
Az országgyűlés 1808. október 18-án a VIII. törvénycikkel elfogadta a múzeumi törvényt, 
és ismételten adakozásra hívták fel a vármegyéket. 1809 tavaszán újból a francia háború fe-
nyegetett, sőt begyűrűzött Magyarországra és Győr mellett Szabadhegyen, június 14-én az 
Eugén olasz alkirály vezérelte franciák legyőzték a részben József nádor vezette, jórészt ma-
gyar nemesi felkelőkből álló csapatokat. Ennek következtében Bihar megyébe, Nagyváradra 
menekítették a könyvtár, illetve múzeum legértékesebb anyagait, és azok csak 1810 márciusá-
ban tértek vissza Pestre. 

Ezekből a háborús évekből mutatok be néhány családi iratot, hogy érzékeljük milyen teher 
nehezedett egy-egy famíliára, s ehhez képest a kultúrára fordított krajcárokból országosan 
milyen jelentős összeg gyűlhetett össze. 

„Tekintetes Nemes Szabólts Vármegyében Curialis Földes Helységében az 1797-dik esztendőben 
Pünköst havában a Földesi Nemes Ifjak lnsurgáltak Felséges Királyunk Parantsolattyára 70 legíny Pa-
ripájával Monderjaival es maga élelmével a Karatsok közzül Karats Pál Fija Karats György vált oda és 
kiszítette az attya Karats Pál ésfijai harman Sándor Pál Mihály, Karats János es Jakab Mihály is került 
mind öszve 200 Renes Forintokban fent írt Karats Sándor fizetet bele 35 Renes forintokat 

Sagottzki vólt akkor a kapitányok 
Ismét másodszor 1800-ban idest ezer nyoltzszázban Földesről lnsurgáltak 30 Legények akkor is fi-

zettünk minden személy 10 R. forintokat 
Ismét harmadikszor lnsurgáltak 1805-dik esztendőben Karats Ferentz vólt a Katona Karats Gergely 

fija és akkor is adtunk mindenőnk 10 Renes Forintokat." 
Amint a leszármazási táblában látom az először nemesi felkelők közé állt György a nagy-

apám nagyapjának a nagyapja volt, az ő múzeumhoz való hozzájárulásának elismervényét itt 
eredetiben láthatjuk. Az ezt aláíró földesi nótárius feljegyzéseire többször hivatkozik a sárréti 
népéletet könyveiben bemutató Szűcs Sándor néprajzkutató, akinek nagyanyja Kemecsei 
Zsuzsanna, Kemecsei Péter jegyző unokája. Ugyancsak 1809-ben kelt még az előző földesi 
jegyző Ujfalusi Szervácziusz Gábor szignójával a magyarosabb kiállítású „Nyugtató Levél" 
Rittók Dániel befizetéséről. Az ő unokájának unokája Ritoók Zsigmond Széchenyi-díjas egye-
temi tanár. Dánielnek a fia Zsigmond volt az Ady Endre nagyváradi káptalani perében eljáró 
Tiszántúli Kerületi Tábla elnöke. Ott látjuk még a Ritoók család iratai között a Nemzeti Szín-
házra 1842-ben 6 Rft 47 kr befizetéséről szóló igazolást. 

A sokszor elmarasztalt nemesség bizony szívén viselte a nemzeti kultúra sorsát. 
Karacs Zsigmond 

A Kossuth-kultusz kezdetei Debrecenben1 

(1848-1861) 
Kossuth Lajos már a polgári forradalom és szabadságharc idején legendák, népdalok, 

ponyvakiadványok és anekdoták hősévé, a nemzeti önrendelkezés és a polgári szabadság élő 
szimbólumává vált, és az maradt mindmáig. A hazai Kossuth-kultusz históriájának számos 
eleme ismert, de átfogó áttekintés a kellő mélységű részletkutatások hiányában még nem ké-
szülhetett. A formálódó történeti képet árnyalhatja, teljesebbé teheti a debreceni vonatkozá-
sok feltárása is: egyrészt a lokális fejlemények általánosítható tanulságaival, másrészt a sajá-
tos vonások felmutatásával. Különös jelentőséget adhat ennek a szándéknak az a tény, hogy a 
nagy államférfi és a város neve több mint másfél évszázada elválaszthatatlanul összefonódik 
a történelmi köztudatban. E hosszú időszak helyi kultikus megnyilvánulásainak számbavé-
telét azonban a rendelkezésre álló időkeret ezúttal nem engedi meg, csupán a kezdeti szakasz, 
nevezetesen az 1848 és 1861 közötti évek fontosabb mozzanatainak felvillantására tehető kí-
sérlet - az eredeti kútfők, leginkább a levéltári iratok és a korabeli újságközlemények alapján. 

1 Elhangzott 2002. július 2-án, a XXX. Honismereti Akadémián, Sátoraljaújhelyen. (Szerk.) 
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Kossuth Lajos és Debrecen kapcsolatának kezdete az 1830-as évek közepére datálható. A 
cívisváros érdeklődő polgárai a kéziratos Országgyűlési és Törvényhatósági Tudósítások lap-
jairól ismerték meg a pályakezdő politikus nevét. Később számosan olvasták a Pesti Hírlap 
példányait, néhányan beléptek a Védegyletbe. Mindazonáltal az egykorú források arról ta-
núskodnak, hogy Kossuth csak az utolsó rendi országgyűlés hónapjaiban került igazán a 
helybeliek figyelmének középpontjába. 

A pozsonyi vitákról, Kossuth felszólalásairól a hírlapi közlemények viszonylag gyorsan és 
részletesen beszámoltak; a város követei szintén rendszeresen, tíz-tizennégy naponként küld-
ték hivatalos jelentéseiket a magisztrátusnak, és ezekben feltűnően gyakran emlegették az al-
sótáblai ellenzék elismert vezéralakjának beszédeit, reformindítványait. Majd amikor a már-
ciusi fordulat hírei eljutottak Debrecenbe, 1848. március 19-én a városi közgyűlés elfogadta a 
diéta és a pesti népgyűlés határozatait, „Kossuth Lajos, Pest megyének érdemes követe pedig, 
mint a békés reformok vezetésében mások felett kitűnő hazafi, közakarattal és szűnni nem 
akaró örömrivalgások között polgárrá választatott." 

Az újságok akkori tudósításaiból kikövetkeztethető, hogy a forradalmi napokban elsőként 
Debrecen fogadta - mai kifejezéssel élve - díszpolgárává a jeles liberális politikust. Vagyis egy 
olyan város, amelyet a kortársak a változtatások elől elzárkózó, meglehetősen maradi közös-
ségnek tartottak. E kétségtelen ellentmondás mindenképpen magyarázatra szorul és talán fel 
is oldható. 

A királyi hatalom, közelebbről a helytartótanács és a kamara szigorú felügyelete, erős szo-
rítása alatt élő szabad királyi városokban általában nehezen törtek utat a reformeszmék. Deb-
recen hangadó, a vezető pozíciókat elfoglaló cívisei felemásan viszonyultak a polgárosodás 
törekvéseihez és ez is konzervatív színezetet adott az itteni politikai életnek. A polgárok tö-
megei pedig a városigazgatás feudális, antidemokratikus szerkezete miatt eleve ki voltak re-
kesztve a közéletből. Mindennek ellenére a reformkorban, különösen a negyvenes években itt 
is kialakult egy kisebb, ám folyton bővülő csoport a helybeli értelmiségiek, főleg az ügyvédek 
és a kollégiumi professzorok, továbbá a műveltebb kereskedők köréből, akik rokonszenvez-
tek az ellenzék követeléseivel, a nemzeti önrendelkezés eszméjével, és főleg a liberálisok mér-
sékeltebb irányzatait támogatták. A Református Kollégium akadémiai tagozatának hallgatói 
közül szintén sokan váltak a polgárosodás és a nemzeti gondolat híveivé, tehát a szűkebb po-
litizáló csoport egy szélesebb, fiatal koránál fogva dinamikus rétegre is támaszkodhatott. A 
városlakók jelentékeny hányada már várta a március közepén bekövetkezett változásokat, hi-
szen a városi reform évek óta foglalkoztatta a helyi közvéleményt és az ország sorsa is érde-
kelte az ittenieket. Ezért március 19-én reggel több ezer ember tolongott a városháza előtt és 
puszta jelenlétével is ösztönözte a szó szoros értelmében vett „korszerű" állásfoglalást. Majd, 
először a magisztrátus történetében, a városlakók, illetve azoknak az ülésterembe befért kép-
viselői közvetlenül beavatkoztak a tanácskozás menetébe, bizonyos értelemben csaknem 
rákényszerítették akaratukat a döntéshozókra. A főbíró, az idős Poroszlay Frigyes egyetértett 
a reformtörekvések egy részével, tehát meggyőződésétől vezérelve hirdette meg és vezette le 
a közgyűlést. A konzervatív szenátorokat és esküdteket viszont a népgyűlés megfélemlítette, 
illetve a bécsi udvar válsága és a pesti események bizonytalanná tették őket. N e m lebecsülen-
dő tény az sem, hogy a változások legbefolyásosabb kerékkötője, az aulikus polgármester, Re-
viczky Menyhért éppen Pozsonyban tartózkodott, mint Bihar vármegye követe. 

Három nap múlva, március 22-én a közgyűlés újabb végzést hozott, mely szerint Batthyá-
ny Lajos gróf kijelölt miniszterelnökhöz örvendő felirat, „Kossuth Lajoshoz pedig mint a fele-
lős minisztérium megnyerése körül rendíthetetlenségénél fogva újabban kitűnt hazafinak kö-
szönő irat küldettetni rendeltetik." A testület egyúttal elhatározta, hogy Barabás Miklós festő-
művésszel elkészítteti István nádor, Batthyány és Kossuth életnagyságú arcképét. Noha 
mindhárman beleegyeztek, a terv a felgyorsult események sodrában elenyészett. 

Véletlen egybeesés, hogy Révész Bálint professzor éppen március 22-én tájékoztatta a Kol-
légium főiskolai tanulóit az európai és hazai változásokról, a nemzeti önrendelkezés kivívásá-
ról, a polgári reformokról, a törvényesség diadaláról. A remekbe szabott szónoklatban hosz-
szan és ékes, sőt túlzó szavakkal méltatta Kossuth szerepét. Egyebek között ezeket mondotta: 
„hazánk nemtője s nagy fija (...) te, ki nemcsak az igazságnak apostola, de a szép, már jelenné 
vált jövőnek is jóslója voltál - te, ki az igazság küzdőteréről, hol letiltatál, hol börtönbe 
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hurcoltatál, - te, az igazság láncot emelt s mégis tántoríthatatlan bajnoka - te, kinek lelked 
gyúlpontja az igazságnak, fogyatkozást nem szenvedő napja a bölcsességnek, szíved élőforrá-
sa a nemes érzelmeknek, nyelved leghatalmasabb fegyvere az ékesszólásnak, te, kinek keze-
idbe tevé le Isten a mózesi csudatevő vesszőt nemzetünk vezérlésében (...) Legyen nagy ne-
ved örök betűkkel írva nemzetünk történetének könyvébe, legyen dicsőítve legkésőbb unoká-
ink által, a nemzet végleheletéig - legyen élted ideálja a nemzet nagyjai szent törekvései-
nek. . ." Noha mondataiban a márciusi napok eufórikus hangulata és Kossuth bátor, céltuda-
tos kiállásának varázsa kétségkívül érződik, fellépését nem a pillanatnyi fellángolás szülte, 
sokkal inkább a reformkori eszmék formálta belső hit. 

Néhány nappal később a nemzetőrségbe önkéntesen jelentkezett kollégiumi diákok előtt 
Péczely József rektor-professzor, aki korábban is a liberalizmus és a polgárosodás eszméinek 
egyik élharcosa, következetes hirdetője volt, szintén igen nagy elismeréssel nyilatkozott Kos-
suth Lajosról, neki tulajdonítva az átalakulás békés formáját: „Egy az értelem a rendi tábla ve-
zérszónoka, lelke, Pest megye egyik rendületlen lelkű követe kebelzáró, minden pártviszályt, 
elvek régi harcait egyszerre megszüntető szónoklatára: hogy csak célirányos, a velünk közös 
kapoccsal összefüggő többi örökös tartományokra is kiterjesztendő, haladéktalan reformok 
által elfordítható a minden órán kitöréssel fenyegető fergeteg." 

Gáborjáni Szabó Botond mutatott rá, hogy a debreceni professzorok beszédei és a reformá-
tus lelkészek most nem idézett prédikációi a több évszázados magyar református világnézeti 
hagyományra és annak teológiai alapelveire épültek. Ezzel függ össze, hogy a bibliai zsidók 
és a jelenkori magyarság szabadságát kiharcoló vezérek között párhuzamot vontak, Kossut-
hot Mózeshez hasonlították. Találóan állapította meg azt is, hogy ezekben az egyházi beszé-
dekben Kossuth magasztalásának „hevessége szinte a blaszfémiához közelít". Különösen 
igaz ez az ugyancsak általa nemrég reprintben újra közzétett, annak idején kéziratban terjesz-
tett, a Kollégiumi Nagykönyvtár Szabadságharci Gyűjteményében őrzött dokumentumra. Ez 
a közismert imádság, a Hiszekegy aktualizált átirata és így hangzik: „Hiszek egy Istenben, hi-
szek egyetlen egy hon fiában, a mi hazafiúnk, Kossuth Lajosban, született Zemplénben, meg-
feszíttetett a budai várban, harmad évre sötét börtönéből feltámada; felméne Pozsonyba, ott 
iile az országgyűlési trónra, és onnét elítélendő a bécsi eleven holtakat. Amen." 

Kossuth népszerűségének növekedéséhez jelentékeny mértékben hozzájárultak a Telegdi 
Kovács Lajos debreceni könyvkereskedő által 1848 tavaszán és nyarán kiadott olcsó, zömmel 
vásárokon árusított ponyvafüzetek. Ezek esztétikai színvonala általában elmarad ugyan az 
igazi irodalom szférájától, ám nagy mennyiségük, magas példányszámuk, azaz tömeges vol-
tuk folytán talán még a viszonylag drága újságoknál is hatékonyabb szerepet játszottak a tör-
ténések megismertetésében, elsősorban a mezővárosi és falusi parasztság, továbbá a nagyobb 
városok plebejus és földművelő népessége körében. Tetemes részt vállaltak Kossuth Lajos 
kezdődő kultuszának terjesztésében, formálásában is. 

Indulásától fogva megkülönböztetett figyelmet fordított Kossuth politikai tevékenységé-
nek, kezdeményezéseinek bemutatására, beszédeinek közlésére az 1848. július 2-án napvilá-
got látott első debreceni (és egyben vidéki) politikai újság, az Alföldi Hírlap. Kiadója a már 
említett Telegdi Kovács Lajos. Szerkesztője, szellemiségének meghatározója a ő testvérbátyja, 
Telegdi Kovách László, a debreceni polgárosodás egyik tevékeny, szinte polihisztor alakja, 
ügyvéd, publicista, író, a reformkori irodalmi folyóiratok munkatársa, egy jeles útikönyv 
szerzője, a polgári bankrendszer kialakításának egyik előharcosa. Társszerkesztője a tőle pár 
évvel fiatalabb Szanka József ügyvéd, a kollégium egykori diákja, szintén a polgári eszmék és 
átalakulás elkötelezett híve. A lap hetente kétszer, 500 példányban jelent meg és szinte mind-
egyik számában előfordult Kossuth neve. Nézeteit „fenntartás nélkül" elfogadták, propagál-
ták. Gyakran emlegették miniszteri intézkedéseit, de egyre inkább az ország irányításában, 
közelebbről a nemzetgyűlés vitáiban vállalt kimagasló szerepét állították előtérbe. Noha a hí-
reket és a képviselőházi felszólalásokat a pesti lapokból vették át, egy-egy megjegyzéssel, jel-
zővel ügyesen kiegészítették azokat. Ily módon is formálták, finomították az olvasóik köré-
ben élő Kossuth-képet. Különösen sokra becsülték a nemzeti önrendelkezés védelmére és az 
önálló nemzeti hadsereg megteremtésére irányuló erőfeszítéseit, továbbá a radikális szélsősé-
gesek visszaszorítását célzó törekvéseit. 
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Egyéb forrásaink is bizonyítják, hogy a Honvédelmi Bizottmány elnökét a debreceni lakos-
ság tisztelte és szerette, és a ragaszkodás érzése tovább mélyült, amikor személyesen is megis-
merték. Nagymértékben hozzájárult ehhez Kossuth megnyerő egyénisége, a puritán cívisek 
számára vonzó, egyszerű magatartása, hihetetlen munkabírása és lenyűgöző szónoki ereje. 

Kossuth Lajos 1849. január l-jén tudatta Debrecen elöljáróival, hogy az országgyűlés és a 
kormány előző nap úgy határozott: az osztrák seregtől fenyegetett Pestről ide teszi át szék-
helyét. A város felbolydult, az emberek izgatottan várták a vendégeket, mindenekelőtt a kor-
mány fejét. Rá mindenki kíváncsi volt. A rendkívüli télben meghűlt az úton, ezért némi késés-
sel érkezett meg. Előre küldte „A Nemzet Kormánya nevében!" című kiáltványát, amelyben 
„a szabadság őrvárosá"-nak nevezte Debrecent. Az Alföldi Hírlap közölte, majd tízezer pél-
dányban kinyomtatták. A ragyogó, megejtő stílusban fogalmazott szöveget már sokan olvas-
ták, amikor január 7-én, vasárnap déli egy órakor a szolgálatot teljesítő kapuőr az imént jelzett 
Mózes-toposz konkrét megnyilvánulásaként a hivatott népvezérnek kijáró reménykedő áhí-
tattal jegyezte be naplókönyvébe: „Kossuth, Magyarok Mózese." A Szabadság, vagyis a vá-
rosházától a Nagytemplomig nyúló téren pedig - az Alföldi Hírlap közleménye szerint - „da-
cára a dermesztő hidegnek s a többször meghiúsult várakozásnak - roppant néptömeg öröm-
éljenzése között fogadtatott". Harmadnap január 9-én heti vásár lévén, a környékről is na-
gyon sokan jöttek a városba. Kossuth voltaképpen ekkor mutatkozott be a népnek. A városhá-
zával szemben álló, ún. Szilágyi-ház erkélyéről szólott a tömeghez. „Szavai a szabadság s az 
örök igazság lángbeszéde" - lelkendezett a helyi lap tudósítója. 

A legnagyobb magyar város igazolta Kossuth reményeit: támasza volt s harcban és később 
támasza a függetlenség kikiáltásában. Debrecen vállalta a szabadságharc anyagi terheit, a nép 
pedig - Kemény Zsigmond szavaival - a „bálványozásig imádta" és feltétlenül kész volt 
„Kossuth akaratját úgyis, mint a kormány vezetőjéét, úgyis, mint individiumét, teljesíteni". 
Kemény úgy vélte és ebben aligha tévedett, hogy Kossuth egyebek között azért vállalkozott a 
trónfosztás kimondására, mert maga mögött érezte a debreceni, sőt az egész tiszavidéki nép 
támogatását. 

Április 14-én valóban zsúfolásig megtelt a Nagytemplom, ahol a népgyűlés hangulatában 
folyó ülésén a nemzetgyűlés kinyilvánította az ország függetlenségét. Másnap a városi köz-
gyűlés és a Tiszántúli Református Egyházkerület vezetése hódoló nyilatkozatot intézett a kor-
mányzóelnökhöz. Este Debrecen lakossága fáklyászenével köszöntötte, amikor a Kossuth 
mellett erősen elkötelezett, egyébként is a polgári átalakulás odaadó propagátoraként ismert, 
közkedvelt református prédikátor, Könyves Tóth Mihály rövid beszédben üdvözölte: el-
mondta, „hogy a kormányelnök és a haza egy testté lettek, hogy e nemzetnek bizodalma, re-
ménye, hite egy férfiúban összpontosul s ez a férfi Kossuth Lajos..." 

A városvezetés pedig újból és újból kijelentette, hogy méltó akar lenni „a nemzet szabadsá-
ga őrvárosának magasztos nevezetére", majd a kormány, illetve Kossuth eltávozásakor, júni-
us 6-án a képviselő-testület ismételten megerősítette „az ország kormányzója iránt" érzett 
„rendületlen" bizalmát és leszögezte: „e férfiú egész pályája, kit isteni gondviselés szólított a 
magyar kormány élére, kezességet nyújt, hogy e város virágzásának további jövendője jelen-
né varázsoltatik át . . ." 

„Egy fényes meteor pályája a magyar közélet láthatárán. Letűnte után sem szűnt meg a va-
rázs, mely alatt állottak szemlélői" - írta Kossuth Lajosról egy évvel a szabadságharc leverését 
követően az egykori kollégiumi diák, a fiatal Csengery Antal. Megállapítása igaz Debrecenre 
is, hiszen amikor a császári önkény rátelepedett a cívisvárosra, a dicső napok, hónapok és az 
immár számkivetett politikus emléke tovább élt. 

A hatóságok tiltó rendelkezései sem tudták ezt megakadályozni, sőt a gyors egymásután-
ban érkező utasítások még elő is segítették a volt kormányzó tiszteletének ébrentartását. Jól 
érzékeltetik ezt az 1848-1849-es kiadványok és a forradalmi eseményekről frissen megjelent 
külföldi és hazai könyvek, füzetek elkobzására irányuló, meg-megújuló, ám teljes sikert egy-
szer sem eredményező kísérletek. Jellemző epizód a Telegdi Kovács Lajos ellen indított eljá-
rás. 1850 elején forradalmi tartalmú ponyvafüzetei árusításával vádolták, ám ezt nem tudták 
rábizonyítani. Áprilisban a pesti Heckenast Gusztáv kiadványainak terjesztése miatt vonták 
felelősségre. A könyvkereskedő fennmaradt üzleti naplóiban valóban olvasható, hogy nála 
vásárolták a Menekvés Debreczenbe, A magyar forradalom napjai 1849. július elsője után, A magyar 



fórradalom története 1848- és 49-ben, A magyar forradalom férfiai 1848/49-ből című könyveket - az 
utóbbi három szerzője a majdani neves történész, az ifjú Szilágyi Sándor - , továbbá Heinrich 
Levitschnigg osztrák hírlapíró Kossuth und seine Bannerschaft című írásának és a Kossuth parla-
menti élete című összeállításnak a két-két kötetét. Ugyancsak forgalmazta a Magyar forradalmi 
adattár című sorozat első darabjaként közzétett Kossuth a forradalom végnapjairól című röpira-
tot; ez tartalmazta Kossuth híres vidini proklamációját, amelyben kifejtette távozásának okait 
és először vádolta meg Görgey Artúrt az árulással, ugyanitt kemény szavakkal ostorozta a 
jogtipró osztrák császárt. A hadsereg-parancsnokság utasítására a kerületi főispán által elren-
delt házkutatás alkalmával Telegdi Kovács elismerte, hogy az utóbbi füzetből rendelt húsz 
darabot és mindet eladta, „de minthogy többnyire vidékre ismeretlenek vitték el - neveiket 
meg nem tudja mondani . . . " Komoly kockázatot vállalt ezzel a kijelentésével, mert egyik 
pénztárkönyvének tanúsága szerint két vásárló (a tetétleni református lelkész és a Református 
Kollégium könyvtára) nevét pontosan feljegyezte, de a helybeli rendőrök szerencsére nem ér-
deklődtek az üzleti dokumentumok felől. A karakán Telegdi Kovács a második kihallgatáson 
sem hátrált meg, sőt hogy szavai még nagyobb nyomatékot nyerjenek és a debreceni vezetést 
is mentesítse a további zaklatás alól, írásban is visszautasította a vádakat: „mivel azon köny-
vecske a hírlapokban csaknem naponként hirdetve volt, s iránta semmi eltiltó parancs hoz-
zám nem érkezett, mígnem tökéletesen betiltatott - nem voltam figyelemmel az eladásban, 
teljességgel nem tudom, kiknek adtam el; annyival is inkább, mivel éppen egy hétfőn délután 
érkezvén a könyvek, másnap a keddi heti vásár alkalmával többnyire idegenek által vétettek 
meg. - A vásárlók neve, lakása felől egyáltalában nem tudakozódtam, nem lévén az szokás-
ban semmiféle kereskedésben." Végül is az öntudatos és okos érvelés meggyőzte a főispánt, 
beletörődött az újabb kudarcba. A magánházaknál és a kollégiumi könyvtárban tartott hely-
színi vizsgálatokat szintén nem szorgalmazták a városban. 

Eleinte még a helyi lapok is le-leírták Kossuth nevét. A Debrecen-Nagyváradi Értesítő című 
hirdetési újság a bécsi és a pesti kormánylapokból átvett híreket közölt a volt kormányzóról és 
családjáról, a Sumlában (Sumenben) történtekről, majd a menekültek Kis-Ázsiába, Kiuta-
hiába való száműzetéséről. Az 1850. július elejétől mintegy három hónapon át megjelent szép-
irodalmi orgánum, a Csokonai Lapok pedig hol nyíltan, hol a sorok közé rejtve emlékezett meg 
Kossuthról. A cikkek és a versek egyértelműen tükrözik, hogy ekkor még valami titkos re-
mény is ott bujkált az emberek lelkében: hátha mégis újrakezdhető, ami veszni látszik; hátha 
„Kossuth apánk" sem örökre távozott. A csodavárás nemegyszer különféle mendemondákat 
és misztikumba hajló híreszteléseket szült. 1851-ben a hirdetési lap Kossuthot érintő közlemé-
nyeinek túlnyomó többsége az angliai és amerikai utazás előkészületeiről szólt, de magáról e 
fontos eseményről már nem számolhatott be. Az osztrák sajtóigazgatás rendjének átalakításá-
val újabb korlátozásokat léptettek életbe, így megtiltották az emigrációval és Kossuthtal kap-
csolatos információk közreadását is. A polgári forradalomra és a fegyveres szabadságharcra, 
különösen Kossuth Lajosra emlékeztető pesti és külföldi nyomtatványok kiadását, beáramlá-
sát, forgalmazását szintén megszorították, ezért 1852-től Telegdi Kovács Lajos pénztári napló-
iból is eltűntek az ilyen tartalmú bejegyzések. 

Ezután hosszú-hosszú évek teltek el és Kossuth Lajos nevét a debreceniek sem a helybeli 
hirdetési lapban nem olvashatták, sem más nyilvános fórumokon nem hallhatták. Az egykori 
kormányzó, a többször megcsodált ragyogó szónok emléke a családi és baráti összejövetelek-
re szorult vissza. Bár ezeken is óvatosan emlegették, mert tartani kellett a titkosrendőrség 
csaknem mindenütt jelenlévő besúgóitól. Miután a hatalom a magánleveleket is ellenőriztet-
te, a kései kutató csak abban bízhat, hogy egy-két lappangó napló szolgáltathat adatokat a rej-
tett Kossuth-kultusz jeleiről. Egyelőre azonban ilyen forrást nem ismerünk. 

Miután az önkényuralom szorítása valamelyest lazult, elemi erővel tört felszínre az egy-
szer már megízlelt politikai önrendelkezés igénye, ismét fel-felbukkantak a Kossuth Lajost és 
tábornokait, politikus társait visszaváró megnyilatkozások. Erősítették ezt a hitet az 
olasz-osztrák háborúról, továbbá a franciáknak az olaszok számára nyújtott katonai segítség-
ről és a magyar sereg szerveződéséről érkező hírek. 

Debrecenben 1859. május l-jén reggel a városháza falán egy vakmerő császárellenes, 
„Huncut a császár. Hirdetés" című plakátra bukkantak, másnap hajnalban pedig a csend-
őr-járőr a kistemplom oldalán „Magyarok" címmel a Kossuth Lajos hazajövetelének reményét 
ébresztgető verses röplapot fedezett fel. A helyi katonai állomásparancsnokság illetékes tiszt-
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je úgy vélte, a két falragasz ugyanazon kéz műve, a gyatra helyesírásból pedig arra következ-
tetett, hogy szerzőjük a kevésbé iskolázott néprétegekhez tartozik. Szerinte a vers alatt olvas-
ható Debreczenyi Tanuló Társaság megnevezés félrevezető, az igazi tettesről (vagy tettesek-
ről) akarja elterelni a hatóságok figyelmét. Természetesen elképzelhető a fordítottja is: való-
ban a Református Kollégium főiskolás diákjainak illegális csoportja szerkesztette mindkét iro-
mányt és a „hirdetés" mondatait célzatosan torzították el. 

Egy évvel később, az olasz szabadságküzdelem sikerei és a magyarok ottani hősies helytál-
lása nyomán még nagyobb méreteket öltött a nemzeti mozgalom. 1860. augusztus 23-án vir-
radatkor Debrecenben is találtak négy, kézzel írt plakátot, amelyek Kossuth és Klapka, vagyis 
a magyar sereg közeli hazatértét jósolta. Bő három hónap múltán már az utcán is éltették Gari-
baldit és Kossuthot, akiknek neve ekkor fonódott egybe a magyar köztudatban. 

Az októberi diploma kibocsátását követő enyhülési szakaszban újjászerveződtek a 48-as 
közigazgatási testületek. Több megyében és néhány városban a bizottmányokba, illetve kép-
viselő-testületekbe beválasztottak emigránsokat, így egy-két helyen Kossuth Lajost is. Alig-
hanem ezek a példák lebeghettek a debreceni városi közgyűlés tagjainak szeme előtt, amikor 
első ülésükön, 1861. február 6-án hasonlóan cselekedtek. Némi vita után, többségi szavazással 
28 tiszteletbeli képviselőt választottak, köztük Kossuth Lajost. Jórészt liberális politikusok és 
48-as tábornokok szerepeltek a listán, de ott állt néhány császárhű főhivatalnok és két katoli-
kus főpap neve is. A látványos és nemes gesztus, amely részben az őszinte, mélyen gyökere-
ző, sokáig elfojtott hazafias lelkesedés, részben a kordivat szülötte, csupán múló közjáték 
volt. (A levéltári iratokban annak sincs nyoma, hogy az itthon élő személyeknek elküldték az 
értesítést a határozatról. Kossuthnak és számkivetett társainak nem is igen küldhették volna.) 

Élénken foglalkoztak Kossuth Lajos és az itáliai emigránsok sorsával, politikai erőfeszíté-
seivel, a magyar országgyűléshez fűződő viszonyával az átmeneti sajtószabadság áldásait él-
vező, egyre-másra megjelenő debreceni újságok és ún. röpívek. Közös jellemzőjük, hogy a cí-
visvárosban is felerősödött Kossuth-váró hangulat visszhangzott hasábjaikon. Leginkább a 
népies vagy népieskedő hangvétellel - prózában vagy versben - találkozunk, de igényesebb 
eszmefuttatások is napvilágot láttak. 

A helyi néplapok talán legszínvonalasabb terméke, A Nép Barátja közölte 1861 tavaszán az 
első debreceni Kossuth-biográfiát. Szerzője minden bizonnyal a szerkesztő, egy fiatal váltó-
törvényszéki jegyző, a jogvégzett Báthory Sándor volt. Az életrajz laudációval kezdődik: 
„Századunk egyik legnagyobb férfiáról szólók kedves polgártársaimnak, oly férfiúról, kinek 
neve a széles világon közösen ismert, szeretett és tisztelt." Majd felidézte az egykori debreceni 
napokat, aztán másfél oldalon keresztül vázolta Kossuth pályáját, tényszerűen, tárgyilagosan. 
(A cím alatt egy fametszetes, csekély esztétikai értéket képviselő portré látható. Névaláírás 
nincs, de feltételezhető, hogy a már csaknem teljesen elfeledett pesti Huszka Lajos rajzolta, 
aki ez idő tájt gyakran dolgozott a lap kiadójának, Telegdi Kovács Lajosnak. Nem zárható ki 
az sem, hogy az egyik helyi üzlet kirakatába hozatott két Kossuth-arckép valamelyikének a 
másolata.) Báthory Sándor lapjában tűnt fel először Debrecenben Kossuth nevének szinoni-
májaként az „ünnepelt hazánkfia", illetve a később országszerte állandó, elmaradhatatlan 
epitheton omansként használt „nagy hazánkfia" szókapcsolat. 

Augusztus elején egy verses poéma jelent meg a szabadságharc egykori vezéréről. Mészá-
ros Károly írta és adta ki. ő a debreceni Református Kollégiumban jogot tanult, 
1848-1849-ben tüzérfőhadnagyként szolgált, majd a cívisvárosban telepedett le, 1861-ben az 
élclap és a politikai közlöny tulajdonságait ötvöző néplapot szerkesztett. Versezeteivel a deb-
receni diákköltészet hagyományait kívánta folytatni. A Kossuth Lajos búcsúja a magyar néphez 
címet viselő, huszonkét oldalas költeménye azt a szituációt eleveníti fel, amikor hőse 1849 
nyarán elhagyta az országot. A sok-sok közhelyes szólamot, kifejezést („véres harcok", „sötét 
gyász", „vérpatak", „rengő bölcső" stb.) használó költő elsiratja az elesett harcosokat, szomo-
rúan emlegeti a bujdosásra kényszerült bátor vitézeket, árulásnak minősíti a nemzet bukását. 
Kossuth könnyezve búcsúzik szeretett szülei emlékétől és gyermekéveitől; felidézi ifjúkorát, 
fogságát, a nemzet jobb jövőjéért és a zsarnokság ellen vívott küzdelmeit. Büszke örömmel 
tölti el a vereség után is „a szabadság / Tündöklő napja", amely a „szegény pór" és a „gazdag 
nemes" kölcsönös bizalmának köszönhető. Az Istenhez fohászkodik, hogy haragjának tüze 
sújtson le a vétkesekre, az ország megrontóira, zúzza össze az önkény bilincseit. S e remény 



himnikus látomásával zárul a költői elbeszélés: „Porba hull majd ekkor / A zsarnoknak trón-
ja, / Mert nem lesz Istene, / Ki többé megóvja. / S a népjog, szabadság / Védő Istenének / 
Milliók szájából / Hangzik hálaének." 

Mészáros Károly poémája nem jelentős irodalmi alkotás, ám néhány részlete, lendülete, iz-
zó érzelemvilága felül emeli a hasonló ponyvafüzetek átlagán. Fontosabb ennél, hogy a köz-
nép és a politikai vezetőréteg egy részének érzéseit, gondolatait verselte meg, nem riadva 
vissza a költői túlzásoktól sem. Dankó Imre találó szavaival: „túlmutat a debreceni Kos-
suth-kultuszon, és az egész magyarság Kossuth-szeretetét fejezi ki." Hatására nincs közvetlen 
forrásunk, de feltételezhető, hogy a vásárok népe a hatezer példányban kinyomtatott, olcsó 
füzetből sokat megvásárolt és lelkesedett, elmerengett, esetleg csendesen siránkozott a sorain. 
S még erősebben hitte: jöhet, jön még a magyarra szebb jövő. 

A debreceni lapokban 1861. október végén jelentek meg az utolsó közlemények, amelyek 
Kossuth Lajosról szót ejtettek. November 5-én az uralkodó leiratban rendelte el a kormányzás 
új rendszerének, a „provizórium"-nak a bevezetését, vagyis az önkényuralom visszaállítását. 

A debreceni Kossuth-kultusz kibontakozása egyelőre félbeszakadt. 
Bényei Miklós 

125 éve született Gombocz Zoltán 
1887. június 18-án született Gombocz Zoltán, a XX. század egyik legsokoldalúbb, legna-

gyobb hatású nyelvtudósa, a budapesti egyetem legendás professzora, az MTA nemzetközi-
leg is ismert és elismert tagja. A középiskolát szülővárosában, Sopronban, az evangélikus líce-
umban végezte. Már a szűkebb és tágabb családi környezet is elmélyült tanulásra, széles körű 
művelődésre sarkallta. Apja, Gombocz Miklós evangélikus pap és tanár, majd középiskolai 
igazgató; öccse, Gombocz Endre botanikus, 1939-től szintén akadémikus. Unokatestvére Tol-
nai Vilmos, anyai nagybátyja Lehr Albert, mindketten ismert nyelvészek. 

A fiatal Gombocz Zoltán korán kezdett érdeklődni a nyelvek és az irodalom iránt, s későb-
bi magas szintű nyelvismeretét nemcsak a tudomány, hanem a kulturális diplomácia terén is 
kamatoztatta. Kedvenc idegen nyelve a francia volt: a középiskola elvégzése után a budapest i 
egyetem magyar-francia szakán folytatta tanulmányait. 

Az egyetemi tanulmányok mellett pályája alakulására döntő befolyást gyakorolt az, hogy 
felvételt nyert az akkor induló Eötvös Collegiumba, amely rövid idő alatt a magyar oktatás-
ügy és tudósképzés kulcsfontosságú intézményévé vált. A kiváló tanári kar, a gazdag könyv-
ár, a tudományos kutatást életformaként közvetítő szellemiség új típusú, modern értelmiség 
kiformálását szolgálta. A századforduló Magyarországa - örökölt nehézségei ellenére - Euró-
pa élvonalát célozta meg, nemcsak dinamikusan fejlődő gazdaságával, hanem pezsgő kultu-
rális és tudományos életével is. A kor tudománypolitikusai, kulturális vezetői felismerték: a 
leggyorsabban megtérülő befektetés az emberi tudás. Fiatalok százait küldték Európa híres 
egyetemeire, mindenekelőtt Németországba és Franciaországba. Gombocz Zoltán is hamar 
elkezdte a külföldi tapasztalatszerzést: Párizs, Lipcse, Uppsala, Helsinki jelezték továbbkép-
zésének állomásait. 

Tudományos karrierje szépen ívelt fölfelé: 1900-ban bölcsészdoktor, az Eötvös Collegium 
tanára, 1906-ban egyetemi magántanári képesítést szerez, 1914-ben a kolozsvári egyetem pro-
fesszora, az ural-altáji tanszék vezetője. Időközben, 1905-ben - 28 évesen! - az MTA levelező 
tagjai közé választja. A rendes tagságot 1922-ben nyeri el, 1933-tól haláláig a Nyelv- és Iroda-
lomtudományi Osztály elnöke. Széles körű érdeklődése már pályája elején megmutatkozik: 
foglalkozik kísérleti fonetikával, jelentéstörténettel, összehasonlító nyelvészettel, obi-ugor ta-
nulmányokkal (főleg a vogul nyelv kérdéseivel), jövevényszó-kutatással és kontaktológiával. 
Az utóbbi téren legnevezetesebbek azok az összefoglalásai, amelyek a magyar nyelv honfog-
lalás előtti török kapcsolatait, jövevényszavait tekintik át. 


