Pálfi Petra

Arad felett beborult az ég
A reformkor idején számtalan szociális, gazdasági vita alakult ki.
Elsődleges problémák közé tartozott a jobbágykérdés rendezése, valamint a
Himnusz és egyéb nemzeti összetartozást kifejező költemények. A fő cél
Magyarországon a polgári átalakulás megvalósítása volt. Főbb kezdeményezői:
Széchenyi István és Kossuth Lajos volt. Kossuth Lajos volt a nyilvánosság,
tudósítás megteremtője.1848-49-es szabadságharc vezéralakja. Kossuth-nóta
melyet a Rákoczi-kor zenéjének egyik toborzó is eredeztetnek, 1848-49-es
forradalom és szabadságharc legnépszerűbb toborzó dala volt . A nóta
keletkezéséhez számos legenda füződik, pontos dátumát nem ismerjük. Egyes
vélemények szerint a dallam Balkányi Szabó Lajos nóta szerző szerzeménye,
mások szerint Egressy Bénié és Balkányi Szabó Lajos csak szövegíró.
Kossuth 1802-ben született Zemplén megyei Monokon, egy egyszerű evangélikus
család fiaként.Szülei gyermekkorában megkeresztelték , és kapcsolatba került a
Bibliával.Később Sárospatakon jogot tanult , osztrákokkal való nézet eltérése
miatt börtönbe került . Szabadulása után az első magyar napilap a Pest Hírlap
szerkeztője lett .1849.augusztusán távozott magyarországról és meghívást kapott
az Egyesült Államokból. Ezután végigjárta az USA 31 államának
szintevalamennyi legnagyobbb városát.Kossuth Clevelandba is ellátogatott.
1902-ben állították fel fel Kossuth szobrát Cleveland egyik legelőkelőbb
városrészének főterén,egyetemi épületekkel körülvett parkjának közepén.Kossuth
Lajos végigjárta Angliát,Olaszországot, Franciaországot,Portugáliát.
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Érdekességek Kossuthról:
Kossuth Lajos harmadik generációs jogász volt. Nagyapja Kossuth Pál
is jogász szakon végzett, Kossuth Lajos édesapja Kossuth László szintén
jogi pályát választott.
Kossuth Lajos és a családja nemesi címerében egy kos szerepel. A források
szerint, az első Kossuth néven emlegetett felmenő, egy 1263-as
oklevélben szerepel. Öt generációval később, bizonyos Kossuth Miklós
kapott nemesi címert az uralkodótól (Hunyadi Mátyástól) az Úr 1479.
évében Budán. A címerben egy két lábra emelkedő kos szerepel (mely állat
neve szépen "összecseng" a család vezetéknevének első részével).
Lopási ügybe keveredett. Kossuth arra vállalkozott, hogy az elhunyt
Reviczky Tamás toronyi borpincéjének értékes borkészletét összeírja és
felbecsülteti. Kossuth meg is tette amire kérték, sőt el is adta a készletet
(ami még nem jelentett problémát, hiszen az árvák számára az örökség
ellenértéke volt a fontos), ám a borkészlet árát Kossuth magánál tartotta.
Itt kezdődtek a gondok. Kétségtelen, hogy Kossuth akkoriban meg volt
szorulva és a pénz jól jött számára. Az is valószínű, hogy az összeget
idővel átadta volna az örökösöknek (biztos nem gondolt lopásra), de a
pénz mégis egy teljes hónapig nála volt, így gyanús lett a hatóságok
számára az egész ügy.
Kossuth színes életútja, címei, méltóságai. Pályáját, ahogyan már
említésre került, jogászként kezdte, így eleinte - tanulmányai befejezése
után - ügyvéd, majd városi ügyész, később pedig a zempléni megyeháza
egyik táblabírája lett. Kiváló írói és szónoki képességei voltak.
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Kossuth gyermekeinek a sorsa. Az egykori kormányzónak három
gyermeke született: Ferenc , Vilma, Lajos Tódor. Vilma 18 évesen
elhunyt Ferenc és Tódor 73 illetve 74 évet élt.
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Kottapéldák:
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Forrás:
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/kossuth_notak/
http://kispesti.blogspot.com/2019/03/kossuth-lajos-aztuzente.html
https://888.hu/szabad-vasarnap/a-kossuth-nota-tortenete-hogyan-nemesedett-atoborzodal-nemzeti-enekke-4092932/
https://tortenelmi.blog.hu/2018/11/17/ot_erdekesseg_kossuth_lajosrol
https://udvarhely.info/wp-content/uploads/2018/03/1848%E2%80%9349-esforradalom-%C3%A9s-szabads%C3%A1gharc.jpg
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