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KÖNYVTÁRI HÍRMONDÓ 
„KOSSUTH LAJOS AZT ÜZENTE…” 

A 120 ÉVES CEGLÉDI KOSSUTH-SZOBOR TÖRTÉNETE 

 A KORABELI SAJTÓ TÜKRÉBEN  
Megjelenés: 2022. szeptember 19.                                                    Összeáll. és szerk. : Szilaj Anikó 
Felelős kiadó: Ceglédi Városi Könyvtár   

„JEGYZŐKÖNYVÊ–ÊCzeglédÊvárosÊképviselőÊtestületeÊ1894ÊéviÊmárciusÊ22-énÊtarto Ê
rendkívüliÊközgyűlésénekÊjegyzőkönyve.Ê 
GubodyÊ FerenczÊ polgármesterÊmegnyitvánÊ azÊ üléstÊmeghato ságtólÊ remegőÊhan-
gonÊbejelen ,ÊhogyÊKossuthÊ LajosÊaÊhazaÊlegnagyobbÊfiaÊmárciusÊ20-ánÊéjjelÊTurin-
ban,ÊOlaszországbanÊelhalt.ÊHogyÊmitÊveszte ÊaÊhaza,ÊaÊmagyarÊnemzetÊelhunytÊleg-
nagyobbÊfiábanÊ–ÊaztÊmindenkiÊtudja,Êérzi,ÊmertÊszívünkbeÊbevésveÊvanÊ–ÊvárosunkÊ
ezenÊ felülÊ legelsőÊ díszpolgárátÊ isÊ gyászoljaÊ aÊmegdicsőültbenÊ–ÊmidőnÊ tehátÊ ezenÊ
rendkivüliÊülésreÊaÊképviselőtestületetÊösszehívtaÊazért,ÊhogyÊalkalomÊadassékÊarra,Ê
hogyÊ aÊ képviselőtestületÊ mélyÊ gyászánakÊ ésÊ fájdalmánakÊ kifejezéstÊ adjonÊ sÊ egy-
szersmintÊ határozatotÊ hozhassanakÊ azÊ elhunytÊ nagyságáhozÊ ésÊérdemeihezÊméltóÊ
gyászÊkifejezésére.Ê 
IndítványozzaÊtehát:Ê 
1. AÊ családÊ fejéhezÊ KossuthÊ FerenczhezÊ aÊ képviselőtestületÊ nevébenÊ azonnalÊ

részvétÊtáviratÊintéztessék. 
2. AÊturiniÊtemetésreÊ5ÊtagúÊküldö ségÊrendeltessékÊaÊpolgármesterÊvezetéseÊmel-

le .Ê 
3. MondjaÊkiÊaÊképviselőtestület,ÊhogyÊaÊbudapes ÊtemetésenÊtestüle legÊveszÊrészt,ÊsÊaÊtemetésÊnapjánÊaÊváro-

siÊhivatalokÊzárvaÊmaradnak.Ê 
4. HaÊaÊtemetésiÊköltségekÊnemÊországosÊköltségenÊfedeztetnek,ÊCzeglédÊvárosÊközönségeÊrésztÊkivánÊvenniÊaÊ

költségekben,Ê sÊ eÊ végbőlÊ aÊ városiÊ tanácsotÊ felhatalmazzaÊ aÊ városÊméltóságáhozÊmértÊ összegnekÊ aÊ városiÊ
pénztárbólÊleendőÊutalványozásra. 

5. AÊnagyhazafiÊemlékétÊmegörökitendőÊemlékÊszoborra,ÊhaÊazÊnemÊországosÊköltségenÊállíta kÊfelÊ–ÊegyÊaÊvá-
rosÊ méltóságáhozÊ mértÊ összegÊ előreÊ megszavazta kÊ –Ê ennekÊ számszerűÊ
meghatározásaÊkésőbbiÊalkalomraÊtarta kÊfenn. 

6. AzonÊ történe ÊmomentumÊmegörökítésére,Ê hogyÊ azÊ elhunytÊ nagyhazafiÊ aÊ
hazaÊ legnagyobbÊveszélyébenÊaÊ fegyveresÊ ellenállásÊ szervezésétÊCzeglédenÊ
kezde eÊmeg,ÊörökemlékűÊbeszédétÊelmondo aÊ–ÊaÊKossuthÊtéren,ÊamelyenÊ
aÊ beszédÊ tartato ,Ê egyÊ díszesÊ emlékÊ állítassékÊ fel,ÊmelynekÊ létesítésévelÊ aÊ
városiÊtanácsÊmegbiza k. 

7. AÊravatalraÊaÊvárosiÊközönségÊnevébenÊkoszorúÊhelyeztessékÊel.Ê 
Határozat:ÊÊValamennyiÊindítványÊegyhangúÊhelyeslésselÊelfogadvánÊ–ÊazÊelnökÊazÊ
üléstÊberekeszte e.Ê 
AÊtáviratÊaÊkövetkezőÊszövegbenÊadato Êfel.: 
MegrendülveÊ ésÊ mélyenÊ meghatvaÊ tolmácsoljukÊ közönségünkÊ mélyÊ fájdalmátÊ
azonÊsúlyosÊcsapásÊfölö Ê–ÊmelyÊédesatyjánakÊKossuthÊLajosnakÊ–ÊmindnyájunkÊ
jótevőjénekÊ halálaÊ általÊ aÊ családraÊ ésÊ aÊmagyarÊ nemzetreÊ nehezede .Ê LegyenÊ
áldo ÊörökkéÊélőÊemlékezeteÊ.Ê–ÊCzeglédÊvárosÊképviselőtestülete.ÊJegyezte:ÊSzalaiÊSándorÊjegyzőÊ(PML-ÊKözgyűlésiÊ
jegyzőkönyvek-1894_02_V.71-a17.Êköt.) 

KossuthÊLajosÊ(1802-1894) 
(VasárnapiÊÚjság,Ê1901.09.21) 

KossuthÊLajosÊtemetéseÊBudapesten 
1894.Êápr.Ê1.ÊÊ  

(Fotóriporter,Ê1996.,ÊFotó:ÊMaiÊManó) 
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„AÊ KOSSUTHÊ SZOBORÊ –ÊMagyarországÊezredévesÊemlékünnepeÊ
gyorsanÊ közeledik.Ê CzeglédÊ városÊ i honÊ isÊ ünnepelniÊ akar.Ê EzenÊ
akaratnakÊjeleiÊmárÊmutatkoznak.ÊMidőnÊaÊnagyÊhontalan,ÊhazánkÊ
voltÊ kormányzója,Ê városunkÊ legelsőÊ díszpolgáraÊ KossuthÊ LajostÊ
elteme ük,ÊegyÊszépÊeszmeÊkapo Êszárnyra,ÊazÊhogyÊKossuthnakÊ
városunkbaÊ isÊ szobrotÊ kellÊ emelni.Ê AzÊ eszmeÊ felÊ isÊ le Ê karolva,Ê
gyűjtőivekÊbocsáto akÊki,ÊsÊaÊnépÊfilléreiÊnaponkéntÊgyülnek,ÊdeÊ
nemÊolyanÊarányban,ÊhogyÊaÊbegyültÊösszegÊbiztosithatnáÊaÊszo-
bornakÊaÊvárosÊrégiÊjóÊnevéhezÊméltóÊalakbanÊleendőÊlétesítését.Ê
EzÊaÊkörülményÊpedigÊvárosunkraÊnemÊvalamiÊ felemelőÊésÊaztÊaÊ
tapasztalatotÊérleliÊmeg,ÊhogyÊnálunkÊaÊ lelkesedésÊszalmatűzhözÊ
hasonlít,ÊhamarÊlobban.Ê (CzeglédÊésÊVidéke,Ê 1895.ÊaugusztusÊ4.,Ê
1.Êo.)Ê 

„TÁRGYALÁSÊUTÁNÊ-Ê…kiemeltükÊaÊKossuth-szoborÊésÊaÊgymnáziumÊalapítványÊügyét,ÊaÊmelyekÊvégrehajtásÊközbenÊ
maradtakÊ félbeÊ sÊaÊhatóságÊhónapokÊótaÊhallgato Ê felőlük.ÊÉppenÊezértÊőszinteÊelismerésselÊkellÊnyilatkoznunkÊaÊ
csütörtökiÊközgyűlésnekÊeÊtárgybanÊhozo Êhatározatairól,ÊamelyekÊsokszorÊnyilváníto ÊközóhajnakÊtesznekÊeleget.Ê
DeÊlegnagyobbÊdicséretÊVáradiÊDávidÊképviselőtÊille ,ÊaÊkiÊezeketÊaÊkérdéseketÊaÊköltségvetésÊalkalmávalÊfelvete eÊ
ésÊezekbenÊaÊlegilletékesebbÊhelyenÊhatározatotÊprovokált.ÊAzÊÊőÊindítványaÊfolytánÊmondtaÊkiÊaÊközgyűlés,ÊhogyÊaÊ
jövőÊéviÊköltségvetésÊterhéreÊ1000Êforin alÊjárulÊhozzáÊaÊvárosÊaÊhelyiÊKossuth-szoborÊköltségeihez.ÊÊ(Czegléd,Ê1895.Ê
novemberÊ17.,Ê1.Êo.)Ê 

„SZOBROTÊKOSSUTHNAK!Ê–ÊEÊczímÊala ÊállandóÊrovatotÊnyitunk,ÊhogyÊaÊvárosunkbanÊtervbeÊve ÊKossuth-szobrotÊ
mielőbbÊ létesíthessük.ÊAdakozásraÊhívjukÊ felÊ városunkÊhazafiasÊérzelműÊközönségét.ÊAÊ szerkesztőségünkhözÊvagyÊ
kiadóhivatalunkbaÊérkezőÊadományokatÊazonnalÊrendeltetésiÊhelyéreÊju atjuk,ÊsÊaÊlegközelebbiÊszámbanÊnyilváno-
sanÊnyugtázzuk.ÊEÊhétenÊPolatschekÊGyulaÊúrÊado ÊátÊ1ÊfrtotÊaÊKossuthÊszoborra,ÊÊigyÊmegkezdteÊlapunkÊgyűjtését.Ê
Reméljük,ÊhogyÊeÊnemesÊáldozatkészségetÊmásokÊisÊutánozniÊfogják.Ê(CzeglédÊésÊVidéke,Ê1896.ÊdecemberÊ25.,Ê2.Êo.)Ê 

VÁROSIÊ KÖZGYŰLÉSÊ 1899.Ê NOV.Ê 2.Ê –Ê AÊ költségvetésÊ aÊ Kossuth-szoborraÊ
1000ÊfrtotÊirányzo Êelő.ÊEztÊFarkasÊSándorÊkifogásoltaÊésÊ2000ÊfrtotÊhozo Ê
javaslatba,Ê inditványátÊazzalÊ indokolta,ÊhogyÊ idejeÊvolnaÊmárÊésÊCeglédÊvá-
rosáhozÊisÊillőÊlenne,ÊhaÊaÊszobrotÊmielőbbÊfelállítanók,ÊésÊaÊszoborbizo ságÊ
kiküldésétÊ kérte.Ê I uÊ LakosÊ JózsefÊ isÊ pártoltaÊ FarkasÊ S.Ê inditványát.Ê …Ê
GubodyÊFerencÊpolgármesterÊa ólÊfél,ÊhogyÊhaÊegyszerreÊeÊcímenÊnagyobbÊ
összeggelÊ terheljükÊmegÊaÊköltségvetést,ÊaÊ felsőÊhatóságÊnemÊhagyjaÊ jóvá,Ê
deÊegyébkéntÊisÊőÊolyanÊszobrotÊakar,ÊaÊmiÊméltóÊleszÊCeglédÊvárosához,Êer-
reÊ pedigÊ többÊpénzÊ kellÊ ésÊ várniÊ kellÊ aÊ felállítással.Ê B.ÊMolnárÊ SámuelÊ isÊ aÊ
2000ÊfrtÊmegszavazásátÊpártolja,ÊőÊnemÊhiszi,ÊhogyÊlegyenÊolyanÊkormány,ÊaÊ
melyÊCeglédÊvárosÊhatározatánakÊjóváhagyásátÊmegtagadná.ÊAÊfelszólalásokÊ
utánÊaÊközgyűlésÊegyhangúlagÊkiÊisÊmondo a,ÊhogyÊaÊKossuth-szoborraÊ1000Ê
frtÊhelye ÊÊaÊjövőÊévbenÊ2000ÊfrtotÊad.Ê(CeglédiÊÚjság,Ê1899.ÊnovemberÊ5.,Ê2.Ê
o.) 

„KOSSUTHÊ LAJOSÊ SZOBRAÊ –ÊVárosunkÊközönségeÊbuzgóÊhazafiasÊérdeklő-
désselÊ kisériÊ aÊ nagyÊ hazafiÊ szobránakÊ felállítását.Ê ÖrömmelÊ látjuk,Ê hogyÊ vá-
gyunkÊaÊteljesedésÊfeléÊközeledik.ÊAÊszoborÊbizo ságÊaÊpályázatotÊmárÊkitűzte,Ê
DeliÊBélaÊderékÊfőjegyzőnkÊcsütörtökönÊfentÊjártÊKossuthÊFerencÊképviselőnk-
nélÊésÊmegbeszéltékÊaÊpályázatÊfeltételeit.Ê 

 

KossuthÊFerencÊ(Ê1841-1914)Ê1905-ben 
(wikipedia) 

 
KossuthÊtorinóiÊlakásaÊ 

(VasárnapiÊÚjság,Ê1901.09.21) 
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KossuthÊFerencÊképviselőnkÊmagaÊisÊmérnök,ÊaÊszobrásza alÊmintÊműkedvelőÊmagaÊisÊfoglalkozik.ÊAÊszoborÊbizo -
ságnakÊ nagyÊ segítségéreÊ van,Ê aÊ napokbanÊ aÊ polgármesterünkhözÊ azÊ alábbiÊ leveletÊ intézte,Ê amelyhezÊ egyÊ szobor-
vázlatotÊcsatolt. 

IgenÊTiszteltÊPolgármesterÊÚr!ÊI ÊküldökÊegyÊigénytelenÊalaprajzot,ÊaÊmelybőlÊkivehetőÊlenneÊaz,ÊhogyÊmilyenÊméretü-
ekÊlehetnénekÊkörülbelülÊaÊKossuth-szoborÊésÊazÊemlékÊalkotmány,Êúgy,ÊhogyÊaÊvárosnakÊnagyÊpiaczánÊneÊlátszanékÊ
kicsinek,ÊésÊhogyÊmégisÊaÊrászántÊ25-26ÊezerÊforintbólÊfelállitandóÊlegyen.ÊNemÊszükségesÊmegemíltenem,ÊhogyÊtel-
jességgelÊnemÊszándékoltamÊaÊszobor,ÊvagyÊaÊtalapzat,ÊvagyÊazÊemlékműÊbármelyÊrészénekÊmegrajzolásávalÊiránytÊ
adni.ÊErreÊnézveÊmagamatÊsemÊhivato nak,ÊsemÊmegbizo nakÊnemÊérzem.ÊÉppenÊezért,ÊhogyÊennekÊaÊlátszatjátÊisÊ
kerüljem,ÊnemÊgondozo ÊkivitelűÊrajzotÊkészíte em,ÊcsakÊegyÊkisÊvázlatot,ÊmelyÊazonbanÊelégségesÊarra,ÊhogyÊaÊkü-
lönbözőÊ alkatrészekÊ harmoniájátÊ aÊ bizo ságÊ tagjaiÊmegitélhessékÊ ésÊ helybenÊ hagyjákÊ –Ê aÊ pályzázatraÊ kitüzendőÊÊÊ

direk vátÊképezhessékÊezenÊarányok.ÊMagaÊaÊgondolatÊnemÊmegvetendő,ÊhogyÊKossuthÊCeglédenÊaÊhazaÊvédel-
méreÊszólíto aÊfelÊaÊpolgárságot,ÊegyÊkezébenÊaÊhazaÊjelképétÊaÊnemzetÊzászlójátÊemeljeÊmagasra,ÊsÊaÊmásikkalÊegyÊ
erélyesÊésÊlendületesÊmozdulatotÊtéve,ÊaÊzászlóÊaláÊhivjaÊhonfitár-
sait.Ê…ÊHaÊaÊbizo ságnakÊszükségeÊvanÊcsekélységemÊtanácsáraÊ
mindigÊörömmelÊésÊ teljesÊszivvelÊ rendelkezéséreÊállok,ÊaÊPolgár-
mesterÊúrÊőszinteÊ sztelőjeÊKossuthÊFerenc.Ê(CeglédiÊÚjság,Ê1901.Ê
februárÊ10.,Ê2.o.)Ê 

„PÁLYÁZATÊ KOSSUTH-SZOBORRAÊ –Ê CeglédÊ városÊ közönségeÊ
KossuthÊLajosnakÊbronz-szobrotÊemel,ÊamelyreÊezennelÊpályáza-
totÊhirdetÊaÊkövetkezőÊföltételekÊmelle :Ê 

AÊszoborÊazÊÁrpád-térenÊállítandóÊföl,ÊmelyÊtérÊszabályosÊnégy-
szögÊésÊ terjedelmeÊ4100Êöl.ÊDéliÊoldalánÊaÊ ref.Ê templom,Êkele Ê
oldalánÊazÊág.Êev.Êtemplom,Ênyuga ÊoldalánÊaÊvárosháza,ÊészakiÊ
oldalánÊmagánépületekÊ vannak.Ê AÊ helyet,Ê aholÊ aÊ szoborÊ állaniÊ
fog,Êfeltöl k.ÊAÊfeltöltésÊalaphosszaságaÊ25Êméter,ÊmagasságaÊ2Ê½Êméter.ÊAÊfeltöltéstÊ0.75ÊméterÊmagasÊvasráccsalÊ
veszikÊkörül,ÊnégyÊoldalánÊbejárással.ÊÚtszélességÊkétÊméter.ÊAÊfeltöltésÊszélességeÊfelülÊnyolcÊméter.ÊAzÊemlékműÊ
magasságaÊötÊmétertőlÊhatÊméterigÊterjedhet,ÊkisebbÊazonbanÊnemÊlehet.ÊAzÊalapzatÊfagyállóÊkeményÊkőbölÊkészí-
tendő.ÊKöltségÊ50.000Êkorona. 

ElsőÊpályadíjÊaÊszoborÊmegrendelése,ÊmásodikÊpályadíjÊ1000Êkorona.ÊAÊföldmunkátÊésÊalapépítménytÊaÊvárosÊteljesí-
.ÊAÊpályázatÊ tkos.ÊAÊpályázatbanÊcsupánÊszülete ÊmagyarÊhonpolgárÊvehetÊ rész.ÊAÊpályáza ÊhatáridőÊ1901.ÊéviÊ

júliusÊhóÊ1.Ênapja,ÊmikorraÊaÊjeligésÊlevéllelÊelláto Êegy zedÊnagyságuÊpályaművekÊaÊbudapes Êvároslige ÊMűcsar-
nokbaÊküldendőkÊbe,ÊaholÊaÊbeérkeze ÊpályaművekÊfölö Ê zennégyÊnaponÊbelülÊdöntÊaÊbizo ság.ÊAÊjeligésÊlevélÊaÊ
művészÊnevétÊésÊaÊbenyujto ÊpályaműÊrészletesÊköltségvetésétÊkell,ÊhogyÊtartalmazza. 

AÊműÊ1902.ÊéviÊszeptemberÊhóÊ20-ikánÊkészenÊátadandó.ÊAÊfönnebbÊelősoroltÊföltételeknekÊmegÊnemÊfelelőÊpálya-
művekÊaÊversenybőlÊföltétlenülÊkiÊvannakÊzárva.ÊAÊbeérkezőÊpályaművekÊfele ÊötÊtagbólÊállóÊbizo ságÊvégérvénye-
senÊhatároz,ÊamelyÊbizo ságbaÊaÊpályázókÊésÊaÊMagyarÊMűvészekÊEgyesületeÊegy-egyÊtagot,ÊaÊszoborbizo ságÊegyÊ
művésztagotÊésÊaÊsajátÊkebelébőlÊkétÊtagotÊválasztanak.Ê(Műcsarnok,Ê1901.májusÊ5.,Ê246-247.Êo.)Ê 

„AÊCEGLÉDIÊKOSSUTHÊSZOBORÊ–ÊCeglédÊvárosaÊtudvalevőlegÊ50.000ÊkoronátÊszántÊegy,ÊaÊvárosÊfőterénÊfölállítandóÊ
Kossuth-szoborra,ÊmelynekÊbeszerzéséreÊannakÊidejénÊpályázatotÊhirdete .ÊAÊpályázatÊhatáridejeÊjúliusÊhóÊ1-énÊjártÊ
le,ÊamikorraÊhuszonegyÊpályaműÊérkeze Êbe. 

AÊszoborÊpályabírósága,ÊmelyÊKossuthÊFerencÊországgyűlésiÊképviselőÊelnökléseÊmelle ÊGubodyÊFerencÊpolgármes-
terÊésÊTakácsÊJózsefÊref.Êlelkész,ÊmintÊCeglédÊvárosÊkiküldö ei,ÊKallósÊEde,ÊmintÊaÊMagyarÊKépzőművészekÊEgyesüle-
teÊmegbizo jaÊésÊZalaÊGyörgy,ÊmintÊaÊpályázóÊművészekÊválaszto ja,Ê tagokbólÊállo ,Ê1901Ê júliusÊhóÊ1-énÊtarto aÊ
elsőÊülését,ÊamelyenÊkimondo a,ÊhogyÊaÊpályázóÊművekÊegyikétÊ semÊtartjaÊmegfelelőnekÊésÊazÊÉrcÊésÊkő,ÊTavaszÊ
elmult,Ê CeglédÊ1848,ÊOlgaÊ I-II.Ê ErősÊakaratÊésÊKossuthÊ LajosÊaztÊüzenteÊ jeligésÊművekÊszerzőitÊ szűkebbÊpályázatraÊ
utasíto a.Ê 

Cegléd—ÊazÊÁrpádÊtérÊ1900-ban 
(DigitálisÊkönyvtár 

h p://www.konyvtarcegled.hu/szikla/foto_kereso) 
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EnnekÊ határidejeÊ isÊ lejárván,Ê aÊ pályabíróságÊ októberÊ hóÊ 3-ikánÊ ismétÊ üléstÊ tarto ,Ê
amelyenÊazÊelsőÊdíjatÊésÊaÊkiviteltÊaÊ„KossuthÊLajosÊaztÊüzente”ÊaÊmásodik,Ê500Êkoro-
násÊdíjatÊpedigÊaÊ„TavaszÊelmult”Ê jeligésÊműÊszerzőjénekÊitélteÊoda.ÊAÊjeligésÊlevelekÊ
fölbántásánÊkitünt,ÊhogyÊazÊelsőÊdíjatÊnyertÊműÊszerzőjeÊHorvaiÊJános,ÊaÊmásodikÊdíj-
jalÊkitüntete éÊpedigÊTelcsÊEde.Ê(Műcsarnok,Ê1901.ÊoktóberÊ13.,Ê326-327.Êo.)Ê 

„AÊCZEGLÉDIÊ KOSSUTH-SZOBORÊ–ÊCzeglédÊvárosaÊmostÊszobrotÊkészülÊállítaniÊKos-
suthÊLajosnak.ÊAÊszoborÊmegalkotásáraÊpályázatotÊtűztekÊki.ÊAzÊelsőÊdíjatÊHorvaiÊJá-
nosÊpályatervénekÊítéltékÊodaÊsÊeztÊfogjákÊérczbeÊönteni.ÊAÊfiatalÊművész,ÊkinekÊezÊazÊ
elsőÊ nagyobbÊ műve,Ê pályaterveÊ jeligéjéülÊ aÊ Kossuth-nótaÊ kezdősorátÊ választo a:Ê
„KossuthÊLajosÊaztÊüzente”.ÊMűvébenÊisÊaztÊaÊgondolatotÊörökí Êmeg,ÊhogyÊKossuthÊ
szavánakÊhatásaÊala ÊmilyÊ lelkesedésselÊ kélÊ fegyverreÊaÊnemzet.ÊMonumentálisÊ ta-
lapzatonÊ -ÊmelyÊ KannÊGyulaÊműépítészÊmunkájaÊ -Ê ábrázoljaÊ Kossuthot,Ê térdenÊ alulÊ
érő,Ê hosszúÊmentében,Ê egyszerűÊ a llában,Ê karddalÊ oldalán,Ê födetlenÊ fővel,Ê aÊmintÊ
balkezétÊszivéreÊtéve,ÊszónoklatÊközbenÊelőreÊmutat.ÊEgyszerű,ÊszinpadiasságÊnélküliÊ
ábrázolásÊsÊaÊmozdulatÊtermészetességeÊjellemziÊeÊfőalakot.ÊAÊtalapzatÊaljánÊegyÊfö-
detlenÊ fejűÊ magyarÊ földmívesÊ búcsúzikÊ honvédruhábaÊ öltözö ,Ê baljábanÊ lobogótÊ
tartóÊfiától.ÊAÊkétÊalakÊszépenÊfejeziÊkiÊKossuthÊszónoklatánakÊhatását.”Ê(VasárnapiÊ
Újság,Ê1901.ÊoktóberÊ13.,Ê661.Êo.)Ê 

HorvaiÊJánosÊpályaterve 
(VasárnapiÊÚjság,Ê1901.10.13.)Ê 

HORVAI JÁNOS SZOBRÁSZ MŰVÉSZ ÖNÉLETRAJZA: 

„Születtem Pécsett 1873-ban. Atyám, ki szegény templom-aranyozó volt, 13 
éves koromban Tyrolba küldött fa-faragókhoz, ott a műveletlen idegen paraszt 
nép közt sokat kinlódtam, míg végre a pécsi iparkamara egy nagyobb ösztöndíj-
jal segélyezett és igy felkerültem a bécsi akadémiába, hol 7 évet töltöttem. Idő-
közben ő felségétől a királytól is évi 900 korona ösztöndíjat kaptam. Budapes-
ten 1897 óta vagyok. Legelső munkám a királyi vár részére készült Hausmann 
tanár rendelése folytán. Legutóbb Pécsett ért az a kitüntetés, hogy a Zsolnay 
szoborral engem bíztak meg.” (A Czeglédi Kossuth szobor története / Dobos 
János .—Kossuth-kultusz Czegléden, Czegléd, 1903.,73-74. o.) 

HorvaiÊJánosÊműtermében—1911 
(VasárnapiÊÚjság,Ê1911.Ê08.13.) 

„HORVAIÊ JÁNOSÊSZOBRÁSZUNKRÓLÊ írnakÊazÊösszesÊfővárosiÊnapiÊésÊillusztráltÊlapok.ÊAzÊutobbiakÊképekbenÊmu-
tatjákÊbeÊHorvaiÊJánosÊpályanyertesÊKossuth-szobránakÊmintáját,ÊmelyÊegyszerreÊmegalapíto aÊaÊfiatal,Ênagyrater-
me ÊszobrásznakÊművésziÊhirnevét.ÊAÊCzeglédenÊlétesítendőÊszoborÊ50.000ÊkoronábaÊfogÊkerülniÊésÊaÊszoborbizo -

ságÊmegfelelőÊelőlegetÊado ÊHorvainak,ÊhogyÊazzalÊhozzá-
kezdhessenÊaÊmintázáshoz.ÊAÊvallásÊésÊközoktatásiÊminisz-
terÊaÊkirályiÊvárlakbanÊberendeze ÊműtermekÊegyikétÊát-
engedteÊaÊpályanyertesÊszobrásznakÊésÊabbanÊfogjaÊmostÊ
aÊ szobrotÊ elkészíteni,Ê KossuthÊ LajosÊ alakjáraÊ nézveÊ Kos-
suthÊ LajosÊ TódorÊ (Tivadar,Ê aÊ szerk.),Ê kiÊ hasonlítÊ atyjáhozÊ
ésÊ akiÊ novemberbenÊ BudapestreÊ érkezik,Ê instrukciókatÊ
fogÊ adniÊ aÊ fiatalÊ szobrásznak,Ê akinekÊ KossuthÊ FerenczÊ isÊ
mindenbenÊkezéreÊjár,ÊhogyÊaÊszoborműÊmindenÊtekintet-
benÊ jólÊ sikerüljön,ÊamireÊmárÊaÊ tervÊ isÊ teljesÊbiztosítékotÊ
nyújt.ÊHorvaiÊtegnapÊszülővárosábanÊidőzö ,ÊhogyÊi Êbe-
csomagoljaÊ ZsolnaiÊ szobormintáit.Ê EzeketÊ aÊ műcsarnokÊ
téliÊtárlatánÊfogjaÊBudapestenÊkiállítani…ÊAÊjelesÊországosÊ
nevűÊszobrászokÊisÊnagyÊrokonszenvvelÊviseltetnekÊaÊfiatalÊ
tehetségÊfejlődéseÊirántÊésÊmostaniÊsikereÊutánÊnagyÊjövőtÊ
jósolnakÊHorvaiÊJánosnak.Ê(PécsiÊNapló,Ê1901.ÊoktóberÊ16.,Ê
3-4.Êo.)Ê 

HorvaiÊJánosÊműterme 

(VasárnapiÊújság,Ê1911.08.13.) 
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„AÊKOSSUTH-SZOBORÊfelállításáraÊvonatkozóÊHorvaiÊJánosÊpályanyertesÊszobrász-művésszelÊmegkötendőÊszerző-
désÊtervezetétÊDr.ÊMolnárÊAlbertÊvárosiÊ sz ÊügyészÊaÊTanácshozÊmárÊbemuta a.ÊAÊszerződésÊfőbbÊpontjaiÊrövidenÊ
ezek:ÊHorvaiÊJánosÊszobrászÊkötelesÊaÊszoborÊpályázatonÊelsőÊdijatÊésÊaÊbizo ságÊáltalÊelfogado ÊszoborÊmintaÊalap-
ján,ÊaÊ„CeglédiÊKossuthÊszobrot”ÊésÊannakÊkétÊmellékalakját,Êépítésze Êmellékrészét,ÊazÊelőírtÊnagyságbanÊelkészíte-
ni,ÊbronzbaÊönteniÊésÊaÊtalapzatotÊpátyiÊkőbőlÊkifaragtatni,ÊmindezeketÊCeglédreÊszállitatniÊésÊfelállítani.ÊSzóvalÊmin-
denÊmunkátÊaÊszobronÊelvégezni,ÊúgyÊhogyÊaÊbizo ságnakÊaÊkikötö Ê szteletdíjonÊkívülÊsemmiÊkiadásaÊnemÊlehet.Ê
HorvaiÊkötelesÊazÊegészÊszobrotÊ1902.ÊéviÊszeptemberÊ25-énÊteljesenÊkészenÊésÊbevégezveÊátadni.ÊAÊszerződésÊtöbbiÊ
pontjaiÊaÊfizetésiÊmódozatokatÊtárgyalják.ÊMegemlítjükÊmég,ÊhogyÊaÊtanácsÊaÊszoborÊfelállításáraÊnézveÊakkéntÊhatá-
rozo ,ÊhogyÊarccalÊaÊvárosházaÊ feléÊnézzen.ÊNemÊállÊ tehátÊ semmiÊútjábanÊannak,ÊhogyÊKossuthÊLajosÊédesapánkÊ
szobrátÊszázadikÊévfordulójánÊleleplezhessük.Ê(CeglédiÊÚjság,Ê1901.ÊnovemberÊ10.,Ê3.Êo.)Ê 

„KÉSZÊ AÊ KOSSUTH-SZOBORÊ–ÊMintÊértesültünk,ÊaÊKossuth-szoborÊ teljesenÊ
kész.ÊSokanÊtekinte ékÊmárÊmeg,ÊezekÊközö ÊaÊgymnáziumiÊbizo ságÊtagjaiÊ
isÊmindannyianÊ teljesÊmegelégedésselÊ szemléltékÊaÊ gyönyörűÊművet.Ê EzzelÊ
elÊisÊjuto unkÊoda,ÊhogyÊtalánÊszeptemberÊ19-én,ÊKossuthÊLajosÊ100.Êszüle-
tésiÊévfordulójánÊ leÊ isÊ leplezhetnénk.ÊEgyÊhazafiasÊtartozástÊrovunkÊ leÊezzel.Ê
(Czegléd,Ê1902.ÊmájusÊ4.,Ê3.Êo.)Ê 

„ALAPOZÁSÊ–ÊAzÊÁrpád-térenÊmárÊhozzáfogtakÊazÊo ÊfelállítandóÊKossuth-
szoborÊalapozásiÊmunkálataihoz.ÊEÊhírünkkelÊkapcsolatbanÊfölemlítjük,ÊhogyÊ
nemÊrégibenÊaÊszoborbizo ságÊBudapestenÊjártÊsÊaÊszobrotÊteljesÊmegelége-
désÊmelle Êve eÊát.ÊRövidÊidőnÊrendbenÊisÊleszÊsÊméltánÊfogjaÊdísziteniÊaztÊaÊ
teret,ÊmelyÊ aÊ honalapítóÊ ÁrpádÊ nevétÊ viseli.Ê SzeptemberÊ 19-énÊ pedigÊ igazÊ
hazafiasÊünnepségekÊközö ÊfogjukÊleleplezniÊésÊátadniÊörökÊemlékeztetőülÊeÊ
városÊlelkesedésébenÊerősÊközönségnek.”Ê(Czegléd,Ê1902.ÊjúniusÊ8.,Ê3.Êo.) 

„AÊ KOSSUTH-SZOBORÊ munkálataiÊ serényenÊ folynakÊ városiÊ mérnökünkÊ vezetéseÊ ala .Ê AÊ szoborÊ talapzatáhozÊ
szükségesÊ36ÊnégyzetméterÊterületenÊaÊföldetÊ1ÊésÊ½ÊÊméterÊmélységreÊkiásták,ÊsÊaÊlegalsóÊtalajtÊ80ÊcmÊbetonréteg-
gelÊfedték,ÊmelyÊföléÊcementbeÊrako ÊtéglaÊfalazatÊjön.ÊAÊföldÊszineÊfele ÊmintegyÊ70Êcen méteresÊföldtöltésÊlesz,Ê
azonfelülÊaÊnégyÊlépcsőÊmárványÊkövekből,ÊennekÊtetejéreÊjönÊaÊkifarago ÊszoborÊtalapzat,ÊamelyenÊnyugodniÊfogÊaÊ
szobor,ÊmígÊaÊmellékÊalakokÊaÊlegfelsőÊlépcsőÊtetejénÊfognakÊelhelyeztetni.Ê(CeglédiÊÚjság,Ê1902.ÊjúniusÊ15.,Ê4.Êo.) 

HORVAIÊ JÁNOSÊSZOBRÁSZÊ1902.ÊjúliusÊ28-ánÊjelen ,ÊhogyÊaÊczeglédiÊKossuthÊszoborÊtalapzataÊsÊaÊlépcsőzetÊAnd-
re ÊAnselmÊbudapes ÊkőfaragóÊáltalÊpátyiÊkőbőlÊteljesenÊelkészítete .ÊAÊszoborÊtalapzatÊésÊlépcsőkÊ1902.Êaugusz-
tusÊ16-ánÊCzeglédreÊszállíta akÊsÊaÊmárÊekkoraÊfelépíte ÊalapraÊ10ÊnapÊleforgásaÊala Êelhelyezte ek. 

AÊszoborÊbizo ságÊ1902.ÊaugusztusÊ22-énÊtartjaÊhetedikÊülését,ÊholÊisÊmindenekÊelő Êelhatározza,ÊhogyÊtekinte elÊaÊ
szept.Ê19-énÊszerteÊazÊországban,ÊkülönösenÊpedigÊBudapestenÊtartandóÊünnepségekre,ÊaÊczeglédiÊKossuthÊszoborÊ
leleplezésiÊünnepélyeÊszeptemberÊ18-ánÊtartassékÊmeg.ÊElhatároztaÊtovábbáÊaÊbizo ság,ÊhogyÊazÊünnepélyÊorszá-
gossáÊtéte k.(A Czeglédi Kossuth szobor története / Dobos János .—Kossuth-kultusz Czegléden, Czegléd, 1903.,70.o.) 

„KOSSUTHÊ LAJOSÊ TIVADARÊ hazajön,Ê mégÊ pedigÊ szeptemberÊ 15-énÊ
érkezikÊBudapestreÊésÊ18-ánÊKossuthÊFerencÊszerete ÊképviselőnkkelÊ
együ ÊlejönÊCeglédreÊaÊszoborÊleleplezésére.ÊMelegÊszerete elÊvárjukÊ
dicsőÊ apostolunk,Ê szentÊ öregünkÊ édesÊ gyermekeit.Ê (CeglédiÊ Ê Újság,Ê
1902.ÊaugusztusÊ31.,Ê2.Êo.)Ê 

„AÊKOSSUTHÊÜNNEPÉLYÊ rendezéséreÊalakultÊországosÊbizo ságÊfel-
hívtaÊaÊnagyÊközönséget,Êházaikat,ÊablakaikatÊKossuthÊLajosÊarcképé-
velÊ elláto Ê nemze Ê színűÊ zászlókkalÊ díszíteniÊ ésÊ eÊ célbólÊ aÊ „Diadal”Ê
zászlókészítőÊ vállalatotÊ legmelegebbenÊ ajánlo a.Ê IgenÊ sikerültenÊ fe-
hérÊzászlóÊszövetreÊnyomtato ÊKossuthÊLajosÊ1848-esÊarcképekÊmeglé-
vőÊzászlókraÊfelvarrhatókÊésÊolcsón,ÊdarabjaÊ1Êkor.Ê30ÊfillérértÊmegren-
delhetők.”Ê(CeglédiÊÚjság,Ê1902.ÊszeptemberÊ14.,Ê4.Êo.) 

 
Cegléd—ÊKossuthÊtérÊ 
(DigitálisÊkönyvtár 

h p://www.konyvtarcegled.hu/szikla/)
foto_kereso) 

 

KossuthÊLajosÊTivadarÊésÊKossuthÊFerencz 

(VasárnapiÊÚjságÊKépesÊFolyóirat-1894,Ê15.Êköt.) 
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„AÊ KOSSUTHÊ SZOBORÊ SZÁLLÍTÁSAÊ –Ê RóthÊ fuvarosÊ
tegnapÊ mentÊ Budapestre,Ê hogyÊ HorvaiÊ szobrásztólÊ
KossuthÊszoboralakjátÊésÊaÊmellékalakokatÊhazaszállít-
saÊkocsiján.ÊMintÊhalljukÊdélfeléÊérkezikÊmeg,ÊsÊaÊszob-
rokatÊholnapÊmárÊfelÊisÊemelikÊaÊtalapzatra.ÊVégreÊhátÊ
megérkezikÊ aÊ fenségesÊ ércÊ alak,Ê melynekÊ élőÊ alakjaÊ
egyÊ félvilágÊ csodálatát,Ê szeretetétÊ irányíto aÊ aÊ ma-
gyarÊ nemzetÊ felé.”Ê (CeglédiÊÚjság,Ê1902.ÊszeptemberÊ
14.,Ê3.Êo.) 

„AÊKOSSUTH-ÜNNEPÊ–ÊBUDAPEST,ÊSZEPTEMBERÊ18.Ê
–ÊÜnnepnapraÊ virradÊ holnapÊ aÊ magyarÊ nemzet:Ê Kos-
suthÊ LajosÊ születésénekÊ századikÊévfordulójára.ÊAholÊ
magyarÊszívÊdobog,ÊaholÊnemze ÊérzésÊhevi ÊaÊlelket,Ê
szélesÊ eÊ hazábanÊ mindenü Ê megülikÊ azÊ emlékezésÊ
ünnepétÊhazafiasÊérzéstőlÊ ihlete Êhangulatban.Ê Fen-
ségesenÊmutatjaÊmegÊaÊnemzetÊezenÊaÊnapon,ÊhogyÊ
megÊ tudjaÊ becsülniÊ nagyÊ fiait,Ê akikÊ ére eÊ küzdenek,Ê
példátÊadvaÊnemesÊéletükkelÊaÊhazaszeretetre,ÊaÊhazaÊ
boldogságáraÊésÊnagyságánÊvalóÊmunkálásra.ÊKossuthÊLajosÊnevétőlÊ fogÊ zengeniÊholnapÊazÊegészÊország,Ê lobogó-
dísztÊöltenekÊaÊházakÊsÊaÊmunkásÊletesziÊszerszámát,ÊhogyÊezenÊaÊnagyÊnaponÊneÊéljenÊmásnak,ÊcsakÊKossuthÊLajosÊ
dicsőségesÊemlékezetének.Ê 

MintegyÊbevezetésükÊaÊholnapiÊáltalánosÊünneplésnek,ÊmaÊmárÊ többÊhelyenÊvoltÊKossuth-ünnep:ÊCegléden,ÊaholÊ
egyu alÊlelepleztékÊKossuthÊLajosÊszobrát.ÊÊ 

CEGLÉDÊÜNNEPEÊ–ÊKiküldö ÊtudósítónktólÊ–ÊCeglédÊvárosaÊazzalÊünnepelteÊmegÊÊKossuthÊLajosÊszületésénekÊszáza-
dikÊévfordulóját,ÊhogyÊszobrotÊemeltÊneki.ÊAÊpiactéren,Êo ÊaholÊ1848-banÊfelszólíto aÊCeglédÊnépét,ÊhogyÊragadjonÊ
kaszát,ÊfogjonÊfegyvert,ÊmertÊJellacsicsÊbetörtÊazÊországba,ÊveszedelembenÊaÊhaza:Êo ÊállÊmostÊKossuthÊLajosÊércbe-
öntö Êalakja.ÊKezétÊkitárjaÊaÊsokaságÊfeléÊsÊminthaÊszólna,ÊminthaÊ lelkesíteneÊmostÊ is.ÊSzobraÊ lépcsőjénÊegyÊöregÊ
szürösÊparasztÊemberÊülÊsÊbiztatjaÊaÊhonvédÊfiát,ÊhogyÊcsakÊmenjen,ÊhaÊhívjaÊaÊhaza,ÊhaÊ„KossuthÊLajosÊaztÊizenteÊ…” 

Körülö eÊmostÊ isÊ o Ê hullámzo Ê aÊ tengernyiÊ nép,ÊmintÊ ötvennégyÊesztendővelÊ ezelő .Ê LobogóÊdíszbenÊ aÊ város,Ê
nemze ÊkokárdaÊaÊszívekÊfele .ÊÜnnepeltÊminden.ÊAzÊemberekÊsÊaÊváros.ÊAÊkörnyékÊmárÊkoraÊreggelÊótaÊzarándo-
koltÊCeglédre.ÊMikorÊ félÊnyolcÊórakorÊaÊvárosházaÊ tanácstermébenÊGubodyÊFerencÊmegnyito aÊaÊdíszközgyűlést,Ê
melyenÊaÊnapÊjelentőségétÊmélta aÊaÊpolgármester,ÊakkoráraÊmárÊvagyÊhuszonötezerÊemberÊvártaÊazÊÁrpád-téren,Ê
mígÊaÊharangzúgásÊisten szteletreÊszólítjaÊaÊnépet.Ê 

MígÊfönnÊaÊvárosházaÊtanácstermébenÊKossuthÊLajosÊhalhatatlanÊemlékérőlÊbeszéltÊaÊpolgármester,ÊaddigÊaÊváros-
házaÊudvaránÊegyÊbarnáraÊfeste Êfenyőfa-asztaltÊcsodáltÊmegÊaÊnép.ÊAzÊasztalbaÊnagyÊbetűvelÊezekÊaÊszavakÊvoltakÊ
vésve:ÊÊKossuthÊLajosÊ1848-banÊezenÊszónokolt.Ê 

EzÊazÊasztalÊazÊegyetlenÊemlékÊaÊnagyÊidőkből.ÊMikorÊKossuthÊ1848-banÊkijelente e,ÊhogyÊszólniÊakarÊaÊnéphez,ÊaÊ
tanácsterembőlÊ hirtelenÊ lehoztákÊeztÊ azÊ asztalt.Ê ElhelyeztékÊ aÊ katolikusÊ templomÊelő Ê sÊ BoboryÊ rómaiÊ katolikusÊ
plébánosÊésÊSzabóÊKárolyÊev.Êref.ÊlelkészÊideÊveze ékÊKossuthot.ÊErrőlÊazÊasztalrólÊmondtaÊelÊgyujtóÊbeszédétÊaÊceg-
lédiÊnépnek.Ê 

FélÊ zkorÊrobogo ÊbeÊaÊbudapes ÊvendégeketÊhozóÊgyorsvonatÊaÊceglédiÊpályaudvarra.ÊAÊpolgármesterÊvezetésé-
velÊaÊvárosÊképviselőtestületeÊ fogadtaÊaÊvendégeket.ÊMikorÊaÊnagyÊéljenzésÊ lecsöndesede ,ÊegyÊ fehérruhásÊszépÊ
leányÊBohusÊJenkeÊkisasszonyÊCeglédÊleányaiÊnevébenÊgyönyörűÊfehérvirágbokrétátÊnyujto ÊátÊKossuthÊLajosÊTiva-
darnak,ÊakiÊnéhányÊkedvesÊbókkalÊköszönteÊmegÊaÊceglédiÊlányokÊfigyelmét.Ê 

 

Cegléd—KossuthÊszoborÊleleplezéseÊ-1902.Êszept.Ê18. 

(VasárnapiÊújságÊÊ1902.09.28) 
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AzutánÊmegindultÊaÊhosszúÊkocsisorÊazÊÁrpádÊtérÊfelé.ÊElőlÊbandéri-
umÊ lovagoltÊ sÊ amerreÊ aÊ menetÊ elhaladtÊ kinyiltakÊ aÊ zsalugáteresÊ
ablakokÊsÊaÊbájosÊceglédiÊnőkÊkedvesÊmosollyal,Êkendőlobogtatás-
salÊ üdvözöltékÊ azÊ érkezőket.Ê AzÊ égÊ szomorúÊ volt,Ê aÊ napÊ elbujtÊ aÊ
felhőkÊmögé,ÊpedigÊle ÊvolnaÊlátnivalója.ÊImpozánsÊfestőiÊképÊvoltÊ
az,ÊamintÊaÊhatalmasÊÁrpád-térenÊazÊaÊhuszonötezerÊpolgárÊfelvo-
nult.ÊFehérruhásÊlányokÊbájosÊkoszorújaÊve eÊkörülÊaÊszoborÊtalap-
zatát.ÊAÊtribünönÊpedigÊaÊdiszmagyarosÊképviselőkÊfoglaltakÊhelyet.Ê
EgyszerreÊ csakÊ hétszázÊ iskolásgyermekÊ ajkánÊmegcsendültÊ aÊ Szó-
zat.ÊTemplombaÊillőÊjelenetÊvoltÊez.ÊAÊkalapokÊlekerültekÊaÊfejrőlÊésÊ
aÊ másikÊ pillanatbanÊ márÊ huszonötezerÊ emberÊ együ Ê énekelteÊ aÊ
Szózatot.Ê 

EzutánÊSzabolcskaÊMihályÊaÊköltőpapÊ lépe ÊelőÊ sÊelszavaltaÊegyikÊ
alkalmiÊ költeményét.ÊAzutánÊujraÊ aÊdaloskörökÊénekeÊhangzo Ê fel,Ê PappÊZoltánÊKossuth-himnuszátÊ énekeltékÊ sÊ
mikorÊ lehangzo ÊaÊdal,Ê RákosiÊViktorÊelmondtaÊ gyönyörűÊ fohászát,Ê amelyetÊ erreÊ azÊünnepiÊ alkalomraÊ irt.ÊMajdÊ
TakácsÊ JózsefÊ ev.Ê ref.Ê lelkészÊmondtaÊelÊ ünnepiÊbeszédét,ÊmesszehallóÊ szóvalÊ dicsőítveÊKossuthÊ Lajost.Ê BeszédeÊ
közbenÊlehullo ÊÊaÊlepelÊaÊszoborról,ÊmelyÊHorvaiÊJánosÊfiatalÊszobrászÊsikerültÊalkotása.ÊÊAÊfehérruhásÊlánykákÊpe-
digÊleve ékÊmellükrőlÊaÊvirágotÊésÊfeldíszíte ékÊveleÊKossuthÊszobrát.ÊAÊHimnuszÊelhangzásaÊutánÊkoszorutÊte ekÊ
aÊszoborraÊaÊmegye,ÊCegléd,ÊBudapest,ÊFélegyháza,ÊNagy-Kőrös,ÊAbony,ÊSzolnok,ÊTörök-Szent-Miklós,ÊKun-Szent-
Márton,ÊArad.Ê 

 „Mikor Gubody Ferenc megemlékezett a szobor alkotójáról, Horvairól, egyszerre minden oldalról az hangzott: Hol van? 
Lássuk!  Horvai a szobor talapzatánál állott. Kossuth Ferencz intett neki, hogy lépjen fel az emelvényre s a mikor aztán 
a néptömeg meglátta az ifjú művészt, perczekig tombolta őt körül az elismerés éljenriadala, amit Horvai néma meghajlás-
sal, könnyező szemekkel, kezeit a szívére szoritván köszönt meg. Valóban, ilyen elismerés ritkán jutott még művésznek 
részül. De konstatáljuk, hogy Horvai erre a lelkes elismerésre teljesen rá is szolgált hangulatos, szép alkotásá-
val.”         (A Czeglédi Kossuth szobor története / Dobos János .—Kossuth-kultusz Czegléden, Czegléd, 1903., 87. o.) 

„Nem volt a programban, de az egész ifjúság odasereglett a szobor köré és aztán felzendült a Kossuth-nóta. Akik énekel-
tek, a szemüket felemelték az előttük álló érczalakra, amelyre épp akkor ragyogott egy napsugár, a mely keresztüllopta 
magát az egész délelőtt fenyegetően összetornyosult felhők szürke tömegén és behintette a szobrot aranyos fénnyel, úgy, 
hogy Kossuth alakját mintha glória vette volna körül. És hangzott: Ha még egyszer azt üzeni Mindnyájunknak el kell 
menni! 

Mi volt ez? Ima? Fogadalom? Mind a kettő? Az emberek sírtak. Öreg emberek, galambősz aggastyánok, a kik tán ott 
voltak félszázaddal ezelőtt, mikor Kossuth Czegléden szólt a néphez s akik bizonyára siettek kardot kötni az ő hívó 
szózatára, odavegyültek a fiuk közé és velük énekeltek és velük…sírtak… Kossuth Czeglédje…Ime ilyen Kossuth 
Czeglédje.”  (A Czeglédi Kossuth szobor története / Dobos János .—Kossuth-kultusz Czegléden, Czegléd, 1903. ,88-89. 
o.) 

 „Egy órakor 500 terítékes bankett volt a Népkör összes helyiségeiben. Az udvaron az öreg honvédeket vendégelték meg. 
Különben maga az ebéd a legkedélyesebb hangulat mellett folyt A jobbnál-jobb toasztok egymást érték. Kossuth Ferenc 
emelt poharat:  

Néztem a szobrot – úgymond – melyet ma lelepleztünk. Azt hittem, mintha szivemben az az érczalak megszólalt volna. 
Ha megnézitek sziveteket, bizonyára bennetek is meg fog szólalni. Azt mondotta a szobor: Én újból köztetek leszek a 
vészben, bajban. Akkor tán ismét híni fog benneteket, ti ismét elmentek hívó szavára mint egykor apátok, vele lesztek s 
ha kell vele haltok.” (A Czeglédi Kossuth szobor története / Dobos János .—Kossuth-kultusz Czegléden, Czegléd, 1903. 
,90-91. o.) 

SzoboravatásÊ-Ê1902.ÊszeptemberÊ18ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
AÊfotóÊHegyiÊFerencÊtulajdona 
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DélutánÊ4ÊórakorÊkülönvonatonÊmegérkeze ÊKecskemétÊvárosÊküldö sége.ÊMintegyÊezerÊkecskemé ÊpolgárÊjö ÊelÊ
aÊnyolcvanötÊesztendősÊSzappanosÊJánosÊvoltÊkecskemé ÊpolgármesterÊvezetésével,ÊhogyÊmegkoszorúzzaÊKossuthÊ
szobrát.ÊAÊceglédiekÊóriásiÊ lelkesedésselÊ fogadtákÊaÊpirostollasÊkecskemé eket,ÊakiketÊ lovasbandériumÊvezete ÊaÊ
szoborhozÊésÊháromÊcigánybandaÊRákóczi-indulójaÊkisért.ÊEsteÊkivilágításÊésÊnépünnepÊvolt.ÊAÊszinházbanÊdiszelő-
adástÊrendeztek,ÊmelyenÊRárkayÊLászlóÊKossuthÊapánkÊcíműÊalkalmiÊdarabjátÊadtákÊelő.Ê(Pes ÊNapló,Ê 1902.Ê szept-
emberÊ19.,Ê257.Êo.) 

„ÜDVÖZLŐÊSÜRGÖNYÖKÊ–ÊAÊKossuthÊünnepélyÊalkalmávalÊJókaiÊMórÊkoszorúsÊköltőnkÊaÊkövetkezőÊsürgönytÊkül-
dö e:ÊHazafiasÊüdvözletétÊküldiÊaÊceglédiÊpolgároknakÊaÊKossuthÊszoborÊünnepélyÊalkalmából:ÊJókaiÊMór.ÊLackovicsÊ
zagyvarékasiÊjegyzőÊszinténÊaÊkövetkezőÊsürgönytÊküldte:ÊZagyvarékasÊközönségeÊegyü ÊérezÊÖnökkelÊeÊmaiÊhazafi-
asÊünnepélyükön.Ê(CeglédiÊÚjság,Ê1902.ÊszeptemberÊ21.,Ê4.Êo) 

„AZÊ ELSŐÊMAGYARÊHONVÉD,ÊKissÊTamásÊMihályÊharczrakészenÊmarkoljaÊaÊzászlótÊegyikÊkezével,ÊmígÊaÊmásikkalÊ
kezetÊfogÊédesatyjával.ÊAzÊöregÊKissÊTamásÊegyetlenÊfiátÊküldiÊaÊcsatába.ÊAzÊelsőÊmagyarÊhonvédÊnemÊtértÊvisszaÊaÊ
szülővárosába,ÊCeglédre.ÊEllenségesÊgolyóktólÊtalálvaÊhaltÊmegÊaÊcsatatéren,Êhazájáért….”(CeglédiÊKossuthÊNaptár,Ê
1907)Ê 

„VILÁGÍTÁSÊ –Ê esteÊ azÊ egészÊ városÊ csillogóÊ fényárbanÊ uszo .Ê EzernyiÊ gyertyaÊ
vakítóÊfényeÊsziporkázo ÊazÊestéliÊszürkületben.ÊLelkesedéstőlÊmámorosÊtömegÊ
hullámzo ÊfelÊsÊaláÊsÊazÊutcákonÊaÊKossuthÊnótátÊénekelték.ÊAÊKossuth-szobrotÊ
színesÊlampionokkalÊvilágíto ákÊki.ÊCsakÊaÊkésőÊéjjeliÊórákbanÊolto ákÊkiÊaÊgyer-
tyákat,ÊhogyÊráboruljonÊazÊalkonyÊazÊünneplőÊvárosra.ÊAzÊösszesÊkörökbenÊesteÊ
mulatságÊvolt.ÊMindenü ÊzsufolásigÊvoltÊközönségÊsÊcsakÊaÊderengőÊhajnalÊve-
te ÊvégetÊaÊhangosÊörömnekÊésÊjókedvnek.Ê 

MeseÊvolt,ÊálomÊvoltÊsÊálomnakÊisÊcsodás.ÊDeÊezÊaÊnapÊCeglédÊvárosÊtörténeté-
nekÊ századosÊ lapjairaÊ aranyÊ betükkelÊ leszÊ bevésveÊ sÊ aÊ későÊ utódokÊ áhita al,Ê
csodála alÊeltelveÊfogjákÊemlegetniÊ1902.ÊszeptemberÊ18-át,ÊaÊhonszerelem,ÊaÊ

KossuthÊirán ÊrajongásÊmagasztosÊünnepét.ÊCsakÊazÊigazságnakÊteszünkÊelegetÊhaÊfelirjukÊideÊannakÊazÊembernekÊaÊ
nevét,Ê akiÊ fáradhatatlanÊ lelkesedésselÊ hetekenÊkeresztülÊ fáradozo ÊazÊünnepségÊ sikereÊérdekében.Ê ÉsÊB.ÊMolnárÊ
SámuelÊnemÊhiábaÊfáradozo ,ÊésÊmostÊtegyükÊleÊaÊtollatÊsÊringassukÊelÊlelkünket,ÊhaddÊéljükÊátÊújraÊaztÊaÊfenségesÊ
szépÊnapot,ÊmelynekÊméltóÊpárjátÊhiábaÊkeressük.”Ê(CeglédiÊÚjság,Ê1902.ÊszeptemberÊ21.,Ê2-3.Êo.)Ê 

„Ha majd a gyönyörű szobor előtt megállnak hosszú évek múlva Czegléd polgárai, tudni fogják ők mindég, hogy ki volt 
Kossuth Lajos. A nemzet atyja: ujjaszületésének legfőbb tényezője, a szabadság, testvériség, és egyenlőség megteremtője; 
az, ki a magyar népből szabad embert csinált és megszerzé a magyar nép számára nemcsak a jogot, egyenlőséget, hanem a 
szabadbirtoklási jogot, ugy, hogy a szegény ember saját kunyhójában, saját kis földjén élhet és halhat most, ezt is Kossuth 
Lajosnak köszönheti. 

Kossuth Lajos Czeglédet melegen szerette, itt lesz most alakja köztünk örökre; és szívünkhöz fog szólni mindig a néma 
szobor!” ( Kossuth Ferencz) 

Fotó:ÊKisfaludiÊIstván 

AÊceglédiÊKossuthÊMúzeumÊgyűjteménye 

Fotó:ÊSzilajÊAnikó 

CeglédiÊVárosiÊKönyvtár 

Cegléd—ÊÁrpádÊtér 
(DigitálisÊkönyvtár 
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