
 
 
 

A Kossuth-kultusz furcsaságai 
 
 
 
 
 

Kossuth Lajos (1802-1894) kultusza a magyar nép körében már az 1848-49-es 
szabadságharc ideje alatt kezdetét vette. Népszerűsége, tisztelete szinte napjainkig 
tovább élt. A kultusz fennmaradását, erősödését olyan események is segítették, mint 
Kossuth holttestének ünnepélyes hazahozatala Torinóból, valamint temetése 
Budapesten. 
 
Kossuth Lajos és már korábban elhunyt felesége, Meszlényi Terézia, valamint Vilma 
lányuk külön koporsókba zárt hamvait 1894. márciusának végén hozta a gyászvonat 
Budapestre. A volt kormányzó, jeles hazafi méltó búcsúztatását jelentő események 
közé azonban olyan megnyilvánulások is bekerültek, melyeket már akkor is sokan 
elítéltek. Fejér megyéhez kapcsolódóan a korabeli lapok két ilyen eseményről, 
magatartásról számoltak be. 
 
A Szabadság c. újság 1894. március 30-i különkiadása arról tudósított, hogy 
Balatonszentgyörgy és Polgárdi lakossága azt telegrafálta, hogy ha településük 
állomásán az áthaladó gyászvonat nem állna meg, úgy elé feküsznek. A 
figyelmeztetésnek meg lett a foganatja: mindkét településen megállt a gőzös, melyet 
„leírhatatlan sok ember” várt és fogadott. Polgárdiban a református lelkész ünnepélyes 
beszédére Kossuth Lajos fia, Ferenc (1841-1914) válaszolt. 
 
Szintén a különkiadás szólt a másik eseményről. 1894. március 30-án dél körül megállt 
a székesfehérvári vasútállomáson a gyászvonat, melyet megközelítőleg 10000 ember 
várt. Havranek József polgármester alkalomhoz illő szavaira itt is Kossuth Ferenc 
válaszolt, majd hozzátartozóival, a Kossuth család jelenlévő tagjaival visszatért 
kocsijába. „A népet eddig féken lehetett tartani. Most azonban áttörte a kordont és 
rohant a kocsi felé, melyben Kossuth Lajos pihent. A kocsi belsejébe üvegablakon át be 
lehetett nézni, de a koszorúk egészen elborították a koporsót, nem látszott abból egy 
szemernyi sem. A gyászkocsin koszorúk függtek. A tömeg hatalmas szeretetének 
fanatikus rajongásával pár pillanat alatt szétszedte a koszorúkat, s akinek csak egy 
parányi levélke jutott, boldogan távozott a féltett ereklyével.” 
 
A tömeg említett hisztérikus megnyilvánulásait igazából a nép gondolkodása, hiedelmei 
alapján tudjuk megítélni.  
Benne volt a Kossuth iránt érzett túláradó lelkesedés, szeretet, tisztelet. A halott 
nagysághoz testközelbe kívántak jutni, látni akarták legalább a koporsóját, részesedni 
akartak a hozzá kötődő, vele kapcsolatos tárgyakból. A Kossuth-kultusz ilyen túlzó 
megnyilvánulásai egyrészt ősi eredetre vezethetők vissza, másrészt közelítenek a 
szentek, vagy annak tartott személyek kultusza felé.  
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Népünk a kivételes személyek holttesténél, sírjánál megjelenésnek, oda 
elzarándokolásnak jótékony következményt, esetenként csodát tulajdonított. Az ilyen 
személyekhez fűződő tárgyakat pedig szinte ereklyeként tisztelte, hitt azok varázslatos 
erejében. Minderre példák, bizonyos mértékű párhuzamok hozhatók a távolabbi és a 
közelebbi múltból. 
 
Szent István sírjánál, a székesfehérvári székesegyházban a szentté avatást 
megelőzően, 1083-ban történtek csodás események. László király augusztus 15-re 
országos gyűlést hívott Székesfehérvárra, meghirdetve, hogy a gyógyulásban 
reménykedő nyomorultak is jelenjenek meg. Az augusztus 19-i vecsernyén azután – a 
szilárd hit és a lelki megrázkódtatás – több csodát, tényleges gyógyulást 
eredményezett. Előbb egy 12 éves hűdéses (idegrendszere miatt bénult) fiú indult meg 
és futott a sírhoz, aztán egy 7 éves béna gyerek mászott négykézláb I. István sírjához, 
hol föl is állt. A jelenlévő tömeg eksztázisban ujjongott és sírt. Az éjszaka folyamán a 
templomban újabb gyógyulások történtek. 
 
Az 550 évvel ezelőtti, 1456-os nándorfehérvári diadalt követően, augusztus hónapban 
Újlak (Valkó megye) népe Kapisztranói Jánost már szentnek tekintette és várása 
lázában égett. Amikor Szalánkeménből a ferences barátok egy hajón Kapisztranói 
könyveit Budára szállították, az újlakiak abban a hitben várták és rohanták meg a hajót, 
hogy abban – élve vagy halva – a kiváló hitszónokot hozzák. Az október 23-án elhunyt 
Kapisztranói felravatalozott holttesténél egy újlaki szűcs Erzsébet nevű kislánya nyerte 
vissza látását és megszűnt a bénasága is. A halott koporsóját aztán a ferencesek nem 
is merték Újlak városán keresztülvinni, mert attól féltek, hogy a magyarok túlságos és 
fegyelmezetlen odaadásukban a holttestet ízekre tépik, vagy az emberek egymást ölik. 
Így a tetemet a ferences kolostor kastélyában földelték el. A Kapisztranói sírját 
felkeresőkkel pedig csodálatos gyógyulások történtek.  
 
Újabb kori példaként elég röviden utalni Kaszap István (1916-1935) kultuszára. Arra, 
hogy az első sírhelyéről – mely Székesfehérváron, a Sóstói temetőben volt – miként 
hordták el az oda zarándoklók a koszorúkat, virágokat, sőt a fakereszt forgácsait és a 
földet is. Illetőleg arra, hogy korábbi és mostani sírja felkeresése nyomán milyen 
csodás történetekről számoltak be.  
 
Az evangelikus vallású Kossuth Lajoshoz nem fűződtek a most felsoroltakhoz mérhető, 
hasonlítható események, csodák. Ám ezek kapcsán érthetőbbé válnak a nép által 
tanúsított, egyébként meghökkentő, méltatlannak tűnő cselekedetek. Az sem 
közömbös, hogy Kossuthot a nép körében a magyarok Mózeseként, vagy a magyarok 
apostolaként emlegették. Az 1894. évi események azután összevethetők napjaink 
sztárkultuszával is. Amikor százak-ezrek jelennek meg valamely színhelyen, hogy 
lássák az ünnepelt színészt, vagy színésznőt. Ide sorolható a rajongóknak, a kiváló 
labdarúgók vagy népszerű énekesek felszereléséért, öltözetéért folytatott küzdelme is.  
 
A Kossuth-kultusz előző századfordulóbeli erősödésében szerepe volt a 
kereskedelemnek is. Terjesztette a Kossuthot ábrázoló, vele kapcsolatos terméket. 
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Az akkori paraszti és polgári lakásokba bekerültek azok a színes olajnyomatok, melyek 
1848-49-hez, illetve Kossuthoz kötődtek. 
A temetés időszakában az ezekkel kereskedők különösen aktivizálták magukat, 
másrészt irántuk a kereslet is fellendült. A Szabadság 1894. április 1-i számában 
hirdetéssel felérő tudósítás jelent meg. E szerint a különféle vállalatok, miután Kossuth 
sírba szállt, nemes versenybe kezdtek, hogy az utókornak megörökítsék arcvonásait. A 
képek közül külön említésre került a „Kossuth Lajos és az aradi vértanuk 
megdicsőítése” című – Kozics Ferenc müncheni akadémiai festő műve nyomán húsz 
színű – olajnyomatba került sokszorosítás. Sebők Lajos budapesti műkereskedésében 
3 féle nagyságban lehetett megrendelni. „Méltó a kép rá, hogy minden magyar ember 
megszerezze, és oltárképe gyanánt lakása díszéül megőrizze” – írta az újság. 
 
Kozics Ferenc (1864-1900) festő és illusztrátor valóban Münchenben tanult és 
működött. Főleg külföldön állított ki, és kis alakú képeket készített. Hozzá hasonlóan 
tanult, de mégis inkább második vonalbeli festőnek, rajzolónak számított Bellony László 
(1871-1913), aki főleg népszerű kiadványok részére készített illusztrációkat. 
Megfestette Damjanich János tábornok arcképét és a „Talpra magyar!” c. olajnyomat 
alapjául szolgáló képet. Ezen alföldi környezetben, honvédektől és népfelkelőktől 
övezve, címeres zászlók alatt együtt tűnik fel Damjanich, Bem, Batthyány, Petőfi, 
Klapka és Kossuth.  
Egy ilyen példányt láthattam Sárkeresztesen Igari Imre birtokában, kihez Pátkáról 
került. Több más adat mellett ez is bizonyítja, hogy Fejér megyében is népszerűek 
voltak a szabadságharccal, illetve Kossuthtal kapcsolatos nyomatok.  
 
Egy évszázaddal ezelőtt szerte az országban, de különösen az Északi-középhegység 
megyéiben díszítették a falusi házakat keménycserép tányérokkal. Zömük csak 
virágmintás volt, de tartoztak közéjük feliratosak is. Az utóbbiak sorában lehetett fellelni 
azokat a darabokat, melyeken az „Éljen Kossuth Lajos” szöveg díszelgett. Némi virág 
persze az ilyenre is került. Főleg bélapátfalvi, hollóházi gyárak készítették szériában. 
Érdekes, hogy jóval kevesebbet gyártottak a keresztnév nélküli változatból („Éljen 
Kossuth”). 
 
Manapság főleg az ország északi megyéiben sokan gyűjtik a népies keménycserép 
tárgyakat. Egy-egy Kossuth nevével ékesített darab ára többszöröse a virágosénak. A 
vásárokon, antikvitásokban 10-15.000,- Ft-ot is elkérnek érte.  
 
Valószínű, hogy ez már nem a továbbélő Kossuth-kultusz megnyilvánulása, hanem a 
viszonylag ritka régiségnek, és a kerámia-művészetnek járó elismerés. 
 
 
 
 
         Gelencsér József 
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Bélapátfalván készült Kossuth-tányér   

 
 
 

 


