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A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának Kézirattárában található irat-együttes 
egy fontos debreceni eseményre világít rá. 1877 szeptemberében került sor a II. Abdul Hamid 
szultán (1876–1909) és a kelet-balkáni fronton harcoló oszmán alakulatok megsegítésére irányuló 
városi megmozdulásra, melynek élére Gróf Vay Dániel állt. A Portával szembeni szimpátia 
kifejezésének aktualitását a boszniai–bolgár válság mentén kirobbant orosz–török háború (1877–
1878) adta. Szentpétervár és Konstantinápoly újabb konfliktusa komolyan foglalkoztatta az 
európai és a magyar közvéleményt, s egyúttal teret adott az Oszmán Birodalommal és az Orosz 
Birodalommal kapcsolatos egyéni nézetek, vagy éppen egy adott közösség kollektív álláspontjának 
kifejezésére. A korban jellemző módon erős ruszofóbia uralta a nemzetközi ügyekkel kapcsolatos 
közbeszédet, miközben maga a Monarchia a három császár szövetségének keretén belül 
partnerséget vállalt a kelet-európai nagyhatalommal. Magyar részről az oroszellenes szemlélet 
hátterében a szláv befolyás növekedése és Oroszország politikai térfoglalása miatti aggodalom állt, 
vegyülve az 1849-es intervenció utáni bizalmatlansággal. Az 1877-ben kirobbant háborúban sokan 
a cári udvar újabb agresszióját vélték felfedezni, amelynek "elszenvedője" most a Fényes Porta volt. 
Ez az egyoldalú megközelítés nyilvánvalóan mellőzi azt a számos közrejátszó tényezőt, amely a 
balkáni tartományok lázadásához, a bolgár felkelőkkel szemben elkövetett török atrocitásokhoz és 
az orosz–török háború kirobbanásához vezető nemzetközi eseményekhez kapcsolódnak. A 
ruszofóbia ugyanakkor szilárd táptalajt adott a másik fél iránti rokonszenv megerősítésének, s a 
turkofíliának kulturális és diplomáciai síkon számos megnyilvánulása volt tapasztalható az 1870-es 
években.     
 Az 1877-es háború kirobbanását követően a főváros egyetemi ifjúsága mellett, vidéken is 
kisebb-nagyobb megmozdulások szerveződtek a török–magyar barátság kifejezésére. A sorból 
természetesen a cívis város sem maradhatott ki és 1877 szeptemberében 18-án egy több ezer főt 
megmozgató felvonulás vette kezdetét, majd Vay Dániel vezetésével megszerveződött az 1878 
júniusáig működő ún. Cserkoszorú Bizottság, amely az oszmán hadsereg megsegítésére és az 
Abdul Hamid szultánnak szánt ajándék finanszírozására adománygyűjtés szervezett. Az R 736-os 
jelzet alatt található iratok ennek a szervezetnek a működésébe és a török konzullal való 
kapcsolatfelvétel folyamatába nyújtanak bepillantást, miközben reflektálnak a helyi polgárság 
attitűdjére is. Ezen felül érdekes kiegészítő anyagot nyújthat Vay Dániel portréjához, mivel a 
forráscsoport egy olyan társadalmi szerepvállalását dokumentálja, amelyre aktív politikai 
karrierjének lezárulását, visszavonulását követően került sor, amikor a gróf már évtizedek óta 
távol maradt a nyilvánosságtól.  
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