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kezdete.
Március 15. nemcsak az 1848&ndash;49-es polgári forradalom és
szabadságharc kezdete, hanem a modern parlamentáris Magyarország
megszületésének napja is. A rendszerváltás évétõl kezdõdõen munkaszüneti
nap, 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep. Március 15. a magyar sajtó napja is
annak emlékére, hogy 1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó
elsõ szabad termékeit.
A pesti Ellenzéki Kör, a fiatal értelmiségiek radikális csoportja 1848. március 5-én
indította el aláírásgyûjtõ mozgalmát a pozsonyi diétán, mégpedig Kossuth Lajos
két nappal korábban beterjesztett felirati javaslatának támogatására.
Ez a javaslat többek között a közteherviselést, politikai jogegyenlõséget,
népképviseletet és független kormányt követelt. Idõpontul március 19-ét
választották, mert ekkor tartották a József-napi vásárt, amelyet francia mintára
reformlakoma követett volna Rákos mezején. A terv szerint ekkor akarták
ismertetni a javaslat alapköveteléseit forradalmi jelszavakká tömörítõ tizenkét
pontot is, amelyet Irinyi József öntött formába.
Március 14-én este azonban megérkezett Pest-Budára az elõzõ napi bécsi
forradalom híre, és a Pilvax kávéházban összegyûlt ifjak cselekvésre szánták el
magukat.
A Tizenkét pont
Március 15-én reggel Petõfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór és Bulyovszky Gyula
megváltoztatta a diétához intézett tizenkét pont bevezetését, és politikai
fellépésüket indokoló kiáltványt fogalmazott meg. A pontok szövegét a politikai
röplap mûfajához igazították, két pontot összevontak, és a szövegbe bekerült a
politikai foglyok szabadon bocsátásának követelése.
Ezt a kiáltványt olvasták fel a Pilvax kávéházban gyülekezõ ifjaknak, majd Petõfi
elszavalta két nappal korábban írott, a március 19-i reformlakomára szánt
költeményét, a Nemzeti dalt.
Ezután Petõfi és mintegy tíz társa a szemerkélõ esõben elindult a Pilvaxból az
egyetemre. Elõbb az orvoskar hallgatóihoz, majd velük a politechnikum diákjaihoz,
azután pedig együttesen a jogászokhoz vonultak. Minden helyszínen elhangzott a
kiáltvány és a Tizenkét pont, Petõfi pedig elszavalta költeményét. A jogászok és az

utca népének csatlakozásával mintegy kétezresre duzzadt, egyre lelkesebb tömeg
Petõfi vezetésével átvonult a közeli Landerer és Heckenast nyomdához, a Hatvani
(ma Kossuth Lajos) utca és a Szép utca sarkára.
Az ifjúság vezetõi a nép nevében lefoglalták a gépeket, és cenzúrázatlanul
nyomtatták ki a Nemzeti dalt, illetve a Tizenkét pontot. Ez utóbbi így szólt:
*Mit kíván a magyar nemzet!*
Legyen béke, szabadság és egyetértés.
1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését.
2. Felelõs minisztériumot Buda-Pesten.
3. Évenkénti országgyûlést Pesten.
4. Törvény elõtti egyenlõséget polgári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti õrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Úrbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék, képviselet egyenlõség alapján.
9. Nemzeti Bank.
10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék
külföldre, a külföldieket vigyék el tõlünk.
11. A politikai státusfoglyok szabadon bocsátassanak.
12. Unió.
Egyenlõség, szabadság, testvériség!
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