
Kossuth országgyûlési tudósító-
ként, hírlapíróként, az Ellenzéki
Párt alapítójaként, a márciusi na-
pokban forradalmárként, a nyári hó-
napokban hadseregszervezõként, a
megszületõ elsõ felelõs magyar kor-
mány pénzügyminisztereként, a Hon-
védelmi Bizottmány nagy hatalmú
elnökeként, majd a hazai közélet
iránt élénken érdeklõdõ emigráns
politikusként is ugyanazon elvekért
küzdött: a modern, polgári Magyar-
országért. Felkészülten és bátran
vállalta a reá kiszabott feladatot,
tudta, hogy nem térhet ki korának
kihívásai elõl. Hitvallása szerint:
�Csak az képes hatalmasan hatni, ki
saját korának embere, míg ellenben,
ki korát megelõzi, csak halála után
él, ki pedig korától elmarad, élve is
halott.�
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Kósa Csaba: 
Kossuth, a hírlapíró

Kossuth Lajos éppen kétszáz eszten-
deje, 1802-ben született a Zemplén
megyei Monokon, kisnemesi család-
ban. Élete � a magyar nyelvvel nagy
kedvvel és zseniálisan játszó Koszto-
lányi rövid strófájával ellentétben �
egyáltalán nem volt monoton. A sá-
toraljaújhelyi elemi és piarista gim-

náziumi évek után a híres protestáns
iskolákban szerez széles körû, elsõ-
sorban elméleti ismereteket: az eper-
jesi evangélikus kollégiumban bölcsé-
szeti, majd a sárospataki református
kollégiumban jogi tanulmányokat
folytat. A tehetséges, jogot végzett
fiatalember, megismerve hazája mér-
hetetlen elmaradottságát és társadal-
mi ellentéteit, hamar bekapcsolódik
szülõföldje politikai életébe, és a to-
vább már nem halogatható reformok
kérlelhetetlen szószólója lesz.

Kósa Csaba könyvébõl a publi-
cistaként is komoly és maradandó
életmûvet alkotó Kossuthot ismer-
hetjük meg, a kézzel másolt elsõ tu-
dósításaitól kezdve egészen a szak-
ma csúcsát jelentõ, az amerikai
Timesba írt vezércikkeiig. Kossuth
elsõ, a polgári nyilvánosság és közvé-
lemény megteremtéséért tett lépése
az 1832 decemberében induló, ele-
inte kézzel másolt, levél formában
megjelenõ újságja, az 1832�1836-os
reformországgyûlés eseményeirõl
beszámoló Országgyûlési Tudósítá-
sok megjelentetése. E lap kicsi, de
gyorsan növekvõ olvasótábora elsõ
kézbõl kaphat tájékoztatást a mind
izgalmasabbá váló pozsonyi esemé-
nyekrõl, és hatására kialakul egy re-
formpárti közvélemény, mely egyre
inkább részt is kíván venni saját
ügyei intézésében, az ország és sze-
mélyes sorsa irányításában. Kossuth
nemcsak tájékoztatta a formálódó
nyilvánosságot, hanem élménysze-
rûen megírt beszámolóival formálta
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is azt. Tudósításaiból egyértelmûen
kiderül, kik azok, akik valóban, sze-
mélyes érdekeiket is félretérve tenni
szeretnének a hazáért; Széchenyi,
Deák, Wesselényi vagy Kölcsey fel-
szólalásait nagy terjedelemben idézi,
és nagy rokonszenvvel magyarázza,
míg a reformok ellenzõirõl tudatlan-
ságuk és nemtörõdömségük miatt
nemegyszer gúnnyal és megvetéssel
ír. Az országgyûlési ülések és zajos
csatározások végeztével Kossuth
egy új lap, a Törvényhatósági Tudó-
sítások beindításáról határoz, mely-
ben a már kialakult tudósítói és
levelezõi hálózat segítségével a to-
vább élõ megyei ellenzéki politizá-
lásnak teremtett egyre ismertebb fó-
rumot. A kormányzat az ellenzék
politikai sikerei láttán határozott fel-
lépésre szánta el magát, 1837 máju-
sában Kossuthot letartóztatták, és
négy év börtönre ítélték. Kossuth a
börtönévek után még felkészülteb-
ben és elszántabban lépett az orszá-
gos politika színpadára. Ez év végén
visszautasíthatatlan ajánlatot kap
egy új lap szerkesztésére, melyet
fenntartásai ellenére is elvállal. 1841
elején kijön a nyomdából Kossuth
szerkesztésében a Pesti Hírlap elsõ
száma. Ettõl a naptól kezdve maga
írja bele a magyar sajtóban általa be-
vezetett vezércikkeket, s a hétközna-
pi életbõl vett példákon keresztül
1844-ig magyarázza, tanítja e hasá-
bokon a szabadelvû polgári demok-
rácia elveit, mûködését, szembeállít-
va a tarthatatlan hazai állapotokkal.

Itt nyert megfogalmazást az áprilisi
törvényekben elfogadott összes fon-
tos reformkori követelés: a közteher-
viselésrõl, a szabad földrõl és a sza-
bad sajtóról, a felelõs kormányról és
a népképviseleti országgyûlésrõl.

A Pesti Hírlap elvesztése után az
Iparegyesület lapjában, a Hetilap-
ban az ország iparosítása és moder-
nizálása mellett száll síkra, majd a
szabadságharc védelmében 1848
nyarán Kossuth Hírlapja címmel in-
dít újságot. Emigráns politikusként
ünnepelt szónok, majd vezetõ euró-
pai és tengerentúli lapok publicistá-
ja lesz, késõbb a kiegyezést élesen
kritizáló újságot ad ki Negyvenki-
lencz címen. A 19. század legna-
gyobb hatású magyar publicistája
hosszú életének utolsó évtizedében
a több kötetben megjelenõ össze-
gyûjtött iratain dolgozik, és rendezi
azokat sajtó alá.
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Polányi Mihály

�A szabadság alapjainak elemzése
nagy gyakorlati jelentõséggel bír
mindazok számára, akik értékelik a
szabadságot. Ugyanis azt remélhet-
jük, hogy ezen alapok megvilágítá-
sával szilárdabbá tesszük õket.�
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