Hlavní životopisná data Lajose Kossutha
1802,19. září

- narozen v Monoku v severovýchodních
Uhrách jako syn právníka hrabat Andrássyů
László Kossulha a jeho ženy Sarolty, roze
né Weberové

1816 -1820
1823
1823 -1832

- studie v Prešově a v Šarišském Potoku
- ukončil studium práv v Pešti
- působil jako právník a tabulární soudce
vzemplínskč župč
- od konce roku 1832 působil na uherském
sněmu v Bratislavě a vydával tam časopisy
Országgyůlési Tudósítások (Sněmovní
zprávy) a Tórvónyhatósági Tudósítások
(Zákonodárné zprávy)
- 5. kvčlna 1837 byl na příkaz císařův zat
čen, obviněn ze zrady panovníka a vězněn
na budínskčm hradě do 10. května 1840,
kdy byl propuštěn na amnestii
- o d 2. ledna 1841 do konce června 1844
redaktor listu Pešti Hírlap, kde vyložil svůj
program reformy Uher, o němž vedl pole
miku s hrabětem Istváncm Széchenyim
- sňatek s Terezou Mcszlčnyiovou (1810 1865)
- Kossuth zvolen delegátem pešťské župy
na uherský sněm v Bratislavě
-Kossuth se postupně stává vůdčí osob
ností maďarské revoluce, nejprve je mini-

1832 -1837

1837 -1840

1841-1844

1841,9. února
1847,17. října
1848-1849

75

strcm financí tzv. uherského odpovědného
ministerstva (duben-září 1848), po vo
jenské roztržce s Vídnf - se stává 8. října
1848 předsedou Celozcmskčho výboru na
obranu vlasti a po vyhlášení detronizace
Habsburků a nezávislosti Uher byl zvolen
14. dubna 1849 vladařem Uher
1849.17. srpna
1849 -1852

1852-1861

1862.18. května
1867,22. května

1871, listopad

1894,20. března
1894,1. dubna

76

- odchod Kossutha do emigrace po poráž
ce maďarské revoluce
- pobyt v internaci v Turecku (konec srp
na 1849 - říjen 1851), 23. října 1851 příjezd
do Anglie a 3. prosince 1851 do USA, kde
zůstal do června 1852
- o d června 1852 pobyt v Anglii, kde se
seznámil s představiteli evropské revoluční
demokracie (Mazzini, Fric aj.), 16. června
1859 cesta do Itálie na podporu Napoleona
III. a Italů proti Rakušanům, v červnu 1861
se natrvalo přestěhoval do Itálie
- uveřejnění Kossulhova plánu dunajské
konfederace v listě UAllcanza
-„Cassandřin dopis" Oeákovi, v němž
Kossulh odsuzuje rakousko - uherské vy
rovnání
- Kossuth vyjadřuje v dopisech Helfymu
nesouhlas se zmařením česko - rakouské
ho vyrovnání
- Kossulhova smrt v Turíně
- Kossulhův pohřeb v Budapešti za účasti
půl milionu osob.

