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Arany János 
FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?  

 
A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, 

mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, – mert szabadság nélkül az 
ember nem is Isten képére teremtett állat, hanem igavonó barom. 

Ezért a népek, amint lassanként felvilágosodni kezdtek, mindig jobban-
jobban érezték, hogy szabadság nélkül el nem lehetnek. 

Minthogy pedig az uralkodók a népek szabadságát soha sem akarták, a 
népek kényteleníttettek fegyvert ragadni és fegyveres kézzel víni ki a 
szabadságot, melyet az Úristen szívükbe oltott. 

Ezt a harcot, melyet a népek az elnyomó hatalmasság ellen vínak, – nevezik 
forradalomnak.  

A forradalom legszentebb harc, ami a világon lehet. Mikor egyik király a 
másik ellen visel háborút, az csak a királyok jussáért történik, de a forradalom a 
népek jussát víja ki, a hatalmasság körme közül. 

Ilyen forradalom által vítta ki Franciaország a maga tökéletes szabadságát, 
ilyen forradalmakban küzdenek a bécsiek az ausztriai nép szabadságáért, ilyen 
forradalom van mindenütt Európában. 

Az egész világ két pártra szakadt. Egyik párt a szabadságot akarja kivíni, 
másik párt a szabadságot akarja elnyomni. 

Ami bennünket magyarokat illet, nekünk nem volt rá szükségünk, hogy 
szabadságunkért, melynek fundámentuma az idei új törvényben van letéve, 
véres harcokat víjunk. 

A mi forradalmunk Pesten, március 15-én, nem vérontás volt, hanem egy 
szép ünnep, a szabadság ünnepe; ezrek meg ezrek csoportoztak össze Isten ege 
alá, ezrek meg ezrek emelték égre kezeiket, s egy szívvel, szájjal mondák Petőfi 
Sándor után az eskü szavait: 

A magyarok Istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

Dicső ünnepe az ifjú szabadságnak! ki hitte volna még akkor, hogy ily 
nehéz küzdelmek várnak ránk? Kinek jutott akkor eszébe, hogy eljőnek a 
sötétség fiai és konkolyt hintenek a szabadság legszebb tisztabúzája közé?! 

Országgyűlésünk ekkor Pozsonyban volt. Az országgyűlés fellelkesült a 
szabadságért és meghozta az 1848. évi törvényeket. A király szentesítette 
azokat. 

Ennyi volt az egész. Egy szép szabadságünnep Pesten, és törvényes gyűlés 
Pozsonyban. És mégis azt hányják ellenségeink, hogy mi magyarok fellázadtunk!  
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Ezt a hazugságot a boldogtalan királynak is annyira fejébe verték, hogy 
bennünket lázadóknak tekint, sőt Jellasicsra bízta, hogy bennünket csendesítsen 
le. 

Mindenható Isten! hiszen mi a törvény mellett vagyunk, amelyet őfelsége is 
aláírt és megpecsételt, hogy volnánk hát mi lázadók? 

Hiszen mi, amint az új törvényeket megkaptuk, békességben maradtunk, 
egy csirkefiat sem öltünk meg amiatt: hogy volnánk hát mi lázadók? 

Hiszen mi, amikor a rácok lázadozni kezdtek, egy darabig csak tyúkkal-
kaláccsal bántunk velük, s szenvedtünk nekik, míg csak szenvedhető volt a 
dolog: hogy volnánk hát mi lázadók? 

Hiszen nem mi ütöttünk be Horvátországba, hanem Jellasics és a horvátok 
jöttek pusztító sáska módjára Magyarországba, hogy volnánk hát mi lázadók? 

Hiszen a tót Hurbánt és Simonicsot, az oláh Urbánt soha sem bántottuk, ők 
szedtek népet ellenünk, ők ütöttek ránk. Száz felől támadják meg a szegény 
magyart, száz felől kell magát egyszerre védelmezni, és amiért magát 
védelmezni meri, amiért nem nyújtja nyakát a hóhérpallos alá, még ő a lázadó?  

Igazságos Isten! ne késsél sokáig. 
Hogy merik azt mondani, hogy mi fellázadtunk?  
Hiszen mi a lázadás? 
A lázadás nem forradalom. A lázadás olyan alacsony célú zendülés, mikor a 

nép az igaz törvény ellen támad. 
Lázadás az, mikor a rác, horvát, és oláh felkél a törvény ellen; mikor ostobául 

felzúdul a maga tulajdon szabadsága ellen. 
Lázadás az, mikor a szentesített törvények ellen a király nevében 

bujtogatnak; lázadás az, mikor a király serege a törvény ellen harcol, lázadás az, 
mikor a király nevében törvénybe ütköző parancsok jelennek meg. 

Az a lázadás; – nem mikor a magyar a maga régi törvényes szabadságát, 
nemzetiségét és függetlenségét védelmezi. 

A magyar nemzet még ez ideig a forradalom mezején sem állott. Nem tudta ő, 
szegény, hogy az a rác, az a szerb zsivány, aki faluit felégeti, barmait elhajtja, – 
vetéseit felperzseli, nőjét megfertőzteti, gyermekeit leaprítja, magát 
földönfutóvá, koldussá teszi; nem tudta mondom a szegény magyar, hogy az a 
király fogadott embere. 

Nem tudta ő, hogy Jellasics a király nevében lepte el haddal az ország egy 
negyed részét, hogy a király nevében raboltak veres köpönyeges cigányai, azok 
a szerezsánok. Nem tudta, hogy mihelyt Budára ér Jellasics, mindjárt 
vicekirálynak teszik az István főherceg helyére! 

Éppen mint az Ezópus békáival* történt. Léc király után vízikígyót adtak 
nekik! 

Nem tudott a szegény magyar semmit. Elővette a törvénykönyvet, 
nézegette annak elején, végén Ferdinánd nevét, s nem bírta elhinni, hogy a király 
a törvény ellen titkon feltámadjon. 
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Most felnyílt szeme e nemzetnek. Most látja tisztán, hogy csak egy mód 
van királyával kibékülni: ha lefekszik és meghal! Egyebet nem kívánnak a 
nemzettől, csak életét!  

De a nemzet nem fog meghalni, a nemzet megvédi magát minden erőszak 
ellen, a nemzet nem irtózik a szent harctól, melynek neve – forradalom.  

A nemzet fel nem lázadt soha, de szent jogait és szabadságát, hazája 
függetlenségét, ha a törvények már semmit sem érnek, fegyveres kézzel, 
forradalom útján is ki fogja víni. 

És a nemzet lázadó még akkor sem lesz!  
Budapest, 1848. november 5. 

  
 


