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A magyar mindig büszke és erős nép volt. Kétségkívül állíthatjuk, hogy az 

1848-49-es forradalom és szabadságharc idején nem először és nem is utoljára tett 

erről tanúbizonyságot. Március 15-ét a magyar nép tette magyar ünneppé: nem 

kaptuk, nem örököltük, hanem mi teremtettük. De joggal tehetjük fel a kérdést 

175 év távlatából Petőfi Sándor a ,,Magyar vagyok” című verséből: 

,,Mi mostan a magyar?” 

175 év elteltével sem hagyjuk feledésben ezt a napot, és ez egy hihetetlen nagy 

hitre és erőre utal. Ez az ünnep a magyar szabadságot fogalmazza meg és ebbe 

minden erőnkkel kapaszkodnunk kell. Amíg lesz magyar ember a földön, addig 

ünnep lesz március 15.-e.  

Mindannyian ismerjük az Európában lezajlott eseménysorozatot, ami a 

forradalomhoz vezetett. De mi az, ami miatt, a hosszú hallgatás után, március 14-

én este a Pilvaxban összegyűlt fiatalok az azonnali cselekvés mellett döntöttek? 

A 48-as forradalmárok tudták mit kockáztatnak, tudták mivel fizethetnek, a 

legdrágábbal, az életükkel. Ennek ellenére sem hátráltak meg a haza és a 

magyarság ügyének előre mozdítása érdekében. A császári birodalom túlereje 

mindenki számára nyilvánvaló volt, de ez nem tántorította el az embereket, mert 

a nemzeti érzés és a szabadság utáni mérhetetlen vágy motiválta őket.  

Hogy mi volt ’48 titka? A hétköznapokból kiragyogó forradalom és a széles 

nemzeti összefogáson alapuló átalakulás. 

Ekkor született meg az újra függetlenedő magyar állam gondolata, ekkor alakult 

az első felelős magyar kormány, ekkor kezdtük újrateremteni mi magyarok a saját 

elképzelésünk szerinti világunkat. Széchenyi István írta: 

 „…Az ember annyit ér, amennyit használ.”  

1848 hősei kimondhatatlanul sokat használtak a magyar hazának.  

          Egyik legigazabb és legőszintébb ünnepünk március tizenötödike. Hogy 

miért? Mert ez az ünnep tükrözi legjobban magyarságunk lényegét: a 

szabadságszeretetet. Gondoljuk csak végig, mennyire igaz ez. Nem születhetett 

volna meg és nem állhatott volna fenn annyi évszázadon át Európa egyik 

legrégibb állama. Nem lett volna Rákóczi-szabadságharc, 1848, az 1956-os 

forradalom, ha nem éltetett volna bennünket a szabadságszeretet. 



 Kötődés ez a szó jutott eszembe. A magyar nép kötődik a múlthoz a 

jelenhez és nagy valószínűséggel a jövőhöz is. Minden évben eljövünk és 

koszorút helyezünk el Petzelt József honvédtiszt előtt. Oly keveset tudunk 

életéről, még a születésének pontos időpontja is vitatott. Az utókor úgy tartja 

számon, mint az első magyar mérnökképzés tudósa, tanára, professzora, a 

térképészet és a földmérés nagyja a szabadságharc szervezője. 1850-ben az élet 

Szentendrére sodorta és itt halt meg. 1977-ben a Kossuth Lajos Katonai Főiskola 

síremléket állított és 1988-ban szakközépiskolát is elneveztek róla itt 

Szentendrén. 

A hadisírgondozás, a hősi emlékhelyek ápolásának nemes ügye nem csak a 

nemzet és a fegyveres erők kapcsolatának erősítése szempontjából stratégiai 

fontosságú, hanem azért is, mert nem pusztán eszmékre van szükségünk a 

megmaradáshoz, hanem magasztos tartalommal bíró helyszínekre is, ahol 

emelkedett lélekkel tiszteleghetünk. 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy ,,mi mostan a magyar”? 

Tisztelet a múlt felé. Kitartó a jelenben. És bizakodó a jövő iránt. 

 


