
Tisztelt Megemlékezők, Egybegyűltek! 

Megtisztelő, hogy itt lehetek ma, és én mondhatom az ünnepi beszédet 
Önöknek. Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányaim során sokszor vettem 
részt az ünnepségeken előadóként, de szívemhez mindig is ez az alkalom állt a 
legközelebb. Ez a fiatal értelmiség forradalma volt. 

Ma, március 15-én ünnepeljük az 1848-as forradalom és szabadságharc 175. 
évfordulóját. Ennyi idő után felmerülhet a kérdés az emberekben, hogy van-e 
még jelentősége, aktualitása ennek a napnak, vagy pusztán egy hagyomány, 
amelyet tiszteletből minden évben megünneplünk. Úgy tartom és remélem 
önök is így gondolkodnak, hogy van jelentősége. Ez az ünnep nem csak arról 
szól, hogy megemlékezzünk a múltról, hanem arról is, hogy az értékeket, 
amelyekért a forradalmárok és szabadságharcosok küzdöttek, tovább vigyük az 
új nemzedék számára. 

Ezen a napon 175 évvel ezelőtt, a fiatal magyar értelmiség grandiózus célokat 
tűzött ki és ért el. A 12 pontban összefoglaltak, amelyek részlegesen már akkor 
megvalósultak, megalapozták a mai magyar jogállamot. Petőfiék is az első 
pontban írták le, és úgy vélem a mai napig a legfontosabb, a sajtó szabadsága. 
Manapság elképzelhetetlen egy olyan világ, ahol nem olvashatunk különböző 
forrásokból vagy szólhatunk hozzá bármilyen témához, de ez nem mindenhol 
adatik meg és itthon ezt a márciusi ifjaknak köszönhetjük. 

Petőfi Sándor március 16-án így foglalta össze az előző nap eseményeit: 
"Nagyapáink és atyáink, Míg egy század elhaladt, Nem tevének annyit, mint 
mink Huszonnégy óra alatt." Ezek a szavak bár kétségkívül súlyosak, mégis 
igaznak érződnek, ha visszatekintünk. A magyar történelem legnagyobb 
átalakulását hozta a forradalom és az azt követő szabadságharc. 

A márciusi ifjakat az érzelmek vezérelték, szabadságvágy és nacionalizmus 
jegyében cselekedtek. Utóbbi eszme egész Európán hullámként söpört végig és 
így nem volt meglepő, hogy hazánkba is eljutott. Ezzel Magyarországon 
megjelent a nemzeti identitás és a magyar hagyományok és történelem 
tisztelete. 

Bízom benne, hogy ez a fiatal értelmiség által kivívott forradalom értékei 
megmaradnak és az én és engem követő generáció fiataljai is képesek lesznek 
felszólalni, változtatni amin szükséges és megőrizni a nemzetünk értékeit. 


