
1948. március 15.

Az  idei  évben  rendhagyó  módon  emlékezett  a  település  1948.  március  15.-re. 
Március  14.-én  1800 órai  kezdettel  az  őcsényi  Általános  Művelődési  Központ  5. 
osztályos  tanulói  a  forradalom  és  szabadságharc  160.  évfordulója  alkalmából 
tartottak ünnepi műsort. A Közösségi Ház megtelt az érdeklődő ünneplő emberekkel. 
Az iskolások felidézték  a híres nap legfontosabb mozzanatait,  a  mai  kor  modern 
zenéivel. Öröm volt hallgatni a Nemzeti dalt az 5. osztályosok tolmácsolásában. 

Az ünnepi műsor zárásaként Fülöp János polgármester tartott ünnepi beszédet. A 
beszédét két nagyon szép verssel zárta. Az egyik Garay János: Szeresd magyar 
hazádat  c.  költemény,  mely  ismert  a  verseket  szerető  emberek  előtt.   A  másik 
versnek,  melyet  Mehverth  Ignácz  szerzett,  ismeretlen,  már-már  elfeledett  a  kor. 
Pedig  Mehvert  Ignácz  1848.  márciusában  végigjárta  a  Sárköz  településeit,  így 
Őcsényt  is  és  buzdított  a  forradalom  mellett.  A  tiszteletére  teljes  terjedelemben 
közöljük versét a széleskörű ismertség megvalósulása érdekében.

ÖRÖMDAL

Isten! ki a nép’ keblébe
A szivet is alkottad,
Nyújts ehez égi erőt, mert
Örömében megszakad.

Nyolcz századig hordott egy sulyt, 
De rá úgy nem hatott,
Mint mit szolgasága’ szüntén
Rá az örömkéj hozott.

Feltünt a nép’ aranykora,
Megváltva a magyar nép!
Dézma, robot, és füstpénzre,
Személyre ’s mindenkép.

Egy a nép már a nemessel
Az adózás’ terhében;
Hahj! Be kedves teher lesz ez,
Elviseljük békében.

’S ki az, ki ezt mind megadta?
Állítsátok azt ide!
Hadd ragadjuk meg, ’s emeljük
Fel az Isten egeibe.

Ah – de hisz’ Az – az égben van,
Hát másutt holis lenne
A nagy császárok’, ’s királyok’,
És a népek’ Istene?



Ez könyörültmeg a népen,
’S elküldé apostolit,
Szabadítni – nyolcz száz évig
Vasban álló jogait.

És mentek az apostolok,
A szende ifjusággal
Viván ’a nép’ jogaiért
A szeretet’ tanával. -

Gúnyt arattak sok időn át, 
Többen martyrkoszorút;
Míg végre érczkitűrés közt
Megnyilt előttük az út;

’S a szeretet’ kulcsaival
Felnyiták a békókat:
Eként állították szabad 
Lábra a népjogokat.

Most már a nép örömében

Tombol, ’s kéje gátot hág,
Riadása az egekbe,
’S Innét ismét vissza vág.

Egek Ura hozzád zengi
A nép hálaénekét;
Munkátokért népbarátok 
Vegyétek a nép’ szivét.

Isten! Ki a nép keblébe
A szivet is alkottad,
Nyújts ehez égi erőt, mert
Örömében megszakad.

Többek felszólítására
A nép’ nevében 

Mehverth Ignácz
Szegzárdon, marczius 25kén 1848.

A pénteki műsort, mint egy keretet a himnusz és a szózat fogta közre. 
Március  15-én  1730-kor  tartotta  megemlékezését  az  Együtt  Őcsényért  Egyesület 
hagyományosan  a  kopjafánál.  Fülöp  János  polgármester  ünnepi  beszédében 
kiemelte,  hogy  1948  üzenete  az  összefogás,  szebb  jövőt  csak  közösen  tudunk 
létrehozni. 

Az ünnepi műsor részeként többek közt Bognár Lászlóné, Szemerei László tartottak 
megemlékező beszédet.  A jelenlévő több mint  száz résztvevő főhajtása mellett  a 
civilszerveztek képviselői helyezték el koszorúikat, virág csokraikat. A hősökre való 
megemlékezés zárásaként a jelen lévők elénekelték a himnuszt. 
A  március  15-i  megemlékezést  Bognár  László  költeménye  adja  vissza  talán  a 
legjobban

Egy kopjafa áll a kispark szélén
Fák között szerényen a múltat idézvén



Megállok előtte s lehajtom a fejem
Sok-sok év emléke sejlik fel előttem

Itt állok fejet hajtva az ősök előtt
De mennem kell építeni egy szebb jövőt.

Köszönjük a színvonalas műsort. 
Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték a legszebb magyar ünnepet. 

Pollák Csaba

>>Fotóalbum a megemlékezésről<<

http://www.ocseny.hu/elemek/html_elemek/fotoalbum/fotoalbumok/megemlekezes_1948_marcius_15/fotoalbum/index.htm
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