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A körösladányi 
Nadányiakról 

A Nadányi család ősi magyar eredetű. Egyike azon t izenöt-húsz nemzetségnek — írja 
Móricz Pál a Szeghalom című kötetben (1979) — melyek a XIV. század elején az ország 
sorsát igazgatták. E család a honfoglaló Barsa (Borsa) nemzetségből származik, kiknek 
névadó birtokaik az Árpád-házi királyok idején a körösközi ispánság vagy a Szeghalmi 
esperesség területén feküdtek. A Barsa nemzetség zászlaján egy hal volt látható, akárcsak a 
Nadányiak címerében. Ez az állat díszíti Körösladány és Szeghalom címerét is, ahol 
birtokaik is voltak valaha. 

A már említett Móricz., Pál történész — aki női ágon szintén Nadányi leszármazott — 
elhunyta után a szeghalmi Sárréti Múzeum több Nadányi-dokumentummal egyetemben 
megvásárolta a családtól Nadányi Miklós végvári főkapitány olajportréját 1649-ből datálva. 

Ez a kép a második világháború során eleggé megrongálódott . Restaurálására többszöri 

Í>róbálkozás után 1986—1987-ben került sor. A Lakatos József Péter restaurátor által 
etisztított képet Boromisza Péter festő-restaurátor hozta rendbe és művészileg újí tot ta fel. 

Ki volt Nadányi Miklós végvári főkapitány? Születési adatait nem ismerjük, csupán azt 
tudjuk, hogy neve 1632-ben és 1663-ban fordult elő és ez a portréja 1649-ben készült. Miklós 
(VIII.) katolizált és Ferdinánd király szolgálatába lépett. Mint katona a Felvidék kü lönböző 
városaiban harcolt. 1638-ban Nógrád várának, majd a szécsényi várnak alkapitánya volt. 
1643-ban Füleken szolgált, 1644-től a Bars megyei Verebély-erősség főkapitánya, végül 
1653-tól nógrádi várkapitány. 

Katonai érdemeinek és vitézségének jutalmául I. Lipót király 1659-ben bárói méltóságra 
emelte. Utoljára 1663-ban említették, midőn a törökök és Apafi Mihály erdélyi fejedelem 
hadai ostrom alá fogták Nógrádo t , ő pedig a túlerőt látva, szabad elvonulás mellett feladta a 
várat. 

Leszármazottai közül Mihály (VI.) volt az egyetlen fiú, aki lévai kapitányként fiatalon 
meghalt, s vele kihalt a Nadányiak bárói ága. 

Oravszki Ferenc 
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Könyves Tóth Miftály, 
Debrecen Kapisztránja 

A debreceni Kossuth téren áll az 1913-ban emelt, Markó Ede és Pongrácz Sigfrid által 
készített Kossuth-szobor. A 3 m-es b ronz főalak lábainál kétoldalt mellékalakok láthatók, 
mint Szacsvay Imre, a Függetlenségi Nyilatkozat megfogalmazója, aki tettéért életével 
fizetett, Perényi Zsigmond, az 1849-es debreceni országgyűlésén a felsőház később vértanú-
halált halt elnöke és Könyves Tóth Mihály, a „debreceni Kapisztrán", aki „többet ártott a 
császárnak lázító beszédeivel, mint egy egész hadsereg",1 amiért is halálra ítélték, de a halálos 
ítéletet 20 évi várbörtönre változtattak, s úgy ékesítették láncai, mint császárt a koronája. 

K. Tó th Mihály nagyatyja, atyja könyvkötők voltak Debrecenben. Atyja : Mihály 
(1777—1840), mint a város köztiszteletben álló polgára, évekig viselte az esküdtséget, s az 
árvainspektorságot is. Fia, az ifjú Mihály (1809—1895) hatodik gyermeke volt, s nagy 
gonddal iskoláztatta, mivel éles eszére, lankadatlan szorgalmára már az elemi iskolában 
felfigyeltek. Gimnáziumi tanulmányait a debreceni Kollégiumban és Kassán végezte, a 
teológiát, jogot, bölcsészetet pedig ugyancsak Debrecenben, de tanult külföldi egyetemeken 
is. Tanulmányai befejezése után, 1831-ben köztanító lett Debrecenben, majd két évig Pelén, 
a Mensáros családnál nevelősködött. 1836-ban a lelkészi pálya mellett döntöt t , s mint 
Szoboszlai Pap István püspök káplánja tért vissza Debrecenbe. „Mint ember, a legmegnye-
rőbbek közé tar tozott , kivel együtt lenni tanulságos és gyönyörtadó. Szava elragadott és 
lelkesített egyszerre. A társalgásának és szónoklásának varázsa ellenállhatatlan volt, bár 
feltűnést nem keresett soha."2 

1836 októberében a debreceni Ispotály (külvárosi) templom prédikátorává választották, 
novemberben pedig feleségül vette özvegy Királyné Medgyesy Esztert. 1842. május 
másodikán, Budai Ezsiás halála után lépett elo belvárosi lelkésszé. Ekkor kezdődöt t katedrán 
kívüli munkásságának hosszú sora. E k k o r kezdett írni a Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lapokba, egyházmegyei, s egyházkerületi pénztárossá is megválasztották, sőt amikor Fésös 
András „diétái prédikátor" lett, őt bízták meg az egyházkerületi főjegyzői (püspökhelyettes) 
tisztség ellátásával is. Mint ilyen, párhuzamban a reformországgyűlésekkel, bizonyos 
reformokat kívánt megvalósítani az egyház berkeiben is. Tapasztalta, hogy a református 

f rédikátorok között sokan nem állanak hivatásuk magaslatán, ezért a Protestáns Egyházi és 
skolai Lapok hasábjain Életképek a ref. egyházkerületből című sorozatban kíméletlen 

őszinteséggel és tárgyilagossággal, Szabó Dezső-i iróniával mutatott rá prédikátortársai 
kirívó hibáira anélkül, hogy neveket említett volna. Fejükre olvasta, hogy uralkodni vágynak 
és nem szolgálni, szavaik mögött nincs aranyfedezet, vizet prédikálnák és bort isznak, 
gőgösek, kulturálatlanok, nem haladnak a korral stb. Az érdekeltek végül is keresztülvitték a 
püspöknél a sorozat beszüntetését. 

1845-ben K. Tóth Mihály elveszítette feleségét, s négy gyermekével özvegyen maradt. 
Ekkor kapcsolódott be intenzívebben a politikai életbe. 1848. október 10-én ő hozta a 
debreceniek tudomására Jellasics betörésének hírét, ö lett a népgyűlések szónoka, aki 
igyekezett a rémítő hírektől dermedt emberekbe lelket önteni. Amikor az Alföldi Hírlap 
folytatásokban közölte Kossuth beszédét a haderő megajánlása ügyében, Tóth Mihály 
minden erejét a honvédtoborzás munkájába vetette be, s gyúj tó beszédeire a 842 kontingens 
esedékes első negyedét pár hét alatt sikerült előállítani. Tóth Mihály ekkor naplójába ezt 
jegyezte be: „Én az 1848-as nemzeti mozgalomban, a függetlenségi küzdelmekben öntudato-
san és lelkesen vettem részt. Buzdítottam Debrecen népét tettel, élőszóval, hírlapi cikkekkel. 
Ezüstömet , amicsak volt, oda adtam a haza oltárára. Végzetszerűleg adatik az emberiségnek 
1—1 század, néhány nap vagy hónap, amelyekben újjászülessék 1—1 nemzet ."4 Vallotta, 
hogy a templomi szószéket is fel lehet használni a politikai és szociális kérdésekben való 
tájékoztatásra, s a haza védelmére való mozgósításra. Éppen ezért bibliai textusokra építette 

'Csiky Lajos: K. Tóth Mihály. Debreceni Képes kalendárium. 1905. 23. old. 
2Szász Károly: K.. Tóth Mihály. Vasárnapi Ú|ság. 1895. febr. 
'Protestáns egyházi és iskolai lapok 1845. 
K. Tóth Mihály familiáris könyvének kézirata. 

5Jakab apostol 1. levele 25. vers alapján. Debreceni Protestáns lap, 1895. febr. 9. 

51 



fel a 48-as vívmányok és a magyar nép függetlensége megvédésére buzdító egyházi beszédeit. 
A prófétáktól és az apostoloktól vett tételekkel bizonyítgatta a szabadságra való elhivatottsá-
got, s az ennek védelmében való helytállás kötelezettségét. 1848. március 26-án tartotta első 
nagy mozgósító beszédét a Kistemplomban Mi történt és mit kell tenni címmel.5 1848. április 
26-i beszédét a szabadságról, egyenlőségről, testvériségről 12 ezer példányban nyomtatták ki 
és osztották szét a nép k ö z ö t t . A nemzetőrség eskütétele alkalmával is ő tartott buzdító, 
lelkesítő beszédet. Az Alföldi Hírlapban kifejtette, hogy a bécsi kamarilla „a magyar nemzet 
kiirtására, a reformált vallás világosságának kioltására tör ." A harctérre induló verespántliká-
sok zászlaját is ő áldotta meg, de nemcsak beszélt, hanem tett is. A verespántlikásokkal 
együtt ő is táborba szállt, majd a harctérre indult. Első csatájukat Angyalkútnál vívták az 
osztrák ulánusokkal. Tó th Mihály ott járt-kelt, ahol legnagyobb volt a veszedelem, s a 
viadalok viharában is buzdí tot t , lelkesített. Ekkor már az aranyszájú papot debreceni 
Kapisztránként emlegették, aki „ember előtt nem félemlett meg, mint hadi zászló és hadi 
kürt lengett és zengett a hon t védő hősök táborában." Az elesett hősök fölött mondot t 
gyászbeszédét az Alföldi Hír lap szóról szóra leközölte: „A vérpatak, mely oly sok népből 
foly, vértengerré nő fel és hullámaival elsepri a t rónoknak babonás hitből, ámítással épített 
oszlopait és elnyeli, megfullasztja, vérhabokba fullasztja meg az önkény zsarnokait!"6 

Ez a beszéd volt az 1849. április 14-i t rónfosztás prológusa, és egészen a császár füléig 
eljutott . Mondta pedig K. Tó tn Mihály ezt a beszédet akkor, amikor a református papság 
többsége „Minden lelek engedelmeskedjék a felsőbb hatalmasságoknak" kezdetű Pál 
apostoli tanítás alapján az uralkodót szentnek, sérthetetlennek, emberfelettinek tartotta, 
mint pl. Szélessy Pal is, mondván : „Boldog Leopold, boldog a méh, amely téged hordozot t 
és az emlők, amelyeket szoptál",7 s amikor a papok I. Ferencben, Martinovicsék hóhériában 
az igazság, szeretet, a béke fejedelmét tisztelték. A református papság többségének aulikus, 
monarchikus, konzervatív magatartása merőben szemben állt Tóth Mihály „ t rónfosztó" 
beszédével, mellyel erősen elhatárolta magát az ortodox-tradicionális kálvinizmustól. 

Amikor K. Tóth Mihály a harctérről hazaérkezett Debrecenbe, Kossuthékat már itt 
találta, s a város a szabadságharc fővárosa lett. Parókiájába a Március 15. című radikális lap 
szerkesztőit, Pálfy Albertet és Csernátoni Lajost szállásolták be. Kossuth Lajos ugyan a 
Városházán lakott, de édesanyja és testvére, Meszlényiné Kossuth Zsuzsanna Tóth Minályék 
Csapó utcai házában szálltak meg. „Míg az országgyűlés Debrecenben volt, egészen bele 
voltam mártva az események tajtékkal zúgó folyamába", jegyezte be naplójába K. Tóth 
Mihály. 1849. március 15-én, ama nevezetes első március 15. első évfordulóján a Nagytemp-
lomban Kossuth, a kormány jelenlétében ő tartott „célszerű beszédet a néphez", közölte az 
Esti Lap 1849. március 16-i száma. Kossuth őt tartotta legalkalmasabbnak erre a megtisztelő 
szolgálatra. 

A Debrecenbe menekült politikusok, írók gyakori vendégei voltak K. Tó th Mihálynak. A 
harctérről kis póni lovakat hozot t fiainak, s azokon tanultak lovagolni a Kossuth f iuk: Lajos, 
Tódor és Ferenc is. Tó th Mihály a tavaszi hadjárat sikereinek hírére még jobban belevetette 
magát az agitációs munkába . A békepártiak kemény ellenfélre találtak Denne. Egyike volt 
azoknak a radikálisoknak, akik a Függetlenségi Nyilatkozat elfogadására mozgósították 
Debrecen népét. Baráti kapcsolat fűzte Petőfihez, 1849. április 14-én jelen volt a Habsburg-
ház detronizálásán a Nagytemplomban. 

1849. április 15-én este fáklyásmenetben óriási tömeg vonult Kossuth szálláshelye felé, 
amikor is a debreceniek üdvözletét és mindenre elszánt áldozatkészségét K. Tóth Mihály 
tolmácsolta a kormányzónak . A nép április 29-én újra összegyűlt a Szabadság téren, ahol 
Nagy Lajos aljegyző olvasta fel a Függetlenségi Nyi la tkozatot , melyhez K. Tó th Mihály 
fűzöt t népszerű magyarázatot . 

A szabadságharc bukása után sem családja, sem hívei nem tudták rávenni a menekülésre. 
Lakásáról hurcolták el a császáriak. A pesti haditörvényszék felségsértésért halálra ítélte. 
Keszi Ha jdú Lajos fogolytársa írja: „Arcvonásai meg sem rándultak, midőn a kötél-halálra 
szóló ítélet elhangzott."8 

Sz. Pap István superintendens, az egyházkerület, s a családtagok mindent megkíséreltek az 
elítélt fogoly kiszabadítására, de eredménytelenül. Hiába hivatkozott a püspök K. Tóth 

6Alföldi Hírlap, 1848. október . 
Szélessy Pál: 23. Válogatott Prédikációk. Pest-Pozsony 1792. 464 old. 

'Debrecen, 1895. febr . 7. 
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„tüzes véralkatára és nagy családiára", nem ért el semmit, mert az elítélt neve „már ott fenn, 
a császárnál is felíratott." K. Tó th Antal vezetésével a népes család utolsó próbálkozásaként 
Zichy császári biztoshoz, majd Haynauhoz fordult könyörgéssel. Annyit elértek, hogy a 
halálbüntetést 20 évi várfogságra változtatták. Feltehetően ebben Haynaunak is része volt, 
mert kegyvesztett lett a császárnál, s úgy akart rajta bosszút állni, hogy a halálra ítélt politikai 
foglyoknak megkegyelmezett. 1850 januárjában, sokszor fagyos hóviharban gyalogszerrel 
tették meg a várbörtönre ítélt foglyok az Ó lmü tzbe vezető utat. „Olmützben a kazamaták 
hidegek és nedvesek voltak, gombák nőttek a vasnyoszolyák alatt, a falak salétromosak, az 
ablakok vasdróttal bevonva, rajtuk a fagy virágokat hímzett ." 

K. Tó th Mihályt a bör tön sem törte meg. A várbörtönben tanult, tanított, bátorí tott . A téli 
5 hónapot a francia szocialista fi lozófusok munkáinak tanulmányozásával töltötték. Ezekből 
szűrte le K. Tó th a fajgyűlölet, a nemzetiségek közti ellentétek felszámolásának elvét. Fontos 
lépésnek tartotta a nemzetiségek kibékítését. Elgondolása szinte mása volt Kossuth 
konföderációs tervének. Az összes emberfajt „tette várományosává egy eljövendő nagy 
társadalmi változásnak, amelyet a szocializmus igéinek testté válásától remélt." A bör tönben 
meg is valósították a különböző nemzetiségű rabok testvériségét. 

Rabtársainak K. Tóth Mihály az angol nyelvet és a filozófiát tanította. Fogságában tanulta 
meg az ógörög nyelvet, a latint, németet, franciát, az angolt már jól beszélte, ezért tisztelte 
meg Szász Károly „a ritka tudományossággal bíró ember" jelzővel. Deák Farkas és többi 
fogolytársa is elragadtatással írtak K. Tó th Mihály hatalmas európai műveltségéről, 
lebilincselő elmésségéről, nyájasságáról, törhetetlen, fölényes lelki kiegyensúlyozottságáról. 
Börtönében élénk levelezést folytatott . Ma két börtönből írt levele ismert. Az egyiket Révész 
Imre, a másikat e sorok írója publikálta (Ld.: Nyakas László: K. Tóth Mihály ismeretlen 
olmützi levele. A debreceni Déri Múzeum 1980-as Évkönyve. 1983. 303—317. old.) Az 
egyik levelet barátjához, dr. Kain Albert orvoshoz, a másikat Komlóssy Karolinához írta. 
Családtagjai, barátai, hívei meg-meglátogatták börtönében, köz tük Bánki István debreceni 
polgár is, aki feleségével együtt megfogadta, hogy addig nem vesz úrvacsorát, amíg azt újra 
Tóth Mihály kezeiből nem veheti fel. Bánkiék látogatását később K. Tóth Kálmán, a költő 
versben örökítette meg. 

Egyszer az olmützi várbör tönbe Ferenc József császár is ellátogatott, s K. Tó th Mihályról 
le akarta vétetni a bilincseket. A fogoly azonban nem élt a császár „nagylelkűségével", hanem 
szemébe mondta : „A királyt korona, a rabot a lánc illeti, ami felségednek a korona, nekem az 
a bilincs".10 Harmadfélévi raboskodás után K. Tóth Mihályt a josefstadti bör tönbe 
szállították át, közben a politikai helyzet úgy alakult, hogy 1856. április 10-én 7 évi hosszú, 
nehéz raboskodás után hazabocsátották. Szabadulásának örömét azonban beárnyékolta 
édesanyjának tragédiája, akinek elméje fia elhurcoltatása után elborult, s a hazatért Mihályt 
nem ismerte fel, csupán fiának egy barátját vélte benne, akitől folyton azt kérdezgette: 
„Mikor jön már haza a fiam tekintetes uram," Ehhez járult, hogy a várbörtönök volt foglya 
sem papi, sem tanári állást nem vállalhatott. Balogh Péter püspök, hogy megélhetését mégis 
biztosítsa, levéltárosi s számvevői állást szervezett számára az egyháznál. A bécsi kormány 
1859. szeptember 1 -jén császári nyílt paranccsal — pátenssel — megszüntette a protestánsok 
önkormányzatá t , de azok ellenállásának hatására 1860. április 15-én a kormány visszavonta. 
A pátens elleni küzdelemben részt vett a Tiszántúli Református Egyházkerület is, melynek 
tiltakozó, pátensellenes jegyzőkönyveit legtökéletesebben K. Tóth Mihály szerkesztette 
meg. Kényszerhallgatásra ítélték, feltek oroszlánkörmeitől, s az aranyszájat lelakatolták. 
Talán javára is szolgált ez a kényszerhallgatás, mert megvédte a régi láng fellobbanásától, 
mely számára újabb veszedelmet jelentett volna. 

Kálmán fiában nem esett messze az alma a fájától. Ez a teológus fiatalember 1860-ban a 
kollégiumi ifjúság megbízásából Kiss Alberttel együtt leverte egy éjszakán az üzletek 
cégtáblája fölötti kétfejű sast. Tanárai alig tudták őket a kicsapástól megmenteni. Debrecen 
éledezni kezdett ájulásából. K. Tóth Mihály hallgatásából ar rakövetkezte thetünk, hogy más 
szemmel nézte az eseményeket, mint 1848/49-ben. A szabadságharc leverése óta sok 
mindent átélt, tapasztalt. Hétévi fogsága idején volt elég alkalma a mérlegelésre. Az i f júkor 

9Nyakas László: K. Tó th Mihály ismeretlen olmützi levele. Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 
1982.303-318. old. 
10Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1895. 123. old. 
u Deák Ferenc beszédéből, 1861. 
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hirtelen fellángolását a józan meggondolás váltotta fel. Politikai téren megtanult európai 
viszonylatban gondolkodni . Látta, hogy nemzetének sorsa nemcsak a határokon belüli 
tényezők függvénye csupán, s hogy a mérlegelésnél figyelembe kell venni a külországok 
helyzetének, politikájának, érdekeinek alakulását is. Megtanult dialektikusan gondolkodni a 
politikában. Az emigráció minden próbálkozása csődöt mondot t , mert a nyugati hatalmak-
nak nem volt érdeke a Habsburg-dinasztia megbuktatása. Kossuth papja már közeledett a 
deáki politika felé: „Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét 
visszahozhatják. H a tűrni kell, tűrni fog a nemzet, hogy megmentse az utókornak azon 
alkotmányos szabadságot, melyet őseitől öröklött ."1 1 A pátens elleni harc diadala után 
igazolva látta magát, s hitt abban, hogy a Schmerling-féle provizoriumot ugyanazok az okok 
fogják megbuktatni, mint a Bach-rendszert: a pénzügyi csőd és a külpolitikai bonyodalmak. 
1860 júliusában újra engedélyt kapot t arra, hogy lelkészi állást tölthessen be. A szentesi, 
losonci egyházközségek meghívása után a debreceniekét fogadta el, de az állást Balogh 
Péternek engedte át hálából, hogy a Tiszántúli Egyházkerület püspöke debreceni lelkész is 
lehessen. Egyik legragyogóbb jellemvonása nyilvánult meg ebben a tet tében: a háládatosság, 
amiért Balogh Péter ot felkarolta kiszabadulása után. 

A különböző egyházközségek sorozatban választották meg papjuknak, végül is 1863. 
április 6-án a karcagiak meghívását fogadta el. Karcaigon esperessé is megválasztották, s 
benne találta meg az egyházmegye az első modern, rendszeres közigazgatót , aki elvezette az 
akkoriban önállósuló egyházat az önálló ügykezelés útjára. Az önálló költségvetés, 
közadózás, tagosítás, vagyonaránylagos adózás stb. mind az ő rendszerető keze alatt léptek 
életbe. Vezetésével az egyházmegye a legliberálisabb jelzővel dicsekedhetett, s K. Tó th 
Mihály világosan látta, hogy a liberális keretek csak úgy érnek valamit, ha tisztes, becsületes 
munkával töltik ki azokat. 

Példátlan eset volt a református papválasztások történetében, hogy valakit ugyanarra a 
helyre, ugyanabba a gyülekezetbe négyszer is egyhangú lelkesedéssel megválasszanak. K. 
Tó th Mihály esetében azonban ez történt. Hatvanadik életévén túl ismét visszahívták 
Debrecenbe. Nehezen váltak meg tőle a karcagiak. Debreceni székfoglaló beszédét a 
Nagytemplomban 1871. július 28-án tartotta. Beszédében utalt az 1848-as polgári átalakulás 
nagyszerűségére, harcot nirdetett az önzés, a kevélység, az uralkodási vágy ellen, s a legfőbb 
feladatot a közjóra törekvő munkában jelölte meg. A közjó szolgálata különben is úgy 
vonult végig egész életén, mint egy rozsdásodhatatlan aranyfonal. 

A kiegyezés után — ha ellentmondásokkal terhelten is — megindult a magyarországi 
kapitalizmus fejlődése. A politikai pár tok dzsungelében a kormánypárt iak s az ellenzékiek 
sütögették pecsenyéjüket a parlamenti viták tüzénél. Az országházbeli zűrzavar szilánkokra 
törte a nemzeti pátoszt . A politika elszakadt a nemzettők Egyre nehezebbé vált egy 
demokrat ikus irányú társadalmi-politikai fejlődés. K. Tó th Mihály jól látta a torzulásokat, s 
„jeremiádiai"-ban ezt írta: „A politikai becsületesség kihaltnak látszik." Úgy látta, hogy a 
köz jó szolgálata elsikkadt a politikai harcok korifeusainak kezén. 

Debrecenben is folytak a politikai harcok. K. Tóth Mihály szerint a debreceni református 
egyháznál a „függetlenségiek dominál tak", s az egyház és a város éppen ezért „örökösen 
villogott egymással". K. Tóth Kálmán írja, hogy atyját „örökösen gyanúsítot ták" mérsékle-
tessége miatt. Ennek a gyanúsítgatásnak Debrecenben is, akár Karcagon az lehetett az oka, 
hogy K. Tóth MihálytóT azt kívánták volna, hogy a 48-asok élére állva tüzes, kormányellenes 
szónoklatokat tar tson, holott ő a 48-asok kisebbségbe szorult csoportját , ingatagságát nem 
tartotta elégségesnek a 48-as demokrat ikus vívmányok továbbfejlesztésére, sem magát már 
aktív politikai szereplések vállalására. Az álhazafiak illúzióit nem tudta magáévá tenni, 
megtanulta, hogy puszta lelkesedéssel nem lehet várakat építeni. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók XXII . nagygyűlésüket 1882-ben Debrecenben 
tartották. Erre az alkalomra jelent meg Zelizy Dániel szerkesztésében a város egyetemes 
történetét feldolgozó könyv a legkiválóbb szakemberek közreműködésével. Az illusztris 
írógárdában találjuk K. Tóth Mihályt is, aki a könyvben a debreceni református egyház és az 
iskolák történetét írta meg szakértői alapossággal, nagy történelmi tájékozottsággal. 

Az 1886. október 27-i egyházi közgyűlésen Kiss Albert K. Tóth Mihály 50 éves lelkészi 
jubileumának méltó megünneplését javasolta. A közgyűlés a javaslatot magáévá tette, sőt a 
nagy ünnep emlékére alapítvány gyűjtése végett közadakozásra aláírási íveket bocsátott ki. 
Csatlakozott ehhez a városi tanács is, tekintettel arra, hogy K. Tóth Mihály mint bizottsági 
tag a város kormányzásából is kivette a részét, az önvédelmi és szabadságharc korszakában 
pedig a hazáért fegyverre kelt, lelkesített és bör tönt szenvedett. A jubileumi ünnepség 
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alkalmából K. Tóth Mihályt a püspök által vezetett egyháztanácsi küldöttség köszöntöt te és 
díszalbumot adott át neki. Az üdvözlő beszédekre való válaszában az ünnepelt többek 
közöt t ezeket mondta: „A Kárpát-medence ne legyen Közép-Európa tűzfészke, hanem 
szabad nemzetek, nemzetiségek paradicsoma." 

A betegség és a kor egyre gyakrabban kényszerítette Tó th Mihályt szobájába, helyette a 
szolgálatokat káplánja, Szabolcska Mihály látta el. Utolsó éveiben Sándor fia, a vásárbíró, s 
felesége, Szűcs Paulina viselték gondiát. Amikor meghallotta azonban, hogy felépült a 
Kossuth utcai református templom, felkelt betegágyából és 1888. június 10-én ő mondta el a 
templomavató beszédet. Ez volt az utolsó lelkészi szolgálata. Néhány nap múltán Kossuth 
Lajos fia, Ferenc tett tisztelgő látogatást nála, miután az ura lkodó megengedte a hazatérést. 
Utoljára 1849-ben találkoztak. Nem adta volna K. Tó th ezt a látogatást a világ minden 
kincséért. Ha nem láthatta még egyszer Kossuth Lajost, legalább a fiával találkozott. 1895. 
február 3-án egyszerre kondul t meg a négy református templom harangja, siratva a 86 éves 
korában elhunyt K. Tóth Mihályt. 

Óriási tömeg vett részt a temetésén. Az elhunyt végakaratának megfelelően koszorúk 
helyett csak Bibliáját helyezték egyszerű koporsójára. Jelen volt a temetésen szinte egész 
Debrecen, felekezeti, társadalmi különbség nélkül, hogy lerója háláját és tiszteletét Kossuth 
Lajos papjának, a lánglelkű szónoknak, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
„viharmaaarának", s mártír jának ravatala előtt. 

Hideg, de verőfényes téli idő volt a temetés napján. A 48-as honvédek gyászfátyolos harci 
lobogóját a téli napsugár aranyos fénnyel öntöt te el. Az agg honvédek könnyes szemmel 
állták körül a ravatalt. Városi hajdúk álltak díszőrséget a parókia kapujában. A kollégiumi 
Kántus gyászéneke után papok, kollégiumi tanárok vitték be a koporsót a Kistemplomba. 
Ezrek maradtak a templomon kívül, de helyüket mégsem hagyták el. Zsigmoncf Sándor 
hajdúszoboszlói lelkész és Balogh Ferenc teológiai tanár búcsúztatták a nagy halottat. A 
gyászszertartás után megindult a végeláthatatlan menet a Kossuth utcai temetőbe. A 48-as 
nonvédek mentek elöl zászlóikkal, utánuk kígyózott a végtisztességtevők sora. 

„Debrecen legnagyobb fiainak egyikét siratja, a fájdalomban osztozik egész Magyaror-
szág" — olvassuk a korabeli sajtóban, s K. Tóth Mihály valóban nemcsak Debrecené volt, 
hanem az egész magyar nemzeté. Ércbe öntö t t alakja a l íossuth-szobron halhatatlanságának 
örök szimbóluma. 

Debrecenben a városi tanács a Széchenyi utca 4. számú homlokzatán (volt parókia épülete) 
az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 130. évfordulója alkalmából Könyves 
Tóth Mihály emlékét emléktáblával örökítet te meg. Ünnepélyes felavatása 1979. március hó 
5-én volt. K. Tóth Mihály hamvait a Kossuth utcai temető felszámolása után a Köztemetőbe 
szállították át. 

Dr. Nyakas László 

A magyar szabadságharc 
francia katonái 

Az általam őrzött XIX. századi kézírásos családi naplónkban, a következő sorok vezetik 
be a magyar történelem legdicsőségesebb évének kezdetét: „Az 1848-ik év melly felette sok 
változásoknak, nem reménylett eseteknek, Országos, s Álladalmi Újjabb szerkesztéseknek 
Szülő Anyja volt . . . E folyó évben Februárius 23-án Párisban a Köztársaságot ^Respubli-
kát:) kikiáltották, honnét a Francia Király, az Öreg Lajos Fülöp 24-én Angol nonba 
ment . . . A Párisi és Bécsi események Pestre is hamar el jutván, Pesten 15-ik Martiusban 12: 
Szabadsági pontok alapítanak, és elfogadtatva Országszerte hirdettettek." 

A haladas forradalmi eszméjének zászlóbontói valóban a franciák voltak, akiknek 
fellépése hatást gyakorolt a magyar polgári forradalomra. A franciák azonban nemcsak 
hirdették a szabadságot, hanem fegyverrel is segítséget nyúj tot tak a magyaroknak éppen 
akkor, amikor a legnagyobb szükség volt minden harcosra. Róluk szól most a megemlékezés. 

Már megindult hazánkban a honvédzászlóaljak felállítása, megkezdődött a lengyel 
vadászcsapat szervezése, amikor a márciusi események idején Pest városában tar tózkodó 
franciák is megértették, hogy harcunk a szabadság önvédelmi harca, ezért többen csatlakoz-
tak hozzánk. 
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1848. szeptember közepén toborozták a „Zrínyi" csapatot. Az önkéntesek Perczel Mór 
vezetése alatt szeptember 22-én délben esküdtek fel zászlójukra és indultak Székesfehérvár 
felé a harctérre. Elsőnek egy algériai francia lépett közéjük, aki azzal a figyelemre méltó 
gondolattal búcsúzot t : „Miként ő nem Frank- , nem Magyar honért, hanem a szabadságért 
harcol." Ez a férfi már magasabb szempontból nézte forradalmunkat, és valamennyi nép 
szabadságeszméjével vállalta önkéntes harcát. 

Követői, Lafite Frigyes volt tengerésztiszt vezetésével, külön önkéntes csapatot szervez-
tek, hogy bebizonyítsák „miképen a francia népre mindig számíthatni, bármely részén is a 
földtekének, hol a szabadság forog kérdésben." 

Jellasics seregének közeledtével— a pákozdi csatát megelőzően — hozták nyilvánosságra 
kiáltványukat, mely minden magyarázatnál ékesebben beszél. A „Kossuth Hírlapja" 1848. 
szeptember 20. számában jelent meg a: 

„Fölhívás a franciákhoz! 
A pesten tartózkodó francia polgárok szerencsések voltak a ministerium elnökétől 

felhatalmazást nyerni, egy külön önkénytes csapatot alakíthatni, mely a francia és magyar 
színeket együtt viselendi. Ezek a magyar kormány által fognak fölfegyvereztetni. Parancsno-
kuk Lafite úr, kiszolgált tengerész leend, kinél magokat aláírhatják. Pesten Lipótváros, 
Háromkorona utcában, 130. sz. alatti házban. Ezen önkénytesek a párizsi nemzetőrség 
egyenruhájához hasonlót nyerendenek. Minden francia elfogandja e felhívást, melyet 
honfitársai idéztek hozzájok; érezni fogják ők, hogy a köztársaság zászlójának lobogni kell 
azon harcban, mely itt készülőben van, és Franciaországnak mindenütt harcolni kell, hol a 
szabadság harca foly. Pest. sept. 18. —1848." 

Vészterhes időben fogtak fegyvert a forradalom ügyéért mindig élni, de halni is kész 
franciák. Még nem jutott el Pestre Jellasics vereségének híre, amikor a főváros elöljárói 
falragaszok és népgyűlések által hívták fel a város lakóit, hogy csatlakozzanak a hazát védő 
sereghez. 

Pest utcáit puskát, kardot , kaszát ragadó férfiak és ifjak serege lepte el, akik az október 2-i 
dobos riadó hangiára, szakadó esőben jelentkeztek a kijelölt helyeken, hogy a budaörsi 
táborba induljanak. Cegléd, Kecskemét, Abony, Szolnok, Bars és Nógrád önkéntesei is 
megérkeztek lovon, vagy gyalog. Az invalidus laktanyában (mely napjainkban a Fővárosi 
Tanács épülete) 10 000 kaszát osztottak ki közöt tük, mert a fegyveres „honvédsereg háta 
mögé födözetül a biztosítás végett nagy néptömeget kelle elhelyezni." Sőt, „a köztünk lakó 
lengyel rokonok szinte ilyen csapatot alakítva, e napokbann csatlakoznak hadseregünkhöz." 
Belőlük lesz „egy győzhetetlen légió, mely Magyarhonban az emberiség szabadságáért fog 
küzdeni" — mondta a korabeli tudósítás. 

Egy csepp volt a népek tengerében a Pesten lakó franciák 80 fős kis csapata, mely a császári 
seregeket üldöző magyar honvédséggel szándékozott előnyomulni, nogy „egyesüljön a 
szabadszellemű bécsiekkel." 

Elmenetelük előtt esküt tettek: „Je jure de combattre pour la constitution et liberte de la 
Hongr ie . . . " Megfogadták, hogy a magyar szabadságért és alkotmányért „a zsarnok ellen 
becsülettel és bátran narcolnak, a Francia Köztársaság szent zászlaja alatt." A „National" 
francia újság is megdicsérte „a köztársaság ezen fiait, akik a franciákat oly méltóan képviselik 
a Duna távoli partjain." 

Mindmáig nincs pontos adatunk arról, hogy hol harcoltak a franciák. Feltételezhető, hogy 
Perczel Mór tábornok seregében. A kérdés még nyitott , de a francia szabadságharcosok 
megérdemlik, hogy szorgos kutatással feltárjunk minden olyan adatot, amely a polgári 
forradalom külföldi önkénteseire vonatkozik. Köztük azokra a franciákra, akik „republiká-
nus szellemükkel s férfi karjaikkal támogatva a magyar szabadság megrendült oszlopát", — 
midőn a még épülőfélben levő Lánchídon csatába vonultak, harcias tűzzel énekelték a 
Marseillaise-t." 

A magyar szabadságharc európai jelentőségére mutat a Szegedi Hír lap 1849. júniusi 
közlése, hogy „már a görögök is jönnek a szabadságharcunkat segíteni. Ilyen a szabaasághá-
ború; minden nemzet, minden népfaj testvérileg ölelkezik annak dicső zászlói alatt." 

Dr. Kovássy Zoltán 

56 


