
Kossuth életrajz – ponyvafüzetben 

 

 

Nemzeti ünnepünkön, március 15-én az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc 

eseményeire, valamint kimagasló személyiségeire is emlékezünk. A korszak jeles 

alakjai közül hosszú ideje Kossuth Lajos a legismertebb a magyar nép körében. 

Életének, tetteinek szélesebb körű terjesztéséhez igencsak hozzájárultak a vásári 

ponyvairodalom népszerű darabjai. Akadt ezekből jónéhány. Szemléltetésül elég, 

ha kettőnek a címét említem: „Kossuth Lajos küzdelme a farkasokkal”, illetve 

„Kossuth nem egyezett bele”. Mindkét elbeszéléskötet szerzője ugyanaz, a Krónikás 

álnevet viselő személy. 

 

Magam egy harmadikat vásároltam pár esztendeje valamelyik budapesti 

antikváriumban. A mindössze 32 oldalas füzetnek címe is rövid, csak a tulajdonnév: 

„Kossuth Lajos”. Aki nem más volt az alcím szerint, mint „A szabadság 

megteremtője”. 

 

A kiadvány „A magyar nép számára” készült, a Nép-Könyvtár sorozat kilencedik 

számaként látott napvilágot. Különösen megjelenésében számít még ponyvának, de 

már annak a népkönyvtári mozgalomnak a szolgálatában állt, melyről tudni kell, hogy 

falura az értékesebb, olcsó könyvek eljuttatását szorgalmazta. 

 

A füzet alkotója Reim Lajos (sz. 1870) hírlapíró, ki különösen azáltal lett ismertté, 

hogy a Babszem Jankó c. élclapot szerkesztette, ám több újság munkatársaként is 

tevékenykedett. Különösen társadalmi és humoros cikkeket, költeményeket szerzett, 

de más munkákat is írt. Már hosszú címével is felkelti a figyelmet praktikus 

tanácsokat, szövegmintákat, jelképértelmezéseket tartalmazó 1904-ben megjelent 

munkája: „Idézetek képes levelezőlapokra és emlékkönyvekbe. Szerelem könyve. 

Tartalmazza a virág-, keztyű- és bélyegnyelvet, a színek jelentőségét, s gondos 

útbaigazításokat mindkét nembeli szerelmesek számára”. 

 

Mindezen és más munkák ellenére Reim Lajos neve mára kihullott a köztudatból. Az 

alapos Szinnyey József a Magyar írók c. sokkötetes adatgyűjteményében szól róla, 
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de Kossuthról írott művét nem említi. A Magyar Könyvészet c. kiadvány viszont igen. 

A könyvecske kiadását 1901 és 1910 közé teszi. A kiadás idejének feltüntetése 

nélkül megjelent füzetet magam pár évvel korábbinak gondolom. Mivel Kossuth 

haláláról és temetéséről szól, így egyértelmű, hogy 1894 első féléve után került az 

utcára. A címlap jobb alsó sarkában az ár is látható: 20 krajcár. Márpedig ezen 

pénznem bevonásáról 1897-ben rendelkezett a pénzügyminiszter. Tehát a 

megjelenést – bő határokkal – 1894 és 1900 közé tehetjük. 

 

Már a színes nyomású címlap figyelemfelkeltő. Középütt maga Kossuth az ismert 

pózban. Mintha toborzó úton lenne vagy a katonákhoz szólna. Bár arcát nem igazán 

találta el a rajzoló, tollas kalapja, jellegzetes szakálla, viseleti darabjai egyértelművé 

teszik, hogy a kormányzóról van szó. Mögötte kaszás parasztemberek csoportja, 

előtte fegyelmezett, fegyveres honvédek sora. Még a nap is a középpontban álló 

személyre süt. 

 

Maga a mű Kossuth életútját ismerteti, de nem követi pontosan az időrendet, a 

forradalom és szabadságharc történéseit is fel-felcseréli. Nem mentes a 

pontatlanságoktól, máskor a túlzásoktól vagy az indokolatlan általánosításoktól sem. 

A kor ízlésének, igényének megfelelően patetikus hangvételű, a nemzet dicsőségét, 

Kossuth kiválóságát hangsúlyozza. Gyakran idéz a jeles államférfitől, különösen a 

nemzet sorsfordító időszakaiban elhangzott szónoklataiból, leveleiből. Így 

országgyűlési beszédéből, melyet az újoncozás megszavazása előtt mondott, vagy a 

nemzethez intézett szózatából, melyben a hatalmat Görgeyre ruházta. 

Az ilyen és hasonló kiadványok hazaszeretetre neveltek, növelték a honfiúi érzést és 

nagy mértékben befolyásolták a nép történeti ismereteit. Egyben legendákat, 

mondákat indítottak útjukra vagy a nép körében már élőket átformálták, alakították, 

gazdagították. 

 

Hiszen Kossuth alakja a magyar néphagyományban már a szabadságharctól 

kezdődően a legutóbbi időkig elevenen élt. A Kossuth-kultusznak újabb lökést adott a 

Turinban (Torino) bekövetkezett halála, majd budapesti temetésének ünnepélyes, 

díszes körülményei, külsőségei. Már pedig az említett munka éppen ekkor jelent 

meg. 
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Ennek a korai Kossuth életrajznak nem a pontosságát, történeti hitelességét kívánom 

vizsgálni. Inkább érdemes most kiemelni néhány részt, momentumot a kötetből, mely 

különösen megfoghatta az egyszerű olvasót; megemlíteni azt, ami a népre igazán 

nagy hatással lehetett. 

 

A történeti mondákban Kossuth, mint a szegények pártfogója, a nemesi kiváltságok 

eltörlője, a jobbágyság felszabadítója tűnik fel. Ezt erősíti kiadványunk is, hiszen 

eszerint 1847-48-ban az országgyűlésben mondott lelkes és hazafias beszédeivel 

elérte, hogy olyan törvények szülessenek, melyek a jobbágyságot eltörölték, az 

elnyomott népet felszabadították. 

 

A nép a kormányzót az iránta érzett szeretet, bizalom megnyilvánulásaként széles 

körben, hosszú időn át „Kossuth apánk” elnevezéssel emlegette. Ugyanezt erősíti a 

könyvecske. „A magyar nép hálával emlegeti Kossuth nevét, s nem is szólítja 

máskép, mint apjának … Szépen nyilatkozik meg a nép érzelme a következő 

versszakban: 

   Esik eső karikára 

   Kossuth apánk kalapjára 

   Amennyi csepp hullik rája: 

   Annyi áldás szálljon rája … 

De számtalan ily nóta van, mely Kossuthot úgy dicsőíti, mint a nép apját. És tényleg 

Kossuth apja volt a népnek.” 

A szöveg tehát nemcsak a Kossuth-nóta egyik variánsát hozza, hanem a nép és 

Kossuth közötti lelki kapcsolatra is rávilágít. 

 

A kutatók sok adatot gyűjtöttek a nép körében Kossuth toborzóútjáról. A kiadvány is 

többször említést tesz ezen nagyhatású, mozgósító cselekedetsorról: Kossuth „látva 

a lelkesülésnek íly nagymérvű megnyilatkozását – rögtön elutazott, hogy sereget 

toborozzon a haza megvédelmezésére”. Később így folytatódik a szöveg: „Kossuth 

lelkes szózatának nem maradhatott el hatása. A magyar nép seregesen sietett a 

három színű lobogó alá, s Jellasich futni volt kénytelen Bécs felé.” Még később ez áll 

a szövegben: „Megkezdődött a toborzás mindenfelé, s aki csak mankóra nem 

támaszkodott, ifju, vén az mind sietett a nemzeti színű lobogó alá, a haza 

védelmére.” 
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Kossuth hallatlan népszerűségére is utal a szerző. Budavár bevétele után „mikor 

Kossuth másnap Debreczenből Budapestre indult, utja csodálatos diadalút vot s a 

merre elhaladt, virágokat szórtak útjára.” 

 

Említhetnénk még a nép tudatát befolyásoló mozzanatokat. A folytatás helyett inkább 

összegzésül annyit: a kiadvány hazaszeretetre nevelt oly módon, hogy a magyar 

történelem egyik legnagyobb, s az 1848-49-es szabadságharc vezető személyiségét 

mutatta be. Ezáltal is büszkeséget, tartást kívánt adni a nemzetnek. 

 

Gelencsér József 

 

 


