Legújabb kori történelmünk során mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848. március
15. megünneplése. Fontos volt, mert a magyar szívekben mindig magában hordozott egy
sajátos szimbolikus jelentéstartalmat, a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a
nemzeti tudat érzését.
A PESTI FORRADALOM ESEMÉNYEI

Korán reggel, 5:30-kor a márciusi ifjak a Pilvaxban várták Petőfit, aki
késett. Végül elébe mentek, majd elindultak együtt Jókaihoz, ahol a
forradalmi teendőket vitatták meg. Eközben a Pilvax környékén Sükei
Károly (szerkesztő) ötszáz fős tömeget mozgósított, a 12 pont
szétkiabálásával. Így végül Jókaiék odaérkezésekor már egy tekintélyes
létszámú csoport alakult ki és sorakozott fel a márciusi ifjak mögé. A
kisebb tömeg először az egyetemhez vonult, ahol rövid idő alatt 10 ezer
főre gyarapodott. Az egyetemistáknak Petőfi elszavalta a Nemzeti Dalt,
és felolvasta nekik a 12 pontot is.
Ezután a már valóban jelentősre duzzadt tömeg együttesen vonult
a Landerer-Hackenast nyomdához. Itt megtörtént a 12 pont és a
Nemzeti Dal kinyomtatásának kikényszerítése, majd a tömegben való
szétosztása. Ekkorra már dél volt, a tömeg nagy része hazatért. Az
események délután három órakor folytatódtak, amikor a forradalmárok
a Nemzeti Múzeumnál népgyűlést szerveztek.
A forradalom következő állomása a pesti városháza volt, ahol Nyáry
Pál átadta a petíciót Rottenbiller Lipót polgármesternek. Ezt követően
forradalmi választmány alakult három márciusi ifjú, három liberális
nemes és hat városi tanácsos részvételével. A forradalom legfőbb
eseménye a városháza után következett, amikor az ünnepélyes hangulatú
tömeg a budai várhoz indult, hogy ott a helytartótanácsnak is átadta a
12 pontot. A helyszínre érkezve még két további célt is
megfogalmaztak: a cenzúra eltörlésének követelését és a József
kaszárnyában két éve raboskodó Táncsics Mihály kiszabadítását. A
forradalmárok mindhárom célkitűzésüket megvalósították: átadták a 12
pontot, elérték, hogy a helytartótanács szabadon engedési passzust adjon ki Táncsics nevére,
és kiharcolták, hogy elrendelje a cenzúra feloldását. A tömeg hangulata ekkor már eufórikussá
vált, és a szabadon bocsátott Táncsicsot a vállán vitte Pestre. Március tizenötödike
eseménysora Pesten az esti, Nemzeti Színházbeli programmal zárult, ugyanis 18 órától a
Bánk Bánt játszották. Az előadás előtt Jókai beszélt a tömeghez, és közölte: győzött a
forradalom, elérték a sajtószabadságot, forradalmi választmányt alakítottak és eltörölték a
nemesi megszólításokat. Aznap este 300 pesti joghallgató hajókon indult el Bécsbe, hogy
támogassák az ottani forradalmat is.
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