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Kossuthban tisztelt hölgyeim és uraim!

Az országos közérzés most olyan, mintha egy 
nagy tetemrehivás előtt állanánk, mert ime, föl
szakadni készülnek a magyar nemzet alig beheg- 
gedt sebei. Hol leljünk ilyenkor enyhülést másutt, 
ha nem nagyjaink emlékezetében.

Elmélkedjünk tehát*.Kossuth Lajosról, hisz’ Ő 
a mi közelmúltunk .politikai naprendszerében a 
legtündöklőbb csillag. Onnan esdek le most én is 
egy parányi sugarat gyönge szavaim vezérfonalául.

Midőn Dante „Isteni szinjátékában“, a Para
dicsom utolsó énekében arról az érzésről van szó, 
a melyet a legmegfoghatatlanabb isteni titkok lát
ványa a költőben ébresztett, a következő hason
latot olvassuk:

„Mérnök gyanánt, ki a kört megmérni 
Erőlködik, de nyitját nem találja,
Mivel kellő alapját föl nem éri:
Úgy voltam én, ez ujdon-új látványra.“

Ez talál arra a mérhetetlen érzésre is, mely 
most el fog engem, midőn Kossuth Lajos kehelybe 
foglalt poharát kezembe veszem és annak köralakú 
öblébe tekintek.
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Az egymásba futó körvonal már a legrégibb 
népeknél a napkorongot is jelképező ősi szent 
jelvény volt t. i. a végtelenség szimbóluma.

A végtelenség pedig bennünk véges lényekben 
vallásos áhítatot gerjeszt.

Innen van, hogy úgy érzem, mintha önkéntele
nül imára nyílnának ajkaim abban a közös tem
plomban, hol a hazafiság rítusa szerint fohász
kodva, felekezeti különbség nélkül semmi egyebek 
nem vagyunk, mint a magyarok Istenének alázatos 
szerető gyermekei.

Minden szó himnusszá csendül, minden szív
verés zsoltárrá dobban össze Kárpátoktól Adriáig 
a Kossuth nevére és lelki szemeink előtt lángbe- 
tükben gyűl ki Petrarca, az olasz Petőfi Szózata:

„Van egy útja az üdvnek,
Mely fölidézi korát ismétlen az ősi erénynek. 
Él a remény bennem, hogy megszün a durva

[erőszak,
Ha szégyenleni fogjuk uralmát itt e bitornak*.

Az idegen befolyás ellen, illetve az ország 
függetlenségéért áldozta fel Kossuth Lajos egész 
életét és így lett az Ő egyénisége kultusz tárgyává, 
mert manapság a nép előtt Ő a legdicsőbben 
megtestesült kifejezője a magyar szabadság szent 
fogalmának.

Ezért jövünk össze mi is koronként itt, ennek 
a hazafias asztaltársaságnak a kebelében, hogy 
Róla elmélkedve, az Ő ajkaitól megszentelt ser
leggel tartsunk áldomást s mondjunk áldást Reá 
és a haza boldogságára. Sokan mosolyognak a
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bucsújárók egytigyüségén, pedig a legtöbb embert 
valami belső kényszer viszi ellenállhatatlanul, sőt 
viszontagságok közt és testi vezeklés árán arra a 
helyre, hol imáinak nagyobb foganatot képzel tu
lajdonítani. Vegyük csak a Jeruzsálembe zarán
doklókat, kik közül nem egy valóságos extázisbán 
lép a Szentföldre, melynek porát leborulva csó
kolják meg.

Olvastam egy útleírásból, hogy egy 70 éves 
anyóka vagy kilencszer tette meg az utat a leg
közelebbi kikötőtől Jaffába, anélkül, hogy a tenger 
háborgása miatt a hajó ott kiköthetett volna, de 
nem csüggedt és tizedszer végre sikerült neki, 
hogy boldogan utazhatott Jeruzsálembe, hogy ott 
napjait befejezze és a végítélet helyén, a Jozafát 
völgyében sírját lelje. Ez nem puszta egy ügy ü ség, 
Kossuthban tisztelt hölgyeim és uraim, mert akkor 
az volna az a zarándoklás is, mely a nép ezreit 
Kossuth Lajos sírjához vezeti, hol ki imával, ki 
virággal rója le hálaadóját a nemzeti eszmények 
legnagyobb héroszának nyugvóhelyén.

És mindezeknek a látszólag naiv ténykedések
nek a rugója egy-egy szent hiedelem, lelki szük
séglet vagy mondjuk érzelmi motívum, illetve ha
zafias és vallásos érzület.

Paccianus egyházi író azt mondja önmagáról: 
„Christianus mihi nomen, catholicus cognomen“. 
(Keresztény a vezetéknevem, katholikus a kereszt
nevem.)

Kossuth Lajosról is azt vallja a nemzet, hogy 
az Ő vezetékneve a szabadság, keresztneve a ha
za fiság >
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Hisz’ volt időszak, mikor hazafiságszámba ment, 
ha a szülők fiúgyermeküket az ország bálványo
zott kormányzójáról Lajosnak keresztelték. Ha 
tehát Kossuth Lajos a szabadság, akkor az abból 
fakadó kultusz is teljes mértékben jogosult haza
fias közszükséglet.

És itt megszűnnek a pártkeretek, miért is 
hazánknak jóformán nincs is szüksége másfajta 
szabadságszobrokra, mert országszerte minden 
egyes Kossuth-em\ék egy-egy zengő szobor, me
lyek hosszú lácolatban egymásfelé visszonozzák 
Rákóczy kuruc jelszavát: Pro libertate! (A sza
badságért !)

És csodálatos dolog, hogy ha végig lapozzuk 
ezeréves történelmünk könyvét, arról győződünk 
meg, hogy igazságos Mátyás királyon és nagy 
Rákóczy fejedelmen kívül nem volt Kossuth 
Lajosnál népszerűbb zászlótartója a magyar Géni
usznak.

íme, a históriának is meg vannak a maga el 
nem némitható zengő szobrai, melyek évszázadok 
múlva is fenn hirdetik : „Ne bántsd a magyart“ !

Tisztelt Asztaltársaság!
Egy jeles magyar iró Gárdonyi Géza szerint: 

„Az üveg keményebb a kőnél, mégis átszáll rajta 
a napsugár. A mi testünk, úgymond, puhább a 
földnél is, miért ne szállhatna át rajta a lélek, 
mely finomabb a napsugárnál“ ? Ha ezt az álta
lános tételt alkalmazzuk Kossuth nagy szellemére, 
akkor hálát kell adnunk a Gondviselésnek, hogy 
holta után az Ő nagy lelke a nemzet szivébe 
szállhatott. Hazánk egén feltűnt, mint egy üstökös, 
majd meteorként kápráztatóan bevilágította az



7

egész horizont, hogy azután apró tüzparányokra 
oszolva belénk olvadjon.

íme, Kossuth Lajos megdicsőülése!
A kegyelet és szeretet sokféle alakban nyilvánul 

meg és törekszik az Ő úgynevezett 48-as eszméi
nek népszerűsítésére, de különösen három irány
ban mozdult meg a magyar társadalom, hogy 
Kossuth Lajos történeti nagyságát és államférfiúi 
érdemeit a nép előtt ébren tartsa.

És pedig először a március 15-iki ünnepélyek 
rendezésével, másodszor a Kossuth magyar esz
ményképpé vált nemes alakjának szobrokban való 
megörökítésével és végül harmadszor az Ő varázs
szerű nevét viselő és elveit terjesztő társaságok 
megalapításával.

És mind a három irányzat egy célt szolgál 
t. i. a pártkereteken túllépő Kossuth-kultusz ápo
lását az egyesülés, tömörülés, összetartás és 
szolidaritás alapján, mert ennek szükségét ma 
érezzük inkább, mint valaha.

Hiszen, ha a hazaszeretetei egy viruló rózsa
bokorhoz hasonlítjuk, akkor azon is Kossuth apánk 
szelleme a ragyogó és üdítő harmatcsepp.

Ő mondotta rólunk, hogy „Erdély Magyar- 
ország jobb keze“.

Emelkedjék föl tehát ez a kéz minden adandó 
alkalommal, akár fenyitőleg, akár áldólag. De 
szolgáljon állandó Útmutatásul Kossuth Lajos 
soha el nem múló emlékezetének a föntartására.

És ha keresztény hitelvek szerint egy Istenbe# 
három személy lakozik, akkor a Kossuth szellemet 
ápoló intézmények elébb említett hazafias szent 
háromságát illeti e téren a babér. Azonban, hogy
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ez a hármas hazafias mozgalom a siker jegyében 
a szerencsés együttműködés quadri-foliumává 
váljék, ahoz nem kell egyéb, mint lelkes akaraterő.

És most: Sursum corda! Emeljük fel poha
runkat és vele együtt jelképileg szivünket, áldoz
zunk a bor színe alatt hazaszeretetünk Veszta- 
tüzének lángjánál, hogy méltón befogadhassuk 
Kossuth Lajosnak talán éppen most fölöttünk 
átsuhanó fényes szellemét. Dicső legyen közöttünk 
az Ö örök emlékezete! Isten ! áld meg a magyart! 
Éljen a haza!
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