
Eső előtt köpönyeg 
 

 
 

Sok esetben határozta meg vagy legalábbis befolyásolta a történelem menetét az 
időjárás. Bár 1848. március 15. eseményeit nem határozta meg alapvetően az aznapi 
furcsa idő, mégis mint érdekesség, talán megemlíthető, hogy 173 évvel ezelőtt, azon 

a bizonyos napon bizony végig esett az eső. Idézve Petőfi Sándor naplójából: 
"Először az orvosokhoz mentünk. Szakadt az eső, amint az utcára léptünk, s ez egész 

késő estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint a görögtűz: a víz nem olthatja el." 
A rossz idő dacára az egyetemnél 10 ezer, később pedig délután a 

Helytartótanácsnál és a budai várnál már 20 ezer ember gyűlt össze, hogy átadja az 
osztrákoknak a 12 pontot és kikövetelje Táncsics Mihály kiengedését. 

Forrás: https://tortenelmi.blog.hu/2020/03/12/5_eedekesseg_1848_marcius_15_kapcsan 
 

Akciós reggeli menü a Pilvaxban 
 

 
 

Mint tudjuk, az események egyik kulcshelyszíne a Pilvax volt. Az 1838-ban 
megnyitott kávézót 1842-ben vette át Pilvax Károly, innen a név, amely tehát valódi. 

Pár évvel később azonban Fillinger János vette bérbe, aki megtartotta ugyan az 
eredeti nevet, de sok környékbeli mégis Fillinger kávéház néven kezdte emlegetni.  
A mai Pilvax köz 1-3.-ban működő kávéház vonzerejét a fiatalok szemében növelte, 

hogy közéleti, politikai szempontból fontos intézményekhez volt közel. De ami ennél 
is fontosabb volt, az egy nagyon is hétköznapi előny. A Pilvaxba járó ellenzéki 

fiatalok nem tartoztak sem a nemességhez, sem az elit polgári réteghez, így nem 
vetette fel őket a pénz.  

Csábító volt tehát számukra az állandó akció: a kávé mellé ingyen járt a reggeli. 
Petőfi és barátai tehát nem üres gyomorral indultak forradalmat csinálni  

1848. március 15-én.  
Forrás: https://qubit.hu/2018/03/15/81-dolog-amit-biztosan-nem-tudtal-marcius-15-rol 

 

https://tortenelmi.blog.hu/2020/03/12/5_eedekesseg_1848_marcius_15_kapcsan
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Rajta magyar, hí a haza! 
 

 
 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc elképzelhetetlen Petőfi Sándor és a 
Nemzeti dal nélkül. Nincs olyan ember, aki ne emlékezne a versnek legalább a 

kezdősorára. A legendás szavakat Petőfi március 13-án vetette papírra, és az eredeti 
verzióban még máshogy kezdődött a vers: „Rajta magyar, hí a haza”. Az ide 

vonatkozó anekdota szerint Szikra Ferenc tette szóvá ezt, mondván, „barátom, elébb 
talpra kell állítani a magyart, azután rajta!”. Petőfi megfogadta a tanácsot, és átírta a 

felütést, így nyerte el a vers a mindenki által ismert formáját. 
Forrás: https://qubit.hu/2018/03/15/81-dolog-amit-biztosan-nem-tudtal-marcius-15-rol 

 
Petőfi a Landerer nyomdánál szavalta el először a Nemzeti dalt, amit előzőleg 

gyorsan lediktált az egyik nyomdásznak. Erre azért volt szükség, mert az eredeti, 
leírt verset otthon felejtette. A közhiedelemmel ellentétben a Nemzeti Múzeumnál 

nem szavalta el a Nemzeti dalt, csak beszédet mondott Vasvárival és Irinyivel együtt. 
Forrás: https://oroscafe.hu/2020/03/15/hogy-is-tortent-erdekessegek-marcius-15-erol/ 

 

 
 

Forradalmi ebédszünet 
Már javában nyomták a röplapokat, amikor elérkezett az ebédidő, és Irinyi József 

hírlapíró, a 12 pont ötletgazdája javasolta a tömegnek, hogy menjenek haza 
ebédelni. Forradalom ide vagy oda, a pesti embernek délben ennie kell. Így is 

történt: az ötezres éhes tömeg feloszlott, és ebéd után már tízezren gyűltek össze 
ismét a Nemzeti Múzeum előtt, ahol Vasvári Pál és Irinyi szónokolt.  

Forrás: https://torimaskepp.blog.hu/2018/03/14/5_erdekesseg_marcius_15-
erol_ami_a_tankonyvekbol_kimaradt 
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Az ottfelejtett rab 
 

 
 

A forradalom egyik emblematikus eseménye Táncsics Mihály kiszabadítása volt a 
budai József-kaszárnyából. Táncsicsot - aki a tömeg érkezésekor az igazak álmát 

aludta - kiszabadították, az alkalmi börtönt pedig bezárták. Valakiről azonban 
megfeledkeztek: egy Eftimie Murgu nevű román származású ügyvédről, aki szintén 

ott raboskodott, és akire csak egy hónappal később találtak rá legyengült állapotban.  
Addig leveleken és füvön élt. 

Forrás: https://www.borsonline.hu/aktualis/7-1-erdekesseg-marcius-15-rol-landerer-
sugott-a-nyomdafoglalasnal/171257 

 

 
Barátok, majd lakótársak 

 

 
 

Petőfi és Jókai 1841-ben ismerkedett meg a pápai református kollégiumban, és 
hamar közeli barátokká váltak. Később közös lakást béreltek a mai Dohány utcában 

Itt írták meg a sajtó felszabadításának menetrendjét is.  
Sajnos az épület ma már nem látható, mert az idők folyamán lebontották. 

Forrás: https://tudomanyplaza.hu/amit-biztosan-nem-tudott-eddig-1848-marcius-15-
erol/ 
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Kívülről befelé, vagy belülről kifelé zöldüljön a kokárda? 

 
 

A trikolórt, azaz a háromszínű magyar zászlót Európában az 1789-es francia 
forradalom tette divatossá és innen terjedt át más nemzetekhez. Általános szokás a 
kokárda különböző formáinak a hadseregben való használata, ám polgári körökben 

sehol nem vált annyira fontos nemzeti jelképpé, mint a magyaroknál. Bár a 
köztudatban az él, hogy az a változat a helyes, amelyben a piros van kívül és a zöld 
belül, valójában nem ez az igazság. A nemzetközi normák szerint ugyanis a nemzeti 

zászló felső sávja kerül belülre, az alsó pedig kívülre. 
Forrás: https://www.eremkibocsato.hu/blog/264-marcius-15-10-kevesbe-ismert-teny-a-

forradalomrol 
 

Italozási szokások a forradalom idején 
 

 
 

A kávéházakban nem csak kávét, hanem sok minden más egyebet is felszolgált a 
kávészolga, vagy kellner. Például a feketekávé mellé lehetett kérni tejfölt (!), tejszínt, 

ihatták a kávét kapucíner formájában, de kérhettek bele némi alkoholt is. Voltak 
kávéházak, ahol forralt bort és forró sört is lehetett kapni. Aztán ott van még a 

puncsok számtalan variációja, az ánizzsal ízesített kávélikőr és az ördögitalként 
emlegetett krampampuli. Ez utóbbit azért nevezték ördögitalnak, mert ha valaki 

többet ivott belőle a kelleténél, valóságos ördöggé változott. Az elnevezésből 
adódóan a század második felétől szokássá vált a krampampulit ördögarcot formázó 

talpas poharakban kínálni. Az ital misztikumát fokozta, hogy az illatos keveréket 
meggyújtották, és úgy szolgálták fel. 

Forrás: 
https://torimaskepp.blog.hu/2017/09/05/ezt_ettek_es_ittak_petofiek_a_pilvax_kavehazban 
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