
KO SSUTH-EMLEKKIÁLLÍTÁS  
A NEMZETI M ÚZEUM BAN

IKOR a hetvenes években a franciákat legyőz
ték a németek: néhány évre rá a franciák világ- 
kiállítást rendeztek.

Valami végtelen vigasztaló rejlik abban, hogy 
épp a mai években nyílnak meg a nemzet első 
kultúrintézetének díszes kiállítótermei. Alig zá
rult be a Petőfi-kiállítás, máris a látogatók ezreit 
vonzzák a Múzeumba a Kossuth életére vonat
kozó emléktárgyak, hogy utánuk Jókai vonuljon 
beavilághódításnemkevésbbémagyarésnagy- 
szerü eszközeivel a mi kiállítási pantheonunkba.

A felzaklatott lelkekre isteni simogatás, amint egymásután megjelenik 
Petőfi, Kossuth, Jókai szellemalakja. Élettelen tárgyak elevenebbek, em
lékek beszédesebbek még nem voltak, a múlt még nem hajolt közelebb hoz
zánk, mint e teremben. Soha úgy nem éreztük, mint most, Marcus Aurelius- 
nak figyelmeztetését: sem a jövő, sem a múlt nem nehezedik rád, hanem 
mindig csak a jelen.

Az emlékek felemelnek, segítségünkre sietnek: sehova ma oly joggal fel 
nem írhatnánk, mint Múzeumunk tympanonjára: in hoc signo vinces.

Kossuth halálának évében két jelentős okirat került a Nemzeti Múzeumba. 
Az egyik egy eladási- és egy alapítási okirat, a másik egy adásvételi szer
ződés. Az első nem sokkal Kossuth halála előtt kelt. A nevezetes okirat a kö
vetkezőkép kezdődik: „ ...én  Kossuth Lajos, egykor Magyarország polgára, 
törvényhozója, minisztere és kormányzója, mostan pedig számkivetettje s a 
független Olaszország Torino nevű városának lakosa kijelentem s mindazok
nak, kiket illet, tudtúl adom, hogy Eötvös Károly 1893-ik junius 20-án elém 
személyesen javaslatot terjesztett, mely szerint én torinói lakásomon levő 
könyvtáramat a magyar nemzet számára halálom esetére biztosítsam s en
gedjem át; minthogy e könyvtár — az ő előterjesztése szerint — tudomá
nyos értékén kívül a magyar nemzet előtt nagy kegyeleti értékkel is bír és 
ezért — így indokolta — „nemcsak nagy kár, de szégyen és gyalázat is lenne 
a magyar nemzetre, ha az én könyvtáram is úgy kallódnék el, mint ahogy a 
költő Zrínyi Miklósnak és a hazátlan bujdosásban elhunyt II. Rákóczi Fe
rencnek értékes könyvtáruk eltűnt, elkallódott" ; — én e javaslatot megfon
tolva s fiaimmal is közölve elfogadhatónak találtam s arról Hermán Ottót 
1893 nov. 20-án megkezdett, de aggkori gyengélkedésem miatt csak de- 
czember 5-én befejezett levélben értesítettem s egyszersmind kijelentettem, 
hogy magyar nemzetem számára torinói könyvtáramat készséggel áten
gedem."



Az okiratot már nagyon reszkető kézzel Kossuth Lajos, Kossuth Ferenc, 
ifj. Kossuth Lajos s a könyvtár megszerzésére alakult bizottság tagjai írták alá.

így került Kossuth Lajos könyvtára mint „örök alapítvány", „letétként" 
a Nemzeti Múzeumba.

A másik nevezetes okirat egy adásvételi szerződés, amely Kossuth Lajos 
halála után Kossuth fiai és a Nemzeti Múzeum között jött létre. Ebben a 
szerződésben Kossuth fiai átengedik a Nemzeti Múzeumnak „néhai atyjuk 
után hátramaradt kéziratokat, levelezéseket és egyéb gyűjteményeket, il
letve emléktárgyakat", s a szerződő felek kijelentik, hogy e „kéziratok és 
levelezések 1894. évi március 20-tól számított harminc éven belül nyilvános 
irodalmi feldolgozás tárgyát nem képezhetik 

A szerződés részletesen felsorolja az átadott iratokat. Köztük vannak: 
Kossuth Lajosnak ifjú korában írt dolgozatai; a nyolcszáznegyvenes évek
ben hozzá intézett levelek (Deáktól, Wesselényitől stb ); kiutahiai levele
zései a nagyhatalmak követeivel; az Egyesült Államokban kifejtett tevé
kenységére vonatkozó iratok; levelezései a nyolcszázötvenes években az 
európai forradalmi pártok vezéreivel (Mazzini stb.); a nyolcszázötvenkilenc 
évi szereplésére vonatkozó iratok s levelek (Napoléon hercegtől, Napoléon 
császár megbízottjától [Pietri], az olasz király megbízottjától [Veratri di Ca- 
stiglione gróf], Garibalditól, Cavourtól, Ricasolitól, Minghettitől, Klapkától, 
Türrtől); s a hazai mozgalmakkal kapcsolatos iratok.

A harminc évi tilalmi idő letelt: ez adta az alkalmat, hogy a Nemzeti 
Múzeum könyvtára Kossuth Lajos könyvtárának és a kutatások számára 
felszabadult iratoknak anyagából s az emléktárgyakból, amely ekugyanakkor 
a Múzeum más táraiba kerültek, emlékkiállítást rendezzen.

S az egykorú írott dokumentumokból s emléktárgyakból a legnagyobb- 
szabású, de egyben legstílszerübb magyar élet bontakozik ki előttünk.

Ősök. Itt látjuk a Kossuth család címeres levelét. S eltűnődhet a szem
lélő, hogy épp a magyar vérből származott, legnagyobb magyar király, 
Mátyás adta ki a címeres levelet Kossuth Miklósnak és utódainak, Budán 
1479-ben. (S nem 1470-ben, amint Gracza György írja Kossuth életrajzában.) 
Egy-egy levélből elénk tűnnek a nemes szülők, akiknek a fiú pőrének elhú
zódásáról panaszkodik.

Ifjú. Bizonyítványai tanúskodnak szorgalmáról, jegyzetei olvasmányairól, 
dolgozatai az érdeklődésről, amellyel figyelte már akkor a kulturális és tár
sadalmi viszonyokat. (Értekezés az éhség-mentő intézetekről.) Irodalmi 
ambícióit mutatja egy ötfelvonásos színdarab, amelyet 1827-ben fordított 
magyarra. Van azonban Kossuthnak egy eredeti, történelmi tárgyú szín
darabja is: András és Béla, vagy a korona és a kard. Harcias nemzeti dráma 
öt felvonásban. 1833-ban elő is adták Pozsonyban. Történetíróink is meg
feledkeznek róla. Hol lappang: nem tudni. E kiállítás talán rátereli a 
figyelmet.

Küzdelmek. Látjuk kézírásban az Országgyűlési Tudósításokat. Az ítélet
levelet, amely három évi fogsággal sújtja. Elfogják a Zugligetben. Azonban 
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van egy régi adat, amely azt bizonyítaná, hogy pesti lakásán fogták el. Az 
iratokból talán kiderül a valóság.

Leborulok a nemzet nagysága előtt... Feltűnik a Pesti Hírlap 1848. márc. 
17-iki száma, rajta először a felírás: „a sajtó szabad". Miniszteri listák. Kos
suthnak mint kormányzónak a hirdetményei. Levele Komáromból, amely
ben feleségének táborozó körútjáról számol be. Képek, iratok, amelyek 
hallatlan népszerűségéről szólnak. A kápolnai ima Árpád hadának istenéhez, 
amelyhez hasonló az egész világháborúban nem hangzott el. Eladdig a 
napok még így nem rohantak történelmünkben. Követni is alig tudjuk a 
dokumentumok során. Meg kell állni az április 14-iki beszéd és nyilatkozat 
előtt, amellyel — amint majd negyven évvel később írta egy levelében — 
„a büszke Habsburg házat az orosz cár zsámolyához sodorta segélyt kol
dulni."

Világos. Erről a legkevesebb dokumentum szól a kiállításon. A magyar 
nemzet ünnepélyes óvásán az orosz beavatkozás ellen s a hatalomnak Gör- 
geyre átruházásán kívül itt találjuk a kiállítás egyik legérdekesebb darabját: 
a békeajánlatot az orosz cárhoz. Batthyány Kázmér fogalmazása Kossuth 
átdolgozásában.

Száműzetésben. Látjuk James Bloomfield útlevelét. Az írás Kossuthé, a 
kiállítója: Batthyány Kázmér gróf külügyminiszter. Ezt használta Kossuth 
Törökországban. S a száműzetés a dicsőség útja lesz. Innentől Kossuth nem
csak a mienk: az egész világé. Káprázik a szem a leveleknek, könyveknek, 
ajándékoknak s külföldi megnyilatkozásoknak sokaságától, amelyek mind 
azt mutatják, hogy nemcsak magyar ember, hanem az egész világon is csak 
kevés ember volt, aki két világrészben oly részvétet tudott volna kelteni 
hazája, s tiszteletet személye iránt, mint Kossuth. Az angolok pályázatot 
tűznekkiannak a jelenetnek költői megörökítésére, midőn Burns sírját meg
látogatta Kossuth. — „Kossuth Presidente della republica Francese" című 
olasz falragaszon felszólítást olvasunk, hogy a franciák Kossuthot válasszák 
meg köztársasági elnöknek. — The Royal Readers című angol tankönyvben 
Pitt és Lord Brougham beszédei mellett ott állnak Kossuth beszédei is. A 
The illustrated London News selyemre nyomott, vörös bőrbe kötött pél
dányával ajándékozta meg Kossuthot; benne képek az ünneplésről, amely- 
lyel Kossuthot Angliában fogadták. Mellette angol városok üdvözlő iratai, 
Shakespeare stratfordi szülőházát utánzó kis könyvszekrényben Shake
speare összes műveivel ajándékozzák meg angol tisztelői. A köteteken Kos
suth arany nyomású címere. — Amerikában az Egyesült Államok Washington 
kardjával tisztelik meg. A kongresszus s egyes városok üdvözlő iratokkal 
halmozzák el. Az angolokhoz hasonlóan szónoki tankönyveikben közlik 
beszédeit. A szabadkőművesek zászlót küldenek neki, rajta: Washington, 
Mózes, Kossuth, mint az egyes világrészek legnagyobb fiai.

Magány. A világot hódító diadalút végén jön a turini magány. Még fo
gadja a küldöttségeket, tesz egy-egy politikai nyilatkozatot, küld egy-egy 
levelet haza, de mindjobban könyvei közé vonul. Angol, francia, olasz, né-
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met könyveibe jegyzeteket tesz az egyes könyvek nyelvén. Polemizál 
Széchenyivel, Görgeyvel munkáik margóján. Újra kezd tanulni görögül, ter- 
mészettani, csillagászati, fizikai jegyzeteket ír, csigákat, kagylókat, kövüle
teket, növényeket gyűjt, minden egyes darabot sajátkezű meghatározásá
val, jegyzeteivel lát el, (bámulatos sorozatát látjuk mindennek a kiállításon), 
utazgat, írja emlékiratait, de mindegyre jobban magábavonul. Mikor leg
jobban látjuk mindent átfogó tudását: meg kell éreznünk, mennyire egye
dül van. „Szomorúságomnak engesztelhetetlen manója, csalódott életem 
gyermeke guggol mögöttem a nyergemen" — írja egy levelében. Elénk lép 
a bölcs, rezignált ember, aki az élete végén tisztán látja mindennek a hiú
ságát. Aki egykor az egész világhoz beszélt, most egy kedves kis leánnyal 
levelez. Akinek hangjából egy kis nép meggyötört, hatalmas lelke áradt, 
most megtalálja a nem kevésbbé értékeset, a lélek legbensőbb szavait, a 
lírát. S nehezen várja, hogy elköltözzék oda, ahol már „semmi sem fáj, sem 
a meghiúsult életcél, sem az elfeledtetés." Alakja biblikus magasságig nő: 
de már-már el is tűnik előlünk. Föléje emelkedik az eszmének. Maga lesz 
az eszme, szimbólum.

Révparthoz ért a gálya, — világkörútat tett kormányosával. A kiállítás 
utolsó része a halálba-dicsőülés emlékeit tárja elénk.

Aki elvesztette hitét napjaink forrongó s szörnyű kataklizmákat okozó 
eszmeáramlataiban s elvesztette már hitét az emberméltóságban is: annak 
most itt a Múzeum küszöbén felenged szorongó érzése. Fajunk szabadság- 
szeretete, férfiasssága, büszkesége, gyöngédsége tükröződik az itt feltá
ruló élet emlékeiben.

Hosszú sor arckép teszi teljessé a kiállítást. Amerikai népszerűségére 
mutat, hogy Amerikában bajusz és szakái nélkül is ábrázolták. Ez a kép 
nincs meg a Múzeumban. Kár, hogy a kiállítást hirdető plakáton egy olyan 
öregkori képét látjuk, amely nem is hű s nem is jellemző.

Minden elismerés megilleti a Múzeum vezetőségét a kiállítás eszméjéért 
s a rendezőket — dr. Bartoniek Emmát s Höllrigl Józsefet — a kivitelért. 
A kiállítást Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter nyitotta meg. Kár, hogy 
a külföldi képviseletek sem jelentek meg, hisz e néma emlékek nemcsak 
hozzánk, hanem az egész világhoz szólnak. Sok minden kötelességre is 
figyelmeztet a kiállítás, nem utolsó sorban arra, hogy Kossuthnak még nincs 
méltó életrajza. Sikabonyi Antal.
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