
testvérek vagyunk mindnyájan. Tehát testvérileg összetartva ragadjunk fegyvert az 
áruló ellen, legyünk készen hazánk oltalmára!" (A csongrádi Kossuth-szobron az első 
két mondatot olvashatjuk.) 

Kossuth Lajos és kísérete Csongrád után Szentesen, Szegváron, Hódmezővásárhe-
lyen, végül Szegeden folytatta a toborzást. Hogy Kossuthot ezekben a napokban 
mennyire szívébe zárta Csongrád megye népe, arról egy kedves kis történetet találtam 
a Marczius Tizenötödike 1848. november 11-i számában. Egy szegvári polgár írta leve-
lében a lap szerkesztőjének: 

„„Hallotta-e már az újságot Kossuthról?" szólít meg tegnap egy ősz polgár. 
„Mellyiket, barátom?" 
„Hát azt, hogy Kossuth nem Kossuth többé, hanem Rákóczinak negyed ízbeli 

unokája; kijelentette ám magát Csongrádon, megnézték a mellét, s három csillag van 
rajta, melly éjszaka csak úgy ragyog, mint a legfényesebb ott az égen."" 

A szegvári polgártárs így fejezte be levelét: „Úgy hiszem, ezen keletiesen szép 
mondához nem kell commentáj." Valóban nem kell: Kossuth Lajos 1848 óta éppúgy 
benne él a magyar nép szívében, mint a mesék legkisebb királyfija! 

Pásztor Emil 

Kossuth és a csongrádi örökváltság 
Az 1840-es évek derekán Kossuth nemcsak a Hetilapban megjelent cikkeiben, ha-

nem ügyvédi gyakorlatában is foglalkozott az örökváltság kérdésével. Erről az utób-
biról viszonylag kevés dokumentum maradt fenn a politikus hagyatékában. Kosáry 
Domokos kitűnő Kossuth könyvében is csak röviden összegzi ezirányú tevékenysé-
gét: „annyi dolga mellett örökváltsági ügyekkel kellett foglalkoznia, hogy jövedelmét 
kiegészíthesse."1 Ezért jelentős a csongrádi Tari László Múzeumban megőrzött kilenc 
Kossuth-levél, amelyek szinte teljeskörűen reprezentálják a politikus gyakorlati erő-
feszítéseit Csongrád mezőváros örökös megváltása ügyében. 

Kossuth és a csongrádiak kapcsolata történetéhez nincsenek dokumentumaink, 
csupán ezek a levelek utalnak arra, hogy a város küldöttei 1845-ben azzal a kéréssel 
keresték fel őt: vállalja el az örökváltság jogi és pénzügyi bonyolítását Csongrád me-
zővárosa és gróf Károlyi István között. Ugy tűnt, nem lesz nehéz nyélbe ütni a dolgot, 
hiszen az önkéntes örökváltság joga már biztos törvényi háttér, másrészt gróf Károlyi 
István alkukészsége is megvan, amit Kossuth ekképpen dicsér: „Engedje Méltóságod 
a hazafiúi tisztelet legszívesb adójával adóznom Méltóságodnak azon nagylelkűségé-
ért, miszerint Csongrád városának a szabad községek sorába emelésére kegyes egye-
zést adni méltóztatott."2 

Mindezek ellenére Csongrád mezőváros megváltása zátonyra futott. Hogy mikép-
pen, erről tanúskodnak a levelek, amelyek közül az elsőt 1845. június 16-án, az utol-
sót pedig 1846. október 26-án írta meg Kossuth.3 

Kossuth terve az örökváltság lebonyolításához szükséges pénz megszerzésére a 
vukovár-fiumei vasúttársasági tőkejegyzéshez kapcsolódott. Ebben központi szerepet 

^Kosáry Domokos-. Kossuth a reformkorban. Bp. 1946. 322. old. 
2Kossuth levele gróf Károlyi Istvánhoz, Pest, 1845. nov. 20. Magyar Országos Levéltár 

Kossuth-gyűjtemény.II. M. 3. 
3A levelek a csongrádi Tari László Múzeum helytörténeti gyűjteményében (TLM h. gy.) 

találhatók, leltári számuk: 80.1.7-15. Erdélyi Péter - Sebőkné Gombos Zsuzsanna A 
csongrádi Kossuth-levelek. In: Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 1989/90-1. köt. Szeged, 
1992. 347-361. old.. 
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szánt egy angol-francia tőkéscsoportnak, amely Besnard nevű ügynöke által már 12 
millió forintnyi részvényt kötött le, egyelőre azonban csak nyilatkozat formájában.4 

Első két levelében bizakodó lelkesedéssel vázolja az 1 millió forintos hitel meg-
szerzésének lehetséges útját. Kéri a csongrádiakat, hogy végezzék el a szükséges 
összeírásokat, becsléseket, hogy az ügynök, Besnard a visszafizetés fedezetét bizto-
sítva lássa. Ugyanakkor ismerteti a Besnard-ral kötött szóbeli alku feltételeit, miszerint 
az egy millió forintos kölcsönalap törlesztésére 26 éven át évente 70 ezer forintot 
kellene a csongrádiaknak visszafizetniök, a 27. évben pedig ezt még meg kellene tol-
daniuk 80 ezer forinttal. Kossuth szerint ez 5 %-os kamatot jelent, ami igen jó ajánlat-
nak számít. Azonban e kossuthi elképzelés útja nem volt járható, ugyanis Besnard 
„francia könnyelműséggel" megszegte a szavát, aminek jelentése valószínűleg az, 
hogy megbízói utasítására a kölcsönügylettől visszalépett.5 

Ennek ellenére Kossuth még ekkor is biztosra ígéri a kölcsönt. Erre utalnak a kö-
vetkező fordulatai: „azon helyzetben vagyunk, hogy válogathatunk utak és emberek 
közt, kiktől a pénzt Kegyetek elfogadják, vagy van elég ember, aki helyt álljon".6 

Eléggé furcsa ezt akkor olvasni, amikor az 1845. november 30-án keltezett levelében 
egy közgazdasági tanulmánynak is beillő fejtegetést találhatunk az európai gazdasági 
válságról. 

A nehéz körülmények ellenére Kossuthnak kész a második terve is, amely szerint 
ifjú Szabó Pált, fiumei kereskedőt, a Magyar Kereskedelmi Társaság nagyrabecsült 
igazgatóját kéri fel a külföldi tőke megszerzésére, s ennek késedelme áthidalására ja-
vasolja a városnak, hogy az urbáriális adózásokat vegye haszonbérbe 40 ezer forin-
tért, amit a Kereskedelmi Társaság majd áruszerződés formájában ad kölcsön.7 

A megoldás várható elhúzódása miatt levélben keresi fel gróf Károlyi Istvánt is, 
hogy a váltságösszeg 1846. január 1-jei letételét „fél esztendővel hátrább tegye". 
Ugyanakkor arra kéri a grófot: a váltságtőke lefizetéséig adja haszonbérbe a csong-
rádiaknak az úrbéri szolgáltatásokat, amely haszonbér egyúttal az örökváltsági összeg 
kamatát jelentené. A gróf bizonyára bízott Kossuthban és a városban, ezért egyezett 
bele ebbe a megoldásba, amit még nagylelkűen tetézett 30000 forint értékű uradalmi 
épület árának elengedésével is.8 Megnyugtató megoldás ez aligha lehetett, mert ak-
kor Csemegi Károly a Pesti Hírlapban 1846 májusában nem írta volna a következőket: 
„Városunk, hol az örökváltság nagyszerű vállalata sok akadályoknak van kitéve, 
folytonos izgatásban tartja a lakosok kebleit."9 

A korábbi tervek meghiúsulását jelzik az 1846 augusztusi, szeptemberi és az októ-
beri levelek. Ezekből kitűnik, hogy Kossuth hiába próbálta rábírni Szabó Pált a 
csongrádi ügyek érdemi továbbvitelére. Ekkor már mindketten a Kereskedelmi Társa-
ság soron következő közgyűlésére összpontosítottak, amelyen fény derül Szabó Pál 

4Gergely András-. Egy gazdaságpolitikai alternatíva a reformkorban. A fiumei vasút. 
Értekezések a történeti tudományok köréből. Bp. 1982. 87. old. és a Pesti Hírlap, 1945. 
aug. 24.; szept. 18. 

5Kossuth levelei Csongrád mezőváros örökváltsági bizottmányához 1845. jún. 16., jún. 
22., jún. 25. és szept. 26. Az ekkor még hatályba nem lépő örökváltsági szerződés 
szerint 358 úrbéri telek, 884 házas zsellér és 1068 házatlan zsellér összes szolgáltatása-
inak megváltásáról kell gondoskodni. Gát László-. Csongrád város örökös megváltása. 
In: Mozaikok Csongrád város történetéből. Csongrád, 1978. A szerződést közli: 
Csongrád megye évszázadai. Történelmi olvasókönyv. I. köt. Szerk.: BlazotHch László. 
Szeged, 1985. 317-321. old. 

^Kossuth 1845. szept. 26-án írt levele. TLM h. gy. 80.1.11. 
7Kossuth 1845. nov. 30-án írt levele. TLM h. gy. 80.1.11. 
8Magyar Országos Levéltár, Kossuth-gyűjtemény. II.M.3. 
^Csemegi Károlynak - a jeles jogtudósnak - Csongrád szülöttének a Pesti Hírlap 1846. 

május 10-i számában közölt tudósítása. 
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sikkasztására. Erről így tájékoztatja a csongrádiakat október 26-án: „Szabó annyi bajt 
hagyott ránk, annyira megingatta a magyar hitelt, hogy e percben minden további lé-
pésem haszontalan volna." Szabó Pál szélhámosságának lelepleződése nemcsak a vá-
rosnak okozhatott azonban gondot. Jelentősebb volt ennél az, hogy az egész reform-
tábor gazdasági vállalkozásait rendítette meg anyagilag és főként erkölcsileg. Ebben a 
kilencedik, utolsó ismert levelében Kossuth minden elkeseredése mellett is 
megcsillant még egy reménysugarat: közli a csongrádiakkal azt a német nyelvű 
levelet, amelyet egy kereskedőtől kapott. A levél ugyan elutasítja a kölcsön 
pillanatnyi lehetőségét, de nem zárja ki annak esetleges későbbi realizálását.10 

Kossuth és Csongrád levélváltása ezzel azonban nem zárulhatott le, hiszen ismere-
tes Szabados Antalnak, a város ügyészének egy évvel később, 1847. július 26-án Kos-
suthhoz címzett levele, amelyben „kettős aggodalommal" ismerteti vele, hogy a 
csongrádi örökváltság két területen is meghiúsult. Egyrészt azért, mert a Helytartó-
tanács elutasította a szerződést, mivel az oly javadalmakra is vonatkozik, amelyek 
átruházását a jobbágyközségre az 1836-os és az 1840-es örökváltsági törvények tiltják. 
Tehát nincs meg a felsőbb jóváhagyás. Mindebben a reformpárti Szabados Antal, akit 
Kossuth feltétlen hívének tarthatunk, hiszen már 1845-ben a védegyleti mozgalom 
egyik csongrádi tisztségviselője, azt érzékeli, hogy azok győzelméről van itt szó, „kik 
bányják... hogy a népért csak szó is tétessen a Törvényekben, már örömest vernék 
harangjaikat félre, s köveztetnék minden emberét az örökváltságnak...", tehát a 
konzervatív politikai erők mesterkedését tételezi fel az elutasításban. A másik oka 
aggodalmának az, hogy ifj. Szabó Pál levelet írt neki, amelyben a „reménységét is 
leteszi a kölcsön megszerzéséről az általános pénz hejánya miatt." 

Bízik Károlyi István gróf és Kossuth pártfogásában, ezért Pestre is készült felmenni, 
hogy velük értekezzen, de ez meghiúsult, mert Kossuth fürdőbe utazott, ő pedig a 
megyei Tisza szabályozási Társulat gyűlésén Debrecenben képviselte ezidőben a vá-
rost. Változatlanul reménykedik, hogy „Csongrád váltva, s jövő év első napjára kifi-
zetve lesz". Ennek garanciáját az ügyért munkálkodó nagylelkű jóakaróiban találja 
meg. Közöttük Kossuthban, akitől a levél befejező részében az ügy további gondos 
ápolását kéri. 

A levél tartalma mindenképpen azt bizonyítja, hogy a csongrádiak és Kossuth kap-
csolata nem szakadt meg kölcsönforrások elapadásával, de ezt érintő többi forrásról 
nincs tudomásunk: vagy lappangnak valahol, vagy megsemmisültek.11 

A kilenc Kossuth-levél adalék ahhoz is, hogy a korabeli Magyarországon a reform-
kor egyik fő törekvése, az örökváltság, miért lehetetlenült el a gyakorlati megvalósu-
lás során annak ellenére, hogy az országgyűlések és a politikai publicisztika folyama-
tosan napirenden tartották a témát. 

Kossuth statisztikai adatok híján is tudta, hogy kevesen képesek megváltani ma-
gukat az úrbéri kötelezettségektől. Ezt igazolják a következő adatok is, amelyek sze-
rint 1840 és 1848 között az úrbéres parasztok 1%-a tudta csak megváltani magát. Ezek 
részben jómódú alföldi parasztközösségek voltak, és az országos telekállomány alig 
1,89 %-át jelentették.12 A levelek legfontosabb tanulsága mindenesetre az, hogy a 
magyarországi tőkehiány, párosulva a nyugati tőke bizalmatlanságával, a legneme-
sebb szándékokat is zátonyra futtatja az örökváltsági szerződések megkötésében. 
Még akkor is, ha a földesúri jószándék mindenféle kedvezményekre és engedmé-
nyekre kész. Ez a csongrádi sikertelenségsorozat rádöbbenthette Kossuthot arra a 
felismerésre, hogy az önkéntes örökváltság alkalmatlan a jobbágykérdés megoldá-
sára, új utakat kell keresni. Ezt pedig 1846. május 27-én Wesselényinek írt levelében 

10Kossuth levele a csongrádi örökváltsági bizottmányhoz. TLM h. gy. 80.1.15. 
11Szabados Antal városi ügyész levele Kossuthoz. Kossuth-gyűjtemény. 1.264. 
12 Varga János. A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848-ban. Bp. 1971. 99. old. 
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az állam által kötelezett általános örökváltságban és állam által garantált és nyújtott 
kölcsönökben találta meg.13 

A csongrádi kudarc után Kossuth visszavonult az örökváltsági ügyek jogi és pénz-
ügyi intézésétől. 1882. november 21-én kelt visszaemlékező levelében ezzel kapcso-
latban a következőket írta: „Néhány hónappal a 47-48-ki országgyűlés előtt Hódme-
zővásárhely küldöttséget küldött hozzám, hogy meg akarja magát váltani, földesura 
(Károlyi) hajlandó az alkura 5 millió forintért; kémek, nem tudnék-e kezökre járni, 
hogy ezt az 5 millió forintot kölcsönkapnák. Azt mondottam nekik: Ne siessenek, 
várják be a jövő országgyűlést; valami mindenesetre fog történni... Várjanak. Követték 
tanácsomat s megmenekedtek ötmillió forint adósságtehertől."14 

A leveleket hiteles forrásként használhatjuk fel Kossuth ügyvédi karakterének fel-
vázolásához is, hiszen azok minden sora arról tanúskodik, hogy írójuk aprólékos, 
mindenre kiterjedő figyelemmel foglalkozik a csongrádiak ügyével; alaposan és 
részletesen ismerteti az előttük álló lehetőségeket, és érvel az ésszerűbb megoldások 
mellett. Tisztességesen és becsületesen feltárja a gazdasági-pénzügyi gondokat is. És 
ami a legfontosabb: nem ridegen, személytelenül, hanem érző egyéniségként intézi 
az egyre kilátástalanabb ügyet. 

S végül még egy adalék a Kossuth-levelek utóéletéhez. Az 1930-as évekig a város 
irattárában porosodtak, a visszaemlékezők szerint senki nem tudott róluk. Míg a csongrádi 
gazdák és a Károlyi grófok közötti halászati jogvitában - dr. Ormos Lajos árvaszéki ülnök 
jóvoltából - fel nem használták perbizonyítékként az 1930-as években. 

A per egészen a háborús évekig elhúzódott, amikor is a levelek és az iratok az 
ügyben érdekelt dr. Ormos Lajoshoz kerültek vissza, aki - felismerve azok értékét - a 
zűrzavaros időszakban nem a városi levéltárban, hanem a hivatali páncélszekrényé-
ben rejtette el. S amikor a kiürítési parancs jött, ő a kilenc, hosszában összehajtott 
levelet belső zsebébe téve vitte magával nyugatra. Sajnos a többi iratot - jegyző-
könyveket, szerződéseket - a városházán hagyta, de ezzel meg is pecsételte sorsukat, 
hiszen a hozzáértés és a papír hiánya miatt a jóminőségű íveket feldarabolták, és üres 
hátoldalukra idézéseket nyomtattak, írtak. 

A levelekre viszont, amikor 1948-ban hivatalosan átadta a város főjegyzőjének, már 
nem ez a sors várt. Megőrzésüket az 1950-es évek elején szerveződő múzeumi mun-
kaközösségre bízta a város vezetése. így jutottak ezek a felbecsülhetetlen értékek a 
csongrádi múzeumba.15 S reméljük, a Kossuth-szakirodalom vérkeringésébe is. 

Erdélyi Péter 

13A téma részletesebb kifejtését lásd: Szabó István Kossuth és a jobbágyfelszabadítás. 
Századok, 1952. 509-592. old. és Varga János. Batthyány és a jobbágyfelszabadítás. 
Századok, 1982. 1193-1228. old. 

14Luktntch Imre: Kossuth Lajos és a Magyar Törénelmi Társulat. Századok, 1927. 226-230. 
old. 

15Dr. Ormos Laps szóbeli közlése, valamint: Csongrádi Kis Újság, 1948. márc. 21. és a 
Szegedi Napló, 1940. szept. 15. 
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