
 

                              MAGYAR MÁRCIUS BÁZELBEN ÉS ZÜRICHBEN 

 

Nemzeti ünnepeinkről – így március 15-ről – megszólalni öröm, megtiszteltetés 

és felelősség. Ezzel a mondattal kezdtem emlékbeszédemet Bázelben és 

Zürichben, amit most ismét hangsúlyozni szeretnék. 

Öröm, hogy Magyarország határain belül és azon több száz kilométerre  

túlnyúlóan is, mindazok, akik számára fontos a közös nemzethez tartozás 

kinyilvánítása, úgy ünnepelnek, hogy piros-fehér-zöld kokárdát tűznek a szívük 

fölé. Megtiszteltetés, mert Svájc két városában az ünnepi szónokok egyike 2016 

márciusában én lehettem. Felelősség pedig azért, mert méltó szavakat kell 

találni ahhoz, hogy 1848/49 szereplőinek emberi nagyságához felemelkedjünk. 

Kik voltak ők, akik vállalták azt a fizikai és szellemi terhet, amelyet egy szabad, 

új ország létrehozása jelent, és ha kellett életüket is áldozták a szent célért. A 

forradalom lángjában ellobbanó életű fiatalok, a 26 éves Petőfi Sándor, vagy a 

23 éves Vasvári Pál mellett voltak közöttük érettebb korúak is, mint például az a 

kilenc férfiú, akik az első felelős kormány tagjai lettek. 

A márciusi forradalom alapokmányának tekinthető 12 pontban a harmadik 

„felelős magyar minisztérium” felállítását kívánja Pesten. Más szavakkal ez azt 

jelenti, hogy az ország ügyeinek intézése magyar emberekkel, Magyarország 

központjából történjék. 

Batthyány Lajos, mint a pozsonyi országgyűlés főrendi házának ellenzéki vezére 

két nappal a forradalom győzelme után március 17-én kapott megbízást 

Ferdinánd királytól és hat nap alatt megalkotta az óriások kormányát. 

Széchényi, Kossuth, Deák, Eötvös csak hogy a legismertebbeket mondjuk. 

Történelmi szerepük érdemesíti őket arra, hogy a Batthyány kormány minden 

tagjával megismerkedjünk: 

 

gróf Batthyány Lajos                     41 éves          miniszterelnök 

Kossuth Lajos                                 46 éves          pénzügyminiszter 



gróf Széchényi István                    57 éves           közlekedési miniszter 

Deák Ferenc                                   45 éves           igazságügyi miniszter 

báró Eötvös József                         35 éves            vallás- és közoktatásügy 

Mészáros Lázár                               52 éves            hadügyminiszter 

Szemere Bertalan                            36 éves            belügyminiszter 

Klauzál Gábor                                   46 éves           földművelés, kereskedelem, ipar 

herceg  Esterházy Pál, Antal           52 éves           a király személye körüli min. 

A kormány tagjainak átlagéletkora 45 év. Négy arisztokrata és öt köznemes, 

akik születésük, származásuk ellenére megértették az idők szavát és a 

változások élharcosai lettek. 

A Batthyány kormány az általa vállalt feladatokat csak részben tudta teljesíteni, 

mert nem volt hosszú életű. Már 1848 nyarának végén egyre súlyosbodtak a 

feszültségek Bécs és a magyar kormány között, majd amikor a császár – király 

támogatását élvezve Jellacic megtámadta a fiatal önálló államot, lemondásra 

kényszerült. 

Az 1848-as kormány tagjai közül Batthyány-t kivégezték, Kossuth és Mészáros 

emigrációban halt meg, Széchényi és Szemere elmegyógyintézetben fejezte be 

életét. Deák a „haza bölcseként” előkészítette az 1867-es magyar – osztrák 

kiegyezést, Eötvös a dualizmus időszakában kormányzati szerepet vállalt, 

Klauzál és Esterházy visszavonult a közélettől. 

Életpályájuk az utódoktól tiszteletet és megbecsülést érdemel. Ezért van helyük 

a nemzeti panteonban, és most, a 168. évfordulón főhajtással emlékezünk 

rájuk. 

    

  

 


