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GERGELY ANDRÁS 

„Vannak dolgok, 
melyeknek emlékezete nélkül nincsen jövendő" 

Különös optika a visszatekintő emlékezeté: fölnagyít és kicsinyít egyszersmind. 
Kiemeli a neves történelmi személyiséget, s homályban, észrevétlen kicsinységben, 
ismeretlenségben hagyja annak környezetét, magát az egykori világot, amelyben 
működését kifejtette. A spontán emlékezet aránytévesztésének korrekcióját a múlt-
ról való rendszerezett tudás lenne hivatott elvégezni. Utóbbi, a történettudomány 
azonban olykor nem annyira bírálja, mint szemléleti alapjául szolgáló elvként fo-
gadja el az ismert személyiségismeretlen kor antinómiáját. Magyarázatát a sze-
mélyiségre építi, a korszakot kiemelkedő alakjáról nevezi el, s a változások okát 
kizárólag a szubjektumban keresi. Ilyen konstrukcióknak különösen kedvelt terepe 
volt a magyar reformkor. „Széchenyi korát" például a legnagyobb magyar „eszméi" 
mozdították volna ki a korábbi tespedésből, s Kossuth „szónoklatai" idézték volna 
elő 1848—49 rendkívüli teljesítményeit. Nem véletlen, hogy különösen e kor vált 
olyanná, ahol a történelmi folyamatok, sőt történelmi alternatívák személyiségekhez 
kötötten rögzítődhettek: nem volt szűkiben e néhány évtized társadalmi folyama-
tokat személyükkel valóban reprezentáló kiválóságoknak. S ha ma e személyisé-
geket a 19. századi polgári-nemzeti fejlődés képviselőinek, sőt programadóinak te-
kintjük, s e folyamatban elhelyezve próbáljuk őket bemutatni, valóban történelmi 
szerepük teljességének megragadására és egyúttal valóságos gazdasági-társadalmi 
folyamatok érdemi rekonstrukciójára teszünk kísérletet, de ha társadalmi jelentő-
ségüket és szerepüket most már ellenkező előjelű leegyszerűsítéssel, csak a jég-
hegy csúcsához hasonlítanék, úgy éppen egy fontos, választ igénylő kérdés sikkadna 
el: mi a magyarázata, hogy a politika, művészet, tudomány annyi kiemelkedő 
alakja jelenik meg ekkor történetünkben, s csaknem valamennyien olyan sokolda-
lúsággal rendelkeznek, amely nem indokolatlanul emlékeztet a reneszánsz korára? 

A romantikus Széchenyi napszámoséhoz hasonlítható, kesztyűt soha nem látott, 
állandóan mozgásban-tapintásban levő kezét, praktikus-műszaki tudásának szinte 
megteremtőjét az orvostudományt is tanuló lapszerkesztő, Kemény Zsigmond írta 
le. A politikus Kölcsey irodalmi bírálatára válaszoló Berzsenyi gazdasági kérdé-
sekről is tanulmányt ír. Az idősebb Bolyai Gaussal levelezik s tökéletes égésű kály-
hát konstruál. Az írországi népnyomor okait elemző Eötvös későbbi népoktatási 
törvényjavaslatát gyakorlatias indítvánnyal tökéletesíti a tudománytörténész Csen-
gery. A kora természettudományában ismeretesen jártas Jókai emlékezik arra, ami-
kor 1848. szeptemberi toborzóútján kísérve Kossuthot, az utat rövidítve, gyalog in-
dultak el a képviselők, újságírók Csongrád felé a csillagos éjszakában — s az égbolt 
csillagképeit közülük Kossuth ismerte legjobban. 

Politikai vagy tudományos feladatok előbb-utóbb vezetőre vagy megoldóra ta-
lálnak, hiszen olyan értelmiségi funkciókról van szó, amelyeknek ellátására ma 
már intézmények képeznek szakembereket. De a múlt század derekának páratlan 
személyes teljesítményeit, konkrétan a gyakorlatiasság és sokoldalúság együttes és 
állandó jelenlétét, a valóságformálás igényének és a realitásérzéknek különböző 
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mértékű, de mindig meglevő összekapcsolódását mégsem vezethetjük le általános-
ságban a társadalom nagy időbeli eltéréssel, de Európa-szerte végbemenő, nálunk 
kezdetben lassú, majd forradalmi, s tovább erjedő átalakulásából — olyan szemé-
lyiségi jellemzők az említettek, amelyek történetileg nagyon is egyszerinek bizo-
nyultak. 

A nemzeti-polgári fejlődéssel általunk csak általánosságban kijelölt, a valóság-
ban nagyon is konkrét feladatok megoldását s a vele keletkező új funkciók ellátását 
meglevő, szakmák szerint tagolódott, az iskolázás munkamegosztást kijelölő foko-
zatait végigjárt értelmiség nálunk nem végezhette el, hiszen ilyen értelmiség nem 
létezett. Az egykorú Németországban nemcsak a tudomány, hanem a politika jelesei 
is zömükben egyetemi tanárok, s alkalmanként még forradalmárai is jobb híján 
akadémiai életpályát egyengetnek a várt nagy fordulat bekövetkeztéig — nálunk 
még a Bolyaiak sem az egyetem professzorai. A polgári értelmiség Magyarországon 
sem előzmények nélküli — sorsuk azonban még a 18. század végén is az elszige-
telődés. Martinovicsék haladó törekvései egykorúan nem kerülhettek szerves kap-
csolatba a társadalom valós igényeivel, s ezt altkor még nem egyenlíthette ki a 
mozgalom fegyelmezett szervezettsége sem. A fiatal Kossuth atyjától, a szemtanú-
tól tudott a magyar jakobinusok utolsó óráiról és kivégzéséről, s próbálta faggatni 
az öreg Kazinczyt is Martinovics felől. A különbség mégis nagyobb, mint a foly-
tonosság. A 18. század vége a magyar társadalom többsége számára a válság 
előérzetét hozza meg, s csak Berzeviczy Gergelynek és Hajnóczy Józsefnek köszön-
hető, hogy a francia példa hazai követhetése már több mint hit — általuk kez-
dődik meg a felvilágosodás polgári eszméinek fényénél a válságba jutott hazai tár-
sadalom konkrét, eszmékbe vetett hit helyett az elemzés bizonyságára alapozó és 
tettre sarkalló elemzése. 

Néhány rövid, de annál eseménytelibb évtized, s már a társadalom megannyi 
rétege keres — műveltségi szintjének, politikai lehetőségeinek megfelelő s ezért 
különböző — kiutat a szisztémából, amelynek gyengesége az európai háborúk köze-
pette már a közeli jövő iránti, korántsem alap nélküli aggodalommal tölti el mind-
azokat, akiknek legalább részben és forma szerint kezükbe adatott sorsuk intézése. 
A válságból kiutat kereső társadalom veti ki méhéből lázas sietséggel értelmiségi 
programadóit. A születés pillanatában, társadalomtörténeti értelemben „első gene-
rációs" értelmiségiként jelennek meg, az újonnan jöttek mindent elsajátítani-kipró-
bálni törekvő vágyaival, s a csaknem elkésettek sietségével. Az értelmes előrelátás 
többletének előnyével igen, de az elkülönültség leküzdendő hátrányával nem ren-
delkező programadók realitásérzéke, sokoldalú gyakorlatiassága, értékelendő — mert 
értékteremtő — sikeressége éppen ebben a történetileg egyszeri társadalomközeli-
ségben, s általa is segítetten progresszív társadalmi lehetőségek megvalósíthatásá-
ban talál magyarázatot. 

A társadalomközeliség és a problémák felismerése önmagában nem sarkall 
rendkívüli teljesítményre. Cselekvési lehetőségre is szükség van, hogy ez a nemze-
dék kibontakozhassék. S ezt biztosítja az önmagában is elavult, de az uralkodói 
abszolutizmust mégiscsak korlátozó és a program hirdetésére rögtön fórumot nyújtó 
rendi intézményrendszer; a nemesi vármegye és az országgyűlés. Az ugyancsak 
ekkor születő orosz polgári értelmiség egyik, s talán domináns típusa éppen azért 
lesz az Oblomov figurájában típussá formált „felesleges ember", mert a kulturális-
politikai tevékenységi szférát valósággal kisajátító cári önkényuralom a társadalom 
valós érdekeinek megfogalmazóit, valós értékeinek formába öntőit szándékosan és 
intézményesen teszi mozgásképtelenné és hatástalanná. Pató Pálok nálunk is szép' 
számmal vannak, de Pató Pál nem találhat mentséget a cselekvés elmulasztósára. 
Részt vehetne a politikai harcban, élhetne a tudománynak, rendbe hozhatná gaz-
daságát. (Nem véletlen az sem, hogy míg Oblomov egyénített regényhős, Pató Pál egy 
rövid vers arc nélküli figurája, nem típus, inkább fogalom csupán.) 

Társadalomközeliség, program és cselekvés. Adottság az első, feladat a másik 
kettő. Megvalósulásuk mikéntje és szintje a társadalommal állandó — és ekkor 
igen szoros — kölcsönhatásban fejlődő egyéni életpályákban tárul fel. 
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A százhetvenöt éve, 1802. szeptember 19-én született Kossuth Lajos származása 
szerint nemes (bár anyai ágon felvidéki polgárok leszármazottja). A család azonban, 
ha nem is vagyontalan, de birtoktalan. Atyja jómódú birtokos családok gazdasági 
és jogügyeit intézi. Értelmiségi lenne tehát? Szakértelmet kívánó munkakörét fa -
miliáris, ha úgy tetszik magánjogi-alárendeltségi kapcsolatok is színezik. .De gyer-
mekét már az adott társadalmi viszonyok között lehetséges egyetlen, önállóságot 
biztosító, mégis társadalomközeli értelmiségi pályára, az ügyvédire irányította. 
A diplomájával együtt a nagy hagyományú iskolákban jeles műveltséget is szer-
zett fiatal ügyvéd mindennapi munkája során kerül kapcsolatba az államszervezet-
tel éppúgy, mint a társadalom legkülönbözőbb rétegeivel. Származása — foglalko-
zásától, vagyoni helyzetétől függetlenül — a megyei közéletben való aktív részvétel 
lehetőségét biztosítja számára. S ez a megyei intézmény, amellyel ekkor, az 1820-as 
évek végén találkozik — legalábbis Zemplénben — nem kizárólagosan a rendi al-
kotmány védbástyája többé. Az országgyűlés által kiküldött, reformjavaslatokat 
tárgyaló bizottságok óvatos előrelépést is csak itt-ott javasoló, de mégis állásfogla-
lásra késztető munkálatait vitatják ekkor országszerte a megyékben. Zemplénben 
a változtatások, reformok hívei szoros baráti kört alkotnak, a pesti mintájára ka-
szinót hoznak létre. A körükbe látogató Kazinczy, ha aktívan nem is politizál, sze-
mélyével az újat hirdetni kezdők kínzó hagyománytalansági érzését oszlatja s a 
folytatás megnyugtató érzését adja számukra; Széchenyi művei és a rendszeres 
bizottságok munkálatai a jelen szükségleteit t á r ják elébük, külföldi olvasmányaik, 
baráti beszélgetéseik a jövő programját segítenek megfogalmazni. Amennyire a 
ránk maradt forrásokból megállapítható, Kossuthot politikai működése kezdetétől 
a polgári reformok követelése jellemzi. Nem volt nemesi-rendi, „sérelmi" jellegű 
politikai szakasz életében. Eszméit viszont korántsem csupán olvasmányai, hanem 
döntően társadalmi tapasztalatai határozták meg. Első reformjavaslatait az Éhség-
mentő intézetekről írottakban fogalmazta meg. Valóságismeretét az 1828-as orszá-
gos összeírás megyei revíziója kapcsán falvak tucatjainak meglátogatása során mé-
lyíthette el. Bizonyos, hogy személyét tehetség, tudás és tapasztalás együttes gaz-
dagsága hamarosan túlemelte volna Zemplén megyén — éppúgy, mint Szatmáriból 
későbbi barátját, Kölcseyt. Egyelőre azonban a zempléni ellenzék felbomlasztására 
irányuló kormányzati akció során a birtoktalan, Zemplénben nem régóta honos 
családból származó Kossuth ellen indítottak becsületét sem kímélő rágalomhadjá-
ratot, s noha Kossuth tisztázta magát a vádak alól, előtte az aktív megyei küzdőtér 
— s evvel életének és politikai működésének első szakasza — lezárult. 

A közelgő 1832-es pozsonyi országgyűlésről néhány barátja kívánt általa tudó-
sítást küldeni a tárgyalásokról, s ez a vállalkozás azután nemcsak Pozsonyba ke-
rülését és szerény megélhetését biztosította, hanem vállalkozását kéziratos Ország-
gyűlési Tudósításokká terebélyesítve, politikai szerephez is juttatta. „Név, ismeret 
és pártfogás nélkül jöttem Pozsonyba" — írta tudósításainak utolsó számában. S az 
évek során a politikai vezetők között számon tartott író lett, tollából élő értelmi-
ségi, aki majd holta napjáig büszke lehetett arra, hogy saját munkájából tar t ja el 
magát és családját. De tolla politikai értelemben nem volt eladó. Erkölcsi, de tár-
sadalmi értelemben is elképzelhetetlen volt számára, hogy meggyőződését feladja. 
„Együtt éreztem nemzetemmel, csont voltam csontjából, test a testéből, tehát a jkam-
ról bent a hazában nemzetem óhaja, vágya, öntudata, hazaszeretete szólt" — emlé-
kezett á száműzött. Az érdekegyesítés Széchenyi által megfogalmazott, Wesselényi 
által a polgári átalakulásban egyaránt érdekelt jobbágy és nemes viszonyára is ér-
telmezett gondolatának éppen saját szűkebb közege, a kisbirtokos vagy már birtok-
talan nemesség (vagyis a nemességnek ekkoron már számszerű többsége!) létével 
biztosított realitást: akár értelmiségi, akár kispolgári, akár paraszti életformájával 
hidat, összekötő kapcsot képezett a társadalomnak korábban az életforma által is 
mereven elhatárolt tömbjei között. Az általa ugyancsak jól ismert hegyaljai szőlő-
termelő, vagy az alföldi mezővárosi paraszti polgárosodás meginduló folyamataival 
együtt a társadalom ekkoriban már csak jog szerint, de nem valóságosan tagolódott 
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rendekre többé. Megszületőben volt a polgári, nemzeti társadalom, ahol éppen a 
középrétegekre várt komoly hivatás. 

A Tudósítások vaskos kötetekké sokasodott lapjai az 1832—36-os hosszú ország-
gyűlés liberális szónokainak elveit ismertették országszerte, s a haladó alsó táblai 
többség ellenére, az abszolutizmus ellenállása folytán kudarccal végződő ország-
gyűlés egyik tanulsága Kossuth számára az volt, hogy egyelőre — az 1830-as évek 
közepén — nem új reformeszmék felvetése, hanem a meglevők népszerűsítése és 
elfogadtatása, a nyilvánosság, a közvélemény megteremtése a fő feladat. Ezt a célt 
szolgálták volna a hamarosan betiltott, ugyancsak előfizetőknek szétküldött kéz-, 
iratos Törvényhatósági Tudósításai, majd minden eddiginél nagyobb hatással a 
kormányzati kegyként 1841-től megindítható Pesti Hírlap. S közben a jogtalan el-
tiltás ellenére is szétküldött tudósításokért: három évnyi börtön. E három év alatt 
sikerült megvalósítania azt, amit Németh László a gályapad laboratóriummá tételé-
vel állított az értelmiségi elé feltétlen hivatásként. A börtön rácsa kényszerű el-
zártság is volt, de maga is szűrőként használta, amikor gondosan megválogatta, 
hogy a rámért idő alatt milyen olvasmányokat hagyasson jóvá cenzoraival. (A tá-
jékozódására kíváncsi Széchenyi is átböngészte engedélyezett olvasmányainak jegy-
zékét.) A listán nívós szépirodalom, történelem, közgazdaság, angol tanulmányok 
Shakespeare-fordítása segítségével. Elsőként a Macbethhez fogott hozzá. „Hat hó-
napig dolgoztam az első tizenhat soron, mert a világért sem mentem volna át 
egyik szóról a másikra addig, amíg az előbbinek minden ízét s minden ízének az 
okát ki nem fürkésztem. Hanem félév múlva tudtam aztán angolul." Emellett 
— szellemi tornaként — sorra végiggondolta az ország megoldásra váró problé-
máit, elmélkedett fontosságuk és sorrendjük felől. A tények megalapozottságával, 
s szépírónak is becsületére váló nyelvi leleménnyel készültek utóbb, a Pesti Hírlap-
ban vezércikkei. Alapvető fontosságú tény szavunk is az ő alkotása, s emellett olyan 
fontos szavaké, mint adalék, fogalom, közgazdaság, közszellem, rögeszme, szakem-
ber, szaktudomány, tekintély, vezércikk. S a Hírlap páratlan népszerűsége — öt-
ezres példányszámát magyar nyelvű lap csak az 1870-es évek végére haladta túl! — 
nemcsak a reformeszmék általában vett vonzerejét bizonyítja, illetve korántsem 
csak a hírlapi munkatársak által is segített szerkesztési forma és nyelvi megfor-
máltság idézte azt elő, hanem az a tény, hogy Kossuth a polgárosodás 1840-es 
években felgyorsuló áramában nemzete ütőerén tartotta kezét, mert már nemcsak 
nyilvánosságot teremtett, hanem programot is fogalmazott, olyant, amely megfelelt 
a liberális mozgalom továbblépéseket is vállaló derékhadának. Mind ez ideig nem 
vezéreként, csak egyik elismert vezetőjeként annak a reformmozgalomnak, amely-
nek a háromévenként rendre következő, mind fontosabb tárgyakkal foglalkozó or-
szággyűlésein belső meghasonlás, tragikus halál, vagy a választási kibuktatás foly-
tán egymást váltó vezetői lettek Széchenyi, Wesselényi, Kölcsey, Deák, Klauzál — 
s 1847—48-ban Kossuth. Szét nem választható, mennyire a történelmi helyzet bárki 
által megragadható lehetőségein, s mennyire a történetesen vezető Kossuth zsenia-
litásán múlott az 1848-as korszakforduló oly módon történő realizálása, hogy a 
reformmozgalom maximális programja vált megvalósíthatóvá, s hogy annak csor-
bítás nélküli fenntartására fegyveres küzdelemre is kész volt a magyar társadalom 
túlnyomó többsége, sőt országgyűlése és kormányzata a küzdelem során demokra-
tikus irányú továbblépésként értékelhető intézkedéseket is hozott. 

A saját működésére visszatekintő Kossuth szerényen csak így fogalmazott: 
„ . . . az eszközök egyike valék — és áldom a végzetet, hogy leheték — a történelem 
igazságának kezében, hogy a jobbágyföld szabaddá legyen a hazában. Sokat el-
sepert a balsors förgetege abból, amiért küzdött, szenvedett, áldozott, vérezett ama 
nemzedék, melyre már csak néhány porladó rom emlékeztet, ez megmarad t . . . 
aztán igaz az is, hogy az eszközök egyike valék, s áldom a végzetet, hogy leheték 
az örök igazság kezében, miszerint a szolganép, mely ki volt tagadva az alkotmány 
jóvoltaiból, mint egyenjogú alkotmányos polgár foglalja el helyét a hazában." 
A „szabad föld, szabad ember" Kossuth fogalmazta reformkori programja önmagá-
ban is biztosítaná a halhatatlanságot — neki megadatott realizálnia is azt.' S az 
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1848-as forradalom győzelmét követő hetekben — hangsúlyoznunk kell, mert talán 
itt a legtöbb a torzítás a század egészét átívelő életpálya megítélésében — reálisan 
és rugalmasan próbálta elhárítani — minisztertársaival együtt — a politikai konf-
liktus kiéleződését, s a fegyveres konfliktus kifejlődését. Hasztalan. Nemzetnek és 
vezetőinek csak az elért vívmányok teljes feladása vagy a fegyveres harc vállalása 
között lehetett „választania". S az önvédelmi küzdelem magától értetődő vállalását 
nem a győzelem vagy a külső intervenció segítségével végrehajtott leveretés minő-
síti utólag politikailag helyes vagy helytelen döntéssé. Valójában nem volt döntés: 
a fegyveres támadásokat el kellett hárítani. 

Az áltanulság helyett érdemi történelmi tapasztalattal szolgált 1848—49. Pozitív 
tanulsága volt, hogy az érdekegyesítési politika — minden benső ellentmondása 
ellenére is — realizálható, s kedvező külviszonyok esetén a függetlenségi háború 
is sikerrel lehet megismételhető. Egyik negatív tanulsága, hogy a Habsburg-biro-
dalom belső ellentéteinek alkotmányos kiegyenlítése — úgy, ahogy erre 1848-ban 
kísérlet történt — lehetetlen, mert ritkán áll elő érdektalálkozás az eltérő irányult-
ságú nemzetek egymás közötti és a dinasztiához való viszonyában. S a másik, hogy 
a nemzetiségi kérdés Magyarország jövendőjének Achilles-sarka. Kossuth az emig-
rációban az utóbbi, döntő fontosságú kérdés megoldásának út já t — helyesen — 
az ország demokratizálásában, az 1848-ban csak megkezdett átalakulás továbbfej-
lesztésében látta. S e ponton, a magyar liberalizmus demokratikus irányú tovább-
fejlesztésében észlelhetünk első ízben érdemi eltérést Kossuth politikai elképzelé-
seiben — a magyar progresszió többi alakjához viszonyítottan. Többségük ugyanis 
— Kemény Zsigmonddal szólván — nemzetiség és polgárosodás ügyét egymással 
ellentmondásban állónak tartotta, s a valóban meglevő ellentmondások feloldását 
nem a demokratikus kibontakozás irányában kereste, hanem valamilyen „súly-
egyent", kompromisszumot próbált teremteni a magyar társadalom pozíciójának 
védelme és a polgárosodás követelményei között. Az alkuba azonban nem értették 
— nem érthették — bele a magyar társadalom egészét. Vezető rétegek pozícióőrzé-
séről volt szó tehát, amely, ha az állapotok rögzítéséről volt szó az 1849 utáni abszo-
lutizmus társadalmat is deformáló rendszerében, még bírhatott nemzeti színezettel, 
de ha már a kibontakozás alapjául szolgált volna, a társadalom anakronisztikus 
megmerevedését eredményezhette. A társadalmi demokratizmus érvényesítésében 
vagy elutasításában kereshetjük — a külpolitikai megfontolások mellett — az állam-
jogi kapcsolat, az osztrák—magyar viszony alakítására vonatkozó különböző el-
képzelések politikai alapját is. 

Az emigráns Kossuth a hazai politika irányítását mihamar elhárította magától, 
a döntéseket a helyzettel jobban ismerős hazaiak számára tartotta fenn. Erőfeszíté-
seit a külviszonyok kedvező befolyásolására fordította. Kezdetben magyarbarát köz-
vélemény megteremtésén igyekezett, majd a Habsburg-ellenes politikai hatalmak-
kal teremtett kapcsolatot, 1859—60-ban a szerb és a román fejedelemségek jóindu-
latát, a fiatal olasz állam fegyveres támogatásának ígéretét szerezte meg. „E szó, 
»útegyengetés« adja meg a keretet azon tevékenységhez, melyet külföldön kifejtet-
tünk. Mi tehetségünket nem becsültük túl. Sohasem ringattuk magunkat azon áb-
rándos képzeletben, hogy mi szerezhetjük vissza nemzetünk számára a független 
nemzetek kerekasztalánál azon helyet, melyhez ezredéves történelménél s az euró-
pai közjog egészítő részét képező diplomáciai kötéseknél fogva is kétségbevonha-
tatlan joga van. Ezt csak maga a nemzet teheti." Az emigráció vezetője megtett 
minden tőle telhetőt, de azt a kételyét, hogy a nemzet kedvező külpolitikai felté-
telek esetén, akár hosszú évekkel 1848 után is ú j ra kész-e a fegyveres harcra, sem-
milyen kedvező hazai hír sem oszlathatta el. Helyesen látta, hogy ha a magyar 
függetlenség az európai viszonyok kedvező alakulása folytán minden erőfeszítés 
nélkül, a Habsburg-birodalom széthullásával jönne létre, ezt a függetlenséget — 
egy-két aulikus arisztokratát nem számítva — mindenki elfogadná. De nem re-
mélhette, hogy ennyire kedvező fordulat bekövetkezzék. Vajon milyen áldozatra, 
mekkora erőfeszítésre kész és képes a nemzet? Meg lehet-e újítani a társadalom 
egészére kiterjedő érdekegyesítési programot? Kérdések, melyekre nem kaphatott 
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választ, s a magyar társadalomtól tartósan távol élve, maga nem találhatott vég-
leges feleletet. (Ennek az izgalmas társadalomtörténeti kérdésnek a megválaszolá-
sával, amely a forradalom és a kiegyezés közötti történelmi alternatívák meglétére 
éppúgy választ ad, mint Kossuth politikájának az abszolutizmus lefojtott politikai 
viszonyai között nehezen felbecsülhető hazai társadalmi bázisát konkretizálja, je-
lentős részben még adós történetírásunk, a politikai alternatívák megléte és küz-
delme azonban már bizonyítást nyert.) 

Kossuth a nagy célt, a nemzeti függetlenséget és a társadalmi demokratizmus 
érvényesítését — amelyek ekkoriban váltak számos európai nép aktuális politikai 
célkitűzéseivé — tartotta elérendőnek. Nem olyan kompromisszumos politikára gon-
dolt, amely céljai mérséklésével vagy feláldozásával biztosítja a legkülönbözőbb 
csoportosulások támogatását. Ilyen áron nem kívánt „nemzeti" politikát, mert ezt 
a politikát nem nemzetinek, hanem a nemzeti eszme kisajátításának tartotta. „Min-
dig aggódtam, hogy a párt nélküli egység utáni sóvárgás illúziói a Nemzetet egy 
rossz párt martalékává tesz ik . . . s ki az egység kedvéért elveiről lemond — pártját 
öli meg, az ellenkező párt elveinek javára." 

S eljött az idő, amikor joggal hasonlította magát Kasszandrához. Egyedül ma-
radt s nem hallgattak szavára, pedig a lényeget illetően nagyon is helytállónak bizo-
nyult, amit a kiegyezésről Deákhoz intézett nyílt levelében állított. A jövő az ön-
álló nemzeti államok kialakulásának kedvez, s Magyarország, sorsát a nemzeti fej-
lődésnek ellentmondó Habsburg-birodalomhoz csatolva, mint e birodalom egyik 
fenntartója, osztozni lesz kényfelen a birodalom sorsában. S ez a sors a pusztulásé. 
„Magyarország lesz az a máglya, melyen az osztrák sas megégettetik." 

A kiegyezés után Magyarország sorsával nem foglalkozott többé az európai 
diplomácia, a Kossuth-emigráció politikai működése a minimumra korlátozódott. 
A nagy száműzöttnek az évtizedek során szerzett politikai és erkölcsi tekintélye, 
amelyet elveinek tisztasága mellett a jellem szilárdsága és lényének ebből fakadó 
sugárzása alapozott meg, megmaradt, s a politikai aktivitástól tartózkodva is nem 
alábecsülhető súllyal érvényesült. „Erkölcsi tiltakozásként" maradt a száműzetés-
ben, mintegy jelezve Európa számára a tényt, amely hazájában ismertebb volt: 
nem mindenki fogadja el a kiegyezéses, dualista államrendszert, mint a magyar 
társadalom további sorsának végleges, meghatározó keretét. 

Az aktivitásában korlátozott politikus ezáltal nem vált sem szoborrá, sem le-
gendává. A politikától sem távolodott el egészen: hazaküldött leveleiben páratlan 
stiláris, szellemi és politikai fölénnyel elemezte az európai politika eseményeit, 
megszívlelendő tanácsokat tudott adni a hozzá közel állóknak vagy a hozzá for-
dulóknak. A kortársaira is annyira jellemző sokoldalúság pedig attól óvta meg, 
hogy elszigetelődve önmaga foglyává váljék. Nem volt társaságkedvelő, s hazájától 
lélekben elszakadni nem tudva, nem oldódott fel olasz környezetében. Turin 
„300 ezer lakosa közül egy teremtett lélekkel sem érintkezem, az örökös magány 
ködébe, amelyben kínlódom, a társadalmi életnek soha egy édesítő napsugara sem 
hat be". A „magány bánatos napjaiban" a természethez fordult „vigaszt keresni". 
Botanikai gyűjteménye, természetfilozófiai elmélkedései ugyanarról az alaposságról 
tanúskodnak, amellyel korábban a társadalom és politika kérdéseit elemezte. 

E kényszerűen öncélú tevékenységgel nyolcvanéves korában kellett felhagynia, 
amikor megélhetése csekély alapja is fogytán, újra kenyérkeresetre kényszerült. 
Romló látással, törődött testtel kezdett hozzá élete minden viszontagságai között 
megőrzött roppant mennyiségű iratainak rendezéséhez és kiadásához. Évtizedek 
teltek már el aktív politikai tevékenységének lezárulta óta. önmaga historikusaként 
tárhatta most nemzete és több nyelven a világ elé emlékiratok helyett magukat az 
egykorú dokumentumokat, melyeket — műveinek összkiadása évtizede megszakad-
ván — ma is haszonnal forgat a történész. S az általa publikált dokumentumokban 
feltárt tények bizonyították: valóban nem illúziók, hanem jogos remények moz-
gatták az emigráció politikáját. 

Nem minden mozzanatában helytálló, tehát abszolút értékmérőként semmi-
képpen sem fogadható el politikai eszmerendszere, de tagadhatatlan, hogy párat-
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lan világossággal látta Magyarország jövendő sorsa alakításának lehetőségeit. S a 
lehetőségek lezárulta, 1867 után a kiegyezési rendszerrel a Habsburg-birodalom 
egyik felét alkotó, a birodalommal együtt felbomlásra ítélt történelmi Magyar-
országról írott elemzéseit nem is oly hosszú idő múltán tragikusan igazolta a tör-
ténelem. 

Az emigráns tevékenységében is érvényesülő realitásérzék; a levelek egész 
sorában, például az árvízsújtotta Szeged újjáépítésével kapcsolatos, részbén való-
ban hasznosított tanácsaiban is kifejeződő gyakorlatiassága, művelődésének és tevé-
kenységének sokoldalúsága tehát nem szorul bizonyításra. Ekkorra, kilencvenedik 
életéve közeledtével azonban már sajátos jelenség: utolsó életbenmaradottja a re-
formkor nagy nemzedékének. A század vége felé közeledő Magyarországon — a 
társadalomfejlődés bekövetkezett torzulása folytán — a teljesség, az értelmes értel-
miségi lét immár elérhetetlen. Kialakul a magyar vagy-vagy: a hatalomhoz jut ta-
tott, de a hatással csak rontást elérő vak vezérek, vagy a hatástalanságra, kényszerű 
tétlenségre kárhoztatott tisztánlátók tábora. Valós, de már egykorúan szimbolikussá 
növelt alakjaiban: Tisza István és Ady Endre. E kettősség megszűnéséhez már rop-
pant megrázkódtatásra lenne szükség — magától nem következhet be. 

Az eltérő léthelyzetű, társadalmi helyzetében már nem a társadalomközeliség 
által jellemzett, hanem az elszigetelés vagy elszigetelődés által fenyegetett, öniga-
zolásra vagy önbátorításra szoruló értelmiségiek számára kikerülhetetlen volt a 
csaknem kortársként fölébük magasodó államférfi életművének értelmezése. A napi 
politika kérdéseitől függetlenül is roppant érdekek fűződtek ahhoz, hogy életét 
tisztességesnek ugyan, de éppen ezért hatástalanságra kárhoztatottnak vagy ellen-
kezőleg, tényleges történelmi lehetőségeket reprezentálónak fogadják-e el? Depoli-
íizált mítoszának teremtése vagy mitizált politikájának verbális igenlése jelölik e 
törekvések szélső határait. 

Így vált a visszatekintő emlékezetben a történelmi személyiségről alkotott íté-
letmondás tárgyává, ami hajdan a társadalom egészének nyitott, eldöntetlen kér-
dése volt. Mintha nem lett volna Kossuth mellett Wesselényi Miklós vagy később 
Teleki László, s nem létezett volna velük (s általuk csak vezetetten) széles táború 
politikái mozgalom, hanem csak vele szemben — megint „egyedül" — Széchenyi 
vagy később Deák. A személyekre egyszerűsített történelemkép vagy a sikert, vagy 
az erkölcsöt választhatja ítélete mértékéül — két mérték, mellyel az említettek 
könnyűnek nem találtatnak ugyan, de az eltérő mértékek benső összefüggése fel 
nem tárható. A társadalom reális lehetőségeihez igazodó, tehát alternatívák feltárá-
sán alapuló értékelés bizonyul csak koherensnek, igazán történetinek. 

Kossuth — változó, alakuló politikai nézeteivel tükrözve és serkentve a ma-
gyar társadalomfejlődést — a magyar polgári átalakulás realizálható út jai közül a 
legnyitottabb, kezdetben liberális, majd demokratikus, távlati perspektíváiban a 
Duna-táj népeinek összefogása felé mutató variánsnak a megvalósításáért küzdött. 
Programja realitása kétségtelen, jóllehet az ellentétes erők küzdelmében nem való-
sult meg maradéktalanul. 

Mint döntő történelmi változtatások aktív részesének és azon meg nem való-
sult lehetőségek képviseletében, melyek valamikor a társadalomban rejteztek, sze-
mélyének még életében páratlan megbecsülés és tisztelet jutott osztályrészéül. A ké-
sőbbi nemzedékekre örökítődik ugyan a kegyelet, de a múlt homályba merülésével 
a történelmi személyiség is fokozatosan elveszti konkrét emberi dimenzióit — mi-
tikussá, hérosszá s azután előbb-utóbb deheroizálandóvá válik. A feledéssel azon-
ban nemcsak a felejtettet, magát is a semmibe veti a felejtő, a társadalom ön-
magát korlátozza, ha „túlanyagias korunk napi érdekeinek idegfeszítő szorgolásai 
eltompítják azon dolgok emlékezetét, melyekről a nemzeti öntudatnak soha sem 
kellene megfeledkeznie". Rég porrá lett nemzedékek közvetlenül, kikerülhetetlenül 
állásfoglalásra késztetően már nem lehetnek jelen. „Pedig vannak dolgok, melyek-
nek emlékezete nélkül nincsen jövendő." 
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