
A hajdúnánási Kossuth-szobor története 
Hajdúnánáson a Kossuth-kultusz az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején 

kezdődött, a dicsőséges tavaszi hadjárat sikeréhez, a Függetlenségi Nyilatkozathoz, a Habs-
burg-ház trónfosztásához kapcsolódott. Ez utóbbi esemény fogadtatása és ünneplése Hajdú-
nánáson 1849. április 29-én módfelett nagy volt. Délelőtt a református templomban hálaadó 
istentiszteletet tartottak, a vezető lelkész szent beszédjében a haza függetlenségét méltatta, 
utána az összesereglett tömeg a templomkertben lelkesítő szónokok által megtartott népgyű-
lésen vett részt.1 A városi közgyűlés kezdeményezésére hódoló nyilatkozatot készítettek Kos-
suthnak, melyet Molnár György, a város országgyűlési képviselője adott át, és a Kormányzó 
Elnök igen kedvesen fogadta, válaszbeszédében „magasztalva említvén" a hajdú nép hazája 
és szabadsága iránti korábbi és jelen áldozatait. 

Kossuth emberi nagyságát és hősi tetteit a nánási nép nem felejtette el, „Kossuth apánk-
nak" nevezték, s a kiegyezés utáni konszolidálódott politikai helyzetben egyre többször szóba 
hozták a nevét és érdemeit. 1889. május 14-én a képviselőtestület Kossuth Lajost díszpolgárá-
vá választotta. 1892. szeptember 18-án, születésének 90. évfordulója alkalmával a Piac teret 
Kossuth térnek nevezték el, a száműzetésben lévő „Turini Remetét" a város lakosságának ne-
vében táviratilag üdvözölték. 

1894. május 20-án Torinóban bekövetkezett Kossuth Lajos halála, március 23-án a városi 
közgyűlés a nagy hazafi érdemeit jegyzőkönyvben örökítette meg, fiaihoz részvéttáviratot in-
tézett, Kossuth arcképét a közgyűíésterem számára megfesttette, s jótékony célra Kossuth ala-
pítványt létesített. 

1902. Kossuth Lajos születésének 100. évfordulója alkalmából a város vezetői „Szobrot 
Kossuthnak" címmel kiadványt készítettek: Kossuth Lajos, kinek dicsőséges neve átragyog időn, 
enyészeten, mélyen bevéste emlékét a hajdúk szívébe is. Bocskai hajdúi, Rákóczi kurucai, a szabadság-
harc hős honvédéi, akik mindig híven teljesítették kötelességüket, midőn védeni kellett ezt a szép hazát, 
nem maradhatnak, és bizonyára nem is maradnak hátra a kegyelet adójának lerovásában sem, midőn 
Kossuth Lajos emlékének megörökítéséről van szó. Az ő emlékéről, ki milliók kezéről vette le a rabbilin-
cset, kinek varázsszavára százezrek keltek hét oldalról megtámadott édes hazánk védelmére, ki a gyász és 
siralom napjaiban, midőn vérbe fullasztották jogainkat, s bakókézre adták legjobbjainkat, részvétet és 
szeretetet támasztott szétmarcangolt hazánk iránt, lángszavával fölkeltette a világ csodálatát, s nemze-
tünkbe reményt és önbizalmat ébresztett, kinek szíve minden dobbanása a miénk: a magyar nemzeté 
volt. 

Hajdúnánás lakossága átérezve szent kötelességét, a március 15-i nemzeti ünnep hatása alatt nemes 
lelkesedéssel határozta el, hogy Kossuth Lajosnak városunk főterén ércszobrot állít. Hogy az eszme tes-
tet öltsön, a szép terv megvalósuljon, hozzátok fordulunk elsősorban Hajdúnánás derék polgárai, és bi-
zalommal kérünk titeket, támogassátok hazafias törekvésünket szíves adományaitokkal. 

Adakozzék ki-ki tehetsége szerint a nemes célra, had hirdesse Kossuth Lajos szobra a késő unokáink-
nak is a hazaszeretetet, a szabadság, egyenlőség, testvériség magasztos eszméjét, had hirdesse minden 
beszédénél ékesebben, hogy apáink mindig híven teljesítették szent tartozásukat.2 

Hazafias üdvözlettel: 
a Hajdúnánási Szoborbizottság 

A szoborbizottság 1902. március 27-én a polgármester irodájában Csohány László polgár-
mester elnökletével alakult meg. A bizottság tagjai: Bán Géza, Brassay Károly, Nagy Elek, dr. 
Nagy Gábor. Brassay Károlyt jegyzőnek, Bán Géza tanítót a bizottság pénztárosának, a pol-
gármester társelnökének Rákosi Viktort, a város országgyűlési képviselőjét választották. 

Dr. Nagy Gábor indítványozta, hogy a szoborbizottságot mielőbb hívják össze. Csohány 
László elnök az indítványt elfogadta, és március 31-én 10 órára - templomzárás után - a bi-
zottságot összehívta. 

1 Mónus Imre: Hajdúnánás részvétele az 1848/49-es szabadságharcban. Nánási füzetek 14. Hajdúná-
nás, 1998.52-53. old. 

2 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltára. V. B. 374/c. 43. d. 1863/1902. sz. A 
szoborállítással kapcsolatos minden irat e szám alatt található a pénztárkönyvvel együtt. A későbbi-
ekben ezekre az iratokra utalunk, ezekből idézünk. 
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A bizottság egyhangúan kimondta, hogy Kossuth Lajosnak a város főterén díszes, álló 
szobrot kíván állítani, mely méltó a nagy hazafiúhoz. A szobor méreteinek körvonalazását, és 
a hely pontos meghatározását annak idejére tartotta fenn a bizottság, amikor aktuálissá vált. 

A szobor a lakosság adományából készült. A gyűjtést elsősorban a város területére terjesz-
tették ki, de ennek tudatosítására a felhíváson túl 1902. április 20-ra népgyűlést szerveztek. A 
népgyűlés szónokának Rákosi Viktor országgyűlési képviselőt, a szoborbizottság társelnökét 
kérték fel. A képviselő a gyűlésen nagyon részletesen, érzelmekre hatóan méltatta Kossuth 
Lajos emberi nagyságát, elévülhetetlen érdemeit. 

A szoborbizottság az adományok gyűjtésének megszervezésére Csohány László elnöklete 
alatt egy szűkebb körű bizottságot küldött ki Brassay Károly jegyző, Bán Géza szoborbizott-
sági pénztáros, Berencsi Gyula, Lux Imre, Pauliny Vilmos, Magyar Gábor, Mirkó Imre és Se-
bestyén Miklós bizottsági tagok személyében. 

1902. április 15-én Bán Géza pénztáros a gyűjtés első sikereiről írásos jelentést adott. A pol-
gári olvasókörben - ahol a szobor felállításának eszméje született - az I. sz. gyűjtőíven 269 ko-
rona, az iparoskörben a II. sz. gyűjtőíven 122 korona, a dalárdakörben a III. sz. gyűjtőíven 507 
korona gyűlt össze. A szűkebb körű bizottság igen jól megszervezte a gyűjtést, a közreműkö-
dőknek több mint 200 gyűjtőívet adott ki, és Bán Géza pénztárnok már 1902. július 13-án 1047 
korona összegyűjtéséről adott számot. 

1902 a Kossuth-centenárium éve volt. Debrecenben a „szabadság őrvárosában" szeptem-
ber 17-én rendezték meg nagy pompával, a város teles fellobogózásával, tűzijátékkal Kossuth 
Lajos születésének 100. évfordulója megünneplését. 

Szeptember 19-én a fővárosban rendezték a jeles évforduló programját, melyre Hajdú vár-
megye alispánja Hajdúnánás polgármesterét is meghívta, de ő a helyi ünnepségre hivatkozva 
nem tudott elmenni. 

Hajdúnánáson 1902. szeptember 21-én nyilvános ünnepi képviselőtestületi közgyűlésen 
emlékeztek a Kossuth évfordulóra, és egyben a testület nemes gesztusként 2000 koronát sza-
vazott meg a felállítandó Kossuth-szobor céljaira. 

A helyi, megyei és országos Kossuth ünnepségek és megemlékezések, azok érzelmi hatása 
nagyban segítette az adományok gyűjtését, mert a lakosság figyelmét a kiváló hazafira irányí-
totta. A gyűjtést végző lelkes nánásiak mind a városi, mind a tanyai lakosságot házról házra 
végigjárták, s kérték az adományokat. A családonkénti adományok 20 fillértől 100 koronáig 
terjedtek, de a szegény ember a 20 fillérjeit is olyan jó szívvel adta, mint a tehetősebbek az 50 
vagy 100 koronát. 

Az összegyűjtött pénzt Bán Géza pénztárnok egy e célra készített vászonkötésű pénztár-
naplóba vezette 77 lapon át, amely 2400 tételt jelent. 

Elmondhatjuk, hogy az adománygyűjtés városi mozgalommá nőtte ki magát, és a város 
3600 körüli háztartásából 2400 család adakozott anyagi lehetősége szerint. A pénztárnapló 
egyben kortörténeti dokumentum is, mert 2400 fő nevét, házszámát (akkor még nem volt az 
utcanév elterjedve) és az adomány összegét tartalmazza. 1903. március 12-én a pénztárnok 
már 9442 koronáról adott számot, melyet bevezetett a pénztárkönyvbe, és a pénzt a bankban 
helyezte el, hogy a szoborállítás költségeinek kifizetéséig ott kamatozzon. Rákosi Viktor a vá-
ros országgyűlési képviselője, a szoborbizottság társelnöke, aki Budapesten élt, 90 koronát 
küldött adományként a szoborállítás céljaira. (Rákosi Viktor 1860-ban született, író, újságíró, 
humoristaként volt ismert. Rákosi Jenő író, politikus, valamint Rákosi Szidi színésznő öccse. 
Jogi tanulmányokat végzett, de közben újságírással is foglalkozott. 1879-től a Nemzeti Hírlap, 
majd a Pesti Hírlap szerkesztőségében dolgozott, 1881-től haláláig a Budapesti Hírlap belső 
munkatársa volt. 1894-ben alapítója és szerkesztője a Kakas Márton című élclapnak. 1891-től a 
Petőfi Társaság, 1897-től a Kisfaludy Társaság tagja volt. 1901-1911 között volt Hajdúnánás 
országgyűlési képviselője a függetlenségi és 48-as párt listáján. Sokat utazott, egész Európát 
bejárta. Az 1888-as velencei nemzetközi irodalmi kongresszuson Türr István tábornokkal 
képviselte Magyarországot. Hajdúnánás választói elégedettek voltak képviselői munkájával, 
többször járt a városban, az 1911-ben bekövetkezett betegségéig. Paralízis támadta meg, 
1923-ban halt meg. Nevét ma utca őrzi Hajdúnánáson.) 
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A város a megfelelő szobrász kiválasztásához felhasználta a képviselő fővárosi kapcsola-
tát, aki 1903. július 14-én leutazott Hajdúnánásra, hogy a szoborbizottság ülésén részt vegyen. 
Itt felolvasta Fadrusz János ismert szobrászművész levelét (tőle kért tanácsot), aki bizalom-
mal ajánlotta Horvai János szobrászt a szobor elkészítésére, és ismertette Horvai árajánlatát is. 
Horvai János 1873-ban született Pécsett, s az iparművészeti iskola elvégzése után tanulmá-
nyait 1889-1895 között Bécsben folytatta. 1901-ben Franciaországban, majd Olaszországban, s 
1928-ban Amerikában járt tanulmányúton. 1897-től Budapesten él. Eleinte Róna Józsefnek 
volt a segédje - az ott készült pályaművével nyerte el a megbízást a ceglédi Kossuth-szoborra 
- , de hamarosan a maga lábára állt. Különösen feltűnt azon a pályázaton, amellyel földijének, 
Zsolnay Vilmosnak, a kerámia nagy mesterének kívántak emlékszobrot emelni Pécsett. Ezt a 
magbízást 1902-ben nyerte el. Ezután készítette (1904) a hajdúnánási Kossuth-szobrot. Aho-
gyan Lyka Károly művészettörténész írta:3 Horvai a Kossuth-szobrok specialistája volt. Pá-
lyájának ez az időszaka igen termékeny 1902-1908 között, a hat év alatt tizenkét településen 
állítottak Horvai által készített Kossuth-szobrot az országban. 

Horvai árajánlatának elfogadásáról a korabeli jegyzőkönyv így ír: „A szoborbizottság egy-
hangúlag megállapodik abban, hogy a szobor elkészítésével a kívánt 10 000 koronáért Horvai János 
szobrászt bízza meg. A szobor helyét annak idején a szobrásszal egyetértőleg fogja megállapítani a bi-
zottság." 

Csohány László polgármester 1904. március 8-án Rákosi Viktor képviselővel budapesti 
műtermében kereste fel Horvai János szobrászművészt a Nánáson felállítandó Kossuth-szo-
borral kapcsolatban. A polgármester még aznapra szükségesnek tartotta a szoborbizottság 
összehívását, s előterjesztette a szerződés-tervezetet elbírálás végett. 

Idézet a bírálati jegyzőkönyvből: „A bizottság a megküldött szerződés-tervezetet úgy amint az 
megfogalmaztatott, el nem fogadhatja, mert a szobor milyenségét határozottan körülíratni, s ha lehető 
volna, azt megszemlélni is óhajtja, s ezen szempontból felkéri az elnököt, hogy a szobrásztól megérkezése 
alkalmával egészen részletes információt kérjen, a szobornak nemcsak alakjáról, hanem talapzatának 
alakja és terjedelméről is. Kérje meg a szobrászt arra is, hogyha a Hajdúnánásra szánt szobornak egy ki-
sebb mintája volna, azt a bizottságnak bemutatni, ellenkező esetben az egész szoborról egy részletes le-
írást, a talapzatról pedig egy szabatos rajzot adni szíveskedjék. A bemutatott szerződés-tervezetet a bi-
zottság nem fogadja el még azért sem, mert abban a szobrász tiszteletdíja 5500forintban van meghatá-
rozva, a bizottság pedig azt már előzetesen 5000forintban állapította meg, s ezen összeget a szerződés-
ben is a bizottság terhéül feltüntetett alapozási és egyéb mellékes költségek teljesen igénybe veszik." 

Az április 10-én kelt jegyzőkönyv már arról tudósít, hogy Horvai János a készítendő szo-
bor mintáját bemutatta, melyet kizárólag a város számára óhajt készíteni. A mintát újbarokk 
stílusban készítette, amely sok vonást ismétel abból, ami egykor a barokkot jellemezte. A szo-
bor igazi hőse az emberi alak. A szobrász úgy állítja be az alakot, hogy a test tagozatai lehető-
leg ellentétes irányba kerüljenek. Arra törekszik, hogy az arc kissé másfelé forduljon, mint a 
test felső fele. Ez a fogás nyugalom helyett élénkséget hoz a szoborműbe. A szobrász úgy véli, 
munkája így több életet sugall. Nagy súlyt helyezett a test szerkezetének, statikájának tanul-
mányozására. Ezek a jegyek láthatók az elküldött mintán. 

Megtekintése alapján a bizottság jegyzőkönyvéből a következő megjegyzések olvashatók: 
„Bizottságunk a szobrász fölfogását alapjában helyesli, de részletekre nézve kiigazítást óhajt tenni. A ki-
egészítésekkel a szerződést elfogadták, aláírásával a szoborbizottság részéről Csohány László elnököt 
bízták meg. Az egyik példány a szoborbizottságnál maradt, a másikat Horvai János szobrászművésznek 
adták át. A szobor helyéül a bizottság a szobrásszal egyetértőleg a piactéri kút helyét állapítja meg, még-
pedig arccal a gyógyszertár, háttal a városháza felé fordulva. A városi közgyűlés fölkéretik a hely átenge-
désére. 

A szobor kerítéséhez a szobrász egy idevaló rajznak és tervnek elkészítését ígéri, s azt annak idején el-
küldi bizottságunknak, egyúttal szíves közbenjárását ígéri a szükséges kőanyag beszerzéséhez is." 

A részletek egyeztetése után a felek között az alábbi szerződés jött létre: 
„... mely egyrészt Csohány László Hajdúnánás rendezett tanácsú város polgármestere, a hajdúnáná-

si Kossuth Szoborbizottság elnöke, másrészt Horvai János szobrász, budapesti lakos között a Nánáson 
felállítandó Kossuth szobor elkészítése és felállítása ügyében a mai napon a következőleg jött létre: 

3 Lyka Károly: Szobrászatunk a századfordulón. Corvina 1954. 26-31. old. 
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1. A hajdúnánási Kossuth Szoborbizottság megbízza Horvai Jánost a Kossuth szobor elkészítésével 
és felállításával. Horvai János a megbízást elfogadja, kötelezi magát a feltételek szigorú megtartására. 

2. A szobor ércalakjának magassága 2,8 méter, a legfinomabb ágyúbronzból öntve, a bemutatott min-
tának megfelelően, és a jegyzőkönyvben jelzett módosítások betartásával. 

3. A talapzat magassága 3 méter, kemény sóskúti kőből kifaragva és megmunkálva. 
4. A helyet, ahová a nánási piactéren a szobor felállíttatik, Horvai János a szoborbizottsággal együtt 

határozza meg. 
5. A Kossuth szobor elkészítésének és felállításának határideje 1904. szeptember 25. Ha Horvai János 

az elkészítéssel és felállítással elkésne, kötbért fizet, naponta 50 koronát. 
6. Horvai János a szobor elkészítéséért, szállításáért kap összesen 10 000 - azaz Tízezer koronát tisz-

teletdíj gyanánt. 
7. Ezen szerződés úgy Horvai Jánosra, mint a nánási szoborbizottságra az aláírással kötelezővé vá-

lik. Az ezen szerződésből netán keletkező peres kérdések elbírálására sommás eljárás, s a Hajdúnánási 
kir. Járásbíróság illetékessége köttetik ki kölcsönösen." 

A következő bizottsági ülés a szobor elkészítése után volt, melyről az alábbi emlékeztető 
tanúskodik: 

Jegyzőkönyv 
Készült a szoborbizottság 1904. július 31-én tartott ülésén. Rákosi Viktor bizottsági társelnök jelen-

ti: „A Kossuth szobor már készen van, s öntőbe is adatott. Egyike lesz bizonyosan az ország legkitűnőbb 
szobrainak, a legjelesebbike az összes Kossuth szobornak. Részünkről is meg kell azonban mindent ten-
nünk az ügy érdekében a kellő időben, nevezetesen hozzá kell kezdenünk azonnal az alapozási munkála-
tokhoz. A jelen lévő szobrász megfogja adni ehhez az utasításokat." 

Rákosi Viktor előterjesztette javaslatait az ünnepély programjára, a meghívandó vendégekre vonat-
kozólag, s rendező bizottságot választott dr. Nagy Gábor elnöklete alatt. A bizottság a leleplezési ünne-
pélyre vonatkozó érdemleges határozatát Rákosi Viktor javaslatainak szem előtt tartásával, valamint a 
bizottság közös véleménye előterjesztésének meghallgatása és megvitatása után hozta meg. 

Végül a megbízott Kéki Márton kőműves mesternek a szobrász megadja a kívánt utasításokat, s kije-
löli az alapozás helyét, a szoborbizottság pedig megbízza nevezett Kéki Mártont a munka annak idején 
való pontos elkészítésével. 

Brassay Károly, a szoborbizottság jegyzője, Csohány László szoborbizottsági elnök az 1904. augusz-
tus 18-i ülésen felkérte a szoborbizottság tagjait, hogy állapítsák meg a leleplezéssel kapcsolatos teendő-
ket részleteiben. A leleplezési ünnepség feladatait az alábbi jegyzőkönyv tartalmazza: 

1. Brassay Károly szövegezzen és nyomtasson ki a szoborbizottság nevében 100 darab plakátot, me-
lyeken a szoborbizottság felhívja közönségünket házaink feldíszítésére. 

2. A meghívók és ebédjegyek kinyomtatására és szétküldésére nézve bevárandó a szoborbizottság tá-
jékoztató utasítása. 

3. Dr. Nagy Gábor intézzen felhívást a kocsitulajdonosokhoz, hogy kocsijukat engedjék át a vasúti fo-
gadtatáshoz a vendégek beszállítására. 

4. Polgármester urat fölkéri, hogy Gyulai Sándor gazdasági tanácsost bízza meg a tribünök emelteté-
sére a rendezőbizottság útmutatása szerint, s a szükséges díszítéseket végeztesse el. 

5. Dr. Nagy Gábor kérje föl az illető lelkészt alkalmi beszéd tartására a leleplezést megelőző istentisz-
teleten. 

6. A helybeli dalárda és Pósa Lajos költő a szoborbizottság nevében fölkéretnek az ünnepélyen való 
közreműködésre. Kossuth Ferenc - Kossuth Lajos fia - szintén külön levélben hívandó meg az ünne-
pélyre. Ezek végzésével elnök és jegyző bízatnak meg. 

7. Rendezendő egy nagy bál a szoborbizottság részéről az ünnepély estéjén a Bocskai szállodában, 
amelyre meghívandók a vendégek, a város és környék értelmisége, s a népből is azok néhányan, kik na-
gyobb áldozatot hoztak a szoborért. 

8. A rendezőbizottság annak idején állítsa össze a meghívandók névsorát, nyisson aláírási ívet azok 
számára, kik a közebéden részt akarnak venni. 
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9. Mozgalom indítandó meg, hogy a polgárság, a nők, avagy a körök a szobrot leleplezés után megko-
szorúzzák. 

10. Összeállíttatott végül a közebédre is meghívandó vendégek névsora, s kijelöltettek szállásadóik." 
A szoborbizottság a leleplezés idejét 1904. október 2-ra tűzte ki véglegesen, melyről az érde-

kelteket időben értesítette. 
Csohány László polgármester, a szoborbizottság elnöke jelentette: „...hogy társaival a szob-

rot megvizsgálta, s a kívánalmaknak teljesen megfelelőnek találtatván, szabályszerűen átvette a szobor-
bizottság nevében". Helyeslőleg tudomásul vétetik. 

Brassay Károly jegyző előterjesztette a tervbe vett két meghívó szövegét. Elfogadták, s a 
szűkebb körű meghívó 100, a másik pedig 500 példányban való kinyomtatását határozták. 

A szobor körüli díszkerítésre vonatkozóan felolvasták Csorvási Lajos mester ajánlatát, 
melyre a bizottság határozata így hangzott: „A szobrász által faragtatott négy sarokoszlop tétetik a 
4 sarokra, míg alapnak erdőbényei kőlesz megrendelve. Csorvási érintkezzék az ügyben a szobrásszal. A 
többi teendőt az elnök végezze." 

Bán Géza szoborpénztámok szerint a pénztár bevétele fedezi a tervezett kiadásokat, 1904 
szeptemberére több mint 11 000 korona bevétel gyűlt össze a szoboralapra. A szoborbizottság 
60 korona értékben egy érckoszorút rendelt, melyet a leleplezés alkalmával a bizottság nevé-
ben helyez el. 

Szeptember 15-én már dr. Nagy Gábor jelentette a rábízott feladatok közül, hogy a díszbe-
széd a Bocskai Szállodában fejenként 5 koronába kerül, valamint a terembérlet 30 korona. 

Az egész várost megmozgató, minden érdeklődőnek programot adó rendezvény igen sok-
ba került, és szerteágazó szervezést igényelt. A rendezólrizottság a város lovas hintóval ren-
delkező tulajdonosait levélben kérte fel a vendégek szállítására. 

A következő felhívás az avatás napján történt koszorúzásról szól: „Mindazon testületek, egy-
letek stb., amelyek a Kossuth-szobrot megkoszorúzni óhajtják, fölkéretnek, hogy koszorújukat október 
2-án (vasárnap) reggel 8 órakor küldjék be a városházához." 

A szoborbizottság Kossuth Ferencet, Kossuth Lajos fiát az alábbi levéllel hívta meg az ün-
nepségre: 

Mélyen tisztelt Képviselő Úr! 
Alulírottak, mint a Kossuth-szoborbizottság elnökei tisztelettel meghívják a Kossuth-szobornak 

1904. október 2-án, vasárnap történő leleplezésére. 

Hajdúnánás a régi szabad Hajdúság városai közül az első, mely Kossuth apánk szobrát fölállította. S 
mikor ezt emelt fővel, büszkén hirdeti, egyúttal kijelenti, hogy öröme csak akkor volna teljes, ha a hazafi-
as ünnepélyen Nagyságod is, mint a nagy Kossuth méltó fia megjelennék, s a prófétának ércalakja mel-
lett megszólalva a népnek hirdeté a magyar nemzet örök igazságait, soha el nem évülő jogait. 

Bizony mondjuk, megérdemli ez a nép, hogy Nagyságod körébe jöjjön, mert ez a Kossuth-eszméknek 
soha meg nem tántorodott katonája volt akkor is, mikor fegyverrel kellett annak védelmére kelni, később 
is szakadatlanul mind a mai napig. 

A leutazást úgy véljük legalkalmasabbnak, ha október 1-én este méltóztatnék Debrecenbe megérkez-
ni, ott az Angol Királyné fogadóba szállni, s másnap, 2-án a hajnali vonattal Nánásra utazni, hol né-
pünk tárt karokkal és magyar vendégszeretettel várja. 

Kiváló tisztelettel a Nagyságos Képviselő Úrnak 

alázatos szolgái 

Rákosi Viktor Csohány László" 
A szervezőbizottság Pósa Lajos költőt felkérte, hogy az ünnepélyes alkalomra egy ünnepi 

verset megírni, és azt elszavalni szíveskedjen. A város 100 darab plakátot készíttetett, melye-
ket időben kiragasztottak, és felhívták a lakosság figyelmét házaik feldíszítésére, különösen a 
főutcán és a piactéren. Felkérték a hajdúnánási iskolákat, egyesületeket és köröket, hogy tes-
tületileg jelenjenek meg a szoboravatáson. 
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A szoboravatás programja 
„Kivonulás zászlókkal, zeneszóval a 9 óra 40 perckor érkező'vonathoz. A szállásadók is mind menje-

nek ki, hogy vendégeiket maguk vigyék szállásukra. 
A vonat megérkezése, s a vendégek kiszállása után a peronon Brassay Károly jegyző üdvözli a vendé-

geket. 
A református templomban megtartott ünnepi istentisztelet után a tömeg a szoborhoz vonul a Kos-

suth térre és kezdetét veszi a szoboravatási ünnepély: 
a) Himnusz, énekli a dalárda; 
b) Megnyitó beszédet mond Csohány László elnök; 
c) Ünnepi beszédet tart Rákosi Viktor képviselő; 
d) Énekel a dalárda, s közben lehull a lepel a szoborról; 
e) Pósa Lajos alkalmi költeményét mondja el; 
fl Dr. Nagy Gábor a szoborbizottság nevében átadja a szobrot megőrzés végett a városnak, Csohány 

László polgármester pedig a város nevében átveszi; 
g) Koszorúzások a megállapított sorrendben; 
h) Kossuth Ferenc beszédet tart; 
i) A dalárda intonálása mellett énekli a közönség a Szózatot. 
A rendezvény után sörözés vagy szállásra vonulás. 
A közebéd fél 2 órakor kezdődik, az elhelyezésről, s a vendégek helyének kijelöléséről a rendezőbizott-

ság gondoskodik. Ebéd közben öt hivatalos pohárköszöntő lesz, mégpedig három részünkről, kettő a ven-
dégek részéről. Közebéd után a bálig fennmaradt időt tetszés szerint töltik a vendégek. 

Az egyesületek, körök báljának meglátogatása is óhajtandó a vendégek és szállásadóik részéről, hogy 
minden excentricitás [különcködés] látszata elkerültessék." 

így történtek az események Hajdúnánáson 1904. október 2-án a Kossuth-szobor avatásá-
nakjeles napján. 

A levéltárban lévő iratok alapján a szoborbizottság eredményesen végezte munkáját, és jól 
sikerült ünnepséget szervezett a szobor avatására. A nánási Kossuth szobor értékes művésze-
ti alkotás, Horvai János budapesti szobrászművész hírnevét öregbíti, ahogyan Rákosi Viktor, 
a város országgyűlési képviselője ígérte és remélte a szoborbizottság ülésén. 

Sz. Kürti Katalin művészettörténész 73 év után így írt a szoborról: „A jelenlegi Városi Ta-
nács bejárata előtt látjuk Horvai János Kossuth-szobrát. Az 1904-ben avatott bronzszobor a 
szónokló politikust állítja elénk: beszéde hevétől szinte repülni látszik alakja, jobbját előre len-
díti, bő köpenye követi a test dinamikáját. A kb. 3 méter magas talapzaton álló kétszeres élet-
nagyságú bronzszobor az egyik legszebb magyar Kossuth-szobor."4 

A város magáénak fogadta a szobrot, csaknem száz éve hirdeti a főtéren Kossuth emberi 
nagyságát, halhatatlanságát, a haza szabadságért tett elévülhetetlen érdemeit. A szoborbizott-
ság - azért, hogy a „bronzgéniusz" a város főterére kerüljön - a lakosság ezreit tudta meg-
mozgatni, meggyőzni, hogy krajcárjait Kossuth ércalakjához önzetlenül áldozza. 

Csohány László polgármester és a szoborbizottság tagjai ezzel a kiemelkedő közösségi 
munkájukkal még inkább beírták nevüket Hajdúnánás történetébe, mert a lakosság a szobrot 
megszerette, ma is magáénak érzi, és a Kossuth-szobor Hajdúnánás város főterének jelképévé 
vált. 

Mónus Imre 

4 Sz. Kürti Katalin: Köztéri szobrok és épületdíszítő alkotások Debrecenben és Hajdú-Biharban. Debre-
cen, 1977. 146. old. 
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