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„Szép hazafias felvonulást tartunk …” 

 

Egy száz évvel ezelőtti március 15.-e 

 

Csaknem két évvel ezelőtt ismertettem a törökkoppányi születésű Juhász József 

(1892-1965) visszaemlékezését 1908-1911 között városunkban töltött éveiről, 

amelynek során Schwarz Dávid fűszer- és vegyeskereskedő üzletében dolgozott 

kereskedő-segédként. Már akkor említettem, hogy egyebek mellett egy március 

15-i ünnepélyt is megörökített, amelynek mellesleg tavaly volt a századik 

évfordulója. 

Elöljáróban csak annyit, hogy az ifjú kereskedőtanonc nem a „hivatalos” 

megemlékezésről számolt be, hanem egy olyan ünnepélyről, amelyet saját maga 

rendezett egy kereskedő- és egy iparostanonc barátjával. A Nemzeti dalt is 

szavaló Klein Andor kereskedősegéd volt, Spitzer fűszer-, divatáru- és 

mészkereskedőnél, korábban pedig Kaposváron is tanult. Másik barátja, Szemes 

János kádártanonc volt. (A „próbára felállított utcai lámpa” azoknak a község 

számára beszerzett ívlámpáknak az egyike volt, amelyet először 1911. januárban 

próbáltak ki a Historia Domus adata szerint.) 

„1911. március 15-én egy igen szép hazafias ünnepély főrendezője voltam, 
összebeszéltem a Klein Andorral és a Szemes Janival, hogy este 8 órára minél 
többen jöjjünk össze a piactéren. Akkor a próbára felállított utcai lámpa alatt a 
Klein Andor megtanulta a »Talpra magyar«-t, én pedig Petőfi »A nemzethez« 
című költeményét. Az inasok gyülekeztek, nemzeti zászlókat is hoztak, az idő 
izgalomban telt el és már értem jöttek az üzletbe, hogy már mikor jövök. 
Bementem a főnökömhöz a szobába, aki még a vacsorázó asztalnál ült, kértem 
engedjen el az inasok közé, mert mi egy szép hazafias felvonulást tartunk és én 
vagyok a főrendező, nekem kell megnyitni az ünnepélyt. Természetesen 
megkaptam az engedélyt, már előre vettem egy széles nemzeti szalagot, azt a 
vállamon által vetve felvettem, mentem az inas urakkal, a kartársaimmal, 
bajtársaimmal a helyszínre. A próbára felállított lámpa megvilágította a 
piacteret, amely tele volt közönséggel, nem csak mi, fiatalok, hanem emberek, 
férfiak, felnőttek, szegények, urak, asszonyok, lányok nagy tömege volt együtt. 
Szemes Janinak adtam Petőfi Sándor összes költeményeit, kinyitottam a »A 
nemzethez« című versnél, ha elakadok, súgjon, amikor szavalok, álljon 
mögöttem. Egy nagy kőrakás volt ott, amit az útjavításnál hoztak oda, ennek a 
tetejére álltam és amint körülnéztem, láttam azt a sok-sok rám irányított 
tekintetet. Nem tagadom, egy kis szorongó érzés, egy kis lámpaláz fogott el, de 
már bent vagyok, menni kell. 
»A nemzethez«, írta Petőfi Sándor, kezdtem harsogni, hangom erős, torkom 
egészséges volt. (…) A hangom jól kiengedtem, ahol kellett megnyomtam, az 
egész verset átéreztem, hévvel szavaltam. A közönség csendben figyelt, velem 



érzett, amikor a végére értem, meghajtom magam és leléptem, óriási szűnni nem 
akaró éljenzés és taps volt. Akkor felállt a Klein Andor és szavalta a »Talpra 
magyar«-t! A közönség együtt szavalta vele, hogy »rabok tovább nem leszünk«. 
A szavalat után 4-es sorokba álltunk fel és indultunk le a templom előtt a 
nagyvendéglő felé. »Kossuth Lajos azt üzente...« énekeltük tele torokkal. A 
nagyvendéglő előtt újra szavaltam, a közönség, hogy honnét jött, nem tudom, de 
nagyon sokan voltunk. Onnét újra tovább a szolgabíróság előtt újra szavalat, 
onnét a Társaskör elé vonultunk, ott újra szavalat, ének, utána szétoszoltunk, de 
ezt a szép estét sokan sohasem felejthetik el. Boldog büszkeséggel állapítom 
meg, azelőtt még ilyen sohasem volt Tolna-Tamásiban, és ezt »Én« rendeztem.” 

Mint láthattuk, a szokatlanul kései órán tartott, nem hivatalos ünnepségen két 

buzdító hatású Petőfi-vers hangzott el, majd a tömeg a Kossuth-nótát énekelve 

járta be a város központját (a nagyvendéglő a mai bútorbolttal azonos; a 

szolgabíróság a Deák Ferenc utcai emeletes házak helyén állt; a Társaskör pedig 

a Szabadság út keleti felén, a gimnázium előtti buszmegállóval szemben). Az 

ünnepségnek talán az is lökést adhatott, hogy egy évvel korábban, a választások 

előtt, 1910. május 5-én Kossuth Lajos fia, Kossuth Ferenc Tamásiban járt. 
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