
 

 

Mezőtárkány Község Önkormányzat Polgármesterétől 
 

 

Az 1848-as forradalom és az 1849-es szabadságharc emlékének 
tisztelgünk 

 
Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

A fent megnevezett Kormányrendelet alapján a 100 főnél nagyobb beltéri rendezvények 

megtartásának megtiltására is sor került, ezért tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 

Mezőtárkány Községben az 1848/49-es forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó és 

korábban meghirdetett ünnepség a Művelődési Házban elmaradt, kizárólag koszorúzásra 

került sor az Összetartozás emlékműnél 2020. március 13-án, pénteken 11 órakor. 

 
Tisztelt Megemlékezők, Ünneplők! 

 
Az 1848-as forradalom és az 1849-es szabadságharc emlékének tisztelgünk. 

Immár 172 év telt el azóta, hogy történelmünk egyik legfelemelőbb pillanatát, óráit, napjait élte 

át a pesti ifjúság idealizmusa, mely győzedelmeskedett a mindig lehúzó kishitűséggel szemben.  

1848 tavaszán, a „népek tavaszán” megteremtődött a lehetőségünk is a sokat vágyott 

követeléseink írásba, törvényekbe foglalására, - az ország függetlensége, önálló vezetése, de a 

feudális kiváltságok sok évszázados kötöttségeinek megszüntetésére is. 

 

A reformkorban ugyan sokat fejlődött az ország. A masszívnak látszó, vastag falak 

hajszálrepedéseit már feszegette a történelmi idő, de még a legnagyobbak is – Kossuth és 

Széchényi – csak a távlatokban hihették, hogy ez képes ledönteni a hazánkat bénító és korlátozó 

rendszert. 

Nem Magyarországé volt az első szikra; Bécsben, Párizsban, Itália városaiban és a német 

államokban is ekkor támadtak fel a forradalmi elégedetlenség hullámai.  

Megragadni a pillanatot a fiatalok bátorságára volt szükség. Ez nem a csendes bölcselet 

időszaka volt, hisz a legnagyobb cél a közjó, hazánk politikai és gazdasági függetlenségének 

elérése volt a tét, a jövő esélye - nyílt ellenállással, fegyveresen is, amikor már nem volt más 

mód. 

A reformkor politikusai után jött egy fiatal, radikális generáció, az ún. országgyűlési ifjak, a 

kor olyan fiatal tehetségeivel a sorban, mint Petőfi, Vasvári, Jókai, akik tenni is mertek a drámai 

pillanatban.  

 

Mindenki ismeri a legnevezetesebb konkrétumokat: 

A 12 pont, a Nemzeti Dal kinyomtatása, felolvasása, szavalása. 

A bebörtönzött Táncsics Mihály kiszabadítása. 

A betiltott Bánk bán előadása stb. 

Iskolákat, intézményeket, utcákat nevezünk el a hősök előtt adózva ma is. 



Petőfi, Jókai, Arany, Kossuth, Széchenyi, Batthyány Lajos, Damjanich, Klapka, Bem és 

társaik; - a névtelen hősök és áldozatok ezrei előtt tisztelgünk nemes hazafisággal. 

 

A forradalom és szabadságharc időszakában kivívtuk Európa többségének rokonszenvét. Sok 

bátor lelkű, sokszor magyarul is alig tudó ember állt a magyarok szabadságharcának ügye 

mellé, de a nemzetiségeket az osztrák uralkodói körök kettős játékának köszönhetően akkor 

nem sikerült magunk mellé állítani, sőt többségük részt vett a szabadságharc ellen irányuló 

hadi cselekményekben.  

A feudalizmus és kiváltságokon alapuló társadalmak konzerválására létrehozott Szent 

Szövetség ellen viszont szükség lett volna minden összefogásra.  

Különböző nemzeti törekvéseket nem lehetett rövid idő alatt egy mederbe terelni. Ez csupán 

az utókor politikai idealizmusa lett volna, de mégis mindig az összefogás erejére gondolunk; 

az összefogás, a megegyezés, a közösség legyőzhetetlen életerejére…. 

 

A szabadságharc, ha a hatalmas túlerő leverte is, nem bukott el, hisz: 

„Az nem lehet, hogy annyi szív 

Hiába onta vért, 

S keservben annyi hű kebel  

Szakadt meg a honért.” 

Nem bukott el, mert a 12 pont egyik legfontosabb követelése, a jobbágyfelszabadítás az áprilisi 

törvényekben szentesült. De talán még erősebben ívódott az addig megtört és alávetett emberek 

gondolkozásába a szabadság és egyenlőség ügye. A polgári átalakulás megvalósulásával 

emberi tartást, emberi méltóságot kaptak a társadalom eddigi kirekesztettjei. Talán ez az egy 

dolog is megérte a rengeteg áldozatot, mert a szabadság, vagy annak inkább csak a kis része 

kézzelfogható, napi valósággá vált sokak számára. 

Nem bukott el azért sem, mert erkölcsi győzelmünk példa lett, erő a zsarnokság elleni 

küzdelemben. Mérték, amely a széthúzás idején a szabadság gondolataival egyesítette a 

nemzetet.  

Ne feledjük, hogy a márciusi forradalom és szabadságharc a kegyetlen megtorlás ellenére is 

előkészítette egy bölcs kiegyezés lehetőségét, egy szinte példátlan fejlődést 1867-től az első 

világháború vérzivataráig. 

Deák Ferenc és társai felismerték az egyetlen esélyt hazánk kulturális és gazdasági 

felemelkedéséhez. 

Elődeink nagyon is megbecsülték 1848 emlékezetét. Nekünk, egy békés rendszerváltozás 

gyermekeinek is meg kell becsülnünk. Belőle tanulhatjuk meg életre váltani a szabadságot, az 

emberhez méltó teljes életet. 

A szabadság csak lehetőség, mely nem örökkévaló. Nap - nap után, újra meg újra meg kell 

küzdeni érte, felelősséggel, cselekedeteink súlyának mérlegelésével a jövőről. 

Kívánom, hogy ez a napi küzdelem sikert hozzon a nemzetnek, Mezőtárkány lakosságának, 

Önöknek, családjuknak, barátaiknak. 

Vezessen bennünket 1848-49 szelleme és példája! 

 
 

A vészhelyzet kihirdetése miatt elmaradt műsor az alábbi linken érhető el: 

 
https://youtu.be/3H2S7c2uQKM 

 

 

     Tóthné Szabó Anita 

     Mezőtárkány polgármestere 

 

https://youtu.be/3H2S7c2uQKM

