
Kossuth Lajos a népdalokban 
A magyar szabadságharc nemcsak politikai, történeti vonatkozásban volt jelentős korsza-

ka a magyarságnak, hanem kulturális megnyilatkozásokban is. A műköltészetben Petőfi Sán-
dor jelenti a nagy fordulatot, a népköltészetben pedig az országos mozgalom nyomán járó, 
abból következő páratlan méretű témabővülés. 

Az 1848/49-es szabadságharc százéves évfordulója kapcsán országos gyűjtőmozgalom in-
dult a folklorisztikus emlékek feltárására. Ennek eredményeként A szabadságharc népköltészete 
című kötetben kiadott anyag is jól igazolja, hogy történelmünk múlt századi nagy eseménye 
milyen hatással volt népköltészetünkre, s a néphagyomány egy évszázad múltán is megőrizte 
a szabadságharc költészeti emlékeit. Ez a vizsgálat jól bizonyította, hogy a szabadságharc hő-
sei közül a néphagyományban Kossuth áll a középpontban, róla szól a legtöbb népdal , törté-
net és monda. Alakja már-már mitikussá vált, s kultusza az egész nemzetre kihatott. 

A Kossuth-kultusz a néphagyományban korán megnyilvánult. Már Gyulai Pál foglalkozott 
vele egyetemi előadásaiban. Rámutatott arra, hogy a tisztán népi és a félnépi eredetű dalok 
középpontjában Kossuth Lajos áll. A legtöbb dal a magyar politikai harc fejéről maradt, s 
ezekből a haza jövője iránti remény hangzik. 

A 48-as néphagyomány a történeti folklór leggazdagabb anyagát öleli magába. A megelőző 
századok népköltészetéből a kuruckor költészetéhez hasonlíthatjuk, azonban annak kevésbé 
van kötődése a tényleges néphagyománnyal, s az orális hagyományból lejegyzett mondák 
aligha kontinuisak. 

Az 1848/49-es szabadságharc népköltészeti termékei több műfajban - népdalokban, mon-
dákban, mesékben - az eseményekkel azonos időben keletkeztek és nyomban nagy területen 
- a nóták elsősorban - , az egész országban elterjedtek. 

Ami ezt a néphagyományt különösen figyelemre méltóvá teszi az, hogy szinte máig ható 
folyamata, utóélete van. A 48-as népköltészet nem ért véget a szabadságharc bukásával. Új 
dalok születtek, s a szabadságharc eszméjét tápláló költészeti forrás csak Kossuth halálával 
apadt el, de a régi hagyomány tovább élt a későbbi generációk emlékezetében is. 

Kossuth valóságos népi hőssé való alakulását, mindenki felett álló személyét a néphagyo-
mányban mutatja az is, hogy a szabadságharc jelentős - akár pozitív vagy negatív - hőséről az 
ő nevét említő dalokhoz, a róla szóló elbeszélésekhez viszonyítva csak egészen kevés említés 
történik. Szórványosan fordul elő Nagy Sándor, Perczel, Bem, Klapka, Jellasics és 
Windischgrätz, majd a bukás után jóval később Garibaldi és Türr István neve. A számarány 
Görgeyvel kapcsolatban lényegesen nagyobb. A népköltészetben, a prózai néphagyomány-
ban ő a méltatlan vezér. Kossuth és Görgey pozitív és negatív hősként állnak egymással szem-
ben. Kossuth heroizálásához Görgey túlzó elítélése és megbélyegzése különösképpen hozzá-
járult. 

A Kossuth-i néphagyományt illetően a folklór két műfaja - a dal és a monda - a leggazda-
gabb. A kultuszban nagy szerepe volt a népművészeteknek is. A Kossuthot ábrázoló kerámi-
ák, fafaragások, neve a szőtteseken, tányérokon, poharakon, valamint a festménylenyomatok, 
korabeli képek a falusi - és a mezővárosi - parasztság lakóházainak méltó díszei voltak. 

A folklór műfajai közül a népdalok csoportját emeljük ki. 
A népköltészeti kutatás Kossuth-dalok néven foglalja csoportba azokat a dalokat, amelyek 

Kossuth Lajosról szólnak, amelyekben bármilyen összefüggésben előfordul a neve, vagy ép-
pen csak utalás történik rá. 

Kossuthtal kapcsolatos népköltészeti termékeket már közvetlenül a szabadságharcot köve-
tően lejegyeztek, s később nagy számmal kerültek publikálásra. Ez korán feltűnt az írók, kuta-
tók körében. Egy 1868-ból való vélemény szerint: „Népünk annyira összeegyezteti egyéni érzelme-
it a nemzetiekkel, hogy a kétfélét együtt terjeszti elő, bizonyságát adván egyéni örömében, vagy bújában 
a hazáról nem szűnik meg gondolhatni." Szerelmi dalai között dalolja Kossuthra vonatkozó dalait 
is „egyaránt legyen az férfi vagy leány" (Aggod B.). 

A Kossuth-daloknak több száz változatát ismerik a népköltészet gyűjtői. A szabadságharc 
költészetének központi alakja is Kossuth. Halála évében, 1894-ben így írnak erről: 
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„A 48/49-iki s az azutáni éveknek népköltészete olyan glóriával övezi Kossuth fejét, amelyhez hason-
ló nemcsak nálunk nincs több, de a külföldön is alig találkozik. A forradalom napjaiban Kossuth neve a 
hazaszeretet, s a harci dicsőség lobogója. Világos után a szerető részvété, a várakozásé! A nép egy pilla-
natra sem téveszti a szemei elől; Ő neki panaszolja el az itthoni bajait, a nagy adót, a zsandárt, azt, hogy 
erőszakkal viszik el a fiát katonának őt hívja, Őt várja nem kételkedik, hogy jönni fog s neki meghozza 
azt, amire szüksége van." (Vasárnapi Újság, 1894.194.) 

A szabadságharc jelentősebb eseményeit szinte nyomon követhetjük a negyvennyolcas da-
lokból. „A forradalom eseményei ahogy gyors egymásutánban követték egymást, úgy teremtették meg 
szükségszerűen a maguk költészetét is. A népfelkelők toborzása, a hadsereg felállítása idején - lelkesítő 
katonadalok születtek. Régi, bánatos katonanóták vidámra fordultak, évszázados bujdosó énekek telítőd-
tek meg új, lelkesítő tartalommal. Soha még nem volt példa a harci költészet olyan bő termésére, a lelke-
sedés, a hazafias áldozatkészség olyan tömeges országos megnyilatkozására mint a szabadságharc ide-
jén." (Dégh L.) 

Az ezt tükröző néphagyomány középpontjában szinte egyetlen vezérlő alakként Kossuth 
személye áll. 

A szabadságharc népköltészetét összefoglaló gyűjteményben közölt dalok nyomán jól kö-
vethetők a forradalom és a szabadságharc eseményei és Kossuth tevékenysége - haláláig. Il-
lusztrálásul legyen szabad példákat említenem, amelyekből szépen kitűnik, hogy a dalokat lí-
rai hangvétel, az érzelmi tónus hatja át, s a szerelmi dalba szőtt Kossuth név fokozza az érzel-
meket. 

A honvédség toborzásának dalai kitűnően mutatják, hogyan alakultak át a katonadalok és 
a lírai dalok Kossuth nevével. 

Kossuth Lajos regementet állított, 
Engem is a századába sorozott; 
El is megyek, harcolok a hazámért, 
Harcolok a piros barna babámért. 

A katonának álló legénynek Kossuth, a haza és a szerelem egyet jelent. Kossuthért, a hazá-
ért és a kedvesért harcolni a mindháromhoz való hűség kinyilvánítása. 

Kossuth neve bekerült a szerelmi lírai dalokba, s gyakran előfordul, hogy egy természeti 
képben váratlanul és a kontextussal semmilyen összefüggésben Kossuth jelenik meg. 

Amoda van egy nagy kerek erdő, 
Rigómadár sétál benne kettő, 
Kék a lába, hamuszín a tolla, 
Ez a legény Kossuth katonája. 

Egy ilyen kis dalocska is mutatja a Kossuth iránti érzelem-megnyilvánulást, s azt, hogyan 
alakultak, variálódtak a népdalok, amelyek nagymértékben elősegítették a Kossuth-kultusz 
kialakulását. Olyan dalok is mutatják ezt, amelyekben Kossuth időtől, helytől függetlenített, 
szinte már szublimált személlyé vált, pl.: 

Harangoznak a toronyba, 
Mén a Kossuth a templomba, 
Arany csákó afejibe, 
Nemzeti kard a kezibe. 

A Kossuth kultuszban külön hely illeti meg az ün. Kossuth-nótát. 
Ez az országosan elterjedt, napjainkban is közismert nóta - Kossuth Lajos azt üzente, Elfo-

gyott a regimentje, Ha még egyszer azt üzeni, Mindnyájunknak el kell menni. 1848-ban hadba hívó 
dalként az újságokban is megjelent. Gyorsan népszerű lett és az önkéntes honvédek révén a 
magyar nyelvterületen mindenütt ismertté vált. 

Az eredet kérdésével a kortársak és a későbbi kutatók közül többen foglalkoztak. A nóta -
amely több versszakból áll - jóval korábban keletkezett. Feltehetően visszanyúlik a Rákóczi-
-szabadságharc idejére. A XVIII. századi katonaköltészetben több variánsa ismeretes. Kossuth 
neve a verbunkosként énekelt dalba egyszerű applikációval került. 

A „ha még egyszer azt üzeni" formula a hadba hívás korai gyakorlatára utal, arra az időre, 
amikor a nemesek csak a második hívásra állítottak sereget. A katonaállításnak ez a módja a 
negyvennyolcas verbunkos költészetben fennmaradt történeti emlék A harcra hívó versszak a 
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szlovák és a cseh népköltészetbe is bekerült. Változatait Bartók Béla fedezte fel a szlovák és a 
cseh népdalkiadványokban. 

A Kossuth-nóta másik népszerű szakasza egy szintén korábban már feljegyzett szerelmi 
dal változata, amelybe Kossuth neve behelyettesítéssel került. Az Esik eső karikára, Kis angya-
lom kalapjára 1848/49-ben így módosult: Esik esőkarikára, Kossuth Lajos kalapjára. A második két 
sor: Valahány csepp esik rája, Annyi áldás szálljon rája a bukás utáni években tovább változott: 
Nem esik az urakéra, csak a szegény rabokéra. 

Ezek a változatok a népköltészeti alkotások variálódásának nagyszerű példáit mutatják. A 
népdal alkalomhoz, időhöz, helyzethez igazodik. A Kossuth-nóta a temetés évében gyászdal-
lá alakult: 

A Kossuth-nóta variánsok a folklorizálódás folyamatára is tanulságos példák. Nyomon kö-
vethető, hogy a feltételezhetően műköltői szöveg száz-másfélszáz év alatt hogyan alakult és 
az szájhagyomány hogyan módosította az egykori verbunkos nótákat és szerelmi dalokat. A 
kis módosítással történő variálás is új gondolatokat, akaratot, kívánságot fejez ki. Az így létre-
jött Kossuth-nóta változatok hátterében egy nép - számos példa tanulsága szerint - , az egész 
nemzet érzülete nyilvánult meg. 

Különösképpen elénk tűnik ez a harcok alatt és a bukást követő időszakban énekelt dalok-
ban. Az ún. bujdosó nóták külön csoportot alkotnak. Az emigrációba kényszerült Kossuthot 
visszavárják. Érte és utána a ki nem apadó rajongást a kortársak is észrevették, s erről már a 
múlt században írják: „Nagy szerepet játszik a dalokban a nagy bujdosónak, Kossuthnak a neve, aki-
nek alakja nemsokára egészen mytikussáfog válni, a nép költészetében, miként Rákóczi alakja; mert e 
bujdosó nagy fejedelmen kívül senkihez sem tanúsított népünk oly gyermekies, szeretetteljes ragaszko-
dást, mint Kossuthhoz. Kossuth nevével fejezi ki fel-felvillanó örömét, hozzá van fűzve minden remény-
sége; - bajai, szomorúságai közt az Ő nevével vigasztalja magát, mint olyannak a nevével, aki lehetet-
len, hogy sokáig távol maradjon az édes hazától, hanem bizonyosan visszajön s akkor ismét felderül a 
boldogság várva várt reggele." (Haraszti Gy.) 

A szabadságharc utáni évtizedekben keletkezett dalokban a panaszhangok mellett, mint 
pl.: „Bakáéknál, jaj, de rosszul dolgoznak, Németül kell tanulni a magyarnak; vagy: Ezernyolcszáz-
negyvennyolcban nem így volt, Mikor még a Kossuth apánk vezér volt" - a reménykedés hangja is 
hallatszik. Ezek Kossuthhoz szólnak, hazahívják, s táplálják azt a hitet, hogy a szabadságharc 
újra kezdődhet. 

A bizakodás a visszatérésben különösképpen megújul, amikor a nép abban reménykedik, 
hogy Kossuth Garibaldival jön haza. Arany László említi, hogy Garibaldit jóformán magyar-
nak tartotta a nép. A nagyszámú dal közül példaként említek egyet: 

A remény azonban Kossuth halálával elapad. Szomorú dalokban siratják el. S mint ahogy 
életpályájának főbb eseményei nyomon követhetők a néphagyományban, úgy az utolsó for-
duló, a gyász is megjelenik a népköltészetben: 

Esik eső karikára, 
Kossuth Lajos sírhalmára, 
Valahány csepp esik rája, 
Annyi könnycsepp hulljon rája. 

Kossuth Lajos vár a néped, 
Áldjon meg az isten téged. 
Ha mégegyszer azt üzened, 
Fegyvert ragad újra néped. 

Majd megsegít a magas ég, 
Kossuth Lajos visszajön még, 
Visszahozza a koronát 
Mátyás király igazságát. 

Fölépült már a szögedi vasút, 
Azon jön majd Garibaldi, Kossuth; 
Azon jönnek vitéz katonáink, 
Szabadságért küzdők mindhalálig. 

Kerepesi temetőben van egy sír, 
Annál minden igaz magyar könnyet sír, 
Zokogása felhallik az egekbe: 
Kossuth Lajos, édesapánk, tekints a te népedre! 
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Kossuth Lajos magyar népe Ne sírj, ne sírj hű nemzete, 
Talpig gyászba, feketébe. Kossuth Lajos azt üzente, 
A hazája bús temető, Ha majd ütni fog az óra, 
Hulló könnye záporeső. Megnyílik a koporsója. 

Kossuthtal kapcsolatos dalok és történetek nemcsak orális hagyományban éltek és terjed-
tek, hanem lejegyezve, apáról fiúra, nemzedékről nemzedékre a népi kéziratos könyvek lapja-
in is. Ide vonatkozó vizsgálataim nyomán a magyar nyelvterület különböző pontjain gyűjtött 
kéziratos füzetekben - amelyek különböző dalokat, verseket, lakodalmi nótákat, feljegyzése-
ket tartalmaznak - számos Kossuth- és negyvennyolcas dal is lejegyzésre került. 

Ezek a kéziratos könyvek különösen jelentősek, mivel az azokban lappangó versek, nóta-
szövegek, parasztköltők dalai, balladái és a klasszikus költők népdallá vált költeményei a szó-
beli hagyomány mellett írásos hagyományemléknek tekinthetik, s forrásul szolgálnak a ma-
gyar népi kultúra vizsgálatához. 

A sok példa közül kettőt említek. 
Egy bihari (Sárrétudvari) földműves versgyűjteménye a nemzeti hősökről, a hazáról, a 

nemzeti ünnepekről, évfordulókról szóló verseket őriz. Olvashatunk Mátyás királyról, Zrínyi 
Ilonáról, Rákócziról, Kossuthról és Bemről. Rendkívül figyelemre méltó, hogy - az egyébként 
Görgeyt elmarasztaló szájhagyomány mellett - ebben egy terjedelmes versezet Görgey egyik 
győztes csatáját dicséri. Amint írja: „A rongyos ujjonczok huszonhárom sáncról verték ki az ellensé-
get." 

Kossuth Lajos iránti szeretet és hűség az írott emlékekben különösen jól megfigyelhető. A 
dalok többnyire rövidek, egy-két versszakosak. Terjedelmesebb szöveg történet éneklésével 
csak néhány példa ismeretes; arra csak kiváló individuumok alkalmasak. Kéziratban azonban 
a hosszabb epikus alkotások is fennmaradtak. 

Egy szatmári (Botpalád) parasztember kéziratos füzetében több szép, emelkedett hangú 
hazafias vers körében lapokon át olvashatunk egy terjedelmes költeményt Kossuthról. A vers 
Kossuth halálát követően keletkezett. Idézek három szakaszt: 

Magyar vitéz fijuk élyen szivetekben Mert mióta Kosuth olasz honba éle 
A nagy Kosuth Lajos becses hü emléke Szomorúan míg tartót 92 éve 
Ki magyar hazánknak nagy szeretetében De már mostan pihen szép hazánk földébe 
Volt leghüb vezére hü szivebe Hü emlékezetbe Pesten temetőbe 

Mert ő igaz vala nagy szeretetében 
Kedves hazánk iránt fóldi életében 
Még olasz honból is a bölcs szellemsége 
Igazgatá hazánk ügyét áldot lelke. 

A hangvétel, a témához illően patetikus. Néhol archaikus színezetű. Pl. Mert ő igaz vala 
nagy szeretetében. Akaratlanul is a históriás énekköltészetre gondolunk, noha a vizsgálatunk 
irányát illetően - az esztétikai szempontok mellőzésével - a költemény elsősorban a Kos-
suth-kultusz szempontjából figyelemre méltó. A kéziratos könyv a második, a harmadik, sőt, 
a negyedik nemzedék számára is megőrizte Kossuth emlékét és hozzájárult a hagyomány 
fennmaradásához. 

* 

Számos példára hivatkozhatnánk még. A vizsgálat során felvetődik a történeti hitelesség 
kérdése. A költészeti anyag nyilvánvalóan nem tekinthető forrásnak a szabadságharc esemé-
nyeinek vizsgálatában. Ez a hagyomány azonban az írásos dokumentumoknál is fontosabb 
bizonyíték: a mozgalom, a forradalom, a szabadságharc népi, nemzeti jellegére világít rá, azt a 
hátteret mutatja meg, amelyet ilyen közelről semmilyen hivatalos irat nem tud érzékeltetni. A 
folklór emlékekben nem a nép történeti tudatát és ismeretét kell vizsgálni, hanem azokat az 
emocionális tényezőket, amelyek elindítói voltak a Kossuth hagyományoknak. 

A néphagyományban a legnagyobb erő rejlik, különösképpen akkor, ha azzal egy ország 
lakosságának többsége azonosul és ha az egyéni és közösségi igényt elégítik ki. A Kos-
suth-néphagyomány az egész nemzetre kiható összekötő kapocs. 
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Kossuth Lajos alakja több volt, mint mondahős, népdalaink, népművészetünk ihletője. 
Személye mind a magyarság, mind a közös hazában élő más népek többségének számára jel-
képpé vált: a szabadság jelképévé. Történelemkönyvek, szónoklatok nélkül is egyike lett azon 
tudatformáló erőknek, amelyek egy évszázadon át a társadalom széles rétegeinek nemzeti 
identitását meghatározták nemcsak határainkon belül, hanem mindenütt, ahol magyarok él-
nek.1 

Ujváry Zoltán 

Tájházak Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében több mint harminc tájház, illetve tájháznak nevezhető 
vagy tájház jellegű intézmény létesült az elmúlt évtizedekben, melyek közül jelenleg tizen-
nyolc működik. Azért élek ezzel a roppant óvatos megfogalmazással, mert a néprajzi 
muzeológiában máig nem tisztázott kérdés, hogy mit is takar pontosan a tájház kifejezés. 
Balassa M. Iván 1981-ben megfogalmazott meghatározása - „A népi építészet szempontjából je-
lentős, esetleg népi műemléknek minősített épületekben berendezett, lakásbelsőket (ritkábban műhelye-
ket, kezdetlegesebb ipari létesítményeket) bemutató múzeumokat értek a továbbiakban a tájház megne-
vezés alatt" - minden lényeges elemét tartalmazza ugyan a kérdésnek, ám a XXI. század hajna-
lán mégsem használható fenntartások nélkül, hiszen az elmúlt két évtizedben igen sokat vál-
tozott a tájházak körül a világ.1 A hivatalos besorolás szerint a tájház kategória nem létezik, és 
az ebbe a kalapba összegyűjtött intézményeket múzeumi kiállítóhelyként, helytörténeti gyűjte-
ményként, szakgyűjteményként vagy emlékmúzeumként határozza meg a muzeológia. Ebben a 
rendkívül összetett és árnyalt kérdésben természetesen vannak olyan közös pontok, amelyek 
alapján mégis egy lapon kezelhetjük ezeket az intézményeket, elöljáróban azonban hadd szö-
gezzem le: a hasonlóságok és közös vonások ellenére is minden egyes tájház létrejötte, műkö-
dése, jelene és jövője a legnagyobb mértékben a helyi szándékok, lehetőségek, adottságok és 
erőforrások függvénye. 

Helytörténeti és néprajzi tájházaink csaknem kivétel nélkül népi műemlékekben vagy mű-
emlék jellegű épületekben működnek. Ez adja a tájházak egyik legfontosabb jellegzetességét: 
itt maga az épület is érték, annak minden helyreállítási, állagmegóvási és műemlékvédelmi 
problémájával együtt. A tájházak létrejöttének első hulláma az 1960-as, 1970-es években ép-
pen a műemlékvédelem irányából kapott indító lökéseket, amikor új színfoltként jelentek 
meg a letűnő paraszti világ reprezentatív igényű megörökítését célzó népi műemlékek. Az 
egyes településeken megőrzött régi lakóházak hasznosítása során kézenfekvőnek tűnt a mu-
zeális intézményként, mintegy helyi kis-múzeumként, kvázi-múzeumként való berendezés. 
Tájházaink zöme ebbe a mozgalomba illeszkedve jött létre az 1970-es évek második felében és 
az 1980-as évek elején. 

Azt, hogy a tájházak létesítése és eredményes működtetése óriási kihívás, talán nem kell 
hangsúlyoznom. Kissé szerencsétlen módon ezeknek az intézményeknek a kettős kötődése 
(az építészethez-műemlékvédelemhez és a néprajzhoz-helytörténethez való egyidejű kapcso-
lódása) sok esetben azt eredményezte, hogy a nagy lelkesedéssel létrehozott tájházak egy ré-

1 E témáról részletesebben Ortutay Gyula írt Kossuth Lajos a magyar nép hagyományaiban címmel. Ethn., 
LXIII. 1952. 263-307. old; A szabadságharc népköltészete című kötetben Dégh Linda ismertette a vonat-
kozó hagyományt. Mindkét munka forrásul szolgált a korabeli idézeteket illetően. A témakört Kato-
na Imre foglalta össze tömören a Magyar Néprajzi Lexikonban. 

1 Balassa M. Iván: A tájak muzeológiai és műtárgyvédelmi kérdései. A miskolci Herman Ottó Múzeum 
Közleményei. Miskolc, 1981.1-9. old. - Viga Gyula: Néprajzi muzeológia - változó időben. A nyír-
egyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XLIII. Nyíregyháza, 2001. 627-636. old. 
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