
Botrány: Lemond a miniszterelnök! 

Kossuth Lajos, egykori magyar kormányzótól megvonta a kormány a magyar 

állampolgársági jogot. Bár több hazafias érzelmű csoport is kifejezte szimpátiáját Kossuth-tal 

szemben, mégis megszületett a döntés. 

A törvény 31. §-a értelmében 

“azon magyar állampolgár, ki a magyar kormány vagy osztrák–magyar közös 

miniszterek megbízása nélkül tíz évig megszakítás nélkül a magyar korona területének határain 

kívül tartózkodik, elveszti magyar állampolgárságát.” 

Ennek hallatára, a magyar lakosság széles körű tüntetéseket rendezett. A fővárosi 

zavargások komoly aggodalomra adnak okot főleg a miniszteri kabinet tagjainak. Alig 42 éve 

volt, hogy a magyarok hasonló megmozdulásai és felforgató tevékenységei egy pusztító, sok 

áldozatot követelő felkeléshez vezettek. Akkor is, mint most, a megkérdőjelezhető döntések 

miatt élesedett ki a helyzet, és ez olyan módon megosztotta a társadalmat, hogy a szöges ellentét 

egészen a kiegyezési tárgyalások kezdetéig tartott. 

 Tisza Kálmán generális és mamelukjai is nagyot vesztettek népszerűségükből. Az ügy 

előreláthatatlan következményeket vonhat maga után, miután a magyar szuverenitás egyik 

kiemelkedő szimbólumának tagadták meg állampolgári jogait.  

Borosjenői és szegedi Tisza Kálmán magyar miniszterelnök a zavargások és a 

tüntetések miatt ránehezedő nyomás hatása alatt, március 9-én benyújtotta lemondási kérelmét, 

majd március 15-én, pont az 1848-as megmozdulások első napjának évfordulóján távozott 

hivatalából. Ezen tett megosztotta a magyar népet, vegyes érzelmeket kiváltva a polgárok 

körében. Ugyanekkor a Német Birodalom kancellárja, Otto von Bismarck, az úgynevezett 

“Vaskancellár” is benyújtotta lemondását miután március 15-én heves vitába keveredett I. 

Vilmos német császárral a francia-orosz kapcsolatokat illetően. Mindkét ország életében nagy 

változások várhatóak. Hogy milyen irányban, az a jövő titka, de kétségtelen, hogy a század két, 

talán legmeghatározóbb politikusa köszönt le. Könnyen meglehet, hogy egy újabb gazdasági 

válság üti majd fel a fejét, de a két európai nagyhatalom vezetésének újjászervezése jobb 

politikai kapcsolatokat eredményezhet.  

 Tisza Kálmán, bár bizonyította rátermettségét a vezetésre, és a koronához való hűségét, 

úgy tűnik mégis jobbnak látta visszavonulni a vezető szerepből, és megreformálni a kül- és 

belpolitikát. Tizenötéves pályafutása alatt komoly változásokat hozott az ország életébe. 1875-



ben, hivatalba lépésének első évében kezdődött el a Magyar Állami Operaház építése. 1876-

ban elrendelte a megyerendezést. Ugyanebben az évben komoly gazdasági és kulturális károkat 

szenvedett az ország a kolozsvári tűzvész pusztításakor. 1878-ban létrehozták az első magyar 

nyelvű büntetőtörvényt. 1879-ben ismét nagy kár érte az országot, a szegedi árvíz alkalmával. 

De Tisza Kálmán stabilitást tudott teremteni a nehéz helyzetben is. Megerősítette a biztonsági 

intézkedéseket, majd a közbiztonság javításának érdekében 1882-ben létrehozták a 

csendőrséget és a budapesti államrendőrséget. Talán az első volt, aki rájött, hogy a polgárok 

testi és lelki biztonsága a legfontosabb, ha elégedett honfitársakat akar maga mellett tudni. 

A monarchia hálával tartozik munkásságának, több miniszter is köszönetét fejezte ki 

erőfeszítéseiért. Továbbra is folytatni fogja politikai karrierjét országgyűlési képviselőként és 

pártja vezéralakjaként, de nem kíván többet részt venni a közvetlen vezetésben. Magyarország 

az ő lemondásával kétségtelenül egy kiváló politikust veszít, bár erkölcsi megítélése teljesen 

más kérdés, s ezt megvitatni nem is lapunk tisztje.  
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