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Alsónémedi
Hírmondó
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata

Kossuth Lajos azt üzente,/ Elfogyott a regimentje.
Ha még egyszer azt üzeni,/ Mindnyájunknak el kell menni.
Éljen a magyar Szabadság!/ Éljen a Haza!”
forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kossuth_Lajos.jpg#/media/File:Kossuth_Lajos.jpg
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KOSSUTH APÁNK

„Amely
A l percben
b M
Magyarországon
á
akadna
k d ember,
b aki
ki urává
á á
akarna lennie e nemzetnek, aki bármely hatalmat mástól, mint
e nemzet képviselői testület kezéből akarna venni, azon emberre,
uraim, vigyázzanak önök, az egész nép, és soha semmi esetben ne
tűrjék, ne engedjék azt, hogy e nemzet felett más határozhasson
valaki, mint e nemzet maga.”
(Debrecen, 1849. április 14. Kossuth Lajos beszéde a képviselőházban Magyarország függetlenségének kimondásáról)
Udvardi és kossuthfalvi Kossuth Lajos (Monok, 1802. szeptember 19. – Torino, 1894. március 20.) magyar államférfi, a
Batthyány-kormány pénzügyminisztere, a Honvédelmi Bizottmány elnöke, Magyarország kormányzó-elnöke. A nemzeti
függetlenségért, a rendi kiváltságok felszámolásáért és a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott XIX. századi küzdelem
egyik legnagyobb alakja, a magyar szabadságharc szellemi vezére. Máig egyike azoknak, akik a magyar nép emlékezetében
leginkább megtestesítik az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot, Széchenyivel és Petőfivel együtt.
A fenti néhány sorban összefoglalhatjuk tömören mindazt,
mit Kossuth Lajosról minden magyar embernek illik tudni.
Felsoroljuk tisztségeit, röviden ismertetjük történelmi szerepét,
s legfőbb politikai hitvallását: a nemzeti önrendelkezésről és a
polgári demokráciáról. Világos és egyértelmű, hogy a magyar
történelem kiemelkedő és rendkívüli alakja.
S mégis több mindezeknél, Kossuth Lajosra a magyarok nem
csak felnéznek, nemcsak tisztelik, hanem Kossuth Lajost a magyarok szeretik, sőt a legközelebbinek érzik magukhoz, olyan
patriarchális vezetőnek tartják, hogy Kossuth apánknak nevezik. A magyar történelemnek számos kiváló államférfija, vezetője volt, de nem sokakat illetett a magyar nép ilyen bensőséges,
szeretetteljes megszólítással. Árpád fejedelmet, II. Rákóczi Ferenc fejedelmet, Hunyadi Jánost hívta apjának, engedte magához ennyire közel, zárta a szívébe örökre a nép. Róla született a
legtöbb népdal.
Kossuth Lajos elszegényedett evangélikus köznemesi család
sarja. Családjának első okleveles említése 1263-ból való. Édesapja, Kossuth László 1763-ban született Turóc vármegyében, s
itt lett lajstromozó a megyénél, majd uradalmi ügyész Monokon az Andrássy család birtokán. Idős korára a közeli Dabason
telepedett le, sírja is ott található. Az ifjú Kossuth Lajos tanulmányait Sátoraljaújhelyen, Eperjesen és a sárospataki református kollégiumban végezte. Pesti joggyakornokoskodása után
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di gyakor
1823-ban ügyvédi vizsgát tett. 1824–32 között ügyvédi
gyakorlatot folytatott szülőföldjén, Zemplén vármegyében. Kossuth és
nemzedéktársai már olyan világban nőttek fel, ahol mindennapos téma volt az ország elnyomott helyzete, a bécsi udvar vámés kereskedelempolitikája, a rendi alkotmányosság megannyi
sérelme, az országgyűlés korszakos mellőzésétől a nemesi jogok
megnyirbálásának is tekintett cenzúraintézkedésig. Megtanult
angolul, ami korábbi német és francianyelvtudásával együtt lehetővé tette számára, hogy – idő múltán társadalomtudományi
művekhez is hozzájutva tovább tágítsa ismereteit.
1841 elején Kossuth a magyar sajtó történetében korszakot
nyitó Pesti Hírlap szerkesztője lett. Több mint három esztendőn
át, amíg ki nem csavarták kezéből, Kossuth lapja a gyökeres átalakulásnak a kormányzat által gáncsolt céljait szolgálta. Sikere átütőnek bizonyult, fél év múltán több előfizetője volt, mint
valaha is addig magyar sajtótermékeknek, első kéthavi számait
a később jelentkezők kérésére pótlólag újra kellett nyomtatni.
Még ez évben megalapította az Iparegyesületet, majd 1844-ben
a Védegyletet, melynek tagjai becsületszóra megfogadták, hogy
csak magyarországi árut vásárolnak.
Kossuth Lajos 1848/49-ben bebizonyította, hogy nemcsak
lelkesíteni, hanem szervezni is, nemcsak tervezgetni, hanem
tenni is tud. Élt a hatalommal, amit az országgyűlés előbb, mint
az Országos Honvédelmi Bizottmány választott elnökére, majd
mint kormányzóelnökére ráruházott, de nem élt vissza vele.
Nézeteit soha fel nem adta, nem alkudott és nem egyezett ki a
magyargyilkos Habsburg-házzal. A szabadságharc leverése után
keserű száműzetésben, örök honvágyban élt, nagy érdeklődéssel
és aggodalommal figyelve a magyarországi eseményeket.
Felesége Meszlényi Terézia, aki méltó társa volt küzdelmes
életében. Házasságukból három gyermek született: Ferenc,
Vilma, és Lajos Tivadar.
Az agg hazafi 1894. márc.20-án, este 11 órakor halt meg az
olaszországi Torinó városában.. Halálos ágyánál fiai, húga, orvosa tartózkodtak.
Mikor Kossuth Lajos koporsójával a Turinból hazaérkező
különvonat átlépte Magyarország határát, végig a vonatsínek
mentén, minden állomáson, egészen Budapestig ott állt lehajtott fővel a magyar nemzet. Ezrek és százezrek jöttek, hogy
leróják tiszteletüket Kossuth apánk előtt, s úgy siratták, mint
édesapjukat. És zúgtak a harangok, gyászolt az ország. Magyarország akkor regnáló királyának, Ferenc József őfelségének fogcsikorgatva bár, de tűrnie kellett, hogy Kossuth Lajos haló porában is megkapja azt a szeretetet és tiszteletet a magyar néptől,
amit ő sosem kapott, és nem is fog sohasem.
A Habsburg hatalom kiszolgálói behajtott ablaktáblák mögül a
szégyen sápadtságával arcukon lesték, miként hömpölyög a nép
Kossuth Lajos temetésén Pest utcáin, mert az országból száműzhették, örökre kitilthatták, de az emberek szívéből nem, s ezt
46 évvel az 1848-as forradalom után is nyomatékosan értésükre
adta a nemzet. Olyannyira, hogy a magyar népet mélységes gyászában megzavarni az elnyomó hatalomnak nem volt bátorsága.
Másfél évszázad telt el azóta, három generáció nőtt fel Kossuth Lajos után.
Éltessük tovább Kossuth apánk emlékét, figyelmezzünk tanító szavára: „Uraim, vigyázzanak önök, az egész nép, és soha
semmi esetben ne tűrjék, ne engedjék azt, hogy e nemzet felett
más határozhasson valaki, mint e nemzet maga.”
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KOSSUTH NÓTÁK
Kossuth Lajos édesapám

Ezernyolcszáznegyvennyolcba...

2. Kossuth Lajos udvarába
Eltörött a lovam lába.
Gyere pajtás, gyógyítsuk meg.
Itt a német, szalasszuk meg.

2. Azt is tudom, nem én kezdtem,
Tudom, nem is én végezem.
Most is halnak és születnek.
Nem lesz vége az életnek.

3. Amottan jön egy katona,
Még azt mondják, atyámfia.
Hogyne volna atyámfia,
Mikor édes hazámfia.

3. Keljetek fel Rákócziak,
Ti valátok magyar fiák.
Lássátok meg nagy romlását.
Magyar hazánk pusztulását.

4. Édesanyám, édesanyám,
Készítsd el a fehér ruhám!
Most indulok olyan útra.
Kiről többet ne várj vissza.

4. Szép meghalni a hazáért,
Virtust tenni a nemzetért.
Szép meghalni a hazáért,
Virtust tenni a nemzetért.

Kossuth lova megérdemli a zabot

2. Kossuth Lajos mezítláb ment szántani,
Mert nem tudtak néki csizmát vasalni.
Kilenc kovács nem tudta elvállalni, de nem tudta elvállalni,
Mert nem tudtak gyémántpatkót csinálni.
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Most szép lenni katonának

2. Gyere, pajtás, katonának,
Téged tesznek kapitánynak,
Pár esztendő nem a világ,
Éljen a magyar szabadság.
Éljen, éljen a nemzet!

forrás: http://mek.niif.hu/05300/05333/html/#19
Az ünnepi mellékletet írta és szerkesztette: Bálint István János

3. Akkor megyek katonának.
Ha leányok verbuválnak,
Pántlikába kardot rántnak,
Avval tudom le sem vágnak.
Éljen, éljen a nemzet!
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Meghívó
Tiszt
Tisztelettel
meghívjuk
az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc
171. évfordulójára rendezett községi ünnepségünkre!
Ünnepi beszédet mond:
Babák László Mátyás, a Gyáli járás hivatalvezetője
Helyszín: Alsónémedi, Szabadság tér
Időpont: 11 óra
Ünnepi program
8.00 óra – Zenés ébresztő a faluban a Varga Banddel
10.00 óra – Ünnepi Szentmise, Istentisztelet a község templomaiban
10.45 óra – Koszorúzás mártírjaink emléktáblájánál
11.00 óra – Községi Ünnepség a Szabadság téren
Az ünnepi műsort a Széchenyi István Általános Iskola 7. osztályos tanulói adják. Felkészítő pedagógus: Hirmann Judit és Juhász Bernadett.
Közreműködik a Boróka Néptánccsoport Józan Béláné vezetésével, valamint a
Dabasi Hagyományőrző Honvédtüzér Alapítvány.
Kérjük, hogy koszorúzási szándékát időben jelezze a Polgármesteri Hivatal titkárságán!
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