
MÁRCIUS TIZENÖTÖDIKE ELŐESTÉJÉN

micsoda nyomorúság, kérni akarni, midőn az idő arra int, hogy követelni
kell, nem papírossal lépni a trón elé, hanem karddal!. . . a fejedelmek úgy sem adnak
soha semmit, azoktól, amit akarunk, el kell venni! - . . . Holnap ki kell vívnunk
a sajtószabadságot! és ha lelövöldöznek? isten neki; ki várhat ennél szebb halált?"
- írta Petőfi március 17-i naplójegyzetében azokról a gondolatokról, melyeken a már-
cius 14-ről 15-re virradó éjszakán töprengett Júliájával Dohány utca 373. sz. alatti ott-
honukban. Ugyanekkor, az esti órákban a pozsonyi országgyűlésen kerületi ülés zajlott
le. „A múlt éjjel Bécsben polgári vér folyt, Metternich minisztériuma megbukott" -
közölte a drámai hírt Kossuth, akinek javaslatai még csak az imént jutottak holtpontra.
Most feltétel nélkül diktál a főrendi táblának az eddig megoldhatatlannak látszó,
s a jobbágyfelszabadítást követelő felirat ügyében, s követeli az országgyűlés által
törvénybe iktatandó sajtótörvényt, s egy bizottság felállítását, mely azonnal javaslatot
készítene a nemzeti fegyveres erő felállítására.

Mindezek a javaslatok feltételezik egy olyan erő jelenlétét, mely alátámasztást,
ha kell, szárnyakat ad a Kossuth-i programnak; ez az erő a pesti radikálisok moz-
galma, melyet Kossuth - bár platformjuk, elvi, sőt politikai-etikai álláspontjuk ekkor
még különböző - már régóta természetes szövetségesének tart.

Az ő érdemük volt, hogy az események március tizenötödikén határozott fordu-
latot vettek, s mielőtt akár a bécsi, akár a hazai reakció erői működésbe léphettek
volna, megindították a forradalom gépezetét, melyet később megállítani már nem
lehetett. Az ifjak magatartásában nemcsak hősi elszántságuk érdemel méltánylást,
hanem kiváló taktikai érzékük is: megérezték - szinte pillanatok alatt, hogy mikor
kell cselekedniük. Európában javában zúgnak a forradalmak, a Habsburg-monarchia
fővárosában éppen kibontakozóban vannak az események, a pozsonyi diéta harcai
holtpontra jutottak; az ilyen helyzetben egyedül a villámpolitikának van helye, a gyors
és azonnali cselekvésnek; Pest-Budán számottevő katonai erők nincsenek, a politikai
és polgári élet vezetői rémültek és tanácstalanok, a hatalom sóbálvánnyá dermedve
bámul, és tétlenül várja, hogy mi fog történni. Sem azelőtt!, sem azután nem volt és
nem lehetett volna olyan tökéletes alkalom a sajtószabadság kivívására, a reform-
politika lezárására, a nemzeti függetlenség és a polgári átalakulás határozott, erőszakos,
társadalmi jellegű követelésérc, mint éppen tnárcius tizenötödikén, két nappal a bécsi
forradalom után. Ezt az alkalmat ők ismerték fel: Petőfi, Vasvári, Jókai, Vidacs
János és a többiek.

MÁRCIUS TIZENÖTÖDIKE történelmi nagyságát csak úgy értékelhetjük iga-
zán, ha eseményeinek viharos gyorsaságát és erejét március tizennegyedikének ideg-
feszültségével, zavaros és tétova forrongásával összefüggésben nézzük. A mozgófilm
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kópszerűségével szemlélteti e két nap törtenete a marxista történelemfilizófiának ama
té;-elét, mely szerint a forradalmak mindig ugrásszerűen jelentkeznek, a mennyiségi
változásoknak minőségi változásokba való átcsapásaként: Pest város e néhány órájában
évezredek törvényszerűségei jelentkeznek kristályos tisztaságban. Március tizenötödi-
kének eseményeiben egyértelműen jelentkezett az a folyamat, mely a feudalizmus egy
évezrede után minőségileg új volt a magyar történelemben; március tizennegyedikének
tanácstalanságában és ellentmondásosságában egy kátyúba jutott történelmi út végső
állomását érezzék. Ez tükröződik a nap történetéről szóló meglehetősen zavaros hír-
adásokban is.

SENKI SEM TUDOTT még semmit, mikor az Ellenzéki Kör vezetői március
14-én délután négy órára gyűlést hirdettek a Kör helyiségében, mely az Üri és a Zsib-
árus utca sarkán állott (ma: Petőfi Sándor utca-Párizsi utca sarok). A gyűlés célja
a március 19-i, francia mintára szervezett ún. „reformlakoma" programjának meg-
beszélése lett volna, melyet sokezer ember részvételével rendeztek volna a Rákos-
mezőn; itt vitatták volna meg fáklyafény mellett, ezrek és ezrek jelenlétében a nemzeti
alapköveteléseket, melyeket Irinyi József fogalmazott meg a Tizenkét Pontban.

Nyári Albert, a kor egyik legszemfülesebb publicistája, akinek riportjai és tudó-
sításai a március 15-ét követő napokban a kisebb-nagyobb epizódok tömegét örökítet-
ték meg, azt írja, hogy a gyűlés kezdődtével „ezrek környezték az Ellenzéki Kört";
Hamary Dániel viszont, a márciusi ifjak egyike, harmincnyolc év után írva meg emlé-
kezéseit (Hazánk 1886. V, és VI. k.) Nyárit cáfolva állítja, hogy „nem környékezték
ezrek, a tanuló ifjúság egy része, s az utcán járó-kelő vásáros közönség álldogált egy
keveset, ezután elhaladt, közönyös lévén az egész dolog iránt most még." Alighanem
Hamary Dánielnek van igaza, hiszen ekkor még nem terjedt el Pesten a bécsi forra-
dalom híre, a hangulat nem ért a forrpontig. Maga Petőfi sem volt jelen, naplójának
teljesen világos adatai szerint ez időtájt otthon tartózkodott. A Kör tájékán őgyelegtek
viszont a titkosrendőrség ügynökei, akik rendszeresen küldözgették jelentéseiket
Sedlniczky rendőrminiszternek a pesti, pozsonyi, kassai s az ország más tájain tapasz-
talható mozgolódásokról.

A gyűlés zajos volt és eredménytelen; a radikális és a mérsékelt szárny ellentétei
már ekkor a legélesebben kiütköztek. Vasvári Pál ismerteti a Tizenkét Pontot és szen-
vedélyesen követeli annak az országgyűlés által a király elé való azonnali felterjesz-
tését; Klauzál Gábor viszont, aki Hamary szerint „velőtrázó, szívetszorongató, gyö-
nyörű szónoklatban adta elő az akkori politikai helyzetet", azt követeli, hogy nagyobb
nyomaték kedvéért körözzék azt az egész országban aláírás végett, s millió, meg millió
aláírás kíséretében Batthyány Lajos, az Ellenzéki Kör elnöke terjessze azt az ország-
gyűlés elé. A Kör „óvatos, higgadt szónokai meggyőzték a jelenvoltak egy részét,
hogy leghelyesebb lesz kérelmezni" - írja Hamary 1886-ban, láthatóan a mérsékeltek
felé fordítva rokonszenvét. Pedig ő maga ekkoriban erősen radikális volt: éppen ekkor,
's48-ban, mint huszonkét éves orvostanhallgató, füzetet is adott ki „Nem kell szerzetes-
rend" címmel. Klauzál beszéde után hatalmas kavarodás támadt. Az ifjak: Jókai,
Vasvári, s az ezúttal tévesen emlékező Hamary szerint (a jelen sem levő) Petőfi
a szállóigévé vált mondatot kezdték zúgni: „Nem kell táblabíró politika!" Ez lett
később a forradalom legélesebb hangú lapjának, a Pálffy Albert által szerkesztett
"íárci'ius Tizenötödikének is fejlécén hirdetett jelmondata.

E gyűlés legtalálóbb értékelését Petőfi adja, aki még ez este értesült Jókai révén
a történtekről: „ősi s/okás szerint eredménytelenül oszlott szét... az akkor virágzott
táblabírói szellem Ponciustól Pilátusig akarta volna vinni a dolgot úgy, hogy valami-
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kor a huszadik században lett volna vége... Akkor este Jókai mondta el teljes ered-
ménytelenségét nagy keserűséggel és levertséggel."

Az események forrpontja délután 6 óra tájban következett be, mikor a felizgatott
ifjúság nagy zsibongással, ingerült vita és kiabálás közepette átmegy a közeli Pilvaxba,
s ott - hogy a kedélyek a végsőkig csigázódjanak - a bécsi forradalom lélegzetelállító
híre fogadja őket. A kávéház egyik oszlopán papírosdarab lóg ezzel a felirattal:
„Metternich a félszázados agg róka megbukott". Hamary emlékezése szerint Petőfi,
Jókai, Bulvovszky Gyula, Vasvári, Sükei, Oroszhegyi Józsa, Telepy György, Bozzai
Pál, Sebő Antal, Szathmáry Pál, Gaál Ernő, ő maga „és egyéb jeles ifjak" állták és
ülték körül a „közvélemény asztalát" -e sokak által emlegetett, piros-fehér-zöld
posztószelctekkel bevont, márványlapu asztalt, melynél rendszerint a Pilvax törzskara
tanácskozott és vitázott. Feltűnő, hogy neves kortársak, szavahihető emlékezők szinte
valamennyien emlegetik, sőt a középpontban szerepeltetik az események során Petőfit;
ugyanakkor ő maga egy szóval sem állítja, hogy ott lett volna, sőt, mint látjuk, az
Ellenzéki Körben történt eseményekről is Jókaitól értesült. Hatvány Lajos, a kor
tudós, de türelmetlen kutatója így vágja ketté a gordiusi csomót: „ .. . igazság csakis
egy van - s ha az Petőfié, akkor vele szemben senki másnak, még az események leg-
apróbb részletében sem lehet igaza."

Voltaképpen nem vagyunk ilyen salamoni ítéletre utalva. Petőfi ugyanis idézett

napló jegyzetében szó szerint ezt írja: „Én nem voltam jelen az ellenzéki kör [kiemelés

tőlem. I. L.] gyűlésén"; majd - mint már említettük, hogy Jókaitól hallotta a történ-

teket. Arról viszont egy szót sem szól, hogy este otthonában érte volna a híradás,

hat óra után már ő is a Pilvaxban lehetett, s ez látszik valószínűnek az izgalom órái-

ban; lehetséges, hogy Jókai ott számolt be neki mindenről.

ELLENTMONDÁSOK veszik körül a bécsi forradalom megérkezésének hírét is.

Éppen Jókai állítja, hogy március 14-én Pesten még mit sem tudtak a bécsi forradalom-

ról; szerinte a következő nap eseményeit elsősorban Klauzál megbotránkoztató javas-

lata váltotta ki, mert az ifjúság felismerte, hogy „Ez lett volna az eszmefolyam el-

mocsárosodása". Ugyanekkor ő mondja el, hogy a postai küldemények útja „Bécsből

idáig egész napos út volt", gőzhajón. A március 13-i postának tehát március 14-én este

feltétlenül meg kellett érkeznie, s az természetes, hogy a gőzhajó a postával együtt

a bécsi események hírét is meghozta. Hamary minden bizonnyal jól emlékezik, mikor

az annyira jellegzetes, annyira rögtönzött, annyira szembeötlő cédulával bizonyítja,

hogy a Pilvaxban a késő esti órákban tudtak a bécsi forradalomról s Metternich bu-

kásáról. Hamary határozottan állítja, hogy „ez asztal" - ti. i. a közvélemény asztala -

„körül ülők és állók határozottan nyilvánították, hogy az ,Ellenzéki kör' elodázó

határozatát, illetve a petitiót, Metternich lemondása után nem tartják helyesnek".
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Határozatot hoztak ezért, hogy a Tizenkét Pontot - a petitiót - másnap városszerte
proklamálják.

Nem nehéz a kusza adathalmazból kihámoznunk a tényt, hogy ez a határozat volt
az alapja a másnapi események előkészítésének!

Mikor egyesek aggodalmaskodni kezdtek, hogy mi lenne akkori, ha Léderer, a

budai várparancsnok „ágyúival közbe talál szólni a proklamálásnak", Jókaiék „gúnyo-

san kinevettek" őket, s azt mondták: „Mi lenne akkor? hát megküzdünk velük!" -

Ez viszont már egészen Petőfi naplójának a hangja, csaknem szó szerint ezeket írta

le ő is a másnapi eshetőségekről; amellett látszik bizonyítani, hogy a Pilvaxban való-

ban jelen volt.

SOK LEGENDA jár erről az éjszakáról, mely zűrzavaros és titokzatos, mint egy

Iá7álom. Thallóczy Lajos „Vasvári Pál és a pesti egyetemi ifjúság" c. tanulmányát

(Különnyomat a „Századok"-ból, 1882) még abban a szerencsés helyzetben írta meg,

hogy tömegesen hallgathatta ki a résztvevőket; mégis asszociációk, víziók, legendák

tévednek különben tudományos igényű munkájába. Ö indítja el azt a köztudatba

azóta már régen beivódott tévedést is, hogy Petőfi ezen az estén a mellékszobában írta

a Nemzeti dalt, s így kezdte volna: „Rajta, magyar"; egy jogászifjú, bizonyos Szikra

Ferenc a kéziratba pillantva figyelmeztette: „Barátom, előbb talpra kell állítani a ma-

gyart, azután rajta!" Pontosan tudjuk, hogy Petőfi már i}-án megírta a Nemzeti dalt,

az Ellenzéki Kör március 19-re tervezett lakomájára; ezt Petőfi maga mondja el

naplójában; de a Nemzeti dal eredetiben fennmaradt kéziratában is javítás nélkül

olvasható a talpra" szó, ez a kézirat pedig nem tisztázat, hanem impurum: bizonyít-

ják ezt a szövegben előforduló egyéb javítások, betoldások. Ráadásul Szikra Ferencről

sem tudunk egyebet, mint Thallóczy nyomán a nevét, Hatványnak sem sikerült kiderí-

teni róla semmit, pedig az ő agya a legkiválóbb személynévtára volt negyvennyolc

eseményeinek.

Nem kétséges, hogy a romantikus, szép szóbeszédek már azokban a napokban

is keringtek a városban, s a megöregedett cmlékezők teljesen jószándékkal keverték

őket össze a való tényekkel; a későbbi kutatók közül pedig - éppen a hatásos tol-

lúak - nem tudtak ellenállni a patetikus csábításnak, szemet hunytak az ellentmon-

dásoknak, s történelmet csináltak a legendákból is. Ilyen legenda-marasztaló történész

volt a századvég különben értékes Petőfi-kutatója, Kéry Gyula, aki - ugyancsak szem-

tanúk után - elmondja, hogy március 14-ének késő délutánján egy 17-18 éves ifjú

rontott be a Pilvaxba, egy asztal tetejére ugrott, s az izgalomtól remegve jelentette

be: most érkezett a hajóval Pozsonyból, Bécsben kitört a forradalom, Metternich

megbukott. Mindez nagyon jól mutatna egy történelmi film nagyjelenetében, csak az
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a baj, hogy Kéry forrásán kívül egyetlen jelenlevő sem tesz említést c drámaian sors-
döntő jelenetről. Ugyancsak Kéry műve mondja el azt az irodalomtanárok által min-
dig elmesélt epizódot, hogy éjfél táján, mikor a meddő viták után a társaság oszla-
dozni készült a Pilvaxban, a fiatal Vajda János az ajtóhoz ugrott, azt becsukta, a
kulcsot eltette, s kijelentette", hogy addig senki sem távozhat, míg határozat nem
születik. Ez a szép és mondhatnánk jellemző jelenet egészen benne él a köztudatban,
de feltűnő, hogy Vajda, aki meglehetős alapossággal írta meg e nap történetét, egy
árva szóval sem említi e nagyon is jelentékeny tettét. Az asztal tetejére természetesen
Petőfit is felugratják, pontosan le is írják, hogy milyen volt: „Beesett, halvány arcát
pirosra festé az izgalom, mélytüzű fekete szemeiben szokatlan láng gyűlt ki".. . s az
is tern)ó-/.ei:cs, hogy a szónoki művészet remek minhitürjér rögtönöztei-ik VCÍC.

Mindezekkel szemben a tény az, hogy a forradalom hírének mindenképpen el
kellett terjednie a nap ké-ő délutánján, az ott kavargott az utcán, embercsoportok
között, s mint az ilyenkor történni szokott, a kávéházba érkező emberek egyre-másra
hordták az újabb és újabb, valóságos, és sok esetben bizonyára valótlan híreket.
Az ifjak terveit azonban a váratlan hírek megzavarták, az estét színpadra illő jele-
netek improvizálása helyett gondokba tnerült viták és heves szóváltások jellemezték.
Petőfi naplójának szavai szerint arról tanácskoztak, hogy „mit kell tenni? mert az ha-
tározottan állt előttünk, hogy tenni kell és mindjárt holnap .. . hátha holnapután már
késő lesz!" Tény, hogy Petőfi naplójából nem bontakozik ki semmiféle kész, határozott
program terve. Azt kell ereznünk, hogy a másnapi körülmények összejátszása, s az
ifjúság elitjét képező fiatal férfiak gyors cselekvőképessége eredményezte március tizen-
ötödikének eseményeit. Ha Petőfi naplójának szellemében gondolkodunk, el kell fogad-
nunk. Hanicry Dániel sri/ite miir aszkétiluts szigorral átgondolt emlékeit: „Esküvésrnl
- mint Nyáry Albert írja - akkor szó sem volt és oly dikciókról és lángoló szónok-
latokról, melyekről említést tesz, valamint az asztalra ugrálásról, ajtó becsukásról,
qyilok előrántásról ez alkalommal nem tudok, mert mind ez akkor nem történt!'

Hamary, a tudós orvos, a szívbetegségek specialistája igen valószínűen mondja el.
hogy este nyolc óra felé távoztak, ö maga Vasvárival, „ki bizonyos tartózkodását nyil-
vánítá"; s rendkívül jellemző erre a szituációra, amit az egész társaságról mond, s amit
Petőfi naplójában is érzünk: „A zaj, lelkesedés,, rajongás mellett, tartózkodás, óvatos-
kodás, balsejtelem volt szíveinkben, hogy is ne lett volna?"

LEGFONTOSABB azonban, hogy a Pilvaxban határozat született, mely szerint
az ifjak a Tizenkét Pont proklamálására másnap reggel nyolc órakor találkoznak
a Pilvaxban. Ebben egybehangzanak a kortársi emlékezések, erről Petőfi is tudott,
aki így kezdi a nap történetét: „Korán reggel az ifjak kávéházába siettem."

MÁRCIUS TIZENÖTÖDIKÉNEK minden percét jól ismerjük, március tizen-
negyLciikiínck törtenetét csak bogozhatjuk. Minden azonban így törvényszerű. Március
tizennegyedikén még söté;1 volt: s noha március tizenötödikének havasJ, esős délelőttjén
sem szakadoztak fel a város fölött a fellegek, a reggeli Pilvax lámpái már messzire
világítottak.

Imre Lajos
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