
É V F O R D U L Ó I N K 

Kossuth Lajos születésének 175. évfordulóján1 

A 175 évvel ezelőtt született Kossuth Lajos több szeretettel és több gyűlölettel 
találkozott életében, m i n t bánmelyik magyar kortársa. Halála után pedig a helytállás-
nak és az előrelépésnek kivételesen hatékony ösztönzőjévé vált ugyan, de önkényes ér-
telmezések, kisajátító és torzító törekvések kiszolgáltatottjává is. De az igazi Kossuth, 
ha sokak elől időszakosan el is takar ta a rágalom és a tömjénfüst , azonos maradt ön-
magával, azonos azzal az életének ér telmet adó, vereségei ellenére is minden kortár-
sáénál eredményesebb küzdelemmel, amit a feudalizmus felszámolásáért, Magyaror-
szág polgárosításáért és önrendelkezése megteremtéséért folytatott. 

Ennek az ünnepi megemlékezésnek a keretei nem engedik meg, hogy sokoldalúan 
mutassam be pá lyá jának alakulását, de a köztudatban élő Kossuth-kép hiányosságai 
és torzulásai mégis indokolttá teszik, hogy vázlatos áttekintésben kísérletet tegyek 
küzdelmei céljának és értelmének felidézésére. 

Pá lyá jának kezdetén sem rang, sem vagyon nem segítette Kossuthot az előreju-
tásban, de nem is akadályozta a valóság megismerésében, a feudális Magyarország 
válságba sodródásának érzékelésében. Öröklött birtok vagy méltóság révén nem vált 
az adott rendszer foglyává, ugyanakkor nemesi származása, értelmiségi a p j a által biz-
tosított neveltetése lehetőséget teremtett számára kivételes tehetségének kibontakozta-
tására. 1844-ben — már a reformellenzék egyik vezetőjeként — papírra vetett önélet-
rajz-töredékében nemeslevelét úgy emlegette, „mint szomorú eszközét annak, hogy 
_ nemzet tanácstermeiben szavam legyen, a szegény árva nemzet számára". S „élete 
fe ladatának" vallotta annak kitűzetését. hogy „a magyarnak arra miszerént alkotmá-
nyos nép szabad tagja legyen, ne kellessék poros pergamenteket őriznie". 

Miért nem azonosult ez a sa já t köreiben sikert sikerre halmozó i f jú nemes azzal 
a világgal, amelybe beleszületett? Mert a valóság mélyére tekintve a feudális rendszer 
mind több ellentmondását ismerte fel és ezért sem elégedett meg az elnyomónak 
tekintett Habsburg-hatalommal ugyan perlekedő, de a kiváltságait őrző rendi ellen-
zék hagyományos sérelmi politikájával. Azoknak a sorába lépett, akik nemzeti létér-
deknek tekintették, hogy a reformpolitika ú t ján támaszt keressenek és támaszra lelje-
nek a nép alávetettségben élő millióiban. 

A 26 évesen írott első összefüggő politikai munká jában „a Magyarországon olly 
szerfelett gyakran elől forduló é h s é g . . . okait" kutatva, Kossuth még nem egy fel-
színi jelenséget is a ba jok okozói közé sorolt, de a tények fe l tárására törekedve számba 
vette a gazdasági-társadalmi fejlődés számos valóságos akadályát, az ugar tar tó föld-
művelési rendszerek elmaradottságától, „a jobbágyi tartozásoknak s közadózásoknak . . . 
nagy terhéig" és „a b i r t o k n a k . . . egész kevés számú emberek és nemzetségek kezei 
közé lett szorításáig". Félreérthetetlen példát idézve kéziratában, a feudális „bilincsek 
összetörését" jelölte meg Franciaország „bámulást gerjesztő" fejlődése alapokának. 
S m a j d n e m két esztendővel Széchenyi Hitelének megjelenése előtt ez a f ia ta l nemesi 
értelmiségi, akit m a j d annyiszor s oly igaztalanul vádoltak azzal, hogy sikereit a nem-
zeti hiúságnak hízelegve érte el, a maga idejében bizony ritkaság számba menő kriti-
kai hévvel támadta a „nagyapáink régi szokásaihoz szerfelett ragaszkodó, s minden 
bár hasznos újí tásoktúl borzadva irtózó maradiságunk"-at . S az a Kossuth, aki osz-
tozva az ellenzék véleményében, miszerint a Habsburg-hatalom a maga gazdaság-
polit ikájával kizsákmányolja Magyarországot és első nyilvános megyei közgyűlési be-
szédében ennek megfelelően azt -mondta, hogy „Bécs továbbra is azon örvény marad, 
arnelly gazdaságunkat elnyeli", ebben a legkorábbi politikai munkájában így rótta 

•Részlet az 1977. s zep tember 17-i emlékülésen e lhangzot t e lőadásból . 
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meg a sérelmek hagyományos felhánytorgatásában ki- és elmerülő rendi ellenzéki 
politikát: „midőn political helyheztetésünknek részint valódi, részint képzelt sérelmei 
felől örökösen panaszkodni meg nem szűnünk, az önhatalmunkban álló javításoknak 
béhozásán, gazdaságbeli sérelmeinknek önmagunktól függó orvoslásán teljességgel leg-
alább közös egyetértő erővel nem igyekszünk." 

Kossuth reformerré válásában olvasmányai, a franciaországi, még inkább az ang-
liai és amerikai történeti fej lemények és egykorú intézmények közvetett tanulmá-
nyozása, 1830,31 európai, mindenekelőtt lengyelországi megrázkódtatásai, továbbá 
Balásházy és Széchenyi, náluk is inkább Wesselényi és Kölcsey hatása mellett a leg-
nagyobb szerepe két, valóságismerethez jut ta tó közvetlen élményének volt. Az adózók 
1828—29-ben készült összeírásának felülvizsgálata során Kossuth 124 zempléni község-
ben szembesült a nyomorúság megrendítő tényeivel, a feudális viszonyok elkeseredés-
sel aláaknázott valóságával. Helyzetelemzésének — melyet az illetékesekhez jut tatott 
— vihar előtti csendet idéző komorsága hamarosan csattanós bizonyítást nyert . 1831-
ben a kolera pusztítása .nyomán .évszázadok óta a legnagyobb hazai parasztfelkelés tört 
ki, s éppen azon a területen, amelyen alig néhány hónappal korábbi összegezésében 
már-már tar thata t lannak ítélte a jobbágyparasztság helyzetét. Kossuth kolerabiztois-
ként küzdött a pusztító já rvány ellen és sikerrel vállalta a nép leosendesítését a Bod-
rogközben, amikor az fenyegetett — más vidékek tragikus példája szerint ott is —, hogy 

a gőgös kastélyok biztos fedezékbe vonult ura i helyett ár ta t lanok esnek áldozatul az 
elkeseredett nép haragjának. Kossuth egész pályájának egyik kulcsélménye let t annak 
felismerése, hogy a hatalom kiváltságos birtoklóinak a nép sorsa iránti bűnös közönye 
mint társul gyáva önzéssel, ha az elkeseredés lázadásba torkollik. Kiábrándító tapasz-
talatai szerephez jutottak abban, hogy olyan egyértelműen tet te magáévá Wesselényi 
érdekegyesítő koncepcióját: az ellenzéki nemesség csak akkor kísérelheti meg a siker 
reményében Magyarország gazdasági és politikai önrendelkezését is magába foglaló 
alkotmányos törekvéseinek érvényesítését, ha nem kell hátbatámadástól tartania, ha 
gyökeres reformok révén a parasztságot, sőt ál talában is a kiváltságtalanok millióit 
fenyegető ellenfélből tényléges szövetségesévé teszi. 

Valóságismerete sarkallta, hogy a zempléni ellenzék merész szóvivőjeként fordu-
latot követel jen a megyei politikában, az állította a Wesselényi, Kölcsey és Deák ve-
zette reformellenzék szolgálatába, s késztette ar ra , hogy párat lan teljesítményt nyú j tva 
mutassa be a reformokért vívott küzdelmeket az Országgyűlési Tudósítások, ma jd a 
Törvényhatósági Tudósítások közel négyezer oldalán. Az a felismerés, ihogy a küzde-
lem a nemzetnek jövőt ígérő „haladás" és a végzetes késedelemmel fenyegető „tespe-
dés" erői között folyik — amint a két tábort maga jellemezte —, tette a perbe fogott 
reformerek elnémíthatat lan védelmezőjévé, .mígnem státusfogoly lett magából a védő-
ügyvéd Kossuthból is. 1838 tavaszán így foglalta össze egyik periratában azokat az 
alapelveket, amelyekhez politikusként tartani kívánta magát, elhatárolódva az öncélú 
okoskodástól és a fellegjárástól egyaránt: „ hogy mi légyen jó, hasznos és üdvösséges 
Magyar országnak? arróli meggyőződést koránt sem Morus Utópiájából meríti, s fogja 
mindég meríteni, hanem Magyar országnak azon helyzetéből, mellyben van, s mellybe 
azt nyelve, nép szokása, a lkotmánya és diplomatiai szövetkezései t e t t ék . . . Balgatag 
magyar politicus, ki azzal törekedik, mi volna jó in abstracto [elvontan], azzal töre-
kedjék, mi jót lehet tenni azon országban, amelly ollyan, a minő." 

184.1-ben, a Pest Hírlap beköszöntő vezércikkében is a nemzet önismerethez segí-
tését nyilvánította olyan alapkövetelménynek, amire minden továbbinak épülnie kell: 
„Nem mind javítás, ami egyes érdekeknek hízeleg és tartós csak az, mely igazságon 
épült, valódi szükségen segített, s a nemzet életéből.önkint fej le t t ki. Ismerni kell te-
hát a nemzetnek előbb önmagát és ismernie kell szükségeit; aztán megvitatni czélt 
és eszközöket, dolgot és módokat minden oldalról, s ha elkövetkezik a törvényhozás 
ideje, áldásdús leend mindenik törvény, mer t egy-egy socialis meggyőződést mondott 
ki." 

Kossuth a feladatot korántsem abban lát ta csupán, hogy ú j érveket ad jon a feu-
dális kiváltságrendszer külső .ostromlóinak. A r r a törekedett, hogy a nemesség tömegeit 
kiszakítsa a pozícióőrző konzervatív arisztokrácia uszályából, amely az e lmaradot t 
bocskoros nemességet a „nem adózunk!" jelszóval a reformellenzék hátbatámadására 
uszította, míg a birtokos nemesség és a nemesi értelmiség ingadozó erőit „a fontolva 
haladás" csábító jélszavával igyekezett az átalakulás átfogó programja helyett néhány 

kiragadott részletkérdéssel való bíibelődésre, vagy tünetek felszíni kezelésére korlá-
tozni. A konzervatívoknak nehéz dolguk volt Kossuthtal, aki éppen azt magya-
rázta a nemességnek, hogy olyan rendszert védelmeztetnek vele, amely mind 
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kevesebb hasznot nyúj t túlnyomó többségük számára, de mind több gyűlöletet idéz 
a fejükre. 

Kossuth az 1840-es években az átalakulás fel tar tóztathatat lan erőit „a reformok 
ú t j án" kívánta a célhoz juttatni , de világossá tette, hogy nem akármilyen, hanem 
gyökeres és átfogó reformokra van szükség: „Azt hisszük, megmen t jük a hazát tol-
dozó, foldozó reformkáinkkal? Azt hisszük, biztosíthatjuk nemzetünk jövendőjét, ha 
a jövendő épületnek alaprakását elmulasztottuk? És mi lehetne ezen alap más, mint 
a néppeli egy testté forrás." Ennek legfőbb követelményeit a jobbágyrendszer te l jes 
felszámolásában látta. Határozottan vallatta, hogy mindent -meg kell tenni az 1840-
ben hozott, a jobbágy örökmegváltását tulajdonképpen földesurától függővé tevő, lé-
nyegében még Széchenyi p rogramjára korlátozódó törvény végrehaj tása érdekében. 
De ugyanakkor küzdött az illúzió ellen, hogy az elegendő lenne a kibontakozáshoz a 
feudális nyomorúságból. A Széchenyi által annyit ostorozott „türelmetlenségét" magya-
rázza, hogy ennék a törvénynek az a lap ján 1848-ig, tehát nyolc hosszú év alatt a job-
bágyparasztság alig egy százaléka tudta megváltani magát. Nagyon is indokoltan han-
goztatta tehát, hogy e törvénynél megrekedve vagy évszázadokig tar t még Magyar-
országon a feudalizmus és nő végzetessé az elmaradottság általa, vagy kaszára kerül 
a késlekedő nemesség. „Menjünk, különben menettetünk!" figyelmeztetett Kossuth, 
akinek oroszlánrésze volt abban, hogy az általa a „teendők legfőbbikének" minősí-
tett jobbágykérdésben az 1847-íben kiadott Ellenzéki Nyilatkozat az államhatalom se-
gítségével általánosan és kötelezően végrehaj tandó örökválság követelését emelte a 
reformellenzék programjába. 

Ez az antifeudális alapkövetelés Kossuth megnyilatkozásaiban olyan továbbiakkal 
társult, mint a nemesi adómentesség megszüntetése, a közteherviselés bevezetése, az 
igazságszolgáltatás reformja, különös tekintettél az úriszéki bíráskodás és a testi bün -
tetés kiküszöbölése, a törvény előtti egyenlőség megvalósítása, a zsidók jogfosztott-

ságának felszámolása és a nép politikai jogokban való részesítése. Kossuth a polgári 
nemzetté válás követelményeivel csak olyan államberendezkedést látott összhangban 
állónak, amelyben a nép önkormányzati törekvései helyi szervekben érvényesülhet-
nek. Nem a feudál is megye fenntar tására , hanem éppenséggel polgárosítására töre-
kedve 1842-ben így írt: „egyike vagyunk azoknak, kik nemzeti szerencsétlenségnek 
tar t ják, hogy nemzetnek magát még most is csak a nemesség nevezheti; hiszünk 
Istenben, ez másként leszen, különben öngyilkolás várna nemzetünkre; s ha másként 
leszen, a megyei szerkezetnek is képviseleti rendszerré keilend alakulnia". Fokozatos 
átmenet út ján, amelynek legfontosabb lépcsőfokait a földesúri függéstől mentesül t 
„szabad községek" megyegyűlési képviseletében és a kiváltságos polgárok monopol-
helyzetének a megtörésével végrehaj tandó városi reformban látta, javasolta az önkor-
mányzati szerveket, majd az országgyűlést „népképviseleti" alapra helyezni. Mindezt 
olyan „minden idegen befolyástól" mentes kormány működésével kívánta társítani, 
amely „polit icájának irányát az országgyűlési többségben nyilatkozó nemzeti aka ra t -
tól vegye". 

Kossuth a reformellenzék vezető gárdájával együtt azt remélte, hogy antifeudális 
és antiabszolutista, a polgári átalakulásért és a népképviseletre alapozott a lkotmá-
nyosságért folytatott küzdelmükben számíthatnak nemcsak a magyar, hanem a többi 
együtt élő nép túlnyomó részének a támogatására is. Ugyanakkor — a reformtábor 
egészével is osztozva a politikai vezetőrétegnek a magyar hegemónia biztosítására 
irányuló törekvéseiben — kifejlődött nemzetnek csak a horvátot ismerte el, s így még 
nem talált rá az önrendelkezésükért küzdő népek új, a felbomlóban lévő, elnyomáson 
alapuló réginél magasabb szintű együttélése megteremtésének az ú t já ra . Azonban az 
1847. évi Pest megyei követutasítás, amit a követjelölt Kossuth a maga programjának 
tekintett, azt is jól mutatja, hogy nem hunyt szemet a magyarosítási törekvések káros 
következményei felett sem. Buzdítva a követeket mindenre, amit a magyar „nemzeti-
ség felemelése s felvirágzása tekintetében jogszerűleg s indirect úton tehetni vélnek", 
lelkükre kötötte, „ne tegyenek azonban semmit, mi a külön nyelvű népiségek kedé-
lyeit felizgatná, vagy a magány viszonyokba avatkozó rendelkezések a lakjá t viselné". 
S ha mindez nagyon kevés is volt a feszítő problémák rendezéséhez, azt tanúsí t ja , 
hogy Kossuthban, a nemzeti reformpolit ikusban már 1848 előtt tudatosodni kezdett 
az együtt élő népek kapcsolatának vonatkozásában is a nemzeti önmérséklet szüksé-
gessége. 

Kossuth politikai harca a feudalizmus felszámolásáért, Magyarország polgári al-
kotmányos államberendezkedésének kialakításáért és önkormányzatáért egybefonódott 
az ország gazdasági fejlődésének kibontakoztatásáért és gazdaságpolitikai önrendel-
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kezeséért vívott küzdelemmel. Az ipar fejlesztését létkérdésnek ítélte nemcsak a laj-
tántúli ipar monopol ára inak kiszolgáltatott hazai fogyasztók, hanem az agrárfelesleg 
belső piacának szélesítése érdekében is. Fellépve az ország vám- és kereskedelem-
politikai kizsákmányolása ellen s a gyenge ipar védelme mellett 1842-ben így írt : 
„ma már politikai függetlenség industriális függetlenség nélkül nem egyéb, mind 
ábránd s nem soká tar tható öncsalódás". De mindjár t józanul hozzá is tet te: „távol 
vagyunk a képzelettől azt kívánni, hogy nemzetünk mindent, mit a civilisatio szük-
ségessé tőn, maga termesszen, maga gyártson és zárkózzék el a v i l á g t ó l . . . , hanem 
termessze és gyártsa mindazt, amit haszonnal gyárthat, termeszthet, mi re meg van-
nak minden szükséges elemei, mik ál ta l oda emelkedhetik, hogy imás nemzetekkeli 
viszonyaiban ne a tr ibutarius (adózó) alárendeltség, hanem a kölcsönös haszonnal 
cserélő egyenlőség fokára lépjen". Ennek érdekében is kívánta „terjeszteni az exact 
tudományok ismereteit deákos nevelésű nemzetünk között, bejuttatni derítő sugarait 
a szorgalom szerény műhelyeibe", s ezért küzdött az inasok szakoktatásáért éppúgy, 
mint a hazai mérnökképzésért . Ezért is szorgalmazta „az ipar felvirágzását akadályozó 
czéhék" megrendszabályozását, (majd felszámolásukat, a kereskedelem szabadságát 
megszorító korlátozások megszüntetését, a közlekedés fejlesztését, a belső, de minde-
nekelőtt a világpiaccal kapcsolatot teremtő vasútvonalak megépítését, szükség szerint 
külföldi tőke igénybevételével. Az 1841-ben alapított Iparegyesület, az 1842-től általa 
rendezett iparműkiállí tások sora, 1844-ben a külföldi gazdasági kapcsolatok ápolását 
célzó Magyar Kereskedelmi Társaság, a nagyipari kezdeményezéseket támogató Gyár-
alapító Társaság és a Védegylet életrehívása mind a gazdasági önrendelkezés prog-
r a m j á n a k gyakorlati érvényesítését szolgálta. Az Ausztriából importált, de Magyar-
országon is előállítható iparcikkek bojkot t já t (amit Kossuth „szomorú kénytelenség-
nek" nevezett) a Védegylet irányította, s ha átütő gazdasági sikert nem is érhetett 
el, lendületet adott számos ipari kezdeményezésnek, és csorbította a la j tántúl i ipar 
hazai egyeduralmát. Kossuth reformkori gazdaságpolitikája nem a védegyleti szervez-
kedésben tetőzött. 1846'47-ben — ellenzéki társai vonatkozó fejtegetéseire is támasz-
kodva — ismételten vámszövetségi a jánla to t tett a birodalom másik felének a mo-
nopolizáló törekvéseket elhárítva, kikötve a partnerválasztás szabadságát és feltét-
télül szabva a teljes egyenjogúság és a gazdasági önrendelkezés elismerését és gya-
korlati érvényesítését. 

1848. március 3-án, a párizsi forradalmi áttörést követően Kossuth volt az, aki 
a reformellenzék megbízásából kezdeményezett felirati javaslatban kívánta az udvar-
tól az úrbéri viszonyok felszámolásának, a közteherviselés megteremtésének, a poli-
tikai jogok kiterjesztésének, a gazdasági fejlődés biztosítására szükséges intézkedések-
nek a jóváhagyását és „minden idegen avatkozástól független nemzeti kormány" ki-
nevezését, amely „a többség alkotmányos elvének legyen felelős" megtestesítője. Fi-
gyelmeztette az udvart, hogy „szívből hű csak szabad ember lehet", ezért csak fel-
i ra tuk elfogadása erősítheti meg a Habsburg-dinasztia t rónját , és az, ha a birodalom 
másik felében is alkotmányos kormányzati rendszert vezetnek be. Ez az egyébként 
már korábban kialakított követelése a bécsi forradalmi er jedés párat lan ösztönzőjévé 
vált, és tanúságtevője annak, hogy Kossuth Magyarország felemelkedésének az ügyét 
nem elválasztani, hanem egybekapcsolni kívánta a la j tántúl i tartományokéval. Ami-
kor az alsótábla által elfogadott fel iratot a felsőtábla késleltetni próbálta, Kossuth 
volt az, aki a pesti ellenzéki erők petícióját kérve támogatásul közvetve ösztönzője 
lett az ellenzéki követeléseket forradalmi jelszavakká tömörítő 12 pontnak. Amikor 
a Metternioh-kormányzatot megdöntő bécsi forradalom híre Pozsonyba érkezett, 
Kossuthnak óriási szerepe volt a felirat radikalizálásában, mindenekélőtt az általános 
kötelező örökváltság követelésének a földesurak kártalanítását az ál lamra hárí tó job-
bágyfelszabadítássá fejlesztésében, m a j d küldöttség ú t j án Bécsbe jut tatásában. S hogy 
a küldöttség Bécsben sikerrel járt, m a j d a feudális pozíciók őrzőinek minden taktiká-
zása és a nemesi politikusok ingadozó csoportjainak minden bizonytalankodása elle-
nére Pozsonyban megszülettek és az udvarban elfogadásra kerültek a Magyarország 
történetében ú j korszakot nyitó 1848-as törvények, abban a pesti forradalom mellett 
Kossuthnak volt a legnagyobb szerepe, aki reformpolit ikájával elébe kívánt vágni 
a forradalomnak, de a létérdeknek tekintet t átalakulás biztosítása érdekében támasz-
kodni mert a forradalom erőire is. 

„Nem minden ez, mi az egész nemzet jövendőjét magában foglalná, hanem alapja 
jövő kifejlődésünknek" — vallotta Kossuth a márciusi vívmányok törvénybeiktatását 
követően. Kívánatosnak tekintette tehát a továbbhaladást, de ugyanakkor ar ra figyel-
meztetett, hogy az elért eredményeket összegező alapnak a megszilárdítása minden 
szükséges továbblépés előfeltétele. Ez a kettősség teszi érthetővé Kossuthnak a 
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Batthyány-kormányban, a pénzügyminiszter nehéz posztján követett politikáját. Az 
„elmállasztó zsdbbadtság" és a „féktelen túláradás" egyidejű kerülése — amit taná-
csolt és maga is gyakorolni igyekezett — a magyarázója annak, hogy olyan gyakran 
kerü l t a visszahúzók és az előresietők kereszttüzébe. Nem becsülte le Petőfiék, a radi-
kálisok által jelzett veszélyeket, de tisztában volt azzal is, hogy a poli t ikájának meg-
nyerni remélt többség túlnyomó része számára szükséges annak a bizonysága, hogy 
kimerítették a békés megoldás lehetőségeit, s a fej lemények mindezek ellenére alakul-
tak úgy, hogy csupán a márciusi vívmányok megcsonkítása vagy fegyveres védelme 
között választhatnak. Mert Kossuth azt kívánta elérni, hogy haladó politikája ne 
csupán egy a többségtől elszakadó előőrs zászlajává, hanem a visszalépéstől megóvott, 
az átalakulás vívmányainak még a vereség esetére is elkötelezettjévé tett derékhad 
mozgatójává váljék. 

Kossuth korántsem a veszélyek lebecsülésével mozgósított az önvédelmi háborúra, 
hanem éppen annak a tudatosításával, hogy mi forog kockán. Világossá tette, 

hogy a Habsburg-hatalom — amely nemcsak Prága és Milánó szabadságszerető népe, 
hanem Bécs forradalmi, sőt a la j tántúl i tartományok alkotmányos erői ellenében is 
erőszakhoz folyamodott — behódolás esetén sem békét és szabad fejlődést kínál, 
hanem Magyarországot ismét a vért és erőt pazarló dinasztikus törekvéseinek szol-
gálatára akar ja kényszeríteni. 

Kossuth 1848/49-ben bebizonyította, hogy nemcsak lelkesíteni, hanem szervezni 
is, nemcsak tervezgetni, hanem tenni is tud. Mert élt a hatalommal, amit az ország-
gyűlés ismételt döntésével előbb mint az Országos Honvédelmi Bizottmány választott 
elnökére, majd mint kormányzóelnökre ráruházott, de inem élt vissza vele, nem sér-
tet te meg azt a törvényességet, amelynek a védelmére kelt. Mint pénzügyminiszter 
üres kincstárat vett át, de megalkotva az ország első költségvetését, életbe léptetve 
a közteherviselést és támaszkodva a nemzet áldozatkészségére, elő tudta teremteni az 
önvédelmi háború költségeinek a fedezetét. Példát muta tot t mindabban, amit mások-
tól megkövetelt, a tiszta kezűségben is. Noha ellenfelei megvádolták, hogy menekülé-
sekor óriási összegeket vitt magával, a kutatás egyértelműen bebizonyította, keveseb-
bel vágott neki a bizonytalan jövőnek, mint amennyi az addig esedékes és az állam-
kincstárt kímélendő még fel nem vet t kormányzóelnöki fizetése volt. Egészségét is 
kockáztatva, é j t nappá téve intézkedett a hadsereg ellátása, felszerelésének előterem-
tése ügyében, levelezett a feudális maradványoktól még korántsem megtisztított tere-
pen működő kormánybiztosokkal, a hadsereg még össze nem gyalulódott tisztjeivel, 
bécsi hadiakadémiát jár t és a népszuverenitás bázisán álló polgári kormányzat ellen 
berzenkedő hivatásosokkal, a harctéren kiemelkedettekkel, magyarokkal és nemzeti-
ségiekkel, a krónikus parancsnokhiány folytán kulcspozíciókba emelt lengyelekkel. 
Intézkedései k i ter jedtek a védelmi munkák közben előkerült régészeti leletek men-
tésétől az állatgyógyászat megszervezéséig, a házasságon kívül született s hadiárva-
ságra került gyermek jogviszonyainak rendezésétől a polgári lakosság önkényeskedés-
től való megóvásáig a gondoskodásra váró problémák egész sorára. S nemcsak fede-
zékből intézkedett. Ismételten felkereste a tábort, sőt a parancsnokok helytelenítése 
ellenére, a kockázatot is vállalva — a csatateret. 

Roppant sok energiáját őrölte fel a tragikus nemzetiségi konfliktus elhárításának 
sa já t politikája határaiba is ütköző kísérlete. Igaz ugyan, hogy azt a forradalmi á t -
a lakulás ellenfelei által szítogatott gyűlöletet, ami az energiákat feszabadító 1848-ban 
fellángolt, éppen a Kossuthék vezetéséve megdöntött rendszer halmozta fel és zúdí-
tot ta átkos hagyatékként az előrelépést érvényesítőkre; és az is, hogy a gátszakító 
ha rag kastélyok mellet t békés településeket is felperzselve kényszerítette önvéde-
lemre a forradalmi kormányzatot. De az is bizonyos, hogy mindennek megelőzésére 
kevés volt annak hirdetése, miszerint a nem magyar nemzetiségűek is „nyelv- és val-
láskülönbség nélkül részesíttessenek a közszabadság közáldásaiban", az együtt élő 
népek nemzeti közösségei egyenlőségének elismerése nélkül. Igaz, Kossuth részéről 
a harcok kitörése után sem hiányoztak bizonyos békítő gesztusok, az 1848 őszén fog-
ságba esett tamadó horvátok ezreinek szabadon bocsátásától a politikai kompromisz-
szum kereséséig. A tényleges megbékélés feltételei azonban csak nagy sokára alakul-
tak ki Kossuth és Báloe?cu tárgyalásain, és súlyos késedelemmel öltöttek testet 1849 
nya rán az országgyűlés nemzetiségi jogszabályában, amely már csak haladó örökséggé 
avathat ta Kossuthék kötelezettségvállalását „minden népiségek szabad nemzeti k i fe j -
lődésének" biztosítására. 

Kossuthnak helyt kellett állnia az ingadozásoktól korántsem mentes parlament 
viharaiban, amit — a radikálisok egyik csoportjának diktatúrát ajánló tanácsát elhá-
r í tva — sohasem akar t mellőzni. Mindvégig a polgári értelemben vett népszuvereni-
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tást megtestesítő képviselőházra támaszkodó politikusként szállt szembe a birodalmi 
parlamentet is katonai erővel feloszlató Habsburg hatalom támadásával. Ugyanakkor 
sokat felismert az európai fejlemények kedvezőtlen tendenciáiból. 1848. szeptembe-
rében ezért is támogatta, mi több, kezdeményezte a végső békekísérleteket, kormány-
és parlamenti küldöttség Bécsbe menesztését, sőt ajánlot ta fel sa já t lemondását. Ezért 
is próbálta megnyerni nyílt szakadás és bécsi palotaforradalom esetére a nádort t rón-
foglalásra, hogy Habsburg-uralkodó legalizálja Magyarország kényszerű különválását 
az európai hata lmak előtt. A háború idején sem akadályozta a béke helyreállításának 
kísérleteit, ha kétkedve tekintett is sikerükre. így 1848 decemberében, Ferenc József 
törvénytelen trónfoglalása után sem gátolta az országgyűlést annak a békedelegá-
ciónak a kiküldésében, amelynek a sorsa végül is az általa hirdetett ellenállást erő-
sítette, hiszen Windischgrätz „feltétel nélküli megadást" követelt, és elfogatta 
Batthyány Lajost. — Kossuth még 1849. február 12-én is úgy nyilatkozott, hogy „vé-
deni kívánja a hazát igazságtalan megtámadás ellen, s e védelem közben semmi uta t 
nem akar elzárni, hogy Magyarország ügyei a nemzet jogai, becsülete és szabadsága 
alapján úgy egyenlítetthessenek ki, mint a körülmények szerint kiegyenlíteni legta-
nácsosban lehet". 1849. március 6-át követően azonban, amikor a Habsburg-hatalom 
birodalmi par lament jé t szétkergetve új „alkotmányt" parancsolt „népeire", s Magyar-
országot tar tományokra tördelve beolvasztani rendelte az ö&szbirodalomba, Kossuth 
szembefordult a kompromisszum lehetőségének illúzióját élesztőkkel. Kezdeménye-
zésére születtek meg az országgyűlés 1849. április 14-i határozatai a törvénysértő, békét 
bontó, Erdélyre már cári csapatokat is zúdító Habsburg-ház detronizálására és Ma-
gyarország független ál lammá nyilvánítására. Ennek nyomán bocsátották ki a Függet-
lenségi Nyilatkozatot, és választották kormányelnökké Kossuthot. Kossuth és a képvi-
selőház mindezzel ország-világ előtt egyértelművé kívánta tenni a küzdelem céljait, 
megkísérelni a kitörést a nemzetközi elszigeteltségből, felszámolni a behódolásra is 
hajlók visszavonulásának lehetőségét és — nem utolsósorban — kiteljesíteni a polgári 
alkotmányos átalakulást. De ennek a valóra váltását éppen csak megkezdhette. Az or-
szág katonai felszabadítását nyomon követte a megszorult Habsburg-hatalom által 
már a Függetlenségi Nyilatkozat kiadását megelőzően igényelt, cári intervenció. Kos-
suth irányításával még sor került a jobbágyfelszabadítás eredményeit megszilárdító 
és jelentősen megibővítő rendelet kiadására, az igazságszolgáltatás átszervezésének 
megkezdésére, a zsidók jogegyenlősítésének törvénybeiktatására és a nemzetiségi jog-
szabály megalkotására. De többre már nem. 

A túlerővel folytatott drámai küzdelemsorozat azzal végződött, hogy Görgey, aki 
ismételten megtagadta a seregek összpontosítására vonatkozó határozatok végrehaj-
tását, az általa magukra hagyott seregtestek veresége uíán a fősereg uraként magának 
követelte a teljhatalmat, s a cselekvés egyetlen lehetőségét hagyta a további küzdel-
met vállalók számára: a menekülést. Kossuth is menekült, magára vonva a kiváltsá-
gaiktól megfosztottak mellett az értetlenek és a bűnbakot keresők átkait, de meg-
őrizve a feudalizmus felszámolását elsősorban az ő nevéhez fűző milliók szeretetét és 
reménységét, hogy folytatni tud ja a küzdelmet az elveszett szabadság visszaszerzé-
séért, a megdönthetetlen, de nem megcsorbíthatatlan vívmányok kiteljesítéséért. 

Ismeretes, hogy két nehéz esztendőt török internáltként töltött el Kossuth. Szaba-
dulását követte néhány hetes angliai s jó félesztendős amerikai körútja, majd közel 
egy évtizedes londoni s több mint három évtizedes itáliai számkivetettsége. Nem 
érte be a diadalmenetekkel, sőt a magyar szabadságküzdelem páratlan hatású ér tel-
mezőjének és népszerűsítőjének szerepével sem. Száműzetése kezdetén hatott r á 
Mazzini „forradalomcsináló" módszere, de több magyarországi titkos szervezet fel-
göngyölítése és az 1853. évi milanói felkelés kudarca azt a felismerését szilárdította 
meg, hogy az emigráció fe ladata a politikai felkészülés és felkészítés az elnyomó 
Habsburg-hatalom elkerülhetetlennek ítélt válságba sodródása alkalmára. 1859-ben, 
majd 1866-ban a belső ellenállással is küszködő, önkényuralmi rendszerével a sa já t 
regenerálódását is nehezítő Habsburg-hatalom súlyos vereséget szenvedett. Mégsem 
valósult meg a száműzött Kossuth legfőbb célja, Magyarország felszabadulása. Min-
denekelőtt azért nem, mert a Habsburg-hatalom inkább engedett olasz és német 
földön, inkább hagyta veszni itáliai tartományait , a tűrte fogcsikorgatva az olasz 
egység l é t r e jö t t ?Cmajd kitessékelését a Német Szövetségből, semmint megkockáztatta 
volna a háború elhúzódását s vele egy magyar szabadságküzdelem fellángolását, amit 
különösen 1859-ben és a rákövetkező években nagyon is fenyegetőnek s a birodalom 
sorsára végzetesnek tartott . Ehhez járult, hogy a vezető Habsburg-ellenes hatalmak, 
amelyek olykor felkelés kirobbantására is ösztökélték Kossuthékat a birodalomra 
gyakorlandó nyomás érdekében, a Habsburg ál lam tényleges felbomlasztására való-
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jában még nem törekedtek. A gyökeres európai változásokban érdekelt olaszok, len-
gyelek, délszlávok pedig attól tartottak, hogy összefogásuk a magyarokkal elnyomóik 
szövetkezésére is vezet niajd, s emellett mind több kétséggel éltek „a magyarok" el-
szántságát illetően. A nemesség jelentős része valóban nem, vagy nem elég követke-
zetesen vállalta az érdekegyesítés megújításának s még kevésbé az együtt élő népek 
nemzeti közösségeire való kiterjesztésének a programját, ami pedig elengedhetetlen 
feltétele volt minden Habsburg elnyomás alóli szabadulási kísérletnek. A társadalom 
más erői pedig az addig párat lan arányú tömegmozgalmak ellenére a hivatalos poli-
tikai fórumokon szóhoz is alig jutottak. Kossuth, akinek ereje mindennél inkább a 
népével fenntar tot t közvetlen kapcsolatban rejlett, közvetítőkre szorult, s a távolból 
nem tudott elég hathatósan fellépni törekvéseinek eltorzítói, ma jd hatástalanítói ellen. 

Akkor, az 1850-es 1860-as évek fordulóján szigetelték el potenciális táborától, 
akkor torzították el üzeneteit, amikor az önkényuralom gyötörte milliók még min-
denkinél inkább tőle várták az irányadást. Kossuth hangja viszonylag szabadon csak 
a kiegyezés után jutott el hozzájuk, amikor az ú j hatalmi rendszer már kiépült, ahhoz 
viszont még korán volt, hogy szélesebb körben megértsék azt, amivel a dualista rend-
szer létén túlmutatott . 

Mi volt az az alternatíva, amit Kossuth az 1850-es, 1860-as években célul tűzött? 
A politikai és gazdasági önrendelkezését kivívó Magyarország államberendezkedésé-
nek polgári demokratikussá formálására törekedett és ennek keretében a különböző 
nemzetiségek együttélése problémájának megoldására, majd a felszabadulásukkal küz-
dő, illetve önállásukban veszélyeztetett szomszédos nemzetekkel államszövetség lét-
rehozására. Az 1849-ben tervbe vett alkotmány alapelveit már 1850-ben felvázolta, a 
következő évben pedig elkészült javaslatának teljes szövege, amit a továbbiak során 
ismételten átdolgozott. Kossuth a feudalizmusból éppen csak kibontakozó Magyar-
országnak polgári államberendezkedést ajánlott , ugyanakkor — s kerülve az illú-
ziókat ezt is el kell mondanunk — elhárította a fejlett kapitalista országokban már 
formálódó szocialista törekvéseket. De nem akármilyen polgári államberendezkedést 
ajánlot t Kossuth. Hanem olyant, amely a demokratizmust nemcsak deklarálja, ha-
nem lehetőleg biztosítja is. Az általános választójog bázisán többségi döntés minden 
szinten a kisebbség jogsérelme nélkül, igen széles körő községi és megyei önkormány-
zat, amely a kormány esetleges túlkapásai ellenében a partementben, sőt alkotmány-
bíróságban találhat támaszt, mind biztosítékra lelt javaslatában. Kossuth, a nemzet-
közi helyzettől ajánlotta függővé tenni, hogy Magyarországot köztársaságként (ezt 
ítélte kívánatosabbnak) vagy alkotmányos monarchiaként szervezzék újjá. A nem-
zetségi kérdés megoldása szempontjából nagy jelentőséget tulajdonított országos nem-
zeti egyletek szervezésének. De ennél is lényegesebb volt, hogy az a Kossuth, aki az 
ország nemzetiségi terültetekre tagolásába beleegyezni nem akart . Magyarországot 
nem csupán sok nemzetiségű, hanem kevert nemzetiségű országnak tekintve, készen 
állt arra, hogy az önkormányzatok jelentős részében többséghez jutó nemzetiségiek 
kezébe olyan hatalmi eszközöket adjon, amilyenekkel az egykorú Európában csak 
uralkodó nemzetek rendelkeztek. 

Alkotmány javaslatát, amelyet 1859-ben az emigráns kormány funkcióját betöltő 
Magyar Nemzeti Igazgatóság a maga belpolitikai programjának nyilvánított, Kossuth 
már első felvázolásakor a szomszédos országokkal kötendő államszövetség tervével 
kapcsolta egybe. Ezt az 1850-ben formált első konföderációs tervét számos további kö-
vette. 1862 elején egy, a magyar délszláv és román összefogást szorgalmazó olasz dip-
lomáciai akció céljára Klapka foglalta össze az emigráció konföderációs programját , 
amit Kossuth kisebb módosításokkal annál is inkább a magáévá tett, hiszen gerincét 
sa já t korábban kifejtett nézetei alkották. A tervezet szerint a Habsburg, illetve a török 
uralom felszámolása után — szabadságukat közösen megvédő — Magyarország (és a 
vele egy népszavazás döntésétől függően újraegyesülő vagy társországi kapcsolatra 
lépő autonóm Erdély) államszövetségbe tömörülne Romániával, Horvátországgal, Szer-
biával és esetleg további tartományokkal népszavazás, illetve „törvényalkotó gyűlé-
sek" határozata alapján az önkéntesség, a te l jes egyenjogúság és a demokratikus bel-
ső önkormányzat tiszteletbentartásával. 

Magyarrszágon a politikai döntéseket monopolizáló vezető rétegek a nemzeti meg-
békélésnek, a kilépést is biztosító demokratikus államszövetségnek ezt a tervét fel-
háborodottan utasítva el, kötötték meg a népek feje felett a kiegyezést a Habsburg-
hatalommal. Hiába emelte fel ellene szavát Kossuth még a tárgyalások idején az 
országba jut ta tot t illegális lapja, a „Negyvenkilencz" hasábjain. Áthatva attól a meg-
győződéstől, hogy a Habsburg-birodálóm felbomlása történelmileg elkerülhetetlen, s 
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az eljövendő nagy küzdelemben a magyarságnak az elnyomott népek oldalán kell 
küzdeni sa já t érdekében is a közös felszabadulásért, 1866 őszén a végzetesnek ítélt 
döntést legalább elodázandó így írt: „Nem arra szóllítjuk mi fel Deákot, hogy álljon 
a forradalom élére . . . a r ra szóllítjuk fel, segítse a nemzetet nyitva tartani a jövendő 
a j ta já t . " Hiába hangsúlyozta azonban, hogy „hivatásunk előlmenni azon munkában, 
melynek feladata a Duna mentében kife j teni s megszilárdítani a szabadságnak és a 
népek együttélhetésének erőteljes alakzatát", míg a kiegyezés, amely a vesztesjelölt-
tel teremt szövetséget, „nem hagy fel számunkra más dicsőséget, mint hogy mi le-
gyünk a máglya, melyen az osztrák sas megégettetik, égve magunk is". A politikai 
vezetőréteg többsége már nem hallgatott a szavára. A végső döntés előtt immár köz-
vetlenül Deákhoz fordulva még egyszer figyezmeztetett arra, hogy a kiegyezés ön-
rendelkezésétől, a változó körülmányekhez való alkalmazkodás lehetőségétől meg-
fosztva viszi „azon pontra a nemzetet, melyről többé a jövőnek nem lehet mestere". — 
1867 tavaszán Kossuth nagyon jól tudta, hogy a kiegyezésnek félalkotmányos válasz-
tásokon többséghez jutott táborát érvei nem tudják kisebbségbe szorítani. Azonban a 
Habsburg-birodalom elkerülhetelennek ítélt eljövendő válsága idejére bizonyítékot 
akart, hogy a kiegyezésnek erős ellenzéke voll Magyarországon már elfogadtatása ide-
ján. „Hadd lássa a világ — írta —, hogy Deák által csak egy párt szól, nem a nem-
zet . . . " s „van Magyarországon erő, amelyre más irányban is számolni lehet". 

A kiegyezést követő huszonhét esztendőben a száműzött Kossuth sok keserűség-
gel bírál ta a dualista rendszert. Korántsem azzal a naiv hittel tette ezt, hogy megér-
heti a dualizmus felszámolását, hanem a n n a k a felelősségtudatával, aki kötelességé-
nek érzi, hogy túlmutasson a pillanat korlátain. Bírálata nem sekélyesedett közjogi 
bakafántoskodássá, mint ál láspontja n e m egy hazai kisajátí tójáé, az állami önrendel-
kezés sérelmeit nem önmagukban, hanem a politikai, gazdasági, társadalmi és erkölcsi 
értékeket, érdekeket — megítélése szerint — veszélyeztető következményeik miat t 
rótta fel. 

Hibáztatta, hogy a dualista rendszer megteremtői és védelmezői más népek és 
nemzetek rovására hozták meg döntéseiket. Különös élességgel bírálta a csehek ön-
renrendelkezési törekvéseinek elhárítását 1871-ben és a boszniai akkupációt 1878-ban, 
amikor sereget küldtek a Balkánra „magyar vér árán gyűlöletet aratni", kezdetét 
látván benne jóslata beteljesülésének, hogy a dualista rendszer szolgálatában a ma-
gyarság „barátot pusztít, ellenségért pusztul". 

Élesen bírálta egyes rendi előjogok továbbéltetését, a politikai jogok kiterjeszté-
sének elhárítását, a választási és közigazgatási visszaélések elburjánzását , a polgári 
egyenjogúság sérelmeit. „A nép érzi a nyomort, de nem tud okairól számot adni" 
jelentette ki, amikor egyértelműen szembefordulva az előítéletes demagógiával, le-
szögezte, hogy „az antiszemitikus agitációt, mint a XIX. század embere szégyellem, 
mint magyar restellem, mint hazafi kárhoztatom". 

Korántsem kicsinyelte le Magyarország egykorú gazdasági fejlődését, de úgy ítélt, 
hogy ezt a feudalizmus felszámolásán és az európai kölcsönhatásokon alaouló feilő-
dést a kényszerű gazdasági egybekapcsoltság, a szabad partnerválasztás hiánya, illetve 
a dualista ál lam gazdaság- és adópolit ikája eltorzítja, a gazdasági szerkezetet ferde-
vállúvá teszi. S ha némi leegyszerűsítéssel a kapitalista fejlődéssel járó szinte min-
den ellentmondás okát a dualista rendszerben látta is, indokoltan rótta meg a mono-
polizáló törekvéseket, az államvezetésben eluralkodó korrupciót és tunyaságot, meg 
a kisemberek sorsa iránti közönyt, mindenekelőtt az egyre növekvő mértékű kiván-
dorlással kapcsolatban. 

Kossuth nagy jelentőséget tulajdonított az öröklött értékek gyarapításának és 
továbbadásának, a nemzeti önbecsülés és önkritika történelmi megalapozásának is. 
Szorosan összefüggött ezzel, ahogy a Petőf i Társaságnak 1882-ben küldött- üzenetében 
a magyarság és az európaiság, a nemzeti és az általános emberi értékek összhangját 
hirdet te : „A magyarnak tisztán, fényesen, mocsoktalanul fel kell mindig és minden-
ben tar tania nemzeti jellegének sajátos zománcát, de ezt feltartva, európai színvona-
lon kell állnia; a magyar míveltségnek — mindennel, ami e rovatba tartozik — ma-
gyar zománcú európai míveltségnek kell lenni, mely sa já t nemzeti-egyéni typussal 
bír, de európai." 

Jöt tek az üzenetek a 92 éves kort megért aggastyántól, aki írni már csak súlyos 
nagyítót emelve tudott, de mégis rót ta végtelenül a sorokat gyöngeséggel és halállal 
dacolva, amíg képesnek érezte magát használni nemzetének. Kossuth utolsó írásainak 
egyikében szerepet az óramutatóéhoz hasonlította, amely „jelzi az időt, mely jönni 
fog, melynek jönni kell", bízva benne, hogy végül is megszületik, amit élete céljának 
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tartott, a „szabad haza, Magyarország szabad polgárainak". Tudta, hogy szavait sok-
szor hallgatják el, még többször siklatják félre, mégis üzent, amíg tehette, igyekezve 
iminél több „magot vetni a jövőnek", mert — egy száműzött társának küldött korábbi 
vigasztaló szavai szerint — „a haza örök, s nemcsak az iránt tartozunk kötelességgel, 
amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz". 

Bízott bennünk, legyünk méltók a bizalmára. 
Szabad György 

Nagyváradtól Adyfalváig 

Utazni, látni, tapasztalni, ú j ismereteket gyűjteni haj tot t a vágy a Kárpátok felé. 
Nagyvárad az első város, Bihar megye — vagy mint ahogy a nép nevezi, Biharország 
— székhelye, Erdély kapuja. Ezt a Bihari síkságot jól ismerjük a történelemből. Hí-
res hajdúfészek volt ez, húsz hajdúközség Bocskai Istvánnak, a dicső erdélyi feje-
delemnek a telepítése. A város eszembe ju t ta t ja a szent életű László király emlé-
két, kinek neve köré legendák fonódnak. De ez a t á j adta Arany János tollára Toldi 
Miklóst és hősi tetteit is. 

László király városa a sebes Kőrös mentén terül el, és piros villamosai vígan csi-
lingelnek a folyót átívelő hidakon. Lüktető életű nagyváros ez. A Kőrös part jától nem 
messze áll a nevezetes Szent László templom, előtte pedig ott áll a hatalmas ural-
kodó monumentális ércszobra. 

A Kőrös pa r t j án áll az állami színház, amely ma is Erdély egyik legjelentősebb 
művészeti központja. Az épület előtt látható Szigligeti Edének, a magyar népszínmű 
megteremtőjének mellszobra. Minden utca, tér, tar togat számomra valami megle-
petést. Az egyik tér sarkán Ady Endre szobrát pillantom meg, mögötte pedig ott áll 
az Ady Múzeum. Levelek, kéziratok, fényképek, az i f jú Ady szárnypróbálgatásaitól 
egészen a for radalmár Adyig. Neve, a lakja , szelleme ma is itt él a város falai között, 
s a kávéház is megvan, amelynek asztalánál a Nagyváradi Napló cikkeit írta. Erről 
tanúskodik az épület falán levő emléktábla. 

Nagyvárad 1906-ban 
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