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Jókai Mór A márciusi fiatalság visszaemlékezésében a következőket írta történelmünk  

egyik legfontosabb szabadságharcáról melyet rövidesen megünneplünk: „1848. március 

15-ike volt a tízedik évfordulója annak a nagy katasztrófának, mellyel a korszellem óriás 

keze a régi Budapestet a föld színéről eltörölte a jeges árvízzel, hogy helyet csináljon az 

újan emelkedő dicső főváros számára. Másodszor követelte a korszellem azt a csodát, 

mely eltörölje a régi, korhadt Magyarországot s alapot teremtsen az új, az Európában 

számot vető, szabad Magyarországnak.” 

 

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik 

meghatározó eseménye, a modern nemzeti identitás egyik alapkövévé vált. Társadalmi 

reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a 

nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi 

hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. 

Eredményességét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Habsburg-ház csak az Orosz 

Birodalom katonai beavatkozásával tudott győzedelmeskedni. Az 1848–49-es 

szabadságharc a magyar nemzet történetének Magyarországon talán legismertebb 

háborús konfliktusa. Az előzményekről nemigen hallunk sokat, ezért úgy gondoltam, 

hogy teszünk egy kis rövid történelmi áttekintést.  

Magyarország a török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc elbukása után erősen 

korlátozott, mégis meglévő önállóságot élvezve volt része a Habsburg Birodalomnak. 

Az 1723-ban elfogadott Pragmatica sanctio törvényesen is rendezte a Habsburg uralkodó 

és a magyarországi rendek viszonyát. Az egyetlen komolyabb további előrelépést ezen a 

területen 1848-ig az 1791. évi X. törvénycikk jelentette, amely biztosította az ország jogi 

függetlenségét a birodalom többi tagállamával szemben.  

Széchenyi István: A Magyar Akadémia körül című írásában 1842-ben, nagyon találóan a 

következőképpen jellemzi a magyar népet: 

„A magyar mélyen aludt. Eközben nyelvét felejté, nemzeti színét veszté. Sok azt hitte, nem 

eszmél már fel többé, s el van olvasztva. De a magyar felébredt; mily halovány színben, 

mily torzalakban, ki-ki előtt ismeretes.” 

Az 1848-as tavaszi átalakulás programja majdnem két évtizedes előkészítő munka 

eredménye. Bár a reformkori országgyűléseken nagyon kevés valódi változtatást sikerült 

elérni, de lehetőséget teremtettek arra, hogy a reformszellemű liberális nemesség 

kidolgozza a saját programját. Megjelenhettek az országos nyilvánosság színpadán a 

leendő forradalom vezetői: Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Széchenyi 

István, Szemere Bertalan, Eötvös József és mások. 

Az 1847 novemberében Pozsonyban összeült – később utolsónak bizonyult – rendi 

országgyűlésen a reformpárti erők által létrehozott Ellenzéki Kör és a „fontolva 

haladókat” tömörítő Konzervatív Párt lépett fel határozott programmal. Utóbbiak jelentős 

mértékben élvezték a bécsi udvari körök támogatását is. A téli hónapok során patthelyzet 

alakult ki, ebbe a helyzetbe hozott döntő fordulatot a február 22-ei párizsi forradalom 

 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajkor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mitol%C3%B3gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/1848
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9pek_tavasza
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9pek_tavasza
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orosz_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orosz_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_t%C3%B6r%C3%B6k_ki%C5%B1z%C3%A9se_Magyarorsz%C3%A1gr%C3%B3l
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1k%C3%B3czi-szabads%C3%A1gharc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Habsburg_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/1723
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pragmatica_sanctio
https://hu.wikipedia.org/wiki/Habsburg-csal%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/1791
https://hu.wikipedia.org/wiki/Reformkor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Batthy%C3%A1ny_Lajos_(minisztereln%C3%B6k)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth_Lajos
https://hu.wikipedia.org/wiki/De%C3%A1k_Ferenc_(igazs%C3%A1g%C3%BCgy-miniszter)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi_Istv%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi_Istv%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szemere_Bertalan
https://hu.wikipedia.org/wiki/E%C3%B6tv%C3%B6s_J%C3%B3zsef_(%C3%ADr%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1847
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pozsony
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ellenz%C3%A9ki_K%C3%B6r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Konzervat%C3%ADv_P%C3%A1rt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r_22.


                                                                                       2 

híre. Kossuth Lajos március 3-án elmondott beszéde fogalmazta meg programszerűen az 

ellenzék követeléseit: független magyar bank felállítását, a honvédelmi rendszer 

átalakítását, jobbágyfel szabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és 

magyar független felelős nemzeti kormányt. A Habsburg Birodalom másik felének 

pedig alkotmányt követelt, amelynek fontos szerepe lett a március 13-

án bekövetkező bécsi forradalom kitörésében. Ezeket a kívánságokat országgyűlési 

felirat formájában a király elé terjesztették. Március 11-én a bécsi tanuló ifjúság petíciót 

nyújtott be a császárhoz. 1848. március 13-án Bécsben kitört a forradalom és a tanuló 

ifjúság  a petícióját az országgyűlési rendekkel elfogadtatta, Metternich pedig lemondott.  

Pesten az Ellenzéki Kör hasonlóképpen elfogadott március 12-én tartott gyűlésében 

egy Irinyi József által fogalmazott 12 pontból álló kérvényt. Annak elhatározását, hogy 

ezt a 12 pontos kérvényt az országgyűlésnek, vagy az országos ellenzéki választmánynak 

nyújtsák be, a március 14-én délután tartandó gyűlésre halasztották. Eközben 

érkezett Pestre a hír, hogy Bécsben 13-án kitört a forradalom és a bécsi tanuló ifjúság 

petícióját az országgyűlési rendekkel elfogadtatta; e hír hatása alatt, midőn a gyűlés (a 

szónokok Klauzál Gábor, Nyáry Pál, Irinyi József voltak) az utóbbi indítványt fogadta 

el, a határozattal elégedetlen ifjúság Petőfi, Jókai, Vasvári vezetésével a Pilvax-

kávéházba ment és ott a Közvélemény asztalánál elhatározta, hogy másnap, azaz 15-én 

reggel az egész városban kihirdeti a 12 pontot. Jelen voltak: Petőfi, Jókai, Bozai 

Pál, Bulyovszky Gyula, Vasvári Pál, Sükei Károly, Telepi György, Hamary 

Dániel és még néhányan. Gyülekezési helyül a Pilvax-kávéházat jelölték ki. Petőfi 

megígérte, hogy még az éjjel költeményt is ír az alkalomra és azt maga fogja elszavalni. 

Másnap korán reggel Petőfi Sándor a Pilvax kávéházba sietett, ahol az ifjak 

összegyűltek. Vasvári Pált és Bulyovszky Gyulát találta ott, Jókai Mór lakására hívta 

őket, ahol a 12 ponthoz proklamációt szerkesztettek. Petőfi 8 óra körül társaival a Pilvax-

kávéházba ment, a kitűzött időre csak hatan jelentek meg (Petőfi, Jókai, Bulyovszky, 

Sebő, Gaál Ernő és Hamary Dániel). Itt Jókai felolvasta a 12 pontot és a proklamációt. 

Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt. Innen indultak el az előzetes megállapodás szerint 

először a jogi egyetemhez az Egyetem utcába. Annak udvarán már egy csapat tanuló várt 

rájuk s ott rögtön széket hoztak Petőfi és Jókai számára, itt Petőfi újból elszavalta előző 

éjjel írt költeményét, a Nemzeti dalt, Jókai pedig fölolvasta a 12 pontot. Innen az 

Újvilág utcai orvosi egyetemre mentek, itt is félbeszakították az egyetemi előadásokat és 

az előbbihez hasonlóképpen jártak el az udvaron, később pedig a mérnöki és bölcseleti 

kar hallgatói előtt; ugyanez történt az egyetemi téren is. Ekkor már nemcsak az ifjúság 

vette őket nagy tömegben körül, hanem az utcáról is nagy közönség csatlakozott 

hozzájuk, mely nőttön nőtt, s majd a  Landerer és Heckenast könyvnyomdájához vonult 

a Hatvani utcába (később Petőfi javaslatára a Hatvani utcát Szabad Sajtó utcának 

keresztelték át. Ekkor már ötezres tömeg követte őket. A rend és béke fönntartása 

tekintetéből választmányi tagokul Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Vidats János és Jókai 

Mór küldettek be. Landerer Lajos  "A nyomdatulajdonos engedett, és a kívánt iratok 

rögtön németre is lefordítva néhány pillanat múlva ezrével kerültek elő a gyorssajtó alól, 

melynek példányai egész délig osztattak ki a szakadó eső dacára szüntelen gyülekező 

közönségnek." Ezek voltak a szabad sajtó első lépései. Míg a nyomtatás tartott, Petőfi, 

Jókai, Vasvári, Egressy és Irányi beszédet intéztek a néphez. Ekkor Petőfi negyedszer 

szavalta el a Nemzeti dal című költeményét. 
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A végső lökést a reformok ügyében végül 1848. március 15-e jelentette, amikor a pesti 

radikális forradalmi ifjúság vér nélkül érvényt szerzett a 12 pontnak.  

Március 15. megünneplése az Ökomenikus Istentisztelet keretében lesz március 14.-én 

vasárnap a Vasárnapi Magyar Iskola gyermekeinek előadásában. A történelmi hírességű 

12 pontot és a Nemzeti dalt a gyerekektől fogjuk hallani. Mindenkit nagyon sok 

szeretettel várunk. Szeretnénk megkérni minden résztvevőt, hogy az előadás alatt 

igyekezzünk betartani a covid előírásokat. Egyenlőre úgy néz ki, hogy vendégünk is 

lesz a Miami Alkonzulátusból.  Erről később tájékoztatok mindenkit. 

Egyházi Hírek. Március 14.-én, vasárnap  délután 2 órakor lesz a következő 

Ökumenikus Istentisztelet a Beneva templomban (4835 Beneva Road, Sarasota).   Igét 

hirdet Nt. Bodor Péter.   Az Istentiszteletet a Vasárnapi Magyar Iskola gyerkeinek 

március 15.-i műsorával fejezzük be. Az Istentisztelet után mindenkit szeretettel várunk a 

szokásos uzsonnára. 

Márciusban és áprilisban is a  római katolikus Szentmise Fülöp Atyával (Dr. 

Philippe Schweda, JCL)  az Incarnation templomban elmarad(2909 Bee Ridge Road, 

Sarasota).   

Szeretném bemutatni  Székelyné Kovács Dórát, akinek nagyon fiatal kora óta  kedvenc 

időtöltése volt a zongorázás és az éneklés, mely pályaválasztását egyértelműen 

meghatározta. Kezdetektől a világhírű Kodály módszer elve szerint tanult. Növendékeit is 

ennek alapján tanítja.  Budapesten végzett a Liszt Ferenc Zeneakadémián, mint 

középiskolai ének-zenetanár és karvezető. A diploma megszerzése után szolfézst -

zeneelméletet és zongorát  tanított középiskolában és zeneiskolában.  

Néhány év múlva a sors Linzbe, Ausztriába vitte, ahol 18 évig  zongora és magán- 

énekórákat adott. Ezenkívül két vegyeskórust és egy gyermekkórust  is alapított és 

vezetett  a rendszeres kántori munkája mellett.   

Egy éve költözött Sarasotába, ahol már nagyon sokan megismerhették tehetségét 

Istentiszteleteken, a Kossuth Klub nagysikerű  novemberi hegedű előadásán, a Vasárnapi 

Magyar Iskolában valamint az István a Király rövidesen előadásra kerülő rockoperájában. 

Dóri szeretné, ha ismét lehetősége lenne zongora és magánénekórákat adni, valamint 

kórust vezetni.   Dóri elérhetősége: robidori@icloud.com  

Tagdíjak.  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 2020-es tagdíjak december 31.-ig 

érvényesek.  Kérjük, rendezzék tagságukat mindazok, akik még nem fizettek 2021-re 

tagdíjat.  A tagdíj egyének számára 20, családoknak 30 dollár. A most befizetett tagdíjak 

2021. december 31.-ig érvényesítik tagságukat.  Felülfizetéseket mindig köszönettel 

fogadunk.  A Hírmondót csak azoknak küldjük el postai úton, akik nem rendelkeznek 

internetes szolgáltatással!  Címünk P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.   

     

Adó ügyekben forduljanak bizalommal Les Gardi (Gárdi Laci), CPA PA irodájához, 

7061 S. Tamiami Trail Sarasota, FL 34231, telefon: (941) 925-2099.   
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March 15 Memorial We will be celebrating one of the most defining historical events of 

the Hungarian People. The revolution and fight for freedom of 1848-1849. The events 

leading up to this culminated on March 15, 1848 when Petofi Sandor orated his famous 

poem urging Hungarians to ”rise up your country calls”. This was followed by the 

posting of the ”12 points” demanding certain basic freedoms for Hungary as a sovereign 

nation, such as having a free press, the ability to use the Hungarian Language in legal and 

political spheres, etc. These events were a result of over 100 years of repression by the 

Hapsburg empire after the Turks were pushed out of Hungary. It was as if one occupier 

replaced another, and some said it was, in many ways even worse. The fight for freedom 

was bloody and the battles were desperate but the Hapsburgs could not defeat the 

Hungarian armies. In frustration, the Hapsburgs asked for help from the Russian Czar 

who sent his armies to help the Hapsburgs crush the Hungarian hope for freedom. The 

relatively small Hungarian forces could not defend against these overwhelming odds and 

the hope for freedom was crushed. This was followed by a reign of terror where hundreds 

were hanged, and thousands were forced into exile.   

1848 memorial March 14 th. Sunday, at the Beneva Christian Church Auditorium 

The Hungarian Sunday School of Sarasota children will present Petofi Sandor’s poem as 

well as the 12 points in rememberance of the Revolution of March, 15th, 1848.  

Everyone is welcome, but please help us keep each other safe by practicing the covid 

guidelines of safe distancing and the wearing of masks.  

News from our Churches.  The next Hungarian ecumenical services will be on Sunday, 

March 14, at 2:00 p.m.  in the  Beneva Christian Church (4835 Beneva Road 

Sarasota) led by Nt. Peter Bodor.  There will be a reception afterward. 

 

The Roman Catholic mass celebrated by Father Fülöp (Dr. Philippe Schweda, JCL) 

in the Incarnation Roman Catholic Church (2901 Bee Ridge Road, Sarasota) is being 

cancelled for both March and April. Further information will follow.   

 

The Kossuth Club, P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276 

A Hírmondó korábbi számai 1994-ig visszamenően az Országos Széchényi Könyvtár 

Elektronikus Archívumában olvashatók http://epa.oszk.hu/sarasota címen. 

http://epa.oszk.hu/darasota

