurális választójoghoz és ellenezte a közigazgatás államosítását, melyet
a Munkapárt újból célul tűzött ki. Lásd erre SZALAI 2003, 94.
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együttműködés irányába lépett, és ennek érdekében az általános választójog kérdését az önálló
nemzeti bank ügye elé helyezte.1753
A Kossuth-párt programját még a választások előtt a március 6-án tartott ceglédi zászlóbontó
nagygyűlésén ismertette Kossuth Ferenc. Legfontosabb feladatnak azt tekintette, hogy
védekezzenek a régi rendszer feltámadása ellen. Programjuk a hagyományos függetlenségi
eszmék, melynek alappillérei az önálló magyar hadsereg, az önálló magyar bank és vámterület,
és az önálló külügy. Ezek kivívásának érdekében a fokozatosság elvére fektették a hangsúlyt,
azaz mindent meg kell szerezni, ami az adott pillanatban a nemzet számára elérhető. Az
általános választójogot azonban nem támogatták, csak olyan reformot tudtak elképzelni, mely
biztosítja az államalkotó magyar nemzet és az ország értelmiségének fölényét.1754 Apponyi is
hasonlóan nyilatkozott a kérdésben midőn 1911 márciusában hazatérve amerikai körútjáról
kifogásolta, hogy a 30 éven át uralkodott szabadelvű párt az ellenzék sürgetése ellenére nem
tett semmit a választójog kiszélesítése érdekében, de ugyanakkor hangoztatta, hogy nagy
megfontolással kell eljárni és a reformot a magyar nemzeti érdek védelmével kell
megalkotni.1755
A Néppárt 1910-1911-ben megosztott volt az általános választójog kérdésében. 1911. március
17-én a házban Simonyi Szemadam Sándor Tisza István mellett nyilatkozott a kérdésben, mire
Huszár Károly és Haller István másnap az általános, egyenlő és titkos választójog mellett tették
le a voksukat. A párt egyelőre hivatalosan nem nyilatkozott, csak egyéni vélemények hangoztak
el, vártak a kormány által beterjeszteni szándékozott javaslatra.1756
Parlamenten kívüli erőként az általános választójogért küzdött a nagy tömegbázissal rendelkező
Szociáldemokrata Párt, valamint a szabadkőműves mozgalommal is kapcsolatban álló polgári
radikális irányzat is. Jászi Oszkár már 1907-ben az Új Magyarország felé című
programcikkében kifejtette a polgári radikalizmus társadalmi és nemzeti programját, amely a
minden irányban következetes modern magyar demokrácia követelményeinek első
megfogalmazása volt.1757 A Jászi Oszkár-féle Martinovics páholynak nagy szerepe volt abban,
hogy az általános választójog propagálása érdekében 1910-ben megalakult a Választójog
Országos Szövetsége és az Országos Reform Klub. E két intézményhez csatlakozott a Világ
című polgári radikális irányultságú lap.1758
1911. július 18-án a kormány bejelentette az új véderőjavaslatot, ezzel újabb hosszan tartó
obstrukció kezdődött a házban, melynek eredményeképpen 1912. március 7-én a Khuenkormány végül beadta lemondását. Nem sikerült a véderőreform (és újonclétszám)
megszavaztatása, bár ennek érdekében egyezkedni próbált a Kossuth Ferenc vezette
Az együttműködés feltételeinek kialakulására lásd VERMES 2001, 167.
A részletes programadó beszédet lásd Budapest, 24. évf. 1910. márc. 8. 56. sz. 3-4.
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ellenzékkel, és igyekezett Bécsben elfogadtatni az 1903-as kilences bizottság mérsékelt katonai
és nyelvi javaslatait. Miután ez nem sikerült rezolúciós javaslattal állt elő (1888:18. tc. újfajta
értelmezése), mely szerint az újoncok pótlására a póttartalékosok behívását javasolta, ez
azonban az uralkodónak és bécsi tanácsadóinak nem tetszett.
1912 márciusában az általános választójogért folyó küzdelem a tetőfokára hágott. A március
15- ünnepnapot megelőzően március 4-én a szociáldemokraták, majd azt követően március 24én a polgárság rendezett tömeges nagygyűlést a fővárosban a választójog érdekében, de a
szociáldemokrata és Justh-párt március 15-i ünnepeinek központi mondanivalója is ez volt.
Május 23-án pedig egy újabb – halálos áldozatokat is követelő – hatalmas utcai demonstráció
alakult ki Tisza házelnökké való kinevezése ellen, illetve az általános választójog érdekében.
Újabb mérföldkövet jelentett a magyar belpolitikai csatározásokban, hogy 1912. június 4-én
Tisza házelnök az ellenzéki képviselők kivezettetésével elfogadtatta az 1911. július 13-a óta
függőben lévő véderőtörvényt, majd június 9-én megszavaztatta az újabb szigorításokat
tartalmazó házszabályokat. Az év végére pedig az 1912. december 9-én elfogadott kivételes
törvény háború idejére1759, valamint a december 31-én beterjesztett új választási
törvénytervezet tette fel a pontot a kormány 1912. évi tevékenységére.1760
1913 márciusára a véderőtörvény, a házszabályok szigorítása, a törvénytelen és
alkotmányellenes eszközök alkalmazása a képviselőházban (mint pl. az ellenzéki
képviselőknek a rendőrséggel való eltávolítása, illetve az épületbe való be nem engedése az
obstrukció megakadályozása érdekében), majd az általános választójog elejtését tartalmazó
„szűkített jogkiterjesztéssel bíró” választójogi törvény az ellenzéket ismét összekovácsolta és a
Tisza elleni gyűlöletkeltéssel egyre szélesebb tömegeket lehetett a rendszer ellen
felsorakoztatni és utcára vinni. 1913. június 7-én, három nappal Tisza István kormányalakítása
előtt, a két függetlenségi párt Károlyi Mihály vezetésével ismét egyesült. A fent említett
sarkalatos kérdések és a Tisza rendszer elleni állásfoglalás alapvetően határozta meg a március
15-i ellenzéki ünnepségek mondanivalóját 1910-1914 között.
Az egyetemi ifjúság soraiban 1909-től kezdve élesen elkülönült egymástól a konzervatív
irányultságú, a függetlenségi politika iránt fogékony egyetemi társaság és a szabadgondolkodó,
a Galilei Körbe tömörülő ifjúság. Magyarország mély politikai-társadalmi válságából
alapvetően másképpen képzelték el a kivezető utat. A két irány annyira elhatárolódott
egymástól, hogy a március 15-i ünnepségeken sem közösködtek. Az Egyetemi Kör által
szervezett szokásos, eddig megszokott helyszíneken megrendezett ünnepségek március 15-én
zajlottak, míg a szabadgondolkodók március 15-ét követő vasárnap külön ünnepet rendeztek,
melyről 1910-től kezdve az országos politikai lapok is beszámoltak.
1910-ben a hagyományos pesti egyetemi ifjúság Vigadóban tartott matinéján Apponyi Albert
volt az ünnepi szónok. Ez az első olyan év, hogy Apponyi nyilvános, tömeges március 15-i
rendezvényen megszólalt. Most, mint Kossuth Ferenc pártjának egyik vezéregyénisége,
beszédével már a jövőbeli 48-as politizálásnak kívánta megnyerni az ifjúságot. Hangsúlyozta,
hogy március 15-e olyan ünnep, mely még nem zárult le, s olyan értékeket hordoz, melyekért
Az 1912:63. tc. háború esetére szóló kivételes intézkedésekről szóló törvény akár csak háborús fenyegetettség
esetére széles hatáskörrel felruházott kormánybiztosokat, a csendőrségnek a városokban történő bevetését, az
esküdtbíráskodás felfüggesztését, a cenzúra bevezetését és a szervezkedés jogának korlátozását tartalmazta. A
törvény létrejöttének körülményeire lásd GALÁNTAI 1974, 79-81., VERMES 2001, 205.
1760
A Lukács-kormány választójogi törvényjavaslata a választójogot egy évi helyben lakás mellett kiterjesztette
felsőfokú végzettség esetén minden 24. életévét betöltött férfira, annak hiányában a korhatár 30 év volt. Ebben a
kategóriában mozgó adófizetési skálát kívántak alkalmazni fordított arányban az iskolai végzettséggel. VERMES
2001, 207.
1759

294

még tovább kell harcolni. Apponyi is éppúgy, mint Kossuth Ferenc március 15-én mondott
ceglédi beszédében1761 a választási kudarc nyomában járó csalódottság után igyekezett újra
lelkesedést önteni a függetlenségi politizálás híveibe, új értelmet, új célokat megfogalmazva
számukra. „S ha mostanság a csalódás bizonyos érzetével tekintünk a márciusi napok
gyümölcseire, azokra az intézményekre, amelyekben a márciusi eszmék megtestesültek, úgy
ebből egészséges ésszel csak azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a romlás ellen való
küzdelem nem folyt elegendő eréllyel.”1762
1911-ben az Egyetemi Kör ünnepi matinéján a Vigadóban kevesebb politikus jelent meg, mint
a korábbi években, a Justh-párti függetlenségi képviselők szemmel láthatóan elmaradtak. Csak
Sághy Gyula1763 Kossuth-párti képviselő, korábbi egyetemi rektor és Ballagi Aladár egyetemi
tanár jelenítette meg a függetlenségi politikát, míg az ünnepi beszédet – első alkalommal – egy
kormánypárti politikus, Pekár Gyula1764 mondta. A képviselő hangsúlyozta: „nemcsak
hangoztatni, hanem folytatni kell azokat a nagy eszméket és tetteket, melyeket március 15-én
valósítottak meg. Nemzeti munkával akadályozhatjuk csak meg a parazita nemzetköziség
terjedését.”1765 A „nemzeti munka” kifejezést nem véletlenül használhatta, egyértelmű az
áthallás az új kormánypárt elnevezésére. A beszédet megfigyelve szembetűnő, hogy március
15-e alkalmából új ellenségképet kívántak állítani az ifjúság elé: a nemzetköziséget, mely
elsősorban a nemzetközi szocialistákat jelentette. Egy olyan közös ellenségkép volt ez, mely
össze tudta kapcsolni a függetlenségi érzelmű és az új kormánypárttal rokonszenvező
közönséget. Jelen voltak még az ünnepségen: Doleschal Alfréd1766, Békefi Remig.1767 Tóth
László az Egyetemi Kör elnöke ünnepi mondanivalójában a nemzeti érzés szükségességét és
mindenek felettiségét hangsúlyozta. Kérte az ifjúságot, hogy a nemzeti eszme jegyében forrjon
össze. A Múzeumkertben Oláh Kálmán ifjúsági szónok is a nemzetköziség veszélyére és a
nemzeti érzés erősítésének szükségességére hívta fel a figyelmet. Azt hangsúlyozta, hogy „az
internacionális törekvésekkel szemben a nemzeti eszmék fogják a mai társadalmi bajokat
orvosolni.”1768
1912-ben a hivatalos egyetemi ifjúság és a kormány kapcsolata még szorosabb lett az ünnepnap
alkalmából. (Úgy tűnik, ebben az évben az egyetemisták elvesztették a kapcsolatot a Kossuthpártiakkal is, legalábbis a sajtóban nem találtunk hírt arról, hogy függetlenségi képviselők
jelentek volna meg az ünnepségen.) A délelőtti Vigadóbeli matinén ott volt Balogh Jenő, a
vallás- és közoktatásügyi minisztérium államtitkára. Az ünnepi beszédet Herczeg Ferenc
„Legyen minden évben tavasz e napon a mi szívünkben, és ha felhők is gyülekeznek a láthatáron nemzetünk
egén, forduljunk el a felhőktől, keressük a fényt, mely a múltból ránk árad.” Egyetértés, 45. évf. 1910. márc. 16.
63. sz. 7. Kossuth Ferenc március 15-i beszédében konkrétumok nélkül, homályosan fogalmazott. A párt előtt álló
konkrét feladatokat bő egy héttel korábban március 6-i programadó nyilatkozatában határozta meg.
1762
Egyetértés, 45. évf. 1910. márc. 16. 64. sz. 7.
1763
Sághy Gyula korábban 1892-ben és 1896-ban az Apponyi-féle Nemzeti Párt képviselője volt, majd Apponyival
együtt belépett a Függetlenségi Pártba 1905 elején. 1910-ben a Kossuth-párt programjával választották meg
Pozsony megye Somorja kerületében. 1909-1910-ben a budapesti tudományegyetem rektora. OGY. ALM. 1910,
406-407.
1764
Pekár Gyula író, 1901-ben a somlyóvásárhelyi kerültet szabadelvű párti programmal választotta képviselővé,
míg 1910-ben a Nemzeti Munkapárt képviselője lett Máramaros megye Técső kerületében. OGY. ALM. 1910, 382383.
1765
Egyetértés, 46. évf. 1911. márc. 16. 64 sz. 7.
1766
Doleschal Alfréd egyetemi tanár Az Est 1913 január 23-i számában kiállít a nők választójoga mellett. Idézi A
nő és a társadalom, 7. évf. 1913. febr. 1. 24. http://mtdaportal.extra.hu/NET/1913/1913_02.pdf.
1767
Ciszterci szerzetes, tudós, egyetemi tanár, a rend történetével foglalkozott. Később 1911 júniusában zirci apáttá
választották. 1912-ban alapította meg a Budai ciszterci Szent Imre Gimnáziumot. 1924-ben halt meg. Temetésén
egykori tanítványa, Gróf Klébelsberg Kunó búcsúztatta.
1768
Egyetértés, 46. évf. 1911. márc. 16. 64 sz. 7.
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népszerű író, a Petőfi Társaság elnöke, a Nemzeti Munkapárt országgyűlési képviselője, Tisza
István közeli munkatársa tartotta.1769 Herczeg Ferenc beszéde maximálisan illeszkedett Tisza
politikai irányvonalába, amikor azt hangsúlyozta, hogy március 15-e immár az egész
Magyarország ünnepe. Az egyetemi ifjúságnak az a feladata, hogy ragaszkodjon nemzetéhez
és szolgálja híven a magyar kultúrát. A nemzeti hadsereget pedig – amelyre való törekvés
korábban a függetlenségi politikusokkal együttműködő egyetemi ifjúság egyik fő követelése
volt – pótolhatja az irodalom – vélte Herczeg –, amely a fekete betűivel meghódítja majd az
országot.1770
A kormánypárt képviselőinek megjelenése az egyetemi ifjúság ünnepségén összecseng Tisza
Istvánnak azzal a törekvésével, melyet a Nemzeti Munkapárt megalakulásakor vett tervbe,
nevezetesen azt, hogy megszűntesse a tradicionális szakadékot az 1848-asok és az 1867-esek
között. Ezt a gondolatot tükrözte az új kormánypárt elnevezése is. Olyan pártot akart létrehozni,
mely képes túllépni ezen – a szerinte – idejét múlt ellentéten és a munkára, az építő jellegű
változásokra koncentrál politikájában.1771 Ezt a célt szolgálta, hogy 1910. október 6-án Tisza
maga vezette az országgyűlési képviselők küldöttségét az aradi szabadságszobornál tartott
ünnepségre, ahol a Munkapárt részéről 45, a Kossuth-párt részéről 9, az Országos Függetlenségi
és 48-as Gazdapárt részéről 2, a Justh-féle függetlenségi párt részéről 1 képviselő jelent meg.
Tisza István mondta az ünnepi beszédet, melyben meg akarta magyarázni, és fel kívánta oldani
az évszázados ellentétet a magyar nemzet és az uralkodócsalád között. Tisza nyilvánosan ki
merte mondani kormánypárti politikusként, hogy ez a feszültség létezett és létezik, és ezért
mindkét fél felelős. Az ellentét nem az emberek gonoszsága folytán, hanem a történelmi
fatalitás következtében jött létre. Mohács után a magyarság kénytelen volt a keresztény
szomszéd uralkodó számára felajánlani a koronát, hogy életben maradjon, de ez az idegen
dinasztia nem volt képes megérteni a magyar nemzet sajátságait, megérteni a magyar
állameszme lényegét. Ezért volt kénytelen a nemzet időről időre kardot rántani királyaival
szemben, hogy megvédelmezze „legszentebb javait.” És Tisza elismerte, hogy a korona felett
is uralkodott egy „fatalitás”, mely arra késztette, hogy hosszú századokon keresztül
bizalmatlanul viszonyuljon a magyarsághoz, hogy ellenséget lásson leghívebb alattvalóiban, s
a nemzet gyengítésére törekedett. Ez az ellentét vezetett a 48-as nagy küzdelemhez is. Tisza
felhívta a figyelmet arra, hogy látni kell az uralkodónak a gesztusait a béke megteremtése
érdekében, ezek között említette a koronázási ajándék honvédek javára történt felajánlását és
azt, hogy Ferenc József együtt ünnepelt az 1848-as áprilisi törvények nemzeti ünnepén a
nemzettel, valamint Rákóczi hamvainak hazahozatalakor így fordult a nemzethez: „Hála
legyen érte a gondviselésnek”. Tisza hálát adott azért, hogy végre helyreállt az alkotmányosság,
megteremtődtek a „biztos alapjai” az „önálló nemzeti létnek”, a fejlődésnek, így az aradi
vértanúk nem haltak meg hiába. És ezt a harmonikus helyzetet a munkára kell felhasználni, a
nemzet erősítésére és dicsőségének növelésére.1772
Az Ujság úgy értékelte, hogy végre bátor kijelentéseivel Tisza el tudta oszlatni az ellentétet a
nemzet érzelemvilága, történelmi kegyelete és hivatalos képviselőinek magatartása között. A
magyarság történelme ettől kezdve egységes éltető nagy folyam, mely biztosítja a király és a
Herczeg Ferenc 1896-ban szülőföldjén a verseci kerületben választották meg a Szabadelvű Párt programjával,
majd 1904-ben időközi választáson és 1905-ben az Arad megyei Pécska kerületbe ugyancsak kormánypárti
programmal. 1906-1910 között nem volt tagja a képviselőháznak. 1910-ben pedig ugyancsak a pécskai kerületben
került ki győztesen az új kormánypárt programjával. 1907-től a Budapesti Újságírók Egyesületének elnöke, 1910től a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Tisza István lapjának, Az Ujságnak egyik alapító tagja és
főmunkatársa. OGY. ALM. 1910, 293-294.
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Egyetértés, 47. évf. 1912. márc. 16. 65. sz. 6-7.
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Lásd erre VERMES 2011, 156-157.
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Az Ujság, 8. évf. 1910. okt. 7. 238. sz. 4-5.
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nemzet egyetértését, segíti a nemzet fejlődését.1773 A függetlenségi Egyetértés szerint azonban
ez az összhang a király és nemzet között ettől még nem jött létre. A beszéd erőszakos és kétlelkű
volt a lap szerint, mert nem elég a kormány és a képviselőház koszorúja, szükség lett volna a
király megbocsátó koszorújára is. Tetszett azonban a függetlenségi hallgatóságnak Tisza azon
megállapítása, hogy a korona is – ugyan „fatalitás” áldozataként –, de hibázott azzal, hogy
bizalmatlansággal fordult a magyarság felé. A befejezést a helyreállt békéről – úgy tűnik – bécsi
udvaroncok írták – vélte az Egyetértés, mely „megeszi a beszéd igazságait”, s mindez csak azt
bizonyítja, hogy a legokosabb ember sem képes két úrnak szolgálni, a legokosabb ember se
vonhatja glóriába a királyt is és a vértanúkat is egyszerre.1774
Tisza új törekvési irányvonalába illeszkedett az is, hogy vidéken is egyre több helyen bukkantak
fel kormánypárti politikusok az eddig hagyományosan közjogi ellenzéki március 15-i
ünnepeken. 1911-ben március 15-e alkalmából a győri Munkapárt is megkoszorúzta a
szabadságszobrot, emellett Aradon és Hajdúböszörményben a Munkapárt saját helyiségében is
rendeztek ünnepséget.1775 Alsókubinban a megyeházán rendezett ünnepségen Richter János,1776
a Munkapárt országgyűlési képviselője mondott beszédet. Fiuméban este a Magyar Kör a Deák
szállóban rendezett ünnepet, ahol Vio Antal nemrég megválasztott munkapárti képviselő
olaszul szólt az egybegyűltekhez és a Nemzeti Munkapárt üdvözletét Werner Gyula
tolmácsolta. Tisza István lapja, Az Ujság meg is jegyezte, hogy Fiuméban eddig vagy meg sem
ünnepelték március 15-ét vagy a 67-es politika ellen használták fel.1777
Míg a hagyományos, konzervatívabb szellemiségű egyetemi ifjúság március 15-i
rendezvényein 1913 előtt nem is igen került szóba a választójog kérdése, inkább a
nemzetiségekkel és az internacionalizmussal szembeni harc szükségessége, addig a
szabadgondolkodó ifjúság ünnepségein az általános választójog, a demokratikus
szabadságjogok kiterjesztésének szükségessége állt a középpontban.
Az 1908-ban megalakult Galilei Kör 1909-től rendezett önálló március 15-i ünnepségeket.1778
Az egyik alapító, Kende Zsigmond1779 szerint a Galilei Kör vissza akart térni az 1848-as
reformnemzedék igazi hagyományaihoz és a maga akaratát a bécsi udvarra és a pozsonyi
országgyűlésre forradalmi úton rákényszerítő, jobbágyfelszabadító márciusi ifjúságot kívánta
megünnepelni. Felismerve a saját korának legmélyebb problémáit az eredeti 12 pontot ki
kívánta egészíteni új, aktuális követeléseivel. Ennek az új politizálásnak a jegyében állították
példaképül március 15-e alkalmából az ifjúság elé Petőfi mellett Ady Endrét1780 is, aki 1910Az Ujság, 8. évf. 1910. okt. 7. 238. sz. 1.
Egyetértés, 45. évf. 1910. okt. 7. 238. sz. 1-2.
1775
Egyetértés, 46. évf. 1911. márc. 16. 64 sz. 7.
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OGY. ALM. 1910, 399.
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Az Ujság, 9. évf. 1911. márc. 16. 64. sz. 6.
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A Galilei Kör tagjai első márciusi ünnepüket 1909. március 28-án tartották a Pester Lloyd szerkesztőségének
otthont adó palota nagytermében. Lásd erre CSUNDERLIK 2016, 361.
1779
Kende Zsigmond 20 évesen a Galilei Kör egyik alapító tagja, a kör lapjának, a Szabadgondolatnak egyik
szerkesztője (1911-1912) volt. Orvosi diplomát szerzett, majd a Tanácsköztársaság alatt a Népjóléti Népbiztosság
Közegészségügyi Intézetének adjunktusa, ami miatt az ellenforradalmi rendszerben mellőzték. A Központi
Tejcsarnok Vállalatnál dolgozott, mint bakteriológus, majd az Országos Tejipari Vállalat igazgatója lett 1945-ben.
A politikai tevékenységgel sem hagyott fel, 1945-1948 között a Magyar Radikális Párt ügyvezető elnöke. 1948ban támogatta a népi demokratikus átalakulást. 1947-1958 között országgyűlési képviselő volt. UMÉL 2001-2007,
3. köt. 858.
1780
Természetesen Adyt a polgári radikalizmushoz közel álló gondolkodása és formabontó költészete miatt
választották példaképül. A költő neve ekkor már a hatalmon lévő elit, a hivatalos Magyarország számára egyet
jelentett a dekadenciával, a hazafiatlansággal és a morális hanyatlással. Tisza István egy alkalommal úgy
nyilatkozott, hogy „Ady és a Nyugat levéltetűk a magyar kultúra pálmafáján”. Lásd erre VERMES 2001, 189.
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1914 között öt alkalommal írt verset a Galilei Kör március 15-i ünnepére.1781 Ez a
szabadgondolkodó ifjúság kapcsolatban állt a munkásmozgalommal is. A Vigadóban rendezett
ünnepségein rendszerint a Munkás dalosszövetség énekelt. A nemzetközi munkásmozgalom
szimbólumvilágával mutat rokonságot az, hogy az ünnepségeken nem a magyar Himnuszt vagy
a Szózatot énekelték, hanem a Marseillaise-t.1782
1910-ben Polányi Károly1783 ünnepi beszédében élesen elhatárolta a haladó szellemiségű
Galilei Kör ifjúságát a hagyományos egyetemi ifjúságtól. Bíró Lajos1784 pedig azt hirdette, hogy
az általános választójog érdekében, mely az egyetlen kivezet út az ország válságos helyzetéből,
össze kell fognia a munkásságnak és a polgárságnak. Zigány Zoltán1785 pedig arra hívta fel a
figyelmet, hogy a nagybirtok elleni ezeréves küzdelem még nem ért véget. Ezekkel a
beszédekkel politikai irányvonalat mutattak a szabadgondolkodó ifjúság számára.1786
1911-ben a március 15-i ünnepen Jászi Oszkár határozottan kijelölte azt az utat, melyre a
szabadgondolkodó fiataloknak rá kell lépni, ha a régi Magyarországot meg akarják változtatni
és a valódi polgárosodás útjára kívánják vinni. Ehhez az 1848-as időkből Petőfi alakját állította
példaképül, az ő forradalmi bátorságára van szüksége az 1910-es évek haladó szellemi
ifjúságának is, vélte. A legnagyobb probléma szerinte, hogy 1848-as forradalmi célokhoz
képest jelentős visszalépés történt. Valójában újra megszilárdult a „feudális osztályuralom”,
mely a népek leigázásában, a jogok megszorításában, új privilégiumok felállításában,
társadalmi válaszfalak emelésében, a sajtószabadság és a nemzetiségi jogok megnyirbálásában,
a föld megkötésében, az ipar megbénításában merül ki. Arra szólította fel a jövő értelmiségét,
hogy hirdessék, 1848 honfoglalása papíron maradt. Legfontosabb, hogy a népnek földet és
jogokat kell adni (e jogokat nem részletezte). Véleménye szerint valódi haza csak művelt,
szabad és civilizált emberek önkéntes szövetségén alapulhat. A nemzetiségeket is meg kell
nyerni, tiszteletben kell tartani a nyelvüket és együtt küzdeni velük a „nemesi osztályuralom”
ellen, mely a magyar parasztot éppúgy sújtja.1787 Az alvó magyar középosztályt és értelmiséget
1910-ben A márciusi Naphoz, 1911-ben A Tűz márciusa, 1912-ben Új tavaszi sereg-számla, 1913-ban Véres
panorámák tavaszán, 1914-ben Piros gyász ünnepén című verset küldte Ady a Galilei Kör ifjúságának. A márciusi
Naphoz még filozofikus, de a Tűz márciusa már a megismert Galilei Kör ifjúságához szólt Kende szerint. KENDE
1974, 128.
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Lásd erre pl. Egyetértés, 46. évf. 1911. márc. 28. 73. sz. 16. vagy KENDE 1974, borítólap a műsorról. Ebben
csak Marseillaise szerepel, de Csunderlik álláspontja szerint ez a Csizmadia Sándor írta magyar MunkásMarseillaise volt. CSUNDERLIK 2016, 361.
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Polányi Károly a Galilei Kör alapítója, gazdaságtörténész, társadalompolitikus. Az Országos Polgári Radikális
Párt titkára és egyik publicistája. Tevékenyen részt vett az őszirózsás forradalomban, majd a Tanácsköztársaság
alatt Bécsbe, majd Angliába emigrált. Eszméit, műveit bővebben lásd GYURGYÁK 1986.
1784
Bíró Lajos, író, újságíró, a polgári radikalizmushoz közel álló publicista. A nagyváradi Szabadság, a Budapesti
Napló, majd a Világ szerkesztője, munkatársa. A Károlyi kormány külügyminiszteri államtitkára. (Ady Endre
eszmetársa és barátja, Vészi József lányának, Jolánnak a férje.) A két világháború között Nyugat Európában és
Amerikában élt, számos sikeres film forgatókönyvének szerzője.
1785
Zigány Zoltán, író, pedagógus, egyik alapítója a Társadalomtudományi Társaságnak, a Huszadik Század és az
Új Korszak szerkesztőbizottságának tagja. Az Országos Polgári Radikális Párt oktatásügyi programjának
kidolgozója. A Tanácsköztársaság alatt a Néptanítók Lapját szerkesztette.
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Népszava, 38. évf. 1910. márc. 22. 68. sz. 8.
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Az ünnepi beszédben a nemzetiségi problémákra megfogalmazott megoldási javaslatok összecsengenek Jászi
azon gondolataival, melyek az 1912 áprilisában megjelenő nagy jelentőségű, a magyarországi nemzetiségi kérdés
bemutatását és a problémákra adandó megoldási javaslatait tartalmazó könyvében fejtett ki (A nemzeti államok
kialakulása és a nemzetiségi kérdés), melyet nemcsak a szakirodalom áttanulmányozása, hanem személyes
tapasztalatok, a nemzetiségi vidékek bejárása, a helyi nemzetiségi vezetőkkel való kapcsolatfelvétel útján készített
el. Munkájának egyik legfontosabb üzenete, hogy fel kell hagyni a hatósági és oktatási próbálkozásokkal a
nemzetiségi nyelvhasználat és kultúraápolás visszaszorítására, mely csak dacot és ellenállást vált ki a
nemzetiségekből. A nemzetiségek jogait szabad nyelvhasználatukra és kultúrájuk kiteljesítésére biztosítani kell.
Jászi mindvégig, még a háború végén is a történelmi Magyarország megőrzésének talaján állt, de nem erővel és
1781

298

fel kell rázni, és meg kell velük értetni, hogy ők valójában néhány ezer privilegizált kiskirály
szolgái csupán. Nyugat-Európát pedig meg kell győzni arról, hogy a Magyarországon
tapasztalható „faji és osztályelnyomás” nem a dolgozó intelligencia bűne, hanem „egy
agonizáló oligarcha kétségbeesett, tehát esztelen erőlködése düledező privilégiumainak
fenntartásáért”. Meg kell nyerni a nyugat rokonszenvét és be kell bizonyítani, hogy a magyar
polgárság vissza akar térni 1848 valódi világtörténelmi hivatásához, mely nem a feudalizmus
védelme, hanem a polgári kultúra terjesztése Kelet felé. Ahogy 48-ban a központi eszme a
sajtószabadság volt, most ez az igazi forradalmi eszme az általános, egyenlő és titkos
választójog.1788 Ez fog átvezetni az új korszakba.1789
Valóban Jászi Oszkár üzenete egészen más értékrendszert közvetített, más megoldási
javaslatokat kínált az ország problémáinak megoldására, mint a Nemzeti Munkapárt vagy a
Kossuth-féle függetlenségi párt. 1912. március 15-én ugyanerre az újszerűségre, a többségi
társadalomtól való elkülönülésre mutatott rá Rubin László1790 beszédében, midőn azon
tűnődött, hogy ők, galileisták, egyáltalán miért is ünneplik március 15-ét. Tagadta azt a
történelemszemléletet, azt a múlthoz való viszonyulási módot, melyet az iskola erőltetett rájuk.
A múlthoz is egészen új utakon kívánta megtalálni a kapcsolatot, de felfedezte a közösséget
azokkal a múltbéli diákokkal, akik Martinovics kátéját másolták titokban egykoron, azokkal a
jurátusokkal, akik a reformországgyűléseken éltették az ellenzék szónokait és azokkal a
pilvaxbeliekhez csatlakozó sztrájkoló diákokkal, akik hasonlítottak azokhoz a fiatal
galileistákhoz, akik részt vettek a munkások nagy választójogi tüntetésében.1791 Legfőbb
vágyuk hogy idősebb társaiktól a „szociális igazságosság nagyobb szeretetében”
különbözzenek és legyenek olyan „forradalmiak, erősek és tanultak, hogy kaszinó- és
szolgabíró-szinvonal soha be ne olvassza őket.”1792 Csunderlik Péter értelmezésével
egyetérthetünk abban, hogy ezen az ünnepen felszólaló Kunfi Zsigmond beszéde a
balratolódást, a polgári radikalizmus értelmiségi eszmevilágtól a harcosabb
„munkásmozgalmi” szerepvállalás felé tett közelítést jelezte. Beszédében a nemzeti eszmének
és a szabadság, testvériség, egyenlőség jelszavainak új értelmezését adta, beszélt a társadalmi
osztályok küzdelméről és a fejlődés nagy perspektíváiról.1793
Polányi Károly 1913-ban már csak egy közös pontot talált, mely összekötheti a galileistákat a
márciusi ifjúsággal: ez pedig a meggyőződés, mely képes cselekvésre ösztönözni. Ez az az erő,
mely a 48-as ifjúságot a tettek mezejére hívta, és ez az, ami a galileistákat is cselekvésre kell,
hogy késztesse. Ebben a tekintetben lehet példát meríteni a 48-as ifjúságtól, más rokonságra,

erőszakkal, hanem nagyvonalú engedményekkel és gesztusokkal kívánta a problémát megoldani. Litván György
ezt liberális-demokratikus utópiának értékelte. Erről lásd LITVÁN 2003, 81-84. 1918 késő őszén, a Károlyikormány nemzetiségügyi minisztereként Jászi már nem tudta tartani magát korábbi elveihez, (melyet 1918-ban A
Monarchia jövője című könyvében fejtett ki), hanem ajánlatott tett a nemzetiségeknek a területi autonómiára, akik
ezt már akkor nem fogadták el, hanem céljuk az állam elhagyása lett. Lásd erre PÓK 2003, 174-175.
1788
Jászi már 1906-ban kifejtette a Huszadik Század hasábjain, hogy a radikális polgárságnak és a munkásságnak
össze kell fognia az általános választójog bevezetéséért. A szövetkezett munkásságnak és radikális polgárságnak
be kell látnia, hogy ez sokkal fontosabb, mint a hamis, demagóg nemzeti frázisok és közjogi követelések. Lásd
erre PÓK 1990, 144.
1789
Jászi beszédét lásd JÁSZI 1913.
1790
Rubin László író, publicista. A Galilei Kör egyik alapító tagja, később elnöke. A Huszadik Században és a
Szabadgondolatban jelentek meg írásai.
1791
Az 1912. március 4-i fővárosi szociáldemokrata tüntetésről van szó, melyhez csatlakozott a Galilei Kör
ifjúsága.
1792
RUBIN 1912, 19-21.
1793
Az idézetet hozza CSUNDERLIK 2016, 366.
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más közös elvre nem mutatott rá. Bátorította a fiatalokat arra, hogy azt tegyék, ami a
meggyőződésük, ne engedjék magukat befolyásolni a társadalmi elvárásoktól.1794
A Galilei Kör ünnepségeinek szimbólumvilága jelentősen eltért a hagyományos egyetemi
ifjúság ünnepségeiről ismert jelképektől. Míg ez utóbbin minden esetben a Himnusz és a Szózat
csendült fel, hazafias versként pedig elmaradhatatlan kelléke volt az ünnepségeknek Petőfi
Sándor Nemzeti Dala, vagy radikálisabb időszakokban Tóth Kálmán: Előre című függetlenségi
érzelmű költeménye, addig a Galilei Kör ifjúsága a Marseillaise-t1795 énekelte és a polgári
radikalizmussal szimpatizáló Adyt választotta első számú költőjének, valamint Petőfi radikális
költeményei mellett elsősorban a munkások költője, Csizmadia Sándor1796 verseiből
válogatott.1797 Az ünnepségeken a forradalmi, gyújtó hangú versek, illetve a munkásság, a
nincstelen proletárok iránt rokonszenvet ébresztő költemények váltották egymást. Csizmadia
Március című versében a proletárok forradalmát hirdeti meg, keresve és megtalálva az előképet
1848 márciusában. Soraiban a 48-as rabságra ítélt népet saját korának proletárjaival
azonosította. Itt Csizmadiának azt a törekvését érhetjük tetten, ahogy utólag igyekezett valami
közösséget találni a proletárok és 1848 között.1798 Szüksége volt a nemzetközi
szociáldemokráciának is olyan, nemcsak nemzetközi, hanem magyar történelmi előzményekre,
melyhez vissza lehetett nyúlni, mely segített a magyarországi munkásmozgalom önazonosságát
megtalálni és erősíteni. Az anyám mosni jár című vers az érzelmekre ható költői képekkel van
tele, mely rokonszenvet kelt a szegény mosónő iránt, aki a refrén szerint „másnak mosni jár”
és ellenszenvet ébreszt a „büszke, gőgös urakkal” szemben, akik „selyem bársony közt
pislognak unottan”.1799 Mindez a ledöntendő burzsoá, polgári világ iránti ellenszenv és gyűlölet
felkeltésére volt alkalmas.

„Egy ifjúság, amely nem érzi önmagában a világot alkotó örök tetterőt, az nem volna érdemes arra, hogy éljen.
Döntsék halomra a társadalmi megváltozhatatlanságok papírkulisszáit, tépjék össze a műsorokat, amelyeket
gyenge lelkek fogalmaztak meg a történelem tornája számára és lépjenek az élet színpadára a meggyőződés vakító
vértjében, mint a hős, aki teremt azzal, hogy létezik! Szétfoszlanak a kényszerképzetek, szétrebbennek a kísértetek
és Önök cselekedni fognak, mint ahogy Ők cselekedtek!” POLÁNYI 1913, 32.
1795
Pontosan nem állapítható meg minden esetben, hogy amikor a híradások a Marseillaise előadásáról szólnak,
akkor az a Csizmadia Sándor-féle Munkás-Marseillaise vagy az eredeti változat.
1796
Csizmadia Sándor (1871-1929) igazi proletár költő, apja vasúti őr, anyja mosónő volt. Ifjúságát a Viharsarok
szegényparaszti mozgalmaktól izzó területén élte. Négy elemit végzett. 1896-től a Népszava munkatársa, agitációs
tevékenységéért két és fél évig ült államfogházban. Ő írta az ún. Munkás-Marseillaise szövegét az eredeti dallamra.
A szociáldemokrata ünnepségeken rendszerint ezt énekelték. Az 1918-as kormány államtitkára, majd a
Tanácsköztársaság népbiztosa. A Tanácsköztársaság után megalapította a Nemzeti Munkáspártot és a Horthyrendszerben képviselői mandátumhoz jutott. Költészete meglehetősen egyszerű, allegorikus ellentétekre épít, mint
szegénység-gazdagság vagy a munkátlanok jóléte és a dolgozók nyomora stb. A munkásság öntudatosodását
hirdette. Verseiben egyaránt foglalkozott a nagyipari munkás és a szegényparasztok életével és nyomorúságával.
A dualizmus korszakában nagyon népszerű munkás-költő, a szociáldemokrata párt rendezvényein rendszeresen
felbukkantak költeményei. Költészetére bővebben lásd MIT 1965, 4. köt. 668-670. és NAGY D. 1987, 118-119.
1797
Versek, melyeket pontosan be lehet azonosítani a Galilei Kör ünnepségein felcsendültek közül az említett,
kiemelt fontosságú Ady verseken kívül: 1909-ben Gyagyovszki Emil: Az utca, Csizmadia Sándor: Az igazság felé
és az Anyám mosni jár. 1910-ben Babits Mihály: Sugár, Petőfi Sándor: A magyar ifjakhoz, Kosztolányi Dezső:
Hídon, Csizmadia Sándor: Március, Kiss József: Tüzek. 1911-ben felolvasták Anatole France-nak Victor Hugo
emlékünnepén mondott beszédét és elhangzott Edmond Rostand: Óda a felkelő naphoz. 1912-ben Révész Béla:
Szocialisták című novelláját olvasták fel. A verseket felsorolja és egyes esetekben azok üzeneteit elemzi
CSUNDERLIK 2016, 361-367.
1798
A verset lásd PROLETÁROK 1906, 28-29.
1799
PROLETÁROK 1906, 31-32.
1794
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De nemcsak a munkásság, hanem a polgári költők verseiből is válogattak, a formabontó Ady
mellett Babits Mihály vagy Kosztolányi Dezső egy-egy újszerű költeménye is felbukkant1800,
nem beszélve Kiss Józsefről,1801 aki ezekben az években már inkább maradinak számított. Kiss
József valójában az 1880-as, 1890-es évek legnépszerűbb költőjeként a hivatalos Magyarország
képviselőjének tekinthető, A Hét című folyóirat főszerkesztője volt. De az 1896-ban keletkezett
Tüzek című verse, mely a galileisták ünnepségén elhangzott, igazi forradalmi líra, könnyen
lehetett alkalmazni egy új márciusban hívő, a radikális változást igénylő fiatalok érzelmeinek
megtámogatásához, bár a költő maga a versben a forradalmi célkitűzés tárgyát pontosan nem
határozta meg, csak – érzékelve korának társadalmi problémáit – feltette a költői kérdést: hogy
mi lesz, ha a tömegek elindulnak.1802
1912-1913-ban a választójog kérdése volt az a sarkalatos probléma, mely központi helyet
foglalt el az ellenéki március 15-i megemlékezéseken. 1912 márciusában a Justh-párt és a
szociáldemokraták közötti együttműködés az általános választójog érdekében több
megmozdulást is eredményezett. Március 4-én óriási méretű, a szociáldemokraták által
szervezett népgyűlést tartottak a Hősök terén (mert a Parlament előtti teret nem engedélyezték
számukra). Délelőtt általános sztrájk is volt szerte az országban. A rendőrség becslése szerint a
fővárosban kb. 25.000 ember volt a tüntetésen, az Egyetértés szerint legalább 60.000. A
népgyűlés legfontosabb üzenete a szociáldemokraták részről az volt, hogy támogatják a Justhpárt küzdelmét az általános választójogért folyó harcban.1803
A szociáldemokraták március 15-i ünnepségeinek középpontjában már korábban is a
választójogi követelések álltak. 1912. március 15-e alkalmából estére a szociáldemokrata
munkásság hét helyszínen egyszerre hívott össze népgyűlést, melyek mindegyikén több száz
munkás követelte az általános választójogot. A rendezvényeken a munkásság (Garbai Sándor,
Buckinger Manó, Farkas István) és a Justh-párt képviselői (Batthyány Tivadar, Lovászy
Márton) tartottak beszédeket.1804 A népgyűléseket követően este nyolc órakor a különféle
csoportok a Justh-párt Rákóczi utcai helyisége elé vonultak, ahol Justh Gyula tartott ünnepi
beszédet számukra, melyben felháborodva hangsúlyozta, hogy az eltelt 64 év alatt ugyancsak
kevés történt az eredeti 1848-as eszme, a szabadság, egyenlőség, testvériség megvalósítására.
Évtizedek mulasztását kell pótolni és addig nem szabad megállni, amíg meg nem valósul a
valódi népképviselet alapja, a becsületes választójog. Kunfi Zsigmond arra mutatott rá, hogy a
Babits 1909-es Sugár című verse talán inkább a fiatalokhoz közel álló témaválasztása, a szerelem testiségének
újszerű megjelenítése miatt kerülhetett a műsorra, míg Kosztolányi 1907-es Hídon című verse az ifjúság kivételes,
ígéretekkel teli állapotának szimbolikus megörökítése miatt került a fiatalok érdeklődési körébe.
1801
Kiss József nagy szegénységben élő, zsidó szülők gyermekéből lett tanító, akit még a hazai romantika egyik
vezéralakja, Toldy Ferenc mutatott be a Kisfaludy Társaságban 1876-ban. Költészete abban az időben vált
népszerűvé midőn Arany János halála és Ady Endre fellépése között kisebb űr keletkezett a magyar irodalmi
életben. Kezdetben A Hétben ő maga adott fórumot az új költészetet képviselőinek (pl. Adynak), de végül, amikor
a Nyugat megindult, már határozottan ellenük fordult. Kiss József a hagyományok költője lett az újítókkal
szemben. A Tüzek című népszerű verse ez utóbbinak egy irodalmi szempontból igen szépen és jól sikerült
megfogalmazása. Költészetének nyelvezete igen gazdag és színes, Arany után és Ady előtt „ő ír a legszebben és
legnagyobb szókinccsel magyarul.” Lásd erről bővebben HEGEDŰS 1976, 209-212.
1802
„Haragvó isten! Mi lesz a világból, / Ha egyszer a kőszén öntudatra jut, / S a buta rög megindul magától / S
a sistergő katlan majd egyszer kifut. // Ha összeomlik mindaz, ami korhadt, / Mi évezredek véres bálványa volt, /
És oduikból elővánszorognak / A rászedett, a megcsalt milliók... / Látom mozdulni, – látom keveredni – / Egy új
Marseillaise gyujtó hanginál, / Az ócska tetőkbe üszköket vetni.. ./ Míg az utolsó is véres lángban áll!” KISS 2001,
166-067.
1803
Egyetértés, 47. évf. 1912. márc. 5. 55. sz. 7-8.
1804
A Szondy utcában Rády Sándor, a Garay téren Garbai Sándor és a Justh-párti Batthyány Tivadar, a Dob utcaVörösmarty utca sarkán Buchinger Manó, a Kazinczy u. 15. előtt Klárik Ferenc és Lajos Dénes, a Tisza Kálmán
téren Ormos Ede és Pete Nándor, a Bérkocsis utcánál Csizmadia Sándor, a Práter utca – Futó utca sarkán Farkas
István és Lovászy Márton.
1800
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nép el van készülve, hogy a márciusi forradalmat, ha kell, megismételje. A jobbágyfelszabadítás
szükségességét a mágnásokkal is a lámpavasak és a kiélesített kaszák láttatták be.1805 A
népgyűlésen a Feministák Egyesületének képviselői röplapokat osztogattak az általános
választójognak a nőkre vonatkozó kiterjesztése érdekében.1806 A tüntetőket, akik a beszédeket
követően a Népszava szerkesztősége elé vonultak, a rendőrség oszlatta szét, miután a tüntetés
csak a Rákóczi út útvonalára lett engedélyezve.1807
A március 15-ét követő hét vasárnapján, március 24-én a Justh-párt rendezett nagygyűlést az
általános választójogért. Bár az esemény maga nem március 15-én történt, azért szorosan
kapcsolódott a 48-as kultuszhoz, hiszen a Múzeumkertben tartották meg és a szónokok közül
többen is az 1848-as eszmékre hivatkoztak. Hivatalosan ez a Justh-párt rendezvénye volt, de
számos szociáldemokrata érzelmű munkás is csatlakozott hozzá. Az engedély is úgy szólt, hogy
csak nemzetiszínű zászlók használhatók, a vörös szín (a szociáldemokraták színe) be volt tiltva.
Ennek ellenére a sajtó kiemelte, hogy az elnöki emelvény piros és nemzetiszínű drapériával volt
bevonva. Értelmezhetjük ezt úgy is, mint a választójogi együttműködés szimbolikus
megjelenítését a két párt részéről. A népgyűlést a Justh-párt is – hasonlóan a március 4-i
szociáldemokrata megmozduláshoz – a Parlament előtti térre jelentette be, ám ezt Boda Dezső
fővárosi rendőrfőkapitány számukra is megtiltotta a fővárosi tanács március 21-i 39921. sz.
határozatára hivatkozva. Így került a népgyűlés helyszíne a Múzeumkertbe, és az országház elé
csak a felvonulást engedélyezték a hatóságok, azzal a kitétellel, hogy a tömeg a megérkezése
után azonnal feloszlik. A múzeumkerti népgyűlésen Holló Lajos, Justh Gyula, Batthyány
Tivadar és Földes Béla országgyűlési képviselők beszéltek, valamint Jászi Oszkár, Giesswein
Sándor és Barabás Béla. Justh Gyula és Batthyány Tivadar utaltak az 1848. márciusi
forradalomra, mely ugyanerről a helyről indult. Jászi Oszkár hangsúlyozta, hogy a választójog
érdekében meg kell szűnnie az osztályellentéteknek. Sajó János határozati javaslatot nyújtott
be, melyet a gyűlés elfogadott. Ebben a résztvevők kérték a képviselőházat, hogy „minden
egyéb parlamenti munkát félretéve haladék nélkül valósítsa meg az ország demokratikus,
szociális és gazdasági fejlődését egyedül biztosító és a modern korszellemnek egyedül megfelelő
általános, egyenlő és titkos, községenkénti választójogot.”1808 A népgyűlést követően a tömeg
a Parlament elé ment, ahol végül nem sikerült békésen feloszlani, ugyanis a tüntetők
összetűzésbe kerültek a rendőrökkel, akik a térre kordont vontak és már be sem engedték az
embereket, hiába hangoztatták Justhék, hogy engedélyük van a Parlament elé vonulni. Végül
elszabadultak az indulatok és a tömeget erőszakkal kellett eloszlatni. 1809
A választójog kérdése körül kialakult indulatok a következő évben 1913. március 15-ére
csúcsosodtak ki, ugyanis a képviselőház március 7-én elfogadta a kormány által 1912.
december 31-én beterjesztett választási törvényjavaslatot, mely nem az általános választójog
Világ, 3. évf. 1912. márc. 16. 4.
„Munkások, munkásnők! Ti ma az általános választójog mellett tüntettek. Igazságot követeltek, jogot és
egyenlőséget. Ne feledjétek el, hogy általános csak az a választójog, amely a nőkre is kiterjed. Követeléstek tehát
csak akkor jogos és igazságos, ha a nők választójogára is vonatkozik. A nő, mint munkás, mint anya, mint adózó
polgár, a társadalom minden terhéből viseli a maga részét, követelheti tehát, hogy a munkást, a kötelezettségeket
teljesítő embert megillető minden jogban is részesítsék.” Világ, 3. évf. 1912. márc. 16. 4.
1807
Egyetértés, 47. évf. 1912. márc. 16. 65. sz. 8.
1808
Egyetértés, 47. évf. 1912. márc. 26. 73. sz. 3.
1809
A Parlament előtt egy munkás az esernyőjére vörös zsebkendőt kötött és azt lobogtatta, mire Rezsny Aurél
rendőrfogalmazó rászólt, hogy vegye le azt a vörös rongyot, de nem engedelmeskedett, erre a rendőr megütötte a
munkást. Az 1006. sz. lovasrendőr kardot rántott, hogy megvédje a fogalmazót, mire a többi rendőr is kardot
rántott és támadást intézett a tömeg ellen. Közben Justh Gyula és Holló Lajos a Parlament lépcsőjéről csitították a
tömeget és kérték az embereket a távozásra. Ezt követően folytatódott a randalírozás a Teréz körúton. Az
események leírását lásd Egyetértés, 47. évf. 1912. márc. 26. 73. sz. 3.
1805
1806

302

alapján állt.1810 Az ellenzék nem ment el a törvény tárgyalására, így az ötödik tárgyalási napon
általánosságban és részleteiben is el tudták fogadni a törvényt.1811 Ezt követően március 8-án
Darvai Fülöp beterjesztette az új házszabályokat, mely tartalmazta a klotürt és az elnöki jogkör
további kiterjesztését.
Így 1913-ban a március 15-i ünnep az új választójogi törvény elfogadása és az új házszabályok
okozta sokkhatás alatt telt. Ezek ismét összekovácsolták az ellenzéki pártokat.1812 A
szociáldemokraták március 4-re általános sztrájkot hirdettek, amit végül az utolsó pillanatban a
fenyegető karhatalom megjelenése miatt (a katonák kint álltak az utcasarkokon) lemondtak.1813
A március 15-i ünnepségeken, sok helyen – az országnak az ellenzék részéről
alkotmányellenesnek ítélt állapota elleni tiltakozásul – a fekete gyász alkalmazásának
különböző módjai jelentek meg.
Március 15-én az I. kerületi Kossuth-párt rendezvényén, a Koronaőr utcai polgári leányiskola
tornatermében, Szebeny Antal1814 országgyűlési képviselő jelenlétében, Apponyi Albert
mondott ünnepi beszédet. Apponyi az ünnep reggelén azon gondolkodott, hogy a nemzeti színű
vagy a gyászlobogót tűzesse-e ki a házára az ország szomorú, alkotmányellenes állapota miatt.
Beszédében az új választójogi törvény ellen tiltakozott. „A képviselőház ma ülést tartott. Amint
mondták jogkiterjesztés eszközöltetett, amelyről én mondom, hogy a legbotrányosabb
népcsalás, amelyet valaha nemzettel szemben elkövettek.” Apponyi nem volt híve az általános
választójognak1815, de jogkiterjesztést akart, ezért finoman fogalmazott: „Úgy kell ünnepelnünk
a márciusi nagy napokat, (…) hogy valóvá tesszük az igazi népképviseletet, az egész népnek
képviseletét és ezen a széles alapon valóvá és kivívhatóvá tesszük a nemzeti lét teljességét, a
nemzet függetlenségét.”1816

Az 1913. március 7-én elfogadott törvény (1913.14. tc.), mely alapján már nem tartottak választást a dualizmus
időszakában, 400 ezerrel növelte a választásra jogosultak számát. A törvény választói jogot adott a 24 év feletti
férfiaknak középiskolai végzettség és állandó lakhely esetén. Középiskolai végzettség nélkül és állandó lakhellyel
30 évben szabta meg a korhatárt. A népiskola 6 osztályát elvégzettek még adócenzus alá is estek. Írni-olvasni
tudással, de iskolai végzettség hiányában 20 korona egyenes állami adó mellett lehetett szavazni. Írni-olvasni tudás
hiányában 40 korona egyenes állami adó volt a cenzus mértéke. A választhatóság feltételét választójoggal való
rendelkezés és 30 éves korhatárban szabta meg. 413-ról 435-re emelete a mandátumok számát. A szavazás nyílt
maradt, de a fővárosban és a törvényhatósági jogú városokban titkos és listás szavazást írt elő. Külön paragrafusok
rendelkeztek az elemi iskolai végzettség és az írni-olvasni tudás megállapításának módjáról.
1811
Egyébként a Munkapárt sem volt egységes a kérdésben. A részleteket tekintve pl. Lukács György
indítványozta, hogy a diplomás nők kapjanak szavazati jogot (ezt többen pártolták), sokan pedig a kettős korhatár
ellen voltak és egységes korhatárt akartak 24 vagy 26 évben. A törvényjavaslat általános szavazásánál a 250 fős
Munkapártból csak 163 fő szavazott, az egyes részletkérdéseknél még kevesebben, a korhatár kérdésénél 35-40
voks kontra 45-50 győzött csak a kormány javaslata. Egyetértés, 49. évf. 1913. márc. 8. 58.. sz. 4.
1812
Az ünnep előtti napokban 1913. márciusi 8-10 között az ellenzéki pártok vezérei (Kossuth Ferenc, Apponyi
Albert, Andrássy Gyula, Vázsonyi Vilmos, Désy Zoltán) ismét összeültek és közös program megalkotásán
dolgoztak, melynek alapjai az Ausztriával kötendő kiegyezésre és az új balkáni kereskedelmi szerződésekre való
felkészülés, az adótörvények revíziója, a választójogi reform és a házszabály hatályon kívül helyezése, valamint
minden 1912. június 4-e után hozott házhatározat reparációjának elérése voltak. Céljuk legalább olyan mérvű
választójogi reform megvalósítása, mint az ellenzék tervezete és egy klotűrmentes végleges házszabály. Tervbe
vették, hogy a perszonálunió hangoztatását elejtik, s általában egy teljesen kormányképes programot kívánnak
összeállítani, de a nemzeti akarat szem előtt tartásával úgy, hogy az új pártba az eddig 48-asok és 67-esek skrupulus
nélkül beléphessenek. Elnökké Wekerle Sándort akarták felkérni. Egyetértés, 49. évf. 1913. márc. 11. 60. sz. 2.
1813
A párt vezetőségének a sztrájk lemondásáról szóló felhívását lásd Népszava, 41. évf. 1913. márc. 5. 55. sz. 1.
1814
Szebeny Antal 1906-ban és 1910-ben Budapest I. kerületének képviselője függetlenségi programmal. A
Kossuth-párt tagja. OGY. ALM. 1910, 424.
1815
Lásd erre Károlyi Mihály megjegyzését KÁROLYI 2013, 46.
1816
Egyetértés, 49. évf. 1913. márc. 16. 65. sz. 6.
1810
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Az egyetemi ifjúság ünnepét – a fent említett ellenzéki összefogásnak köszönhetően – 1913ban ismét ellepték az ellenzéki (Justh-párti, Kossuth-párti és néppárti) politikusok. Micsoda
különbség ez az előző évi 1912-es megemlékezéshez képest, amikor még Herczeg Ferenc a
kormány politikája mellett agitált az ünnep alkalmából a fiatalok megnyerésére. Most e
kiélezett feszült politikai légkörben – nyilvánvalóan – az ellenzéki politikusok számára is
fontosabbá vált az együttműködés az ifjúsággal. A Vigadóbeli matinén megjelent a
függetlenségi Justh-párt részéről Justh Gyula, Bakonyi Samu,1817Csuha István,1818 Fráter
Loránt,1819 Justh János,1820 a Kossuth-párt részéről Posgay Miklós,1821 Désy Zoltán,1822 a
pártonkívüli függetlenségi képviselők közül Putnoky Móricz,1823 a Katolikus Néppárt részéről
Zichy Aladár, Huszár Károly,1824 Haller István,1825 Szmrecsányi György.1826 Megjelent még
Barabás Béla, volt függetlenségi párti képviselő és Palugyay Móric főispán.1827 Jelen voltak az
egyetem vezetői: Kiss János rektor és mind a négy fakultás dékánja, a tanári kar tagjai, a honvéd
menház tagja Mezey József tüzérhadnagy és Barnaffy György őrmester vezetésével. Erősen
politikai tartalmú ünnepi beszédében Sághy Gyula egyetemi tanár nem fojtotta vissza
ellenszenvét a Tisza-rendszerrel szemben, midőn összehasonlította az 1848-as helyzetet saját
korával: „Akkor a nemzet a legteljesebb dagály korszakát élte, sajnos, úgy látszik, hogy ma az
apály korszakában élünk. Sőt ha állami és társadalmi életünk széles mezején széttekintünk, a
nemzeti hanyatlás oly megdöbbentő tüneteivel találkozunk, amelyek a kishitűséget sokat
szenvedett szép hazánk jövője felett egész a kétségbeesésig képesek fokozni, mert könnyen a
végmegsemmisülés felé közeledés előjeleként tűnhetnek fel. Alkotmányunk legerősebb
alapkövei és oszlopai aláaknázva inognak…”1828 Egyetlen reménye maradt nemzetnek
véleménye szerint, az ifjúság. A közönség Justhot akarta hallani, aki nemcsak az aktuális
demokráciaellenes politikát szidta,1829 hanem továbbra is hirdette a független Magyarország
eszméjét. Át akarta adni az ifjúságnak azt a zászlót, melynek egyik oldalán a „Szabadság!
Egyenlőség! Testvériség!” hármas jelszava van írva, másik oldalán pedig a „Független, szabad
Magyarország!” Justhot az ünnepség után az ifjúság lakásáig kísérte, ahol a politikus
búcsúszavaiban megköszönte a lelkesedést, melyből erőt kívánt meríteni a további
Bakonyi Soma 1901-ben, 1905-ben, 1906-ban és 1910-ben függetlenségi (1910-ben Justh-párti) programmal
Debrecen város II. kerületének országgyűlési képviselője. OGY. ALM. 1910, 223-224.
1818
Csuha István Ung megye Szobránc kerületének Justh-párti képviselője. OGY. ALM. 1910, 255-256.
1819
Fráter Loránt a Bihar megyei székelyhidi kerület képviselője Justh-párti programmal. OGY. ALM. 1910, 275276.
1820
Justh János Justh Gyula fia. 1906-ban és 1910-ben függetlenségi programmal a hajdúszoboszlói kerület
választotta képviselővé. OGY. ALM. 1910, 313-314.
1821
Posgay Miklós a dunakeceli kerület Kossuth-párti képviselője. OGY. ALM. 1910, 393.
1822
Désy Zoltán Marosvásárhely II. kerületének Kossuth-párti képviselője. 1892-ben nemzeti párti képviselő,
1905-ben függetlenségi párti képviselő. A koalíciós kormány idején a pénzügyminisztérium államtitkára. OGY.
ALM. 1910, 264. Ő vádolta meg Lukács László miniszterelnököt a sikkasztás vádjával 1912-ben.
1823
Putnok kerület függetlenségi képviselője 1892 óta. A Függetlenségi Párt kettészakadása után egyik párthoz
sem csatlakozott, hanem mint pártonkívüli függetlenségi választották meg 1910-ben. OGY. ALM. 1910, 394.
1824
Huszár Károly a magyarországi keresztényszocialista mozgalom egyik megalapítója, 1910-ben a Vas megyei
sárvári kerületben választották képviselővé a Katolikus Néppárt programjával. OGY. ALM. 1910, 302-303.
1825
Haller István a Sopron megyei Lövő kerület országgyűlési képviselője a Katolikus Néppárt programjával.
OGY. ALM. 1910, 284.
1826
Szmrecsányi György Nyitra megye Zsámbokrét kerületének országgyűlési képviselője a Katolikus Néppárt
programjával. 1905-ben még szabadelvű párti képviselő az alsókubini kerületben, 1906-ban és 1910-ben viszont
már a Néppárttal jutott be a képviselőházba. OGY. ALM. 1910, 435.
1827
Szeged-Nagykikinda-Nagybecskereki Egyesült Helyiérdekű Vasút Rt. igazgatósági tagja, Liptó megye
főispánja.
1828
Egyetértés, 49. évf. 1913. márc. 16. 65. sz. 5.
1829
„…eljöttünk, hogy megvonjuk azt a bizonyos demokracionális vonalat az ünneplők között és azok között, akik
a Duna part egy másik házában ma leteszik az abszolút uralomnak zárókövét.” Egyetértés, 49. évf. 1913. márc.
16. 65. sz. 5.
1817
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küzdelemhez, melynek célja „kiírtani Magyarország kormányzásából a panamát”1830 Ennek
legszükségesebb eszköze pedig csakis az általános egyenlő és titkos választójog lehet,
hangsúlyozta.1831
A kormány által elfogadott választójogi törvény elleni tiltakozás olyannyira összehozta a
különféle ideológiai alapon álló ellenzéki pártokat, hogy az a különleges helyzet állt elő, hogy
március 16-án a Vigadóban rendezett népgyűlést1832 követően a Petőfi-szobornál együtt
tiltakozott március 15-e alkalmából a törvény ellen a Kossuth-párt részéről Apponyi Albert a
nemzetközi munkásmozgalom szociáldemokrata politikusaival, valamint a Justh-párti
függetlenségiekkel és a polgári radikális gondolkodókkal. Apponyi Albert – tudomásunk
szerint – ezt az esetet leszámítva, soha nem ment ki a Petőfi-szoborhoz március 15-e
alkalmából, mely hagyományosan az egyetemi ifjúság, a polgári radikálisok, illetve a
nemzetközi szocialisták megemlékezetéseinek színhelye volt.
A népgyűlésen az alkalomhoz és a helyzethez igazodva Apponyi a forradalmi „Tisztelt
polgártársak!” megszólítással kezdte beszédét, melyben részletesen kifejtette, hogyan fosztja
meg az új törvény a választói jogosultságtól azokat, akik nem tetszenek a kormánynak és
ostorozta a főrendiházat, mely jelen állapotában nem alkalmas alkotmányos funkciójának
betöltésére.1833 Justh Gyula azt hangoztatta, hogy addig ebben az országban béke és nyugalom
nem lesz, míg a jogrendet helyre nem állítják, míg a korrupciót ki nem irtják, míg meg nem
születik az igazi demokráciának megfelelő általános egyenlő és titkos választójogi törvény. A
népgyűlés résztvevői Springer Ferenc indítványára határozati javaslatot fogadtak el, miszerint
az ellenzék addig nem járul hozzá a rendes parlamenti állapot helyreállításához, míg az új
„jogfosztó” választójogi törvényt el nem takarítják az útból és el nem fogadnak egy olyan
választójogi törvényt, mely az ellenzék tervezetében szerepel. Buchiger Manó hangsúlyozta,
hogy a szövetkezett ellenzék a választójogért folytatott küzdelemben számíthat a
szociáldemokrata munkásság támogatására. Vázsonyi Vilmos ingerült hangon kelt ki Tisza és
Lukács ellen. Utalt a március 15-i ünnepre, midőn a két politikust „megfordított márciusi
ifjaknak” bélyegezte, akik most „összetörnék Landerer és Heckenastnál a sajtót, az öreg
Táncsicsot pedig diadalmenettel vinnék vissza börtönébe. Ha az az alkotmány, hogy nem juthat
szóhoz, akinek nincs vagyona vagy nem lett 30 éves, akkor ne engedjék meg a népnek, hogy
„már 21 éves korától fogva meghaljon az országáért, ne engedjék meg ezt nekik, csak 30 éves
kora után, és ha ki tudja mutatni a hat elemi osztályt és egyéb szükséges kellékeket.”1834

1830

Utalás Lukács László miniszterelnök sikkasztási ügyére. Lukács 1910-ben, pénzügyminiszter korában 4,5
millió koronát vett fel a Magyar Banktól a Nemzeti Munkapárt választási céljaira. A bank cserébe a margitszigeti
Kaszinót kapta. Désy Zoltán ellenzéki képviselő ezért több alkalommal „Európa legnagyobb panamistájának”
nevezte a miniszterelnököt. A kormányfő nyilvános becsületsértés címén pert indított a képviselő ellen. A vádak
azonban igazolódtak, és a királyi tábla Désyt felmentette. A kormányfő 1913 júniusában kénytelen volt benyújtania
lemondását.
1831
Egyetértés, 49. évf. 1913. márc. 16. 65. sz. 6.
1832
Március 16-án vasárnap a szövetkezett ellenzék, a Szociáldemokrata Párt, a Demokrata Párt és a Választójog
Országos Szövetsége népgyűlést rendezett a Vigadóban tiltakozásul a választójogi törvény ellen. A népgyűlést
összekötötték március 15-ére való megemlékezéssel azáltal, hogy a gyűlés után a résztvevők közösen kivonultak
a Petőfi-szoborhoz. Az események leírását lásd Egyetértés, 49. évf. 1913. márc. 18. 66. sz. 4.
1833
„Amikor néhány nap előtt az utolsó kísérletet megtettük arra nézve, hogy a többség alkotmányos
lelkiismeretéhez fordulva megállítsuk őt azon a vészteljes úton, hogy jogkiterjesztésnek csúfolt jogfosztási
javaslatát kellő megvitatás nélkül keresztül erőszakolja, egyszersmind ünnepélyes fogadalmat tettünk, hogy
mireánk nézve ez a kérdés nyugvópontra nem jutott, hanem mi tovább is mindnyájan, akik végre a célra
szövetkeztünk ernyedetlen és kitartó küzdelmet fogunk folytatni a becsületes, valódi demokrata népparlamentnek
kivívásáért.” Egyetértés, 49. évf. 1913. márc. 18. 66. sz. 4.
1834
Egyetértés, 49. évf. 1913. márc. 18. 66. sz. 4.
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A nagygyűlés után a résztvevők kivonultak a Petőfi-szoborhoz, mint említettük korábban. Ezzel
a választójogi gyűlés átlényegült március 15-i ünnepséggé. Először és utoljára találkozunk a
korszakban olyan megemlékezéssel, ahol a függetlenségi ellenzék, a kereszténydemokrata
néppárt a nemzetközi szociáldemokratákkal közösen ünnepelt. Feltűnő, hogy míg az előző évi
március 24-i nagy választójogi népgyűlésen ott voltak a polgári radikalizmus képviselői (Jászi
Oszkár) is, addig most 1913-ban nem találjuk őket ezen az általános választójogot követelő
március 15-i ünnepen. A két függetlenségi párt két külön csoportban érkezett. Az egyikben a
Justh-pártiak: Justh Gyula, Bakonyi Samu, Szmercsányi György, Huszár Károly, Palugyay
Móric, Lovászy Márton, a másikban Appponyi Albert, Désy Zoltán és két korábbi függetlenségi
képviselő Tóth János1835 és Hammersberg László1836.
Garbai Sándor mondott ünnepi beszédet a szociáldemokraták képviseletében. Beszédében a
politikus segítségül hívta Petőfi alakját a választójogi küzdelem jogosságának
alátámasztásához. Petőfi a nemzetközi szociáldemokrácia számára is elfogadható volt,
pontosabban a költő világszabadság iránti vágya és a feudális kötöttségek elleni küzdelme
könnyen átültethető volt a szociáldemokrácia törekvéseinek megtámogatásához. Garbai
tisztelettel beszélt Petőfiről, de ha figyelmesen olvassuk szavait, szembetűnő, hogy kerülte
Petőfi magyarságát. Csupán a történelem nagy alakjának tekintette, (magyar történelemről nem
tett említést), és a költő világszabadságért folytatott küzdelmét emelte ki, mely párhuzamba
állítható a szocialisták nemzetköziségével és nemzetközi küzdelmével. A szociáldemokrácia
már az első ünneplésektől (1898) kezdve igyekezett kisajátítani Petőfit magának azt
hangsúlyozva, hogy a lánglelkű költő világszabadság iránti vágyát igazán csak a nemzetközi
munkásmozgalom képviselői érthetik meg, azok, akik a népszabadságért küzdenek.1837
Apponyi is beszélt a szobornál, bár ez nem volt beharangozva. A jelen lévő tömeg spontán
követelte az emelvényre. Apponyi a népgyűléshez hasonlóan most is kitűnően alkalmazkodott
a közönség igényéhez. Hangsúlyozta, hogy a választójogi küzdelemben eltűnnek az osztályok
közötti különbséget, bár ezt a kifejezést, hogy osztály nem használta. „Nincs itt közöttünk se
polgár, se munkás. Nincs se demokrata, se arisztokrata csak a magyar nép van itt, amelynek
minden tagja többszörös erőfeszítéssel küzd, hogy szegényebb sorsú testvére is részesüljön a
boldogulás feltételeiben, alkotmányos jogokban!”1838
A szobornál nem hangzott el sem a Nemzeti Dal, sem a Szózat, sem a Himnusz, de a Marseillaise
sem. Az első három vers a függetlenségi érzelmű, hagyományos politika szimbólumvilágába
tartozott, míg a Marseillaise a nemzetközi szociáldemokrácia himnuszaként funkcionált.
Tudjuk, a szociáldemokrácia a Himnusz és a Szózat tagadását hirdette, ezt láttuk már az 1898as megemlékezés botrányos jeleneteinél is, midőn a magyar nemzeti jelképeket a Marseillaise
éneklésével nyomták el. A szimbólumok használatát tekintve ez kompromisszumos
Tóth János Jász-Nagykun-Szolnok megye Mezőtúr kerületének országgyűlési képviselője volt 1892 és 1910
között függetlenségi programmal. Ogy. Alm. 1906, 249-150.
1836
Hammersberg László Abaúj-Torna megye Garbócbogdány kerületének volt képviselője 1901-ben még
szabadelvű párti programmal, majd Apponyival együtt lépett be a Függetlenségi Pártba. 1905-ben és 1906-ban
függetlenségi programmal képviselte kerületét. OGY. ALM. 1906, 114.
1837
„Megállunk előtted, ércemléke és büszkesége a történelemnek – Petőfi Sándor! (…) Két emberöltő előtt tűnt
el legendás alakod, hátrahagyva tanításaidat, amelyekből nemcsak egy maroknyi nép, a miénk, de az egész világ
elnyomott népe meríthet a szabadságért való készséget és lelkesedést. (…) Mert nagy voltál és verseid a
népszabadságért voltak, - nem tudott más megérteni soha, csak mi, akik a nép szabadságáért küzdöttünk. (…) A te
szabadságod kell nekünk, amelynek egyetlen burája van: a magas égbolt és tere, érvényesülési helye az egész
világ! (…) Te voltál az egyetlen európai ember ebben az országban, aki már akkor azt mondottad: inkább a fúvó
paripák tiporják szét a testemet, mint hogy világszabadság nélkül, ágyban, párnák közt haljak meg.” Népszava,
41. évf. 1913. márc. 18. 56. sz.. 5-6.
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Egyetértés, 49. évf. 1913. márc. 18. 66. sz. 5.
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megoldásként értelmezhető. Nyilván egyik politikai erő sem kívánta a másik táborát
megsérteni, ingerelni a közös cél érdekében. A Nemzeti Dal helyett a szobor előtti emelvényről
1913-ban Balassa Jenő Petőfi: A nép nevében! című radikális versét szavalta.
A Népszava is csodálattal kommentálta, hogy egy táborban küzd a „konzervatív ellenzék”, azaz
a függetlenségiek és a nemzetközi munkásmozgalom azért, hogy megvalósítsák a
választójogban az ellenzék által meghatározott „közös minimumot”.1839
Az Országos Keresztényszocialista Párt március 16-án vasárnap külön megemlékezést tartott a
Petőfi-szobornál. A párt – bár a Tisza-rendszer ellenzékének számított – nem csatlakozott a
szociáldemokrata–függetlenségi–demokrata együttműködéshez. A keresztényszocialisták
ünnepségén részt vettek egyes katolikus néppárti képviselők is. A szónok először Baránszky
Gyula, fővárosi bizottsági tag volt, majd a tömeg Huszár Károly néppárti képviselőt akarta
hallani. Huszár keményen ostorozta a Tisza kormányt, ezért a rendőrség többször is meg akarta
vonni tőle a szót. Március 15-e vívmányaira emlékeztetve kijelentette, hogy „ma oda jutottunk,
hogy minden elveszett, nincs sajtószabadság, nincs kormányfelelősség, nincs nemzeti bank, de
van Magyar Bank, mely köztisztviselőket négy millióval megvesztegetett és vannak
köztisztviselők, akik e pénzből élősködtek.”1840 Tiszáék a 48-as nagy alkotásokat egymásután
teszik tönkre – hangsúlyozta – már az esküdtszéket is el akarják törölni, és az egyenlőség
helyébe 30 éves korhatárokat állítanak.1841
1914-ben a Tisza-rendszerrel szembeni tehetetlenség felett érzett düh még inkább rányomta
bélyegét az ellenzéki március 15-i ünnepségekre, de a korábbi két évben tapasztalt
együttműködési törekvés a függetlenségi és demokrata politikai erők valamint a
szociáldemokraták között a közös ünneplésre ez évben már elmaradt.1842
Több vidéki városban a függetlenségi pártkörök azzal tiltakoztak Tisza-rendszere ellen, hogy
nem tartották meg a szokásos március 15-i megemlékezéseket, mondván nincs mit ünnepelni,
hiszen a kormány éppen azokat a jogokat veszi el erőszakkal a nemzettől, melyekért a 48-as
dicső forradalmárok életüket áldozták. Nagyszombatban az ünnep hajnalán csupán egy
gyászfátyolos babérkoszorút helyeztek az elesett hősök emlékére felállított emlékszoborra.1843
A győri Függetlenségi és 48-as Párt sem ünnepelt, hanem március idusát gyásznapnak
minősítette.1844 Zentán a függetlenségi körben még gyászünnepet is rendeztek, a kör helyiségére
kitűzik a gyászlobogót, a honvéd hősökért gyászmisét mondtak és testületileg kivonulnak a
temetőbe a honvédsírokhoz, ahol gyászbeszédeket tartottak.1845 Nagyenyeden a függetlenségi
pártkör tagjai nem ünnepeltek, hanem otthon maradtak és kitűzték a gyászlobogót.1846

Népszava, 41. évf. 1913. márc. 18. 56. sz.. 5.
Utalás Lukács László sikkasztási ügyére.
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Egyetértés, 49. évf. 1913. márc. 18. 66. sz. 10.
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Klárik Ferenc, a szociáldemokraták Petőfi-szobornál tartott ünnepségén elmondott beszédéből is ez a
határozott elkülönülés olvasható ki, midőn megkülönböztette egymástól a polgárság és a munkásság ünneplésének
lényegét. Véleménye szerint a polgárság gyászol, mert a 48-as alkotmány veszendőben van, de a munkásság nem
gyászol, hanem a jövőt ünnepli, mert biztos abban, hogy majd felvirrad a nép boldogulásának napja „Az önkény,
mely a polgárság képviselőit a parlamentből kidobatja, végnapjait éli, s a proletárság ereje, tudás és küzdelme
diadalt fog aratni.” Népszava, 42. évf. 1914. márc. 17. 65. sz. 2.
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Az alkotmányosság hiánya feletti elkeseredés jegyében a Károlyi Mihály tulajdonában álló
Károlyi palotára kitűzték a Károlyi huszárezred tépett 1848-as zászlaját is,1847 melyet
gyászfátyollal vontak be. A forradalom emléknapja csak még inkább kiemelte azt az
ellentmondást, hogy 1912. június 4-e óta a kormány az alkotmány megsértésével és erőszakkal
kormányzott. Központi beszédtémája volt még az ünnepnapnak az új sajtótörvény szigorító
intézkedései elleni tiltakozás. Az április 1-én életbe lépő új sajtótörvényt (1914:14. tc.), mely
az 1848-as sajtótörvényhez képest jelentős korlátozásokat tartalmazott, januárban szavazta meg
a ház. Az ellenzék legfontosabb kifogása, hogy a kiadó anyagi függősége (a magas kauciója
terhére ráróható kártérítési kötelezettség) semmissé teszi az újságíró amúgy is megcsappant
erkölcsi függetlenségét. Emellett sújtotta még a sajtószabadságot az 1912:63. tc. is a háború
esetére szóló kivételes intézkedésekről, lehetővé téve a cenzúra rendeleti úton történő életbe
léptetését.1848
Batthyány Tivadar függetlenségi politikus keserű hangvételű levélben köszöntötte az ünnepet
és felszólította az ország jogtalan nyomorban, elnyomatásban szenvedő népeinek millióit, hogy
a márciusi forradalom napján tegyenek fogadalmat arra, hogy harcot indítanak Magyarország
felszabadítására.1849
A VII. kerületi függetlenségi pártkörben immár az egyesült függetlenségi párt vezére, Károlyi
Mihály mondott ünnepi beszédet „A sajtószabadság és az esküdtszék össze van forrva a modern
kor szabadságmozgalmával. Ma el vagyunk keseredve, mert egy párt uralma alatt állunk, amely
párt éppen ezektől a drága kincsektől akarja a magyar nemzetet megrabolni, hogy el tudja
némítani az őszinte, igaz szavakat, el tudja némítani az igazságnak szavát. Nem-e természetes,
hogy kétségbeesés fog el bennünket, akik már-már reméltünk és jogkiterjesztésről álmodoztunk,
az általános, egyenlő és titkos szavazati jogért rajongtunk és új demokratikus intézményekkel
akartuk telíteni a magyar politikát, mikor látjuk, hogy nem ezeknek megvalósításáról, hanem a
már régen vérrel és küzdelemmel szerzett jogoknak megcsonkításáról van szó.”1850 Az I.
kerületi függetlenségi pártkör ünnepén pedig Károlyi azt hangsúlyozta, hogy Tisza rendszere a
jogfosztás, a jogtiprás és nem a jogkiterjesztés irányába tevékenykedik. Ez annál is inkább nagy
baj, mert a 20. század a jogkiterjesztés modern korszaka. Minden nemzet belátta, hogy nemzeti
demokrácia nélkül magát fenntartani nem tudja, és nem tud fejlődni.1851
A Sas kör, ahol rendszerint függetlenségi érzelmű polgárok gyűltek össze március 15-e
alkalmából, a pártok közötti áldatlan állapotok ellen tiltakozott. Békére és együttműködésre
szólította fel a politikai erőket az ország érdekében az ünnep apropóján. Kérte a nemzet
képviselőitől, hogy hozzanak áldozatot a nemzet érdekében, és rendezett parlamenti viszonyok
megteremtésével, egyesült erővel álljanak az ország gazdasági érdekeinek szolgálatába.
Követelte a politikusoktól, hogy „megértsék, hogy nem magukért, hanem miattunk, helyettünk
ülnek a nemzet tanácsában, a mi érdekeink képviseletére küldöttük őket oda, nem pedig azért,
hogy harcba szálljanak egymással és gyengítsék a nemzetet.”1852
Vázsonyi Vilmosnak, a Demokrata Párt vezetőjének a Budapesti Újságírók Egyesületének
1914. március 15-i ünnepségét követő szabadságlakomán mondott gondolatai összecsengenek
A Károlyi huszárezredet Károlyi István gróf saját költségén állíttatta fel, ebben szolgált Károlyi Sándor
kapitány 17 évesen.
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Budapest, 38. évf. 1914. márc. 17. 65. sz. 2.
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Jászi Oszkár három évvel korábban a Galilei Kör ünnepségén elhangzott beszédének
alaphangjával, mely harcot hirdetett a kiváltságos világ felszámolására: „Míg 48-ban
lemondtak a kiváltságokról, ma a kiváltságokra való törekvés dominál.” – hangsúlyozta
Vázsonyi és a sajtótörvény aktualitása kapcsán a sajtó képviselőinek a feladatául jelölte meg,
hogy a maga elszántságával, dacosságával, a szellemi és erkölcsi erők szuverenitásának
hirdetésével küzdjön a valódi demokrácia megteremtéséért. A sajtó feladata, hogy
ellensúlyozza azt a közömbösséget és látszatalkotmányosságot, melyet a „reakció” épít ki.1853
A sajtószabadságért folytatott küzdelem különös aktualitást adott az 1914-es március 15-i
ünnepségeknek. A Népszava arról tudósított, hogy az Újságírók Egyesületének március 15-i
közgyűlésén Pogány József szociáldemokrata újságíró a vezetőség és a tagság többségének
szemére vetette, hogy semmit nem tett annak érdekében, hogy a sajtószabadságot megvédje.
Sem Herczeg Ferenc, sem Pekár Gyula, sem Rákosi Jenő nem emelte fel a szavát.1854
5.6. Az első világháború március 15-i ünnepei (1915-1918)
Az első világháború kitörésétől kezdve a hadiállapot és a háborús helyzet megváltoztatta a
békés hátország mindennapjait is, és erősen kihatott a március 15-i ünnep alakulására. A
politikai pártok átmenetileg a háború idejére beszüntették az egymás elleni kemény
fellépést.1855 Kezdetben a háború lelkesedéssel és várakozással töltötte el az embereket, a közös
győzni akarás egységbe tudta forrasztani a különféle erőket. A szavakban megnyilvánuló
egység mögül azonban idővel, lassan előtörtek a pártérdekek.1856 A szociáldemokraták a háború
éveiben nem tartották meg szokásos kivonulásukat a Petőfi-szoborhoz, helyette zárt körben
rendeztek ünnepségeket, a szakszervezetek külön-külön, illetve a pártvezetőség egy központi
helyen. A sajtóban azonban minden évben megemlékeztek az ünnepnapról, akárcsak a legtöbb
politikai erő is. A pesti egyetemi ifjúság minden évben végigjárta a szokásos útvonalat a pesti
Vigadóban induló matinétól az Egyetem téren át a Múzeumkert érintésével a Petőfi-szoborhoz.
A sajtó tudósításai szerint egyre fogyatkozó lelkesedés és ünneplő közönség kíséretében.1857
A háború kezdeti éveiben a kormánypárt is igyekezett segítségül hívni a népszerű ünnepnapot
saját politikai céljainak, a háborúra való lelkesítésnek, a hadba vonulás értelmének, a háborús
évek szigorító körülményeinek megmagyarázása érdekében. A Petőfi Társaság amúgy
rendszerint politikamentes, inkább irodalmi jellegű megemlékezését felhasználva 1915-ben a
Társaság március 14-i ünnepi ülésén az író-politikus Herczeg Ferenc, a Budapesti Újságírók
Egyesületének ünnepi ülésén elhangzott vádakra reagálva,1858 a kormány politikáját igyekezett
igazolni. Azt ecsetelte, miért van szükség a cenzúrára ebben az időszakban. Hangsúlyozta, hogy
ebben a súlyos megpróbáltatásokkal teli hadi helyzetben az írók és újságírók önként mondtak
le a szabadság egy részéről. „Ma megint cenzúra van Magyarországon. Ez a cenzúra azonban
Budapest, 38. évf. 1914. márc. 17. 65. sz. 5.
Népszava, 42. évf. 1914. márc. 17. 65. sz. 3.
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1914. november 30-án Károlyi Mihály a parlamentben felolvasta a Függetlenségi és 48-as Párt deklarációját:
„A Függetlenségi és 48-as Párt a háború idejére felfüggesztette a belpolitikai küzdelmeket, és minden törekvését
odairányítja, hogy a nemzet összes erői a győzelem kivívására tömörüljenek.” KÁROLYI 1965, 527-528.
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Lásd erre Vermes 2001, 259-261.
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1915-ben a Pesti Hírlap arról panaszkodott, hogy a főváros szomorú képet mutatott az ünnepnapon, a polgárság
megfeledkezni látszott a nagy napról, a magánházak többségéről hiányzott a nemzeti lobogó. Pesti Hírlap, 38. évf.
1915. márc. 16. 75. sz. 12.
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A Budapesti Újságírók Egyesülete tiltakozott a cenzúra túlkapásai ellen. Azt megértik, hogy a
haditudósításokat ahhoz értő embereknek kell ellenőrizni, de a cenzúra túllépte hatáskörét, nem csak katonai,
hanem politikai és irodalmi cenzúraként működik. Az egyesület követelte, hogy a sajtóval szemben életbeléptetett
kivételes intézkedések olyan korlátok közé szoríttassanak, amelyeken belül a cenzúra még mindig
megvédelmezheti a hadviselés érdekekeit anélkül, hogy a sajtószabadságnak a hadviselés érdekeivel ellentétbe
nem álló elveit veszélyeztetné. Budapest, 39. évf. 1915. márc. 14. 73. sz. 8.
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nem sért jogokat és nem bántja a szabadságot. Ez a cenzúra nem a rabság, hanem a fegyelem
vaspántja. A magyar sajtó egy magasztos nemzeti cél érdekében örömmel lemondott korlátlan
szabadságáról, miként a fegyverben álló polgárok milliói is lemondtak egyéni szabadságukról,
hogy közös vezénylet alatt a kultúráért, a szabadságért, a nemzet jövőjéért harcoljanak. A
magyar írótoll keményen fegyelmezett fegyverré lett a nemzeti nagy küzdelemben.”1859
1915-ben a kormány március 15-e alkalmából Petőfi népszerű alakján keresztül kívánta a
háború értelmét magyarázni. Most az volt a legfőbb kérdés mely megválaszolásra várt, hogy
miért is kell harcolnia oly elszántan a magyaroknak ebben a világháborúban. A magyarázat
szerint a magyarság most Petőfi világszabadságáért kell, hogy küzdjön. Azért, mert az
ellenségek új igákat készítenek elő a világ számára. Ez a háború új korszakot nyit, mely megveti
minden további szabadság alapját: „a megélhetés szabadságát fogja meghozni az angol
kapzsiság ellen, mely minden jólétet magának akar lefoglalni, s koldusává tenni az egész többi
világot.” Az igazi ellenség tehát Anglia, mely – a propaganda szerint – a béke éveit arra
használta fel, hogy szegénységbe, gazdasági rabságba taszítsa a nemzeteket. Ez ellen most a
rabságra ítélt nemzetek között Németország vette fel a harcot. 1848-ban Magyarország csak a
„nemzeti függetlenségét” vívta ki. Most ki kell vívnia a „közgazdasági szabadságot” is, hogy
az a nemzeti lét anyagi alapjait megteremtse.1860
Herczeg Ferenc ki akarta terjeszteni március 15-e ünnepét minden, magát magyarnak valló
polgárra ebben a hazában, beleértve a király személyét is. Ezt a kormánypárt részéről egy új
értelmezési kísérletként értékeljük, nyilvánvalóan a háborús helyzetnek köszönhetően a lehető
legszélesebb nemzeti egység megteremtése volt a cél. 1861 Feltehetően az uralkodó és a magyar
nemzet további, teljes megbékélésének szolgálatában állt az a törekvés is, hogy (a nemzet széles
rétegeiben el nem fogadott, érzelmi azonosulásra alkalmatlan Gotterhalte helyett) egy új,
lehetséges Királyhimnuszt terjesszenek el. Papp Zoltán: Áldassék a király! című darabját az
Operaház ének- és zenekara adta elő Ábrányi Emil vezetésével a kormányhoz közel álló Petőfi
Társaság március 15-i ünnepi közgyűlésén. Az Ujság szerint a mű magas zenei értékekkel bír,
lendületes és népies, ha elterjed, alkalmas arra, hogy Királyhimnuszként énekeljék.1862 A Pesti
Hírlap is dicséri egyszerű, a magyar nótákhoz hasonlító dallamvilágát, mely a szöveggel együtt
méltó kifejezője a magyar nép érzelmeinek az uralkodó iránt ezekben a vészterhes háborús
hónapokban.1863
A kormánypárti és ellenzéki sajtó hasábjain egyaránt tetten érhetjük a háborús propaganda
jelszavait is az ünnep alkalmából a háború kezdeti éveiben. A kormánypárt mellett még az
ellenzéki pártok is lelkesíteni igyekezték híveiket a háború iránt.
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„A jövőben legyen ez a nap az egész nemzet ünnepnapja. Évről évre szálljanak gondolataink gyermeki
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„Szinte földszagú a verse; egyszerű és keresetlen, őszinte és természetes a muzsikája. A magyar nép törhetetlen
királyhűsége, a legelső magyar ember iránti szerető hódolata nyilatkozik meg benne. Valóban csodálkoznunk kell
azon, hogy már előbb nem született meg. Hiányzott, nem ugyan az alkotó tehetség, de a megfelelő, méltó alkalom
szülte ihlettség. A mostani világot rendítő háború szólaltatott meg végre poétát, hogy kifejezést adjon mindnyájunk
szeretetének és hódolatának, mellyel a koronás király fennkölt személyének adózunk. Pap Zoltán csak íródeákja a
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1859
1860

310

A Budapesti Hírlap a Nemzeti Dal refrénjének felhasználásával kívánt hatni olvasóira. „Rabok
legyünk, vagy szabadok?” Ez a kérdés „soha nem volt annyira helyén, annyira lelkünkbe vágó
és vérünket forraló, mint ma.” „Az igazi és méltó választ a költő halhatatlan kérdésére ezúttal
az ágyúk dörgésében, kardok csengésében, az ellenség halálos hörgésében adjuk meg, s
honvédjeink, bakáink, huszárjaink ellenállhatatlan rohanásában van benne a szent fogadalom,
hogy rabok tovább nem leszünk. Fogunk mi még ünnepelni is, hogy az egész világra el fog
látszani örömtüzeink lángja. Most a cselekvés, a harc a legfőbb dolgunk.”1864
Még a polgári radikálisok is alkalmazkodtak a háborús körülményekhez, a kormánnyal
szembeni kritikájukban visszafogottabban nyilatkoztak. Tudomásul vették, hogy cenzúra van:
„a gondolat, mely azelőtt nem ismert határt, csöndesen hozzásimul a célhoz, ahhoz a célhoz,
amelynél ma nincsen fontosabb, hogy győzzünk, és itt újra megkezdődhessen a polgári alkotó
munka.” A márciusi forradalom ünnepének aktualitását kihasználva felhívták ugyanakkor az
ország vezetőit, hogy adjanak választójogot a nép azon fiainak, kik a harctéren véreznek. Szép
gesztus lenne, békés forradalom, méltó 1848 szelleméhez.1865
Kezdetben a Függetlenségi Párt is teljes mellszélességgel állt ki a háború szükségessége mellett.
1916-ban a Sas kör függetlenségi érzelmű közönsége előtt március 15-én a központi hatalmak
színeivel és uralkodóinak arcképével díszített teremben Förster Aurél1866 függetlenségi
képviselő mondott ünnepi beszédet.1867 A párthoz közelálló Budapest pedig az orosz pánszláv
veszedelem elleni küzdelmet legfontosabb magyar nemzeti ügynek tekintette.1868 „A nemzeti
ünnepeknek is alkalmazkodniuk kell a korhoz. Kapcsolatot kell teremtenünk az élet és március
15-i felbuzdulásunk között. Ma más a helyzet, mint 1848-ban volt. Ma a moszkovita
pánszlávizmus a legnagyobb ellenségünk. Ez ellen kell örökidőkre védőfegyver kovácsolnunk,
hogy ez a világfölfordulás többé meg ne ismétlődjék.”1869
A következő évtől, 1917-től kezdve megbomlott a Függetlenségi Párt egysége a március 15-i
üzeneteket tekintve, midőn 1916 júliusában ismét kettévált a Függetlenségi Párt. Július 18-án
20 párttársával együtt (köztük Justh Gyula, Holló Lajos, Hock János, Batthyányi Tivadar)
Károlyi Mihály kilépett az Egyesült Függetlenségi Pártból és új Függetlenségi Pártot alapított
immár radikálisabb programmal. Ebben szerepelt a tiszta perszonálunió, önálló vámterület és
jegybank, önálló magyar hadsereg, általános egyenlő titkos választójog, a háború mielőbbi
befejezése, és mélyreható, nemzeti birtokpolitika,1870 míg az Apponyi Albert vezetése alatt
maradt függetlenségiek továbbra is az Egyesült Függetlenségi és 48-as pártban politizáltak.
Újabb jelentős belpolitikai változásokat hozott Ferenc József halála 1916. november 21-én.
December 30-án hagyományos pompával megkoronázták IV. Károlyt magyar királlyá, aki
elődjéhez képest a Monarchia külpolitikáját és Magyarország belpolitikáját tekintve is
jelentősen eltérő irányvonalat kívánt képviselni.
Budapesti Hírlap, 35. évf. 1915. márc. 16. 75. sz. 8.
Világ, 6. évf. 1915. márc. 15. 74. sz. 1-2.
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1916 decemberében és 1917 januárjában felvillant a békekötés lehetősége, de végül nem jött
létre a megegyezés a központi hatalmak és az antant között. Január 31-én Németország
meghirdette a korlátlan tengeralattjáró háborút és blokád alá vonta egész Angliát, mire az
Amerikai Egyesült Államok megszakította a diplomáciai kapcsolatait Németországgal. A
március 15-i ünnep előtt 1917 februárjában leginkább az a kérdés foglalkoztatta a magyar
közvéleményt, hogy belép-e Amerika a háborúba. A magyar képviselőházban a Károlyi-féle
függetlenségi párt kivételével a ház helyeslőleg tudomásul vette a korlátlan tengeralattjáró
háború bejelentését. A háború mellett a választójog kiterjesztésének kérdése továbbra is
napirenden maradt. 1917. február 8-án a képviselőházban leszavazták Rakovszky István
indítványát arról, hogy legalább a frontszolgálatosoknak adják meg a választójogot.1871
1917 márciusában a kormánypárt lapjában már nem találunk a háborúban való kitartó
részvételre buzdító propagandát március 15-e alkalmából. Egyáltalán Az Ujság épp, hogy
megemlítette a pesti egyetemisták ünnepségét. Ám az Apponyi-pártjához közel álló Budapest
még mindig a fegyverek dicsőségébe vetett hitről tett tanúságot. „A harmadik éve tartó
világrengés közben a magyar katonai erények ismét csodálatos fényben ragyognak, mert
hazájukért áldozzák vérüket és életüket ma is, mint abban az időben, amikor a március 15-én
kisarjadt nemzeti szabadságot akarták letaposni az országban.” „Emlékezzünk kegyelettel és
azzal a lobogó lelkesedéssel március 15-re, amely a hatvankilenc évvel ezellőtt a magyar nép
minden rétegét áthatotta. Hatalmas erő van a múlt fölemelő emlékében, amely megacélozza a
harcos nemzet kitartását, fokozza önbizalmát, növeli a végleges győzelembe vetett rendületlen
hitét.”1872
A két függetlenségi párt képviselői együtt tartottak ünnepséget a II. Rákóczi Ferenc
Szövetséggel március 14-én este a VII. kerületi függetlenségi körben. A két pártvezér, Apponyi
és Károlyi nem voltak ott a rendezvényen. Jelen voltak az Országos Függetlenségi és 48-as párt
részéről Esterházy Mihály és Kobek Kornél országgyűlési képviselők, valamint az Egyesült
Függetlenségi Párt részéről Matta Árpád, Bernáth Béla és Kovácsy Kálmán képviselők.1873
A Sas körben rendezett ünnepségnek volt még politikai jellege, ahol megjelentek a főváros
vezetői közül Bárczy István polgármester, Bódy Tivadar és Déry Ferenc alpolgármesterek.
Bárczy ünnepi beszédében annak a kívánságának adott hangot, hogy mielőbb jöjjön el az az új
március 15-i ünnep, amikor a magyar polgár odanyújtja kezét a „magyar proletárnak”, hiszen
ezek a kezek a lövészárkokban bajtársilag már összekapaszkodtak. Hangsúlyozta, hogy a
békében is össze kell tartani és majd egyesült erővel kell küzdeni az új magyar demokrácia
megteremtéséért.1874
1917-ben már véget ért a politikai pártok között a háború kezdeti időszakát jellemző egymással
szemben tanúsított türelmes politika, és egyre inkább felszínre kerültek a különbségek a
politikai irányvonalakat tekintve. A polgári radikálisok 1917. március 15-én ismét a háborút
megelőző évekre jellemző, erősen kritikus hangot ütöttek meg Tisza kormányával szemben.
Március 15-e kapcsán az eredeti 12 pont és az 1917-es belpolitikai állapotok összehasonlítása
alapján megállapították, hogy az 1848-as 12 pontot a hatalmon lévők meghamisították, és az
eredeti 12 pont gondolatai ma is nagyon aktuálisak. Ha megvalósulnának, akkor most is új
Magyarországot teremtenének. Legnagyobb hiányok, hogy a közteherviselés nem valósult meg,
Budapest, 41. évf. 1917. febr. 9. 40. sz. 3.
Budapest, 41. évf. 1917. márc. 15. 73. sz. 5.
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1874
Budapest, 41. évf. 1917. márc. 16. 74. sz. 6.
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hiszen az adótörvények révén alapvetően egy osztály vállára tették a terhet. Az ősiség eltörlése
mellett a hitbizományokat is el kellett volna törölni. A képviseleti rendszer, véleményük szerint,
nem a népet jeleníti meg. A felelős minisztérium felelőssége csak látszat, melyet alig takarnak
a pártabszolutizmus parlamenti formái. A gyülekezési, egyesülési szabadság a háborúban
végleg megszűnt.1875
A nézetkülönbségek a pártok között az 1918-as március 15-i ünnep idején még élesebben törtek
felszínre. A háború utolsó évére Tisza háttérbe lett szorítva, és Esterházy Móric rövid, két
hónapos kormányzását követően, ismét Wekerle Sándor kapott lehetőséget az uralkodótól arra,
hogy a mélyreható belpolitikai válság megoldásával próbálkozzon. Wekerle a kormány
pozíciójának erősítésére 1918. január végén új kormánypártot alapított az Andrássy-féle
Alkotmánypártból és az Apponyi-féle függetlenségi pártból a választójogi törvény és a
hadsereg nemzeti jellegének erősítése mentén 48-as Alkotmánypárt néven (elnöke Ifj. Andrássy
Gyula lett), és ennek megfelelően kabinetjét is átalakította, melyből kilépett a Károlyi-féle
függetlenségi párti Batthyány Tivadar, korábbi népjóléti miniszter és Beck Lajos, a gazdasági
minisztérium államtitkára.1876
Wekerle miniszterelnök január 31-én a képviselőházban kifejtett átfogó programbeszédében
kiemelt feladatként jelölte meg a választójog törvényre emelését, a választójog általánosítását
úgy, hogy közben megóvják a nemzeti érdekeket, biztosítsák az erkölcsi, a műveltségi, a
kulturális vezető szerepét a magyarságnak. Az önálló hadsereg kérdésében célként az egész
hadsereg kiegészítő részét képező magyar hadsereg nemzeti és gazdasági szempontból való
önálló kiépítését jelölte meg. Németországgal kapcsolatban méltányolni kívánta a szövetséget
és a gazdasági kapcsolatok erősítését. A haladó kornak megfelelő szociálpolitikát tűzött ki célul
(anya- és gyermekvédelem, közegészségügyi fejlesztések, szociális biztosítás, betegsegélyezés,
lakásügy megoldása) és ígéretet tett a sajtótörvény revíziójára, mihelyt a viszonyok ezt lehetővé
teszik. Széles rétegek számára lehetővé kívánta tenni kisebb birtokok megszerzését, és a
hitbizományok visszaszorítására kívánt törekedni.1877
Az új kormány egyik legfontosabb célja tehát a választójogi reform keresztülvitele volt. A
március 15-i ünnepet megelőző napokban éppen heves politikai csatározás folyt Vázsonyi
Vilmos igazságügyi miniszter választójogi törvényjavaslata felett. 1878 A képviselőház 1918.
február 25. és április 23. között nem ülésezett, a választójogi törvényjavaslatot a bizottsági
ülésen tárgyalták. A hozzászólásokról a napi sajtó részletesen beszámolt. A március 6-i
bizottsági ülésen Teleszky János a Munkapárt nevében felajánlotta, hogy pártja általánosságban
kész elfogadni az alapelveket, de módosításokat javasol, melyek a magyar állam megerősítését
szolgálnák. Az írni-olvasni tudás helyett a négy elemi osztály sikeres elvégzését szerették volna
kritériumnak megtenni, illetve azt, hogy a katonák körében csak altiszti fokozat és arany vagy
Világ, 8. évf. 1917. márc. 15. 73. sz. 1.
A Károlyi párt nem csatlakozott az új kormánypárthoz, de támogatni kívánta annak reformpolitikáját (főként
a választójogot). A Néppárt olyan megoldást szeretett volna, hogy a kormány támogatása mellett megőrizhesse
különállását. Végül a megoldás az lett, hogy az Országos Néppárt és az Országos Keresztény Szocialista Párt
február 3-án kimondta a két párt fúzióját Keresztény Szociális Néppárt néven és tagjai közül a képviselők és a
főispánok beléptek a kormánypártba, de a Keresztény Szociális Néppárt önálló szervezetét fenntartotta. Budapest,
42. évf. 1918. febr. 5. 30. sz. 2.
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ezüst vitézségi érem jogosítson választójogra, szemben Vázsonyi javaslatával, mely általában
a katonai szolgálati időhöz kötötte azt. A mezőgazdasági munkások esetében pedig azt
kívánták, hogy csak azok kapjanak választójogot, akik hosszabb időt töltöttek egy
munkaadónál.1879 Hasonló értelemben nyilatkozott Tisza István is, aki szintén javasolta a
törvénybe felvenni a négy elemi kritériumát, mely szerinte garantálhatja a magyarul írni-olvasni
tudást.1880 Többen is azt szerették volna elérni, hogy a magyarul írni és olvasni tudás legyen
megszabva feltételként a törvényben.1881
Herczeg Ferenc azért nem kívánta támogatni a kormány javaslatát, mert – ahogy fogalmazott –
ő nem a „haladástól”, hanem a bizonytalanságba való „ugrástól” fél. Az ugrás – véleménye
szerint – nem a demokrácia, hanem a nemzetiségi demagógia malmára hajtja a vizet és nem a
szabadsághoz, hanem az abszolutizmushoz vezet. El tud képzelni olyan politikai helyzetet,
midőn a viszálykodó magyar pártok között a nemzetiségekből és magyar radikálisokból alakult,
esetleg a horvátok által is támogatott blokk képviseli majd a „döntő faktort”. Ha egyszer ilyen
lesz a helyzet, akkor örökre le kell mondani arról a gondolatról, hogy valaha is nemzeti irányba
kiépüljön Magyarország csonka állami élete.1882 Bethlen István, későbbi miniszterelnök1883
szintén a magyarságot féltette a nemzetiségekkel szemben. A választójogi bizottság ülésén
kikelt a választójog demokratizálása ellen, mivel attól tartott, hogy ezzel a törvénnyel az erdélyi
magyarság jelentős kisebbségbe fog kerülni a románokkal szemben. Úgy vélte, hogyha a
javaslatból törvény lesz, akkor az erdélyi magyarság el fog merülni a nemzetiségek
hullámaiban.1884 Klebelsberg Kuno, későbbi kultuszminiszter1885 a bizottság március 12-i
ülésén szólalt fel a kormány tervezete ellen. Felhívta a figyelmet arra, hogyha egy elhibázott
választójoggal megerősítik a románok nemzeti öntudatát, akkor nemcsak az Alföld és a
Székelyföld nemzeti összeköttetésének tervét kell feladni, hanem még a közbeeső magyar
szorványok is el fognak porladni. Ha ebből a javaslatból törvény lesz, akkor – véleménye szerint
– búcsút lehet venni a parlamentarizmustól, mert a radikális választójog frakciókra fogja
bontani a népképviseletet.1886
Andrássy Gyula néhány apró változtatási javaslattal kiállt a törvényjavaslat mellett. A katonai
szolgálati időt nem kívánta választói jogcímül elfogadni, de ezt a Károly-keresztesekre1887 nem
vonatkoztatta, ők megkapnák a választójogot. Javasolta, hogy vegyék be a szövegbe, hogy tíz
év múlva nem csupán a négy elemi, hanem a hat elemi legyen a választási jogcím, mert ez is
nyomást gyakorolna az emberekre, hogy a két felsőbb osztályt is elvégezzék. Szerinte a jól
Budapest, 42. évf. 1918. márc. 7. 56. sz. 4.
Világ, 9. évf. 1918. márc. 15. 63. sz. 3.
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működő demokrácia előfeltétele az általános műveltség fokozása. A tömegmozgalmaktól kell
félni, ezért a tömegeket meg kell nyugtatni egy jó választójoggal. 1888
Batthyány Tivadar is védelmébe vette a tervezetet és attól tartott, hogyha meghiúsul a
választójog kiterjesztése, akkor az a tömegek olyan harcát provokálná, amelyek
következményeiért a felelősséget Tisza István gróf és „paktálásra hajlandó barátai” kell, hogy
viseljék majd.1889 A bizottság március 5-i ülésén Huszár Károly azzal érvelt a javaslat mellett,
hogy a magyarországi beteg parlamentarizmust csak komoly reform orvosolhatja. A népről,
amely az áldozatok maximumát adta a háborúban, nem tagadhatják meg a jogok minimumát.
A vagyontalan néposztályok bekapcsolása a törvényhozásba történelmi szükségszerűség.1890
Károlyi Mihály éppen a bizottság március 15-i ülésén szólalt fel. Azt javasolta a kormánynak,
hogy mindenféle alku nélkül ragaszkodjon a javaslatához. Alkunak itt nincs helye – vélte –
különben a kisebbségi kormánynak le kell mondania, fel kell oszlatni a képviselőházat és új
választásokat kiírva a nemzetre kell bízni ezt a kérdést. A nemzetiségi veszélyt ő maga is
felmérte, de orvoslását nem a választójoggal, hanem azokkal az intézményekkel kell megoldani,
melyek az országot magyarrá, önállóvá és függetlenné teszik. Ehhez még további gazdasági
garanciákat kívánna az országnak ahhoz, hogy a nemzetiségi veszélyeket csökkenteni
lehessen.1891
A választójogi bizottság március 16-i ülésen Vázsonyi négy és félórás beszédben válaszolt a
vitában elhangzott felszólalásokra és kifejtette, hogy a kormány változatlanul ragaszkodik a
javaslat alapelveihez, azokból semmit sem enged és megegyezésnek csak a lényeget nem érintő
pontok körül van helye. Tehát a kompromisszumos megoldáshoz nem kerültek közelebb a
felek, Vázsonyi saját állását kötötte javaslata sikeréhez. Végül a március 18-i bizottsági ülésen
általánosságban a munkapárti képviselők is elfogadták a javaslatot.1892 A törvénytervezet és
Vázsonyi sorsa azonban megpecsételődött, a bizottság a munkapárti szempontok alapján végül
alaposan átdolgozta a törvényjavaslatot.1893
Látva az élénk politikai vitát a választójog körül érthető, hogy az egyetemi ifjúság március 15i megemlékezésének középpontjába is ez a kérdés került 1918-ban. A hagyományos, az
Egyetemi Kör szervezésében megrendezett ünnepen a szónok (Nyékbegyi István) Vázsonyi
törvénytervezetével szemben szólalt fel, kérve a magyarul írni és olvasni tudás kritériumának
biztosítását. Ugyanakkor üdvözölte a kormány törekvését az önálló magyar hadsereg
megteremtésére. A szónok az egyetemi ifjúság nevében a nemzeti érzés és a magyar
nemzettudat erősítése mellett tette le a voksot. Hangsúlyozta, hogy „a nemzet sorsának
intézésében csak olyan vehet részt, aki ezzel együtt érez, gondolkodik, beszél a nyelvén, azon ír
és olvas. Az ifjúság fogjon össze és ne engedje magát eszközül felhasználni pártcélok érdekében,
ne ugorjék be divatos jelszavaknak, hanem őrizze meg tradícióit és magyarságát.”1894
Andrássy beszédét lásd Pesti Hírlap, 40. évf. 1918. márc. 2. 52. sz. 5., Budapest, 42. évf. 1918. márc. 3. 53. sz.
2-3.
1889
Budapest, 42. évf. 1918. márc. 2. 52. sz. 3.
1890
Budapest, 42. évf. 1918. márc. 6. 55. sz. 4.
1891
Pesti Hírlap, 40. évf. 1918. márc. 16. 64. sz. 4.
1892
Pesti Hírlap, 40. évf. 1918. márc. 19. 66. sz. 1.
1893
A választójogi bizottságban egyre inkább Tisza és a Munkapárt álláspontja került előtérbe és Wekerle is egyre
inkább hajlott a velük való megegyezésre. Május 7-én Wekerle a minisztertanácson kifejtette, hogy Tisza
választójogi álláspontját kell elfogadni. Ez a korábbi program feladását jelentette, így a kabinet lemondott. Az új
Wekerle-kormányban pedig Vázsonyi már nem kapott helyet. Végül a képviselőház 1918. július 19-én elfogadta
a Wekerle-féle javaslatot, azonban e törvény alapján már nem rendeztek választást.
1894
Az Ujság, 16. évf. 1918. márc.16. 64. sz. 7.
1888
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A hagyományos egyetemi rendezvényhez csatlakozni nem kívánó, demokrata gondolkodású, a
Polgári Demokrata Párttal, illetve a Károlyi-féle függetlenségi párttal szimpatizáló ifjúság
külön ünnepet rendezett. A sajtóban Demokrata Főiskolai Hallgatók Egyesülete vagy a Március
Kör néven emlegették azt a szervezetet1895, melynek március 15-i ünnepségéről első
alkalommal értesülhetünk a sajtó hasábjairól, akik a Sándor utcai régi képviselőházban a kör
elnöke, Rakonitz Dezső vezetésével, Bakonyi Samu1896 és Papp Zoltán1897 függetlenségi
országgyűlési képviselők és Szende Pál,1898 a polgári radikális párt politikusa jelenlétében
ünnepeltek. A politikusok mellett ünnepi beszédet mondott még Marczali Henrik1899 egyetemi
tanár. A sajtó a beszédekből nem közölt részleteket,1900 de a Március Kör még 1918-ban kiadta
azokat.1901
Bakonyi Samu, aki Tisza 1917 nyarán történt háttérbe állítása után radikális polgári demokrata
irányba változtatta meg politikáját,1902 ünnepi beszédében az egész dualizmus korszakát
részben megtagadva, egészen új megújulási, megoldási módok után kiáltott (pontosan nem
részletezte ezeket), és a kiindulópontot a demokratikus változáshoz 1848-ban találta meg.
Kevés konkrétumot mondott, így csak homályos megfogalmazásaiból következtethetünk arra,
hogy gyökeres változást akart és ennek véghez vitelére az ifjúságra számított. Szavaiból azt
érezzük, mintha akkor, 1918 márciusában már benne lett volna a levegőben a háború végének
az előszele és azok, akik változást akartak egészen új alapokra kívántak építeni, még Bakonyi
is, aki végig aktív részese volt a dualizmus-kori közjogi politizálásnak. Úgy értékelt, hogy sok
az elmúlt 70 év mulasztása, és okulni kell a világtörténelem tanulságaiból. Most a 48 után
megszakadt haladás útjára kell lépni. Minden szenvedés az elmúlt évek megállásaiból és
visszaeséseiből zúdult az országra. A fiatalokhoz fordulva kijelentette, hogy nekik, „március
ifjú nemzedékének” kell megvalósítani az „élet demokráciáját”.1903
1918 januárjában a szabadgondolkodó, radikális Galilei Kör helyiségeit bezárták, nem tudunk arról, hogy
március 15-i ünnepséget rendeztek volna. A Galilei Körből már korábban, 1914-ben kivált egy kevésbé radikális
csoport Márciusi Kör néven. Első vezetőjük Csécsy Imre, Jászi Oszkár korábbi galileista titkára volt. Lásd erre
CSUNDERLIK 2016, 367.
1896
Bakonyi Samu a debreceni függetlenségi párt egyik közismert személyisége, ügyvéd. 1901-ben, 1905-ben,
1906-ban és 1910-ben Debrecen város II. kerületének országgyűlési képviselőjévé választották függetlenségi
programmal. (1910-ben Justh-párti programmal.) OGY. ALM. 1910, 223-224.
1897
Papp Zoltán 1901 óta képviselte a Szabolcs megyei tiszalöki választókerületet függetlenségi programmal.
(1910 után a Kossuth-párt tagja) Már pesti egyetemista korában szervezője volt az 1889-es nagy véderővita
kapcsán kirobbant fővárosi ifjúsági tüntetéseknek. OGY. ALM. 1910, 381.
1898
Szende Pál 1879-1934, Jászi Oszkár közeli munkatársa és barátja, 1914-ben a Polgári Radikális Párt egyik
alapítója, az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesület főtitkára. Az őszirózsás forradalom eredményeképpen
1918. november 25-től a Tanácsköztársaság kikiáltásáig pénzügyminiszter, ezt követően Bécsbe emigrált.
1899
Nem véletlen, hogy Marczali Henriket kérték fel a megemlékezésre, és azáltal, hogy ő elment, rokonszenvét
nyíltan vállalta a polgári-demokratikus iránnyal. Gunst Péter szerint Marczali az 1870-es évek közepén,
franciaországi útja hatására még köztársasági érzelmű volt, később azonban „lehiggadt” és teljes mértékben
elfogadta az Osztrák-Magyar Monarchia államrendszerét. 1919-ben a Tanácsköztársaság ideje alatt azonban mégis
kompromittálta magát azzal, hogy nem mondott le egyetemi katedrájáról és elvállalta a felállítandó levéltári tanács
elnöki tisztét. A Tanácsköztársaság célkitűzéseivel feltehetően nem értett egyet, azonban gyanúba keverte magát,
midőn hosszasan tárgyalt Kun Bélával, mikor ő meglátogatta az egyetemet. Kevesen tudják, hogy akkor is –
szokásához híven – kortörténeti interjút készített csupán vele. Később az ellenforradalmi rendszerben Marczalit
félreállították és idő előtt nyugdíjazták. Lásd erre GUNST 2001, 189.
1900
Az Ujság, 16. évf. 1918. márc.16. 64. sz. 7. Az eseményről tudósít még a Budapest, 42. évf. 1918. márc. 16.
64. sz. 5.
1901
Lásd BAKONYI–MARCZALI–RAKONITZ–SZENDE 1918.
1902
Irinyi Károly, a debreceni politikai élet és mentalitás kiváló ismerője azt írta róla, hogy Bakonyi, aki a korábbi
évtizedekben oly sokszor megnyilatkozott az általános választójog bevezetése ellen, 1917 nyarától az általános
választójogot hirdette. IRINYI 2002, 340.
1903
Bakonyi beszédét lásd BAKONYI–MARCZALI–RAKONITZ–SZENDE 1918, 10-13.
1895
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Marczali Henrik szigorúan történelmi előadását aktuális politikai tanulságok levonásával zárta,
midőn meghatározta az 1848-as márciusi ifjúság politikai ideálját, mely nem volt más, mint egy
olyan polgárság megteremtése, mely nem kiváltságos, hanem olyan, „mely a munkájához társul
fogad mindenkit, szellemi és anyagi munkájához egyaránt.” Olyan polgári Magyarországot
akartak a 48-asok, ahol az a két szó: arisztokrácia és demokrácia, mely addig szemben állt
egymással, egyesítve van. Az arisztokrácia, a szó eredeti értelmét tekintve: a legjobbak uralma.
A demokrácia pedig tömeg. Hogyan lehet tehát a tömeg a legjobb – tette fel a kérdést Marczali.
Úgy, ha nevelik – adta meg a választ is egyúttal. Nagy mulasztás volt eddig, hogy a tömeget
nem nevelték, pedig Petőfi is megmondta, hogy a rabszolgaság, azaz, ha egyik ember a másiktól
függ, a bűnök szülője. Tanulság tehát 1918 fiataljai számára, hogy küzdeni kell a rabszolgaság
és a tudatlanság ellen. Ebben látta Marczali a bajok orvoslásának egyik legfőbb módját.1904
Rakonitz Dezső, a Március Kör elnöke is egy új világ alapjait kívánta megfogalmazni a
márciusi nemzeti ünnep kapcsán. Kiindulópontnak 1848-at tekintette ő is, de hangsúlyozta,
hogy a nemzetiségekre is vonatkozó jogkiterjesztést kell véghezvinni. A világháború
megmutatta ennek szükségességét.1905 Rakonitz jól érzékelte, hogy a fegyverek harca után az
eszmék harca fog következni. Kikelt a bolsevizmus veszélyei és annak barbársága ellen.
Véleménye szerint a bolsevizmus húsz évtized kultúrájával együtt egész Európát fel akarja
perzselni. A bolsevizmus elleni harcra pedig úgy lehet felkészülni, ha megtartják azokat az
intézményeket, melyek fejlődésképesek. Ezért ennek érdekében azokat, akik a haladás ellen
vannak, félre kell állítani. A végső célt az alkotmányos jogkiterjesztéssel elért nemzeti és
polgári demokráciában jelölte meg.1906
Rakonitz és Szende Pál, a Március Kör alelnöke egyaránt hangsúlyozni kívánták, hogy a nagy
változást 1848 talaján kell létrehozni. Hamisak azok a próféták, akik azt hirdetik, hogy el kell
szakadni a múlttól.1907 Szende Pál szerint nemzeti, demokrata és polgári politikát kell
megvalósítani, mely 1848-ban gyökerezik. Ennek a politikának az a célja, hogy ne legyen
különbség emberi jogokat tekintve magyar és magyar között, de senkinek se legyen több joga,
mint a másiknak. A bolsevizmus veszélyeire hívta fel ő is a figyelmet, arra, hogy a bolsevizmus
nemzetietlen és nem tudja, mi a végcélja, ami szerinte, valójában az anarchia. Ennek az új
demokráciának, melyet fel kell építeni, nemzetinek kell lennie, persze nem hivalkodóan. A
nemzeti demokráciát pedig csak az általános, egyenlő, titkos, mindkét nemre kiterjedő
választójog bevezetésével lehet megvalósítani.1908
1918. március 15-e alkalmából a polgári radikálisok és a Károlyi-párt a háború során
érzékelhető legkeményebb hangot ütötték meg. A Világban a vezércikk írója az előző évhez
hasonlóan élesen szembeállította a márciusi 12 pontot saját korának helyzetével és a
megoldatlan, égbekiáltó problémákkal szembesítette olvasóit. A 12 pont szinte minden
pontjáért még mindig küzdeni kell - írta. A közteherviselés nem valósult meg, az adózás nem
egyenlő, mert az úrbéri terheket más formában hárítja egy osztályuralmi adórendszer a nép
vállára. Országgyűlés van, de nincs benne köszönet. A kormány felelőssége csak névleges.
Marczali beszédét lásd BAKONYI–MARCZALI–RAKONITZ–SZENDE 1918, 14-21.
„Mindenki látja, mert be kell látnia, hogy nem tehető különbség nép és nemzet között, mert ezt az országot a
nép fiainak milliói védték meg és jogos kívánságuk, hogy részt követeljenek az ország sorsának intézésében.
Igazságos tehát, hogy megszűnjön a róluk, nélkülük való határozás dicstelen és szégyenteljes állapota…”
BAKONYI–MARCZALI–RAKONITZ–SZENDE 1918, 24.
1906
Rakonitz beszédét lásd BAKONYI–MARCZALI–RAKONITZ–SZENDE 1918, 22-26.
1907
BAKONYI–MARCZALI–RAKONITZ–SZENDE 1918,23., 28.
1908
Szende beszédét lásd BAKONYI–MARCZALI–RAKONITZ–SZENDE 1918, 27-32.
1904
1905
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Nemzeti hadsereg nincs és a nemzeti bankot még csak ígéret formájában sem kaptuk meg.
Törvény előtti egyenlőség és esküdtszék csak papíron van.1909
Károlyi lapjának, a Magyarországnak március 15-i ünnepi soraiból már 1917-ben és 1918-ban
is érzékelni lehetett a forradalmi változások igényét. „Ha béke lesz, a tömegek indulata fogja
megoldani a helyzetet és eltiporja majd a múlt idők ortodoxiájába kapaszkodó zsarnokok
hatalamát.”1910 Károlyi már 1917. március 15-én határozottan hirdette, hogy el fog jönni a
demokratikus és független Magyarország. 1917 márciusában már érzékelni lehetett, hogy Tisza
széke inog. A Károlyi-párt zártkörű ünnepi vacsoráján a pártelnök erős kormánykritikával élt.
A sajtó nem is közölhette minden gondolatát, a Magyarország nagy üres foltokkal jelent meg a
cenzúra következtében. Ez a kormány még ott sem tart, ahol 70 évvel ezelőtt tartottak az
emberek – vélte Károlyi. Mindenütt a világban népjogokról beszélnek, a népnek az
alkotmányos életbe való bekapcsolásáról. Még Németországban is Bathmann-Hollweg német
birodalmi kancellár azt nyilatkozta, hogy a háború után ki kell terjeszteni a választójogot. Nincs
többé tehát „német junker”, de van „magyar junker”, aki azt állítja, hogy a jogkiterjesztést ott
fogja folytatni, ahol három évvel ezelőtt a háború előtt abbahagyta. (Semmit sem tanult a
háborúból – vélte Károlyi Tiszáról.) Három év alatt letűnt egy egész világ és keletkezett egy
egészen új élet. Azok az államok, melyek megálltak a fejlődésben és nem mennek túl azon, ahol
1914-ben álltak, el fognak bukni.1911 1918-ban pedig már kézzelfogható közelségben érezzük a
forradalmat a Magyarország március 15-i vezércikkét olvasva. „A háború hatalmi versengései
negyedik esztendejében a népjogok fényes jelszava ragyog fel a keserű viaskodástól vonagló
világ minden vidékén.” A háború borzalmai a szavazati jog kiterjesztéséhez vezettek – írta a
lap. Ez a márciusi eszmék diadalmas lángolása. Nincs ok a csüggedésre, hisz a márciusi eszme
diadalában meghozza az egyenlőséget, a szabadságot és a függetlenséget. Nem szabad ebben
kételkedni.1912
Fent láthattuk, hogy volt előzménye annak, hogy az 1918. október végi őszirózsás forradalom
az 1848-as eszmékhez nyúlt vissza, onnan kívánt táplálkozni, s kereste a jogfolytonosságot és
a mintát 1848-ban. Ezt tükrözik az októberi polgári forradalom szimbolikus kellékei is, a Jászi
Oszkár fogalmazta 12 pont, mint a legfontosabb tennivalók Magyarország demokratikus
átalakítása érdekében, az új Magyarország megteremtéséhez. Nem véletlen az sem, hogy a
polgári forradalmi kormány emelte 1849 után első alkalommal március 15-ét a hivatalos
nemzeti ünnep rangjára és fosztotta meg a sokat vitatott április 11-ét ettől a titulustól. (1919:
21. néptörvény) 1848/49 hagyományaihoz nyúlt vissza a köztársasági államforma deklarálása
(bár tudjuk, hogy 1849-ben a Habsburg ház trónfosztását követően a Függetlenségi
Nyilatkozatban az államforma kérdését nyitva hagyva annak eldöntését egy leendő
nemzetgyűlésre kívánták bízni Kossuthék), a korona nélküli kiscímer deklarálásában, valamint
Kossuth, Petőfi és Táncsics nevére való hivatkozásokban ezeket a forradalmi gyökereket kell
keresnünk. De az 1918. októberi események már egy, a dualizmus korszakától élesen
elhatárolható újabb korszakba vezetnek bennünket, melynek vizsgálatára dolgozatunkban nem
vállalkoztunk.

Világ, 9. évf. 1918. márc. 15. 63. sz. 1.
Magyarország, 24. évf. 1917. márc. 15. 73. sz. 1-2.
1911
Lásd Magyarország, 24. évf. 1917. márc. 17. 75. sz. 2-3.
1912
Magyarország, 25. évf. 1918. márc. 15. 63. sz. 1.
1909
1910
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6. AZ ÁPRILIS 11-I NEMZETI ÜNNEP TOVÁBBI SORSA (1899-1918)
6.1. Április 11-e megünneplésének szabályozása
A dualizmus kezdeti éveitől a március 15-i emlékünnepségek fokozatosan beépültek az iskolai
megemlékezések közé. Bár törvény vagy rendelet nem szabályozta megünneplésének módját,
a mindenkori iskolafenntartó saját hatáskörben dönthette el, hogy iskolai szünettel egybekötött
ünnepséget rendel-e el vagy sem.
Éppen ezért április 11-e kötelező megünneplésének elrendelése az iskolákban azt a veszélyt
rejtette magában, hogy megszűnik az eddig alkalmazott liberális gyakorlat március 15-ével
kapcsolatban. Félő volt, hogy a hivatalos új ünnep kiszorítja majd az iskolából a népszerűbb
március 15-ét. Ennek az aggályának adott hangot Barabás Béla a képviselőház 1898. március
11-i ülésén, midőn felszólalásában bírálta Wlassics Gyula kultuszminiszter február 28-án, tehát
Bánffy miniszterelnöknek az április 11-ét nemzeti ünneppé emelni szándékozó
törvényjavaslatának benyújtását követő második napon, kiadott rendeletét. A rendeletben a
miniszter abban a hitben, hogy „a fent érintett törvényjavaslat a nemzet és korona akaratával
törvényerőre emelkedik,” a fennhatósága alá tartozó középiskolákban elrendelte, hogy e napot
„a helyi viszonyokhoz képest megállapítandó, de minden esetre a nagy alkalomhoz méltó
módozatok mellett üljék meg”.1913 Barabás felháborodott azon, hogy a miniszter egy olyan
ünnepről rendelkezett, mely még nem is létezett. Felszólalásában kifejtette, hogy a rendelet „az
én szerény nézetem szerint nagyon helytelen volt, helytelen volt azért, mert beleütközött az
iskolaszékek, városok, törvényhatóságok és a képviselőtestületek eddigi határozataiba, mely
szerint március 15-ikét iskolai szünnapnak rendelték el. Ezen március 15-ikén a tanítványok
felmentek az iskolába, ott megmagyarázták nekik a március 15-iki nagy eseményeket és azok
nagy eredményeit. Ezzel szépen hazamentek és szünetet adtak nekik.”1914 Továbbá két olyan
sajtóhírt is megemlített, mely aggodalomra adott okot. Ugyanis egy aradi középiskolában,
valamint a fővárosi Trefort utcai gimnáziumban állítólag az iskola igazgatója megtiltotta a
március 15-i ünnepet. A hírt Wlassics miniszter mindjárt az ülésen hangos bekiabálással cáfolta
meg, mondván, sehol nincs megtiltva március 15-e megünneplése. „Én is azt hallottam
kormánytagoktól, kormányférfiaktól – folytatta Barabás – hogy az április 11-iki ünnep nem
akarja dehonesztálni március 15-ikének ünnepét és éppen azért nem is hiszem, hogy oly
intézkedések láthassanak napvilágot, amelyek március 15-ikének megünneplését eltiltanák az
iskolákban.”1915 Ezért Barabás táviratozott az Arad és vidékének, mely március 11-i számában
közölte is a hírt, miszerint Molnár Viktor miniszteri tanácsos kijelentette, hogy az április 11-i
ünnepélyre vonatkozó rendelet nem ellenzi március 15-ének megünneplését. Az igazgató saját
hatáskörében intézkedhet. Ellenkező határozat csak túlbuzgóság lehet, de nem miniszteri
tilalom.1916
Ha alaposan szemügyre vesszük Wlassics miniszter rendeletét, mindjárt szembetűnő lesz
számunkra, hogy melyek azok a legfontosabb gondolatok, melyeket a miniszter az új nemzeti
ünnep mondanivalójával kapcsolatban első helyen kívánt kiemelni. Ebből láthatjuk, mi lehetett
a törvényhozás legfőbb célja ezzel az új ünnepnappal. A rendelet azt kívánta, hogy a magyar
államnak minden hű fia évenként legalább egyszer szembesüljön azzal a korszakkal, mely a
felelős kormányrendszerre alapított modern magyar jogállamot megteremte. Részletezte a
A Vallás- és közoktatásügyi miniszter 1898. február 28-án kelt 77. sz. (13.537. sz.) rendeletét lásd MRT 1898,
1. köt. 475-476.
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miniszter azt is, hogy a kötelező iskolai ünnepségeken az előadó tanárok még mit emeljenek ki
az 1848-as korszakból. Eszerint az áprilisi törvények ünnepén elsősorban hangsúlyozni kell,
hogy az uralkodó a nemzettel együtt ünnepel. Az áprilisi törvények jelentőségét ecsetelve pedig
kívánatos kiemelni a népképviseleti alapon nyugvó felelős kormányrendszer behozatalát, a
közteherviselés általánosítását, a földbirtok felszabadítását, a sajtószabadságot, a
jogegyenlőséget és általában a politikai és polgári szabadságjogok érvényre jutását, valamint a
nemesség önfeláldozását a jogegyenlőség megteremtésében. Ausztria és Magyarország
államjogi kapcsolatáról az 1898: 5. törvénycikkhez hasonlóan a rendelet sem ejtett szót.
Dániel Ernő kereskedelemügyi miniszter szintén kiadott egy körrendeletet a fennhatósága alá
tartozó iskolák részére kötelezővé téve az ünneplést. Anélkül, hogy a programot meg akarta
volna szabni, ő is részletezte azokat az alapelveket, melyeket a tanárok által mondott
beszédeknek tartalmaznia kell. A kultuszminiszter által megfogalmazott elveken felül ő a
nemzetiségek felé is kívánt üzenni. „Csak utalni akarok arra, hogy célszerű lesz megfelelő
módon vonatkozni arra is, hogy hazánk sohasem volt szűkkeblű semmiféle rendű, rangú, vallású
vagy nemzetiségű fiaival szemben a mindenkit egyenlően megillető jogok kiterjesztésében, hogy
önkéntesen, minden erőszak nélkül részesített mindenkit az egyenlő jogképesség áldásában s
hogy minden magyar állampolgár jogos igénye kielégítésének egyedül célravezető útja magyar
hazánk alkotmányának keretében találhat csak helyet.”1917
Az első április 11-i nemzeti ünnepet hirtelen és kapkodva kellett megszervezni, ezzel
magyarázható talán, hogy csak az első ünnep után, 1898. június 30-án ültek össze a
miniszterelnökségen a tárcák képviselői, hogy arról tanácskozzanak, milyen egységes módon
kerüljön megrendezésre az ünnep országos szinten a jövőben. A jegyzőkönyv fogalmazványa
szerint a résztvevők három fő kérdésben állapodtak meg. 1918 Először is, a jövőben (az első
ünnep gyakorlatának megfelelően) április 11-én a fővárosban és a törvényhatóságok
székhelyein hivatalos istentisztelet lesz, melynek megtartásáról a fővárosban a belügyminiszter,
vidéken a főispánok, Horvátországban a bán fog intézkedni. Másodszor a nemzeti ünnepnek az
iskolákban való megünnepléséről a vallás és közoktatásügyi miniszter fog intézkedni.
Harmadszor javaslatot tettek a középületek április 11-i fellobogózására a legújabb, 1898. május
15-én kelt 109. sz. (4.642 sz.) belügyminiszteri zászlóhasználatra vonatkozó rendelet
értelmében.1919 A rendelet – mellékletével együtt – tüzetesen felsorolja a különféle
minisztériumokhoz tartozó középületeket, melyeket a nemzeti ünnepek alkalmával fel kell
díszíteni a címeres nemzeti zászlóval és részletesen szabályozza, hogy melyik esetben kell
alkalmazni az egyesített és melyik esetben a különálló címeres lobogót. A jogszabály három
létező nemzeti ünnepet jelöl meg: Szent István napját (augusztus 20.), az 1848-as törvények
szentesítésének napját (április 11.), és a mindenkori uralkodó születésnapját, valamint utal a
még nem létező, de a jövőben a törvényhozás által kijelölendő nemzeti ünnepek esetére is. A
bizottság véleményezésre kiküldte az április 11-i nemzeti ünnep jövőbeli megünneplésére
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vonatkozó fenti, a jegyzőkönyv alapján ismertetett javaslatait az összes miniszterhez, akik
Josipovich Imre, horvát minisztert leszámítva érdemben nem támasztottak kifogást.1920
A horvát bán, Khun-Hederváry Károly, későbbi magyar miniszterelnök augusztus 6-án
magánlevelet írt Bánffy Dezső miniszterelnöknek az ügyben, melyben felháborodva utasította
vissza, hogy április 11-ét Horvátországban bármilyen formában is megünnepeljék.1921
Véleménye szerint nem lenne célszerű a horvátoknál ilyen módon feleleveníteni az 1848-as év
emlékét, hiszen a horvátoknak ez egészen mást jelentett. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az
1848-as törvényeknek szentelt új ünnep kizárólag magyar nemzeti jellegű, Horvát és Szlavón
országok pedig az 1868:30.tc. 59. szakasza értelmében külön területtel bíró politikai nemzetet
képeznek. Egyszerűen megvalósíthatatlannak tartotta, hogy ezentúl április 11-én lobogózzák
fel a középületeket Horvátországban, tekintettel arra, hogy már az első alkalommal, az
ötvenedik évfordulót sem ünnepelték meg, még a közös hivatalokra sem tűzték ki a magyar
nemzeti zászlót. Már az is kifogásolható, hogy a törvény hatálya egyáltalán kiterjed
Horvátországra és bekerült a magyar-horvát közös törvénytárba. (Mellesleg sajnálja, hogy a
törvény horvátországi illetékességéről egyszerűen csak a törvénykönyvből értesült, és nem volt
alkalma előzetesen véleményt nyilvánítani ezen igen nagy horderejű kérdésben.) A közös
kormányzat – véleménye szerint – csak saját közös közegeit kötelezheti az ünnep megtartására,
de a közös hivatalokat kivéve ez a nap senkinek sem lenne az ünnepe Horvátországban, és csak
ellenérzésekre adna okot. Khun-Héderváry az említett 1898. május 15-én kelt zászlórendelettel
sem tudott egyetérteni, mely április 11-e mellett augusztus 20-án is elrendelte a középületek
fellobozózását, tekintettel arra, hogy Szent István ünnepét csak a katolikusok ünneplik, ezen
kívül Horvátországnak és Szlavóniának is más-más védőszentje van. Mint ahogy eddig sem
tűzték ki a magyar nemzeti zászlót ezeken az alkalmakon, ezentúl sem lenne célszerű, mert
biztosan nagy feltűnést és felesleges ingerültséget okozna.1922
1898. október 7-én a horvát miniszter is hasonló véleményének adott hangot. Ő sem támogatta,
hogy a közeljövőben ténylegesen bevezessék az 1898:5. törvénycikket Horvátországban,
tekintettel arra, hogy az 1848-as törvények annak idején Horvátországban heves ellenszegülést
váltottak ki, mely a két állam között fennállt nyolc évszázados kapocs szétszaggatását vonta
maga után. Az 1868. évi kiegyezési törvénynek ugyan ismét sikerült helyreállítania az 1848ban megszakadt jogfolytonosságot, de „nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni, hogy ama
keserű emlékek, melyek az 1848-iki törvényekhez fűződnek, most sem enyésztek el teljesen
Horvát és Szlavón országokban, hisz még mindig nagy azoknak a száma, kik az 1848-iki
mozgalmakban tettleges részt vettek.” A horvát miniszter még a pszichológiai szempontok
fontosságára is felhívta a figyelmet ez ügyben és kifejtette, hogy „nem látszik méltányosnak
már most kívánni a horvát nemzettől, hogy múltjának nyílt megtagadásával aktive is részt
vegyen ama törvénynek az ünneplésében, melyek ellen a nemzet többsége 50 évvel ezelőtt
fegyvert fogott. Előre látható, hogy a kérdéses törvénynek a végrehajtása a leghevesebb
ellenállásra fog találni. Ragaszkodva haladéktalan végrehajtásához, a kormány veszélynek
teszi ki az ország nyugalmát és pedig kényszerítő ok nélkül, mert az 1898: V. tc-nek csak aktuális
A beérkezett válaszokat lásd MNL OL K26 473. cs. 11782/1898 ME alatt.
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célja volt, mely már el volt érve akkor, midőn jelzett törvény a törvénytárban megjelent.”
Emellett kifejezetten kérte a miniszterelnököt, hogy bízza a bánra annak az időpontnak a
meghatározását, amikor Horvátországban április 11-e nagyobb zavargás nélkül
megünnepelhető lesz.1923
A katolikus püspökök is körlevelet bocsátottak ki az új nemzeti ünnep megünneplésével
kapcsolatban még az első ünnep alkalmával 1898-ban. A pásztorlevelek az ünnepség előírása
mellett sok esetben a beszéd mondanivalóját és célját is meghatározták. Kiemelték, hogy a
papok hangsúlyozzák a nemzet és király egységének fontosságát, valamint a király iránti
hűségre intsék híveiket. Bene Imre, nyitrai püspök pásztorlevelében arra szólította fel papjait,
hogy április 11-én tartsanak ünnepi istentiszteletet és a híveket is buzdítsák az azon való
részvételre. Felhívta továbbá papjait arra, hogy az egyházi iskolákban Húsvét hétfőt követően,
április 12-én tartsanak ünnepségeket, valamint alkalmas napon a szószékről oktassák ki a
híveket a félévszázados évforduló jelentőségről. „Ezt nem úgy értem, hogy ez alkalomból a
lelkész urak politikai fejtegetésekbe bocsátkozzanak, hanem egyedül az a szándékom, hogy a
nép előtt ismeretessé váljék, miért oly emlékezetesek azok a törvények Magyarországra nézve
és magára a népre nézve.”1924
Hettyey Sámuel pécsi püspök pásztorlevele meghagyta a pécsi egyházmegye összes római
katolikus népiskolája és egyéb tanintézetei számára, hogy szentmisével egybekötött ünnepélyt
rendezzenek április 11-én. Amennyiben a jövőben ez Húsvétra esik, úgy az egyházi ünnepet
követő első alkalmas napon meg kell tartani az ünnepséget.1925
Dessewffy Sándor csanádi püspök pásztorlevelében közölte a vallás- és közoktatásügyi
miniszter rendeletét az ünneplésre vonatkozóan és meghagyta, hogy április 11-e tiszteletére az
egyházi iskolákban ünnepségeket tartsanak. Az ünnepség során az iskolából testületileg
vonuljanak a templomba istentiszteletre, majd visszatérve az iskolába az egyik tanító ismertesse
az április törvények jelentőségét, emellett hazafias dalok és szavalatok hangozzanak el. A
püspök hangsúlyozza, hogy az ünnepi beszédek célja, hogy felébressze az ifjúságban a magyar
haza iránti szeretetet és az apostoli király iránti hűséget, továbbá „hogy bennük a hithez való
ragaszkodást és a bekövetkező polgári kötelességek teljesítése iránti fogékonyságot erősbítse,
hogy az ifjú nemzedék istenét, királyát és hazáját tisztelni és szeretni megtanulja.”1926
6.2. A kötelező április 11-i ünnepségek jellege
A kötelező nemzeti ünnep állandó kelléke és leghivatalosabb eleme lett a fővárosi budavári
koronázó templomban (mai Mátyás templom) megrendezett ünnepi istentisztelet, melyen a
magyar állam legfontosabb tisztviselői jelentek meg, az évek múlásával egyre fogyatkozó
számban. A templomban ez alkalomból rendszerint alabárdos koronaőrök álltak díszőrséget.
Vidéken is mindenütt a városi előjáróságok jelenlétében ünnepi, hálaadó istentiszteleteket
tartottak szerte az országban.
1923
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A már korábban említett 1898-as belügyminiszteri zászlórendelet értelmében az állami (a
törvényhozás és a minisztériumok hatáskörébe tartozó) középületekre, a városi hatóságok
épületeire, valamint az iskolákra, színházakra, a konzulátusokra kitűzték a nemzeti lobogót.
Alkalomadtán még a hidakat is zászlódíszbe öltöztették, melyet március 15-én nem szoktak
megtenni a hatóságok.1927 A magánházakon rendszerint nem volt zászló.1928 A pénzintézetek és
a boltok nagyrészt zárva voltak. Az állami hivatalok nem minden esetben tartottak zárva, volt
olyan alkalom, amikor csak rövidített nyitva tartással dolgoztak e napon.
A hivatalos április 11-i nemzeti ünnepen az országgyűlés egyetlen alkalommal sem ülésezett.
Mivel erről külön törvény nem rendelkezett, ezért minden esetben a ház a következő ülés
napirendjének meghatározásakor döntött az ülés szüneteléséről, éppen úgy, mint március 15-e
alkalmából. Sok ilyen házhatározatra április 11-e miatt nem volt szükség, tekintettel arra, hogy
leggyakrabban a húsvéti szünet idejére esett az ünnepnap. Kifejezetten az elnök vagy a
miniszterelnök indítványára a ház csak 1899-ben, 1902-ben, 1905-ben és 1907-ben rendelt el
szünetet az ünnep miatt. A szünet elrendelését rendszerint szó nélkül tudomásul vették a
képviselők, kivéve 1902-ben, illetve 1907-ben. 1902. április 10-i ülésen egyes ellenzéki
képviselők (név szerint csak Förster Ottót említi a képviselőházi napló) hangos bekiabálásokkal
követelték, hogy április 11-én tartson a ház ülést, hiszen ez a nemzetnek valójában nem is igazán
ünnepe. Ezért a házelnök kénytelen volt a szünetre vonatkozó indítványát szavazásra bocsátani.
Végül 39:22 arányban a képviselők megszavazták, hogy ne legyen ülés.1929 A korszakra eső
többi április 11-i ünnep idején a ház más-más okoknál fogva (választások közötti időszak,
elnapolás vagy húsvéti szünet miatt) amúgy is szünetelt.1930 1907-ben a képviselőházban
hangos vita alakult ki arról, hogy az elnök indítványára a ház tartson-e szünetet másnap április
11-én. Többen hangos bekiabálással követelték a munkanapot, mint 1902-ben, csak akkor a
Függetlenségi Párt kisebbségben volt. Most, ha akarták volna, leszavazhatták volna a
függetlenségi képviselők szünetet. Végül az elnök1931 határozott intésére, mondván az április
11-i ünnepet törvény írja elő, a képviselőknek pedig legelső kötelességük, hogy a
törvénytiszteletben példát mutassanak, a képviselők megszavazták az ünnepi szünetet.1932
Az ünnepségek másik színtere az iskola volt. Wlassics miniszter említett rendelete értelmében
az állami közoktatási intézményekben minden évben kötelező jelleggel ünnepségeket tartottak
Pesti Hírlap, 39. évf. 1907. ápr. 12. 88. sz. 9.
Egyetértés, 42. évf. 1907. ápr. 12. 89. sz. 4.
1929
KN 1901-1905. 88. ülés (1902. ápr. 10.) V. köt. 257.
1930
1906-ban és 1910-ben a választások miatt nem voltak ülések április 11-én, 1908. április 10. és április 29.
között az ülésszak be volt rekesztve, 1909. március 30-án Wekerle miniszterelnök kérte az ülések április 26-ig
történő elnapolását, 1915. április 11-én, illetve 1916. április 11-én az országgyűlés el volt napolva (1914. december
9-től 1915. április 19-ig, illetve 1916. február 28-tól június 7-ig). A húsvéti szünet miatt nem ülésezett a ház 1900.
április 4-24, 1901. április 1-18., 1903. április 5-16., 1904. március 30. – április 12., 1911. április 9-25. 1912. április
4-12., 1913. március 16. – május 5., 1914. április 4-21., 1917. április 1-12., valamint 1918. február 26. és április
23 között. Lásd KN 1896-1901. 438. ülés (1899. ápr. 10.) XXI. köt. 366., KN 1896-1901. 563. ülés (1900. ápr. 3.)
XXVIII. köt. 563., KN 1896-1901. 691. ülés (1901. márc. 30.) XXXIV. köt. 528., KN 1901-1905. 88. ülés (1902.
ápr. 10.) V. köt. 257., KN 1901-1905. 245. ülés (1903. ápr. 4.) XIV. köt. 228., KN 1905-1906. 11.. ülés (1905.
ápr. 8.) I. köt. 25., KN 1906-1910. 311. ülés (1908. ápr. 10.) XVII: köt. 474., KN 1906-1910. 449. ülés (1909.
márc. 30.) XXV. köt. 295., KN 1910-1918. 139. ülés. (1911. ápr. 8.) VI. köt. 553., KN 1910-1918. 363. ülés (1912.
ápr. 3.) XVI. köt. 70., KN 1910-1918. 448. ülés (1913. márc. 15.) XVIII. köt. 233., KN 1910-1918. 526. ülés
(1914. ápr. 3.) XXIII. köt. 218., KN 1910-1918. 568. ülés (1915. ápr.19.) XXVI. köt. 271., KN 1910-1918. 632.
ülés (1916. febr. 28.) XXIX. köt. 377., KN 1910-1918. 724. ülés (1917. márc. 31.) XXXV. köt. 454., KN 19101918. 776. ülés (1918. febr. 25.) XXXVIII. köt. 480.
1931
Az ülésen egymást váltva elnökölt Justh Gyula, illetve Rakovszky István.
1932
KN 1906-1910. 136. ülés (1910. ápr. 10.) VIII. köt. 149.
1927
1928
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április 11-én az 1848-as korszak megünneplésére, melyet aznap tanítási szünet kísért. Az iskolai
ünnepségek jellegének bemutatásához további alapos kutatómunkára lenne szükség az iskolai
évkönyvek felhasználásával. A sajtóban megjelent információkat áttanulmányozva annyit
állíthatunk, hogy március 15-éhez hasonló koreográfiával, a magyar nemzettudatot erősítő,
1848-as időszakot felelevenítő versek, dalok, élőképek és tanári előadások kísérték az ünnepet.
A hivatalos iskolai ünnepségek elmaradhatatlan kelléke volt a magyar Himnusz és a Szózat.
Arra nem találtunk példát, hogy a Gotterhalte-t énekelték volna akár az iskolákban, akár az
ünnepi istentiszteletek végén. A sajtó 1902-ben említi ugyan, hogy a budavári koronázó
templomban az ún. Királyhimnuszt énekelték,1933 de ez feltehetően a Jókai–Erkel-féle változat
lehetett.
Spontán kialakult ünnepségek, civil, társadalmi szervezetek által életre hívott megemlékezések,
bankettek nem kísérték április 11-e emléknapját. Pontosan a fordított folyamat játszódott le
ezzel az ünnepnappal kapcsolatban, mint ami március 15-ével, melyet valójában a civil
kezdeményezések tartottak életben és tették az ország első számú 48-as ünnepévé annak
ellenére, hogy hivatalosan, államilag elismert nemzeti ünnepnek kijáró külsőségekkel, a
politikai intézményrendszer legfelső szintjén nem ünnepelték meg soha a dualizmus
korszakában. Ezzel szemben április 11-ét a hivatalos világ hívta életre, első megünneplésén,
mint láttuk, az uralkodó maga is részt vett, jelezve ezzel az ügy fontosságát, de végül maradt az
ünnepnap a szűk, hivatalos élet terén. Az ünnepnap alakulását végignézve úgy érzékeljük, hogy
olykor még a hivatalos világ számára is kényszeredett ünnepnap, teher volt valójában. Hiába
hordozott április 11-e is 1848-as értékeket, március 15-ével szemben jelentősége eltörpült és
kötelező megünneplése miatt még bizonyos ellenszenv is kialakult irányába. Ezt Németh
József, Németh László író apjának, a nagybányai állami főgimnázium tanárának feljegyzései is
megerősítik, aki az 1899. évi kötelező iskolai április 11-i ünnepen mondott beszédét szerette
volna megjelentetni a helyi sajtóban, ám csupán azért, mert ez az ünnepnapok versenyében
március 15-e jelentőségét kisebbítette volna, barátja, a 48-as érzelmű szerkesztő a beszéd
közlését megtagadta.1934 A közvélemény érzékenységét mutatja az is, hogy csupán azért, mert
ugyanebben az évben március 15-én a helyi polgári kör ünnepén mondott pohárköszöntőjében
Németh József március 15-e szükségszerűségét kétségbe vonva a magyar nemzet békés,
alkotmányos értelemben jogszerű küzdelmét hangsúlyozta, szintén megnehezteltek rá.1935
A koalíciós időszakig Széll Kálmán és Tisza István miniszterelnöksége idején többnyire a
miniszterelnök és a kormány tagjai, a legmagasabb rangú hivatalok viselői, mint a képviselőház
és a főrendiház elnöke, a közigazgatási bíróság, a kúria és a királyi tábla elnöke, a főváros
főpolgármestere, az árvaszék elnöke, a budapesti rendőrfőkapitány és a hadsereg egyes vezetői,
valamint a konzulok és alkonzulok közül többen rendszerint megjelentek az az április 11-i
ünnepi istentiszteleten.1936 Széll Kálmán miniszterelnök ott volt minden évben és megjelent
Több újság is hozza azt a hírt, hogy a Mátyás templomban az ünnepi istentisztelet végén Várady Sándor az
Operaház tagja a Királyhimnuszt énekelte. Egyetértés, 36. évf. 1902. ápr. 12. .100. sz. 4., Pesti Hírlap, 24. évf.
1902. ápr. 12. 100. sz. 6.
1934
NÉMETH 1993, 43.
1935
„Elmondtam, hogy a mi népünk alkotmányos úton védte, illetve követelte régi jogait, s e célból nem volt
föltétlen szükség a március 15-ére. Ha mi mégis megüljük a napot, megtesszük azért, mert a lelkesedésnek
magasztos napja, az erkölcsi bátorságnak a napja, mely biztosít arról, hogy a mi ifjúságunkban van vér, van
bátorság arra, hogy ha a haza, a szabadság hívja, képes azért síkra szállni, meghalni. A lelkesedés, a biztató jövő
szép napját ünnepeljük meg mi stb. Ilyenforma volt az okoskodás menete. Azonban nem a legjobb néven vették,
mert azt hitte egyik-másik, hogy ezzel kisebbíteni akarom a március 15-ét, sőt egy későbbi tósztozó olyanformán
gyanúsított, mintha április 11-e érdekében emeltem volna szót. Ha már így félre tudtak érteni, akkor nem tartottam
érdemesnek válaszolni rájuk, félreálltam.” NÉMETH 1993, 41.
1936
Lásd erre pl. Egyetértés, 33. évf. 1899. ápr. 12. 100. sz. 2., Pesti Hírlap, 22. évf. 1900. ápr. 12. 101. sz. 7., Pesti
Hírlap, 24. évf. 1902. ápr. 12. 100. sz. 6., Pesti Hírlap, 26. évf. 1904. ápr. 12. 102. sz.8.
1933
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1904-ben Tisza István miniszterelnök is a kormány tagjaival. (1905-ben Tisza nem volt ott az
ünnepi istentiszteleten, mert éppen Bécsben tárgyalt az uralkodóval.)1937 1906-tól a koalíciós
kormány számára hirtelen kínossá vált az április 11-i nemzeti ünnep, mely ellen 1898-ban oly
hevesen tiltakoztak, és ellenzéki képviselőként bojkottálták megünneplését. 1906-ban éppen
pár nappal az ünnep előtt április 8-án alakult meg a koalíciós kormány.1938 Wekerle Sándor
miniszterelnök április 11-én mondta el programbeszédét a Függetlenségi Párt Royal szállóbeli
székházában. A kényszeredett nemzeti ünnep alkalmából a hivatalos istentiszteletet a budavári
koronázó templomban nem tartották meg a húsvéti ünnepet megelőző nagyhétre való
hivatkozással.1939 Ez inkább csak jó ürügy lehetett az ünnep elsikkasztására, hiszen – jól tudjuk
– Bánffyék még húsvét hétfőn is képesek voltak megrendezni az ünnepet 1898-ban.
1907-ben, mint fentebb ismertettük, többen tiltakoztak a házban az április 11-i ünnep
képviselőházi megtartása ellen. A koalíciós kormányzás idején 1907-ben,1940 1908-ban1941 és
1909-ben1942 csupán egy-két miniszter képviselte a kormányt az ünnepi istentiszteleten. 1910
áprilisában már nagy erőkkel folytak a választási előkészületek, talán ezért kapott még
kevesebb figyelmet az április 11-i hivatalos ünnep. Khun-Héderváry Károly miniszterelnök
sem ment el az ünnepi istentiszteletre és a kormányt is csak Székely Ferenc igazságügyi
miniszter képviselte.1943 A Nemzeti Munkapárt nagyarányú választási győzelmét követően sem
lett népszerűbb április 11-e ünnepnapja. 1911-ben egyetlen miniszter sem ment el az
istentiszteletre, és először olvashatunk hírt arról, hogy a templom előtt díszruhás rendőrök
foglaltak helyet.1944 1912-ben két miniszter képviselte a kormányt. A díszruhás rendőrök ez
alkalommal is felsorakoztak.1945 1913-ban hosszú idő után újra ellátogatott a templomba egy
Csak két miniszter volt ott: Berzeviczy Albert és Nyiri Sándor. Budapesti Hírlap, 25. évf. 1905. ápr. 12. 102.
sz. 8.
1938
Egyetértés, 41. évf. 1906. ápr. 9. 98. sz. 1.
1939
Kis Ujság, 20. évf. 1906. ápr. 13. 113. sz. 5.
1940
1907-ben csak három miniszter jelent meg: Jékelfalussy Lajos, Günther Antal és Josipovich Imre. De nem volt
ott Wekerle miniszterelnök, Kossuth Ferenc, Apponyi Albert vagy Ifj. Andrássy Gyula, sem a képviselőház
elnöke, Justh Gyula. Részt vett viszont az istentiszteleten Dessewffy Aurél, a főrendiház elnöke, Wlassics Gyula
a közigazgatási bíróság elnöke, Fülepp Kálmán főpolgármester, néhány államtitkár (Molnár Viktor, Márffy Albin,
Bolgár Ferenc, Szalay Péter és Balogh Vilmos), Boda Dezső rendőrfőkapitány, Ábrányi Kornél miniszteri
tanácsos, a miniszterelnöki sajtóiroda főnöke. Egyetértés, 42. évf. 1907. ápr. 12. 89. sz. 4., Pesti Hírlap, 39. évf.
1907. ápr. 12. 88. sz. 9.
1941
1908-ban is csak két miniszter volt ott: Jaszipovics Géza és Zichy Aladár. Megjelent még Wlassics Gyula a
közigazgatási bíróság elnöke, Dessewffy Aurél a főrendiház elnöke, Návay Lajos a képviselőház elnöke, Bolgár
Ferenc, Molnár Viktor, Tőry Gusztáv és Ottlik István államtitkárok, Ballai Lajos, Szohner Antal, Jekelfalussy
Zoltán, Kosztka Antal és Lukács Sándor miniszteri tanácsosok, Fülepp Kálmán főpolgármester, Boda Dezső
főkapitány, a tudományegyetem, a műegyetem és az állatorvosi főiskola rektora. Egyetértés, 43. évf. 1908. ápr.
11. 89. sz. 2.
1942
1909-ben az ünnepi istentiszteleten jelen volt Zichy Aladár, Jekelfalussy Lajos, Günther Antal és Josipovich
Géza miniszter, József főherceg és Auguszta főhercegasszony, Dessewffy Aurél, a főrendiház elnöke, Márffy
Albin államtitkár, Székely József koronaügyész, három miniszteri osztálytanácsos, a tudományegyetem és a
műegyetem rektroa, és Báró Czibulka hadtestparancsnok vezetésével a tábornoki kar tagjai. Egyetértés, 44. évf.
1909. ápr. 18. 87. sz. 4.
1943
Ott volt még Wlassics Gyula, a közigazgatási bíróság elnöke, Jakabffy Imre és Töry Gusztáv államtitkárok,
Rudnyánszky József, a főrendiház háznagya, a koronaügyész, a szabadalmi hivatal elnöke, a posta és távirda
vezérigazgatója, Fülepp Kálmán főpolgármester, tudományegyetem, a műegyetem és az állatorvosi főiskolai
rektora, Schreiber Viktor hadtestparancsnok és a tábori kar tagjai. Egyetértés, 45. évf. 1910. ápr. 12. 86. sz. 12.
1944
A templomban megjelent Kálmán Gusztáv, Balogh Jenő, Kazy János és Karátsony Lajos államtitkár, a
közigazgatási bíróság alelnöke, a koronaügyész, a szabadalmi hivatal elnöke, néhány miniszteri tanácsos, Fülepp
Kálmán főpolgármester, Jónás Ödön, a műegyetem rektora és az egyetemi tanács tagjai. A tábornoki kar teljes
számban ott volt. Pesti Hírlap, 33. évf. 1911. ápr. 12. 88. sz. 12.
1945
Jelen volt az istentiszteleten: Zichy János és Székely Ferenc miniszter, Jakabffy Imre, Romy Béla és Kálmán
Gusztáv államtitkárok, Jalsoviczky Sándor belügyminiszteri tanácsos, Hollán Sándor kereskedelmi tanácsos,
1937
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miniszterelnök, Lukács László személyében, két miniszterével: Balogh Jenővel és Jankovich
Bélával.1946 1914-ben nem kedvezett az ünnepnapnak, hogy éppen nagyszombatra esett, ezért
az istentisztelet el is maradt. Tisza István miniszterelnök geszti birtokán töltötte az ünnepeket.
1915-ben először celebrálta az ünnepi misét az ország hercegprímása, Csernoch János
(korábban rendszerint Nemes Antal budavári apátplébános mondta a misét), ami jelentősen
emelte az ünnepnap fényét. Három miniszter is képviselte a kormányt.1947 1916-ban ismét csak
egy miniszter, Jankovich Béla ment el a hivatalos ünnepre, de első alkalommal értesülünk arról,
hogy az istentiszteletre ellátogatott számos német tiszt is.1948 1918-ban a Wekerle Sándor
vezette új kormány ismét teljes létszámban képviseltette magát az ünnepen. Ott volt maga a
miniszterelnök a kormány tagjaival, valamint a minisztériumok főbb tisztviselői.1949
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a kötelező április 11-i ünnep nem váltotta be eredetileg
a kormány hozzá fűzött reményeit, nem tudta betölteni azt a hivatását, melyet a törvényalkotók
neki szántak, azaz, hogy legyen egy olyan nemzeti ünnepnap, mely 1848-as alapon összefogja
Magyarország minden polgárát a legelső embertől, a királytól a legutolsóig, az államalkotó
magyar nemzettől a nemzetiségekig, és megtestesítse, valamint megerősítse a magyar
nemzetállamot. Ez a nap erre nem volt alkalmas. A történész szemével vizsgálva eleve egy
reménytelen vállalkozásnak tűnik, s az volt már születése pillanatában is, hiszen az ország
magyar honpolgárai számára március 15-e már élő, nemzeti ünnepként funkcionált, s a
nemzetiségek számára egy ilyen kötelező, erőltetett 1848-as ünnepnap (egyáltalán 48-as
emléknap) nem lehetett népszerű, nem lehetett az egységet, a magyar nemzetállamhoz tartozást
megtestesítő hívó szó.1950

Szilassy Aladár közigazgatási bíróság másodelnöke, Boda Dezső főkapitány, Demeczky Mihály udvari tanácsos,
Drasche Lázár Alfréd és Losonczy Géza miniszteri titkárok, Bódy Tivadar alpolgármester, a tudományegyetem és
a műegyetem rektora, valamint Balázs altárbornagy vezetésével a tábornoki kar tajgai. Egyetértés, 47. évf. 1912.
ápr. 12. 88. sz. 9.
1946
Megjelent még az ünnepi istentiszteleten: Kálmán Gusztáv államtitkár, Boda Dezső rendőrfőkapitány, a
tudományegyetem és a műegyetem rektorai és dékánjai, az idegen államok konzuljai, továbbá a budapesti
helyőrség tábornokai és főtisztjei. Pesti Hírlap, 35. évf. 1913. ápr. 12. 87. sz. 9.
1947
Az istentiszteleten megjelent Hazai Samu, Jankovich Béla és Ghillány Imre miniszter, Jósika Imre, a
főrendiház elnöke és Szász Károly, a képviselőház elnöke is. Pesti Hírlap, 37. évf. 1915. ápr. 12. 101. sz. 8.
1948
Az istentiszteleten megjelent: Szász Károly a képviselőház alelnöke, Benedek Sándor a közigazgatási bíróság
másodelnöke, néhány miniszteri tanácsos, Buzay Károly székesfővárosi tanácsnok, a Magyar vöröskereszt egylet
képviseletében, az idegen államok konzulai, valamint az egyetemek rektorai és dékánjai. A hadsereg részéről ott
volt Karg gyalogsági tábornok, Bogáth István altábornagy, budapesti katonai parancsnok, és a törzstiszti kar
számos tagja. Pesti Hírlap, 38. évf. 1916. ápr. 12. 103. sz. 9.
1949
Pesti Hírlap, 40. évf. 1918. ápr. 12. 87. sz. 6.
1950
Az álalunk átvizsgált magyar sajtóban két esetet találtunk arra, hogy a nemzetiségek kifejezetten ellenszenvvel
viselkedtek az április 11-i nemzeti ünneppel szemben. 1899-ben Ó-Becsén szerb nemzetiségű egyének letépték a
magyar nemzeti zászlót a szerb felekezeti iskoláról. Előzménye is volt az ügynek, egy figyelmeztető levél, melyben
Borota esperest azzal fenyegették meg, hogyha kitűzi a magyar zászlót, akkor „olyan vérengzés lesz mint 48-ban”.
Egyetértés, 33. évf. 1899. ápr. 12. 100. sz. 3. Szintén 1899-es hír, hogy Brassóban három szász fiú egy magyar
diákot támadott meg, midőn kokárdával az április 11-i iskolai ünnepségre sietett. Kokárdáját letépték és sárba
tiporták, s mikor a fiú tiltakozott, meg akarták verni. Egyetértés, 33. évf. 1899. ápr. 15. 103. sz. 3.
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7. ÖSSZEGZÉS
Dolgozatunk egyik újdonsága, hogy első alkalommal néztük végig, milyen szerepet játszott
március 15-e ünnepe a szabadságharcot követő neoabszolutizmus és a dualizmus korszakában
az aktuális történeti-politikai helyzetekben, hogyan használták fel a különféle politikai erők
saját üzeneteik közvetítésére 1848 emlékét az ünnepnap alkalmából 1849-1918 között. Ennek
révén közelebb jutottunk annak az alapkérdésnek a megválaszolásához is, hogyan tudott ilyen
nagymértékben megerősödni ez a spontán szerveződő, a kormány által nemigen támogatott
ünnepnap. Hogyan került ki mégis győztesen más, a korszakban rendszeressé váló, 1848-at
megtestesítő ünnepek, mint október 6-a, az aradi vértanúk emléknapja, vagy május 21-e, Buda
visszafoglalásának napja, illetve a korszak végén 1895-től jelentős tömeges részvétellel zajló,
Kossuth halálának évfordulójára rendezett megemlékezések közül. Mivel március 15-ét –
idővel – minden magyar politikai csoportosulás fel kívánta használni saját céljaihoz, ezért
ezeken a március 15-i megemlékezéseken valójában az emlékezőket leginkább foglalkozató
társadalmi-politikai problémák és az azokról alkotott vélemények jelentek meg.
Először vettük vizsgálat alá az 1898-ban kötelezően elrendelt április 11-i nemzeti ünnep
kialakulásának körülményeit levéltári források bevonásával, és követtük nyomon az ünnepnap
alakulását országszerte (88 törvényhatósági központban és számos egyéb vidéki helyszínen),
miközben részletesen bemutattuk az 1898. évi április 11-i ünnepeket összehasonlítva a március
15-i megemlékezésekkel. Közben arra kerestük a választ, miért nem tudta betölteni ez az
egyébként szintén 1848-as tartalmú, az 1848-as alkotmányt megtestesítő, alapvetően pozitív
jelentést hordozó, új nemzeti ünnep ugyanazt a funkciót, mint március 15-e. Mi lehetett a
szándéka a hivatalos hatalomnak (a magyar kormánynak és az uralkodónak együtt) a kötelező
ünnep bevezetésével?
Mint azt a bevezetőben részletesen ismertettük, magukkal a március 15-i ünnepekkel mindeddig
csupán epizódszerűen foglalkoztak a kutatók, elvétve jelent meg egy-egy írás egy-egy vidéki
város helyi ünnepségeiről, illetve az 1849-es, 1860-as, 1861-es évből országos viszonylatban.
Ezek a tanulmányok azonban nem helyezték el az ünnepségeket a magyarországi belpolitikai
élet főbb irányvonalai között, nem értelmezték az ünnepeket az országos politikai események
viszonylatában, ezért nem ismerhetjük meg ezekből a tanulmányokból március 15-ének azt a
legfőbb képességét, hogyan tudta a dualizmus korában a „forró-emlékezet” keretei között
tartani 1848 mítoszát, hogyan volt képes mindig aktuális tartalommal telítődni.
Dolgozatunkban rávilágítunk az ünnepnap történetének kontextusát meghatározó korszakokra
is, melyek alakulását mindenekelőtt a belpolitikai események határozták meg.
Munkánkban feltártuk a fővárosi ünnepségek alakulását 1849-1918 között, és esetenként egyegy vidéki megemlékezést is bevonunk a vizsgálódásba, amennyiben az az országos
nagypolitikát érintő, azt jelentősen tükröző fontos esemény színtere volt. Alapvetően most
először rajzoltuk meg a kormány és a különféle ellenzéki politikai erők kereszttüzébe került
március 15-i ünnep történetét a vizsgált korszakokban.
7.1. Miért válhatott március 15-e az első számú, az 1848-as időszakot megtestesítő
ünneppé?
Ahogy a bevezetőben is említettük, Maurice Halbwachs és Jan Assman munkái alapján mi is
érvényesnek tekintjük azt az alaptételt, hogy az emlékezés egy kollektív produktum, az egyén
mindig a csoport nézőpontjából emlékezik és az emlékezés folyamatát a közösség ideológiája
és önértelmező struktúrái nagymértékben befolyásolják. Az emlékezetnek nincsenek tiszta
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tényei, ebből következően a kollektív emlékezet viszonylag szabadon kezeli a múltat annak
kanonizálása során és az utókor válogat a kollektív emlékezet keretein belül a múltbéli
események epizódjaiból, azok üzeneteiből.
A fenti tétel alátámasztást nyert a március 15-i ünnepségek vizsgálatakor is. Megállapíthatjuk,
hogy ahányféle politikai erő és csoportosulás létezett a vizsgált korszakokban, annyiféleképpen
értelmezte 1848/49 jelentéstartalmát. Ezt, véleményünk szerint, lehetővé tette az a sajátos
adottság is, hogy amikorra elérkezett a dualizmus korszaka, addigra 1848 már igen összetett
jelentéstartalommal rendelkezett. Magában hordozta a reformkor polgári átalakulásért küzdő
sikeres folyamatot éppúgy, mint a valójában maradéktalanul be nem teljesedett március 15-i
radikális 12 pontot, vagy a ténylegesen megvalósult és rövid ideig érvényben lévő áprilisi
törvényeket, az azokért folytatott alkotmányvédő küzdelmet ugyanúgy, mint a Habsburg ház
trónfosztásával és a Függetlenségi Nyilatkozattal végződő szabadságharcot, az elesett hősök és
a megtorlás áldozataiért érzett fájdalmat, ezzel a Habsburg uralkodóházzal szembeni ellenérzést
is. Teljesen egyetértünk Gerő Andrásnak azzal a megállapításával, hogy 1848 viszonyítási pont
a magyar politikai kultúrában, nincs olyan politikai rendszer, amely ne próbálta volna
értelmezni, önmagát meghatározni 1848-hoz képest. Gerő ennek legmarkánsabb okát abban
látja, hogy 1848-ban született meg a modern magyar nemzet, ekkor vált tömeges érzelmi és
szociológiai realitássá. Három, azonnal szakralizálódó kategória fonódott akkor egybe: a
szabadság, a nemzet és a haza. Szűcs Jenő gondolatait idézve Gerő arra a fontos megállapításra
hívja fel a figyelmet, hogy ekkor, 1848-ban az „univerzális vallási” és a „partikuláris rendi”
szimbólumokban megfogalmazott világképet felváltotta a „nemzeti világkép”.1951
Ugyanakkor fontos hangsúlyoznunk azt a nem elhanyagolható történelmi tényt, hogy azzal,
hogy a kiegyezéssel 1848 törekvései, az áprilisi törvényekben lefektetett alapvetően
perszonáluniós kapcsolatot szabályozó rendelkezések, (bár a külügy és a hadügy terén maradtak
tisztázatlan részletek) 1867 után nem valósultak meg, ezzel a kiegyezéses rendszert tartalmi
elemeiben támadók számára a március 15-i ünnepek mindvégig aktuális politikai tartalommal,
a rendszer megváltoztatására irányuló törekvéseikkel telítődtek.
Megállapíthatjuk, hogy az Assmann-féle értelmezést alapul véve a dualizmus korszakában
mindazok számára, akik a dualizmus rendszerével szemben bármilyen mértékben is
elégedetlenek és kritikusok voltak, azok számára a március 15-i forradalmat felidéző
ünnepségek a „jelennek kontrasztot vető emlékezés” típusába tartoznak. Március 15-e
alkalmából 1848 mítosza rámutatott a jelen fogyatékosságaira, így a múlt felértékelődött,
„heroikussá” vált a jelenhez képest.1952 Éppen ezért a március 15-i ünnepségek (assmanni
értelemben használt) „mitomotorikus” (a csoport „önelképzelését”, azaz önazonosságát és
cselekvő erejét befolyásolni tudó) képessége a századfordulóhoz közeledve egyre erőteljesebb
lett. Mindez összefügg természetesen az aktuális politikai környezettel, a korszakban
mindvégig jelen lévő, az 1890-es években egyre intenzívebbé váló függetlenségi politizálással,
az ellenzék részéről állandóan napirenden tartott, a kiegyezés rendszerének egyes elemeit
megváltoztatni szándékozó közjogi önállósulási törekvésekkel, a polgári szabadságjogok
kiterjesztésére irányuló demokrata, valamint polgári radikális és szocialista célkitűzésekkel, a
választójogi küzdelemmel, melyek folyamatosan ébren tartották 1848 aktualitását.
Ernst Cassirer megállapítása szerint a mítoszok „megszemélyesített kollektív vágyként”
képesek működni.1953 Ezt látjuk igazoltnak akkor, midőn az általunk vizsgált március 15-i
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ünnepségek esetében azt tapasztaljuk, hogy az eredeti 1848-as elvek, illetve azok aktuális
újraértelmezése révén (elsősorban 1848 közjogi vívmányaira és a márciusi 12 pontban
megfogalmazott jogkiterjesztésre vonatkozó elvekre gondolunk) az 1848-at leginkább
megtestesítő március 15-e mindvégig egy beteljesületlen vágyként jelent meg a kiegyezés
rendszerével bármilyen mértékben is elégedetlenkedő csoportok számára. A március 15-i
ellenzéki ünnepek során megnyilvánuló emlékezet képes volt megkérdőjelezni az adott jelent
és sok esetben arra inspirálta az emlékezetben résztvevőket, hogy változtassák meg azt. 1848
ilyenkor egy politikai utópiának tűnt, amelyért érdemes volt küzdeni.
Az a tény, hogy március 15-e képes volt „kiszolgálni” a legkülönfélébb politikai célkitűzéseket,
olyanokat is, melyek születése pillanatában akár még nem is léteztek Magyarországon (lásd a
szociáldemokrácia eszméi), Pierre Norának azt a megfigyelését támasztja alá, hogy az
„emlékezethelyek” jelentésköre – jelen esetben a március 15-i ünnepé – képes előreláthatatlanul
kitágulni.1954
7.2. Milyen politikai üzeneteket hordozott március 15-e 1849 és 1918 között, milyen
szerepet töltött be az aktuális politikai csatározásokban?
A dolgozatunkban feltárt események tükrében rámutattunk arra, hogy 1848-ban már március
15-e napján a siker élményével élték meg a reformmozgalom hívei a forradalmat, a 12 pont
cenzúra nélküli kinyomtatását és Táncsics kiszabadítását a börtönből, ezért a városi hatóságok
elrendelték a forradalom megünneplését és az utcák átnevezése mellett megkezdődött a gyűjtés
a forradalom emlékművére is. A forradalmat spontán utcai felvonulások kísérték, de a
hatóságok az ünneplésbe az istentiszteletek meghirdetésével a tömegeket is tudatosan be
kívánták vonni. Ekkor március 15-e elsősorban a sajtószabadságot, illetve a 12 pont révén a
polgári átalakulás igényét, a jogállamiság kiépítése felé teendő lépéseket (felelős kormány,
népképviseleten alapuló országgyűlés, népképviseleti választás) és a birodalomhoz fűződő, a
perszonáluniós önállóság irányába mutató alkotmányos kapcsolatra való törekvést
reprezentálta. 1848 szimbólumaiban is tudatosan erősítette a nemzeti identitást. A márciusi
forradalom teremtette meg a francia forradalom mintájára a háromszínű: piros-fehér-zöld
trikolórt, az 1848. évi áprilisi törvények (21. tc.) pedig a nemzeti identitás megerősítéseként
visszahelyezték ősi jogaiba a nemzeti színeket. A felelős magyar kormány megalakulásával a
kétfejű sasos címerhasználatot felváltotta a koronás magyar kiscímer.
1848. március 15-ével szemben 1849-ben a magyar kormány, az OHB által elrendelt hivatalos
ünnep legfontosabb célja már a Habsburg család teljes megtagadása és lejáratása mellett a
függetlenségi harc iránti lelkesedés erősítése, a harc jogosságának igazolása, illetve az új
rendszer, a teljes függetlenség felé sodródó magyar államiság képének megerősítése,
elfogadtatása volt. Az általunk vizsgált hosszú időszak során ez volt az egyetlen olyan alkalom,
mely március 15-ét a hivatalos állami ünnep minden kellékével felruházta. Dolgozatunkban
rámutattunk arra, hogy az ünnep szervezői törekedtek arra, hogy a hagyományos
istentiszteletekkel övezett rendi-nemesi ceremónia mellett új, polgári jellegű, a szabadság,
egyenlőség testvériség eszméit hirdető, népszerű elemeket vigyenek az ünneplés menetébe, így
a szélesebb néprétegekkel is elfogadtassák az új ünnepet és megerősítsék az érzelmi kötődést
az emléknaphoz.
Ezt követően a kiegyezésig, a rövid alkotmányos időszakot leszámítva, március 15-ére irányuló
megemlékezésekkel csak elszigetelt jelenségként találkozhatunk. Az elnyomás évei alatt
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jelentkező, elfojtott nemzeti érzéseket megtestesítő megmozdulásokat, saját kutatásainkból
származó, eddig feltáratlan levéltári forrásokon alapuló, új példákkal is illusztráljuk, emellett a
Magyar Országos Levéltárban található dokumentumok alapján bemutatjuk a többségében már
korábban napvilágot látott, március 15. megünneplésére tett kísérleteket. Újabb iratok
figyelembe vételével mutatjuk be az 1851-ben egy egri borpincében történt esetet és ismertetjük
azt az érdekességet, mely nemrégiben látott napvilágot, miszerint a Nemzeti Múzeum kertjében
„felejtett” ún. Washington kő is egy 1858-ban titokban ünnepelt március 15-éhez köthető
emlék. Felhívtuk a figyelmet ugyanakkor az 1862-es pesti ifjúsági megmozdulás részleteire, a
temetőben mondott beszédek szövegeire a rendőrségi jelentés alapján. 1862-ből rábukkantunk
egy eddig ismeretlen március 15-i megmozdulás nyomaira is Rozsnyóból az Országos Levéltár
neoabszolutizmus kori iratai között, melyet szintén ismertetünk, és felhívjuk a figyelmet az
Almásy-Nedecky szervezkedésekkel összefüggő március 15-i fővárosi megmozdulásokra is.
Az 1849-1867 közötti időszakból leginkább a katonaság beavatkozása miatt véres
összeütközésbe torkolló pesti, 1860-as megemlékezés jelentett az ünnepnap megerősödése
szempontjából komoly előrelépést. Hiszen az elszigetelt ifjúsági demonstrációnak indult
temetőlátogatás végül a tragikus végkifejlet következtében, a halálos sebet kapó joghallgató,
Forinyák Géza temetésén megjelenő több tízezer ember néma demonstrációjává vált az
elnyomó hatalommal szemben, ami minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy március 15-e
emléknapja elinduljon a kiemelt jelentőségű nemzeti ünneppé válás útján. A kiegyezésig csak
1861-ben lehetett nyíltan megünnepelni a forradalom emléknapját, akkor is csak óvatosan, mert
az 1860. októberi diploma szellemében összehívott országgyűlésre készülő választások miatt
nem akarták a politikusok provokáció tárgyának kitenni az ünnepnapot, okulva az 1860-as
eseményekből, ezért a fővárosi megemlékezés el is maradt. Dolgozatunkban feltártuk az 1861es megemlékezéseket országszerte és kimutattuk, hogy ezek a vidéki megmozdulások
elsősorban a szabadságharc áldozatairól szóltak, az elfojtott gyász megélésével a templomok és
a temetők falai közé terelték az „ünneplőket” és március 15-e 1848-as főbb üzenetei meg sem
jelentek ezeken az alapvetően gyászünnepeken.
Elsőként néztük végig a dualizmus kori március 15-i ünnepségek alakulását és arra törekedtünk,
hogy a kiegyezés időszakát tárgyalva rávilágítsunk azokra az értelmezési lehetőségekre, melyek
révén a kiegyezés keretei között létező különféle politikai erők az ünnepségek alkalmával 1848at megvilágították. Vizsgáltuk azt, hogy 1848 tartalmi elemeiből hogyan válogattak az
emlékező csoportok úgy, hogy azzal a kormányoldalra és a közjogi ellenzékre egyaránt
kötelező érvényű, az uralkodó felé megnyilvánuló lojalitás keretei között maradjanak. Az
ünnepségek kiválóan tükrözik, hogy ki mit engedhetett meg magának 48-ból a dualizmus
évtizedei alatt. Ebből a szempontból kétségtelenül a kiegyezés rendszerének elfogadása alapján
álló kormánypártnak volt a legnehezebb dolga, hiszen a kormányoldal politikusainak kellett
legmesszebbmenőkig figyelembe venni Ferenc József személyes érzékenységét 1848/49-et, de
leginkább Kossuth Lajos személyét illetően, kinek nevével az ünnepnap az első perctől kezdve
összeforrt.
Kiválóan tükrözi azt, hogy mi férhetett bele a kormánypárt 1848-as értelmezésébe Kossuth
halálát követően a képviselőház által elfogadott, a száműzött politikus érdemeit megörökítő
jegyzőkönyv. Ebben Kossuthnak az 1848-as törvények megalkotásában játszott szerepét
nevezték csak meg, különös tekintettel az alkotmányos jogok minden osztályt felölelő
kiterjesztésére, a képviseleti alapon nyugvó felelős kormányrendszer behozatalára, a
közteherviselés általánosítására, a földbirtok felszabadítására, a sajtószabadságra és a
jogegyenlőségre, s általában a politikai és polgári szabadság nagy elveinek érvényre juttatatása
körül szerzett érdemeire. Alapvetően Kossuth azon érdemeiről emlékeztek meg tehát, amelyek
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beilleszthetőek voltak a dualizmus rendszerébe. Amennyiben a kormány valamilyen formában
megnyilvánult március 15-e alkalmából, úgy alapvető üzeneteiben ennek megfelelően azt
hirdette, hogy végre örülni kell, mert a dualizmussal megvalósultak 1848 vívmányai, helyreállt
a 48-as alkotmány, ezért a szabadságharc hősei, valamint a megtorlások áldozatai nem hiába
haltak meg. Gyakorlatilag ez vált végül a hivatalos, 1898-ban bevezetett április 11-i nemzeti
ünnep legfőbb mondanivalójává is.
De a függetlenségi ellenzéknek sem volt könnyű dolga az ünnepségek alkalmával a kiegyezés
rendszerét bíráló, de még a lojalitás keretei között maradó hangot megtalálni. A dualizmus
évtizedein belül megmutatkozó különféle korszakokban a függetlenségi politizálás
intenzitásának megfelelően változott ennek a hangnak a radikalizmusa. 1898-ban a református
lelkészek számára az ötvenedik évforduló megünneplésére szánt útmutató is rendkívül óvatosan
fogalmazott, midőn 1848 tanulságait levonva, a kiegyezés rendszerét értelmezve, iránymutatást
kívánt adni az ünnepléshez. „A Nemzet ünnepelt! Bécsben láncot kovácsoltak!!... De hiába…
az eszme győzött, mert «Az eszmét megölni nem lehet» A sírból is kitört, eget kért és eget nyert!!!
Most is, nagyrészt azon az alapon áll Hazánk alkotmányos élete. Bizton reméljük, hogy ami
még abból elmaradt, mint a független Magyar államiság követelménye, előbb-később –
óhajtandó minélelőbb – megvalósuland; ami azóta idegen és nem nekünk való csempésztetett
bele, előbb-később, – óhajtandó minélelőbb – elpusztul! Úgy legyen!”1955
Alapvetően a kiegyezés kormányai számára az uralkodó iránti lojalitás kötelezettsége nem tette
lehetővé, hogy március 15-ét nemzeti ünneppé emeljék vagy egyáltalán azt, hogy (leszámítva
a koalíciós kormányzás időszakát) március 15-i ünnepségeken hivatalos minőségükben
rendszeresen megjelenjenek és azokon nyilvánosan, közszereplőként megnyilvánuljanak. Erre
a korszakban csak nagyon ritkán, elenyésző számban találtunk példákat, azokat is elsősorban a
kiemelt, ötvenedik évforduló alkalmával. A kormány tagjai vagy magas rangú állami
tisztviselők hivatalosan nem vehettek részt Batthyány Lajos miniszterelnök 1870-es
újratemetésén, sem az aradi szabadságszobor nagyszabású avatási ünnepségén 1890. október
6-án, melyre csupán a képviselőház küldött egy koszorút, a két ház küldöttsége már nem
jelenhetett meg, és a kormány és a minisztériumok nem képviseltették magukat Kossuth Lajos
1894-es temetésén sem. Ennek megfelelően a kiegyezés kormányai nem tudták kihasználni a
március 15-i ünnepségben rejlő lehetőségeket arra, hogy a magyar társadalom 1848 iránt táplált
szimpátiáját és érzelmi kötődését segítségül hívva, egységes és sikeres nemzeti ünnepet
alakítsanak ki saját legitimációjuk megerősítésére. Az ünnepnap népszerűségének (és
feltehetően saját érzelmi azonosulásuknak) köszönhetően azonban márciusi 15-e
megünneplését a hatalmon lévők nem tiltották meg, elképzelhető, hogy magánemberként részt
is vettek ilyen alkalmakon, de a megemlékezések kezdeményezése március 15-én, úgy is, mint
október 6-án vagy május 21-én, vagy más 1848-as ünnepeken (kivéve az április 11-i nemzeti
ünnepet) mindvégig a civil szféra, illetve az ellenzéki pártok kezében maradt.
Dolgozatunkban rámutattunk arra, hogy az 1867-ben megalakult új kormány már első
pillanatban az alkotmány helyreállításában találta meg 1848-nak azt a szeletét, melyet
hivatalosan is ünneplésre méltónak, Ferenc József érzékenységére való tekintettel
megünnepelhetőnek gondolt. Az új magyar kormány eskütételén 1867. március 14-én (a dátum
csak véletlenül esik március 15-e közelébe) Ferenc József a budai vár tróntermében fogadta azt
az országos küldöttséget, mely az országgyűlés köszönetét fejezte ki az alkotmány
helyreállításáért. A miniszterek fél órával korábban szintén ugyanott tették le esküjüket az
uralkodó előtt. Március 14-én este 7 és 8 óra között háromezer fáklyás vonult nemzeti színű
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zászlókkal a budai várba Ferenc József tiszteletére. A résztvevők az uralkodót és a magyar
minisztériumot éltették. Ferenc József magyar ruhában a palota egyik erkélyéről köszöntötte a
sokaságot. Ugyanez a koreográfia 31 évvel később 1898-ban, az első hivatalos április 11-i
nemzeti ünnep állami ceremóniájában kísértetiesen megismétlődött.
Dolgozatunkban felhívtuk a figyelmet arra, hogy a kormányoldal 1872-ben nyilatkozott meg
először látványosan március 15-i ünnep alkalmából újraértelmezve a 48-as eszméket saját
politikájának alátámasztására.
Mivel a kiegyezést követően a kormány nem vette kezébe március 15-e megünneplését,
egyszerűen nem vett róla tudomást, az ünnepnap megszervezése átkerült a baloldali, majd 48as és függetlenségi politikusok térfelére, és az első években mindjárt a kiegyezés rendszerének
bírálata vált az ünnep legfontosabb mondanivalójává, és az emléknap azonnal összeforrt
Kossuth Lajos nevével, aki a távolból mindvégig élő tiltakozásul szolgált a dualizmus ellen
egészen 1894-ben bekövetkezett haláláig. Véleményünk szerint ennek következtében a
kormánypárt később is nehezen tudta volna Kossuth személyét leválasztani az ünnepnapról, és
átformálni azt az uralkodó iránti lojalitás követelményeinek megfelelően. Annak azonban nem
találtuk nyomát, hogy erre egyáltalán törekedtek volna, bár olykor – egy-egy történelmi
szituációban – rá tudtunk mutatni olyan epizódokra, amikor igyekezték befolyásuk alá vonni a
pesti egyetemi ifjúság március 15-i rendezvényeinek alakulását, vagy nagyon ritkán előfordult,
hogy nyilvános ünnepségen a kormány képviselői is megjelentek és politikai üzeneteiket
tolmácsolták az emlékezők felé.
Arra, hogy a kormány igyekezett saját kezébe venni egy-egy 1848-as megemlékezés
megrendezését, elvétve találunk példákat. Ez történt Petőfi pesti szobrának felavatásán 1882.
október 15-én, midőn az avatási ünnepségen Tisza Kálmán miniszterelnök és kormánya is
megjelent. Az ünnepi beszédet, Tisza közeli munkatársa és egyben Petőfi egykori barátja, az
írófejedelem, Jókai Mór mondta. Beszédével Jókai egyértelműen igyekezett Petőfi alakját
megszelídíteni, radikális nézeteit és a szabadságharcban betöltött szerepét tompítani, azaz
beilleszteni alakját a dualizmus rendszerébe. Ettől kezdve azonban több példát a korszakban
nem találunk arra, hogy március 15-e alkalmából a kormány a Petőfi-szobornál bármilyen
megemlékezést rendezett volna, vagy mások által meghirdetett ünnepségen a szobornál
megjelent volna.
Olykor megfigyelhetőek bizonyos konszolidációs időszakok a március 15-i ünnepségek
történetében, amikor úgy tűnik, hogy az alapvetően a függetlenségi ellenzék irányítása alatt álló
ünnepnap a kiegyezés kormányaihoz közelebb került, és a kormány részéről kísérletet tettek
annak megszelídítésére. Az egyik ilyen időszak Tisza Kálmán miniszterelnökségének idejére
esik, amikor – leszámítva a szerb-török háború kapcsán kirobbant törökbarát tüntetések
következtében felfokozott függetlenségi hangulatot, amely kihatott az 1877-es és 1878-as pesti
ifjúsági március 15-i ünnepségekre, valamint az 1889-es nagy véderővita időszakát – a március
15-i ünnepségek veszítettek radikalizmusukból, és a kormány, valamint a rendszer iránt lojális
hangot ütöttek meg. Dolgozatunkban bemutatjuk, hogy az 1879–1888 közötti időszakban
viszonylag békés, olykor már unalmasnak is mondható keretek között zajlottak a pesti egyetemi
ünnepségek, amelyeken a szervezők kerülték a közjogi kérdéseket is. 1887-ben a lojalitásra
való törekvésben odáig mentek az egyetemi szervezők, hogy az ünnepséget rendező bizottság
cenzúrát gyakorolt Reviczky Gyula ünnepi verse felett és néhány túlzottan erősnek ítélt sorát
kihúzatták a költővel, aki pedig Kossuthról név szerint meg sem emlékezett, csupán
homályosan utalt a távol élő „legnagyobb magyarra”.
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Egy másik ilyen nyugalmasabb periódus az ünnepnap történetében az egyházpolitikai
reformokért folytatott küzdelem időszaka. 1894-ben a liberális szellemiségű törvények
benyújtásának köszönhetően a liberálisan gondolkodó közvélemény szemében rendkívül
megnőtt a Wekerle Sándor vezette kormány népszerűsége. Az egyházpolitikai küzdelmet
könnyen párhuzamba lehetett állítani 1848-cal, ahogyan ezt a pesti egyetemisták meg is tették.
Ekkor a március 15-i ünnepségeken országszerte felbukkant az egyházpolitikai kérdések és a
kötelező polgári házasság támogatásának ügye. A kormány politikája mellett szerveződő, az
ünnep előtti napokban zajló tüntetéseken a pesti egyetemi ifjúság egy jelentős része látványosan
a kormány mellett demonstrált.
1898-ban, az ötvenedik évfordulón, a képviselőház többsége nyíltan elhatárolódott március 15től és az uralkodóval együttműködésben április 11-ét tette meg az 1848-as időket megtestesítő
nemzeti ünneppé. A levéltári források feltárásával rámutattunk arra, hogy a kormány tartott
attól, hogy március 15-e nagyobb lelkesedéssel és fénnyel lesz megünnepelve, mint a kötelező
április 11. Ezért Bánffy miniszterelnök 1898. február 19-én körlevelet adott ki a főispánoknak,
arra kérve őket, hogy lehetőség szerint április 11-e megünneplését részesítsék előnyben.
Amennyiben a megyében olyan a hangulat, hogy március 15-e mellőzése nagy felháborodást
váltana ki, úgy a forradalom emléknapjának törvényhatósági megünneplése elé a
miniszterelnök nem kívánt akadályt gördíteni. Az ünnepségek országos jelenségeinek
széleskörű vizsgálatával megállapíthatjuk, hogy a körlevélben megfogalmazott kérés ellenére
22 megyeszékhelyen volt törvényhatósági vagy városi díszközgyűlés március 15-én.
Ugyanakkor érdekes dokumentumokra bukkantunk arra vonatkozóan, hogyan próbálta a
miniszterelnök és a rendőrfőkapitány biztosítani az ünnepnapok nyugalmát.
Míg 1898-ban a függetlenségi képviselők több ezer, olykor tízezres tömeg előtt tartottak
megemlékezéseket március 15-én, elsősorban a hagyományos ellenzéki választókerületekben,
mint Aradon, Cegléden, Gyulán, Szegeden, Bihar-Derecskén, Monoron, Nagykőrösön,
Újfehértón, Békésen, Hódmezővásárhelyen, Szentesen, Mátészalkán, Fehérgyarmaton,
Mezőkeresztesen, Túrkevén, Nagyszalontán vagy a fővárosban, illetve zárt körben Egerben,
Beregszászon, Szekszárdon. Hajdúszoboszlón és Zentán, kisebb arányban ugyan, de az
ünnepségeken találkozunk kormánypárti országgyűlési képviselőkkel is. Kecskeméten,
Nyíregyházán, Újvidéken, Enyingen és Veszprémben nyílt utcai rendezvényen,
Máramarosszigeten, Nagyenyeden, Túrócszentmártonban, Zomborban és Léván zártkörű
rendezvényen mondtak beszédet kormánypárti képviselők.
Egy másik ilyen „kegyelmi pillanat” Széll Kálmán hatalomra kerülésének idején volt, amikor
az új miniszterelnök – a dualizmus korszakában először – nyitottnak mutatkozott a forradalom
emléknapjának megünneplésére. Ez nem jelentette azt, hogy a kormány hivatalos ünneppé
avatta volna március 15-ét, csupán annyi történt, hogy Széll Kálmán és miniszterei ellátogattak
egy civil kezdeményezésre létrejött március 15-i ünnepre. A függetlenségi ellenzék felé tett
gesztusnak köszönhetően Széll kormányra kerülésének idején közeledés indult meg a
függetlenségiek és a kormány között. Feltehetően ezzel magyarázható, hogy 1899-ben a
kormány tagjai (hivatalos minőségében) részt vettek a Budapesti Újságírók Egyesületének
sajtószabadságot ünneplő rendezvényén. A beszédekből egyértelműen kiderül, hogy ez
alkalommal az egyetlen közös pont, amelyet márciusi 15-e kapcsán az ellenzék és a kormány
együtt tudott ünnepelni, a sajtószabadság volt. Széll Kálmán miniszterelnökségének évei alatt
ez a szokás mindvégig megmaradt, ám ahogy a kabinet iránt megnyilvánuló szimpátia évrőlévre csökkent, úgy egyre kisebb létszámban jelentek meg a kormány tagjai az újságírók
rendezvényén. Míg 1899-ben a kormány minden tagja személyes részvételével tisztelte meg az
összejövetelt, addig 1900-ban már csak két kormánytag, 1901-ben pedig már csak egyetlen
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miniszter képviselte a kormányt, míg 1902-ben már egyetlen kormánytag sem vett részt a
rendezvényen. Odáig nőtt az elégedetlenség a Széll kabinet iránt, hogy korábban a kormány
munkáját lelkesen támogató újságírók, köztük Vészi József a szövetség elnöke, szabadelvű párti
országgyűlési képviselő is a kormánnyal szembeni elégedetlenségének adott hangot az ünnep
alkalmával, elsősorban az újságírókra gyakorolt politikai nyomást sérelmezve. Az ünnepségen
ekkor már inkább a függetlenségi politikus-újságírók domináltak. Szatmári Mór függetlenségi
képviselő nyíltan meg is mondta, hogy egyenesen felszabadulásként éli meg, hogy immár a
sajtó ünnepén nem kell tekintettel lenni a kormánypártra.
A másik látványos közeledés az 1848-as ünnepekhez, illetve az egyetemi ifjúság március 15-i
rendezvényeihez Tisza Istvánnak köszönhető. 1910-ben a képviselőház küldöttségét, a március
választásokon győztes Nemzeti Munkapárt vezetőjeként, ő maga vitte Aradra az aradi
szabadságszobornál zajló, október 6-i megemlékezésre. Tisza fel akarta oldani a tradicionális
szakadékot az 1848-asok és az 1867-esek között. Ennek érdekében beszédében hangsúlyozta,
hogy a történelmi fátumból eredő, az uralkodó és a nemzet közötti ellentétekért mindkét fél
felelőssé tehető. Tisza törekvésének megfelelően az 1911-es és 1912-es pesti egyetemi ifjúság
március 15-i megemlékezésén kormánypárti politikusok (Pekár Gyula és Herczeg Ferenc)
igyekeztek szimpátiát kelteni a korábbi években, 1889-től kizárólag a függetlenségi politika
irányába elköteleződött ifjúságban a kormány politikája iránt. Ezekben az években a Nemzeti
Munkapárt több helyen is rendezett március 15-i megemlékezéseket.
Azzal, hogy a kormány sokáig nem nyilatkozott meg március 15-éről, áttolta a nap
megünneplésének és értelmezésének lehetőségét a kiegyezést bíráló ellenzék térfelére. A
baloldali ellenzék ki is használta az ünnepnap adta lehetőségeket, azonban az első években
inkább vidéki, ellenzéki nagyvárosokban állt a megemlékezések élére, a fővárosban magára
hagyta az egyetemi ifjúságot március 15-e megünneplésével, és a párt csak zárt körben, egyegy esti bankett formájában ünnepelt a fővárosban. Ezzel ellentétben egyes jelentős baloldali
ellenzéki városokban, mint Egerben és Debrecenben, már a korai időszakban (1867-1872
között) rendszeresen szerveztek nyílt közterületen nagyobb március 15-i ünnepségeket. Ezek
az ünnepségek azonnal összeforrtak Kossuth nevével és a résztvevők az ünnepségek alkalmával
elsősorban a kiegyezés bírálatának adtak hangot. Az ellenzéki ünnepségekről, az első pillanattól
kezdve, táviratban köszöntötték Kossuthot.
A kormánypárttal szemben a függetlenségi ellenzék a korszak évtizedei alatt végig fel tudta
használni március 15-ét a kormányt kritizáló aktuális politikai céljainak alátámasztására, de
amikor kormánypozícióba került és lehetősége nyílt volna arra, hogy nemzeti ünneppé emelje
március 15-ét, a lojalitás a függetlenségiek kezét is megkötötte, éppúgy, mint ahogy közjogi
függetlenségi programjuk megvalósítása is lehetetlenné vált a rendszer sajátosságai miatt.
Március 15-ét a Függetlenségi Párt mindvégig kiemelt ünnepként kezelte, politikusai
rendszerint lementek kerületeikbe, ahol a városi rendezvényeken politikai üzenetekkel áthatott
beszédeket tartottak. A Függetlenségi Párt esetében az ellenzéki politika híveinek
összekovácsolását, a magyar nemzettudat megerősítését, és az állandóan napirenden lévő, a
kiegyezést bíráló, önállósulási törekvéseket erősítette a március 15-i ünnepnap leginkább.
Mint említettük, a fővárosi március 15-i ünnepségeket egy ideig elhanyagolták a Függetlenségi
Párt politikusai, sokáig nem kapcsolódtak be a pesti egyetemisták március 15-i rendezvényeibe,
mely 1881-ig csupán a temetőlátogatásban merült ki, de ez volt az egyetlen fővárosi nyilvános
megmozdulás, melyen képviseltethették volna magukat és a függetlenségi politikát. Csak 1876
októberét követően – midőn a pesti egyetemisták vezetésével óriási méretű törökbarát szimpátia
tüntetési hullám bontakozott ki a szerb-török háború kapcsán, melyen Tisza Kálmán
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kormányának hangos kritikája is felszínre tört – indult meg a kapcsolatfelvétel a
függetlenségiek és az egyetemisták között a március 15-i ünnepségek alkalmával. 1877-ben
Lukáts Gyula, akkoriban egyetemi hallgató, későbbi függetlenségi párti országgyűlés
képviselő, a tüntetések és az 1877. januári konstantinápolyi küldöttség egyik fő szervezője
meghívást kapott a Függetlenségi Párt március 15-i zártkörű bankettjére. A következő évben az
egyetemisták már egyértelműen függetlenségi hangot ütöttek meg az ünnepségen, Barabás
Béla, akkor szintén még egyetemi hallgató, később függetlenségi párti képviselő a Kerepesi
temetőben Batthyány Lajos miniszterelnök sírjánál árulásnak minősítette az 1867-es
megegyezést. Az esti banketten, melyre ez évben először látogatott el függetlenségi politikus
Orbán Balázs személyében, Brix Iván joghallgató a kiegyezéses rendszer kárhoztatása és
Kossuth éltetetése mellett az Ausztriához fűződő gazdasági és politikai kötelékek szétszakítását
sürgetette.
Óriási fordulat állt be a török ügy után lenyugodott, az 1880-as évekre jellemző szolid
hangvételű pesti ifjúsági március 15-i megemlékezések történetében 1889-ben. A januárban a
képviselőház asztalára került új véderőtörvény javaslat igencsak felkorbácsolta a politikai
kedélyeket. Rendkívül ingerült volt a hangulat a március 15-e előtti hetekben. A január 29-én,
30-án és február 13-án valamint 14-én kitört heves fővárosi utcai tüntetések a rendőrök
agresszív akcióit is maguk után vonták. A főváros utcáin elszabadultak az indulatok. A politikai
probléma országos méretűvé vált, vidéken is népgyűléseket tartottak a véderőtörvény javaslat
ellen. A felfokozott politikai légkörben Tisza Kálmán 15 éves miniszterelnökségének utolsó
március 15-i ünnepén először fordult elő, hogy a fővárosi ifjúság rendezvénye az országos
érdeklődés középpontjába került. Az ünnepségen sokkal nagyobb tömeg vett részt ez
alkalommal, mint máskor, és szemmel láthatóan az ifjúság is bele akart szólni a nagypolitika
kérdéseibe március 15-e alkalmából. Most először fordult elő, hogy az egyetemisták délelőtti
matinéján az ellenzéki politikusok közül többen is megjelentek a Függetlenségi Párt és a
Mérsékelt Ellenzéki Párt részéről. Az Egyetem téri ünnepségen Veiszfeld Vilmos joghallgató
szokatlanul kemény hangú beszédet mondott, melyben az ifjúság nevében független
Magyarországot követelt. Érveinek alátámasztására pedig Kossuth nevét hívta segítségül. A
Múzeumkert előtt, az utcán, az ifjúság első alkalommal a március 15 ünnepségek során, új 12
pontot hirdetett meg. Követeléseik egyértelműen az ellenzéki függetlenségi politika
célkitűzéseit fogalmazták meg: többek között önálló magyar hadsereget, magyar tannyelvű
katonai iskolákat, magyar királyi udvartartást, az országnak közgazdasági önállóságot, a
választójogi cenzus leszállítását, és végül az 1879. évi honossági törvény megváltoztatását és
Kossuth Lajos állampolgárságának megvédését követelték. Ezt követően a függetlenségi
pártkör elé vonultak, ahol az egyetemi szónok, Bezsilla Nándor az ifjúság nevében teljes
elköteleződést ígért a függetlenségi politika iránt. Az esti ifjúsági banketten a Vígadóban ez
alkalommal egy tucat függetlenségi párti képviselő jelent meg. A szónokok mindkét résztől
nyíltan kifejezést adtak az ifjúság és a függetlenségi párt szövetségének. Ekkor történt az is,
hogy Irányi Dániel indítványára első alkalommal szavazta meg a képviselőház, Tisza Kálmán
hozzájárulásával, hogy március 15-én, az ünnepre való tekintettel a képviselőház ne tartson
ülést.
1890-re a véderővitával kapcsolatos országos ellenzéki elégedetlenség hatására megrendült
Tisza Kálmán helyzetét tovább rontotta a honossági törvény Kossuthra nézve gyakorolt hatása.
Ugyanis lejárt az a tíz év, mely rendelkezésre állt, hogy a nagy száműzött, a dualista államrend
elfogadása mellett kérje magyar állampolgárságának meghosszabbítását. Köztudomású, hogy
Kossuth erre nem volt hajlandó így, amennyiben a törvény érvényben marad, Kossuth elveszíti
állampolgárságát. Ez a játszma a kívülállók számára azonban a március 15-e körüli napokban
még nem volt teljesen lejátszva. Tisza 15 évi miniszterelnökség után elegánsan akart távozni,
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és áthidaló megoldásul szánt javaslatának a koronatanácson történt leszavazása ürügyén
(mondván, azokra a személyekre, akit valamelyik magyar város díszpolgárává választottak, ne
vonatkozzon a törvény hatálya,), beadta lemondását. Távozását a kabinet éléről éppen az
ünnepnap előtt két nappal, március 13-án jelentette be a képviselőházban. Így 1890-ben az
előző évi ingerült hangvételű március 15-i ünnepséghez hasonlóan még mindig Kossuth
állampolgárságának kérdése tartotta lázban a pesti egyetemi ifjúságot és a március 15-e
évfordulóját ünneplő közönséget is. A Szapáry Gyula elnökletével március 17-én létrejött új
kormány csak megalakulásakor, így már a március 15-i ünnepnap után jelentette be, hogy nem
áll szándékában megváltoztatni a honossági törvényt. Az aktuális politikai konfliktusnak
megfelelően Kossuth kultusza tehát még inkább felerősödött és a honossági ügy kapcsán
kirobbant botrány a március 15-i ünnepségek középpontjába került. Az egyetemi ifjúság ismét
nyílt függetlenségi politikát hirdetett meg az Egyetem téri rendezvényen. A függetlenségi
érzelmű Eötvös Bálint joghallgató, Eötvös Károly függetlenségi párti politikus fia – nyilván
éppen Tisza Kálmán bukásán felbátorodva – annak a hitének adott hangot, hogy Magyarország
egyszer szabad, független és önálló lesz, és azt kívánta a képviselőháztól, hogy a honossági
törvény módosításával Kossuthot iktassa ismét a honpolgárok sorába. A heves indulatokat jelzi,
hogy a fővárosban az egyetemi ünnepséget követően spontán tüntetés bontakozott ki. Az ifjúság
és a vegyes elégedetlenkedő tömeg a Függetlenségi Párt Múzeum körúti székháza elé vonult,
ahol Helfy Ignác, Meszlény Lajos és Visontai Soma függetlenségi párti képviselők bíztatták
kitartó küzdelemre az egybegyűlteket. A tömeg ezután kiadta a 48-as jelszót: „Fel Budára!”,
csak ezúttal értelemszerűen nem Táncsics börtönéhez akartak menni, hanem a Hentzi
szoborhoz, hogy ledöntsék azt. A tömeg átkelését a Lánchídon a rendőrség akadályozta meg.
1893-ban (talán az egyházpolitikai reformok vitája nyomán megélénkült politizálásnak
köszönhetően) először találkozunk azzal, hogy a Függetlenségi Párt – az egyetemisták
megmozdulásától függetlenül – a szélesebb közönség felé is nyitni akart március 15-e
alkalmából, és először hirdetett a párt önállóan március 15-i ünnepséget a fővárosban. Károlyi
Gábor és Ifj. Pázmándy Dénes egy „szabadságünnepre” keresztelt népgyűlést hívtak össze a
március 15-ét követő vasárnapra a nemzeti tornacsarnokba. Korábban a párt nem rendezett
nyilvános március 15-i ünnepséget a fővárosban. Most a rendezők nem titkolt szándéka volt az
is, hogy a fővárosi munkásokat is bevonják az 1848-ra való közös megemlékezésbe. Ezért tették
a népgyűlést vasárnapra. Céljuk, hogy a Függetlenségi Párt kapcsolatot építsen ki a munkásság
egyes, ún. hazafias, azaz nem a nemzetközi szociáldemokrácia által szervezett
munkásmozgalomhoz tartozó, csoportjaival. A március 18-ára összehívott népgyűlésen a párt
képviselői az aktuális politikai helyzethez igazodó, új 12 ponttal álltak elő. Ezek a pontok
Magyarország állami függetlenségének kivívása mellett új elemként a munkásság
emancipációját és az általános szavazati jog bevezetését is meghirdették. A követelések – az
éppen napirenden lévő egyházpolitikai viták tükrében – tartalmazták a teljes lelkiismereti és
vallásszabadság biztosításának igényét is. A Függetlenségi Párt az 1891-es kísérlet után –
midőn 1891-ben a vasárnapi munkaszünetet elrendelő törvény paragrafusaiba a munkaszünettel
járó ünnepek közé augusztus 20-a mellett március 15-ét is be kívánta csempészni, ez utóbbit
sikertelenül – most ismét követelte március 15-e nemzeti ünneppé nyilvánítását.
Az 1890-es évektől kezdve a függetlenségi politikusok egyre inkább kihasználták a március 15i ünnepben rejlő lehetőségeket és a pesti egyetemistákkal való együttműködés (az 1910., 1911.,
1912. évet) végig kimutatható az ünnepeken. De nemcsak a pesti egyetemi ifjúságra, hanem az
ország közvéleményére is hatni kívántak immár nemcsak márciusi 15-e alkalmából, hanem
Kossuth halálának évfordulójára rendezett megemlékezésekkel is.
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Kossuth halálát követő években, március 20-án, a politikus halálának évfordulójára rendezett
megemlékezéseken olykor hevesebben tört felszínre a nemzeti érzés és az aktuális politikai
kérdések kapcsán megjelenő indulat, mint a már „megszokott” március 15-i ünnepségeken.
Szemmel láthatóan a Függetlenségi Párt a Kossuth gyászévfordulót részesítette előnyben, 1895től kezdődően ezt a napot tették meg a függetlenségiek első számú, reprezentatív 1848-as
megemlékezése tárgyának. (Az 1895-ben kettévált, egymásra acsarkodó két függetlenségi párt
ilyenkor küldöttségek révén közösen emlékezett.) Az 1893-ban tapasztalható törekvés a
Függetlenségi Párt részéről arra, hogy összefogja a március 15-i civil megemlékezéseket és a
párt szervezésében nagyszabású fővárosi ünnepséget rendezzen, Kossuth következő évben
bekövetkezett halálával és a halálévforduló rendszeres megszervezésével meghiúsult. Már nem
akarták a függetlenségiek a március 15-i rendezvényeket pártünneppé tenni. Ott volt helyette
március 20-a, Kossuth halálának évfordulója. Kossuth nevével – főként az 1894-et követő
néhány évben – több embert lehetett az utcára hívni, mint pusztán március 15-ével.
Dolgozatunkban elsőként vizsgáljuk az 1895-től rendszeressé váló, Kossuth halálának
évfordulója alkalmából meghirdetett megemlékezések eseményeit, és amennyiben ezeknek a
gyászünnepeknek intenzitása indokolttá tette, összehasonlításként beillesztettük a március 15-i
ünnepségeket tárgyaló fejezetünkbe. Ez a megemlékezés alapvetően két részből állt. Kossuth
halálának évfordulóján, március 20-án a Deák téri evangélikus templomban ünnepi
gyászistentiszteletet rendeztek a Kossuth család és a Függetlenségi Párt képviselőinek
jelenlétében, majd a március 20-hoz legközelebb eső vasárnap nagyszabású kivonulásra került
sor Kossuth sírjához a Kerepesi temetőbe. A nagy érdeklődésre való tekintettel tették a
kivonulást munkaszüneti napra, melyhez számos civil szervezet, egyszerű honpolgár, az
egyetemi ifjúság, a vidékről ez alkalomra felutazó közönség csatlakozott. A kezdeti években
több tízezer ember részvételéről szólnak a sajtótudósítások, majd az érdeklődés némi
csökkenése után, a közjogi harcok megélénkülésével 1903-tól kezdve ismét tömeges részvétel
mellett zajlottak ezek az események, nem egyszer heves utcai tüntetésekkel kísérve. Ezt a
megemlékezést egyértelműen a Függetlenségi Párt hagyományteremtő, önazonosságát erősítő
pártünnepeként definiálhatjuk, szemben március 15-ével, melyet nem szándékoztak ilyen
értelemben pártünnepnek megtenni. Ezt támasztja alá, hogy a temetőben, Kossuth Ferenc
vezetésével, rendszerint több tucat függetlenségi képviselő jelent meg, aktuális politikai
tartalommal átszőtt emlékező beszédeket tartottak a sír előtt elvonuló, több ezer fős tömeg
számára, melyeket a párt szempontjából egyértelműen programadó beszédeknek értékelhetünk,
mivel azok minden esetben reflektáltak az aktuális, a közvélemény érdeklődésére számot tartó
kérdésekre. 1900-tól megfigyelhető az a törekvés is, hogy bevonják a hazafias munkásságot az
ünneplésbe, rendszerint a kovácssegédek dalárdája, vagy az V. kerületi munkáskaszinó kórusa
énekelt. Az ünnep elmaradhatatlan kelléke volt a Himnusz és a Szózat, valamint a Kossuth nóta.
Olykor a Kossuth gyászünnep nagyobb tömegeket vonzott Budapest utcáira, mint a már
megszokott március 15-i ünnepnap. A koalíciós kormányzás idején, 1908-ban és 1909-ben a
képviselőház március 20-a alkalmából nem tartott ülést, az egyetemen tanítási szünetet
rendeletek el és az ünnepi istentiszteleten Wekerle Sándor miniszterelnök vezetésével
megjelent a kormány is. Ezzel nagyobb rangot kapott március 20-a, mint március 15-e valaha
is. Este a Függetlenségi Párt által rendezett bankettre a miniszterelnök azonban már nem ment
el, az megmaradt a párt önazonosságát erősítő pártünnepnek, ahol a résztvevők Kossuthot
állították a középpontba és az ünnepségeket vizsgálva Kossuth alakja köré szerveződő kultusz
kiépítésének jeleit fedezhetjük fel.
Dolgozatunkban rávilágítunk arra, hogy a pesti egyetemi ifjúság 1889-től kezdve fokozatosan
sodródott a függetlenségi politika karjaiba, és egyre intenzívebbé vált az együttműködés a
függetlenségi politikusokkal a március 15-i ifjúsági megemlékezéseken. Rendszeresen
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megjelentek a függetlenségi képviselők az egyetemisták délelőtti matinéján. Az 1893 óta
minden évben megrendezésre kerülő délelőtti matiné szónokai az 1910-1912 közötti időszakot
leszámítva rendszerint függetlenségi képviselők voltak. (1893-ban Eötvös Károly, 1895-ben
Kossuth Ferenc, 1896-ban Bartha Miklós, 1897-ben Ugron Gábor, 1899-ben Hermann Ottó és
Madarász József, 1900-ban Polonyi Géza, 1901-ben ismét Madarász József és Hermann Ottó,
1902-ben Rátkay László, 1903-ban Lovászy Márton, 1905-ben Ballagi Aladár, 1906-ban
Barabás Béla, 1907-ben Lázár Pál, 1908-ban Ballagi Aladár, 1910-ben Apponyi Albert, 1913ban Sághy Gyula)
Az egyetemi ifjúság az országos politikai kérdések megítélésével kapcsolatban radikalizálódott.
Elsősorban Magyarország közjogi helyzetével való elégedetlenség, a nagyobb gazdasági
önállóság igénye, a közös hadsereg magyar jellegének erősítése és a választójog
kiszélesítésének problémái foglalkoztatták a fiatalokat a március 15-i ünnepségek alkalmával
éppúgy, mint az ország közvéleményét és a függetlenségi ellenzéket.
A Széll-kormány iránt fokozatosan megnyilvánuló bizalmatlanságot a március 15-i ünnepek és
az azt követő utcai jelentek is tanúsították. 1900 tavaszán a politikai közhangulatot a kabinet
által tervbe vett kvótaemelés korbácsolta fel. 1903 tavaszán két hatalmas horderejű kérdés
tartotta lázban az ország közvéleményét, az 1903 januárjában benyújtott újabb gazdasági
kiegyezési törvényjavaslat, melynek végérvényes elintézése jó pár éve húzódott már, és 1902
őszén Fejérváry Géza honvédelmi miniszter által készített új véderőtörvény javaslat, amely
alapvetően érintette a két ország között tízévente megújítandó közös haderő rendszerét. A
tervezet a hadsereg létszámának jelentős emelését célozta meg, mely ismét felkorbácsolta a
kedélyeket országszerte. A mozgalom élére a függetlenségi politikusok álltak. Az egyetemi
ifjúság is rendkívüli módon aktivizálta magát és a tiltakozási mozgalmakban szorosan
együttműködött a függetlenségi ellenzékkel. Az 1889-es nagy véderővita óta nem volt ilyen
lázban az ország. 1903. március 15-éhez közeledve számtalan tiltakozó népgyűlést rendeztek
az ország különböző területein, egyes helyeken éppen a 48-as ünnepnapot használták ki a
népgyűlés megtartására, összekötve ezzel az 1848-as eszméket az aktuális politikai
követelésekkel, melyek legfőbb vitás elemei a hadsereg kérdéseiben ténylegesen 1848-hoz
nyúltak vissza. Mindez újabb aktualitást és hatalmas lendületet adott a 48-as emléknapnak. A
felfokozott politikai hangulatot tükrözi, hogy 1900-ban, 1901-ben és 1902-ben a Petőfiszobortól hazafelé induló ifjúság (kiegészülve természetesen más, közelebbről be nem
határolható csoportokkal) a nemzeti zászló hiánya miatti felháborodásában (egyes bérházakra,
az Egyetemi Könyvtár és a Nemzeti Kaszinó épületére, valamint a Nemzeti Színházra ugyanis
rendszerint nem volt kitűzve a nemzeti lobogó) randalírozásba kezdett és kőzáport zúdított az
említett épületekre. Ezekben az években a rendőrségnek kellett szétoszlatnia a tömeget a
március 15-i ünnepségeket követően. 1903. március 20-án pedig a Kossuth halála évfordulójára
rendezett ifjúsági temetői kivonulást követően szabadultak el az indulatok, oly mértékben, hogy
a rendőrséggel való összetűzések során számos sebesülés is történt, sőt pár napig úgy tűnt, hogy
halálos áldozatai is vannak a rendőrségi brutalitásnak. Az egyetemi ifjúság az egyetem
épületébe menekült, amelyet a rendőrség több órára körülzárt. A függetlenségi képviselők is
belekeveredtek az egyetemi harcokba, a rendőrség akciói őket sem kímélték. Még napokig
napirenden volt az eset a képviselőházban, az ifjúság elégtételt követelt Széll Kálmán
miniszterelnöktől.
1904. és 1905. évi március 15-i ünnepségek Tisza István miniszterelnökségének idejére estek,
ám mindkét ünnepnap egészen különböző belpolitikai erőviszonyok közepette zajlott. 1904ben éppen az ünnep előtt pár nappal váratlanul beállt egy átmeneti béke állapot a kormány és a
függetlenségi ellenzék között egy újabb hosszan tartó obstrukciós időszak után (ez volt a Thaly338

féle béke), ám ez nem akadályozta meg a rendőrség rosszul sikerült intézkedésén felbőszülő
tömeget, hogy a király bérházáról hiányzó nemzeti színű zászló miatti felháborodásában ne
kezdjen az utcán újabb randalírozásba március 15-e alkalmából. (Pedig ezen a napon –
kivételesen – a Nemzeti Színházon és a Nemzeti Kaszinón is kint volt a nemzeti lobogó.) A
következő, 1905. évi március 15-e azonban már ténylegesen forradalmi hangulatban találta az
országot. Az 1904. november 18-i ülésen erőszakosan megszavaztatott új házszabálymódosítást követően megalakult ellenzéki koalíció az 1905. januári választásokon abszolút
többséget szerzett, ám az uralkodó nem nevezett ki koalíciós kormányt, mivel a Függetlenségi
Párt nem volt hajlandó kikapcsolni politikájából a hadsereg nemzeti átalakítására irányuló
törekvését, így Tisza István februári lemondását követően még június 18-ig kénytelen volt
hivatalban maradni. A március 15-i ünnepségek éppen a mély belpolitikai válságból való
kivezető utat kereső izgatott légkörben teltek. Bár Ifj. Andrássy Gyulának (Ferenc József
megbízásából) az átmeneti kormány kialakítására irányuló törekvése február végén megbukott,
a koalíciós pártok, s köztük a Függetlenségi Párt még lelkesen és bizakodva tekintett a jövőbe
és remélte, hogy hamarosan megszületik a megoldás. Március 15-e alkalmából leginkább még
az öröm hangjai jelentek meg, abban bíztak ugyanis az ellenzéki koalíció pártjai, hogy végre
olyan belpolitikai szituáció alakult ki, melyben valódi nemzeti lelkülettel, valódi nemzeti
ünnepként lehet megülni március 15-ét, s ez a nap végre elfoglalhatja méltó helyét a nemzeti
emlékezetben. A törvényhatóságok közül többen is feliratban kérték az országgyűléstől március
15-e nemzeti ünneppé nyilvánítását. Voltak bizakodó hangú megszólalók, akik úgy érzékelték,
hogy a függetlenség békés kivívása kézzelfogható közelségbe került. A pesszimistábbak
azonban a bécsi reakció felülkerekedésére számítottak, mint 1848-ban. Az aktuális politikai
szituáció nemcsak a vitatott kérdések miatt (mint a hadsereg nemzeti jellegének kialakítása és
a minél nagyobb, 1848-hoz közelítő önállóság kivívásának lehetősége), hanem a belpolitikai
rendezés kimenetelének bizonytalanságában is hasonlóságot mutatott az 1848-as tavaszi-nyári
hónapokkal.
1906. március 15-ét megelőző hetekben tetőzött a Tisza Istvánt követő Fejérváry-kabinet
okozta mély belpolitikai válság, amelynek kimenetele a lehető legrosszabb forgatókönyv
szerint alakult, midőn február 19-én Nyiri Sándor vezérőrnagy, teljhatalmú királyi biztos a
katonasággal a háta mögött oszlatta fel az országgyűlést. Ilyen körülmények között 1848 és
március 15-e jelentősége még a korábbiaknál is nagyobb mértékben értékelődött fel.
Magyarország alkotmányos életének helyreállítása és az alapvető polgári szabadságjogok
biztosítása iránti vágy, az alkotmányos sérelmek orvoslásának igénye újabb aktualitással
töltötte meg március 15-ét. Az ellenzéki koalíció vezérlő bizottsága a március 15-i ünnepre
időzítette közös tiltakozó nyilatkozatát a fennálló alkotmányellenes viszonyokkal szemben.
Március 15-e az alkotmánysértő törvénytelen hatalom elleni tiltakozás jelképévé vált.
Midőn a Függetlenségi Párt a koalíciós időszakban kormányra került, az 1907., 1908., 1909.
évi márciusi 15-i ünnepségek alkalmával immár kormánypozícióból kellett megvédelmeznie a
közvélemény előtt, olykor még saját választói által is erősen kritizált, politikai tevékenységét,
mint 1907-ben a hosszúlejáratú kiegyezés megkötésének pártolását vagy 1908-ban a
házszabályok tervezett szigorítását, 1909-ben pedig az önálló magyar bank helyett a kartellbank
tervezett felállítását. Ünnepi beszédeikben a párt vezetői ezeket a lépéseket magyarázták,
igyekezték a pártról elhárítani az elvfeladás vádját. Nehéz feladat volt számukra a kritikus
hangok elleni védekezés az 1848-as ünnep kapcsán, amelynek alapvető hangulata amúgy is az
ellenállás volt. Korábban, míg ellenzékből politizáltak, könnyebb volt az 1848 mítoszával
megtámogatott ellenzéki lendülettel bírálni a mindig aktuális kormány tevékenységét.
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1910-ben, 1911-ben, 1912-ben átmenetileg megszűnt az együttműködés a pesti egyetemi
ifjúság és a függetlenségi politikusok között a március 15-i rendezvényeken. Olyannyira
megszakadt a kapcsolat, hogy 1911-ben és 1912-ben a Tisza István irányítása alatt álló új
kormánypárt, a Nemzeti Munkapárt képviselői igyekezték megnyerni a fiatalokat az egyetemi
rendezvényen március 15-ének a kormány értelmezésével megegyező üzeneti felől, mint
például a nemzetköziség elleni küzdelemben szükségessége.
1912-ben és 1913-ban az általános választójogért folytatott küzdelem volt az a sarkalatos
kérdés, mely az ellenzéki március 15-i ünnepségek mondanivalójának középpontjában állt. Míg
1912-ben a pesti egyetemi rendezvényt még sikerült kivonni ennek hatása alól és a kormánypárt
uralta az egyetemisták megemlékezését, addig 1913-ban ismét megszállták az ellenzéki
függetlenségi (Justh- és Kossuth-párti), valamint néppárti politikusok az egyetemisták
ünnepségének helyt adó Vigadó nagytermét. A kormánypárti képviselők által éppen az ünnep
előtti napokban elfogadott választójogi törvény elleni tiltakozás olyannyira összehozta a
különféle ideológiai alapon álló ellenzéki pártokat, hogy az a különleges helyzet állt elő, hogy
március 16-án, a Vigadóban rendezett népgyűlést követően, a Petőfi-szobornál együtt
tiltakozott március 15-e alkalmából a törvény ellen a Kossuth-párt részéről Apponyi Albert a
nemzetközi munkásmozgalom szociáldemokrata politikusaival, valamint a Justh-párti
függetlenségiekkel és a polgári radikális gondolkodókkal. Apponyi – tudomásunk szerint – ezt
az esetet leszámítva, soha nem ment ki a Petőfi-szoborhoz március 15-e alkalmából, amely
hagyományosan az egyetemi ifjúság, a polgári radikálisok, illetve a szocialisták
megemlékezéseinek helyszíne volt. 1914-ben a Tisza-rendszerrel szembeni tehetetlenség felett
érzett düh még inkább rányomta bélyegét az ellenzéki március 15-i ünnepségekre, de a korábbi
két évben tapasztalt együttműködési törekvés a függetlenségi és polgári demokrata irányt
képviselő politikai erők, valamint a szociáldemokraták között a közös ünneplésre, ez évben már
elmaradt. Több vidék városban a függetlenségi pártkörök tiltakozásul Tisza-rendszere ellen úgy
ünnepeltek, hogy nem ünnepeltek. azaz nem tartották meg a szokásos március 15-i
megemlékezéseket, mondván nincs mit ünnepelni, hiszen a kormány éppen azokat a jogokat
veszi el erőszakkal a nemzettől, amelyekért a 48-as dicső forradalmárok életüket áldozták. Ahol
ünnepséget tartottak, ott az új, megszorító sajtótörvény (1914:14. tc.) elleni tiltakozás volt a
megemlékezések legfőbb mondanivalója.
Miközben az Egyetemi Kör március 15-i ünnepe 1910-ben, 1911-ben és 1912-ben
megszelídülni látszott, addig a másként gondolkodók, akik a korábbi nemzeti, függetlenségi
politizálással sem értettek egyet, hanem a polgári radikalizmus és a munkásmozgalom felé
kacsintgattak, külön ünnepséget rendeztek a Galilei Kör égisze alatt. Az elkülönülés szándékát
a konzervatív egyetemi rendezvényektől már korábban tetten érhetjük. Először 1900-ban
értesülhetünk arról, hogy egy radikális csoport, a Radikális Egyetemi Ifjak Pártja március 15-i
megemlékezést tartott a Demokrata Kör helyiségében. A Galilei Kör rendezvényein kezdetben
a polgári radikális irányvonal térnyerése figyelhető meg, 1911-ben Jászi Oszkár adott
útmutatást a fiatalok számára Magyarország problémáinak megoldására, később a nemzetközi
munkásmozgalom befolyása érződött erősebben Rubin László és Kunfi Zsigmond
szerepvállalása nyomán.
Dolgozatunkban arra törekedtünk, hogy feltárjuk azt is, hogyan használta fel, a hazafias nemzeti
politikát alapjaiban tagadó, nemzetközi szociáldemokrácia, a Magyarországi Szociáldemokrata
Párt is 1848-nak egy bizonyos szeletét saját, internacionalista, a polgári világrendet átalakítani
szándékozó politikájához a március 15-i ünnepek alkalmával. A dualizmus során a kezdeti
időszakban a szociáldemokrata vezetőség nehezen jutott dűlőre Petőfi alakjával és az 1848-hoz
való kötődéssel kapcsolatban. Bár 1848-at is alapvetően burzsoá ünnepnek tekintették a párt
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hívei, mégis a tömegek erős kötődésére való tekintettel egyesek megfontolandónak tartották a
48-as kultusz beépítését saját, újonnan megteremtendő hagyományaik közé, elsősorban Petőfi
alakján keresztül.1956 Véleményünk szerint elsősorban azért esett a választás Petőfire, mert a
költőnek a feudalizmus megdöntésére irányuló radikális versei újraértelmezhetővé váltak a
szociáldemokraták számára a polgári-liberális világ felszámolására irányuló törekvésük
alátámasztására. Glaser Soma Sándor a Népszavában írt cikksorozatában 1895-ben kiemelte,
hogy már Petőfi is egyengette az utat a szocializmushoz, mert Petőfi is gyűlölte a szolgaságot
és a zsarnokságot.1957 Nagy vita folyt a pártban arról, hogy szükségük van-e a szocialistáknak
egyáltalán magyar történelmi előképekre. A vitát Vörös Boldizsár alaposan feltárta, rámutatva
arra, hogy a párt vezetői végül felismerték, hogy saját hagyományaik megteremtéséhez
szükségük van nemcsak nemzetközi, hanem magyar politikai előképekre is, különös tekintettel
a hazaárulás és az idegenség vádját elkerülendő. A vita során Buchinger Manó pedig arra
mutatott rá, hogy valamilyen mértékben alkalmazkodni kell ahhoz a társadalmi-politikai
rendszerhez, mely ellen a mozgalom küzd, tehát a március 15-e alkalmából a Petőfi-szoborhoz
induló zarándoklat, (melyet kutatásaink szerint a párt az ötvenedik évfordulótól kezdve
rendszeresített) a párt szempontjából igenis kiváló agitációs lehetőség, sőt kötelesség is.1958 A
szociáldemokraták március 15-i ünnepségeit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 1848-as
megemlékezéseik aktualitását elsősorban a jogkiterjesztés, az általános választójogért folytatott
küzdelem adta, de felhasználták Petőfi világpolgárságát, azaz nemzetköziségét a világ
proletárjainak egyesülésére hívó üzeneteik alátámasztására is. Már az első igazi
szociáldemokrata megmozduláson Petőfit a „proletárok költőjének” titulálták és hangsúlyozták,
hogy igazán csak a szociáldemokratáknak van joguk Petőfi politikai elvei örököseinek nevezni
magukat. Petőfi esetében nem egy új kultuszt kellett életre hívni és elterjeszteni, hanem egy
már meglévő, széles körben elterjedt kultuszt kellett a mozgalom nézetrendszeréhez alkalmazni
a költő munkásságának kisajátításával.1959
Petőfit hasonlóan nagy tisztelet övezte a Magyarországi Újjászervezett Szociáldemokrata Párt
(később 48-as Szociáldemokrata Párt) körében is. A párt hívei rendszerint – minden március
15-éhez legközelebb eső vasárnapon, szigorúan elkülönülve a nemzetközi
szociáldemokratáktól – kivonultak Petőfi szobrához.
1909-ben értesülünk először arról, hogy a keresztényszocialista munkások is megünnepelték
március 15-ét Petőfi Sándor szobránál. Ők is, hasonlóan a másik két szocialista irányzathoz,
testületileg vonultak a szoborhoz, ám ezt a csoportot – szemben a másik két szociáldemokrata
csoportosulással – az jellemezte, hogy útközben hazafias dalokat énekeltek és a szobor előtt a
Himnuszt és a Nemzeti Dalt adták elő.
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt a magyar állameszmétől erősen idegenkedett, ezt
kiválóan tükrözi az a jelenség, hogy március 15-i ünnepeiken a magyar Himnuszt és a Szózatot
soha, egyetlen alkalommal sem énekelték el, kizárólag a Marseillaise valamelyik változatát,
mely számukra az összetartozás tudatot jelentető egyik első számú szimbólum volt a vörös szín
mellett. Még akkor sem vállalták fel a Himnuszt vagy a Szózatot, amikor a korszakban (1913ban) először és utoljára együtt ünnepeltek a hivatalos Magyarország közjogi ellenzéki politikai
A Typographia egyik cikkírója szerint a pártvezetőségnek meg kellene ragadnia minden alkalmat, hogy az
elvtársak számát gyarapítsa, s mivel saját híveik között is számos olyan lehet, akik közül „egyiknek-másiknak apja
végigküzdötte például az 1848-49-iki forradalmat, s így arról áhitattal emlékezik meg; az ilyennek ne mondja
senki, hogy az csak egy burzsoá forradalom volt.”Idézi VÖRÖS 2006, 105.
1957
VÖRÖS 2004, 50.
1958
VÖRÖS 2004, 64-65.
1959
VÖRÖS 2004, 50.
1956
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erőivel a Petőfi-szobornál a választójogért folytatott küzdelem együttműködésének keretében.
Ezen a választójogért tüntető március 15-i közös ünnepségen a kompromisszum jegyében nem
csendült fel sem a Himnusz, sem a Szózat sem a Marseillaise.
Az első világháború kezdeti éveiben a kormánypárti és ellenzéki sajtó hasábjain egyaránt tetten
érhetjük a háborús propaganda jelszavait az ünnep alkalmából. A kormánypárt mellett még az
ellenzéki pártok is lelkesíteni igyekezték híveiket a háború iránt. Tisza kormánya még Petőfi
alakját is segítségül hívta 1915. március 15-én a világszabadság megteremtésének
szükségességét jelölve meg a nagy háború legfontosabb céljának. 1917-ben véget ért a politikai
pártok között a háború kezdeti időszakát jellemző, egymással szemben tanúsított türelmes
politika, és egyre inkább felszínre kerültek a különbségek a politikai irányvonalakat tekintve
március 15-e alkalmából is, bár a lelkesedés az ünnepnapon a háborús körülmények miatt
szemlátomást csökkent. 1918. március 15-én a megemlékezéseket a Vázsonyi-féle választójogi
törvénytervezet körül kibontakozó vita uralta, ugyanis éppen, közvetlenül az ünnep előtti
napokban tárgyalták a törvényjavaslatot a képviselőház bizottságában, amelynek nagy
sajtóvisszhangja volt. Az 1918 januárjában bezárt Galilei Kör helyett a hagyományos egyetemi
rendezvényhez csatlakozni nem kívánó, demokrata gondolkodású, a Polgári Demokrata Párttal,
illetve a Károlyi-féle függetlenségi párttal szimpatizáló ifjúság külön ünnepet rendezett. A
rendezvényt a Demokrata Főiskolai Hallgatók Egyesülete vagy más néven, a Március Kör
szervezte. Ennek a körnek a hívei nem voltak azonosak teljesen a galileistákkal, hiszen az
ünnepen megnyilatkozó szónokok, bár a végső célt az alkotmányos jogkiterjesztéssel (mindkét
nemre kiterjedő általános, egyenlő és titkos választójoggal) elért nemzeti és polgári
demokráciában jelölték meg, határozottan felléptek a bolsevizmus terjedése ellen. A küszöbön
álló nagy forradalmi változás előszele, illetve az erre irányuló igény több, polgári demokratikus,
Károlyi-féle függetlenségi politikus megnyilvánulásából is érezhető volt már ezen az ünnepen,
és a változásokat – immár nem közjogi értelmében – 1848-as alapra kívánták helyezni. Ezen a
március 15-i ifjúsági rendezvényen is felfedezhettük az előképét annak, ahogy az 1918. október
végi őszirózsás forradalom az 1848-as eszmékhez nyúlt vissza, 1848-at tekintve igazodási
pontnak, keresve politikájában és szimbolikájában a jogfolytonosságot és a mintát 1848-ban.
7.3. Mi volt a célja a hatalomnak április 11-e nemzeti ünneppé emelésével és miért nem
válhatott április 11-e sikeres nemzeti ünneppé?
Az április 11-i ünnep hívei az uralkodó és a nemzet közötti megbékélés utolsó lépéseként
definiálták az új nemzeti ünnepet, amely elősegítheti az egységes nemzetállammá válás
folyamatát. Ily módon – nem is titkoltan – az új állami ünnep egyik küldetése a magyar
nemzetállam erősítése is volt. Ezt szolgálta április 11-e megünneplésének elrendelése az
iskolákban. A hatalom szándéka nyilvánvalóan arra irányult, hogy a soknemzetiségű országban
legyen egy olyan ünnepnap, amely kiterjed az ország minden lakójára nemzetiségi hovatartozás
figyelembevétele nélkül. Eddig az ország egységét hivatalosan csupán dinasztikus ünnepekkel,
azaz Ferenc József király születés- és névnapja révén, illetve az egyházi jellegű augusztus 20-i
ünnep alkalmával lehetett megjeleníteni.
A hatalmon lévő politikai erők részéről a korszakban végig uralkodó és folyamatosan jelen lévő
politikai üzenet az, hogy 1848 alapja 1867-nek, azaz a kiegyezéssel visszaállíttatott és
továbbfejlesztetett Magyarország 48-as alkotmánya. Ez az április 11-i új nemzeti ünnep egyik
fő mondanivalója is. Ennek kell és lehet örülni a kormány hívei szerint ezen az ünnepen.
Gyakorlatilag egyfajta alkotmány ünnepként kívánták megjeleníteni e napot ugyanúgy, mint
ahogy 1867-ben is egyfajta alkotmányünnepet rendeztek a kiegyezés tiszteletére, éppen a
március 15-i ünnepnap előestéjén.
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Április 11-e egyáltalán nem rendelkezett az assmanni értelemben vett mitomotorikus,
cselekvésre ösztönző képességgel, ezért sem válhatott sikeres, tömegeket megmozgató, pozitív
érzelmi azonosulást kiváltani képes ünneppé. Ezért kiüresedett, unalmassá vált, nem hordozott
aktualitást. Egy jól működő élő eleven ünnephez a hatalmi szempont érvényesülése mellett
óhatatlanul szükség van a közösség tagjainak aktív hozzájárulásához is.1960 Ez hiányzott április
11-e esetében és a március 15-e intenzív jelenlétének fényében a dualizmus kormányai is úgy
gondolhatták egy idő után, hogy nincs is értelme fejleszteni, kísérletet tenni arra, hogy élővé,
tömegeket megmozgatni képes intenzív ünneppé tegyék. Ezért maradt az ünnepnap
kényszeredett megünneplése a hivatalos világ számára, a középületeket fellobogózták, az
iskolai ünnepségeket megtartották, a hivatalok zárva voltak, a hivatalos világ tisztviselői
kötelezően elmentek az ünnepi istentiszteletekre.
7.4. A nem hivatalos március 15. és a hivatalos április 11. nemzeti ünnep jellege
Ki kell emelnünk, hogy az általunk vizsgált korszakokban 1849 volt az egyetlen olyan alkalom,
amikor március 15-e a hivatalos nemzeti ünnep minden kellékével fel volt ruházva. A fiatal,
élet-halál harcát vívó forradalmi kormány saját legitimációját, létjogosultságának elismertetését
kívánta megtámogatni a 48-as forradalmi eszméket megtestesítő évfordulóval. Az ünneplést és
annak módját az ország legfőbb végrehajtó hatalmi szerve, az Országos Honvédelmi
Bizottmány rendelte el. Az OHB előírta, hogy Debrecenben, az ország akkori fővárosában, a
törvényhozó hatalmat megtestesítő országgyűlés tagjai, a kormány hivatalnokai és a helyi
egyházi vezetők jelenlétében ünnepi istentiszteleteket tartsanak. Az ünnepségen a kormány is
képviseltette magát, mármint azok, akik éppen nem a hadsereg táborában tartózkodtak, ugyanis
éppen ezekben a napokban zajlottak a tavaszi hadjárat előkészületei, Kossuth maga is a
törökszentmiklósi táborban volt. A hatalom erejének demonstrálását szolgálta a hadsereg
Debrecenben állomásozó csapatainak látványos felvonulása és a nemzetőrség díszőrsége. A
kormányt a hadügyminiszter, Mészáros Lázár képviselte.
Tekintettel arra, hogy az 1867-es kiegyezést követően március 15-e nem volt a hatalom által
elrendelt hivatalos nemzeti ünnep, a megemlékezések alapvetően a civil élet területéről indultak
ki, a különféle társadalmi egyesületek és helyi politikai pártkörök kezdeményezésre jöttek létre,
ezért országos viszonylatban nem egységesen és nem egyenletesen terjedtek el. Miután 1872ben a választójogi törvényjavaslat vitája kapcsán politikai közbeszéd tárgyává vált az ünnep, a
következő évi negyedszázados évforduló újabb lendületet adott március 15-ének. Sok helyen
ekkor rendeztek először nyilvános ünnepséget, mint Kolozsvárott, Gyulán, Cegléden vagy a
fővárosban, ahol a pesti egyetemisták vették kezükbe az ünnep megszervezését temetői
kivonulást rendezve. Ekkor, a kiegyezést követő néhány évben, a résztvevők számát tekintve,
még nem március 15-e az első számú 1848-as ünnepnap. Ugyanis az 1870. évi két újratemetés
– Batthyány miniszterelnök holttestének átszállítása a pesti ferencesek kriptájából a Kerepesi
temetőbe1961, valamint Damjanich özvegyének kezdeményezésére, a korábban a józsefvárosi
temetőben jeltelenül elhantolt, 1849-1853 között kivégzettek földi maradványai fölé emelt
közös síremlék felállítása1962 – valamint a honvéd menház alapkőletételére rendezett országos
méretű ünnepség 1871. október 1-én, még sokkal több embert vonzott Pest utcáira, mint
március 15-e emléknapja. Számos adatot találtunk arra, hogy az ország városai és községei az
1870-es, 1880-as években rendeztek először március 15-i ünnepet, de mire elérkezett az
ötvenedik évforduló, gyakorlatilag az egész országban elterjedtnek tekinthető az ünneplés.
Erre hívja fel a figyelmet KAPITÁNY 2013, 14.
Batthyány újratemetésére lásd URBÁN 2000.
1962
A Kilencek síremlékének felavatásáról e sorok írója közölt tanulmányt lásd M. LOVAS 2007.
1960
1961
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Nagykárolyban 1877-ben1963, Nyitrán és Tass községben 1884-ben,1964 Pozsonyban és
Nagyszombaton 1886-ban,1965 Nagyszalontán és Zólyomban 1887-ben1966 ünnepeltek először.
Üllő község csak a millennium évében határozta el, hogy március 15-i ünnepet rendez.1967
Március 15-én nem kellett elrendelnie a hatóságoknak a házak nemzeti színű zászlóval, nemzeti
jelképekkel való feldíszítését vagy este az ünnepi hangulat megteremtésére az ablakok
mécsessel való kivilágítását, az emberek önként, felszólítás nélkül megtették azt. A probléma
inkább abból fakadt, amikor a hivatalos épületekre – sok esetben – nem került ki a nemzeti
zászló. A pesti március 15-i megemlékezéseken az indulatok számos alkalommal éppen a
zászló hiányának következtében szabadultak el. Tekintettel arra, hogy március 15-e nem volt
hivatalos ünnep, az április 11-i nemzeti ünnep bevezetése alkalmával kiadott részletes
zászlórendelet nem vonatkozott rá1968, így többnyire esetleges, hogy a magánházakon, illetve a
középületeken ott lengett-e március 15-én a nemzeti zászló vagy március 20-án, Kossuth
halálának évfordulóján a gyászlobogó. Csak 1909-ből, a koalíciós kormányzás időszakából
származó országgyűlési szolgálati szabályzat az, amely elrendeli március 15-én és március 20án a nemzeti színű, illetve gyászlobogó kitűzését a parlament épületére.1969 Korábbi időszakból,
a kutatás jelenlegi állása szerint, nem ismeretes a zászlóhasználatot szabályozó rendelkezés, bár
elképzelhető, hogy egyes esetekben a fővárosi rendőrség kiadott egy-egy alkalmi rendeletet erre
vonatkozóan. A rendeletek tárában az 1895-ös, illetve 1898-as zászlórendeletet leszámítva
ilyen szabályozást nem találtunk. Feltehetően a házelnök személyes indíttatása befolyásolta ezt
a kérdést a parlament esetében. 1902-ben az Egyetértésben az a hír jelent meg, hogy Apponyi
Albert házelnök a nemzeti lobogót személyesen tűzette ki az országházra, miután március 15én reggel a parlament elé hajtatva látta annak hiányát.1970
Ezzel szemben a kötelező április 11-én éppen fordítva történt mindez. A hivatalos épületek
mind zászlódíszt öltöttek, míg a magánházakon nem lehetett látni a nemzeti ünnep eme kellékét.
A hivatalok nyitva tartási ideje is éppen fordítva alakult. Április 11-én a hivatalok és a bankok
zárva tartottak, míg március 15-én nem, ellenben a boltok, sok esetben, magánkezdeményezésre
önként bezártak a népszerű március 15-i nemzeti ünnep alkalmából, míg április 11-én nem.
Az ünnepnap az iskolákban március 15-én, illetve április 11-én alapvetően hasonlóan alakult.
Mindkét napon a tanítás szünetelt, délelőtt iskolai ünnepségeket rendeztek, csak március 15-én
ezt nem központi minisztériumi rendelet adta utasításba, hanem az iskolafenntartók maguk
Egyetértés, 11. évf. 1877. márc. 20. 67. sz. 2.
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dönthettek erről.1971 A fővárosi közgyűlés 1893-ban, illetve 1905-ben rendelte el a közép-,
illetve elemi iskolákban a március 15-i ünnepségek megtartását. Április 11-én kötelező volt az
ünnepség, melyet az 1898. februári vallás- és közoktatási miniszter által kiadott rendelet
szabályozott.1972 Amennyire a sajtó tudósításaiból kiderült, az 1848-as időket megidéző
hazafias műsorok is igen hasonlóan alakultak. (Ezeknek pontos feltárása és összehasonlítása
még további kutatásokat igényel az iskolai évkönyvek alapján, melyre dolgozatunkban nem
vállalkozhattunk.)
Feltehetően sok volt a bizonytalanság az iskolai március 15-i ünnepségek gyakorlata körül a
dualizmus időszakának kezdetén. Mielőtt a főváros 1893. évi rendelete megszületett, 1892
március elején két ellenzéki hírlapíró javaslatára felmerült, hogy a fővárosi középiskolák
diákjai, tanáraik vezetése alatt, vegyenek részt a pesti március 15-i ünnepségen. A budapesti
középiskolai főigazgató-helyettes a minisztertanács állásfoglalását kérte az ügyben. A
minisztertanács március 6-i ülésén tárgyalta a kérést és elutasította azt azzal az indoklással,
hogy „nem tartja sem indokoltnak, sem helyénvalónak, hogy a középiskolák növendékei kivált
tanáraik vezetése alatt testületileg részt vegyenek március 15-dikének politikai színezettel bíró
megünneplésében.” Az iskolaigazgatóknak azt az utasítást adta, hogy az előadások rendesen
tartassanak meg, amennyiben a tanulók ezen a napon hiányoznának az előadásokról, tanórákról,
akkor a hiányzást igazolatlannak kell tekinteni „anélkül, hogy annak különösebb súly
tulajdoníttatnék”.1973
Több kísérletnek is szemtanúi lehettünk a korszakban arra vonatkozóan, hogy március 15-ét
valamilyen módon nemzeti ünneppé tegyék meg. Először 1892-ben a vasárnapi munkaszünetet
elrendelő törvény képviselőházi vitája során kísérelte meg a függetlenségi ellenzék a
munkaszüneti nappal járó ünnepnapok közé becsempészni március 15-ét augusztus 20-a
mellé.1974 1893-ban március 15-e alkalmából a Függetlenségi Párt új 12 pontot hirdetett a
nemzeti tornacsarnokba összehívott népgyűlésen. Ezek között követelte a párt március 15-e
nemzeti ünneppé nyilvánítását1975 Az 1898-as ötvenedik évforduló alkalmával Kossuth Ferenc
indítványozta március 15-e nemzeti ünneppé emelését. A kérdést az 1898. évet tárgyaló
fejezetünkben alaposan körüljártuk. Az 1905-ös, illetve 1906-os választásokat követően, midőn
a Függetlenségi Párt többséget, illetve abszolút többséget szerzett, majd kormányzati pozícióba
került, a törvényhatóságok részéről számtalan kísérletet ismerünk március 15-e nemzeti
ünneppé emelésére. 1905. május 10-én a fővárosi közgyűlés is támogatta Baja város
kezdeményezését arra, hogy a törvényhozás március 15-ét nemzeti ünneppé emelje, s maga is
feliratot intézett ez ügyben a házhoz.1976 A koalíciós időszak alatt 1907-ben több alkalommal
több törvényhatóság is kérte az országgyűléstől március 15-ének nemzeti ünneppé
1971
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nyilvánítását. A fővárosi közgyűlés 1907. március 13-án Eötvös Károly indítványára intézett
ez ügyben újabb feliratot a házhoz,1977 majd 1907 szeptemberében Arad város köriratát is
pártolta március 15-ének és október 6-ának az iskolákban országos nemzeti ünnepként való
megünneplése ügyében.1978 A fővárosi közgyűlés 1907. október 18-i ülésén tárgyalták Győr
megye közönségének köriratát az április 11-i nemzeti ünnepet elrendelő 1898:5. tc. módosítása
ügyében, ezzel ismét támogatta a főváros március 15-ének nemzeti ünneppé emelését.1979 1907.
november 27-én pedig a fővárosi közgyűlés arról rendelkezett, hogy március 15-én, valamint
Húsvét, Pünkösd és Karácsony első napján, Nagypénteken, Úrnapján, valamint augusztus 20án a hivatali munka teljesen szüneteljen.1980
Az országgyűlés szünetelését tekintve szintén hasonlóan alakult a helyzet a két ünnepnapon.
Egyik ünnepnap esetében sem rendelkezett törvény az ülések szüneteltetéséről, minden esetben
a ház – az elnök kezdeményezésére, a következő ülés időpontjának és napirendi pontjainak
megállapításakor – döntött az alkalmi szünetelésről. Április 11-én – még az ellenzéki pártok
koalíciós kormányzása és képviselőházi többsége idején is – minden alkalommal szünet volt.
Bár két esetben felmerült a házban, hogy ezt töröljék el. Első alkalommal, 1902-ben még a
Függetlenségi Párt ellenzékből, bekiabálások útján követelte, hogy a ház ülésezzen április 11én, míg a koalíciós kormányzás idején, 1907-ben a házelnöknek az április 11-i szünetre tett
indítványakor tiltakoztak egyes függetlenségiek a szünet elrendelése ellen. Végül a
házelnöknek kellett figyelmeztetnie a képviselőket kötelességükre, a törvényesség betartására.
Ugyanakkor március 15-én – annak ellenére, hogy a kormány és a kormánypártok hivatalosan
nem vállalták, nem vállalhatták fel az ünnepet – 1889 óta rendszerint, néhány kivételt
leszámítva, ülés nem volt március 15-e alkalmából, melyet olykor kifejezetten az ünnepnap
alkalmából rendeltek el, de voltak olyan esetek, mikor a ház valamilyen egyéb oknál fogva
amúgy sem ülésezett.
1889-ben Irányi Dániel képviselő indítványára a ház első alkalommal határozta el, hogy
március 15-e alkalmából nem ülésezik. Irányi azzal érvelt, hogy ez egy olyan nemzeti ünnep,
melyet a hazafiak pártkülönbség nélkül, országszerte megülnek és a Függetlenségi Párt
képviselői közül sokan kerületeikbe utaznak a megemlékezésekre, ennélfogva nem tudnának
jelen lenni a véderővita tárgyalásán. Erre való hivatkozással kérte a házat, hogy tartson szünetet.
Tisza Kálmán beleegyezett a javaslatba, sőt hangsúlyozta, hogy ő maga is tisztában van a nap
jelentőségével, amit a „jogegyenlőség, a szólás- és sajtószabadság ünnepének és a vélemények
kölcsönös tisztelete ünnepének” nevezett.1981 1892-ben ismét Irányi indítványára, 1893-ban
Eötvös Károly felszólalására döntött a ház a képviselőházi szünetről.1982 1894-ben mindenféle
ellenzéki indítvány és kérés nélkül Bánffy Dezső házelnök javasolta már két nappal az ünnep
előtt, hogy március 15-én ülést ne tartsanak.1983 1895-ben szintén ellenzéki indítvány nélkül
Bánffy már a március 13-i ülésen jelezte, hogy a hátralévő ügyeket március 18-án, hétfőn fogják
tárgyalni. (A nemzeti ünnepet ez alkalommal kifejezetten nem említette.)1984 1897-ben Kossuth
Ferenc indítványozta a szünetet március 15-én, de a házelnök ezt már természetesnek tartotta,
1977
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és hangsúlyozta is, hogy ez így szokás.1985 1898-ban az ötvenedik évfordulón a képviselőház
ülésének szünetelését Madarász József vetette fel három napos szünet elrendelését kérve a
háztól március 14-16 között. Horánszky Nándor csak két napra, március 14-ére és 15-ére, míg
Bánffy Dezső miniszterelnök csak március 15-e napjára indítványozott szünetet. Az
országgyűlés a miniszterelnök indítványát szavazva meg.1986 1899-ben és 1900-ban a ház ismét
Kossuth Ferenc indítványára rendelte el a szünetet március 15-én.1987 1901-ben pedig Thaly
Kálmán indítványához Széll Kálmán miniszterelnök, a szokásjog alapján, szívesen hozzájárult,
így a ház nem tartott ülést.1988 1902-ben a kormánypártba beolvadt volt ellenzéki, nemzeti párti
Apponyi Albert immár a képviselőház elnökeként indítványozta a képviselőház
szünetelését.1989 1903-ban már március 13-án döntöttek arról, hogy a március 14-én az ülés
csak délután 1 óráig tart, tekintettel arra, hogy a képviselők leutaznak kerületeikbe a nemzeti
ünnepre. Ugyanakkor Széll Kálmán miniszterelnök elég határozott hangon utasította el Pichler
Győző azon javaslatát, hogy a ház március 16-ával hosszabbítsa meg a szünetet egy nappal.1990
1904-ben az átmeneti Thaly-féle béke idején Lengyel Zoltán függetlenségi képviselő
indítványozott két nap szünetet március 14-én és 15-én. Ekkor Tisza István miniszterelnök
szívesen támogatta a javaslat 15-ére vonatkozó részét, de tekintettel arra, hogy éppen a
rendkívül fontos indemnitás tárgyalása zajlott, a 14-i szünetbe nem egyezett bele.1991 1905-ben
az ellenzéki koalíciós pártok választási győzelmét követően az országgyűlés március 9. és
április 4. között el volt napolva. A megváltozott politikai légkörnek köszönhető, hogy az
egyetemi ifjúság az egész képviselőházat meghívta a március 15-i délelőtti matinéjára a pesti
Vigadóba. Ezt a meghívást a képviselőház március 9-i ülésén Justh Gyula házelnök tolmácsolta
a képviselők felé, melyet lelkes ováció fogadott.1992 1906-ban a Fejérváry kormány idején
március 15-én a ház éppen fel volt oszlatva. 1907. március 14-én Justh Gyula házelnök
ünnepélyes hangon jelentette be, hogy a nagy nemzeti ünnepre, Magyarország újjászületése
évfordulójára való tekintettel a ház március 15-én és 16-án ülést nem tart.1993 1908-ban,
tekintettel arra, hogy március 15-e éppen vasárnapra esett, a ház március 16-án tartott
szünetet.1994 1909-ben március 15-én, 16-án és 17-én sem ülésezett a ház az ünnepnap
alkalmával.1995
A Nemzeti Munkapárt hatalomra kerülésének idején, az első két évben úgy alakult, hogy a
háznak nem kellett nyilatkoznia március 15-e kapcsán. 1910. március 15-én a KhuenHéderváry kabinet idején az országgyűlés március 15-én el volt napolva, ezért külön
intézkedésre nem volt szükség. 1911-ben március 13-a hétfő és március 17-e péntek között a
ház nem ülésezett, de a Naplóban az ünnepre való utalást nem találtunk. 1912-ben az ünnep
előtt néhány nappal, a március 8-i ülésen jelentette be Khuen-Héderváry a kormány lemondását,
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és az elnök indítványára a ház úgy határozott, hogy az új kormány megalakulásáig nem
ülésezik. A következő ülés csak április 1-én volt.1996
1913-ban már forrongott a politikai légkör Tisza István rendszerével szemben. Tisza, mint
házelnök, nem kívánta megtenni azt a gesztust az ellenzék felé, hogy a ház március 15-i
szünetelésébe belemenjen, ám az ünnepet teljesen nem akarta megtagadni, ezért úgy alakította
a helyzetet, hogy mindössze egy rövid ülésre kerüljön majd sor. Március 13-án azt
indítványozta, hogy a ház tartson ülést, melyen ünnepélyesen leteszik az új választójogi törvény
zárókövét márciusi 15-e alkalmából.1997 Ez annyit jelentett, hogy ezen az ülésen mutatták be az
ellenzék által a jogkiterjesztés elmaradása miatt erősen bírált választási törvény főrendiházi
átiratát. Ezt követően az ülésen felolvasták az országgyűlés második ülésszakát berekesztő
királyi kéziratot, és a következő ülést május 5-re tűzték ki.1998 Az Egyetértés szerint Tisza
kitűzette a nemzeti zászlót a parlamentre március 15-e kedvéért, és Herczeg Ferenc kívánságára
feloszlatta a parlament előtt álló rendőrkordont.1999
1915-ben, 1916-ban az országgyűlés el volt napolva. 1917-ben az elnök javaslatára március 15én nem volt ülés.2000 1918-ban február 25. és április 23. között a kormány javaslatára egyáltalán
nem voltak ülések.2001
A hivatalos Magyarország képviselőinek, a magyar belpolitikai életet formáló kormánypártnak
és a közjogi ellenzéknek, valamint minden olyan politikai erőnek, amely azt vallotta, hogy
Magyarországon az államalkotó nemzet kizárólag a magyar, egyaránt az volt a célja a vizsgált
nemzeti ünnepekkel (mind a nem hivatalos március 15-ével és a kötelező április 11-ével), hogy
elősegítsék a magyarság államalkotó történelmi szerepének legitimációját, erősítsék a magyar
állam egységének tudatát. Az ünnepségeken a magyar nemzeti szimbólumok hangsúlyozása is
ezt a célt szolgálta. Emellett a múltból merített értékek újraértelmezésével és aktualizálásával
igyekezték alátámasztani saját aktuális politikai céljaikat. Ebben nem volt különbség a hivatalos
Magyarország képviselői, a közéleti szerepet maguknak kisajátító politikai elit között, csak
abban, hogy az uralkodó iránti lojalitást figyelembe véve milyen mértékben állították magukat
és pártjukat előtérbe ezeken az ünnepségeken. A kormánypárt – szemmel láthatóan – átengedte
március 15-ét a közjogi ellenzéknek, ez közvetlenül a koronázást követő megbékélés
időszakában már így alakult ki. Addig, amíg Ferenc József volt az uralkodó és személyesen
érintett volt 1848/49-et illetően, a maga szempontjából feltétlenül ellenérzéseket táplált a
forradalom és szabadságharc iránt, amely birodalmát az uralkodásának kezdetén az élet-halál
harc küszöbére sodorta, addig ezt az érzékenységet figyelembe kellett venni. A probléma azért
is vált feloldhatatlanná, mert a két nagy ellenfél, az egymást amúgy kölcsönösen megtagadó
uralkodó és Kossuth Lajos a korszakban elég hosszúra nyúló időszakot élt meg.
Az ünnepségek erősítették a magyar nemzethez tartozás tudatát mindazokban, akik azonosulni
tudtak 48-cal. Azoknak a honpolgároknak a számára, akik nem tudtak vagy nem akartak 1848cal maradéktalanul közösséget vállalni, azok úgy érezhették, hogy kívül rekedtek az
államalkotó nemzet keretein és azok a március 15-i vagy április 11-i magyar nemzeti ünnepet
is idegenül (semlegesen vagy fokozott ellenérzésekkel) szemlélték. Ez elsősorban az
asszimilálódni nem kívánó nemzetiségek csoportjaira vonatkozott. Az államalkotó magyar
KN 1910-1918. 360. ülés (1912. márc. 8.) XV. köt. 364.
Tisza beszédét lásd KN 1910-1918. 447. ülés (1913. márc. 13.) XVIII. köt. 229.
1998
KN 1910-1918. 448. ülés (1913. márc. 15.) XVIII. köt. 232.
1999
Egyetértés, 49. évf. 1913. márc. 16. 65. sz. 4.
2000
KN 1910-1918. 713. ülés. (1917. márc. 14.) XXXV. köt. 95.
2001
KN 1910-1918. 776. ülés. (1918. febr. 25.) XXXVIII. köt. 480.
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nemzetből való kirekesztettség érzése megfigyelhető a magyar sajtó alapján átvizsgált 1898-as
március 15-i megemlékezéseken is egyes nemzetiségi területeken a szlovákok, a románok és az
erdélyi szászok körében.2002 Ezt a megállapítást támasztják alá Alica Kurhajcová kutatásai is.
A szlovák-magyar történésznő azt állítja, hogy annak ellenére, hogy a politikai hatalom az
utcára kivitt nemzeti ünnepekkel igyekezett a szlovák társadalom körében hazafias érzéseket
gerjeszteni (különös tekintettel a közös magyar haza és a forradalom vívmányainak megvédése
érdekében vívott szabadságharcra alapozva), ez nem volt teljesen sikeres, mert a másik oldalon
a szlovákok 1848-as emlékezetének formálódása eltolódott a szlovák intelligencia
magánszférájába. Később ez lett az alapja a dualizmus időszakában kialakuló saját nemzeti
emlékezetüknek 1848-at illetően. A nemzetiségek különféle csoportjainak a magyar nemzeti
ünnepekhez való hozzáállását szükséges lenne alaposabban feltárni a nemzetiségi sajtó és a
nemzetiségi elitek mentalitását rögzítő egyéb források, naplók, visszaemlékezések elemzésével,
de ez olyan nagy feladat lett volna, melyre dolgozatunkban nem vállalkozhattunk.
Ugyanakkor az 1898-as ünnepségek magyarországi sajtójának áttekintése alapján mi is tetten
értük a magyar elitnek azt a törekvését, hogy az ünnepségek (kiváltképpen az iskolai
rendezvények) révén igyekeztek a nemzetiségek körében a magyar hazafias érzéseket
megerősíteni és elősegíteni a magyar többségi társadalomhoz való kötődés kialakulását. Ennek
érdekében arra törekedtek, hogy – a lehetőségekhez képest – szimpátiát ébresszenek 1848 iránt
a nemzetiségi társadalmakban. Ezt a célt szolgálta, hogy akár március 15-én, akár április 11-én
számos helyen inkább az áprilisi törvények vívmányaira fektették a hangsúlyt, és azt
hangoztatták, hogy a törvények nemzetiségi különbség nélkül egyenlő jogokat és szabadságot
biztosítottak az ország összes lakosának. Az iskolai ünnepségek vizsgálata mind március 15-e,
mind április 11-e esetében rendkívül hasznos eredményeket hozhat ennek a kérdésnek a további
megvilágítására. Iskolai ünnepségekkel dolgozatunkban elmélyülten nem foglalkoztunk, csak
a sajtó alapján megjelent információkra támaszkodtunk. Ennek a területnek az alapos feltárása
szintén további kutatásokat igényelne, elsősorban az iskolai évkönyvek, naplók,
visszaemlékezések elemzésével.
7.5. A ceremónia, a rítusok, a szimbólumok és a szimbolikus térfoglalás jelentősége a
március 15-i ünnepeken
A modern társadalmak esetében is megfigyelhető, hogy igyekeznek saját gyökereiket a múltban
megtalálni, és arra törekednek, hogy politikai legitimációjukat egy mitizált időhöz kössék. Ezt
tették a dualizmus korszakában élő társadalmi-politikai csoportok is, és azt a bizonyos mitikus
múltat a magyarság elementáris erővel feltörő, közös, alapvetően pozitív nemzeti élményéhez,
1848-hoz kötötték. Ezt a törekvést megtaláljuk a kormánypárti és az ellenzéki oldalon egyaránt.
A közös eredet, a közös múlt tehát adott volt 1848 mítoszában, csak az értelmezésben voltak
különbségek.
Az emlékezés során az ünnep az eredeti, a mitikus időt teszi jelenvalóvá. Az ünnep rítusaiban
a jelen emberei élővé tehetik mindazt, amire az ünnep emlékeztet, a mitikus múltat érvényesítik
a jelenben, illetve arra törekednek, hogy önmagukat visszavigyék a mitikus időbe.2003 Ezt a célt
szolgálták a vizsgált korszakban a március 15-i ünnepségeken megjelenő ceremoniális elemek,
rítusok és a különféle szimbólumok használata is. A rítusok az ünnepségek alapvető elemei.
A közjogi értelemben önálló nemzetet alkotó horvátországi területek ünnepségeinek vizsgálata is további
kutatástat igényelne, melyre jelen dolgozat keretében nem vállalkoztunk. Egy ponton, az 1898-as kötelezően
elrendelt április 11-i ünnep bevezetésének horvátországi következményeivel foglalkoztunk csupán érintőlegesen
a miniszterelnökségen e tárgyban folytatott megbeszélés jegyzőkönyvei alapján.
2003
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Ezek szabályszerű visszatérése kezeskedik az identitásbiztosító tudás közvetítéséért és
továbbörökítéséért, a rituális ismétlés pedig garantálja a csoport tér és időbeli
összetartozását.2004
Az ünnepek lényegében emlékezések, amelyeknek során különféle technikai elemek segítik az
emlékezést és a múlt egyes elemeinek a bevésődését. Az ünnep olyan eseménysor, melynek
lényegéhez tartozik az emlékezés, de amely ugyanakkor nem annyira a konkrét eseményekre
való emlékezést szolgálja, hanem azokon keresztül is az emlékezők célja szerint mitikusnak
tartott, lényegként kiemelni szándékozott mozzanataira hívják fel a figyelmet.
Az emlékezést technikai elemek segítik: jelrendszerek, szimbólumok, melyek hozzájárulnak a
lényegnek a kiemeléséhez és segítik a köznapi időből való kilépést. Ilyen technikai elemek az
ünnepségek kötött programjai, a tudatosítás különféle módozatai (például az érzelmekre hatás
eszközei), a látható megjelenítésben alkalmazott módszerek (az ünnep fontos sajátossága, hogy
vizuálisan elkülönüljön a hétköznapoktól, ezért fontos az utcák, belső terek feldíszítése, a
szimbólumok használata). Az együtt ünneplő közösség tagjai – a hatásos ünnepek alkalmával
– közös érzelmi állapotban egyesülnek, ezzel is az összetartozás tudatuk erősödik. Az
ünnepekhez kapcsolódó emlékezetőrzésben fontos szerepe van a verbális elemeknek, ezek a
nyelv technikáinak segítségével ünnepi szférába emelik azt, amit meg akarnak idézni. Erre jó a
költészet, ezt használják az ünnepek. Fontos technikai elem lehet még az emlékezet
szempontjából kiemelkedő helyet elfoglaló szöveg kanonizációja. (Ez a mi esetünkben
elsősorban az 1848. március 15-én kinyomtatott 12 pont és Petőfi Sándor Nemzeti Dala.) Ezek
olyan alapszövegek, melyek vissza-visszatérnek és aktualizálódnak a különböző március 15-i
ünnepségeken, a kortársak az adott politikai szituációkban újraértelmezik őket, azaz
viszonyítási ponttá válnak. De a kanonizált szövegek mellett megjelenhetnek kanonizált
személyek is. A kanonizált személyek között időről-időre hangsúlyeltolódás történhet. (A
március 15-i ünnepeket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 1848-ban Petőfi és Kossuth mellett
még előtérbe került Batthyány, Deák, Vörösmarty és Táncsics alakja is, sőt még a királyi család,
a nádor és az uralkodó is, míg 1849-re az ünnep éppen az uralkodócsalád megtagadásáról szólt
elsősorban.) A dualizmus korszakában – véleményünk szerint – egyértelműen Kossuth uralta a
közjogi ellenzéki március 15-i ünnepeket, a radikális, demokrata, illetve szociáldemokrata
ünnepeket pedig Petőfi. A többi kanonizált személy jelentősége elenyészővé vált. (Táncsics
alakja is csak egy-egy évben került előtérbe.) Miért pont Kossuth és Petőfi? Kossuth elsősorban
azért, mert a dualista államberendezkedés elleni közjogi küzdelem megtestesítője volt, és az
ünnepségeket uraló Függetlenségi Párt saját politikáját alapvetően, látványosan Kossuth
gondolatai köré szervezte, attól függetlenül, hogy mit gondolt valójában az emigráns politikus,
mégis ő vált a párt és hívei számára igazodási ponttá. Tekintettel arra, hogy a hivatalos
Magyarország világát alapvetően a közjogi politizálás tartotta fogságban, Petőfit kevésbé
használták fel március 15-i üzeneteik közvetítésére, így Petőfi maradt a polgári radikalizmus és
szociáldemokrácia képviselői számára. Ezt elősegítette az a körülmény is, hogy vidéken
elsősorban a Kossuth és a honvéd szobrok és emlékművek köré szerveződtek a március 15-i
ünnepek. Petőfinek a szabadságharcot követően a dualizmus korszakának végéig csak három
helyen állítottak szobrot 1861-ben Kiskőrösön, 1882-ben Budapesten és 1896-ban
Segesváron.2005 A fővárosi Petőfi-szoborhoz csak az egyetemi ifjúság, (mely nem tekinthető
politikai közösségnek) a szociáldemokrácia hívei, és a polgári, demokratikus jogok
kiterjesztéséért küzdő csoportok zarándokoltak el. Nem véletlen, hogy a korszakban csak egy
alkalommal találjuk meg a függetlenségi ellenzéket Petőfi szobránál, 1913-ban, midőn a
demokrata és szociáldemokrata politikusokkal összefogtak a választójogi közdelemben. A
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szimbolikus térhasználat is lényeges része az ünnepnek, a szimbolikus térfoglalási eljárások
megerősítik az emlékezésnek azt a típusát, ami a mitikus időtlenségbe helyezett
lényegkiemelésre épül.2006
7.6. A vidéki március 15-i ünnepségek ceremóniája és rítusai
Az emlékezési technikákat is figyelembe véve összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a vidéki
városokban az ünnepség rituáléjának kezdeti eleme reggel, az ünnepet köszöntő ágyúszó vagy
zenekari felvonulás lehetett. (Ez nem minden városban terjedt el természetesen, de az ötvenedik
évforduló kiemelt alkalmával rendszerint találkozunk ezzel a mozzanattal.) Ez megadta a nap
alaphangulatát, jelezte a kortársaknak, hogy nem egy egyszerű hétköznapról van szó, hanem
segített átlépni az ünnep mítoszt felidéző világába. Ezt követték délelőtt a különféle
felekezeteknél megtartott ünnepi istentiszteletek. Ez a vallásos ceremónia, mint bemutattuk,
már az első évfordulón is megjelent a hivatalos megemlékezés részeként és az ünnep állandó
kellékévé vált már első perctől kezdve a kor szokásainak, hagyományainak, a társadalom nagy
részének alapvetően vallásos gondolkodásmódjának, a vallásnak és a hétköznapi életnek
korabeli összefonódásának köszönhetően. Gyáni azzal magyarázza a vallási szimbólumok és
rítusok továbbélését a nemzeti ünnepekben, hogy a modern nacionalizmus szakralizálta a
nemzetet és nacionalizálta a vallást.2007 (Érdekes, hogy míg vidéken az istentiszteletek szinte
elengedhetetlen kellékei voltak a március 15-i ünnepnek, addig a fővárosban ez a szokás nem
alakult ki. Ezt csakis azzal magyarázhatjuk, hogy Pesten az egyetemi ifjúság kezdte szervezni
az emlékezést, és később ezekhez a megemlékezésekhez csatlakoztak a fővárosi elit képviselői,
míg vidéken elsősorban a helyi közigazgatás, politikai élet szereplőinek kezdeményezésére
jöttek létre az ünnepek és az elit gondolkodásmódjába, mentalitásába inkább beletartozott a
vallási ceremónia alkalmazása.) A kiegyezést követő években, a fővárosban 1881-ig, a
ceremónia legfontosabb alkotóeleme a temetőbe való kivonulás volt, de sok helyen, vidéken is
megvolt ez a szokás. Véleményünk szerint az első generáció számára, mely még
megtapasztalta, átélte 1848/49-et, az elesett bajtársak, családtagok, ismerősök és hősök
sírjainak felkeresése teremette meg a kapcsolatot a múlttal, tette kézzelfoghatóvá a mitikus időt.
Később, amint sorra felállításra kerültek a honvéd emlékművek, az 1848-as időszakot
megtestesítő szobrok (főként 1894-et követően a vidéki városokban szaporodó Kossuth
szobrokra gondolhatunk), a ceremóniák központi helyszínei áthelyeződtek ezekre, az
emlékműveket körülölelő közterekre. Az ünnepség legtartalmasabb elemeként, főként az
ellenzéki, erős magyar többséggel rendelkező városok, helységek központi terein, főterein, a
városháza előtti téren, az emlékműveknél összegyűlt sokasághoz a helyi elit köztiszteletben álló
képviselői, országos politikusai (elsősorban a választókerület országgyűlési képviselői,
leginkább függetlenségi politikusok) szóltak az egybegyűltekhez, hogy közvetítsék aktuális
üzeneteiket 1848 kapcsán. Este rendszerint az örömé és az ünneplésé volt a főszerep.
Banketteket, táncmulatságokat, vacsorákat rendeztek az 1848-as ünnep tiszteletére. Ezek a
vidám összejövetelek alapvetően megjelenítették azt a pozitív kisugárzást, melyet a kortársak
szemében 1848 magában hordozott. Fokozatosan terjedt el az a szokás is, hogy este az ünneplők
gyakran kimentek az utcára, hogy fáklyás felvonulással köszöntsék a napot, esetleg a
köztiszteletben álló helyi elit tagjait. A polgárság mécseseket gyújtott ablakaikban az ünnepi
hangulat fokozására, illetve a kezdeti években az elesettek és a megtorlás áldozatainak
emlékére.
7.7. A fővárosi ünnepi rítus alakulása – a szimbolikus térfoglalás jelenségei
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1873 és 1881 között a pesti egyetemisták március 15-i ceremóniája kimerült abban, hogy
testületileg kivonultak a Kerepesi temetőbe. Az 1848-ra emlékezni vágyók ott csatlakozhattak
a megemlékezéshez és hallgathatták meg az ifjúság képviselőinek beszédeit a síroknál. Ekkor,
a kezdeti években, az ünnepségek alapvetően a halottkultuszban nyilvánultak meg. Az 1848-as
hősök, mártírok (Batthyány és a Kilencek sírja), a reformkor nagyjai (pl. Vörösmarty), vagy
Forinyák Géza sírjának felkeresése megteremtette a közvetlen kapcsolatot az 1848-as nagy
időkkel és kiválthatta azt az érzelmi azonosulást, mely egy jó ünnepnek fontos eleme.
Az 1880-as évektől kezdve a temetőbe járás rítusa már nem volt elég a múltat megidézni vágyó
fiatalok számára. Ekkor megjelent egy új generáció, melynek már nem volt közvetlen
kapcsolata (akár már szülei révén sem) az 1848-as időkkel, illetve az önkényuralom korával,
melyben az ifjúság számára oly meghatározó 1860-as tragikus megemlékezés történt. Ekkor
merült fel az igény arra, hogy új ceremóniát alakítsanak ki, melyben arra törekedtek, hogy az
eredeti forradalmi nap eseményeit újra átéljék és megismételjék. Elsősorban a múzeumkerti
népgyűlés, valamint az ott, a hagyomány szerint akkor, 1848. március 15-én elhangzott Nemzeti
Dal megismétlésének igénye merült fel, de ahogy dolgozatunkban feltártuk, 1881-ben Tisza
Kálmán kormánya a múzeumkerti megemlékezést nem tette lehetővé. Ez is mutatja, hogy a
hely szellemének mekkora ereje volt. Tisza Kálmánnak és Thaisz Elek fővárosi
rendőrfőkapitánynak nem az ünnepség ellen volt kifogása, hanem a múzeumkerti ünnepség
ellen, a Múzeumkert ellen, mely akkor már elválaszthatatlan volt 1848 radikális, forradalmi
mondanivalójától.
Így 1881-ben az első önálló műsorral kísért március 15-i megemlékezést nem a
Múzeumkertben, hanem az egyetem előtti téren tartották meg, majd ezt követően ez a tér vált
az önálló koreográfiával rendelkező, nyílt utcai köztéren megvalósuló, fővárosi ünnepség
helyszínévé és maradt egészen a dualista korszak végéig. Koradélután rendszerint itt
gyülekeztek az egyetemi ifjúság tagjai és mindazok a civil ünneplők, akik csatlakozni kívántak
a főváros egyetlen nyilvános megemlékezéséhez. Később innen, az ünnepség után indultak a
további helyszínekre az emlékezők, eleinte még mindig a Kerepesi temetőbe, később 1883-tól
a Petőfi-szoborhoz, majd 1898-tól a Múzeumkertbe is. (1882-től kezdve a temetőlátogatás
szokása kiesett a ceremónia menetéből. 1882-ben azért, mert az ünnepség után az ifjúság –
kivételesen – Táncsics lakásához vonult, hogy az idős beteg politikust a számára gyűjtött
pénzzel megajándékozza. A következő évtől pedig az újonnan, 1882 októberében felállított
Petőfi-szoborhoz vonultak a temetőlátogatás helyett.) Ugyanakkor nagy jelentősége volt annak
a ténynek, hogy a fővárosi ifjúság egy mindenki által elérhető köztérre vitte ki a március 15-i
megemlékezést. Mindjárt kezdetben tetten érhetjük, hogy idős 48-as honvédek, a város polgárai
és a munkásság egyes képviselői is megjelentek az egyetemi ifjúság ünnepségén. Ez a
rendezvény könnyebben megközelíthető volt a fővárosiak számára, sokkal inkább, mint a
temetőlátogatás. Korábban, aki részt kívánt venni Pesten március 15-i megemlékezésen, az a
Kerepesi temetőben várta meg az ifjakat és ott hallgatta meg beszédeiket. (Így tett például –
lánya naplójának tanúsága szerint – Táncsics Mihály is 1875 március 15-én.) Új jelenség volt
az is, hogy a nyilvánosan meghirdetett köztéri ünnepséghez a vidéki iskolák diákjai
távirataikkal csatlakoztak, mindez jelzi azt is, hogy a fővárosi ünnepségnek országszerte
egyfajta központi jelleget tulajdonítottak a kortársak.
Az 1888-as negyvenedik évfordulóról összességében elmondható, hogy az már nagyobb
tömeges részvétel mellett zajlott. Ezt a célt szolgálta az első alkalommal megrendezett egyetemi
délelőtti matiné is, mely pár év kihagyást követően végül 1893-tól vált rendszeressé. A délelőtti,
általában a pesti Vigadóban megrendezett matinék szerepe többek között azért volt jelentős,
mert itt csatlakozhatott március 15-e megünnepléséhez a társadalom előkelő közönsége is, sok
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esetben olyan hölgyek és urak, akik egy utcai megemlékezésen akkoriban még nem vettek volna
részt. Emellett a matiné adott alkalmat arra, hogy az ifjúság képviselői megteremtsék a
kapcsolatot a politikai élet szereplőivel, ezáltal politikai síkra tereljék a megemlékezéseiket,
illetve fordítva, a politikusok bekapcsolódhassanak a fővárosi ünnepségbe. Az egyetemi
ifjúsági rendezőbizottság tagjai az ünnepi beszédek megtartására szinte minden alkalommal
hivatásos politikust, országgyűlési képviselőt kértek fel. (Mint azt részletesen bemutattuk, az
1880-as években tapasztalható nyugalmi időszakot leszámítva, elsősorban ellenzéki,
függetlenségi politikusokkal keresték a kapcsolatot.)
Mennyire erős volt a vágy az 1848-as tér, a Múzeumkert birtokba vételére, azaz a szimbolikus
térfoglalásra, jelzi az 1889-es eset, midőn a nagy véderővita alkalmából, melynek során az
1848-as politikai törekvések új, aktuális értelmet nyertek, az egyetemi ifjúság a hatóságok
tiltása ellenére a Múzeumkert elé vonult. Mivel a kerítésen belülre nem engedték őket, így az
utcán, a Múzeumkertből kirekesztve ugyan, de ahhoz a lehető legközelebb kerülve tartották
meg ünnepi megemlékezésüket, és az utcán felállított emelvényről hirdették ki új, a
véderőtörvény elleni tiltakozás szellemében fogant, az önálló, független Magyarországot
hirdető, radikális 12 pontjukat.
Az ünnepi ceremóniákban a verbális elemeknek is nagy jelentőségük van. Egy-egy vers
szimbolikus tartalommal bírhat. A március 15-i ünnepeken az első pillanattól kezdve megjelent
a Himnusz, valamint a Szózat és Petőfi Sándor Nemzeti Dala, és állandó részévé vált az
ünnepségnek. Ezek voltak a tudatosan vállalható verbális elemei a megemlékezéseknek.
Ugyanakkor, mindjárt a kezdetektől, tetten érhetjük, hogy az emlékezők ajkáról rendszerint
„műsoron kívül”, spontán felcsendült a Kossuth nóta, mely nem lehetett a nem hivatalos ünnep
„hivatalos” kelléke. Rendszerint a közönség önként kezdte énekelni, az ünnepi program
végezetével, az egyik helyszínről a másikra történő átvonulás alatt.
A kiélezett politikai helyzetekben a függetlenségi követelések felerősödésének idején újabb,
olykor vissza-visszatérő versek kerültek be a ceremóniába. Ilyen Tóth Kálmán2008 Előre című
verse,2009 mely az 1900-as évek elején vált a feldühödött ellenzék érzelmeinek méltó
kifejezéseképpen az ünnepségek központi verbális elemévé. A versben a népszerű költő a
szabadságharc véres csatajeleneteit ábrázolva rendkívül érzékletesen szemlélteti a harcba
induló ifjú kifogyhatatlan lelkesedését a szent és igaz ügy iránt. Éppen erre a buzdításra volt
Tóth Kálmán (1831-1881) költő, író, a Kisfaludy Társaság tagja és az MTA levelező tagja, korának egyik
legnépszerűbb lírikusa volt, versei közül több szinte népdallá változott. Újságíróként is tevékenykedett, az 1852től a Hölgyfutár, 1860-tól a Bolond Miska című élclap alapító főszerkesztője. Emellett politikusként is működött,
1865-1876 között Baja országgyűlési képviselője, kezdetben szabadelvű párti később egyesült ellenzéki
programmal. Az Előre című politikai tartalmú versének alapélményét a szabadságharc adta, a költő maga is aktív
részese volt az eseményeknek, kezdetben honvédként, később hadnagyként és főhadnagyként is szolgált. UMÉL
2001-2007, 6. köt. 839.
2009
„A gárdának a jelszavát / Egész világ hangoztatja: «A francia gárda meghal, / Hanem magát meg nem adja.»
/ Nekünk is volt egy jelszavunk. / Lázba jött a honvéd tőle: / Nem volt abban a hálálról, / Nem volt abban
megadásról, / Egy szó volt csak, hogy Előre! // Ezzel hímzé a honleány, / E szóval a honfi zászlót, / Ezzel ment az
a gyermek, / A kit anyja másnap gyászolt. / De ha maradt még egy fia, / S kívánta a haza tőle: / Az egyiket nem
síratta, / A másikat odaadta / S ment a gyermek, ment – Előre! // Csodálatos ifju sereg, / Mely, nem tudni: hogyan
támadt, / Napok szülték s mégis mintha / Szülte volna három század. / Ott rohannak… pusztító tűz… / A fele már
ki van dőlve… / Most elnyeli a füstfelleg… / Meghaltak tán? – nem! ott mennek! / Ott hallatszik, hogy: Előre! //
Mint viharkor a tengernek / Összezúdul minden habja: / Mind ott voltak… egymás mellett / A fiú és édes apja. /
Apa elhullt – és a fiu / Ráborúlt a vérző főre / «Csak egy szót még édes apám!...» A haldokló fölnézett rá / És azt
mondta, hogy: Előre! // Oh drága kincs, melyet annyi / Sirhalom föld be nem fedett… / Szó, a mely – bár némán –
kiált… Mit elvenni nem lehetett, / Ott van a zúgó erdőkbe - / Beírva az arczredőkbe / Csontok közé, mik
széthulltak… / Mert azok is megmozdulnak, / Ha még egyszer lesz: Előre!” TOTH K 1878, 116-118.
2008
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szüksége a függetlenségi törekvések híveinek is akkoriban. Az 1905-1906-os válság idején a
Habsburg uralkodócsaláddal szemben megnövekedett ellenérzést Petőfi: Ledőlt szobor című
költeménye fejezte ki legjobban, melyben a költő a sárba és mocsokba dőlt szobrot
Magyarországgal azonosítva, a pusztító kezeket pedig a Habsburgoknak tulajdonítva hirdetette
meg az ország újbóli felemelésének igényét. Az uralkodócsaláddal szembeni ellenérzés,
mondhatjuk olykor gyűlölet ekkor, a darabont kormány idején érte el a tetőfokát a korszakban.
Rendszeresen előtérbe került a március 15-i ünnepeken még a Rákóczi induló, a Klapka induló,
a „Ne sírj, ne sírj Kossuth Lajos!” című dal, mely Kossuth állampolgárságának elvesztése
idején volt népszerű, és 1903-tól, a Rákóczi szabadságharc 200 éves évfordulójától kezdve
felcsendültek a kuruc nóták is március 15-én, mint a „Hej Rákóczi, Bercsényi”, a
„Csínompalkó”, valamint a „Rákóczi ébresztője”, szintén a kiegyezéses rendszer ellen táplált
ellenérzéseket megtestesítve.
Beszélnünk kell még egy negatív verbális elemről, mely, ha felcsendült, akkor az ellenzéki
magyar közvéleményben rendkívül rossz érzéseket, leginkább tagadást váltott ki. Ez a
Habsburg-ház császári himnusza, a Gotterhalte, mely a budai várban álló, 1849-ben a várból
Pestet lövető osztrák generális, Hentzi szobrával együtt a magyarságot a szabadságharc
leverésére és véres megtorlására emlékeztette. Már az 1850-es évekből is bemutattunk egy
példát arra, hogy Latabár színtársulata – az önkényuralom elleni tiltakozásképpen – feltűnő
hanyagsággal adta elő Őfelsége születésnapján a Gotterhaltet, mely a hatóságoknak is szemet
szúrt. A magyarok a közjogi önállóságuk megsértését látták a császári himnuszban és a császári
címeres zászlóban a kiegyezés után is. Március 15-e erős szimbolikus hatását mutatja, hogy az
ünnep alkalmával, a tomboló véderővita közepén került színpadra Mérei Adolfnak a
Gotterhalte iránt gyűlöletet keltő színdarabja 1903-ban, melynek érzelmekre ható történetében
a magyar Himnuszért kiálló ifjú honvédet egy közös hadseregbeli tiszt párbajban megöli, mire
apja, egy öreg 48-as honvéd, ájultan fia sírjára borulva szintén meghal. A darab hatásos
kifejezőerejét mutatja, hogy a magyar honvédség katonáit eltiltották a megtekintésétől.
A rossz emlékű Gotterhaltét a kiegyezés és a koronázás után sem lehetett már megtisztítani az
1850-es években rárakódott gyűlölt elemektől. Ezt a politikai vezető körök is érzékelték, hiszen
több olyan kísérletet is ismerünk, melyek új magyar Királyhimnusz megírására és bevezetésére
törekedtek. Csapó Csaba egyik tanulmányából arról értesülünk, hogy a koronázás 25.
évfordulója alkalmából az „országos dalszövetkezet” pályázatot írt ki egy új Királyhimnusz
megalkotására, melyre 180 pályamű érkezett be.2010 Ezek további sorsát azonban nem ismerjük.
Tudomásunk van azonban arról, hogy Liszt Ferenc egy Habsburg szempontból „lázadónak”
minősülő kuruc dallamra írt Királyhimnuszt, amit végül nem engedélyeztek. Erkel Ferenc pedig
Jókai lojálisnak nevezhető Királyhimnuszát zenésítette meg 1892-ben. Ebben zeneileg Erkel
érdekes, a Bánk bán „lázadó” jeleneteinél használt népdal motívumait építette be az új műbe.
Úgy tapasztaltuk, hogy ezt az új Királyhimnuszt többször is előadták az április 11-i ünnepségek
alkalmával. Egy újabb kísérlet a népszerű Királyhimnusz megteremtésére már az első
világháború idejéből, 1915-ből való. Papp Zoltán: Áldassék a király! című darabját az Operaház
ének- és zenekara adta elő Ábrányi Emil vezetésével a kormányhoz közel álló Petőfi Társaság
március 15-i ünnepi közgyűlésén. Az Ujság szerint a mű magas zenei értékekkel bír, lendületes
és népies, ha elterjed, alkalmas arra, hogy királyhimnuszként énekeljék.2011 A Pesti Hírlap is
dicséri egyszerű, a magyar nótákhoz hasonlító dallamvilágát, mely a szöveggel együtt méltó
kifejezője a magyar nép érzelmeinek az uralkodó iránt ezekben a vészterhes háborús
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CSAPÓ 2011, 292.
Az Ujság, 13. évf. 1915. márc. 16. 74. sz. 10.
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hónapokban.2012 (A Gotterhalte – Királyhimnusz témakörének további alapos kutatása is
indokolt lenne a későbbiekben.)
Külön szimbólumrendszert és verbális eszközkészletet alkalmazott a polgári radikálisokhoz és
a szociáldemokratákhoz kötődő Galilei Kör szabadgondolkodó ifjúsága március 15-i
ünnepségein. Ady Endrét formabontó költészete és a polgári radikalizmushoz húzó politikai
beállítódása miatt Petőfi helyére, illetve mellé helyezték ünnepeik alkalmával. Adyn és Petőfin
kívül más, a Nyugathoz kötődő költők újszerű versei is előadásra kerültek a munkásság költője,
Csizmadia Sándor proletár lírája mellett.
A nemzetközi gyökerű szociáldemokrácia magyarországi képviselői (a Magyarországi
Szociáldemokrata Párt) és a Galilei Kör március 15-i ünnepségein a magyar Himnusz vagy a
Szózat soha nem csendült fel. Mindkét csoportosulás a francia forradalom szimbolikus dalát, a
Marseillaise-t részesítette előnyben, amelyet minden alkalommal közösen, rendszerint az
ünnep végén adtak elő. Kezdetben a szocialisták feltehetően a Marseillaise-nek azt a változatát
használták, amelynek magyar szövegét Gáspár Imre készítette, és a Népszava tette közzé 1882.
november 19-én.2013 Gáspár nem volt szociáldemokrata, csak forradalmi vérű ifjú. Az ő szövege
sokkal finomabb, nem olyan durva, „mészárlásra buzdító”, mint az eredeti Verseghy-féle
fordítás, mely még a jakobinus mozgalom idején született. Feltehetően visszafogottabb stílusa
miatt válhatott kezdetben a szociáldemokraták számára megfelelő Munkás-Marseillaise-é a
Gáspár-féle fordítás. Később 1903-ban a népszerű szociáldemokrata munkás költő, Csizmadia
Sándor új szöveget készített az eredeti dallamra, melyet aztán a korszak végéig énekeltek a
szociáldemokrata és feltehetően a Galilei köri rendezvényeken.2014 Említettük már, hogy 1913ban a nagy választójogi tüntetéssel egybekötött, a közjogi ellenzékkel közös Petőfi-szobornál
rendezett március 15-i megemlékezésen a kompromisszum jegyében nem hangzott fel sem a
Himnusz, sem a Szózat, sem a Marseillaise.
Külön érdekes kutatási feladat lenne a fővárosi és vidéki színházak március 15-i ünnepi
előadásainak alakulását feltárni. Erre dolgozatunk keretében nem vállalkoztunk. Az ünnepi
előadások csak fokozatosan terjedtek el, kezdetben, a kiegyezést követő években a baloldali
sajtó rendszeresen arról panaszkodott, hogy a színházak nem fordítanak kellő figyelmet az
1848-as ünnepre és nem kínálnak ünnepi, hazafias műsort. Ez az idő előrehaladtával kedvező
irányba változott, de sokáig a királyi Operaház kivonta magát 1848 megünnepléséből. Még
1901-ben is erről értesülhetünk, miközben a Nemzeti Színházban már Szigligeti Ede: Rákóczi
fogsága, a Vígszínházban Herczeg Ferenc új 1901-es darabját, a kuruc ellenzéki világba
kalauzoló Ocskav brigadérost, a Népszínházban Verő György: Hadak útja című 1848-as
színművét, a Magyar Színházban Rákosi Viktor és Beöthy László: Aranylakodalom című

„Szinte földszagú a verse; egyszerű és keresetlen, őszinte és természetes a muzsikája. A magyar nép törhetetlen
királyhűsége, a legelső magyar ember iránti szerető hódolata nyilatkozik meg benne. Valóban csodálkoznunk kell
azon, hogy már előbb nem született meg. Hiányzott, nem ugyan az alkotó tehetség, de a megfelelő, méltó alkalom
szülte ihlettség. A mostani világot rendítő háború szólaltatott meg végre poétát, hogy kifejezést adjon mindnyájunk
szeretetének és hódolatának, mellyel a koronás király fennkölt személyének adózunk. Pap Zoltán csak íródeákja a
nemzeti érzésnek, a magyar nép hódoló királyszeretetének.” Pesti Hírlap, 38. évf. 1915. márc. 15. 74. sz. 5.
2013
Gáspár szövege így hangzik: „Föl dalra, társak! zengje ajkunk / A munka bús, de szent dalát! / Mi dolgozunk,
nagy hasznot hajtunk, / De hol a kéz, mely dijat ád? // Hol az a kéz, mely áldva-adva / A verítékért megfizet? / Ez
ajk kenyérért kenyeret, / Nem alamizsnát kér fáradva! // Éhség, nyomor velünk, / De mind, mind fölkelünk, / S ki
harcba száll, hadd vesszen ő / Szabad lesz a jövő!” Népszava, 10. évf. 1882. nov. 19. 47. sz. 1.
2014
A Marseillaise történetét Révész Mihály foglalta össze. Lásd Népszava, 41. évf. 1913. máj. 1. 103. sz. 20-22.
(Ezúton köszönöm Vörös Boldizsárnak, hogy felhívta figyelmemet a cikkre.)
2012
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szabadságharcot dicsőítő művét, míg az Urániában Hentaller Lajos 1848-as történeti rajzát
adták.2015
Befejezésül szeretnénk ismét hangsúlyozni, hogy dolgozatunkban elsősorban arra törekedtünk,
hogy az 1848/1849-1918 közötti időszak március 15-i és április 11-i ünnepségeit elhelyezzük
az adott kor politikatörténeti eseményei között, mert úgy véljük, hogy ez az alapja minden
további, a szimbolikus politika felöli megközelítésnek és az emlékezetkutatás módszereit
felhasználó kutatásnak. Hiszen az ünnep aktuális politikai környezete nemcsak az emléknap
kapcsán közvetíteni kívánt üzeneteket, hanem a különféle emlékező csoportok által használt
ünneplési technikákat, szimbólumokat, verbális elemeket is meghatározták. Ezért, ezek
ismerete nélkül nem merészkedhetünk mélyebbre a szimbólumok világának értelmezésében.
Ugyanakkor elismerjük, hogy az emlékezetkutatás módszereinek további alkalmazásával a
március 15-i és április 11-i ünnepségeknek még számos új, dolgozatunkban fel nem tárt
aspektusa ismerhető majd meg. A jövőben mi is több ilyen, dolgozatunkban több helyen is
említett részterület feltárását szeretnénk majd elvégezni.

2015

Pesti Napló, 52. évf. 1901. márc. 15. 74. sz. 1.
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8. Források
Levéltári és kézirattári források:
MNL OL D51

Magyar Országos Levéltár. Abszolutizmuskori Levéltár. Magyarországi cs.
kir. helytartóság. Elnöki iratok.

MNL OL D51 52. cs.

Magyar Országos Levéltár. Abszolutizmuskori Levéltár. Magyarországi cs.
kir. helytartóság. Elnöki iratok. Hangulatjelentések.

MNL OL D96

Magyar Országos Levéltár. Abszolutizmuskori Levéltár. Pesti kerületi
kormányzat. Elnöki iratok.

MNL OL D191 IV.A.

Magyar Országos Levéltár. Abszolutizmuskori Levéltár. Magyarországi
Helytartótanács. Elnöki iratok. Közrend és nyugalom.

MNL OL K2

Magyar Országos Levéltár. Országgyűlési Levéltár Képviselőház elnöki és
általános iratok.

MNL OL K26 473.
cs.
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