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A három fi út akaratuk szerint egy sírban temették el a kunszentmiklósi Felszegi temető-
ben. E sír a szabadságszerető magyarok mindenkori kultikus emlékezőhelye lett.

Szülőházuk, az 1820-ban épült Virágh-kúria a hős fi úk édesapjának, Virágh Pálnak, 
Kunszentmiklós város kilencszeres főbírájának a remekműve. Az ország egyik legszebb 
klasszicista kúriája remélhetőleg hamarosan múzeumként fogja szolgálni a mindenkori 
magyar szabadság ügyét, emlékezetét és a hagyományőrzés nemes feladatát.

A helyi Felső-Kiskunsági Emlékek Háza jelenleg is kiállításon mutatja be a Virágh csa-
lád és az 1848–49-es szabadságharc emlékeit. A legújabb relikvia, a kalandos úton gyűjte-
ményembe került eredeti lista, amelyet Haynau Aradi Katonai Haditörvényszéke állított 
össze az aradi foglyokról. 318 olyan katona nevét tartalmazza, akik a forradalom hírére 
a szabadságharcosok oldalára álltak, noha előtte az osztrák hadsereg tisztjei voltak. Őket 
hazaárulás vádjával halálra és teljes vagyonvesztésre ítélték. Virágh Gedeon a lista 299. 
helyén van feltűntetve.

Virágh Gedeon hőstette Jókai Mórt is megihlette: A kőszívű ember fi ai című regényé-
ben Baradlay Richárd alakja felismerhető benne. Sára Sándor Nyolcvan huszár című fi lmje 
hűen mutatja a hazaszökő katonák hősiességét, mártíriumát, de a Nádor-huszárok hazaté-
rése sikeresebbnek bizonyult, mint a fi lmbeli huszárok tragikus élete.

„Előbb születtem magyarnak, csak azután lettem katona.” – indokolta Virágh Gedeon 
szökését a haditörvényszék előtt.

A Virágh fi úk példáját hungarikum címre pályáztatta a kunszentmiklósi önkormányzat.
Fülöpszállási Székely Gábor

’48 emlékezete Lovászpatonán
Évszázadok jönnek, évtizedek múlnak, de a forradalom és a szabadságharc dicső emléke 
nem halványul a magyar szívekben. Képzett szakemberek és lelkes helytörténészek egyre 
újabb és újabb kutatási eredményei kerülnek napvilágra, amelyekből mélyebben megis-
merhetjük a forradalom és a szabadságharc nagyjait, mindennapi hőseit és a dicső eszmék 
lelkes hirdetőit, ébrentartóit. Ezen emlékek felkutatásában, ápolásában szülőfalumat, Lo-
vászpatonát is az élenjárók között találjuk. 

A szabadságharc idején harci cselekményekre itt nem került sor. Helyi eseménynek csak 
az számított, hogy 1849 júniusában az ihászi ütközet után falunk határában állomásozott 
seregével Kmety György ezredes. 

A temetőnkben azonban nyugszanak ’48-as nemzetőrök. Sáry György, Minderlein Igná-
cz és Kovács György sírkövét az utóbbi években újíttatta fel az önkormányzat, de ismere-
teink vannak arról is, hogy a komáromi várőrségben teljesített szolgálatot a szabadságharc 
idején a lovászpatonai születésű Pozsgai Károly hadnagy is.

A köztudatban kevéssé ismert, hogy a szabadságharc bukása után 12 évig falunkban élt, 
vagy inkább bújdosott Rajcsányi János lelkész, középiskolai és teológiai tanár, 1849-ben ha-
lálra ítélt forradalmár. Emberi nagyságát, forradalmi múltját, egyháztörténeti tevékenysé-
gét az utókor méltatlanul, alig ismeri. Pedig a forradalom idején 33 éves nagyvelegi lelkész 
szónoklatainak, szervező erejének köszönhetően 67 nagyvelegi ifj ú vonult Kossuth zászlaja 
alá, és tett nemzetőri esküt. Ő maga a szabadságharc idején Perczel Mór hadtestében szol-
gált. A világosi fegyverletétel után a „rebellisnek” nyilvánított Nagyveleget is megszállták a 
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császári csapatok. Jablonovsky császári és királyi vezérőrnagy Haynaunak jelentette 1849. 
augusztus 29-én: „Augusztus 25-én Nagyveleg községben a nemzetőrök tulajdonában lévő 
elrejtett fegyverek után kutattunk. A rossz szellemű községet megbüntettük: 10 vágómarhát, 
50 mérő zabot, 30 vödör bort rekviráltunk. Az elégedetlenséget szító papot nem tudtuk letar-
tóztatni, mivel csapatunk érkezése előtt elbujdosott.” Rajcsányi lelkész a templomkertben 
lévő diófán rejtőzködött, és onnan nézte, hogyan dúlják fel a paplakot a császári katonák. 
Miután besötétedett, lemászott a fáról, és sorstársaihoz menekült. Ezzel kezdődött a lel-
kész évtizedes bujdosása. Ami jogos óvatosság volt az ő részéről, hisz harcostársait, köztük 
a csákberényi papokat letartóztatták és Nagyigmándon kivégezték. Rajcsányit távollété-
ben ítélték halálra, de elfogni nem tudták. 

Rövid szentmártonkátai, majd soproni tanítóskodás után 1857. augusztus 9-én érkezett 
Lovászpatonára és költözött be az evangélikus lelkészlakba. Itteni tevékenységére rányom-
ta bélyegét a forradalmi múlt, az országos közszerepléstől történő kényszerű tartózkodás.  
Az egész falu nagy tisztelettel és szeretettel vette körül. Minden bizonnyal itt írta meg hazá-
jának történelmét az ifj úság számára érthető nyelven, hazafi as szellemben, melynek címe: 
Magyarország története. Az Ifj úságnak. (Pesten, 1860). Lovászpatonán érte a kiegyezés híre 
is. 1867 után az általa írt történelemkönyvből tanultak a magyar középiskolákban. Íróként 
a forradalom és a magyar szabadságharc volt a kiemelt témája. Írói munkásságát és az 
1848–1849-es szerepvállalását a szabadságharcban több írás méltatta.

Sáry György nemzetőr sírja
(Magyar Zoltán felvétele)

Minderlein Ignác nemzetőr sírja
(Magyar Zoltán felvétele)
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A lovászpatonai temető rejti azt a megkopott vörösmárvány sírkeresztet is, amelyen már 
alig olvasható a felirat: „Tisztelendő Rajcsányi Jánosnőnek Rufs Zsuzsannának a felejthetlen 
s kipótolhatlan nőnek. Sept 12, 1861. Érte holtig bánatos férje”. 

A lelkész 1869-ben hagyta el Lovászpatonát. Sopronban még 6 évig teológiát tanított, 
majd a Győr megyei Vadosfán folytatta lelkészi tevékenységét. Itt érte a halál 1889. ápri-
lis 14-én. Hősi alakja a XX. században méltatlanul elhomályosult. A vadosfai temetőben 
azonban minden március 15-én nemzetiszín szalagot kötnek sírkövére, hirdetve  e lelkes 
történelmi személyiség, Rajcsányi János emlékét.

Épp a forradalmár lelkész halálának évében történt, hogy a magyar szabadságharc leg-
nagyobb alakját, szellemi vezérét, Kossuth Lajost a császári udvar célzott rendelete meg-
fosztotta magyar állampolgárságától. A visszahonosítási mozgalomnak lelkes híve volt 
Lovászpatona is. A kezdeményezők között ott van a közeli Gicz–Páltelekpuszta földbir-
tokosa, a ’48-as szabadságharc huszárszázadosa, Gelsei Bíró Vincze is. Fia, aki Kossuth 
Lajos keresztgyermeke volt és Lovászpatonán élt, élete végéig  hirdette a településen ’48 
dicsőségét. 1892-ben pedig Lovászpatona is jegyzőkönyvbe foglalta első díszpolgárának, a 
magyar szabadság legnagyobb apostolának, Kossuth Lajosnak a nevét. Nem sokkal később 
bensőséges ünneplés keretében adták Kossuth nevét eleink főutcánknak és a Glatz Nagy-
vendéglő melletti térnek.

Ebben az időben Lovászpatona 
földesurai a Medgyesi Somogyi-
ak voltak, akik szoros baráti kap-
csolatot ápoltak a közeli Kisdém 
uraival, a  Meszlényi családdal.  Is-
meretes, hogy Kossuth feleségének, 
Meszlényi Teréziának a testvérei 
közül a legkisebbnek, Meszlényi 
Ödönnek a keresztszülei a lovász-
patonai Somogyi grófék voltak.

Amikor 1894-ben Kossuth 
apánk hamvait hazaszállították, 
gyászba, könnybe és imába borult 
Lovászpatona is. A közel félmilli-
ós temetési menetben a patonaiak 
is elkísérték végső útjára a Kere-
pesi úti temetőbe. A nemzet kertjeinek tarka virágait a gyászolók 2871 koszorúba fonva 
fektették sírjára. Az e koszorúkból emlékül tépett, azóta kóróvá száradt csokrot a leg-
utóbbi időkig őrizték Lovászpatonán az itt szolgáló Szalay Mihály tiszteletes családjának 
tagjai. A tiszteletes unokája, Pölöskei István beszéli el, hogy jól emlékezik egy őszülő 
hajtincsre, amely Kossuthé volt, s amelyet nagy becsben tartottak szülei. A Kossuth-relik-
viák valószínűleg Bognár Endre korábbi lovászpatonai lelkész hagyatékából származtak, 
hiszen Bognár Endréné Leporinyi Auguszta komornaként dolgozott annál az Ihász csa-
ládnál, amelynek fi a, Ihász Dániel életre szóló barátja, harcostársa volt Kossuthnak. A 
temetés után fél évre gyászba borult Lovászpatona. Még a lakodalmakban is mellőzték 
a zenét.

Azóta egy egész évszázad telt el, de mi, a nagy idők örökösei híven őrizzük Kossuth 
apánk szellemi hagyatékát. Erre emlékeztet a róla elnevezett Kossuth utcánk, Kossuth te-
rünk, ő maga mint falunk első díszpolgára, a közeli csárdapusztai Kossuth-kápolna, a fa-

A Kossuth nevét és emlékét őrző
XIX. századi utcatábla (Magyar Zoltán felvétele)
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lunk szülötte Babics Antal orvosprofesszor Kossuth-díja, a falumúzeumban őrzött egykori 
Kossuth-címeres rádió, a ma is hallgatott Kossuth rádió, az Öreg-hegyen még itt-ott ma is 
termő Kossuth-körtefa, az ünnepi asztalokra kerülő Kossuth-kifl i, s az immár hagyomá-
nyossá vált nyári gyerektáborunkban alkalmazott népszerű fi zetőeszköz,  a Kossuth-ban-
kó is. „Kossuth és ’48 emlékezete. Kossuth utcatábla a Babics-házon” címmel a Lovászpato-
nai Települési Értéktárban helyi értékként is megörökíttetett.

Bartha Lászlóné Borsó Katalin

Kiskőrös legrégebbi Petőfi -szobrai
AZ „ÖREG PETŐFI”: 1861, AVAGY 1862?

Kiskőrös legnagyobb szülötte Petőfi  Sándor költő, akinek kultusza a településen már igen 
korán, az 1848–49-et követő neoabszolutizmus éveiben elkezdett kialakulni. Sárkány János 
evangélikus lelkész 1857-ben közölte először az országgal a Vasárnapi Újság című folyó-
iratban, hogy kortársként meg tudja erősíteni, illetve bizonyítékokkal rendelkezik, hogy 
Petőfi  Kiskőrösön született,1 útjára indítva ezzel egy évszázados vitát, amelyet elsősorban 
Kiskőrös és Félegyháza, utóbb Szabadszállás vívtak a szülővárosi címért, s amelyre pontot 
csupán a Magyar Tudományos Akadémia tett 1960-ban, Kiskőrös és Kiskunfélegyháza ja-
vára is döntve.

Még a kiskőrösi szülőház birtokbavétele előtt sor került a világon első köztéri Petőfi -szo-
bor felállítására, igaz egy igencsak kalandos történet végén, nagy nehézségek árán.

Maga a szoborállítás gondolata 1860-ban, Kiss Lajos tímármester újonnan elkészült la-
kóházának avató vacsoráján merült fel. Az estebéden részt vett a város iparos és értelmiségi 
vezető rétegének számos tagja, így Blázy Lajos evangélikus lelkész, Gohér Mihály többször 
volt bíró, Raksányi József jegyző, a Tepliczky család több tagja, Dúl István kovácsmester, 
Adamits János és Kőrösi György szabómesterek, Zselló Lajos, Krnuch Károly tanítók, Szily 
Dániel ügyvéd.2 Az anekdota szerint a jó hangulatú evés-ivás, mulatozás vége felé Blázy 
lelkész szólásra emelkedett és rövid, de annál lelkesebb beszédében kérte fel a jelenlévőket, 
hogy adakozzanak a város részére, hogy szobrot állíthassanak Petőfi  Sándornak. A felaján-
lások nagy száma közepette még aznap összegyűlt a szükséges anyagi rész.3

A sikeres gyűjtés után megtárgyalták, hogy Adamits és Kőrösi a következő héten alap-
anyagot vásárolni mennek Pestre, akkor majd magukkal viszik Raksányi jegyzőt is, és 
megrendelik az alkotást a Gerenday és Fia kőfaragó cégnél. Így is történt. Szintén a jegyző 
szállította le a puha sóskúti mészövet, amiből a szobor készült, majd 1861 tavaszán a fara-
gók elkészítették a szobrot, amelyet azután a megrendelők textilárujuk közé rejtve haza-
csempésztek Kiskőrösre.4

Közben már kijelölték a felállítás helyét, az Ágostai Hitvallású Evangélikus Népiskola 
előtti téren, a piachoz közel. Akácfákat ültettek, parkosítottak, s várták a költő halálának 

1 Vasárnapi Újság 1857. 9. szám. Ugyancsak neki köszönhető a vörös márvány emléktábla elhelyezése a 
szülőház homlokzatán 1861-ben.
2 Kiss Béla: Petőfi  emlékek Kiskőrösön. Kiskőrösi Petőfi  Társaság, Kecskemét, 1956. 38.
3 Uo. 40–41. o.
4 Uo. 41–42. o.


