Megemlékezés
az 1848-’49-es forradalomra és szabadságharcra

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Szabadságharcosok!
1848. március 14. a vihar elıtti csend napja volt. Az emberek már érezték a puskaporos hangulatot a
levegıben. És másnap, március 15-én kitört a forradalom.
Március 15-e Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, nemzeti identitásunk
egyik alapköve.
Honfitársaink a pesti ifjakkal az élen kimondták: most már elég, nem tetszik a rendszer! Hiszen
nagyon jól tudták:
„Még jıni kell, még jıni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.” 1
Szembe mentek azzal a hatalommal, mely azt hitte, örökre fennmarad. De mindannyian tudjuk: a
népnek van hatalma és nem néhány személynek. Errıl szólt a forradalom 1848-ban. 164 esztendı
választ el bennünket az eseményektıl, de a helyzet ma is hasonló.
Foggal-körömmel ragaszkodnak a bársonyszékeikhez, mindent elkövetnek pozícióik megtartása
érdekében, bebetonozzák a saját embereiket akár 9 évre. Pártszolgálatos médiát mőködtet a
FIDESZ, az ellenzék hangja korlátozva van! Nem a jog uralkodik az állam felett, hanem az állam a
jog felett. Aki nincs velük, az ellenük van?
Az ország lakói szinte egyre inkább tartani kényszerülnek saját kormányuktól, amelynek
intézkedései kiszámíthatatlanok, következményei beláthatatlanok.
Az emberek mindent elkövetnek, hogy az unokáknak, dédunokáknak is legyen jövıjük. De a
hatalmon lévık a folyamatos ellenségeskedés miatt nem ismerik el a többiek munkáját.
Lerombolják, hogy majd a saját képükre faragják.
„Vár állott, most kıhalom;
Kedv s öröm röpkedtek” 2
A márciusi ifjak anno megfogalmaztak 12 pontot, amelyek közül sajnálatos módon ma is jó párat
zászlainkra tőzhetünk. Mit kíván a magyar nemzet:
1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a censura eltörlését.
2. Felelıs minisztériumot Buda-Pesten.
3. Évenkinti országgyőlést Pesten.
4. Törvény elıtti egyenlıséget polgári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti ırsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Urbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék, képviselet egyenlıség alapján.
9. Nemzeti Bank.

10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a
külföldieket vigyék el tılünk.
11. A politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
12. Unio
A demokrácia három legfontosabb alappillérét a végén kiemelték: szabadság, egyenlıség,
testvériség.
- Szabadság. Hazánk polgárainak ma nem egy külsı hatalommal szemben kell megvédenie a
szabadságát. Sokan próbálják elhitetni, hogy az Európai Unió az egyik fı gonosz. Pedig nem! Az
Unió jelenleg többet ad nekünk, mint amennyit kér. Hogy a kérésben benne van az európai normák
betartása? Ez magától értetıdı. Itt élünk Európa szívében. Ide tartozunk.
- Egyenlıség. Egyenlık vagyunk politikai, vallási, etnikai hovatartozástól függetlenül. Ne engedjük,
hogy a hatalmon lévık éket verjenek közénk! Nem sajátíthatnak ki maguknak nemzeti ünnepeket,
jelképeket! Követeljük az egyenlıséget most is! Legyen szó akár az oktatásról, akár a munkáról! A
FIDESZ bármennyire is hangoztatja, nem ezek mentén cselekszik! Nem adják meg a lehetıségét
annak, hogy a fiatalok tovább tudjanak tanulni. Azaz mehet bárki, akinek van pénze. És mibıl lesz
pénze? Ha dolgozik. A munkahelyteremtés viszont nem indult be, egyre többen lesznek nehéz
sorsúak. Vajon a miniszterek és államtitkárok meg tudnának élni 47.000 Forintból? Akinek nem
megy, az annyit is ér?
És végül a
- Testvériség. Nekünk nem ellenségünk a jelenlegi vezetés, hanem ellenfél.
„S a nép, az istenadta nép,” 3 …
… Viszont sokszor már nem az ellenfelet, hanem az ellenséget látja bennük a jogok és lehetıségek
folyamatos csorbításának köszönhetıen.
A mi felelısségünk a legnagyobb abban, hogy világossá tegyük azt az értékrendet, azt az
alternatívát, amire Magyarország jövıje felépíthetı – nem csak a baloldaliaknak, nem csak a
társadalom egy részének, hanem a magyar állampolgárok közösségének.
Éppen ezért össze kell fognunk! Mutassuk meg, hogy mi is képesek vagyunk arra, mint amire 1848
és ’49 hısei! Tegyünk együtt a szabadságért, egyenlıségért, testvériségért! Csak közös erıvel
tudunk jövıt építeni gyermekeinknek!
Ahogy Kölcsey mondta:
„Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre deről!” 4
Köszönöm megtisztelı figyelmüket.
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