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Kossuth szülőháza Monokon 

 
Kossuth 1848 áprilisában 

 
Kossuth beszéde az országgyűlésben  
(1848. július 11.) 

KOSSUTH-ÉV 

 Ebben az évben ünnepeljük a Kossuth Lajos születésé-
nek 200 éves évfordulóját. Nemzetünk egyik legnagyobb 
alakjának élete szinte az egész XIX. Századot felöleli. 
 Ismerkedjünk meg tehát e nagy államférfi életével és 
munkásságával: 
 Kossuth Lajos (1802-1894): Jogász, újságíró, politikus 
1849-ben kormányzó elnök. Protestáns függetlenségi hagyo-
mányokat őrző nemesi-értelmiségi családban született. 21 
éves korára ügyvédi oklevelet szerzett. Zemplén megyében 
ügyvédi gyakorlatot folytatott, Sátoraljaújhely városi ügyésszé 
fogadta. Bekapcsolódott a megyei politikába. 1831-ben, mint 
kolerabiztos kitűnt gyors helyzetfölismerésével és szervező-
készségével. Nagy föltűnést kiváltó beszédet mondott a sajtó-
szabadságról a Zemplén megyei közgyűlésen. Az 1832-36-os 
országgyűlésen, mint távollévő főrendek követe vett részt. 
1832. dec. 17-től 1836. máj. 2-ig szerkesztette a lényegében 
illegális, kéziratos Országgyűlési Tudósításokat, amely a 
magántanácskozásnak minősülő kerületi ülésekről is tájékoz-
tatta az ország közvéleményét. Az országgyűlés berekesztését 
követően munkáját Törvényhatósági Tudósítások címmel 
folytatta, dacolva az ismételt, s egyre magasabb helyről érke-
ző tilalmakkal. 1837. máj. 5-én letartóztatták, s hosszú vizsgá-
lati fogság után négyévi szabadságvesztésre ítélték. A börtön-
ben az angol közgazdaságtant tanulmányozta, latin, német, 
francia nyelvtudását ápolta, és kitűnően megtanult angolul. 
1840. máj. 10-én az országgyűlés nyomására visszanyerte 
szabadságát. 1841. jan. 2-án átvette a Pesti Hírlap szerkeszté-
sét. A cenzúra nem találta a Kossuth által megteremtett 
modern újságírás ellenszerét. A Pesti Hírlap a korabeli 
Magyarországon addig soha nem látott magas 
példányszámával a reformeszmék, a nemzeti érdekegyesítés 
programjának legfőbb terjesztőjévé vált. Kossuth a Pesti 
Hírlap hasábjain és röpiratokban folytatta híres publicisztikai 
vitáját Széchenyi Istvánnal, amely vita teljes győzelmét, az 
ellenzék Kossuth mögött történt fölsorakozását hozta. 1844-
ben titkos rendőri intrikák következtében megvált a laptól. 
Közreműködött a Magyar Kereskedelmi Társaság és a 
Gyáralapító Társaság szervezésében. A Védegylet ügyvezető 
igazgatója. 1846 tavaszán, a galíciai események hatására 
drámai hangú- betiltott- cikkben (Késő! Úrbéri viszonyok) 
követelte az örökváltságot állami kárpótlással, és a 
közteherviselést. Kezdeményező szerepe volt (1847-ben) az 
Ellenzéki Párt megalapításában. Az utolsó rendi 
országgyűlésen Pest megye követévé választották. 1848. 
márc-ápr.-ban döntő befolyással volt a polgári átalakulást 
rögzítő “áprilisi törvények” megfogalmazásában és 
megszavaztatásában. Az első felelős magyar minisztérium 
pénzügyminisztere. Mint az Országos Honvédelmi Bizott-
mány elnöke vállalta a nemzetre kényszerített önvédelmi 
harcot. 1849. dec. végén elérte, hogy mind a kormány, mind  
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az országgyűlés Debrecenbe költözött, és megőrizte 
cselekvőképességét. A Magyarország különállását és 
területi egységét semmibevevő ún. oktrojált alkotmányra 
válaszul 1849.ápr.14-én javasolta a Habsburg-ház 
trónfosztását, amelyet az országgyűlés a közhangulat 
nyomására egységesen megszavazott. Az orosz 
beavatkozást követő katonai fordulat után, a 
reménytelen helyzetben aug.11-én a polgári és katonai 
hatalmat Görgey Artúr kezébe tette. A világosi 
fegyverletétel után Kossuth kíséretével aug. 17-én török 
földre lépett. Előbb Vidinben, Sumlában, Kütahyában 
(Törökország) internációban élt. 1851. szept. 11-én az 
amerikai kongresszus határozata nyomán, amerikai 
hadihajó vette a fedélzetére. Kossuth előbb Angliában, 
majd Amerikában nagy visszhangot keltő politikai 
előadó körúton népszerűsítette a független polgári 
Magyarország ügyét. Az ötvenes években, Angliában 
élt. 1859-ben, Párizsban Klapka Györggyel és Teleki 
Lászlóval megalakította a Magyar Nemzeti 
Igazgatóságot (emigráns magyar kormány). Kossuth 
elfogadta Cavour és III. Napóleon ajánlatát az 
együttműködésre, de a nemzeti fölkelés meghirdetését- a 
magyar – szerb - román együttműködés biztosítása 
mellett – francia csapatok magyar területre lépésétől 
tette függővé. Emigrációjában kidolgozta, és 
fokozatosan tökéletesítette az egyenrangú dunai népek 
demokratikus államszövetségének, a Dunai 
Konföderációnak a tervét. A porosz – osztrák háború 
előtt és után, föllépett az 1848- as törvények revíziójára 
épített magyar – osztrák kiegyezés ellen. 1867. máj. 22-
én Párizsban keltezett Deáknak címzett híres Cassandra 
– levelében megrázó erővel vetítette előre a dualista 
monarchia pusztulását és a magyarság szörnyű 
veszteségét. Haláláig turini (Torinó) remeteségben élt. 
Félig vakon is szakadatlanul dolgozott. (pl: Irataim az 
emigrációból) Mint nemzete élő lelkiismerete, 
folyamatosan bírálta a polgári demokratikus 
szabadságjogok hiányát, a nemzetiségi politika korlátait, 
a balkáni terjeszkedés kalandorságát. 1889- ben még 
megérte, hogy új honossági törvény következtében 
elvesztette magyar állampolgárságát. (Ugyanakkor 
városok, községek hosszú sora választotta 
díszpolgárává.) 1894- ben halála, utolsó útja haza, s 
temetése Budapesten – a kormányhivatalos távolma-
radása ellenére – hatalmas tömegek, a nemzet megren-
dült gyászünnepe volt. 

Érdemes itt megjegyezni, hogy a Kárpát-
medencében az első köztéri szobrot éppen Miskolc 
városa állíttatta 1895-ben, amit napjainkban is látunk az 
Erzsébet- téren.     

           L.L & K.D    
 

 
Kossuth New York-i diadalmenete 

 
Kossuth Lajos (London, 1853) 

 
Kossuth Lajos a turini remete (1890) 
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Az emlékműsor szereplői (Ferencz Krisztián, 
Pető Alice, Büdi Lóránd, Nádasi Zoltán, Nagy 
Renáta, Hlad Gábor) 

 
A bükkaranyosi hagyományőrző Ferdinánd-
huszárezred tagjai 

 
A gyimesi és csángó magyar népzenét játszó 
Agyagbanda  
 

 
Vendégeink 

KOLLÉGIUMUNK EMLÉKMŰSORA 
 
  Az idén is megrendezésre került intézményünkben a Petőfi-hét 
keretén belül a március 15-i emlékünnepség. A műsor ezúttal 
ünnepélyesebb volt, mint a szokásos. Ebben bemutatkozott a moldvai 
csángó magyar és gyergyói népzenét játszó Agyagbanda. Emellett 
nagy meglepetést keltett a bükkaranyosi hagyományőrző Ferdinánd-
huszárezred tagjainak bevonulása. A korabeli Magyarország térképe 
szemléltette az1848-49-es szabadságharc hadieseményét és a TV-n 
kivetített korabeli csataképek emelték az előadás fényét. A közönség 
így teljességgel belecsöppent a dicső történelmi múltba.  
  Érdemes lenne továbbvinni ezt a szép „hagyományt”, hogy 
kollégiumunk életében minden március 15-e ilyen emlékezetes 
legyen. 
 
    Egy résztvevő. 
 

 
 
„…Magyarországot a poklok kapui sem fogják 
megdönteni!” (Kossuth Lajos 1848.07.11-i 
beszédének részlete) 
 
  A magyar forradalom és szabadságharc jelentős, ha nem a legjelentősebb 
állomása annak a forradalmi hullámnak, amely Európán végigsöpört 48 
tavaszán. Majd minden ország a polgári átalakulás felé haladt, ha nem is 
ugyanolyan ütemben. Erős belső feszültségek munkálkodtak a társadalmakban. 
Ezeket az ellentéteket még jobban kiélezte a 1848-at megelőző válság. A 
kirobbant események láncreakciót váltottak ki, amelyek ösztönzést adtak vén 
kontinensünk államaiban polgári átalakulás számára. A különböző 
forradalmakat így a magyart is rövid időn belül leverték de a polgári 
előrehaladást már nem lehetett megállítani.  
  Ma minden magyar állampolgár nyugodtan kimehet az utcára ünnepelni, 
feltűzheti a kokárdát. Ezzel szemben 1848-ban az emberek úgy mentek ki az 
utcákra, hogy elképzelhető volt a hatalom számáról a megtorlás. Hajtsunk hát 
fejet e hősök előtt, akik példát mutattak s mutatnak számunkra a mai napig. 
Azt azonban ne felejtsük el, hogy a szabadságot nemcsak kivívni, de éberen 
őrizni is kell. 
 

      N.Z.N.Z.N.Z.N.Z.    
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Naplemente a Bálványról 

 
Útban Bánkút felé a Vadász-völgyben (téli kép) 

 
Bél-kő (részlet) 

 
A 140 km-re lévő Magas-Tátra a Bálványról 
fényképezve (téli kép) 

ISMERD MEG HAZÁNK TÁJAIT: 
A BÜKK 

 
   Nemsokára itt a vakáció. Biztosan ti is terveztek a nyári 
szünidőre programokat, kirándulást, üdülést. Sokan közületek, 
lehet, hogy külföldre szeretnétek menni, holott itthon is van elég 
gyönyörű látnivaló, amelyek ráadásul jóval olcsóbbak, mint 
mondjuk egy görögországi, vagy spanyolországi út. Ezért 
szeretnétek titeket megismertetni egy Miskolctól 
„karnyújtásnyira” lévő gyönyörű hegységgel, a Bükkel. 
  A Bükk az Északi-középhegység része, Heves és Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében található. Területe 1800 km². 
Domborzatilag karsztos tönkhegység. A hegység építő kőzete 
triász mészkő. A Bükk-fennsíktól délre és északra eróziós 
völgyek és 500-700 méter magas gerincek találhatóak, miközben 
a fennsíki perem ellenállóbb részletei különálló rögökké 
alakultak. Ezek a páratlan kilátást nyújtó, híres bükki „kövek”. 
Közülük a nevezetesebbek a Bükk-fennsík déli peremén a Tar-kő 
(950m) , a Három-kő (904m), a Pes-kő (860m); a nyugati 
peremén a Bél-kő (781m), az Istállós-kő (958m), a Bálvány 
(956m); északon pedig az Örvény-kő (772m). 
A Bükk-fennsík felszínéről a bő csapadékot a felszíni és felszín 
alatti karsztos képződmények (töbrök, víznyelők, zsombolyok, 
barlangok) nagyszámú járatrendszere vezeti le, amely aztán a 
fennsíkperem forrásaiban lát napvilágot. 
A Bükk híres barlangjai Istállós-kői -, Pes-kői -, Suba-lyuki -, 
Odorvári -, István -, Anna -, Szeleta –barlangok. A hegység 
víznyelői között találjuk Magyarország legmélyebb zsombolyait 
(Istvánlápai -, 200m; Szepesi -, 165m; Kiskőháti -, 125m. 
A Bükk déli előterében a karszt-víz helyenként a mélységi 
hévizekkel együtt langyos vízi forrásként jut a felszínre. Ezek 
táplálják Eger, Kács, Miskolc-Tapolca és Diósgyőr híres fürdőit, 
de belőlük származnak Bogács és Mezőkövesd mélyfúrással 
feltárt hévizei. Egyes patakokon kisebb-nagyobb halastavakat és 
tározókat is duzzasztottak (pl. a Hámori-tó). A Bükk változatos 
felépítésű domborzata és éghajlata tükröződik a fajokban, gazdag 
vegetációjában is.  
  Remélem ezzel, rövid cikkel felkeltettem néhányatok 
érdeklődését s lesznek olyanok, akik ezen felbuzdulva a nyáron 
tesznek egy-két túrát a Bükkben. 
Kellemes, balesetmentes nyári szünidőt kívánok 
mindnyájatoknak. 
         O.S.  
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Ebben az évben is megrendezésre került a Petőfi Napok keretén 
belül a házi labdarúgó-, kosárlabda-, lövész-, asztalitenisz-, és 
fekvenyomó - torna. A következő eredmények születtek: 
 
Labdarúgás: I. Elek Sándor csapata (II. em.) 
                            II. Puhnyák József csapata (III. em.) 
                           III. Kazup Gábor csapata (I. em.) 
 
Kosárlabda: I. Brunczlik György csapata (I. em.) 
                             II. Horváth Béla csapata (I. em.) 
 
Lövészet: I. Horváth Péter (III. em.) 
                II. Kundráth Krisztián (Fsz.) 
               III. Gazdag Richárd (I. em.) 
 
Asztalitenisz: I. Puhnyák József (III. em.) 
                       II. Matisz Miklós (III. em.) 
                      III. Tőzsér Krisztián (I. em.) 
 
Fekvenyomás: 
1. súlycsoport: I. Begala Tamás (I. em.) 
                        II. Máthé Norbert (III. em.)  
 
2. súlycsoport: I. Moldván István (III. em.) 
                        II. Szabó László (I. em.) 
 
3. súlycsoport: I. Garan Tamás (Fsz.) 
                       II. Horváth Béla (I. em.) 
 
4. súlycsoport: I. Tőzsér Krisztián (I. em.) 
                        II. Taskó János (Fsz.) 
 
Vöröskeresztes-vetélkedő: I. Fodor Sándor (III. em.) 
                                          II. Molnár József (I. em.) 
                                         III. Sztrik Zsolt (Fsz.) 
 
Sakk:  I. Pásti Dániel (III. em.) 
          II. Nagy Zoltán (III. em.) 

 

 

 
 


