
 
A Kossuth-nóta egyik helyi változata 

 
A magyar történelem egyik legdicsőbb korszaka, az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc emlékeinek a Fejér megyei – és azon túli – néphagyományban 
történő továbbélését Lukács László néprajzkutató évtizedeken át példamutatóan 
gyűjtötte. Az e tárgykörben napvilágot látott számos publikációból külön is ki kell 
emelni az 1998-as megjelenésű „1848-49 jeles napjai a néphagyományban” és a 
2004-es „Kossuth Lajos, a magyar néphagyományban” címűt. 
 
Az utóbbi kis könyv részletesen foglalkozik a Kossuth-nóta keletkezésével, 
változataival. Katona Imre folklorista nyomán rögzíti, hogy a 110 daltípusnak mintegy 
600 változatát gyűjtötték össze. A több forrásból eredő, 1848-ban kialakult Kossuth-
nótát újabb szövegekkel a szabadságharc leverése után is énekelték – a tilalom 
ellenére. Az egyik ilyen dalszöveget idézi Lukács László egy 1947-es sárbogárdi 
gyűjtésből. A nóta szövege már a hazáját elhagyni kényszerült Kossuth Lajosról szól. 
 
    „Kossuth Lajos elbujdosott, 
    bánatában könnye csorgott. 
    Ne sírj. ne sírj Kossuth Lajos, 
    Visszavár sok régi harcos. 
 
    Száműzték a nagyvilágba, 
    a szabadságnak nincs hazája. 
    De eljön még majd a mi napunk, 
    fényes lesz a rozsdás kardunk. 
    Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza!” 
 
A Kossuth-nótának ez a szövegvariánsra ma már mondhatni nem ismert városunk és 
megyénk lakossága körében, ünnepi események alkalmával sem hangzik fel. Ezzel 
szemben néhány adatból is jól érzékelhető, hogy az előző századfordulón, jó száz 
évvel ezelőtt mennyire elterjedt és közismert volt. 
 
Joggal feltételezhetjük, hogy 1848 emlékének, a Kossuth-kultusznak tovább 
élésében, erősödésében jelentős szerepe volt Kossuth 1894. évi temetésének és 
születése 100. évfordulóján, az 1902-ben tartott ünnepségeknek. Mindkét alkalomból 
úgy Székesfehérváron, mint Fejér megye sok településén nagy számú résztvevővel, 
méltó megemlékezést tartottak. 
 
Kossuth Lajos 1894. március 20-án hunyt el Turinban, a mai Torinóban. Holttestét és 
vele együtt felesége, valamint Vilma leányuk koporsóját Olaszországból Budapestre 
a Déli Vasút vonalán, így Székesfehérváron keresztül hozták. A gyászvonat 1894. 
március 30-án déli 12 órakor érkezett városunkba. A helyi eseményekről a 
Szabadság c. lap aznapi, fekete keretes rendkívüli kiadása számolt be. A részletes 
tudósításból csak néhány mozzanatot emelünk ki. 
 
A Városháza előtti térre, az elhunyt előtt tisztelgők gyülekezési helyére már reggel 
hét órától özönlött a nép minden irányból. Nyolc órára benépesült a tér, magánosok 
és testületek tagjai álltak ott fekete ruhában, szomorú arccal, gyászlobogók alatt. A 
városi törvényhatóság, a városi képviselők Havranek József polgármester 
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vezetésével indították a menetet, kiket a Függetlenségi Kör tagjai, majd a különböző 
testületek, szervezetek, egyletek követtek. A Kossuth utcán keresztül a Megyeház 
utcába mentek, az evangélikusok templomához (ma a múzeum épülete), hol az 
evangélikus vallású Kossuth Lajos lelkéért és a hazáért Gáncs Jenő lelkész mondott 
imát és beszédet. Gondolatai közé a Kossuth-nóta néhány sorát is beillesztette: 
„Kossuth Lajos azt izente … Nem fogyott el a regimentje … Valahány csepp esik a 
magyar hazára, annyi áldás szálljon rája!” 
 
A gyászmise közönsége aztán a Budai úton és az Apáca utcán (ma Deák F. u.) a 
vasútra ment, s mire odaért, 4-5000 főre szaporodott. A vasút mentét addigra további 
várakozók foglalták el. Összesen vagy 10000 ember lehetett a gyászpompában álló, 
fekete lepellel borított falú, fekete zászlós pályaudvar körül. 
 
A hamvakat szállító vonat Beethoven gyászindulója akkordjai mellett érkezett meg. A 
Kossuth család tagjait, Ferencet és Lajos Tódort, valamint Ruttkayné Kossuth Lujzát 
a polgármester üdvözölte. A halotti csendben, hol emberek ezrei levett kalappal 
álltak, Kossuth Lajos fia, Ferenc válaszolt a polgármesteri részvétnyilvánításra. 
Székesfehérvár koszorúit átadták a gyászoló családnak, még néhány udvariassági 
aktus történt, majd mintegy fél óra elteltével a vonat lassan megindult Budapest felé. 
„Újra felhangzott a cigányok bús zenéje, s a szomorú vonat a tízezernyi tömeg 
kalaplengetése közben elhagyta az állomást.” 
 
 
Arról is tudunk, hogy a zenészek mit játszottak a pályaudvaron. A Szabadság c. 
újság előző napi, március 29-i száma ugyanis már tudósított a készülődésről: „A 
székesfejérvári összes cigányok, vagyis mind a 4 zenetársulat holnap gyászindulókat 
és gyászdalokat fognak játszani a peronon, közte a „Ne sírj, ne sírj Kossuth Lajos” 
című ismert melódiát. Az így megalakult hatalmas banda ma Tóth István főjegyző 
előtt próbát tartott a holnap előadandó 4 darabból.” 
 
Ugyancsak a Szabadság, mégpedig az 1894. április 1-i száma tudósított arról, hogy 
Kossuth Lajosnak a megyeszékhelyről továbbgördülő gyászvonata, a helyiek 
bizakodása, koszorú feladási szándéka ellenére sem állt meg Martonvásáron. Hol „a 
cigányok is ki voltak rendelve s huzták a Ne sírj dalt.” 
 
Nyolc évvel később, Kossuth születésének 100. évfordulóján Székesfehérvár város 
ünnepi közgyűlést tartott, a polgárság pedig díszmenetben vonult a Polgári 
Lövöldébe (ma a a Lövölde utca őrzi emlékét) az ünnepélyre. A Székesfehérvár és 
Vidéke 1902. szeptember 20-i számában közölt híradás szerint „a középiskolások 
ifjúsága kalaplevéve énekelte a Hymnust és Szózatot, a Kossuth Lajos azt izente és 
a Ne sírj, ne sírj Kossuth Lajost.” 
 
A tudósítások egyértelműen bizonyítják, hogy városunkban, megyénkben a Kossuth-
nótának a Ne sírj, ne sírj Kossuth Lajos szövegű változata igen népszerű, közismert 
volt, vélhetően más megyékhez, tájegységekhez viszonyítva is kedveltebb. Annyira 
közismert lehetett akkor, hogy egyik híradás sem tartotta szükségesnek a szöveg 
közzétételét. Ez azonban nem zárja ki, hogy az énekelt dal az idézett sárbogárditól 
valamennyire eltért. Figyelemre méltó az is, hogy milyen más énekekkel egy sorban 
dalolták. 
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A Kossuth-nóta dallamára alkalmi szövegek is születtek. Győry Dezső író is 
megemlítette, hogy „a kortesnótákat mindig a Kossuth-nótára gyártották”. Ahogy 
ezek kihullottak az idő rostáján, úgy az alábbi szöveg is: 
 

Gyászdal 
 

Esik eső karikára 
Kossuth Lajos sírhalmára, 
Ahány könnyünk hull le rája, 
Annyi áldás szálljon rája 
Éljen a haza! 
 
A te szíved lesz oltárunk 
Imádkozni oda járunk! 
Ott várunk a hívó szóra 
Ott várjuk még üt az óra 
Éljen a haza! 
 
Akkor zászlónkra lesz írva 
Mit szívünkbe zárunk sírva, 
S ujra hangzik országszerte 
„Kossuth Lajos azt izente” 
Éljen a haza! 

 
A Szabadság 1894. március 30-i tudósítása szerint a gyászvonattal Turinből érkező 
küldöttség tagjai osztogatták a fehérvári állomáson a közösségnek ezt „az igazán 
poetikus verset”. A szerző, Kisfaludy Atala (1836-1911) Somogyhoz kötődő író, költő 
volt, a Petőfi Társaság tagja, a Gyermekbarát c. hetilap tulajdonosa. A Szabadság 
azt feltételezte költeményéről, hogy „ez lesz a magyar nép új Kossuth-nótája”. Ez a 
jóslat azonban nem vált be. 
 
 
 

Gelencsér József 
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Képmelléklet: Kossuth Lajos egyik, kevéssé ismert arcképe 


