
Beszámoló a „Kossuth Lajos nem lett volna…” című konferenciáról 

 

2019. április 24-én megrendezésre került a Magyar Történelmi Társulat és a Károli Gáspár Református 

Egyetem Bölcsészettudományi Karának közös szervezésében a „Kossuth Lajos nem lett volna…” 

című tudományos konferencia, amely Kossuth Lajos halálának 125. évfordulója mellett Katona 

Tamás, jeles 1848-49-es kutatónak is méltó emléket kívánt állítani. A konferencia előadói Katona 

egykori kollégái, barátai és tanítványai voltak, akik nemcsak a témájukat mutatták be, de egy-egy 

személyéhez köthető történetet is megosztottak a publikummal.  

A rendezvény Ráday Mihály 1848-49-es harcosok nyomában című előadásával kezdődött, melynek 

során barátjával és kollégájával, Katona Tamással kapcsolatos emlékeit idézte fel. Előadásában 

elmondta, hogy noha szakmailag nem mindenben értettek egyet, mégis kiváló munkakapcsolat, 

barátság volt közöttük, így például a forradalom és szabadságharc emlékhelyeinek közös feltárása, de 

Katona Tamással együtt kezdtek bele az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékhelyeit 

feldolgozó tévéműsorba is. Ráday előadása nagyszerűen festette le Katona Tamás alakját, a 48-as 

kutatót és barátot, amivel megalapozta a konferencia nosztalgikus hangulatát.  

A második előadó Kurucz György, a Károli Gáspár Református Egyetem Történettudományi 

Intézetének vezetője volt, aki Adósságkezelés és gazdálkodás háború idején: gróf Festetics Tasziló és 

gróf Festetics György pénzügyi helyzete 1848-49-ben címmel tartotta meg előadását. A Festetics 

György halála utáni kétmilliós adósságállomány, a korábban megvett berzencei uradalom és a 

kisbefektetők adósságperei 1828-ra likviditási gondokká fajultak. 1846-ban György fia, László 

4 632 041 forint adósságot hagyott hátra, amihez társult az 1848-as jobbágyfelszabadítás 

robotvesztesége. Mindezek ellenére a Festeticsek hadfelszerelési hozzájárulást küldtek Sopron, Zala, 

Somogy vármegyéknek és lőfegyvereket adtak a nemzetőrségnek. Tasziló gróf neve a nyugati 

határszélen lévő népfelkelők parancsnokának kiválasztása kapcsán is felmerült. 1848-49-ben az 

uradalom bevételei 78 816 forintra csökkentek. Kurucz György előadása megmutatta, hogy a magyar 

főnemesség egyes tagjai óriási anyagi áldozatot hoztak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

oltárán.  

Zakar Péter, a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettese Löw Lipót és Kossuth Lajos vitájának 

kérdését járta körül. Előadásában a zsidó emancipáció körülményeit vizsgálta, mind Löw Lipót 

későbbi honvéd tábori rabbi, mind Kossuth Lajos kormányzóelnök szemszögéből. Löw Lipót 1846-

ban került a pápai hitközség élére. Tevékenységét a magyar nyelvhasználat szorgalmazása jellemezte a 

zsidó közösségekben. Hitközségi vezetőként harcolt a zsidók egyenjogúsításának felgyorsításáért. 

Zakar Péter kitért a kettejük között a Pesti Hirlap hasábjain kibontakozott vitára, s megállapította, 

hogy a korábbi szakirodalom állításaival szemben Kossuth nem kötötte előzetes feltételekhez, például 

a zsidó vallás reformjához az emancipációt, ugyanakkor meggyőződése volt, hogy az emancipáció 

csak a zsidóság vallási és társadalmi életének együttes reformja révén lehet sikeres; liberális 

politikusként pedig megengedhetőnek tartotta, hogy az állam beavatkozzon az egyházak életébe, 

amennyiben azok a konzervatív politika támogatói maradnak. Zakar előadása bepillantást engedett a 

Löw Lipót személyén keresztül a zsidó közösségek vallási küzdelmeibe és az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharcban való szerepvállalusakba.  

Csikány Tamás, a Honvédelmi Minisztérium Oktatási, Tudományszervező és Kulturális 

Főosztályának vezetője A székely határőrök és a forradalom címmel tartotta meg előadását. A Mária 

Térézia alatt felállított székely határőrség két székely gyalogezredet és egy huszárezredet tett ki. A 

határőrök hiába kaptak adómentességet, az állandó katonai szolgálat, a házasodási és oktatási 

lehetőségek leszűkítése folyamatos belső konfliktusokat okozott. A szabadságharc alatt a székely 

határőrség is teljesített szolgálatot, például a bánsági hadjáratban. Tevékenységükre azonban rányomta 

a bélyegét, hogy 1848 szeptemberétől a szász és a román felkelés elérte Székelyföldet is. 



Legjelentősebb eredményeiket Erdélyben, a lengyel Józef Bem vezetése alatt érték el. Csikány Tamás 

előadása remekül árnyalta a székelyhatárőrségről kialakult általános képet és a szabadságharcban való 

részvételüket. 

 

Az 1849-es magyar szabadságharc orosz vonatkozású eseményeit kutató Rosonczy Ildikó Az orosz 

intervenciós hadsereg tisztjeinek Kossuth-képéről számolt be. Az orosz katonáknak Kossuth Lajos és 

Görgei Artúr, mint a szabadságharc két legfontosabb vezetőjének arcképét kellett behatóbban 

ismerniük. A váci csatáig azonban személyesen egyikükkel sem találkoztak. A magyar csapatok bár 

beleütköztek az orosz seregbe, Görgei egy bravúros csellel megkerülte Balassagyarmat, Losonc és 

Miskolc felé Paszkevics csapatait és átkelt a Tiszán. Ettől kezdve Görgei katonai tehetségét senki sem 

cáfolta. Kossuth Lajos kormányzóelnökkel az orosz csapatok nem találkoztak, viszont a családját 

köztük édesanyját, Kossuth Lászlónét, Nagyváradon orosz őrizet alatt tartották. Rosonczy Ildikó 

tisztázta, hogy 1849-ben, a cári csapatok nem ismerték mélyebben a magyar helyzetet, s Görgei Artúr 

orosz részről nem kapott negatív megítélést, sőt a váci csatát követően Görgei kivívta az orosz tisztek 

elismerését is. Ugyanakkor Kossuthot tekintették a fő bajkeverőnek, aki ténykedésével, úgymond, 

nyomorba döntötte az országot. 

 

Az első ülésszak végén Hermann Róbert mutatta be az Aradi vértanúk című életrajzi sorozat eddig 

megjelent köteteit. Hermann elmondta, hogy Katona Tamás nagy szívfájdalma volt, hogy a szakma 

régóta adós az aradi vértanúk életrajzainak megírásával és ezt a hiányt remélhetőleg sikerül pótolni 

ezzel a sorozattal. A sorozatból eddig megjelent könyvek Ormai Norbert, Török Ignác, Damjanich 

János, Kazinczy Lajos, Kiss Ernő és Schweidel József életútját tárják fel.  

Kemény Krisztián, a Hadtörténeti Levéltár főlevéltárosának előadása Kossuth Lajos és Henryk 

Dembiński kapcsolatát tárgyalta. Központi kérdésként azt vizsgálta, mennyire tehető felelőssé Kossuth 

Lajos Dembiński fővezéri kinevezéséért. Ahhoz, hogy erre választ adjon a Kossuth számára 

rendelkezésre álló információkat mutatta be. Dembiński az 1830-1831-es lengyel szabadságharc 

tábornoka, egy híres visszavonulás folytán ezt az időszakot eredményesnek könyvelhette el. 

Mindemellett Dembińskinek kiváló nemzetközi sajtója volt, így az első, 1849 januárjában történt 

kinevezését nem lehet Kossuth hibájának felróni. Dembiński 1849 márciusában történt leváltása után 

áprilisban visszanyerte Kossuth bizalmát, aki a Felső-Magyarország védelmére alakuló hadtest 

parancsnokává nevezte ki. Dembiński ezúttal sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, a Komáromba 

vonulás helyett a Galíciába történő betörést javasolta. Miután tervét elvetették, lemondott. 1849 

nyarán a déli hadsereg vezérkari főnökeként szolgált Mészáros Lázár parancsnoksága alatt. Mészáros 

lemondását, illetve Perczel Mór kirohanását követően Kossuth Dembińskit nevezte ki 

főparancsnoknak. Szeged feladását és a szőregi csata elvesztését követően, a temesvári csata napján 

váltotta le őt Josef Bem. Összeségében tehát Henryk Dembiński nem vált be nagyobb csapatok 

irányítására, nem tudta beváltani Kossuth hozzáfűződő reményeit.  

Pelyach István a Szegedi Tudományegyetem oktatója Kossuth Lajos és Damjanich János kapcsolatát 

tárta elénk. Elmondta, hogy személyes megismerkedésükre csak 1849 tavaszán került sor, bár hírből 

már korábban ismerték és levelezésben is álltak. Damjanich neve a katonai sikereit követően többször 

is felmerült Kossuthnál a kinevezések kapcsán. Végül a bánsági csapatok parancsnokává nevezték ki 

1849 januárjában. Pelyach elmondta, hogy Kossuth és Damjanich kölcsönösen tisztelték egymást, 

Kossuth egyedül nehéz természete miatt kritizálta Damjanichot, hiszen több tiszttársával is 

összeveszett. A tavaszi hadjárat során Damjanich jól tejesített a III. hadtest parancsnokaként, de 1849 

április végén baleset érte és a lábát törte. Kossuth a balesetet súlyos csapásként értékelte, hiszen 

Damjanich személyével komolyan számolt. Az aradi vár parancsnokaként Damjanich találkozott a 



kormányzóval, amikor a kormány Aradra költözött. Damjanich Kossuth azon tábornokai közé 

tartozott, aki végig hűek maradtak Kossuthoz, az engedelmeséget soha nem mondta fel. 

Hóvári János turkológus, a Károli Gáspár Református Egyetem docense, David Urquhart látogatása 

Kossuthnál Kütahyában címmel tartotta meg előadását. A skót diplomata, író és politikus 1853-ban 

megjelenő műve a Progress of Russia In the West, North and South miatt nagy érdeklődést mutatott 

Kossuth Lajos és a magyar emigráció iránt. Sokan jó lehetőségnek tartották a krími háborút a magyar 

szabadságharc felélesztésére, többek között Kossuth Lajos is. David Urquhart Kütahyában ismerkedett 

meg a volt kormányzóelnökkel, akivel később is. Hóvári János előadása egy nyugat-európai szemével 

mutatta be Kossuthot és a szabadságharc bukása utáni kütahyai időszakot. 

A konferencia utolsó előadói között köszönthettük Csorba Lászlót, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem egyetemi tanárát. Egy ismeretlen arckép – Kossuth Kütahyában című előadásában 

kifejtette, hogy Kossuth Lajost Angliában és az Egyesült Államokban (Nation’s Guest) tett látogatása 

egyre távolabb sodorta a nagypolitikától. A távolodásra az ellene irányuló merényletek miatt is 

szükség volt. A Firenzében élő amerikai festő, Walter Gould a híres magyar forradalmár érkezését jó 

lehetőségnek tartotta. Kütahyába utazott, hogy képeket készítsen a magyar emigránsokról, melyet 

később Amerikában adott volna el. Bár a képek kiváló minőségben elkészültek, mégsem volt akkora 

igény rájuk az Egyesült Államokban. Walter Gould nem gazdagodott meg a műveiből, de a magyar 

történelem számára egyedülálló örökséget hagyott hátra, amely a Pennsylvaniai Történelmi Társaság 

(Historical Society of Pennsylvania) épületében ma is megtekinthető.     

Hermann Róbert, a Magyar Történelmi Társulat elnöke, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára 

Kossuth kiadatlan vitairata Görgeiről című előadásával zárta a konferenciát. Görgei Artúr 1852-ben 

jelentette meg emlékiratait Lipcsében. Írásában számos problémát felvet 1848-49 kapcsán. Kossuth 

Lajos Irataim az emigrációból című művének 1881-ben a megjelent második kötetében több 

szempontból is elítélte Görgei katonai működését, például a váci kiáltványt lázadás szításaként 

értelmezte, sérelmezte Buda visszavételét egy Bécs irányú támadás helyett, őt tartotta felelősnek 

Nagysándor József debreceni vereségéért, de a legfontosabb vád az árulás volt. Görgei Kossuth 

állításait két, a Budapesti Szemle hasábjain megjelent vitairatban cáfolta, amelyekre válaszként 

Kossuth maga is egy hosszabb vitairatot kezdett fogalmazni, azonban végül nem fejezte be. A 

vitairatot először Hegedüs Lóránt használta, s mindjárt félre is értette, tudniillik azt állította, hogy 

Kossuth ebben felülvizsgálta a Görgeivel kapcsolatos korábbi nézeteit. Ezt Kosáry Domokos már 

1936-ban megcáfolta. Maga a vitairat azért tanulságos, mert megmutatja, hogy Kossuth milyen 

tényezőkre építette az árulási vádat. Ezek közül csupán a váci nyilatkozattal, a Schlik hadtestének 

elszalasztásával, a függetlenség kimondásával, a Buda ostromával, illetve a fegyverletétellel 

kapcsolatos pontokat dolgozta ki részletesebben. Igazán érdemi kifogásokat csupán a Schlik-hadtest 

elleni hadműveletek rekonstruálásánál fogalmazott meg, s csak sajnálni lehet, hogy a többi vádpont 

részletes indoklásáról letett. 

Ezt a konferenciát ősszel a Magyar Történelmi Társulat és a VERITAS Történetkutató Intézet Kossuth 

1867 utáni tevékenységét és a dualista rendszerhez való viszonyát bemutató rendezvény követi majd. 

 

Gulyás Adrienn – Ress Zoltán 

 

 

 


