
A kezdő jelenet a Szent Szövetség s a karbonárik korának romantikus 
hangulatához illő. Az 1837 május ötödikére virradó, viharos tavaszi 
éjjel az Alexander-ezred egy erős őrjárata vonul, gr. Zedtwitz kapitány 
vezetésével, a Svábhegyen át a Zugliget felé. Feladata, hogy V. Ferdi- 
nándnak Lcderer Ignác katonai parancsnokhoz intézett s előző délután 
érkezett sajátkezű parancsát végrehajtva «kellő elő vigyázat* mellett el
elfogja az «Isten szeméhez* címzett házban üdülő Kossuth Lajost. Az 
éjszaka koromsötét, Eötvös József királyi fiskális kocsija utat hibázva 
feldül, —  de annál több a reménye annak, hogy Kossuthot feltűnés 
nélkül foghatják el. Kossuth azonban nem hiába volt a nyilvánosság 
harcosa : a sors még e budai hegyoldalra, e magános jelenethez is iro
dalmi nevű szemtanút küldött. A  ház másik felében Toldy-Schedel Ferenc 
lakik két kis gyermekével, a az érkezőkre ő is felriad. Mint (szomszéd és 
szemtanú* meséli másnap Bártfay Lászlónak (aki meg Kölcseynek siet 
megírni), hogyan történt az elfogatás1 «Éjjel két óra után 48 gránátos 
katona szállongott le a kérdéses nyárilak megett a körül emelkedő ormok
ról s körülvevé a tanyát, elfoglalva minden ablakot és kijárást.* Kossuth, 
mint tőle magától tudjuk, felriadt, mielőtt még kopogtattak volna 
ajtaján. «A házieb szokatlan ugatása —  írta három év múlva Wesselényi
hez —  fölvert éjféli álmomból és gyertyasugárt láttam a közel domboldal
ról ablakomon belövelleni, s amint kitekintettem, szuronyokról csillám- 
lőtt főlém a gyertyafény*.2 Tudta, mi következik, hogy eljött a helyt
állás pillanata. Amióta, immái közel egy éve, megindította s többszöii 
eltiltás ellenére folytatta éles ellenzéki hangon írt Törvényhatósági 
Tudósításait, mindjobban szembekerült a kormányhatalommal, pedig 
az már az ifjak elfogásával megmutatta, hogy az erős kéz politikájával 
akar újra csöndet teremteni. Kossuthot csak az időpont érte várat
lanul, arra, hogy egyszer perbe fogják, vagy éppen hogy szuronnyal 
jönnek érte, fel kellett készülnie. Lelke mélyén még egy «keserves gon
dolat villant keresztül*, az, hogy családja : öreg szülei és húgai, akiket 
eddig ő támogatott, nyomorba jutnak most. Ekkor eszébe jut, amit 
Wesselényi ígért ilyen esetre : «ki fogom a fiúi helyet szüleinél pótolni*. 
Mélázásra azonban nincs idő, kopognak s felszólítják, nyisson ajtót.

1 Bártfay-Kölcsey 1837 máj. 7. Vas. Üjs. 1870, 14 .1.
a Ferenczi Z., Kossuth L. levelei hr. Wesselényi M.-hoz. Tört. tár 1902, 17 1 .1.
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«Azt feleié (folytatja Bártfay), hogy tudni akaija, ki zörget? Csak nyissa 
ki. ő  másodszor is kívánta, hogy a zörgető nevezze meg magát. Azt 
nyeré válaszul, hogy Ő Felsége parancsolatjából elfogattatik. Hadd 
gyújtsak, úgymond, világot, s felöltözöm. Van nálok gyertyavilág, 
meggyujthatja, de nyissa ki azonnal: s felnyítá ajtaját. Belépett Eötvös 
kir. fiscus, egy Kapitány és strázsamester ; két káplár s a legénység künn 
maradtak. A Kir. Fiscus írásbeli parancsolatot mutatott volna elő, 
melyre Kossuth : jól van, jól van mondá, s felöltözött. Ágyát, ruháit, 
könyveit, stb. összeszedék s vivék.» A felriadt Toldy látja, amint a hegy
oldalról, hová kocsi felmenni nem tudott, lefelé indulnak. Kossuth 
engedelmet kért, hogy pipára gyújthasson. Lent kocsiba ültették, a 
kapitány és az őrmester melléje ült. «A budai várba vitték, s mondják 
ott ül, azon egykori barát-klastrom épületében, hol 1794— 5-ben Martino- 
vicsék is fogva tartattak.»

Röviddel azután, hogy a fogoly mögött becsukódott a Bécsi-kapu 
közelében álló József-laktanya kapuja, Kossuth lakásán házkutatás volt. 
Beöthy Sándor, a királyi ügyek igazgatója, hirtelenében nem lelt más 
királyi fiskálisra, s e feladattal is Eötvöst bízta meg, aki a hajnali órák
ban meg is jelent Zedtwitz gr. és Strompf kapitány kíséretében a Fürdő- 
utcai Kávéforrás-házban, Kossuthék szállásán. Bártfay hallomásból 
elmondja, hogy Kossuth édesanyja kopogásra ébredt. Azt hitte, Lajos 
legénye jött be a városba, de idegen emberek léptek be, Eötvös megne
vezte magát s akivánta, hogy Kossuth szobáját mutatnák ki». Az anyának 
felöltözni sem hagytak időt, «eröszakkal mentek be a szobába, mindent 
összekutattak, minden írást felszedtek, lepedőkben s szekeren katonák 
által elvitték. Mind az anya, mind pedig két leánya, látván a keserves 
jeleneteket, ájuldozva s görcsvonaglásokban döledeztek össze-vissza ; 
az öreg apa cselédet akart futtatni orvosért s gyógyszerekért, —  s az 
embertelen kutatók meg nem engedék, míg munkájukat be nem végzék*. 
Ennek az esetnek utóbb nagy híre ment, sokan panaszolták. A valóságban 
azonban, mint Vörös Antal, Kossuth bizalmas titkárának jegyzetéből 
tudjuk, a tisztek, Eötvös aggodalmait félretéve, áthozatták a házban 
lakó doktort. A  katonai parancsnok viszont arról panaszkodott, hogy 
nem sok érdekest találtak. Szerinte ennek az volt az oka, hogy Kossuth 
inasa, míg a házkutatás késett, berohant Ágostonhoz, Kossuth bizalmas 
barátjához s így Kossuthéknak volt idejük a gyanús iratokat eltűntetni. 
A  valóságban megtalálták, amit lehetett: Kossuth naplóját, egy sor 
baráti levelet. Az eredmény azért tűnt kevésnek, mert úgy látszik csak
ugyan valami komolyabb összeesküvéstói féltek, erre vall a nagy óvatos
ság is, melyet felső helyről nem győztek eléggé az illetékesek lelkére kötni.

így kezdődött Kossuth fogsága, melynek három esztendeje forduló 
szakaszt jelent életében. Börtönéből már mint a Hatalom áldozata s a 
nemzet mártírja lép ki a negyvenes évek ellenzéki harcának küszöbén. 
De jelentős e három esztendő belső fejlődése szempontjából is : önmagára 
és könyveire hagyva e budai kaszárnyában ébred tudatosan rá azon 
kérdésekre, melyekkel nemsokára a Pesti Hírlap hasábjain találkozunk. 
A  megye s az országgyűlés után ezzel fejezi be az enfant du siécle tanuló 
éveit, iskoláit, melyekhez e korban, úgy látszik, a politikai fogság is
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hozzátartozott. E három esztendőről, ha a romantikus leírások közhe
lyeit félretesszük, először Wertheimer Ede adott igen rövid, akták alap
ján készült vázlatot Kossuth születésének centennáriumán.1 Forrásai, 
bár nem nevezi meg őket, valószínűleg éppúgy a bécsi belügyi levél
tárból származtak, mint azok, amelyek alapján az országgyűlési ifjak 
felségsértési pőrének hiteles történetét írta meg pár év múlva.1 2 Az ő 
adatait mellőzve, de tanulságos jogi fejtegetések kíséretében Pompéry 
Aurél 1913-ban önálló munkát adott ki Kossuth s mellette Wesselényi 
és az ifjak pőrének történetéről3 Elsőnek használta fel ebben a Kossuth- 
pör különböző (s egészükben máig kiadatlan) iratait, melyek különböző 
másolatokban, Pompéry János, azután Benyovszky Péter (Kossuth 
ügyvédjének) hagyatékában, s egyebek közt az Országos Levéltár táblai 
iratai közt maradtak fenn. Nem ismerte azonban azt a két kéziratos 
kötetet, amelybe Vörös Antal, Kossuth egykori bizalmasa s iratainak 
gyűjtője, nagy szorgalommal maga másolta le, jegyzetek kíséretében, 
nemcsak a felperes és alperes vitáit, hanem a per mellékleteit is.4

Annak azonban, aki a formák mögött az embert keresi, Kossuthnak 
szüleivel folytatott levelezése jelenti a legérdekesebb forrást. A szülők 
leveleiből ma is alig párat ismerünk, a budai fogolytól azonban fél
száznál is több maradt ránk. Negyvenkilencet Wesselényi gondossága 
őrzött meg egy füzetben, melybe Vörös Antal másolta le őket szorgalmas 
betűivel. De ezek is csak részben kerültek eddig nyilvánosságra. Amikor 
id. Szinnyey József a nyolcvanas években rátalált e másolatokra, az öreg 
Kossuth külön megkérte rá, amíg él, ne dobják leveleit «a nyilvánosság 
piacára*, kíméljék meg őt attól, hogy a közönség elé viszik amit ö «a 
fogság magányából szegény, bánatos anyjának* Írogatott.5 Paszlavszky 
Sándor ugyan még 1883-ban kiadott néhány ilyen levelet, de ezek más 
forrásból, Lónyay Gábor (Kossuth egykori baráti támogatója) zempléni, 
deregnyöi birtokáról, Graven Lajos jószágigazgató gyűjteményéből 
kerültek elő6 * 8 A  .cikk különben is mindmáig szinte észrevétlen maradt. 
Egy tiszavirágéit ű vidéki folyóirat végre 1905-ben elkezdte a levelek

1 Wertheimer E., Kossuth's Gefangenschaft. Pester Lloyd, 1902. IX. 19.
* Wertheimer E .p A jurátusok felségsértési pőre Bp. Szemle 1908(133).

rí- *P°mpérv A., Kossuth L. 1837/39-íAt hütlenségi perének története kapcsolatban
Wesselényi M. br. hütlenségi és az ifjak felségsértési perének történetével. Bp. 1913.
v . o. Lukinich, Századok 1914. Pompéry kisebb tanulmányai: I<. elfogatása (P.
Napló 1912. jan. 4). Metternich és az ifjak (Alkotmány 1912. íebr. 6). —  József 
nádor szerepe Kossuth L. perében (u. ott 1911 nov. 28). —  Kossuth L. hütlenségi 
pere (u. ott 19x2. jan. xo).

* *A kir. ügyek igazgatójának Kossuth Lajos ellen 1837-ik június 20-kán kez
dett s 1839-ik martius a-kán befejeztetett Nota-pöre, némelly részint a tárgyat részint 
Kossuth Lajos személyét illető adatok, rokonjegyzetek s napi események kíséretében>, 
\örös Antal gyűjtemény (=VA) 229. sz. (Rövidítve : Vörös I. és II.)

8 ‘d. Szinnyey József, Kossuth legújabb levele fogságban irt leveleiről. Bp. 
Hírlap 1888. 2x4.

• '  Pasz,avszk>f S., Kossuth L.-nak szüleihez irt leveleiből. Figyelő 1883. Zemp
léni hallomásból hírt ad Kossuth anyjának állítólagos naplójáról, mely elveszett 
volna. Egyébként nem lehetetlen, hogy ilyen vidéki gvűjtcményből újabb levelek 
kerülnek még elő.
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közlését, de csak a 27.-ig jutott, amikor megszűnt.1 1928-ban Markó 
Árpád ismét más forrásból, a Kir. Hadtörténelmi Levéltárnak a General- 
kommandótól származó irataiból közölt néhány 1837-ben írt, ismeretlen 
és érdekes levelet, hivatalos adatok alapján nagy gonddal tisztázva az 
el fogat ásnak és a fogoly Kossuth életének számos részletét is.2 Ezenkívül 
számos levél eredetije is megmaradt az Országos Levéltár Kossuth- 
iratai közt.8 Vörös Antal pedig a Wesselényién kívül egy másik, jegyze
tekkel bővített másolatgyűjteményt is ránkhagyott.4 Mindez lehetővé 
teszi, hogy e három év történetét részben kiadatlan anyag alapján köze
lebbről megtekintsük.

I.

A letartóztatásnak híre megy —  Wesselényi akciója —  Kossuth első levelei 
a fogságból —  az ellenzék megmozdul.

Az elkeseredett szülök még az elfogat ás reggelén Wesselényihez siet
tek a hírrel, tőle várva segítséget. Wesselényi valóban kezébe vette az 
ügyet. Kossuth irodavezetőjével, expeditorával5 (aki a Tudósítások 
másoló Írnokainak diktálni szokott) ö Íratta azt a levelet, mely az apa, 
Kossuth László aláírásával vitte az elfogatási hírül a megyének, az elő
fizetőknek. A levél (melynek számos példánya maradt)6 azt hangsúlyozza, 
hogy Kossuth nem mint magánember, hanem mint a megyék levelezője, 
«nemzeti parancs következtében* szerkeszté a Tudósításokat, amiből 
nyilván az következett, hogy elfogatása is több magánügynél. Amikor 
8-án reggel, jókora késéssel, Kossuth irodáját is átkutatták, e levélnek is 
lefoglalták azon példányait, melyeket az irodista még nem küldött szét. 
Mást nem is találtak. De nem feledkezett meg Wesselényi Kossuthnak 
mondott bíztató szavairól sem, s azonnal hozzálátott, hogy illő tor
mában támogatást szerezzen az árván s pénz nélkül maradt családnak. 
Az elfogat ás valóban nehéz pillanatban jött. Kossuthnak tartaléktőkéje 
nem volt, egykori házuk körül Üjhelyben csak húzódott a per, s báró 
Fischer, akinek valaha ügyvédje volt, valami tartozás miatt meg azon 
hónapban megidézte. Wesselényi vagyonosabb ismerőseihez így Bat
thyány hoz, Károlyi Györgyhöz, meg ellenzéki barátaihoz fordult «Szegény 
Kossuthnak apja, anyja s testvérei szánakozást gerjesztő állapotban 
vannak* —  írta, egyetlen támaszuktól megfosztva az ínség szélén alla-

1 Kardos S., Kossuth Lajos budai fogságából írott levelei. Régi Okiratok és
Levelek Tára Debrecen 1905/6. (Rövidítve : RŐT.)

• Markó Á., Kossuth fogsága. Napkelet, 1928. Az 6 adatait használtuk az
elíogatás körülményeire is.

» Rövidítve a továbbiakban : KI. . . . . . . .
« ♦Kossuth levelei budai fogságából, fogság viszonyaira vonatkozó adatok, jegy

zetek kíséretében. Összeszedte Szcntimrci Izidor. Paris 1863.1 (VA 1706) A kül
földi keltezés csak szinleges. A  kézirat olyan jegyzeteket és iratokat ^zol,mel>ek 
minden valószínűség szerint magától Vörös Antaltól származnak. lg> hát az író 
neve mögött is ót kell keresnünk.

• Az expeditor levele : M. N. Múzeum, 1123. Föl. Hung.
• így p l.: KI 30, VA 383 ; többhelyt kiadták, így : írod. tört. 1895.
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nak.* Szent kötelesség tehát e nemeslelkű mártír családján segíteni, 
hiszen a törvényhatóságoknak lenne ^erkölcsi jaj#, ha magára hagyva 
ínségre jutna az, aki törvényes jogunkért feláldozta önmagát. Sértő 
alamizsna helyett ^nemzeti adózásra# van szükség. Deáknak és Kölcsey- 
nek is megírta, hogy a megyei közgyülésen kell aláírást nyitni, s akár
milyen «silány pótlék# a pénz elrabolt fiúkért, a családot «a nemzetnek 
magáévá kell fogadni#. Így indult el, Wesselényi kezdeményéből, az a 
gyűjtés, amely a magára maradt családnak e három szomorú s tehetetlen 
éven át valami megélhetést adott.

Egyelőre azonban még azt sem lehetett tudni, nem lesz-e több le
tartóztatás. «Lehet —  írja Wesselényi, —  hogy pár nap múlva talán több 
másokkal én sem fogom már Isten szabad levegőjét szívni#. Az is hírlett, 
hogy este töltött pisztolyt rak ágya mellé. Kossuth elfogatásának híre 
mint futótűz terjedt el, s mivel ez láthatóan azon hatalmi akciónak volt 
része, amely egy évvel előbb , az ifjak ügyével vette kezdetét, az emberek 
attól féltek, hogy további erélyes lépések jönnek. Széchenyi egy hónap 
múlva Battyány Imre koronaőrtől hallja, hogy a fiskus Kossuth megyei 
tudósítóit is perbe akarta fogni, de ezt Bécsböl lefújták.2 Ennek a hírnek 
volt alapja. Beöthy direktor május n - i  levelében fel is sorolta azokat, 
akik, mint írta, Kossuth gonosz szándékait gyűlési beszédekkel szolgál
ták, mint Balogh János, Rudnyánszky, Sebestyén, Máriássy, s a két 
Lipovniczky, József és Vilmos, akik a Tudósításokban is szerepeltek ; de 
mellettük perbe kellene fogni azokat is, akik a titkos hálózat tagjaiként 
Kossuthnak jelentéseket küldtek vagy vele leveleztek : ezek köt van a két 
Madarász, Szombathelyi Antal, Török Gábor, Ágoston József —  sőt, 
mások mellett Deák is ! —  kiknek leveleit Kossuth lakásán találták meg. 
Pálffy kancellár azonban úgy döntött, hogy egyelőre csak Kossuth ellen 
járnak el. Az általános megdöbbenést rövidesen keserű harag váltotta 
fel. Az ellenzékiek azt hangoztatták, hogy ezt már nem szabad hagyni, 
mert ez már a nemzet ügye. Egy jelentés pár nap múlva egyenesen arról 
ad hírt, hogy «a liberális pártnak teljesen sikerült Pesten a szegény 
nemességet és a fiatalságot felizgatnia#, állítólag még a diákok is republi
kánusok (!) és Amerikáért lelkesednek.3 Az elfogatás utáni éjjel fiatal
emberek bezúzták Eötvös ablakait, aki —  saját szavai szerint —  jobb 
szerette volna, ha része sincs e kellemetlen ügyben. Néhány röpcédulát 
is elkoboztak, amelyen az állt, hogy nem Sobri Jóskát, hanem a nádort, 
Beöthyt és Eötvöst kellene felakasztani.

Az igazi fájdalom azonban az öreg szülőké volt, akik még hatodikén 
elmentek Beöthy direktorhoz s arra kérték, engedje meglátogatni fiúkat. 
Beöthy csak ahhoz járult hozzá, hogy ellenőrzés mellett írhassanak neki. 
A háttérben itt az udvar s titkosrendőrség bizalmi embere, valószínűleg 
Ferstl Lipót udvari tanácsos áll, kit, miután az ifjak ügyében is fontos 
szerepe volt, Kossuth megfigyelésével bíztak meg. Ferstl mindjárt az 
elfogatás után nyomatékosan kívánta, hogy senkit Kossuthhoz be ne 1

1 Vas. Üjs. 1870, 83— 4. 1. Kölcseynek u. ott, 15. 1.
1 Viszota Gy., Gr. Széchenyi I. irói és hírlapi vitája Kossuth Lajossal. I. 787.1.
• Wertheimer, i.c.
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eresszenek A szülőkre különösen vigyázni kell, mert az öreg Lovassyt 
is üzenetközvetítésre használták fel. Ehhez járult, hogy Kossuth maga is 
igazolni látszott az óvatosságot: hatodikán este egy darab papíron, 
talán egy nála hagyott könyv kiszakított lapján, üzeneteket írt, kidobta 
az ablakon, s az olasz őrszemet olasz szavakkal próbálta azok továbbí
tására rávenni. Az őrszem természetesen jelentette az ügyet, mire azon
nal szigorítottak a rendszabályokon : beszögezték az ablakot, s másnap 
udvari cellába vitték a foglyot, elvették a könyveket (egy jó hétig maradt 
emiatt könyv nélkül Kossuth),a levelet, könyvet s fuvolát, amit a szülök 
hoztak, visszaküldték. Csak Beöthy külön engedélyével lehetett bármit a 
fogoly számára továbbítani. Mindez kétségkívül szigorú rendszabály 
volt, de földalatti, nyirkos börtönről s kegyetlen bánásmódról csak a 
kívülállók izgatott fantáziája szült romantikus történeteket. «Szcgény 
Lajossal gyáva s kegyetlen szigorúsággal bánnak* —  írja május 28-án 
Wesselényi nemes felháborodással Kölcseynek : az ilyen szavakat sok
féleképen lehetett érteni. Lederer tábornok, akiről Kossuth is igen elis
merően emlékezett meg, nagy elővigyázat tál, de tartózkodón bánt a 
civil «államfogollyal», kényesen vigyázott katonai nevére, s igen rosszul 
esett neki, amikor Kossuth anyjának egy leveléből úgy látta, hogy Beöthy 
a katonák szigorúságával hozakodott volna elő. Kossuthtal nem bántak 
méltatlanul, tisztára meszelt s takarított szobába vitték, ő  maga is 
elismerte, hogy a tisztaság, étel s kiszolgálás miatt nincs oka panaszra, 
s hogy a hivatalos bánásmód ^méltánylásra és becsülésre kötelez*. Lederer 
azonban a rendszabályokra is igen szigorúan ügyelt, hiszen látta s Szé
chenyinek utóbb maga mesélte, milyen fontosságot tulajdonítottak ott 
fenn Kossuth elfogatásának, tudta, hogy a Kossuthról készült jelentések a 
Staatskonferenz elé kerülnek s a döntéshez Metternich véleményét is 
megkérdezik! Éppen ezért mindjárt az elfogatás után útbaigazítást kért 
Beöthytől, addig is Sebes főhadnagyot rendelte ki a szigorúan elkülöní
tett fogoly dolgainak átvizsgálására és felügyeletére, s azt is meghagyta, 
hogy a budai katonai tüzoltókészültség lovai két nap, két éjjel nyereg 
alatt legyenek, hátha karhatalom kell. . .  A hatodiki eset után meg éppen 
«áusserste Vorsicht* volt alapelve. Május 12-én Kossuth különleges fel
ügyeletével a morva származású Stocklassa főhadnagyot bízta meg, 
mint akinek ilyesmiben már gyakorlata van : e tiszt őrizte volt ugyanis 
a jurátusokat az Újépületben, s Lovassy Lászlót ő vitte Bécsbe.

A  szülök Kiss Lajos bécsi ágens útján egy május 10-én kelt kérvényt 
nyújtottak be az udvari kancellárián át a királyhoz. Azt kérték, engedje 
meglátogatni fiúkat, őt pedig vigyék olykor szabad levegőre is. 
Kossuthot valóban egyideig állandóan zárt helyiségben tartották, hogy 
jeleket ne adhasson. Közben régi gyomorfájdalmai kiújultak, mire az apa 
többször, személyesen kérte meg Fejes aligazgatót, a szabadságra ment 
Beöthy helyettesét, hogy engedje be fiához dr. Balogh Pált, a neves 
homoeopatha orvost, akivel utóbb, a Pesti Hírlap első évében, a többi 
emberbarát s az iparegyesület kezdeményezői közt találkozunk. E  kérel
meket Lederer is pártolta, végre Metternich is hozzájárult, s Bécsben 
engedtek : így jutott a nyár végén Kossuth sétához és orvoshoz. A  másik 
harcot, az elvett vagy be nem eresztett könyvekért, az anya folytatta.
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Kossuth maga írja, hogy neki is édesanyja ajánlotta az olvasmányt 
időtöltésül. Amint anyagi gondok mellett is szüntelen küld valamit 
fiának : gyümölcsöt, fehérneműt vagy kényelmi cikket, ép úgy nem res
tell személyesen könyörögni, ha szellemi küldeményekről van szó. 
Kossuthnak fájt is ez az instanciázás. Átkozott legyen az olvasás —  írja 
egyik levelében —  azon az áron, hogy anyjának palotáról-patotára kell
jen járnia, fájdalmát «mutatványul hordva az érzéketlen előszobákban*.1 
Érzékeny önérzete a kérő anyai szót s a könnyeket is megalázónak érzi, 
és szinte szemére veti anyjának, hogy «a legjobb anya, a tiszteletre leg
méltóbb Asszonyok egyike, csak egy tulajdonság van, miből többet 
kívánnék, az a bizonyos önérzés, mely az embert az élet viszontagságain 
felül emeli*.2 De Kossuthné nem siránkozó öregasszony. Lederer tábor
nok egyenesen úgy látta, hogy fiára az ő ^rebellis* természete van különö
sen erős hatással, egy bizalmas jelentés pedig «exaltirte, schaue Calvine- 
rin*-nek nevezi (evangélikus volt), aki arra büszke, hogy a magyar Grac- 
chus anyja. Szüntelen ostroma el is érte, hogy Kossuth már május köze
pén Beöthy és Cziráky országbíró engedélyével újra könyveket kapott—  
tehát nemcsak évek múltán, az ítélet kimondása után, mint Horváth 
Mihály írta —  mégpedig először Shakespearet, Amold angol nyelvtanát 
és Walker szótárát, utóbb Fesslert és Jósikát. A  május végén Bécsből 
érkezett részletes utasítás is megengedte, a «strenge gemcine Haft* és a 
látogatási tilalom ellenére, hogy Kossuth veszélytelen tartalmú könyve
ket olvasson. A  hatalmasok szinte komikus óvatossága itt sem maradt 
e l : mindig új példányokat kell venni, mindig más üzletben, az olvasotta
kat pedig el kell zárni, nehogy titkos üzenetet válthasson a fogoly. 
Flótáját sem adták vissza neki, mert ezzel titkos értelmű dallamokat 
bocsáthatna ki. Hanem az Augsburgi Allgemene Zeitungot, a reformkor 
nemzedékének ezt az állandó olvasmányát és hírforrását, melyet Kossuth 
elfogatása előtt is figyelemmel kísért, megrendelték és három éven át 
hozatták neki —  mégpedig kincstári költségen.

Közben megindult a levélváltás is. A  szülők sürgetésére Beöthy már 
május 9-én megállapította az eljárást: Kossuth a tiszttől kapott írószert, 
annak jelenlétében írhatta meg levelét. A  levelet lefordították, a 
másolatot a parancsnokság kapta, az eredeti Beöthyhez ment, ő azonban 
csak akkor adta kézhez, ha nem talált benne kifogásolni valót. Az eljárás 
bizony nehézkes volt.de mégis módot adott az írásra. Beöthy egyébként 
jóakarattal továbbította, Cziráky útján, a szülök kérését, hogy nekik 
viszont ne kelljen az ügyigazgatáság irodájában, ott kapott papírra 
írniok a maguk válaszát. Fent azonban annyira féltek a titkos írásról, 
hogy június 17-én legmagasabb kéz vezette az aktára : «nem szabad*.

Az első fogságban írt levél, melynek szövegét ismerjük, 1837 május 
10-én kelt s eredetiben ránkmaradt:3 V

V

1 Markó, i. c. A szülök máj. 10-i kérelmének fogalmazványa : M. N. Múzeum 
1085. Föl. Hung.

* Kossuth levele 1837. aug. 2. RŐT.
• Eredetije : K I 31.
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Május io. déli 12 órakor.

Kedves lelkem Anyám! Levelét vettem tegnap délután de mikorról 
1 szól? nem tudom, mert nincs dátuma. —  Állapotomban egyetlen egy 

kívánságom s óhajtásom volt, megnyugtatást kapni kedveseim hogy 
léttökriil, —  ezt egy részben legalább megadták kedves anyám szíves 
sorai — az Isten áldja meg érettök,s adjon erőt, méltókép viselni továbbra 
is, mit változtatni nem lehet.

Ha ezen erőt némileg edzeni képes a tudás azzal, hogy én mikép 
vagyok? Vegye azon bizonyossá tételt édes anyám, miképen én eléggé 
férfiú vagyok békén tudni tűrni sorsomat s a rabság kínos munkátlan- 
ságát is, és mindent a minek lenni kell. —  Édes anyám tudja, mi érzés, 
mi gondolat lakik s lakhatik keblemben, annál fogva azt is tudhatja, 
hogy van abban egy érzés, melly minden viszontagságokon felül képes az 
embert emelni, s ez az érzés : magát nem csak ártatlannak tudni, sőt azt 
tudni, hogy nyilvános életemmel Fejedelmemnek (kinek mindég hű 
alatvalója voltam) úgy mint hazámnak hasznos szolgálatot tettem.

De egy érzés elviselhetetlen volt előttem fogságom első óráiban.
T. i. ha visszagondoltam édes anyámnak érzékeny gyengéd szeretetére, 
sőt Atyámnak, testvéreimnek erántami ragaszkodásukra is, a felett 
aggódtam, hogy el nem bírják a csapást. Hozzá járult annak tudomása 
miképen történetből ép olly időben ért e csapás, midőn csaknem egészen 
pénz nélkül hagytam édes anyámékat, e kettős aggodalom, meg vallom 
gondatlan ostoba lépésre indított, t. i. két napig semmi megnyugtatást 
nem kapván édes anyáméktól, egypár történetesen ruháim közt talált 
papírosra, egy töredék darabka író ónnal írtam egypár megnyugtató 
so rt.. .* ki vetettem az ablakon, az őr pedig kötelessége szerint felsob- 
ségének átadta, —  s könyveim elvétettek s édes anyámtól is később kap
tam nyugtatást mint különben. Méltóztassék kir. ügy igazgató O Méltó
ságát megkérni nevemben, hogy miután azon cédulából is átláthatja, 
hogy semmi nemtelen vagy tilalmas cél, hanem csak a lég szentebb —  
a fiúi érzés indított —  vegye kezességül becsület szavamat,s azon körül
ményt, hogy valami ilyesnek még egyszer ismétlésével magamnak árta
nék s álapotomat nehezíteném; és ha ő tőlle füg tegye, ha mástol eszközölje 
közbenjárásával, hogy az felejtve legyen, s ne fosztassam meg tovább is 
némely kényelmektől. Ha a kérésnek sikere volna, úgy Flautám igen 
kedves vendég volna magányomban, kivált nehány jó variatiokat mellé 
rekesztve. Újságok (az allgemeinét a no-ik számtol nem olvastam) 
könyveim közül Shakespear, Walker angol dictionariuma, a másik kis 
rongyos szótárral, s Fin és Arnold grammaticáival, úgy Searlnek angol 
helyes kimondásroli kis könyvével —  egyebekről máskor.

A küldötteket köszönöm. Schlafrokra kár volt költeni, mert ki tudja, 
mikor kereshetek ismét szükségeikre. Pénzbeli állapot jók iránt az hogy 
lemondani tudnak, nem elég megnyugtatás, azt akarnám tudni szám 
szerint mennyi pénzök van kezeik között.

Beszedni való pénzek : i. Petrovics Tivadarnál Krassóban 56 p. ft. 1

1 Itt 4 sort kihúztak.
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2. iíiabb Asztalos Pálnál Máramarosban 60 p. ft. 3. Jankovics .Antal 
nógrádi alispánnál még hátra van 31 p. ft. (mert Januárban csak iooat 
küldött) mind ezek még az országgyűléséről. Ágostonnál 12 p. ft. bizo
nyos perek depositionalis taxája gyanánt letéve, mikre most már szükség 
nincs. Lovassy Ferinél 20 p. f. kölcsön adva, a gyümölcsösnének szint
annyi hasonlóan —  és a folyó fél évi tartozások. —  Valakit méltóztassék 
a beszedésre megkérni:

Tudósításim élni megszűnvén, Cancelláriára természetesen nincs 
szükségem, azt tehát ki lehet adni, Jakab napra pedig felmondani. Az 
én lakó szobámat is ki lehetne Vásár alatti időre adni s Jakab napra 
gondolom az egészet felmondani, és kisebbet venni fel, ha addig vissza 
nem nyerem szabadságomat, édes anyáméknak kisebb is elég —  ha igen, 
majd gondoskodunk, úgy is kétség váljon megszűnvén tudósításaim, 
lesz-é miből élni Pesten.

A katona kormányzó urak azt mondják, hogy levelet váltanunk 
csak minden héten egyszer engedtetik, s hogy a mosást itt teszik. A  pap
lant küldöm vissza, nincs iá szükségem.

Künn a Zugligetben még 2 p. f. szállás béit s ha valami ételbeli nem 
fizetett taitozás volna : a szobámat tisztogatott lánynak is valamit 
kellene fizetni.

Miskának köszönöm hő szolgálatát, ha Isten módot ád, gondos
kodom rólla, most nincs reá szükségem, gondolom 8 v. ftot kellene még 
bérében kapnia, ha 5 p. ftot kaphat, kapjon.

Kérjék meg Mlgos Director urat édes anyám siettesse a por felvé
telét —  hiszen az én életem nyilvános volt mint a napfény —  ebben 
nincs semmi titok.

Siettetnek s én ezen áldással s meleg fiúi és testvéri öleléssel végzem 
levelemet.

K L  mp

Egészségem eddig jó —  majd elfelejtem a nagy sietségben megírni*

A következő, május 15-i levélnek, mint Markó közli, csak egy részét 
továbbították. Kossuth öntudatos hangot ütött meg benne, amely a 
továbbiakban is gyakran visszatér : «a tiszta keblű embert ártatlansága 
érzetében önérzés illeti*; «a férfiú hallgatva szeret türri». Utóbb, julius 
20-i levelében is szilárd hangon írja : nem akar beteg lenni, «még egy 
darabig elgyőzöm akarattal*. Panasz helyett még Leibniz filozófiai, s 
főleg Bezerédy István személyesen tapasztalható, ismeretes optimizmu
sával vigasztalja szüleit. Közben egyszer németnyelvű levelet is váltanak.
Kossuthné úgy gondolta, így gyorsabban megy. E  levelek már mind 
ismeretesek, kivéve a május 20-it, mely alább következik i1

Május ?o-án délután. Kedves jó szüleim! 15-éröl írott levelemnek 
első felét 19-én Pestről vissza küldték. Ha nem szabad írni vigasztaló 
szavakat szabad lesz talán szárazon megemlíteni tartalmát : 1) én min
dég írok a hányszor csak lehet, s a mennyit csak lehet. Ez lég kedvesebb 1

1 Eredetije : KI 32.
v . /
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foglalatosságom. 2) Sajnálom hogy kedves anyám olly sok nyughatat- 
lanságot tett magának az olvasás kieszközlése miatt 3) ha jövendőre 
valami illyes magát előadná, édes jó atyámat kérem, tegye meg a mi 
szükséges, édes anyámat kérem kimélje meg magát.

Kedves Linómat,1 kedves gyermekeivel tehát csak ugyan nem lát
hatom. Legyen meg az Isten akaratja. Utazzon békén, nyugodt lélekkel, 
és szerencsével. Határtalan szeretetem jókivánásai, s áldásom kísérje 
vissza férje s hon hagyott gyermekei körébe.

Nagy megilletödéssel értettem édes jó Atyám gyengélkedését, 
kérem, tegye meg érettem : ne bízzon öregebb napjaiban is annyit a 
természet segedelmére, mint szokott ifiabb korában; hanem eleve 
tanácskozzék jó orvosukkal. Tegye meg ezt érettem.

Szobám meglehetős. Egészségem még mindig tűrhető. A mint nem 
szoktam bort inni, úgy néha úgy láttam jól esett gyomromnak egy pár 
csep tokaji. Méltóztassék Dr. Balogh urat (kit egész házunk iránti szives 
orvosi nagy jótétemányiért hálával tisztelek) ki mint rendes orvosom 
bajaimat s természetemet ismeri, megkérdezni, ebédutánként egy pár 
csep tokaji hemorhoidalis tekintetben nem lesz-é ártalmamra, s ha 
nemmet mond, és megengedi, kedvesen vennék még egy üveget .

Az allgemeine Zeitungot kapom rendesen naponként, s köszönettel 
veszem. De sem a Jelenkort, sem Atheneumot. Amaz meglévőn engedve, 
gyanítom, hogy ezeknek meg nem engedése talán valami tévedés. A katona 
tiszt urak azt mondják, hogy Causarum Director úr ő méltóságának az 
első küldést kísérő levelében nem lévén más mint az Allgem. Zeitung 
említve azért küldettek vissza.

A könyveket vettem. Igen szeretném ha még valamit kaphatnék 
hogy változtatva olvashassak, különféle könyv is engedtetnék egyszerre. 
A Flauta nem engedtetik. Fogport még mindig akartam de elfelejtettem 
kérni. Egy pár meleg papucsra is volna szükségem, mert a mi van el
romlott. . , .
* Holmi rendelni valóm még volna, de ez várhat. Leginkább varma 
kell míg tudom, pénz dolgában hogy és mennyi időre vannak kedveseim 
szükségei fedezve. Ilyes pénz dolgokról jobb is szóval. Valaha csak meg
engedik tán, hogy egymást láthassuk. Valahára csak megkapom tán már 
az idéző levelet is.

Tudtomra az expeditor ki van a lefolyt időre fizetve. Van tálán 
követelése? Zárom soraimat hogy Linám elmenetele előtt megérkez
zenek. Mert leginkább az volt most célom, hogy öt s gyermekeit meg
áldjam utjókra, s kedves szüléimét bizonyossá tegyem, hogy mindannyi
szor, s mind annyit a hányszor s á mennyit lehet írok. —  Vegyék kéz 
csókolásomat s testvéri öleléseimet.

Kossuth Lajos.

1 Karolina, Breznav István s. újhelyi orvos felesége, Kossuth legidősebb 
húga. A többi Kossuth leányról is gyakran megemlékeznek a levelek ; ezek : 
Emília (Zsulavszky Zsigmondné), Lujza (Ruttkay Józsefné) és Zsuzsa (Meszlényi 
Rudolf, Kossuth Lajos sógorának felesége).
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Közben megmozdult az ellenzék gépezete is, melynek igazi mozgatója 
a háttérből, Wesselényi Miklós volt. Most kellett kiderülnie, hogy azok, 
akik a Törvényhatósági tudósítások ügyében lelkes beszédeket mondtak 
az eltiltás idején, mennyire állnak most, az elfogatás után az ügy mellé 
s hogy Kossuthnak mennyiben sikerült a Tudósítások mögé frontot 
állítani a megyékből. Egy bizalmas jelentés szerint Ágoston Józsefnél 
(Kossuth ügyvéd barátja) és az idősebb Fáy Andrásnál (aki mint pesti 
követ még az országgyűlésen szerette meg őt) ellenzéki konferencia volt. 
Elhatározták, hogv a Törvényhatósági Tudósításokat az elfogatás után 
is folytatni kell. Ágoston, aki bizalmas körben szeretett a hangulattal 
menni, állítólag azt javasolta, hogy minden megye egy tisztviselőjét 
adja a szerkesztőbizottságba, amely álljon húsz, vagy ha kell kétszáz 
tagból, ennyit azután nem lehet letartóztatni. Ezután Fáy és gr. Ráday 
Gedeon (szintén Kossuth ellenzéki támogatója) Dubraviczky alispánhoz 
mentek, aki végül hozzájárult, hogy május 8-án részleges megyegyülést 
tartsanak. Ez elég izgatott hangulatban folyt le —  Fáy rendkívüli köz
gyűlés összehívását kérte — , Széchenyi pedig, látva, hogy a háttérben 
Wesselényi áll, följegyzé naplójában : nemsokára nyílt harc jön, «Isten 
könyörüljön a szegény országon*.1 A  május 22-i, Kossuth elfogatása 
tárgyában összehívott pesti közgyűlést az ellenzékiek igyekeztek jól 
előkészíteni, a vidékieknek is izentek, különösen a fiataloknak. Népes 
gyűlés volt. Ekkor olvasták fel a király dorgáló válaszát is, mely a Tudó
sítások érdekében előző novemberben küldött megyei feliratra érkezett, s 
melyet jobbnak véltek át nem adni a megyének, míg Kossuth el nincs 
fogva. Az ellenzék azonban most meg Kossuth szabadonbocsátása érde
kében javasolt új feliratot, nagy lelkesedés közt.2 ^Mindinkább kezdik 
érezni —  írja Wesselényi pár nap múlva Kölcseyhoz, hogy a Kossuthon 
elkövetett erőszak mindazon megyéket egyformán sértve éri, melyek 
ügyét pártolták.* A  közgyűlés kimondta még, hogy a Tudósítások ne 
szűnjenek meg —  amiből azonban, Kossuth nélkül, nem lett semmi. 
Egyébként a Kossuth-család részére, mint Wesselényi tervezte, aláírást 
is nyitottak, amely hála a nemeslelkű barátoknak s az első lelkesedésnek 
szépen is indult.3

A május 22-i felírásra most már hamar jött az elutasító királyi 
válasz. A június 13— 14-i pesti gyűlés, melyen ezt tárgyalták, Kossuth 
irodavezetőjének tanúsága szerint4 már valamivel óvatosabb hang
nemben folyt le (Ágoston el is utazott), de azért elhatározták, hogy újra 
felírnak Kossuth szabadonbocsátása érdekében.

A  pesti példát követte azután a vidék, azon megyékben, ahol nagy
részt még az országgyűlésen szerzett baráti kapcsolatai révén sikerült 
Kossuthnak a Tudósítások ügye számára erős ellenzéki tábort szereznie.

1 Viszota, i. m. I. 787. 1.
* Jegyzőkönyv másolata : VA 517.
* A Kossuthra vonatkozó közgyűlési jegyzőkönyveket közli: Székely J., 

Kossuth fogsága ás Pest megye rendel. Bp. 1895. A megyék egymáshoz is leveleket 
intéztek Kossuth ügyében. Pesten pedig a fogság szigorú volta miatt is többször 
felszólaltak.

* Kossuth expeditorának id. levelei, M. N. Múzeum, 1123 Föl. Hung.
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így lett fontossá a zalai gyűlés,1 melyen Deák Ferenc kifejtette, hogy 
Kossuthot jogtalanul fogták e l : hiszen így mindazon testületet, megyét is 
büntetni kellene, amely Kossuthot a Tudósítások folytatására bíztatta. 
Zalában is feliratot fogalmaztak és aláírást nyitottak. Ilyen szellemben 
folyt le a tolnai közgyűlés is, ahol azt is elhatározták, hogy a Tudósítá
sok előfizetési díját, évi 50 forintot, ezentúl is küldik a családnak. Ez 
azonban, mint Vörös Antal feljegyzi,1 2 sajnos nem teljesült. Az érdeke
sebbek közé tartozott még Kossuth szülőföldjén, Zemplénben a július 
20-i megyegyűlés. Itt az ifjú Kazinczy Gábor —  majdan, 49-ben, a deb
receni békepárt híve —  tartotta politikai szűzbeszédét Kossuth érdeké
ben. Zemplén megye —  mondotta —  «hazának polgárt ada, szent és 
magas és tiszta érzelműt, igyekezetűt, jelentősbet s históriánkra mélyebb 
hatásút hazánk soksok megyéinél*. A  fiatal nemzedék ösztönös bizton
sággal érzi, hogy ez az ügy, túl az egyéneken, szélesebb érdekű és «mélyen 
benyúló jövő korunkra*.

II.

Kossuth önkéntes vallomása —  az összeesküvés vádja —  a per megindul 
—  Kossuth tiltakozik az elfogatás ellen —  a szülők levelei —  peres szóvál

tások —  Kossuth a magyar politikusról.

Amikor két héttel az elfogatás után még semmi nem történt Kossuth 
eljövendő perének ügyében, a szülők József nádorhoz folyamodtak. 
Arra kérték, vigye keresztül fiúk ügyét mihamarabb, hogy kétségbe
esett családja visszakapja őt.3 A  nádor, Vörös Antal tanúsága szerint, 
érthető módon nem volt hajlandó az ügybe avatkozni, s éppúgy elhárító 
üzenetet adott, mint utána Cziráky Antal országbíró. A fogság nehezen 
múló óráit azonban még nehezebbé teszi a bizonytalanság. Üjabb két
heti türelmetlen várakozás után június 6-án este levélírás közben kitör 
Kossuthból a jogos keserűség : több mint egy hónapi fogság után még 
mindig nem történik semmi, nincs módja védekezni.4 Haragos szavait 
nem is továbbítja az ellenőrző hatóság.

A valóságban a késés most nem annyira a szándékon, mint, a hivata
los lassúság mellett, Cziráky országbíró, a hétszemélyes tábla helyettes 
elnökének aggodalmain múlt. A király egy nappal az elfogató rendelet 
után, május 4-én meghagyta, hogy indítsák meg Kossuth ellen a hütlen- 
ségi pert. Cziráky továbbította ugyanezt Beöthyhez, de azzal a kérdés
sel, nem lehetne-e inkább felségsértési —  tehát súlyosabb —  perhez 
alapot találni. Még Beöthy nemleges válasza után is azt terjesztette fel, 
hogy mégsem jó, ha az ifjak felségsértési pere után Kossuth ellen csak 
hütlenségit indítanak, amely esetben az előzetes elfogás is nehezebben

1 A zalai jegyzőkönyv másolata : VA 740— 3 ; KI 29.
* Vörös I. 33, sk. 1. e megyei mozgalmakat is ismerteti. V. ö. Kazinczy G. 

levele Vörös A.-hoz, VA 253.
• Pester Lloyd 1902. IX. 19. Magyar fogalmazvány: M. N. Múzeum 1085. 

Föl. Hung.
4 Markó, i. c.
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igazolható. Pálffy Fidél kancellár azonban május 31-én végleg úgy intéz
kedett, hogy hütlenségi vádat emeljenek, a bizonyítékokat gyűjtsék 
össze s a pert hamar fejezzék be.

így telt el több mint egy hónap, míg június 8-án megkezdték Kos- 
Kossuth kihallgatását. A  fogoly önkéntes vallomást tett, felelt a kérdé
sekre, de azzal kezdte, hogy mindenekelőtt tiltakozik törvénytelen 
elfogatása ellen.

E  vallomásban, melyet már többször közöltek1 s mely jónéhány 
másolati példányban maradt fenn, Kossuth nagy dialektikus készség
gel sorolja fel védelmi érveit. A kérdésre : ki engedte meg a Tudósításo
kat? mindjárt kész a válasza. Először is a törvény, amely a megyegyűlés 
nyilvánosságát és a szabad levelezést biztosítja. De hivatkozik Kossuth 
a megyék nagyrészének jóváhagyására, sőt azon egyenes megbízásra, 
melyet több megyétől sikerült kapnia : Legnagyobb érvét azonban a 
kormánynak egykori habozásából m eríti: a Törvényhatósági Tudósítá
sok nem más, mint az országgyűlésiek folytatása, már pedig ezt három 
és fél évig a kormány tudtával, zavartalanul küldhette szét. Őfelsége 
bizonyára esokkal vallásosabb őrje a trövénynek#, semhogy ennyi ideig 
törvénytelenséget tűrt volna. Igaz ugyan, hogy a megyei Tudósításoktól 
Zlinszky főbíró eltiltotta, de mivel a királyi rendeletet, melyre hivat
kozott, fel nem mutatta, s mivel az nem szabályos úton, a megyei köz
gyűlésen át érkezett, nem is hihette, hogy volt ilyen rendelet. Kossuth 
egyébként az ellen is védekezik, hogy Tudósításai eltorzították volna a 
dolgokat. Rámutat, hogy ő gyakran inkább enyhítette a megyékből 
érkező jelentések hangját. Valóban : már e jelentések is erősen ellenzéki 
szempontból íródtak, s ez szintén hozzájárult, hogy a Tudósítások az 
ellenzék orgánuma, nem pedig az események hűvös és tárgyilagos beszá
molója lett.

A továbbiakbban —  a kihallgatás még két napig tartott, —  főként 
a titkos szövetkezés vádja ellen védekezett Kossuth. Szándéka nem fel
forgatás volt (mondotta) —  sőt szolgálatot tett a hazának és az ural
kodónak a nyilvánosság terjesztésével. A  másutt divatos titkos társasá
gokat, melyeknél «nagyobb közszerencsétlenséget» nem ismer, e nyil
vánosság űzi el nálunk, mint fáklya fény a sötétséget. Aki (mint ő) 
szerencsétlennek tartja «a status erőszakos rázkodtatásait#, belátja, 
hogy a nemzetet természetes fejlődéséből# önként adódó törvények 
alapján lehet vezetni. Kormányozni is csak úgy lehet, ha az alatt
valók érzéseit ismerik. Márpedig «ha minden három ember közül egy 
bérbe fogadtatnék is, hogy a másik kettőről jelentéseket tegyem, 
akkor sem kapna a kormány biztosabb képet a közvéleményről, mint 
a nyilvánosság útján.

Az összeesküvés látszatát azonban főleg a hajnali kázkutatáskor 
elkobzott baráti levelekből és naplótöredékből próbálta a vád bizonyí
tani. E levelek ellenzéki érzelmű barátoktól, köztük ellenzéki vezérektől 
származtak, s részben még az országgyűlés idején, főként azonban már a

1 így többek k ö z t: Viszota, i. m. I. Kéziratos másolata Vörös I„  K I 41. és 
M. N. Múzeum 1375. Föl. Hung.
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Törvényhatósági Tudósítások ügyében íródtak. Deák, Kölcsey, a már 
perben álló Wesselényi levelei mellett Lovassy László két rokonától is 
találtak az ifjak perére vonatkozó sorokat ; észak és dél megyéiből egy
aránt jöttek volt Kossuthhoz politizáló, baráti levelek, lendületes és 
éleshangú tudósítások. Ha valaki mindenáron rémet akart látni, elkép
zelhette, hogy Üjváry László, Török Gábor, Szombathelyi Antal, Kovák 
Antal, Ágoston József, Besze János, Péterffy Károly a baráti hálózat 
helyett egy földalatti szervezethez tartoznak, amelynek Wesselényi és 
az ifjak pere csak egy-egy csomóját ragadták meg. A  Martinovics-össze- 
esküvés emléke pedig odafent is élt még. Ezt a rémlátást, ép^en Kossuth
hoz írt s elfogott leveleiben jellemezte Deák a vádra is felelő szavakkal: 
«Titkos szövetkezések pedig, miket a kormány minden ártatlan dologban 
is gyanítgat, szentül hiszem, hogy hazánkban nincsenek és nem is lesznek 
soha veszedelmesek*.1 Máshelyt meg éppen a kormányon levők n evet
séges félelméről* és rémképeiről í r : «ők makacsul hátat fordítanak a 
kelő napnak s árnyékukat iszonyú rémnek nézik*, pedig ha ismernék a 
hazát, «szint úgy tudnák, mint mi tudjuk, hogy alig van ország Európá
ban, hol kevesebbet lehessen revolutiótól tartani, mint jelenleg nálunk, 
csak majd ők féltőkben oly balgatag lépéseket ne tegyenek, melyek nem 
zendülést, de zavart okozhatnak.

Ezeket a helyzethez illő szavakat azonban tudatos leplezésnek 
magyarázhatták, ha komolyan vették azokat a jeleket, melyekből, 
ha valaki nagyon akarta, mást is ki lehetett olvasni. Az ifjú Szemere 
Bertalan külföldre készülve 1836 nyarán ismeretlenül írt Kossuthnak, s 
egy olyan könyvhöz kérte közreműködését, mely Magyarországot a kül
földdel megismertetné.2 Kossuth szívesen válaszolt, de végül is nem 
jutott hozzá, hogy küldjön valamit. Erről az ártatlan ügyről azonban 
Szemere rejtélyes modorban írt, olykor el változtat ott írással, hang
súlyozva, hogy bizalmas sorait nem akarja «privilegizált zártörőkre* 
(vagyis a nyilvános postára) bízni, a bécsi kormány nála«a magyar nem
zet szenvedő s átkos sorsának titkos szövőszéke*, vele szemben az egye
sülés hoz erőt. Az ilyen fiatalos ügyetlenségek mögött semmi komoly 
dolog nem volt s erőiket nem lehetett azon éles, olykor szenvedélyes 
hang alapján mérlegre venni, mellyel a megyék belpolitikai harcait 
jellemezték. Ágoston 1837 februárban néhány sorban arra figyelmeztette 
Kossuthot, hogy vigyázzon az összejövetelekkel.3 Inkább másutt talál
kozzanak s ne nála, mert ma könnyen látnak kísértetet. «A hatalom ere
jének ellenszegülnünk nem jó*. Magyarázhatta azután Kossuth, hogy 
ezek baráti esték voltak, amelyeken csak átnézték a Lovassy-perben 
általa írt indítványokat. A Lovassy-ügyre amúgy sem volt ajánlatos 
hivatkozni. Kossuthnak igaza volt : nem csináltak összeesküvést. De 
voltak kijelentéseik, melyek valami gyanúra vagy legalábbis bosszú
ságra adhattak okot. így elfogott naplójában Kossuth feljegyezte, hogyan

x Deák 1836 őszén Kossuthnak írt leveleit a VA gyűjteményből közli Váczy,
Deák Ferenez levelei. . _ , , , . .  . . ,

• Szemére leveleit közölte a Történeti Lapok (Kolozsvár) 1874. (Másolatuk
Vörös II. 1874.)

• Másolata: Vörös II. 150.
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tanácskoztak Wesselényivel és barátaikkal két este is arról, elfogadjon-e 
Wesselényi Erdélyben követséget. Végre Kovács Lajost személyesen küld
ték le, mert «egy írott sor rossz kézbe jutva»nagy bajt okozhat. Mindezt 
végigolvasva a késői kutató nem tud attól a benyomástól szabadulni, 
hogy igen ártatlan módon, de lelkűk mélyén a fiatalok is egy kissé —  
ha nem is jakobinus szerepben, de előre a titkos veszélyektől üldözött sza- 
badsághös szerepében érezték magukat. Kossuth naplójában Ferdinánd 
főherceget ^erdélyi Geszlernek* nevezte. «Ezek az iskolásgyerekek!» —  
kiált fel Széchenyi, mikor a vallomás utóbb kezébe jut, —  mire jó ez? 
«A quoi bon ?* —  A Lovassy-ügy is többször előkerül, Kossuth naplójában 
a kormány eljárását «önkényes Terrorismusnak* nevezte, az ítéletet tör
vénytelennek ; arról írt, hogy Lovassynak nem szabad kegyelemért folya
modnia, mert ez azt a hiedelmet erősítené, «hogy csak hajthatatlan ter- 
rorismust kell mutatni s a nemzet megszűnik gondolkozni*. Ezt a felfo
gást, ezt az öntudatos és tiszta erélyt már a Tudósításokból ismerjük.

Kossuth hangsúlyozta, hogy semmi titkos szövetkezésről nem tud, 
ez csak némelyek «nehéz álmaiban rémlik*, ő , a többiekkel együtt, «a 
csendes békés törvényes haladás barátja*. Ha a levelek összeesküvő 
szellemet rejtenének, ő bizonyára nem hagyta volna őket nyíltan az 
asztalán heverni, kivált miután várható volt, hogy békén hagyni nem 
fogják. A  sor azonban arra is rákerült, hogy a nála talált iratok egy ré- 
részét barátai, elsősorban Wesselényi ellen is felhasználják. Fel még azt 
a levelet is, melyben Wesselényi azt írta Kossuthnak, hogy minden lépése 
borstörés volt a német orra alá. Kölcsey védő iratában igyekezett ezt 
nevetségessé tenni, amint nem is volt több tréfás megjegyzésnél: k é r 
denünk kell, a magyar szent korona ügyvédének figyelme a német orra 
mi joggal terjed ki?* Az egyik vádpont Wesselényi ellen éppen az volt, 
hogy felforgató szándékkal titkos kapcsolatban állt Kosuthtal és mások
kal. Amire Kölcsey azt felelte, hogy az ismeretség még semmit nem 
jelent, Kossuth sok emberrel ismeretségben állott, «talán éppen azzal a 
királyi fiscalissal is, ki e jelen perben dolgozik*. De Kossuth fogsága ide
jén, e nagyobb perekkel összefüggésben, mások, így nagyrészt a Tudósí
tások volt levelezői vagy heves beszédű megyei pártolói ellen is kisebb- 
nagyobb pöröket indítottak. Köztük volt Üjházy, Ágoston, Török, 
Farkas János (Kossuth volt irodavezetője), Balogh János (Bars), a két 
Madarász (Fehér), gr. Ráday, Patay, Kubinyi (Pest) és mások. E pere
ket azután 1840 tavaszán, de részben még előbb beszüntették, s elfoga- 
tással sem jártak. Mégis akadtak, akik Kossuthot ezzel kapcsolatban 
részben könnyelműnek, részben egyenesen árulónak és felbujtónak 
mondták, aki a hiszékeny hazafiaktól írást szerzett s azután fölfedte őket. 
Rágalomnak mindig akad terjesztője, Kossuthnak pedig Zemplénben 
olyan régi — s méghozzá befolyásos —  ellensége volt, aki már 1836-ban 
az ifjak titkos feladásával is öt vádolta titokban. E  mendemondák 
akkoriban eléggé elterjedtek. Széchenyi is följegyzi idézőjelben (ahogy 
hallotta :) enagy Hunczfut ezen Kossuth, hogy más embert is compromit- 
tal*.1 A vád éppen az volt, hogy miért nem semmisítette meg barátai

1 Viszota, i. m. I. 788.1.
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levelét, mikor várhatta, hogy elfogják. Üjfalvy, Wesselényi híve, gon
datlannak mondja emiatt Kossuthot.1 De hallott erről maga Kossuth is. 
<*Én vagyok a legrágalmazottabb ember széles e hazában» —  írja egyik 
perbeli szóváltásában. Elhíresztelték, hogy a leveleket azért tartogatta, 
hogy érdemeket szerezzen, «holott ezen leveleket, ha nem az alpereshez 
lennének intézve, a kir. fiscus elolvasásra sem tartaná méltóknak*, 
így tér vissza ahhoz a tételhez, hogy a leveleket éppen ártatlan voltuk 
miatt lehetett elfogni.

A  vallomás után rövidesen a vádiratot is kézbesítették. Utana —  
úgylátszik a Lovassy-per kiváltotta vihar tanulságaként —  megenged
ték Kossuthnak, hogy maga jelölje ki védőjét s bizonyos óvatossági 
rendszabályok mellett, egy tiszt jelenlétében, érintkezhessék is vele. 
Kossuth Ágostont jelölte ki, ö azonban érezhette, hogy amúgyis rossz 
szemmel nézik, a nagy feltűnést pedig nem szerette, s így nem akarta 
az ügyet elvállalni. Beöthy küldte be mégis június 16-án Kossuthhoz, 
hogy ne mondhassa : a hatóság megtagadta kérését. Kossuth személyes 
hatásának azután megint engedett Ágoston, s vállalta a pert. Kossuth 
egyelőre nem akart érdemben védekezni. Azt kívánta, hogy először is 
helyezzék szabadlábra, hiszen nemes embert törvényes ítélet előtt hűt- 
lenségi perben elfogni nem szabad. így jött el június 20-án az első táblai 
ülés.

Az akkori perrendtartás szerint a bírói eljárás a vád (felperes) és a 
védelem (alperes) írásos szóváltásain (allegationes) alapult.2 A tárgya
láson s sort a keresetlevél (libcllus actionalis) nyitotta meg, melyet most 
a fiskus részéről Beöthy írt alá. Kossuthot hűtlenséggel vádolta azért, 
mert magánlevél hamis ürügye alatt engedély nélkül folyóiratot adott 
ki, a tiltó királyi parancsnak ellenszegült, másokat is ellenállásra inge
relt, lapjában elfogultan írt azokról, akik nem szájaíze szerint beszéltek, 
és általában az ország törvényes rendszerével ellenkező, felforgató tanokat 
hirdetett.

Szabály szerint a keresetlevélre a védelemnek elleniratot kellett 
benyújtania, amelyre megint a felperes válaszolt. Rendszerint mind
egyik fél három szóváltással élt. Ebben az esetben azonban az ügy tovább 
húzódott. A keresetlevél ellen ugyanis kifogással lehetett élni. Kifogá
solni lehetett először is valami formai hibát, de csak addig, amíg a tulaj
donképpeni perfelvétel még nem történt s a per érdemi tárgylásába nem 
bocsátkoztak. Ha az ilyen ú. n. perhalasztó kifogást (exceptio dilatoria) 
a bíróság elutasította, akkor felebbezni nem lehetett. A  másik, súlyo
sabb fajta a perdöntő kifogás volt, amely az ügy lényegére vonatkozott, 
s ha jogosnak bizonyult, az egész eljárásnak véget vetett. Ezzel bármikor 
lehetett élni, s elutasítása felebbezhető volt.

A  június 20-i tárgyaláson Ágoston, Kossuth utasítását követve, 
védekezés helyett azt kérte, hogy védencét az Aranybulla 2. pontja

* Újíalvy S., Emlékiratai (kiadja Gyalui Farkas). Kolozsvár 1940.
* Az egykorú peres eljárásra 1. Pompéry, i. w. 156, skk. 1. A Kossutn-pcr 

szóváltásai másolatban : Vörös I., Kivonatosan : Táblai iratok, Processus Cnmi- 
nalis d. —  12149; egyes részek : UJ 41.
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és a nemesi jogokat körülíró, Werböczi-féle híres Prímáé Nonus alap
ján bocsássák szabadon, mert ítélet előtt, törvénytelenül fogták el. 
Ágoston hozzátette, hogy ha Kossuthot nem engedik szabadlábon véde
kezni, ő visszalép.

Kossuth türelmetlenül várta, hogy szabadlábra helyezése ügyében 
ú. n. közbeszóló ítéletet hozzon a királyi tábla, mielőtt a törvénykezési 
időszak befejeződik. Ez azonban nem ment ilyen hamar. Wesselényi 
panaszolja június 24-én Kölcseynek, hogy Ágostont a direktortól a 
perszonálisig küldözgetik, mert vitás, ítélhet-e a királyi tábla olyan
valaki szabadonbocsátása felöl, akit nem ö fogott el, s így ki sem enged
het.1 Végül is Ágostonnak azt a gondolatot adták, hogy az uralkodóhoz 
kellene folyamodni. Június végén Kossuth valóban megírta e folyamod
ványt.1 2 Elmondja benne, hogy fel nem foghatja, miben vétett volna a 
trón és a haza ellen. Szándéka tiszta v o lt : a kegyelmes uralkodó és hazája 
javát szolgálni, őfelsége igazságszeretetéhez folyamodik : a törvény 
hűtlenségi perben szabad védelmet enged, öt azonban fogsága gátolja 
bizonyítékokat gyűjteni annak igazolására, hogy keblében el nem múló 
hűség lakik őfelsége szent személye és a haza iránt. . .  De e lépésre sem 
történt semmi. A felperes meg éppen tiltakozott újabb, a vádat részle
tező iratában. Szerinte a pert már felvették, így a kifogás már nem kerül
het bírói ítélet alá. Ezért Kossuthot felszólítja, fogjon védekezéshez.

Kossuth július 12-én úgylátszik még hitt közeli szabadulásában, mert 
anyját sürgeti, hogy új s neki is megfelelő lakást időben fogadjanak. 
Rövidesen rá kellett azonban jönnie, hogy e reménykedés illúzió. Egy
előre még a szülők azon kérelme sem nyert elintézést, hogy fiukat szabad 
levegőre engedjék, ők pedig meglátogathassák. Erre vonatkozik Kossuth 
anyjának 1837. július elején Benyovszky Péterhez írt alábbi levele, 
amely a család nehéz viszonyaira is rávilágít.3 Benyovszky tekintélyes 
ügyvéd volt, tanácsokkal szolgált, s a bécsi ágens felé ö közvetített.

Tekintetes Ür!

Én ma személyesen voltam, de nem volt Szerencsem az Tekéntetes 
Urat oda haza találni. Azon kínos fájdalom, hogy szegény Lajosomhoz 
be nem mehetünk (mind a melet hogy első pilanatól mindig azzal bíztatak s  
hogy meg fog történi mihest az első Invesztigatio meg lesz, és a levegőre ! /  
való bocsájtatása iránt is) ösztönöz arra, hogy bátorkQdom az Ttes 
Urat alázatosan kérni, hogy mivel Kiss Ágens ur B. Vécseynek azt 
mondotta, hogy az Recursust ő csak ugyan be adta, méltóztatna iránt 
kérdést teni, nem jött-e valami Resolutio reá, mert ha jött is, majd 
eltitkolják ; mi élőt a ki Bocsájtatás iránt Recursust adtunk csak ugyan 
sürgethete volna az Ágens Ur, most már Isten tuggya mikor kapunk 
választ, és az szegény szerencsétlen (aki Levelébe is tudatja velünk,

1 Vas. Üjs. 1870, 15— 16.
2 J. Schwarcz, Eine Episode aus Kossuth’$ Lében. Pester Llyod 1902, IX.

19. Fogalmazványa : M. N. Múzeum, 1085 Föl. Hung.
3 M. N. Múzeum 1085. Föl. Hung.
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hogy mennyire kívánja a szabad levegőt) szenved és az én anyai szívem 
kínzó Fájdalmak között majd meg reped. Én most is magam lettem volna 
tiszteletére az Tts Urnák, de én tegnap is az Éjjel erős Görcsöket álván 
ki igen gyenge vagyok. Mint állok hát Házom népével Existentiamra 
nézve, —  ha M. B. Vesselényivel értekezni méltoztatot, alázatosan kérem 
tudtomra a d n i; én meg mondottam, mely szükségbe vagyok a M. Baro 
Urnák, az Nyugtatót elküldettem, de sémit nem tudat velem ő  Nagysága, 
pedig csak egy nap is élni k e ll; egy pár sorral tudatni rendelkezéseket 
irántunk alázatosan kérvén meg különböztetett tisztelettel vagyok 
alázatos szolgálója.

Kossuth Lászlóné.

Szabad levegőie, mint említettük, végül kiengedték Kossuthot. 
De a szabadlábra helyezés iránti kérelmét a bécsi ágens, Kiss Lajos is 
elég reménytelennek tartotta. ^Szerencsétlen hazánkfiainak (íita júl. 
15-én Benyovszkynak) tehetségünk szerint szolgálni kötelességünk, de 
szomorú kötelességünk, s kétszeresen szomorú, midőn a sikerre oly 
kevés remény van, mint e jelen esetben.» Két hét múlva is csak azt írja, 
hogy «a szabad lábra állításért beadott folyamodásnak még semmi 
sikere nincs*.1

Benyovszky Péter rövidesen közvetlenül is belekapcsolódott Kossuth 
perébe. Ágoston ugyanis, aki még a nyár elején vidékre utazott, július 
végén levelet írt Kossuthnak, s közölte, hogy ügyét tovább nem viheti. 
Kossuthnak igen rosszul esett, hogy barátja «nem ér rá* vele foglalkozni, 
s csak akkor nyugodott meg, amikor Ágoston apjának elfogadható 
magyarázatot adott. Hogy ez mi volt, a levelekből nem derül ki, de 
Wertheimerrel együtt arra gondolunk, hogy pesti szerepléséért őt is per 
fenyegette, azért húzódott vissza. Vörös Antal egy megjegyzése is azt 
támasztja alá.2 Kossuth a lemondás hírére augusztus 15-én azt írta édes
apjának, hogy Benyovszkyt, vagy ha elfoglaltsága nem engedné, Lisové- 
nyit kérje föl védőnek.

Erre vonatkozik Kossuth László alábbi, aug. 26-án kelt levele, 
mely fiának egyszerre öt, per ügyében írt levelére ment válaszul :3

Kedves Fiam! 21-diki leveledet tegnap vettem. Az azelőtti négyet 
21-kén egyszerre s azonnal mentem Benyovszky úrhoz, ő pedig Direktor 
úrhoz, a ki is azzal mentette magát, hogy a bebocsátásra nincsen meg
hatalmazva. Be kellett tehát várni fő Director urat, a  ki is szerdán meg
érkezvén, Csütörtökön azonnal el ment hozzá Benyovszky ur, nyert is 
engedelmet a hozzád való menetelre, de úgy el volt foglalva, hogy épen 
hónapra tehette a bemenetelt.

(Közben elmondja, hogy ő is volt Beöthynél; a sétára szóló engedély 
megjött, a lefoglalt iratokat a referensnél teszik le, ott a védelem is 
használhatja őket).

A  védelem iránt értekezni fog Benyovszky veled. A  fiscus replicaja 
legjobban fog utasítani, mit kell próbálni vagy mit kell czáfolni; nyugodj

1 u_ 0> 8 Másolata Vörös II, 229— 300. 1.
* VA 1706, 121. 1.
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meg rajta, hogy mindent elkövetek jó uraid és barátaid tanácsával, a mi 
mentésedre lehet, s ha pedig valamiben megakadnánk, tőled fogunk 
utasítást kérni s azt pontban teljesíteni.

Nevednapja tegnap volt, a melly örömteli volt valaha mindnyájunk
nak, úgy most csak szomorúan, könnyezve emlékeztünk róllad ; az Isten 
erősítsen mind lelki mind testiképen, hogy a keserves szenvedés után 
kívánatosabb napokat érhessünk. Testvéreid és anyád levele szerint a 
távollevők is ölelnek, csókolnak, én pedig Isten oltalmába ajánlak, lévén 
szerető Atyád

Kossuth László mk.

Benyovszky valóban elment másnap új védencéhez. Kossuth azt 
kívánta, hogy siettessék az ügyet, s hogy a periratokat legalább egy 
napra ő is kapja meg. Ez utóbb meg is történt. Kijelentette azután, 
hogy kész inkább életét áldozni, de jogairól le nem mond s nem hajlandó 
érdemben védekezni mindaddig, míg azt szabadlábon nem teheti. «Én —  
írta volt apjának még augusztus másodikén — a legnyomorultabb semmi
rekellő, közmegvetésre méltó ember volnék, ha bármi szerencsétlenséget 
mért is reám a gondviselés, ettől elállanék.*1 Ebben a szellemben készült 
a második alperesi szóváltás is, melyet most már Benyovszky nyújtott 
be. Ez is az alperes szabadonbocsátásáról kér sürgős ítéletet az öt hónapi 
jogtalan fogság után.

Egy késönyári napon Kossuth először lép újra az Isten szabad ege 
alá, s pillant szét, ha fogolyként is, a hegy lábánál elterülő városon. Ez 
friss erőt ad neki. Ha valaki apátiáról panaszkodik —  írja édesapjának 
szeptember 6-án, —  csukássá be magát pár hónapra s azután «a budai 
vár fokáról tekintsen le a szemei előtt elnyúló isteni panorámára*, s ha 
akkor sem érzi, «hogy a világ mégis csak igen-igen szép*, akkor temettesse 
el magát. Újra bízni tud a jövőben, s abban, hogy vannak b arátai: «Meg- 
lehet lesz még máskép is, —  valami van keblemben, a mi azt kiáltja : 
egészen hiába nem éltem*. De már ugyanakkor megint a per lassúsága 
miatt is panaszkodik. A  késésért a fiskus Benyovszkyra hárította a 
felelősséget. Kossuth anyjának alább közölt levelének másolatát éppen 
az őrizte meg nekünk, hogy a fiskus ennek bizonyítására a per mellék
letei közé iktatta. Vörös Antal jegyzeteiben visszautasítja ezt : szerinte 
Kossuth anyját a fiskus félrevezette.8 Benyovszky több sürgetés után 
csak szeptember 2-án kapta kézhez a pert, io-én már vissza is adta. 
Vörös szerint a lassú eljárást az okozta, hogy a pert titokban mindig 
Bécsbe is felküldték. Érdekes, hogy e levélben az anya milyen tájékozott
ságot árul el nemcsak a fia ellen indí ott perben, hanem egyéb, Kossuthot 
érdeklő, nem politikai perekben is.3

Pest 16-dik (szept. 1837). Kedves szeretett fiam! Ámbár még utolsó 
levelemre válaszodat nem vettem, jól esik mégis imom, de utolsó, az 
6-ik dátumi leveled tartalmára némellyeket válaszolni is ; a legérdeke-

* Kossuth levele 1837. aug. 2. RŐT. • Másolata Vörös II, 300— 2. 1.
* Vörös I. 113. 1.
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sebb dolog e világon a Te helyzeted és pöröd olly kimondhatatlan lassú 
menetele ; még százszorosán bánt, hogy a mi részünkről megy olly felette 
lassan, úgy hogy még csak ma megy a fiscus kezébe ; hijába minden 
naponkint járásunk, mindig van valami akadály, olly rettenetesen el 
van foglalva T. Benyovszky ur, mind e mellett teljes reménységgel 
vagyunk mégis ezen . . .  ítélet megnyerésében, még pedig kedvező 
ítéletet hiszünk, igazságost. A  Beniczky pör még most is úgy, mint 
itthon létedkor, sehol még a seriesbe sincs. A  fiscusnak Batthyány elleni 
perét kézhez nem vehetjük, mivel minden órában referálandó, most 
Hubaynál van, a fiscus eddig kedvező sententiát kapott, de a pör máso
dik prohibita alatt van. Jurisstitium alatt ha többet nem lehet, legalább 
azon Documentumokat kerestessük ki, mellyek a Beniczky pörben 
hasznosak. Papp Koszta pőre még referálva nincs, mert Plathy archívu
mát Zalay cserélte ki s az előbb kijelölt pörök rendje meg nem tartatott. 
Az újhelyi perünkben sincsen végítélet. Draveczky főbíróval magam 
beszéltem ; igen szívesen ö le l; azt mondja, az 600 forint iránti követelé
sünk késő tevődvén be, ezen kérdés pedig a reposit perbe egészen más
képen tekintödvén nem lehet most az ítélettel hirtelenkedni, de egyik 
fél részéről sincs a dolog úgy ki merítve e részben, hogy végítélet hozat - 
kasson ; egyébiránt prókátorunk jól és szorgalmasan dolgozik, a mennyire 
csak lehet. —  Káptalannál is el van végezve a dolog. . .

(Közben egyebek közt arról ir, hogy gyümölcsöt, bort, dohányt 
küld fiának.)

Tudod-e már, mélt. Causarum Director ur Refercndariussá lett, 
ezt igazán mondom igen sajnáljuk ; közönségesen beszélik, Végh Consil. 
lesz helyette, mások azt mondják, hogy nem lesz mindjárt más. Egész
séged hogy van kedves fiam lelkem? nagy gyönyörűséggel olvastam 
leveledből, hogy olly jól esik kibocsáttatásod, az felette jól esik nekünk, 
hogy olly szép helyre jöhetsz ki. Balogh Dr ur szívesen köszönt, és azt 
izeni, hogy megkívánja, hogy a levegőnek hatásából tapasztalsz-e egész
ségedbe javulást? tudtunkra add, mert nem azért adott más orvosságot, 
mintha betegnek nem talált volna, csak azért, hogy ezt fő orvosságnak 
tartja, olly bajos lévén ottan az ő gyógyításához szükséges dietatartás, 
legalább nagyobb hirtelenvaló veszedelemből ez által mentve lenni tud
tál. Minket a kedves kis Ignácz igen jól distrahál, Vikire nézve is igen jó, 
hogy itt van, mert ez a szegény leány egész misantroppá v á l t ; ölel 
ezerszer Zsigmond, Mili, Lina ; mi mindnyájan Isten oltalmába ajánlunk, 
és azon teljes reménységgel, hogy szerető szivünkhöz mihamar szorítva 
boldogok leszünk. Szerető anyád

Kossuthné m. k.

Ez a mihamar azonban igen lassú léptűnek bizonyult. Kossuthra 
ránehezedik ez a bizonytalanság, a közeledő ősszel együtt. Szeptember 
26-án kedvetlenségről panaszkodik s azt írja, hogy ő előre látta : a 
szabadon bocsátásból megint nem lesz semmi. «Unok mindent, ez nem 
nem is csoda. De megbánni sorsomat sohasem fogom.» Október elsején 
kitör belőle a keserűség: «Majd félesztendeje már, hogy a 28 királyi 
eskü által megerősített arany Bullának s 41 világos törvénynek ellenére
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szabadságomtól meg fosztottak s közel fél esztendő alatt annyira nem 
lehet menni, hogy a Biró kimondja, ha ennek tovább is így kell, így 
lehet-é lenni!* Álláspontját azonban ekkor sem hajlandó feladni; «az 
el nyomott ártatlanság néma fohásza zárt tömlőéből is fel hat az igaz
ságos Istenhez*. Tehetetlen, forrongó indulata a magányban majdnem 
vallásos színű lievültséggé fordul át. Szinte bibliai átokkal fejezi be 
levelét : amint igazul vagy törvénytelenül bánnak vele, «úgy szálljon 
én reám vagy ő reájuk az igazságos Istennek áldása vagy átka. . .  s a 
halálnak rettenetes órájában úgy szálljon reánk Isten irgalma vagy a 
kétségbe esés. így legyen én velem vagy ö velük, érdemük szerint. 
Ámen.*1

A peres felek szóváltása úgy alakult, hogy a fiskus folytatta a vád 
részletezését, s bíztatta az alperest, hogy védekezzék ; Kossuth azon
ban nem volt hajlandó elállni azon követelésétől, hogy előbb helyezzék 
szabadlábra. Amint az ifjak ügyében mindenekelőtt katonai elfogatá- 
suk s a titkos eljárás ellen tiltakozott a védelem, úgy Kossuth perében 
az előzetes letartóztatást hozta szüntelen elő. A  fiskus megpróbálkozott 
vele, hogy eljárását a törvényekből igazolja, de nem túl meggyőző ered
ménnyel. Igaz (mondotta), hogy a Primae Nonus szerint nemest idézés 
és törvényes ítélet nélkül letartóztatni nem szabad : a tettenért gonosz
tevőket és latrokat azonban szabad. A  hűtlenség pedig súlyosabb, 
mint a gonosztett és Kossuthot is tettenérték, hiszen a Tudósítások 
következő száma már munkában volt. Ezzel szemben Kossuth mindig 
az Aranybulla és Werbőczi megfelelő helyeire s a megerősítő törvények 
egész sorára hivatkozhatott, így az 1715 : XVII. tc-re, amely igen 
világosan kimondta, hogy felségsértés esetén lehet szó ítélet előtt elfoga- 
tásról, de hűtlenség esetén soha és semmiképpen. A  tettenérésre meg 
éppen könnyű válasza volt : a budai hegyek közt, álma közepén fog
ták el. A fiskus egyideig Kossuth nemességét próbálta kétessé tenni: ezt 
Kossuth XIV. századi összeírásból, majd Zemplén megye bizonyít
ványával igazolta, melyet br. Vécsey Pál hozott Pestre. A  vád azután 
egy újabb fordulattal az 1687: XIV. tc-re hivatkozott, amely szerint 
közönséges büntettek miatt ítélet előtt is el lehet fogni azt, aki birtok- 
talan, s így puszta személyén túl semmi biztosíték nincs mögötte. A hűt
lenség pedig (ismét ad maiora következtetve) még súlyosabb, hiszen 
az 1655 : X X X V III. te. a közönséges bűntettek közé sorolja a haza s 
nemesség szabadságának megsértését is. Ilymódon vonatkoznék ez 
Kossuthra, a vagyontalan újságíróra. Amikor a vagyon körül folyt a 
vita, Kossuth barátai egy darabig arra gondoltak, hogy a gyűjtött pén
zen birtokot vesznek neki. Igazi eredménye azonban mindennek csak 
az volt, hogy Kossuth amúgyis érzékeny önérzetének igen keserűen 
esett e nyilvános emlékeztető nehéz viszonyairól. Hiszen maga a gyűjtés 
sem volt felelemlő érzés, akármily tapintatos formában intézték is.

Kossuth tisztán érezte, hogy a fiskus által idézett s latrok ellen szóló, 
a törökdúlás korából származó törvények erőszakos csavarás nélkül nem 
alkalmazhatók az ő esetére. Ezért ír olyan határozott hangon : «ha

1 Markó, i. c. 833. 1.
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van törvény az országban, egy pár hét alatt csak vissza kell adatni sza
badságomnak*.1 A fiskus eljárását nem is a Corpus Iuris, hanem a fenn
álló szokás támasztotta alá. Utóbb a hétszemélyes táblán is arra hivat
koztak, hogy az 1794-i udvari rendelet következtében kialakult egy 
usus, amely ellen 1805— 1836-ig egyetlen országgyűlés sem szólalt meg, 
s így elfogadottá vált. Törvényekből levezetni azonban nem lehetett.

Kossuth megújuló tiltakozásai ellen a fiskus főként azzal érvelt, 
hogy a per már felvétetett, perhalasztó kifogásnak tehát többé helye 
nincs. Második szóváltásában meg éppen ráolvassa Kossuthra, hogy 
válaszában maga is a per érdemébe bocsátkozott. Kétségtelen, hogy 
Kossuth minden fenntartása és protestálása mellett azt mégsem állta 
meg, hogy egy-egy vádpontra ne reflektájlon s annak cáfolatába ne 
bocsátkozzék. Ha a vád fejére idézi a Tudósításokat, a Napló s a levelek 
inkriminált részeit, az állítólagos konspirációt, Kossuth hivatkozik a 
megyegyűlés nyilvánosságát biztosító 1723 : XVIII. tc-re, tiltakozik a 
ráfogások ellen ; újra hivatkozik a békén tűrt Országgyűlési Tudósítások 
precedensére s panaszkodik, hogy mások levelei alapján mások, szinte 
fél Magyarország véleményéért őt akarják felelősségre vonni.

A  vitának a királyi tábla 1837 decemberi i-i döntése sem vetett 
véget, amely a fiskus nézetét fogadta el s megállapította, hogy Kossuth 
igenis védelembe fogott. így az elfogatása elleni kifogást elvetette s 
utasította az alperest, mielőbb adja elő most már részletes védekezését. 
Kossuth s védője azonban ebben sem nyugodott meg, a döntést meg 
akarták fellebbezni, bár ennek az ítélőmester ellenszegült, amit Vörös 
Antal utólag is nagy sérelemnek tartott. Apjához írt levelében (melynek 
csak egy részletét adták át, azt is csak az anya könyörgésére) Kossuth 
kijelenté, hogy ő tulajdonképpen nem kifogással élt (amit, ha csak for
mai volt, valóban nem lehetett feljebb vinni), hanem bírói oltalomért 
esedezett, hogy szabadon védhesse magát ; ha pedig ezt nem adják 
meg, «nincs egyéb hátra, mint az Isten akaratjában teljes megnyugvás
sal várni az áldozat óráját*.2

Ezt a gondolatot folytatja azon jegyezeteiben is, melyeket december 
17-én, Benyovszky látogatása után, pótlólag csatol apjának írt levelé
hez.3 Itt is a sarkalatos törvényekre hivatkozik, kijelenti, hogy az elfoga- 
tás «a fiscusnak százados törvénytelenségei között is* példa nélkül álló, 
^borzasztó sérelme* a nemesi jogoknak. Hangsúlyozza, hogy ő nem kifo
gással, helyesebben : perhalasztó kifogással élt, mert itt szerinte «a tör
vénykezésnek leglényegesebb feltételéről*, a törvényes védelem lehető
ségéről van szó —  vagyis perdöntő kifogásról, melyet fellebbenzi is 
lehet. így kíván azután «a pör derekát egészen eldöntő* ítéletet. Gyakor
latilag azonban e ponton nem lehetett továbbjutni, mert a tábla nem 
változtatta meg elutasító döntését. Kossuth különben maga sem fűzött 
ehhez reményeket, sőt most már úgy látta, hogy «mindegy akár fejéret, 
akár feketét írunk*, vagyis az ügy tulajdonképpen előre eldőlt. De lát
hatta azt is, hogy mivel az előzetes fogságot aligha fogják büntetésébe

1 Kossuth levele 1837. nov. 3. RŐT. * VA 1706, 123. 1.
* u. ott.
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számítani, kívánnia kell a per mielőbbi befejezését. Január 19-én e 
nyomasztó érzés tör ki belőle : a fogságban, írja, a bizonytalanság a 
legszömyűbb. Nem is az fontos hát, hogy mit tesznek, «különben is mind
egy akármit teszünk, hanem az, hogy vége legyen, csak vége, vége 
legyen*.1 De, az őt jellemző kitartással, ennek ellenére sem volt hajlandó 
az egyszer maga elé tűzött alapelvtől eltérni, s mint utóbb, a Pesti 
Hírlapban, most is Washington mondását idézi: a jogszerűség a leg
jobb politika. ^Menjünk bátran, egyenesen, akármi következendő Ami
kor —  úgy látszik —  Benyovszky hajlott volna arra, hogy e reménytelen 
álláspontot feladják, február 11-én Kossuth kijelenti, hogy elhatározását . 
meg nem változtatja, ragaszkodik hozzá, még ha ezzel árt is önmagá
nak, s Benyovszky tói, ha nem így gondolkozik, minden tisztelete mel
lett is inkább elveszi a port.

Ebben a szellemben készültek az alperesi szóváltások, amelyek a 
pör további folyamán, még egy esztendőn át, hosszú sorokban fejtet
ték újra meg újra ki azt, amit Kossuth jogszerűnek ismert. Szilárd 
öntudat szól belőlük. Nyugodtan néz (írja az alaperes) az ítélet és a 
jövendő felé: majd ha a vádat és a szenvedést elnyeli a múlt, az indu
latok elenyésznek és az úgyből «annak csak históriai oldala marad fenn*, 
akkor «akármint küzdjék is ellene most a Felperes, a História kérlel
hetetlen lapjai azt fogják kiáltani, hogy 1837 s 1838-ban a Magyar 
Korona ügyvéde egy szegény polgár személyében a nyilvánosságsirás sza
badságát támadta meg*. A szóváltások részben az ügyvéd, Benyovszky 
müvei voltak, az ö szövegét azonban Kossuth rendszerint alaposan 
átdolgozta, nagyon sokat saját maga fogalmazott. így amit bennük 
olvasunk, az kétségkívül Kossuth gondolkozását s igen gyakran kifejezés- 
módját tükrözi. Az egyre szaporodó lapokon sok mindent találunk : 
jogi fejtegetést, történelmi példákat, idézeteket Caligulától Napóleonig, 
Senecától Richelieun át lord Russel-ig, akinek beszédeit —  mint az 
elfogott Napló is mutatja —  az Allgemeine Zeitungból ismerte meg. 
Nevetségessé teszi a fiskus túlbuzgalmát: Szemerének meg sem írta azt, 
amit tőle kért, hogy lehet hát vádolni ezzel? Mi lehet törvénytelen egy 
olyan országgyűlési történetben, amelyet meg sem írtak? «De talán 
históriát írni akarni hüségtörés? Ez különös volna, átkot mondani arra, 
ami Cicero szerint: testis temporum, lux veritatis, magistra vitae ; —  
szegény Historicusok!» A Tudósítások körül igazában a Fiskus agitált 
(mondja Kossuth), hiszen az előfizetők száma éppen az eltiltás után, 
amiatt szökött egyszerre több mint kétszeresére. De mindezen fordu
latokon át állandó a joghoz való ragaszkodás, és a szerény, de igen ön
tudatos és határozott hang. így magyarázza meg például azt is, mit ért 
ő agitáción :

«Az alperes azok közé tartozónak vallja magát, kik azt hiszik, hogy 
a magános érdeken, t. i. dús, pénz és kincs vadászaton kívül még más 
kötelességeinek is vannak: s vannak különösen mint polgárnak édes 
hazánk iránt. És az a kötelesség? a hon javának előmozdításán igyekezni. 
Vannak, kik az illy csekély emberre, mint az Alperes, gúnymosollyal

* RŐT

289



tekintenek, gondolván : ime a nyomorult porszem, miről nem álmodik? 
nem bízták azt kendre, hagyjon fel azzal. Az alperes úgy hiszi, a nagy 
épülethez egy két téglácskát a leggyengébb ember is vihet, s vinni 
kötelessége is, mert polgár, s kivált ha történetből Magyar Nemesnek 
született, meg kell emlékeznie arra is, miként minden köz dolgokbani 
részvétét alkotmánya parancsoljam (Ezért kötelessége arról, amit az 
uralkodó s a nemzet javának ismer, másokat is felvilágosítani és meg
győzni.) «De valamint erre a törvény által tiltott eszközhöz nyúlni soha 
nem kíván és soha nem nyúlt, úgy esze is van annyi, hogy mi légyen jó, 
hasznos és üdvösséges Magyar Országnak? arróli meggyőződését koránt 
sem Morus Utópiájából meríti, s fogja mindig meríteni, hanem Magyar 
Országnak azon helyzetéből, mellyben van, s mellybe azt nyelve, nép
szokása, alkotmánya és diplomatiai szövetkezései tették. Es azért az 
alperes a haszontalan, üres Theoriakkal soha sem foglalatoskodott, sőt 
örökké azt szerette mondani: a status tudomány a legpositivusabb tudo
mány a világon, mert a factorokat, mellyekkel sokszorozunk nem 
teremthetjük, hanem vennünk kell, a mint előttünk vannak. Balgatag 
magyar politicus, ki azzal törekszik, mi volna jó in abstracto ; azzal 
törekedjék, mi jót lehet tenni azon Országban, a melly ollyan, a minő.*

így találunk a peres válaszok sorai közt első kifejtésére annak a 
gondolatnak, amit Kossuth utóbb így fogalmazott meg : a politika az 
exigentiák tudománya. A jogászi érvelés közben, a haszontalan, üres 
teóriák után szaladó balgatag magyar politikus bírálata mögött Kossuth 
saját politikai elveit próbálja összefoglalni, azt, amit ő praktikusnak és a 
valósághoz szabottnak gondol. A börtön magányában így készül arra 
az időre, amikor újra a cselekvő emberek közé léphet.

III.

Kossuth belső fejlődése —  olvasmányai —  Shakespeare —  filantropizmus 
—  történelem s irodalom —  drámaírás —  államgazdaság —  a pesti 
csatorna s az örök béke —  Kosszuth levelei 1838 május 20—december iy.

«A hányszor históriát, kivált magyar honit olvastam —  írja Kossuth 
egy helyütt saját leveleiről, —  mindig igen keservesen bántott, hogy a 
különféle századokban élt historicusok olly kevéssé használták azt a 
gazdag kútfőt, mellyet az illy magánosok birtokábani magános levélkék 
nyújtanak*.1 Csataleírás van történetünkben elég, de a kor sajátos mű
veltségét, «a nép belső érdekét* nem ismertetik, pedig az ilyen magán
levelek többet vallanak erről, «nint egy egész chronica, mellyben a leg
nagyobb szabatossággal le van írva, hány ember esett el NVárad alatt*. 
De Kossuth nem állt meg a puszta elméleti megfigyelésnél, hanem mind
járt saját levelezését ezzel a tudatos szándékkal tartogatta a jövőnek 
és az utókornak. «Innen van —  írja, —  hogy én 5— 6 esztendőben alig 
tudtam egyszer magamat elhatározni, hogy halomra növekedésük miatt

1 Kossuth 1839. fcbr. 24-i. alább közölt levele.
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alkalmatlanokká vált levelezéseimet kiszitáljam ; s még ekkor is min
den magános levelet, melly csak egy hajszálnyiig érinthetné korom 
közéletét, —  ha még olly haszontalannak tetszenék is az nekem, vagy 
kik velem élnek —  el nem hajítottam, mert tudom, minő gazdag kút- 
forrássá lehetnek ezek a historicus kezében.*

A kiszámíthatatlan sors jóidéig másként akarta. A századforduló 
emlékbcszédekben dicsőítette Kossuthot, de megelégedett a semmit
mondó álpátosszal, s a politikai közhelyekkel, melyeket saját vitái 
látszottak megkívánni. Ugyanakkor elmulasztotta hősének életére oly
kor még azon legegyszerűbb adatokat is összegyűjteni, melyek már akkor 
rendelkezésre álltak gyűjteményekben vagy szétszórva a napisajtó 
hasábjain. Kossuthnak azonban mégis igaza volt. A mai historikus 
kezében, amint az ő fiatal éveit kutatja, csakugyan kútforrássá válik 
mindaz, ami előkerül a Kossuth által egykor oly tudatos gonddal elő
készített anyagból, sőt forrássá maga Kossuth vallomása is erről a jövőre 
készülésről, amely nemcsak iratai rendezése, hanem néha talán azok 
írása közben is ott élhetett lelke mélyén.

Leveleiből rekonstruálhatjuk e három év belső fejlődését is, útját 
az első keserves és magános óráktól a könyveken át messzi tájakra, 
melyeket gazdag ifjak módján ö maga nem láthatott, új ismeretekig, 
melyekről addig csak homályos képe volt, az emberi élet szélesebb táv
latához, mellyel a klasszikus írók ajándékozták meg. Kossuth tanulé
kony és rugalmas elme. Amit olvasmányaiból fölvett, mindazt, amit 
azok benne felébresztettek, nemsokára már leveleiben vagy utóbb a 
a Pesti Hírlap hasábjain látjuk viszont. Gondolkozásának váza nem 
alakul át, de kitöltödik, kibővül részletekkel, tudatosabbá válik az, ami 
azelőtt csak bizonytalan sejtés, az új, a jobb iránt érzett puszta vágy 
volt. Kossuth addig is szeretett olvasni —  íróasztal embere ö s nem a 
négyesfogaté —  s hogy ez a harmincas évek köznemesi átlagában fel
tűnő jelenség volt, mutatja Kölcsey meglepődése, amikor az ország
gyűlésen az öreg Borsiczkynál külföldi államtudományi munkát talált.1 
A hazai jog mellett (melyet a pataki főiskolán másokkal együtt tanult) 
különösen történetünkben való jártasságára volt büszke Kossuth, s 
történeti müvek fölött önálló kritikát is szívesen gyakorolt. Idézeteiből 
kitűnik, hogy jól ismerte Schiller drámáit is. De most, kiszakítva a 
mindennap életéből, megfosztva családtól, beszédes barátoktól, a Tudó
sítások szorgalmas szerkesztői munkájától, e keserves és kényszerű 
magányban, könyvei és gondolatai közé zárva, az olvasásnak és elmél
kedésnek szinte páratlan alkalma nyílt előtte. Három egész esztendeig 
szinte mást sem tehetett.

Az első idők nehezek voltak. «Meg tudom fogni —  írta utóbb Hor
váth Mihálynak, —  hogy a kevesb lelkierejü foglyok magán fogságban 
megtébolyodnak.* Képzetük szerteszét csapong, nem tudják összeszedni 
magukat. «A képzelődés túl uralma ellenében practicus tárgyak feletti 
meditatióhoz folyamodtam. Számot adtam magamnak hazánk állapot
járói s institutióink hiányairól.* Próbált megoldást találni. «Fogságom

1 V. ö. Hazánk, 1884. II. 86. 1.
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magányában tanultam meg meditatio által, mire az élet oktatott.*x 
Ebben a lelki összeszedésben jött segítségére Shakespeare és az angol 
szótár, az első könyvek, melyeket fogságában kapott. Kossuth azelőtt 
is foglalkozott már valamit az angollal, még pesti jurátus korában kez
dett hozzá. De most tud rá először komoly figyelmet fordítani, amikor 
szüksége is van arra, hogy figyelmét koncentrálja. Utóbb, öregkorában 
egy látogatójának is meséli, mennyit tanulta, boncolta a Shakespeare- 
kötet első lapjának tizenhat sorát.1 2 A  szorgalomnak megvan a jutalma : 
a siker érzése s az a világ, melyet az életerőtől duzzadó, Erzsébetkori 
Anglia drámaírója nyitott meg előtte. Kossuth még nem a későbbi, kész 
angol szónok, amint börtönéből kilép, de angolságán mindig, észre
vehetően rajta maradt Shakespeare hatása. E  tanulmányainak egyéb
ként írott tanújele is maradt : az a töredékes Macbeth-fordítás, amelyet 
fogságában készített, s akkor hagyott abba, midőn az Árvízkönyvböl 
hírét vette Döbrentei fordításának.3 A budai fogoly saját deákos stílu
sát csiszolja, amint gördülő sorokat keres a csatából érkező katona 
válaszához Duncan királynak : a harc még kétséges, még tart a véres 
versengés, mint az úszók «feszült versenyben rúgják a habot*. Sokan 
segítik az irgalmatlan Macdonwaldot*

. . .  a czimeres kalózt,
Kit a sok gazság rajban fog körül 
És a szerencse, mint egy szemtelen 
Ringyó, már kedvezőn mosolyga r á . . .

de mindez «gyönge gát* a hős Macbethnek, őt semmi vissza nem rettenti j

...Fennen villog az aczél 
Markában s róla véres aratás 
Füstölög, s mint a bátorság s erő 
Kedvencze tör és tör előre. . .

Eleinte még zilált az érdeklődése, nehezen tud valamibe hosszú 
ideig elmélyedni: hol ezt, hol amazt kívánja, amint (az ő szavával:) 
♦ szeszély* vagy «lélekhangulat* sugallja n eki: Butler, Popé, a Gil Blas, 
Horatius, Schiller, Goethe, Corneille, Racine, Béranger chansonjai, 
Milton, Byron, Berzsenyi, Kölcsey, Vörösmarty, röviddel utána Bulwer, 
George Sand, Cooper vannak kívánságai közt, de mindegyikből csak 
szedegetni van kedve.4 Az első magyar szerző, akit nehezen tud letenni, s 
akire utóbb is gyakran visszatér: Jósika Miklós, aki Fessler történelme 
mellett még májusban legelső kívánsága volt. «Ha mégis Jósika minden 
hónapban akarna írni egy regét (mondja Kossuth ^szeszélyes* hangulatá
ban is), azt gyönyörrel olvasnám, mert ő a sors választottja e pályára.*

1 Horváth M., Huszonöt év Magyarország tört.-ből, Bp. i886*t II. 54— 5. 1.
* Idézi H. Kiss G., Kossuth, Miskolc 1928. I. 90— 1. 1.
3 A  VA gyűjteményből közölte V. S., Kossuth mint műfordító. Vas. Ujs. 

1902, 592— 3. 1. Újra kiadta H. Kiss G., Kossuth Lajos Macbeth-fordítása, Bp. 
Szemle 1934.

* Kossuth 1837 júl. 20-i levele. RŐT.
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De hamar hozzászokik az állandó olvasáshoz, ez felfrissíti a zárt élet
móddal járó testi gyengülés, szédülés, álmatlanság és gyomorpanaszok 
ellenére. «Lelki erőmet ne féltse édes anyám (írja első karácsonyán), 
annak nem parancsol testi baj*. Az őt jellemző rugalmassággal annyira 
adaptálódik az olvasáshoz, hogy türelmetlenül várja már a nehézkes 
ellenőrző gépezeten át érkező új szállítmányokat, elégedetlen (és gyakran 
joggal az) mind a könyvek számával, mint a fiskus lassú mozgásával: 
fent bizonyára bele sem tudták élni magukat ebbe az olvasási tempóba. 
Minél több nyílik meg előtte, tudásvágya annál inkább nő, annál inkább 
küzd azért, hogy el ne maradjon a világtól. Ügy érzi, hogy nem győzhet 
eléggé sietni, hiszen ami csak elfogatása óta «magyar, latin, német, 
francia, angol nyelven kijött, elég egy emberéletre*. 1837 karácsonyi 
levelében Heckenast jegyzékéből írja ki, mit szeretne : elsősorban his
tóriát, ez «fő óhajtása*, Mignet, Gibbon, Hume, stb. m űveit; szépiro
dalomból ismét vegyesen Goethe, Bulver, Irwing, Le Sage, Cooper a 
vágya. Kívánja az Aurórát, a Tudós Társaság évkönyvét, s most, hogy 
az angol nehezén túlesett : francia szótárt.

Közben továbbél Kossuthban az a filantróp szellem is, melynek 
utóbb a Pesti Hírlap néhány érzékeny s a szenvedők iránt részvétet keltő 
cikkét köszönjük, de amelynek előzményei már a Tudósítások idején 
megvannak. A  felvilágosodással kapcsolatos angol filantropizmus másod- 
virágzásáról van itt szó, amely rendszerint német közvetítéssel és szenti
mentális színezettel a reformkoriak keblébe oly könnyen talált utat. 
Kossuthra valószínűleg erősen hatott e tekintetben Kölcsey, aki az 
♦ emberbarát* szót is elsőnek használta, s akiről Kossuth mindig oly 
eszményi ragaszkodással emlékezett meg. Kossuth a Tudósításokban 
két ellenzéki beszámoló közt sem mulasztja el olvasói figyelmébe aján
lani Dr. Júliusnak az amerikai fogház ja vitásról írt munkáját, vagy a 
Festetics Leó elnökletével kisdedóvók terjesztésére alakult egyesületet, 
melynek választmánya éppen őt, Fáy Andrást, Szentkirályit és Simon 
Flórentet kérte fel 1837 elején, egy népszerűsítő irat szerkesztésére. 
♦ Egyúttal (írja Kossuth a bihari gyűlés beszámolója után) a következő 
című munkát: Ueber die frühzeitige Erziehung dér Kinder und die 
englischen Klein-Kinder-Schulen von S. Wilderspinn, aus dem engli- 
schen von J. Wertheimer, Wien 1828; minden emberbarátnak ismét és 
ismét ajánlom.* Tavaszi pihenőjére is magával vitte e könyvet, mert azt 
ígérte barátainak, hogy lefordítja. Most, ősszel, végre a fiskus engedélyé
vel, írószerekkel együtt visszakapta s hozzákezdett az átültetéshez. Jól
esik ez a munka is, «mert kurtábbak lesznek végtelenül hosszú napjaim.*1 

Az a királyi ügyigazgatáság adatai alapján készült s ránkmaradt 
lista, mely felsorolja a Kossuthnak átadott műveket, nem pontos és 
teljes ugyan, lényegileg azonban mégis jó képet nyújt három esztendő 
olvasmányairól.* A lapok közt első helyen szerepel az augsburgi Allge-

1 Kossuth Wilderspin kézirata (magánkézben) dr. Mesterházy Jenó szíves 
közlése szerint helyenként nem is pusztán fordítás, hanem átdolgozás. U. ő. leg
utóbb Kossuth s a kisdednevelésröl előadást is tartott a Magyar Paedagógiai 
Társ.-bán.

* Viszota i. m. I. 685— 9. 1.

248



meine Zeitung, melyet, mint említettük, kezdettől fogva államköltségen 
járattak Kossuthnak, majd Orosz József (Kossuth egykori pozsonyi 
munkatársának) lapja : a Hírnök s annak melléklete, a Századunk ; 
Kossuth több megjegyzése mutatja, hogy ezeket rendszeresen olvasta. 
Ehhez járult a hivatalos Wiener Zeitung, 1838-tól az Adler (Gross- 
Hoffinger lapja), és a  bécsi Theater Zeitung. E lapok mellett bejutott 
hozzá a Tudománytár ( a Tudós Társaság hivatalos közlönye) és a Tudo
mányos Gyűjtemény is. Angolul a Baudry-féle irodalmi sorozatból 
(ebben volt Shakespeare is) kapott ismeretlen számú kötetet ; szerepel
nek a listán Thomas Moore és Bulwer mellett Washington Irving meg 
Cooper kalandos regényei, melyeket úgy látszik Kossuth különösen 
szeretett. Útleírás is jó számmal akad : Kossuth Lassú István tollából 
ismeri meg Anglia földjét, melyet számüzöttként pillant majd meg 
személyesen. Gutzkow életrajzai, Tiedge költeményei, Jean Paul akkor 
oly divatos írásai állnak Horatius mellett. Itt vannak a francia romantiku
sok is, a Kossuthtal egyidős Victor Hugó, Dumas, Soulié, Lamartine, 
mellettük Chateaubriand összes munkái és Voltairef dialógusai.1 A  magyar 
írók közül Kölcsey műveit jegyezték fel, Eötvös Árvízkönyvét, s Jósika 
müveit, melyekről Kossuth szinte irodalmi méltatást ír helyenként, 
amint Bajza vitáit is figyelemmel kíséri. A  drámaírás különösen érdekelte 
Kossuthot (valaha a fogság kényszere nélkül is fordítgatott), Szigligeti 
Gyászvitézeiröl bírálatot ír egy levelében, elmélkedik azon, hathat-e 
Jósika színpadon. Abból az alkalomból, hogy anyja elment a dramaturgiai 
társaság ülésére, Kossuth egész kis dolgozattá bővitette levelét (annyira, 
hogy barátai leközölték a Társalkodóban), megmagyarázva, miért oly 
szegény drámai littcraturánk. «Nem mintha valami okosat írni gondol
nék, hanem hogy magamat mulassam». Történeti példákon mutatja be, 
hogy csak ott fejlődött ki komoly drámaírás, ahol már állandó játék
szín volt. Franciaországban X IV . Lajos állandó pártfogása tette lehetővé 
Moliére pályafutását, Angliában pedig «csak miután Drury Lane állandó 
lakot nyújtott a színészetnek, csak ezután tűnt elő Shakespeare*. Nekünk 
színházunk csak tegnap óta van, színészünk alig, s «hol volt a publicum, 
melynek számára dramaturgicus geniek írjanak?» Erről gondoskodjunk, 
s lesz irodalom.

A  magyar történetet Bonfini, Istvánffy, K azy Ferenc, Fessler es 
Péczely József képviselik (az utóbbit meg is bírálja egyik levelében). 
Mellettük itt van Johannes Müller és Rotteck egyetemes története. Az 
utóbbit, mint ismeretes, nemcsak történész, s a badeni liberálisok vezére 
volt, hanemWelcker-rel együtt azon hatalmas Staatslexikon szerkesztője, 
melynek köteteiből a reformkor magyai nemzedéke merítette a liberaliz
mus alapelveit és fogalmi definícióit. E z a Staatslexikon (mintegy tíz 
kötet jelent meg addig) szintén bent volt Kossuth börtönében Rotteck- 
nek az észjogról s az államtudományokról írt kézikönyvével együtt.

Leginkább talán mégis az államgazdaság terén bővültek Kossuth

1 Boriska M., Les lectures franfaises de L. Kossuth (Nouvclle Revue de 
Hongrie 1935) a P. Hírlap s főleg késői emigrációs könyvtára alapján, a korai 
hatásokat nem dolgozza ki.
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ismeretei. Azelőtt, akár fiatalkori írásait, akár Tudósításait és naplóját 
nézzük, csak tervezgetési hajlamra akadunk, és érdeklődésre a korszak 
új, gyakorlati eszményei és a természettudományok vívmányai iránt. 
{Gyönyörű látványnak* mondja a dunai gőzhajót, pártolja a műszaki 
iskolázást, leveleiben Lavoisiert, Davyt s a villamosságot emlegeti, és 
Jósika regénye mellett «az összes mathesisnek egy jó tanító könyvét kéri 
(s kapja) börtönébe. Itt, a magános négy fal között olvassa Bentham 
müveit, melyek Smith Adám és a gazdasági liberalizmus tanaival ismer
tetik meg, s melyek hatása a Pesti Ilirlap első korszakában is félreismer
hetetlen. Gyakorlatibb könyveket is olvas : Balásházy János (újhelyi 
kaszinóbeli ismerősének) mezei gazdaságát, Eckstein magyar váltó
jogát. A  kereskedelem és közlekedés kérdése már régebben vonzotta. 
Elfogott naplójában, 1837 elején, {ábrándozva néz a jövendőbe*, elkép
zeli, hogy milyen lesz Pest, «ha megnyílnak a Vaskapu szírt gátjai* és a 
Rajna— Dunacsatorna erre hozza Európa keleti kereskedését.1 A  fogság
ban pedig nála van Beszédes József terve a Kolozsvár— gráci-csatornáról. 
De ott van nála Bülau lipcsei tanár könyve : Állam és ipar (e munkák 
mind nemrégen jelentek meg), s valóban, Kossuth öregkorában is úgy 
emlékszik, hogy a fogságban nyílt rá a szeme az államgazdasági s különö
sen az ipari kérdésekre. Ekkor született benne, külföldi példák nyomain, 
az Iparegyesület gondolata is, melyet pár nappal kiszabadulása után már 
világosan megfogalmaz Wesselényihez írott levelében.

Az alkalom, mely a lassan érő gondolatokat először kiváltja belőle, az 
1838 márciusi pesti árvíz volt. Kossuth, tehetetlenül a zárt ajtó mögött, 
{halálos aggódással* várta a hírt övéiről, s utóbb, Wesselényi önfeláldozó 
tetteiről hallva, fájlalja, hogy ő nem állhatott oldalán. Egyébként övéi
nek *a természettudomány tanulságaira* hivatkozva azt tanácsolja, 
költözzenek el Pestről egyidőre, mert a vízár után földindulás is jöhet. 
Latin terminusokkal tűzdelt geológiai fejtegetéseit mintha egy Jókai- 
regényhős írná. Leginkább azonban azt tervezgeti hosszú leveleken át, 
hogyan lehetne újjáépíteni és a jövendőre biztosítani Pestet. Ez nemcsak 
egy város, ez az egész nemzet kérdése, mondja Kossuth, hiszen a Duna s 
majdan a vasutak Pesten vezetik át a nemzeti kereskedés üterét. Pest 
közvetít «Középeurópa s a Kelet között*, ha pedig hitele csökken, azt 
még «a szegény priszlopi orosz* is megérzi, {mert a kor nem particularis, 
hanem nemzeti*. Kossuth először 2— 5 milliós nemzeti kölcsönre gondol s 
arra, hogy Pestet a hadiadó alól mentesíteni lehetne egyideig. Pár levéllel 
utóbb már részletezi a tervet ({ha én kormány volnék*...), amely 10 
milliót adna a főváros igazi felépítéséhez. Ezt az összeget, mivel nemzeti 
ügyről van szó, a rendek fizetnék (hiszen amugyis a nép fizet adót, «mi 
nemesek semmit*), mégpedig a felét készpénzben, felét kötelezvényben. 
A kötelezvények kis címletekben kibocsátva {mindennapi adás-vevésre 
alkalmasak* lennének, vagyis pénzként lehetne használni őket. így lenne 
módunk Pesten új partgátakat, biztos helyeken közraktárakat emelni, 
új házakhoz szilárd köveket használni, az állandó hidat elkészíteni.

1 Naplója 1837-ből Történeti Lapok 1874. —  Visszaemlékezései, P. Napló 
1885. ápr. 7— 11.
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Ehhez járulna, Kossuth elképzelése szerint, egy Pesten átvezető hajóz
ható csatorna, mint a Duna mellékága, mely Csepel alatt érne vissza a 
Duna főágához. Kossuth Budáról a túlsó partra tekintve próbálja a 
csatorna vonalát gondolatban m eghúzni: ö már a forgalmas rakodó
partot, az eljövendő hajógyárat is hozzáképzeli. Ez a tervező levele, való
színűleg Ágoston jóvoltából, szintén megjelent a Társalkodóban.

Kossuth szívesen, szinte izgalommal ír arról, amit ostatus gazdál
kodási stúdiumomból magamnak abstraháltam*. Még Sebes kapitánnyal 
is a pesti csatornáról vitatkozik s újra könyveket sü rg e t: «ész, értelem, 
tapasztalás úgy halad a világban s én úgy elm aradok!* önm agát gyakor
lati és különösen gazdasági tehetségnek gondolja s ezt nyíltan meg is 
vallja : «én bizon nemcsak fellengző nem, sőt igenis prosaicus ember 
vagyok*, aki érez «tiszta szándékot is és, büszkeség nélkül szólva, némi 
tehetséget is azon status gazdálkodási tárgyakhoz*. Annyira, hogy még 
sógorának, Zsulavszkynak is hajlandó praktikus gazdasági tanácsokat 
adni, bíztatva, hogy krajnyai gazdáktól pálinkát vegyen eladásra, —  
holott őszintén hozzáteszi azt is, hogy ő maga nem tört gazdagodásra, 
pénzre, «s csak annyiban szoktam reá ügyelni, amennyiben élni csak kell*. 
Legjellemzőbb mégis elméleti tájékozódása, olvasás közben, a gazdasági 
liberalizmus felé. Panaszkodik, hogy «nálunk magokra a státusoeconomia 
első alapelveire nézve is több baítélet, fonák képzelet uralkodik, mint 
másutt akárhol*. És mindjárt el is magyarázza, amire rátalált : azelőtt 
úgy hitték, hogy az egyik ország csak a másik rovására gazdagodhat. De 
mióta «feltűnt a politika oeconomia új, gyönyörű tudománya*, kezdik 
látni, hogy minél több gazdag nemzettel jövünk «szabad kereskedési 
szövetségbe, annál szorgalmasabbakká, gazdagabbakká leszünk magunk 
is*. Ugyancsak Smith Ádám szellemében panaszolja Kossuth, hogy a 
16. században politikai okok útjába álltak a lengyel-magyar kereskede
lemnek, holott mindegyiknek át kellett volna vennie, amit a másik 
jobban és olcsóbban készített. Sőt panaszolja azt is, hogy még mindig nem 
látják, mennyivel jobb volna nekünk s Ausztriának egyaránt a magyar 
kereskedés felszabadítása, vagyis a közbenső vám rendszerének megszün
tetése. íg y  bontakozik ki Kossuth előtt egy szebb és békésebb jövő 
álma : hiszen ^megértették a nemzetek*, hogy nincs szükségük mások 
elleni antipátiára. Éppen ezért «hulltak és hullnak a közép kőfalak* 
(így nyilván a vám falak is), melyek a nemzeteket egymástól «mint 
tigrist oroszlántól*elválasztották, és ha megvalósul az örök béke gyönyörű 
álma, «a status oeconomia békés tanításai fognák azt kivívni*, nem pedig 
azok, akik «Európából egy nagy katonai laktanyát csináltak*.

Ezek a fejtegések töltik meg leveleit 1838 márciustól májusig, 
amikor megint át kell adnunk a szót az eredeti szövegnek. Május 20-án 
kelt s alább következő levelében ismét az irodalomhoz tér vissza.1 Az

1 A  leveleket részben a Wesselényi-iratokkal Kolozsvárt, az Erdélyi Múzeum 
Egyesület által őrzött (már említett) másolati füzetből (rövidítve: W), részben a 
Vörös Antal (VA) gyűjteményből (így az 1756. sz. kéziratból), részben a Kossuth 
iratokból (Orsz. Ltár) közöljük. A  kolozsvári másolatok fényképeit Makkal László, 
Kovács László és Juhász István baráti fáradozásának köszönöm. A fenti le v é l: 
W  28— VA 1706:28. Eredetije K I 44.
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elején valószínűleg a Wesselényivel kapcsolatos múló félreértésre céloz.
A családi bajok közt is a haladás optimista gondolatában talál vigasz
talást : az igazság és közérdek ügye egészben véve állandóan erősödik.

Május 20. 1838.
Kedves jó Atyám !

Két levelére tartozom válasszal. Egyik édes Atyámé május 4-ről, 
másik édes anyámé s Viki húgomé Május 14-röl. /

Amaz nehány kevés sorokban olly mondhatlanul sokat mondott, —- v  
egy egész tengerét a fájdalomnak ; s engem igen igen megilletett . Valami 
nagy és szent a szülei érzelem, hogy azt idő sem képes enyhíteni, s hogy 
a higgadt keblű, csilapult szenvedelmü ősz atyának, illy mázsás bánat
szavakat ad tollába.

Azonban ha igaz is (mint írja édes Atyám), hogy minden emberi 
segélytől megfosztva, átokteljes emlékezetünk, csak Istenre hivatkoz- 
hatik. Tűrjünk békével. Ne legyen előttünk semmi újság, semmi váratlan. 
Legyünk hát megfosztva minden emberi segélytől, legyünk - -  ha lenni 
kell —  elhagyatva, felejtve mindenkitől, azoktól is kiktől azt legkeve
sebbé vártuk volna ; semmi az sem, —  gyáva ember az, ki illyesmire 
számol tetteiben. Más csillag volt, más legyen vezérünk. Ki az emberi 
nemet szereti akarja, ne várjon semmit az embertől, különben meg
csalatkozik, s gyűlölni fogná, kit szeretni óhajtott. Isten óvjon ettől 
bennünket. Annyi igaz, hogy az igazság, humanitás és közérdek ügye 
egészben nő, erősödik. Ennyit azon kevésből is látok, mit olvasnom 
engedtetik. Egyesekben s egyeseken akár mi történik is, az egésznek 
ügyét Isten látható kézzel vezeti, és szent czéljait akaratlanul is előmoz
dítják azok is, kik más czélból nyúltak ez, vagy amaz eszközhöz. Bizo
nyára mondom, az egészt —  egészben tekintve —  minden fonákság, 
bármi súlyos legyen is egyesekre, hasonlít Achilles lándzsájához, melly 
meggyógyítá a sebet, mellyet ütött volt. —  És ezért felejtkezzünk 
magunkról; s ha legyőztük azon kevélységet, melly ön individualitásun
kat czélnak tűzi k i ; ha eléggé megaláztuk szivünket, magunkat csak 
eszköznek tekinteni, —  az emberiség összes nagy ügyét vezérlő bölcs 
gondviselés kezében —  megadja az Isten, hogy édes szüleim is elég 
erőssek lesznek átkot nem említeni, hanem legkérlelhetetlenebb ellen
ségünkről is azt mondani: Uram bocsáss meg neki.

A másik levelet a mi ille t i: Valóban súlyosan fekszik az örök vég
zés keze házunkban. Hideg futotta végig tagjaimat, midőn édes anyám 
nyavalyáját olvastam, s ollyan, melly gyökeres gyógyulást alig enged.
Csak enyhítést ad időszakonkint, mintegy alkalomnak testi erő gyűjtésére 
az ujdon előkerülendő fájdalmakhoz. De az orvosi tudomány mégis 
sokat tehet és sokat az igen gondos diaeta, melly a homogén étkektől, 
minők: tojás, kivált keményen, burgonya akár mi alakban stb.,
óvakodik. .. . .

Falura rándulni, hogy igen jó lesz, azt magam is erősítem. De akar 
Péczelre fusson ki édes Anyám akár Békésbe, —  ez a czélnek meg nem 
felel. Ez mind kettő csak nehány napi látogatás lehetne. Több semmi
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esetre nem lehet, s ha kérelmem nyom valamit, ne is legyen. Én úgy gróf 
Ráday lelkes házának, mint Csepcsányi úrnak szíves indulatát ismerem 
is, becsülöm is, a legnagyobb mértékben. De ne éljünk úgy vele, hogy 
nagy lekötelezés érzete legyen kénytelen magát keblünkben megfész
kelni. Szívesség gyengéd elfogadást parancsol. Aztán Békés messze is van 
Pesttől; és így messze édes Anyám rendes orvosától. Baj váratlanul 
jöhet, s Békés nem is azon része hazánknak, mellyet választanunk kel
lene, ha orvos tanácsából fris levegőt keresünk. Én megvallom ha körül
ményei engedik édes szüleimnek, azt óhajtanám, igen igen óhajtanám, 
hogy valamelly közel lévő faluban egy pár nyári hónapra egy kis lakást 
bérlenének. A  Buda közelében fekvő helységek akár mellyikében p. o. 
Promontorban ; de a Pesti oldalon is, talán különösen Péczelen is 
lehetne ollyast találni. S ott mulatni, vagy Pesten költség dolgában kis 
különbség. —  Későbben, ha az erszény engedné, az volna az én forró 
óhajtásom, mellynek teljesülése nekem nagy adat boldogság volna, ha 
fürdőbe mennének, mehetnének. Nem értem ezt ásvány viz cura gya
nánt, tudom, hogy a homeopathia ennek nem barátja ; de nem is ellen
sége talán ; tehát fris levegő és szórakozás gyanánt. Vihnye, vagy Pös- 
tyén, vagy Füred, vagy mit én tudom. —  Ez nekem megnyugtatást adna, 
igen igen nagyot.

Ah miért nincs nekem sok pénzem. Van egy fürdő, de csak egy, 
melly a kőnyavalyákon bizonyosan segít. De az Olaszországban van. 
S én szegény vagyok. —  Csak illyes órákban, és ha felebarátomat Ínség
ben látom, lep meg az óhajtás gazdagság után. Magamra nézve sohasem.

Kérdi édes Anyám, kezembe adatott-é a küldött io  p ft? —  Igen, 
s nagy részben már elis költöttem. Mert rendkívüli költségeim voltak, 
egy pár köntösömet kellett újra béleltetnem stb. De nem gondolom, 
hogy nehány hétig pénznek hasznát vehetném.

Könyveket még nem kaptam. —
Hajamból küldjék? Ugyan minek? Nem kell nekem vendég haj, 

s ha kellene színében bizony nem igen scrupulosusoskodnánk ; elég ha 
barnának mondjuk, sötétebb világosabb, az mindegy. —

Viki húgom levelét nagy gyönyörűséggel olvastam. Annál kedvesebb 
volt az nekem, minél inkább emlékeztem, hogy gyermekkori barátnéji- 

/ val sokáig csak német nyelven szokott volt levelezni. A  miért egy pár- 
. --/íszor ötét is Zsuzsit is mégis pirítottam. S most már mind ketten olly 

// // jeles magyar stylusban Írnak. Ne felejtsék, —  gyakorlással haladván ez
í f  ösvényen, —  hogy a piperétlen természetesség, legszebb ékessége a 

stylusnak, kivált hölgyeknél, kiknél a nemes műveltséggel párosult 
j f  egyszerűség legbájolóbb tulajdon.
f f  De Vikim levelére egy kis megjegyzést kell tennem. Ne emlegessünk

egymás irányában holmi erényt, példát stb. —  Előttem ez úgy hangzik 
mintha önmagunkat dicsérgetnénk. Aztán én különben is megvagyok 
győződve, hogy ha a férfiú köre egészen más nem volna is, mint a 
nőnemé, családomban nincs senkinek az én példámra szüksége a végett, 
hogy sem pulyává, sem félénkké ne legyen ; annál kevésbbé lehet szó 
sülyedésről. Ezeket tehát említnünk sem kell. A  kötelesség, mellyet 
kinek kinek nemes sorsa, helyzete szerint Isten kijelelt, azon dolgok,
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sorába tartozik, miket mintegy ösztönszerün (instinckt mássig) csak 
érezni k e ll; —  ne legyen az beszéd, írás tárgyává, kikről minap Grill- 
parzer jól mondá : sinnvoll gedankenlos, wie Mádchen sind. —  De ezt 
csak ezen egyről akarom értetni ö nálok is, másról semmiről általában. —  
Viki lelkem nem vagy Te folytonos levelezésben Fáy Ferencnével? 
Nekem úgy látszik. De ezt helyeselve mondom, nem becsmérelve, ő egy 
lelkes Asszony. De úgy tetszik nekem, néha szeretné, ha ő volna Fáy 
Ferencz, Ferencz ur pedig Bernáth Anna.

Bajzának ugyan meggyűlt a Baja. Egy színház személyzetét igaz
gatni (inkább egy ármádát) literatúrai betyárokkal küzdeni (mert való
ban a toll-harcz literatoraink között és engedelemmel legyen mondva, 
mind két részről egy kissé betyár szagu). Mind kettőjöknek kívánnám, 
hogy figyelmesebben olvasgatnák a criticának azon szép példányát, 
mellyek a már régen megszűnt Mercure de Francé Decade-Conservateur, 
és a még meg nem szűnt Journal des Debats (nem akarván azokat emlí
teni, mik nálunk a contrebandok közé tartoznak) Feuilletonjaiban itt 
ott foglalvák és külön is ki vannak adva egy gyűjteményben. —  Tehát 
színház-kormányzás ; criticasteri bikaviadal, vagy ökölharcz, és végre 
feleség egy férfiúnak, ki velem együtt közel a 4ohez. Bizony meggyűlt 
a baja szegény Tatárnak!! —  Hát Ágoston Josi pajtást még sem háza
sítottátok meg?

Igen örvendek, ha báró Józsika drámája tetszést nyert s még job
ban fogok örvendeni, ha e tetszést megtartja akkor is, midőn újdonság 
lenni megszűnik. —  A mint regényei, kivált Abafija remek mű marad 
mindenkor. Egykor Írtam egy pár szót a játékszínről, s emlitém, hogy 
Jósikáról is fogok Írni valamit. Meg mondom mit akartam írni. Azt 
t. i., hogy én javaslanám neki, ne lépjen át a (Dramaturgia* pályájára. 
Maradjon azon, mellyre géniusa vezérlé. ő  ott a ,sors' választottja. 
Amott félek nem lesz. Dráma íróból könnyen lehet igen jó regény író, 
mert amannak tulajdonaira itt szükség van, s a regényben többnyire 
igen ébresztő hatásúak a dramaticus becsű részletek (mint Apafiban a 
aRózsaház* Jósikának csekély Ítéletem szerint legremekebb műve, 
kivált a «füge» jelenet, s a fejedelem utolsó szavai az apródokhoz), de 
a regény íráshoz még más egyebek is szükségesek, mellyek viszont a 
Drámában vagy nem használhatók, vagy csak igen vigyázva s röviden 
használhatók. Ide tartozik a táj s természet festő rajzoló poesis, «poésie 
descriptive* mellyet még Shakespcarenak is csak egyszer sikerült reme
kül használni Romeo és Júliában, a bucsuvételi jelenetben, hol a (virradó 
reggel* rajzolta olly isteni szép! —  A regény iró ha genialis e műben, 
minő Jósika, olly annyira egybeforrasztja műkőre sajátságait önszemé
lyességével, hogy ön magából kellene kivetkeznie, ha azokat magával 
a másik pályára is át nem vinné. Pedig mi a regényben a classicitáshoz 
tartozott, az a drámában vontatóssá, untatóvá válik, vagy annyi figyel
met feszít, amennyit a Dráma materiális terjedtségének hátralévő része 
kielégíteni nem enged. És azért a mint a Görögök Menander játékairól 
mentek át Hcliodor költeményeire s nem viszont : úgy igen nagy ritka
ság, hogy jó regény íróból jó dráma író váljék. De kivételek vannak, s 
Jósika eléggé genialis ezek közzé tartozhatni. —  Óhajtanám azonban,
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maradna a regénynél; és itt óhajtanám, ne siessen munkáival ; vegyen 
időt magának. Mert ha szabad profanus embernek Ítélni: már utolsó 
Báthoriján is megtetszik, hogy az utolsó kézt nem adta meg. Mert táj
festései igen terjedtek, magokban állók, elválasztvák ; pedig annak 
csakugyan beszőve kell lenni a történet folyamába, hogy fonalat soha ne 
szakítson egy perczig sem ; —  Bethlen charactere nem olly tisztán 
kidolgozott, nem olly szeplőtelen minden nagyra vágyástól, mint a 
história mutatja ; vannak etymologico-stylisticus hirtelenkedések is ; 
s illyes vigyázatlanságok, például: Radul egy helyütt moldvai va j
dának mondatik (a mi nem volt) más helyütt oláhországinak helye
sen. —  De ezek apróságok, s csak azt mutatják, hogy időben szű
kölködött.

lm ! Criticába elegyedten, de reméltem nem sértőleg.
Istennek áldása mindnyájunkra, s tőllem hálás fiúi kézcsókolások, 

s testvéri ölelések.
Kossuth Lajos.

Következő levelében ismét könyveket kér, hogy «végnélkül hosszú* 
napjainak unalmát elűzze :l

Junius 5. 1838.
Kedves Atyám!

Három hét óta nem kapván levelet, lehetetlen volt nem tűnődnöm, 
mig végre édes atyám Jun. 2ról írt, s tegnap vett levelével megnyugta
tott, mit is alázatosan köszönök.

Most haladék nélkül leginkább azért sietek írni, hogy alkalmat
lanságot okozzak, a mi elég baj. Mégis csak akadnak, még itt is akadnak 
holmi aprólékos szükségei az embernek, részint elkerülhetlenek, részint 
szeszély s pillanatnyi Ízlés eredményei; — esedezem, méltóztassék egy 
pár forintot küldeni; talán jobb lesz most is egyszerre 10 ftot küldeni, 
mint múlt April végével.

Hát már perem függőben léteiével csakugyan évről évre, hónapról 
hónapra tortúrát kell szenvednem? S vége sohasem szakad, —  így vagy 
amúgy? I4ik hónapja, s mégis csak azt sem láthatom végképen eldöntve, 
ha szabad lesz é magamat oltalmaznom, vagy nem. Az úgy nevezett 
igazságszolgáltatás különféle időkben, különféle országokban, különféle 
rendes példákat mutat, de mind együtt véve, ennek hasonmását nem 
tudom a históriában ; pedig a mi a históriát ille ti: ha nem épen olly 
joggal is, mint gróf Majláth János egykor a diaetán, de talán némi kis 
joggal énis elmondhatom : «in qua me non mediocriter versatum esse 
sentio*.

Olvasás dolgában igen óhajtanék jobban lenni, végnélkül hosszú 
napjaim unalmában. Mlgos Director úr két hét előtt szives volt ugyan 
két kis német Brochurát küldeni. 1. Die Religionsbeschwerden auf 
dem Reichstag 1833. 2. Das Urbarialgesetz historisch und politisch

1 W  29— V A , 1706 : 29.
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erlautert. Jószándékát a tisztelt küldő úrnak igen elismerem. De 
valóban mind a kettő igen sovány eledel. Az első egy olly izetlen logicát- 
lan nyomorult excerpta, mellyben árnyékára is alig tudtam reá ismerni 
az érdekes vitatásoknak. Mert a legjobb beszéd is olly összefüggési 
vonal nélkül van kivonva, hogy egyik pont a másik után úgy áll, mint 
czipőn a sarkantyú, vagy ököl a szemen. —  Aztán hibákkal is telve van. 
—  A második, mennyiben az igen igen ismert t. czikkelyeknek szórni 
szórai fordítása érdekes nem lehet én nekem, mert hiszen annyit foglala
toskodtam velük, hogy szóról szóra tudom könyv nélkül. Magyarázat- 
jaiban itt ott van jó is, de az uralkodó alapelv hibás. Mert azt, hogy a 
magyar jobbágynak azért adatott volna 1715-ben illy s illy datiák mel
lett a telek, hogy abból az ország terheit viselje : históriánknak is tör
vényünknek minden lapja megczáfolja. A ki ezt irta, sohasem vizsgáló
dott a magyar jobbágy s magyar adó-rendszer históriájának mezején. 
Reám nézve még azért is érdektelen olvasás volt, mind kettő, mert ha 
a legjobban volna is írva csak olly dolgokat mondhatna, a mellynek én 
munkás tanúja valék, s miket úgy szólván szóról szóra tudok könyv 
nélkül. —  De enfin legnagyobb commoditással is legföllebb két napi 
olvasás lehetett.

Elfelejtettem, hogy édes anyám Fesziért és Müllert vissza kérette. 
Valóban azt hittem már rég vissza adattak Balogh urnák, mert nálam 
mintegy 6 hónapja, hogy nincsennek. De én elfelejtvén tiszt urakat a 
visszaküldésre megkérni, kétségen kívül nem tárták sürgetősnek a dol
got. Most tehát megkértem méltóztatnának vissza küldeni.

De ritkán akad az ember jó saruvaróra. Ennek a mesterségnek is 
vannak bizonyos titkai. A  küldött topánka csinos v o lt ; de bár keleténél 
nagyobb volt, még is kényelmetlenül zsibbasztott. Azonban alig hordtam 
két hétig, már az örökké épen nem tartó everlasting (ez az angol szó 
annyit tesz : örökké tartó) felül a lábfejen, hol erő épen nem éri, szét 
foszlott, megrepedt. —  Ázott kelme lehetett ez is. Semmi. Befoldattam. 
Nem kell más.

Újhelyi pereink nem végződtek?
Édes Atyám egészen magában maradt, vagy valamellyik testvérem 

itt maradt gazdasszonynak? —  Mikor váratik haza édes anyám?
Ha csak magában van édes atyám, ne fárassza kezét írással. A  válasz 

várhat. A  kért pénzt pedig levél nélkül is át lehet küldeni. —  Atyai 
kezeit fiúi szeretettel csókolom. Engedelmes fia K. Lajos mk. Fogporom 
is elfogyott régen ; s kimenvén a napra, néha hasznát venném nyári 
kalapomnak, ha még meg van.

A  következő, junius végén kelt levélben feltűnik, amit Kossuth 
saját «fekete komorságáról* és rezignált hangulatáról ír ; de ez nemcsak 
a fogoly deprimált óráira v a ll: élete más korszakából is vannak ily 
nyilatkozatai, oly időkből, amikor egyébként tervektől és tetterőtől 
duzzad.1

1 w  30. —  V A , 1706 - 30.
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Junius 26. 1838.
Kedves jó Atyáin!

Hónap neve napja van. Már második, mellyen fiúi hálás szeretetem 
csókját kezére nem nyújthatom. Sót jó kivánásimat is, és könyörgése
met az Istenhez édes atyám tartós életéért, egészségéért nyugalmas 
gondtalan megelégedéséért, és a nehéz zivatar után boldogabb napokért, 
szinte remegve teszem ; mert csaknem mindennél, mi az emberi kebelnek 
menyországa, az elfásulásig tapasztalám, hogy a sorsnak mintegy kedve 
telik azt amit én óhajtok, annál bizonyosabban megtagadni, mentöl 
forróbban óhajtám s óhajtom. Magamra nézve érzést fagylaló csalódá
sok után rég kialudt az óhajtás keblemből egészen. Csak egy maradt 
tiszta, mint az üdvezültek imádsága : édes szüléimét, testvéreimet 
boldogokká tenni, s midőn ennek talán már útjában lettem volna, 
midőn a szerencse talán homlokomról az örökös —  úgy magamnak, 
mint édes enyéimnak utálatos —  fekete komorság fellegeit is (sok testi, 
több lelki szenvedés bélyegét) lassankint lesimitandó, s ezzel jó szüleim 
boldogságukra tán legtöbbet teendő vala a k k o r.------ De hiszen lehe
tetlen, hogy a végtelenül jó és kegyes Isten egy kis jót számunkra is ne 
rendelt volna,s bár félek «die Schuldverschreibung lautet an die Todten »; 
azonban reméljünk. Hisz a remény magában is boldogság. Az Isten áldja 
meg édes jó Atyám.

Édes Anyám! (dátum nélküli) kedves leveléből nagy örömmel 
értettem, hogy a kirándulás és szabad levegő egészségére olly kedvező 
hatással voltak. Ép ezért kellene tanácsomat a mezei lakra nézve követni; 
mert a farkas egyszerre nyolez napra valót enni, a teve pedig inni tud 
ugyan, —  de hogy az ember tíz nap alatt egy évre való levegőt színi 
tudjon, arról Buffon halgat.

Bort nem iszom. Semmi színben és semmi alakban. Máris reszket a 
kezem nekem is ; pedig sem bort, sem kávét sem semmi nemű szeszes 
italt nem iszom. Ha mégis remélhetném, hogy becsületes korhely vál
hatnék belőlem megpróbálnám ; —  de ehez nincs reménységem, mert 
a bort jó Ízűnek nem találom. Gyümölcsöt nem szükség küldeni; kivé- 
vén (ha majd lesz) jó görög és sárga dinyét. —■ Pénzt kérni fogok, ha 
szükségem lesz. Semmi nemű havi pénzt el nem fogadok. De lábravalóim 
szakadozni kezdenek. Két szakálos pipát kérnék ; a legszakálosabbakat, 
t. i. a : Somsich és Kubinyi félét.

Édes Emíliám sorait igen szívesen köszönöm. Nem csak örvende
tesek, de meglepők is voltak ; mert nem is tudtam, hogy itt van. Mit 
azonban szeretek, valamint szeretem gondolkozását és azt is, hogy a 
levelezés illy utján semmi bizodalmas ömlengésekre nem bocsátkozik. 
Csokolom öt, férjét s gyermekeit. De a kis fiút más imádságra tanítsa 
édes anyám.

A  válasz, mit pörömre nézve a Husvét előtti törvényfolyam egy 
részén, egy egész törvényszüneten és a husvét utáni egész terminuson, 
összesen 4 hónapon át tartott várakozás után a Directoratustól szóval 
kapott édes anyám, a béketürésre nagy próba kő. E  hosszasságból az 
adandó replicának eltérő tartalmát gyanítom. Ollyan lesz az, hogy arra
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felelnünk csak a törvényes szabadság vissza adásával szabad, lehet, 
és illik. Benyovszky urat tehát (szives tiszteletem mellett arra 
kérem, hogy ha most a törvényfolyam végével foglalatosságai ennyi 
idő vesztegetést megengednek, legyen szives engem meglátogatni; hogy 
némelly ideákat neki átadhassak, mellyeket a fiscus replicajára (akár 
mi legyen is abban mind egy) bölcs ítélete szerinti módon használ
tatni kívánok.

Mit ért tulajdonkép édes anyám a nagy anyám örökségét illető 
nagy pör iránti kérdésében? bizonyosan nem tudom. De adok annyi fel
világosítást, mennyit adhatok. —  A Gróf Czobor ház férfi ágon kihalván, 
jószágai közül az Éleskői vár és uradalom (Scharfenstein) a herczegi 
gróf Battyányi ház kezénél maradt. A kir. fiscus azt, mint (állítólag) 
csak férfi ágot illetőt perié, eredetileg Herczeg Fülcp, később gróf János 
ellen, kire az osztályképen szállott ; ő  magát azzal védelmező, hogy 
Éleskő leány ágot is illet, a Czobor familában. Mi a Beniczky, Prónay, —  
Jáncsy, —  Révay ágon Czobor maradékok lévén, következőleg Éleskó 
minket illetvén ; ha Battyányiak osztályosaink illető részben (pedig 
gondolom azok), ha pedig azok, úgy egészen ; nagy anyám testvére 
Beniczky Sándor gróf Battyányit perbe fogta. Én, édes atyám, György 
bátyám és szegény Simon bátyám árvája részéről ingcráltam 1823-ban 
vagy 24ben saját kezemmel. Az 1827^ diaeta végével Korláth baráto
mat ügyvédül kértem meg. 1836-ban Pestre kerülvén kerestem a port 
s nagy bajjal leltem is egyet, olly cziműt, s olly tárgyút, de valami meg
foghatatlan metamorphosisnak kellett vele történni; mert ebben sem 
kezem írása, sem nevem, ingessionk pedig eredetileg Korláth által 
leírva ; s csak 1828-ban vagy i829ben s az árva részéről hibásan is. —  
A  dologban masamáta van, mellyel alkalmasint összefügg, hogy midőn 
édes atyámék s Sámuel nagy bátyám utáni osztály végett i825ben 
Thuróczban voltak, Beniczky Sándorné közös Archívumunk közlésétől 
haszontalan ürügyekkel vonakodott. —  Hallottam hogy Battyányiék 
bizonyos Czobor örökség iránt a kir. fiscusnak egyezést ajánltak ; melly- 
ből azonban (mondják) semmi sem lön ; mert 3— 4. százezerre liquidált 
summa soknak találtatott. —  De Élesköt illeté-é ez, vagy más Czobor 
örökséget? (mert egy kir. fiscustól tudom, hogy Czobor just illető több 
igen tetemes perek vannak a táblánál, de Czimjöket nekem mint Czobor 
örökösnek nem akarta megmondani) azt nem tudom. Annyi bizonyos, 
hogy Éleskő iránt Beniczky Sándor nagybátyám két port nem kezd
hetett ; hanem ha úgy, hogy a meglévő pör csak fél Éles körül szólván, 
a másik talán a másik feléről szólana, mellyhcz Holics és Sassin is tar
toznak, hajdan őseink, most (M. Theresia Császárné ajándékából, mely- 
lyet iső Ferencz császárnak tőn) a felséges uralkodó ház patrimonialis 
birtoka. —  Az a nagy pör tehát talán a k. fiscus pőre Battyányi ellen, 
melly minket annyiban érdekelt, hogy Documcntumainkat onnan 
menthetjük. Valami csak lesz e dologból, s ha semmi különös akadály 
közbe nem jő, remélhető hogy testvéreim unokái 60 év múlva a 7 vira- 
tus előtt transigálandnak Battyányiakkal. Még tetemesebb volna a 
Jáncsy örökség, mellynek azonban az 1714: 8óben említett egy része 
iránt irományainkat nem tudtam ki kapni a K. Camara levéltárából,.
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hova a Neoacquistica commissórtól kerültek. —  Küldöm fiúi kézcsókomat 
s testvéri öleléseimet. K. Lajos mk.

Családi ügyekről van szó ezután.1 Kissé bántja Kossuthot, hogy 
húga eljegyzését csak utólag tudta meg. De kéri, ne várjanak a házas
sággal, amíg ő kiszabadul. Hónapokkal előbb, egy januári levelében, 
éppígy arra kérte húgait, hagyjanak fel szándékukkal, hogy nem mennek 
addig mulatságba, míg bátyjuk fogva van. Egészségi állapotára is kitér. 
A zárt életmód következménye volt, hogy már régóta szédülésről, álmat
lanságról, fejfájásról panaszkodott. Kossuthnak láthatólag igen rosszul 
esett az is, hogy Benyovszky nem foglalkozott olyan odaadással a peré
vel, mint azelőtt. Valószínű ,hogy Benyovszky nem tudta egészen helye
selni Kossuth makacs ragaszkodását eredeti áláspontjához.

Julius 4. 1838.
Kedves jó Anyám!

Szeretem hinni, hogy Luiza húgomat választásában nem csak egye
dül hajlandóság vagy épen vak szenvedély vezette, hanem hogy egy 
fontoló tekintetet áldozott azon napoknak is, miket (mert ifjúságunk
kal hervadnak el ifjú érzelmeink) rózsa szinü szerelem nem fog többé 

J  szépíteni, s mellyek gyakran olly mondhatlanul komorak, ■— ha nincs
a mi elfoglalja ember keblében a helyet, mellyet az enyésző szerelem 
üresen hagyott. És szeretem hinni hogy jó szüleinek helyeslése szentesíti 
választását. És e hitben a mint mondhatlan örömmel olvastam a (nem 
tagadom) váratlan tudósítást, úgy küldöm enyészhetlen testvéri szere
tetem legjobb áldásait. És reménytelve teszem a z t ; mert az örök 
gondviselés annyi boldogság kútfőit helyező az ember keblébe, hogy e 
tekintetben igazán kiki saját szerencséjének kovácsa. Az önfeláldozás 
resignativus pályája csak keveseknek (s jó hogy csak keveseknek) van 
ki tűzve, s ennek körén kívül az élet kevésbé zajos, kevésbé viharos. 
Fő feltétel a munkásság ; ebből egészség ered, egészségből a vidor nyu
galom, minden örömök kútfeje. A  ki keble nyugalmának drága kincsét 
fényért, gazdaságért áruba nem bocsátja, s így magával mindig tisztá
ban van ; a ki képzelt szükségeket nem teremt magának, s velők meg 
annyi kínzó ördögöt nem idéz elő ; a ki vidor szívvel fogadja a keveset, 
mit a szerencse szűk keze nyújt s nem zúgolódik, miért nem több, hanem 
örül, hogy nem kevesebb, a ki állapotjának hasonlitgatásába nem bocsát
kozva, nem panaszkodik, hogy az Isten őt cherubbá miért nem alkotá, 
hanem hálásan örvend, hogy féreggé nem alkotá; az illy ember —  
kivált azon gyengéd viszonyok körében, miket csak a házasság nyújt, 
s mikhez hasonló élet fűszert az élet házasságon kívül nem ad hat; —  
az illy ember hamar boldog lehet; pedig a boldogság sokakban csak 
magától függ. —  Isten áldja meg e boldogságot édes Luizámnak, s 
jövendő férjének bő mértékben; a részvét, bizodalom s kölcsönös 
engedékenység fogjon kezet a szeretettel boldogságuk oltalmában ; —

* W  31. —  V A , 1706 : 31.
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a mi engemet illet, ha Isten számomra még csak egyetlen egy munkás 
napot feltartott i s ; hogy az s annak minden ereje, sikere, hazámé s 
testvéreimé, arról bizonyosra tehetem.

De azt olvasom, hogy Viki húgom egybekelését az én állapotom 
úgy nevezett jóra fordulásától akarja felfüggeszteni. Én e gyengédség 
kútfejét értem, érzem s becsülni és érdeme szerint méltatni tudom, de 
szükségem van ezt elevenen szemem előtt tartani, nehogy kénytelen 
legyek öt szerencsétlenségről vádolni. Mégis csak (ha nem átok legalább) 
hiba természetemben, hogy az én keblem melegét olly hideg külső fedi, 
hogy olly kevéssé közlékeny vagyok. Ali engem senki, senki sem ismer. 
Még testvérem sem. Vagy mondanom kell-é, miképen engem koránt sem 
az aggaszt, hogy minő jövendő vár én reám ; hanem az : minő lesz ked
ves enyimeim jövendője ; —  ha töredékeny testi erőm lelkem erejével 
a versenyt nem győzvén, korában öszveroskadok a viszontagságok alatt, 
mint szeretném? mondanom kell-é, hogy a gyámolatlanság ábrázolat ja, 
melly ez elmélkedéshez csatlakozik ébren s álmomban üldöz, mint egy 
pokolbeli rém? mondanom kell-é, hogy engem nagyobb boldogság alig 
érhet, mint azon bizonyosság, hogy ismét egy testvérem olly állapotba 
jött, hol az élet viszontagságai között nem fog egyedül elhagyatva 
állani, mert a férj legtermészetesebb védje s oltalma a nőnek ; —  és 
mégis midőn hatalmában van nekem e vigasztalást nyújtani, mellemről 
egy malomkő terhét levenni; akkor fonák érzelgésböl vigasztalás helyett 
ürmöt n y ú jt; könnyítés helyett terhelni akar, azon gondolattal, hogy 
az én politicai gondolkozásom, az én állapotom áll késleltető gát gyanánt, 
boldogsága frigykötésének útjában. Ó pfuj pfuj. Ez ha akaratlan, sőt 
tiszta kútfőből eredt fonákság nem volna : nagy szerencsétlenség volna. 
Én nem panaszkodom azon osztályrész ellen, melly nekem a földi viszon
tagságokból jutott ; ha az Isten nagyobb terhet mért bölcsessége szerint 
én reám, mint másokra ; talán azért tette, mert erőt is többet adott, 
mint sok másoknak ; de —  gondolom —  annyit kisszivüség bélyege 
nélkül szabad mondanom, hogy terheim eléggé nagyok, s épen nem 
szükség őket az által súlyosítani, hogy testvérem, kinek boldogságáért 
szív véremet adnám, illy gondolatot gördítsen reám : én vagyok az 
akadály, melly rendeltetése teljesülését gátolja.

Azért édes anyámat is kérem, ne írjon s gondoljon így : «halasszuk 
a mig lehet —  hanem inkább : «siettessök a mennyire lehet*. Ha kezeim 
szabadok volnának, ha élnék, ha tehetnék, a kíházasítás költsége nem 
volna akadály; s Vikim legföllebb közös névnapunkon oltár előtt állana ;
—  de igy átkozott tehetetlenségemben legföllebb fogamat csikorgathatom 
Ha jól emlékszem, Rozgonyiné elleni pörünk késedelmének okául egykor 
azt adá ügyvédünk, hogy egy 600 ftos positió, mellyet az eredeti 4000 
fton kívül a kérdéses ház szerzeményes árába fizettem, vitatást szenved ;
—  ha ez az akadály, kívánom, hogy ő erről, s minden még kétséges 
summáról vagy lemondjon, vagy azokat külön pörre tartsa fel, csak 
vége legyen. Ha csak két héttel siettethetjük is ez által Viki öszvekelését, 
nem is áldozat, ringy rongy csekélység.

írja édes Anyám, hogy Vikim vőlegénye becsületes ember, hogy 
vagyonos szülék gyermeke ; hogy jó reményű ügyvéd, hogy Pozsonyban
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v o lt ; s engem ismert ; (a mint hogy különös mesterség is volna az 
1832/6-ki diaetán lenni, s engem ism erni:) de mind eböl még nehéz 
kitalálni, a mit édes anyám felejtett megírni, t .i .  ki az én leendő sógorom.

Megegyezésemről, helybenhagyásomról kár vala említést tenni. 
Ez olly szint vet reám, mintha én olly jogokat követelnék,mik a testvéri 
szeretet körét haladják. Pedig hogy megegyezésem a dologhoz nem múl
hatatlanul szükséges, eléggé mutatja az, hogy húgom már jegyet is 
váltott mi előtt én ez egészről csak szót is tudtam volna. Azonban, ha 
valaki azt gondolná, hogy az én helybenhagyásom némileg mégis a dolog
hoz tartozhat, —  én azt hiszem erről jegy váltás előtt kellett volna 
szólani; és eszembe jutván, mikép Mili hugonról is azt, hogy meny
asszony, Pozsonyban idegenektől hallottam, egy hónappal előbb, mint ö 
tudósított ; —  azt hiszem ha Viki húgom nehány hét előtt ennyit irt 
volna : Rendeltetésem küszöbén állok ; Jun. 17-én jegyet váltandó ; 
hogy teljesen nyugodt legyek boldogságomban, kérem áldásodat» —  
ez talán nem lett volna épen túlságos gyengédség ; ha tulajdonkép 
szükséges nem volt is ; és ezen testvéri viszonyú közlést a szóbeli izenet 
(melly különben is szintúgy csak jegyváltás utáni lett volna) sem lehete 
kipótolandó, mert illyesmi egy harmadik szájából mindig csak újság s 
nem egyéb ; Pesten arénát építettek : az építés lassan halad, húgod 
férjhez megy stb. —  Ne vélje azonban sem édes Anyám, sem Luizám, 
hogy neheztelek. Isten látja lelkemet. De mi férfiak, kik könyvekkel, 
tudományokkal sokat barátkozunk, egy kissé pedánsokká leszünk, ha 
a sylogismust hátulról kezdik s a köpenyegről eső után szólanak. —  Kérem 
édes jó anyám, erre egy szó választ se kapjak ; a testvéri szeretet contes- 
tatioira nincs szükség ; azt különben is tudom s nem is szeretem ezeket 
mostani módú levelezésünk útjára k iten ni; mentségére pedig kevésbé 
van szükség ; mert testvéri áldásom szint olly szives most mint előbb 
lett volna.

Junius 26-án írtam édes atyámnak. Tiszt urak szívesek voltak leve
lem átküldését siettetni, nehogy édes jó atyám nevenapját azon kelle
metlen érzéssel töltse, hogy fiának a tiszteletre méltó ősz atya eszébe 
sem jutott. —  Pedig mégis igy töltötte, mert levelem —  mint látom kéz
nél még 29-én sem volt. —  Perem 4 hónapig a fiscusnál; én az alatt 
fogságban, s Ígéretül csak annyi, hogy a törvényfolyam lefolyt, s perem 
még csak át sem adatott. Végre tisztelt barátom s ügyvédem elutazik a 
nélkül, hogy meglátogatná az őrajta kívül mindenkitől elzárt védenezét ; 
s ha csak ennyit is szóllana: ^Barátom 5. hónapja, hogy nem voltam nálad, 
hiában dolgom volt, de most elutazom, nincs é valami kívánságod, mit 
teljesíthetnék, mig itt vagyok, vagy mire nézve visszajöttömig előké
születeket rendelhetnék». — Azonban jól van a mint van. —  Az emberi 
értelem halad. Seraingban Cockerill John gyárában csak nem minden 
munkát gépelyek tesznek, az érez ásástól a sróf csavarásig. Én reméllem, 
mahónap oda jutunk, hogy minden morális és intellectualis, és hivatalbeli 
kötelességeket gépelyek teljesítsenek. —  Miért is nem? hisz egy jó gépely 
kész ember, kivévén, hogy szive nincs, a sz ív  pedig mai világban igen. 
felesleges portéka. Mi bolond vagyok én kívánni, hogy az én ügyem, a 
k. fiscus, vagy akár mi más előtt olly fontos legyen, mint én előttem?
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Balogh Dr. urat szives barátsággal tisztelem, kérem vessen egy 
pillantást a képre, melly Íróasztala fölett függ; s ha látja, hogy maga 
Hahnemann is tar agyú, megfog bocsátani, ha avatatlan létemre kétel
kedem, hogy tudmánya a kopaszságot képes legyen orvosolni. Ha képes 
volna, most midőn az ifjak olly hamar vénülnek, azonban öregeknek 
látszani a vének sem szeretnek, és age is nőt privileged against folly 
minden homeopata kis idő alatt legalább is millioner volna. Az én hajam 
elmenését megakadályozni pedig még azért is igen bajos, mivel már 
elment, s az az egykét szál, melly még imitt amott leng, mint kopár 
sziklán a fü, ez non mcrita la spera. Nem is tartaná meg egyébb, mint 
talán a borotva. Hanem már gyomrom tekintetében örömest hajlok 
tanácsára, sőt kérem azt. De magamról csak annyit mondhatok : nem 
vagyok eléggé rosszul, hogy betegnek mondhatnám magamat; nem 
is eléggé jól, hogy egészségesnek. Étvágyam soha sincs; s ha eszem, 
csak mechanice cselekszem; mert délben enni szokás, mint éjjel feküdni; 
ha szemeinket nem hunyjuk is. Nyelvemen 4 esztendő óta soha nem 
tágít egy kés foknyi vastagságú dér ; minden reggel olvasztom, vakarom, 
kefélem ; felsem veszem, aztán örökké köpködök, mint a macska. De a 
mi legfőbb, igen lankadt vagyok mindig ; hanem különössen egész reggel 
s délelőtt igazán gyenge. Gyomromban mindig igen kellemetlen érzés 
lakik ; azt gondolnám, ehetném, pedig nem igaz ; mert ha ételt hoznak, 
nem jól esik. Csak a gyümölcs-étek esik jó l ; és a nyers gyümölcs is, ha 
gyomorfájás nem követné. — Szives köszönettel fogadom orvosi segedel
mét ; ha igazán hiszi, hogy radicaliter segíthet; különben foldozgatás 
miatt nem örömest szenvedném az orvoslás alkalmatlanságait. El tartok, 
mig élek. Tovább nem kell. Sz. Pál szerint testestül feltámad az is, kit 
a farkasok megettek. —  Egy font Iiomeopathicus cocoládét kérnék 
aláson Pregárdtól. Nem tudom, mit egyem reggel, a tejet már igen 
unom. —  Cura alatt mennyire szabad a dohányzás?

Ágoston barátomnak mondja meg édes anyám : széles a világon 
senki sem vesz szívesebb részt boldogságában mint én. —  Ne szégyelje, 
hogy könnyezett izenetekre. Be boldog ő, hogy falun fog lakni. Heureux 
ceux qui aiment la natúré ; ils la trouveront, et ne trouveront qu’elle 
au jour de l'adversité!

Küldöm fiúi kézcsokolásomat, testvéri öleléseimet édes anyámnak 
engedelmes fia Lajos mk.

Egykor gyászkeretben jelent meg az Országgyűlési Tudósítások 
azon száma, mely Kölcsey távozásáról adott hírt. Most, amikor Kölcsey 
az élők közül költözött el, Kossuth szárnyaló stílusú levélben búcsúz
tatta; e sorait is közzétették a Társalkodóban.1

Septemb. 8. 1838.
Kedves Anyám!

Alig tudok magamhoz jőni. Azt gondoltam, megedzettek a viszon
tagságok, hogy elvonulhat fejem felett napfény és zivatar, mint a szikla

1 W  32. —  V A . 1706 : 32. E red etije  K J  45.
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felett elvonul; —  pedig sírnom kellett, mint az anya vesztett gyermek 
sir. —  Kölcsey meg halt? miért nem inkább én? miért nem inkáb száz 
illyen mint én? kinek hamvait legföllebb csak családi könnyek áztatnák ; 
de üresen hagyott helyét nemzetben emberiségben kipótolni olly könnyű ; 
miért épen ő, az egyetlen, a kipótolhatlan ? —  Olly socratesi bölcsesség ; 
s olly roppant tudomány olly igénytelenséggel (Anspruchslosigkeit) 
olly catoi character annyi szerénységgel; olly meleg emberszeretet, oly 
minden emberi salaktól tiszta szellemiség, és személyesített erény, olly 
gyermeki szelídséggel; —  mikor volt, hol van s mikor lesz? 0 neki 
homlokát ugyan már éltében a halhatatlanság koszorúja övedzé ; mert 
a Kölcsey név tisztelve lesz, mig magyar lesz ; de csak mi a szerénynek 
meghittebb barátai tudjuk, mit vesztett a tudós világ azzal, hogy még 

* io — 15 évet nem élt. —  A munkáknak, mellyekre mint szerette mondani,
eddigi egész élete csak clökészülő iskola volt, ezeknek nem lét esülhet ése 
nem nemzeti, hanem európai veszteség. —  És én, én minő barátomat 
veszítettem! Isten! be súlyosan fekszik ostorozó kezed mi rajtunk.

Sebes kapitány ur nehány napra elutazik ; az alatt én írni nem fogok, 
de szeretnék tudósítást kapni, ha a Sept. 2-án küldöttem irományok 
kézhez jutottak-é. —  Balogh Dr. úrnak szives köszönetemet újabb 
szereiért. De hajam menését annyira nem állítják meg, hogy 60 szálat 
számolhatok egy egy fésülésnél.

Küldöm fiúi s testvéri csókjaimat, —  Lajos mk.
Majd felejtém megköszönni a jó dinyéket.

A következő levélben Kossuth egyebek közt Pécely magyar históriá
ját bírálva elmondja,milyennek szeretné ö az ilyen történelmet; ir azután 
arról, hogy a történelmi drámákban valami alapelvnek kell rejlenie. 
«Én egy szóban mondom ki, mellyet itt kívánnék, s ez a szó ; Magyar- 
egység.1 A V

Septemb. 27.1838.
Kedves Anyám!

Minél inkáb aggódtat, —  s édes anyám nyugasztalásai mellett is 
még mindig aggódtat Luiza húgom súlyos betegsége, —  annál inkáb 
köszönöm, s jövendőre is kérem miként létéről a gyakori tudósítást.

/ Csak egypár szóval,minden levélforma nélkül bár.Talán megadja az Isten,
\J hogy a szokatlanul szép ősz a kerti levegő, de folyvást használva ; a jó

ivó viz, s kútvizzel gyakoribb mosodás, s utána mozgás, hogy a börgözöl- 
gés elmozdítva, s meghűlés távoztatva legyen, elhárítják a terhes baj 
következéseit.

Én úgy vagyok, mint mindig. Nem beteg, teljességgel nem beteg, 
s még sem jól. A bélrendszer erőtlensége, a rendetlen változó emésztés, 
az ebédutáni lankadtság, a soha nem tiszta mindig fejér nyelv, néha 
főfájás, igen csekély s többnyire csak gyümölcsre, tejie, vízre terjedő 
étvágy, mellynek kielégítése mindig kellemetlen érzést vonz maga után, 
egy két nap türhetőn más egy kettő ismét kellemetlenül; ez mind csak 
úgy van, mint v o lt ; pedig —  kevés kivétellel —  már évek óta volt, s

* W  33. —  V A , 1706 :33.
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igy is marad, ha csak valaki újjá nem teremt, s pedig lelkileg is, t . i .  
hogy semmi ne érdekeljen, s eként minden súlyból kivetkezett lélekkel és 
a mellett tömött erszényei, Nápolyból Islandig, Londontól az Édei 
Maskatig, Sweicztól Panamáig kedvtelve kalandozhassak. Mint hogy 
pedig az első erkölcsi, az utóbbi physicai lehetetlenség, nem csoda, hogy 
a leggondosabban óvakodó diaeta mellett is az orvosszereknek épen 
semmi hatását nem tapasztalom ; ha csak azt nem kell vennem hatásnak, 
hogy rosszabbul nem vagyok, mint évek óta lenni szoktam. Azonban nem 
vagyok idegen tovább is élni a szerekkel. Orvosságom holnap elfogyott.

Kérem édes anyámat, többé sem dinyét, sem csokoládot ne küldjön. 
Az első már idejét múlta, s már nem jó ; a másikat szivemből meguntam. 
Már az utolsó küldet is hever. Jobban esik a hideg nyers tej. Ha még 
io  évig élnék, reá szoknék úgy élni, mint az ó világ patriarchái főtt étek 
nélkül. —  De egy pár forintnak ismét hasznát venném már.

A  Directoratustól könyveket nem kaptam, kérem is édes anyámat, 
ha kedvemet akarja tölteni, ne kérje, ne sürgesse. Fel teszek azon urakról 
annyi méltányosságót, hogy ha magoktól tehetnék, sem ennyi sürgetést 
nem várnána^^em —  ha küldenek —  nem küldenének úgy, mint eddig ; 
például egy munkából a 3. és 8-ik, a másikból a 2-ik és 3-ik kötetet, a 
többi nélkül. —  Inkáb nem olvasok, mint ennyi sok alkalmatlankodást, 
ide amoda, Isten tudja hova jelentgetést, assignálgatást, s mit én tudom, 
mit okozzak.

A  miket édes Anyám küldött, u. m. a Gráffenbergi leírást, Péczely 
históriáját, és Szigligeti Gyászvitézeit, minthogy elolvastam, köszönet
tel vissza küldöm. Méltó hogy az elsőt is megolvasta édes atyám.

Péczely históriájának literaturánk mezején igen szívesen örvendek. 
Jeles compendium, mellynek még egyszer átnézve, s itt ott kijavítva, 
változtatva, több kiadást kell érni. Én a munka becsét, érdemeit teljesen 
méltánylom, és szerzőjét tisztelem. Ámbár némellyekből többet, némely- 
lyekböl kevesebbet, némellyeket máskép óhajtanék. Például: többet a 
nemzet történeteiből. Több századokon keresztül alig van egy nemzeti 
emlékezetesség, egyetlen egy magyar polgár neve említve. Alig van a 
királyén kívül más név említve. —  Én nem gondolom, hogy honunk 
történetei ennyire szegények lettek volna, emlékezetre méltó belső 
tekintetekben; nemzeti charactert ábrázoló vonásokban; említésre 
méltó embereken, s ha az eddigi compilatorok e tekintetben nem nyúj
tottak anyagot a tudós szerzőnek, annál nagyobb az ösztön búvárkodni 
a homályban ; annál szebb lehet a dicsőség. Többet kívánnék a nemzet 
characterét, időszakonkénti erkölcseit, szokásait, belső nemzeti életét 
ismertető vonásokból (mint például Ulászló és 2-ik Lajos korából van, 
de előbb az egész Árpád házi időszak, sőt Nagy Lajos alatt is —  úgy szól
ván —  semmi sincs a munkában) többet kívánnék arról, miként olvadt 
az Árpád ház korábóli alkotmány s vele a nemzet politikai élete által 
az eredeti alkotmányunkkal olly rosszul egyező feudalismusba, s tb .; 
és ezekből pedig többet kívánnék mind a mellett, hogy a szerző mottó
ját s élőbeszédét olvastam; mert ezek helyett kevesebbet kívánnék 
azokból az apró cseprö egy pár ezer zsoldosokkal, nemzeti érdek, nemzeti 
mitől maga Hugó Victor visszaborzadna, bár Lucretia Borgiát irta is.
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befolvás, nemzeti erő nélkül vitt privát tréfa hangocskákból, mcllyek a 
magvar nemzetet akár histoiiai, akái politicai, akár katonai, akar belső 
életi tekintetben olly igen kevéssé ismertetik. Végre némellyeket más
kép óhajtanék. Mert juris publici nézeteit itt ot historice hibásaknak 
Ítélem. Például: mi a nemeseknek az arany bulla szerint külföldön 
hadakozási kötelességéről mondatik, egészen hibáson ; nn a var-jobba- 
gyokról állíttatik, nem egészen helyesen van mondva ; a k. varosok 
politicai származásukról semmi nincs mondva ; Nagy Lajos törvényéinél 
pedig épen dicsérve és helyeselve van az (mivel nem helyes szempontbo , 
a kilenczedröli törvény pedig a valósággal épen ellenkezőn van_ felfogva), 
a mi az úgy nevezett ősiségnek eredeti alkotmányunk előtt ismeretlen 
elvét feudális szellemben behozván, azon maiglan tartó átoknak, mi
szerint jószágot teljes biztossággal sem bírni, sem szerezni nem lehet ; 
s ezzel a józan status-gazdálkodási elvek gyokerestoli kiforgatasanak 
lett kútfeje ; s ezért nem helyeslést hanem olly független s méltósag-teli 
Ítéletet érdemelt volna, minőt a szerző a vizsegrádi történet, s a Lajos 
alatt Kassán tartott Lengyel diaeta felett olly szépen, olly erossen, olly 
tiszteletet érdemlőleg kimondott. —  Végre stylusára nézve is (kivált a 
hol compilál, s excerpál inkáb, mint saját leikéből merít mert itt nala is 
igazolva találom azt, mit egy híres franczia író mond : Quand 1 áme est 
clévée les paroles tombent d’en haut et l’expression noble suit toujours 
la noble pensée) mondom stylusára nézve is, kivált etymologiai szóhe
lyezési és constructivus tekintetben, de arra nézve is.hogy a közbeszéd
ben! kimondást, s ebben a Debreczeni dialectust néhol betűről betűre 
magáévá te sz i; a philologusoknak lehetnének némelly észrevételeik, 
mellyeket azonban valamint azt is, a mi tartalmi tekintetben netalán 
helyes volna inkább tanulni, mint bírálni óhajtó jegyzetemben ; jeles 
munkájának második kiadásánál a tudós szerző maga legjobban ki íog

^''szdgH geti drámájából örömmel láttam, hogy a szerzőben sok van, 
a mi őt gondos stúdium mellett idővel jeles dráma-költésszé képezheti. 
Nem kétkednék «Gyászvitézeit» is a jövendőre tőle joggal remélt jeles 
színmüvek közzé számítani, ha végig ollyan volna, minő az első felvonás. 
Ezt én igen jónak, sőt a darabra nézve szerfelett is jónak találom, mert 
mind bonyolódás, mind oldás, és character-festés tekintetében annyit 
Ígér, annyi várakozást gerjeszt, a mennyit később ki nem elégít, sót a 
mint előbbre halad, érdekben is veszít, színezésben is halványodik, s 
én a tervet, mellyet magának készített, dramatice kidolgozottnak nem 
találom, ügy látszik, az ujjabb franczia dramaticusok iskolája lebegett 
írás közben lelki szemei előtt, de ennek (bármennyi kifogásunk is legyen 
különben ellene) az az érdeme tagadhatatlan, hogy a legutolsó perczig 
indulatfeszítő bizonytalanság ingerültségében tud tartam. De itt a 
a-ik felvonásból előre ellehet mondani a 4-ket, s véleményem szerint a 
dráma terve csak akkor lett volna jó, ha nem úgy végződik, mint a 
mikép már a harmadik felvonásból mintegy bizonyosan gyanítjuk. 
Hogy pedig egy ártatlan leányt tulajdon édes attyaval és két testvér- 
bátjával szerelmi viszonyok tehetségébe hoz, ez már ollyas valami, a
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szenvesen felfogná, már régen capacitálta volna édes Anyámékat, hogy 
illyen embert mint én, szenvedésre ugyan meglehet tanítani, de félelemre 
nem. Éhez magamnak is van szóllóm. Ez haladja méltatlan üldözés 
önkény s emberi kegyetlenség hatalmát.

Azt sem látom át ennél fogva, miért eshetnék nehezen távozni 
innen, hol a közel lét csak neveli súlyát azon embertelen kegyetlenségnek, 
melly bennünket egymás látásától el t i l t ; még pedig nem csak törvény
telenül, de eltilt a nélkül, hogy erre a legmachiavellicusabb politica szem
pontjából is nem mondom okot, de az oknak csak árnyékát is lehetne 
álmodni. —  Mert ugyan kérdek én Istent és embereket, miért, miért nem 
szabad édes szüleimnek engem látogatniok? —  Azt mondja édes anyám : 
kegyetlenség. Több mint kegyetlenség, —  embertelenség. De hiszen nem 
az é mind, a mi velem másfél év óta történik ? Azonban ezen egymást 
nemlátásnak is van egy jó oldala. Megszokjuk egymást nélkülezni, s ez 
jó, mert ha mind ezeknek az üldözéseknek valaha vége szakad is ; alkalma
sint csak addig látjuk egymást, míg családom jövendőjét biztosítnom 
sikerül; aztán látjuk egymást valaha, vagy nem, a jó Isten tudja.

De hogy ezen időpont, az üldözés végének időpontja, —  már nem 
messze volna : erre nézve sajnálom édes anyám reményét gyengíteni. 
De ne mystificaljuk magunkat. Perem még be sem adatott. Felelni 
megint hat hónapig fognak ; s igy mathematicai bizonyosság, hogy 
Ítéletet még csak az appelatáról is még fél évig nem kapunk (szörnyű 
dolog). Hát még az utáii! És elfeledte é édes Anyám, hogy a k. fiscus 
utolsó replicájában kereken kimondá, hogy én a törvény oltalmára 
számot nem tarthatok. Minő igazságot tapasztaltunk eddig ? Azt tud
juk. Minőt várhatunk? — eme nyilatkozás értesít. Én pedig csak igaz
ságot kívánok, semmit mást. Ha a vérpadon állanék is, csak igazságot.

Benyovszky ur nagyon nagyon el van foglalva ; talán terhére is van 
védelmem tömérdek dolgai közt. Én olly nem örömest terhelek valakit. 
Pedig bizony kellemetlen nekem, hogy perem be nem adatathatott. Már 
két hónapja van kezünk k ö z t; ha így meg}7, elveszítjük a jogot panasz
kodni, hogy a fiscus hat hónapig tartóztatja, mert hiszen nekünk áll 
bőrünkben, a fiscus bizon nem gondol vele, ha vátig is szenved valaki, ha 
koldusbotra kerül is ez alatt családja. Neki nem fáj. Több tehát a mi 
kezünk közt két hónap, mint az övéi közt hat.

A  mit azon kérdésemre : ha nem szenvednek é kedveseim szük
séget ? : —  válaszol édes Anyám ; bizony nem megnyugtató, de leverő. 
Hogy erre kellett valaha jutni családomnak, és pedig nem valami szeren
csétlen esett miatt, nem saját hibánkból; de törvénytelen üldözés miatt 
kellett erre jutni! Ha átviszük a síron túli életbe földi életünk viszontag
ságainak emlékezetét : azt a mit én szenvedek, nem fogom az örök bíró 
előtt panaszlani; —  de hogy családomat erre az állapotra juttatták ; 
e miatt egy örökké valóságon át engesztelhetetlen fájdalommal fogok 
az Isten előtt vádolólag állani.

Reményiem, nem felejté el édes Anyám kérésemet: hogy lélek- 
isméretes pontossággal föl légyen jegyezve minden fillér, mellyel tehetet
lenségemben személyemet, s kötelességemet barátaim pótolták. Mert 
ismétlem : azon csekélységeken kívül, mit barátok egymásnak emlékül
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szoktak nyújtani, —  nincs embere világon, a ki mondhatná, vagy valaha 
mondhatandja, hogy én ajándékot akár kitől is elfogadtam, vagy elfo
gadok. —  Ez elve életemnek. Én pedig nem tudok, nem akarok változni. 
Még szabadságom visszanyerése után is csak akkor nem fog arczom 
pirulni, csak akkor fogok szabadon lélekzeni, ha az utolsó fillért vissza 
térítettem.

Balogh Dr. urat szivesen köszöntőm, utolsó adat orvosságomat e 
hónap 30-án veszem be. Úgy tetszik : javulni kezd bélem állapotja. 
Étvágyam jobb. De a  vér tolul gyakran fejembe. És a szorulással sok 
bajom van. Az úti költség számításban alkalmasint 5000 darab aranyat 
akart érteni Balogh Barátom.

Zuzi húgom gyengéden figyelmes, s gyermeki és testvéri szeretettel 
teljes erényü maga viseletéről Írott szavait édes Anyámnak megilletö- 
déssel olvastam. Az Isten áldja meg érette. És meg fogja áldani. A  gyer
meki hála és testvéri szeretet sohasem marad jutalmazatlan ; mert ön 
magában hordozza a legszebb, legtisztább jutalmat.

Mondja édes Anyám, hogy kérjek valamit. Fájdalom kénytelen 
vagyok. Órám megbomlott, nélj-cüle pedig hatszorta hosszabbak hosszú 
napjaim. Óráshoz valók kénytelen küldeni, s az órások és Glinder óra 
igazításuk természete szerint jó, ha 5.—  P pengő ftal beérem. —  Marót 
bánt küldöm vissza ; sok szép vers (de nem mind az) sok szép egyes 
gondolat ; de az egész nem híres dráma.

Csokolom mindnyájokat. Lajos mk.
Húga esküvőjén Kossuth csak távolból küldhet egy fohászt, mely 

az ablak «kettős rostélyán át is szabadon fölszáll*. Érdekes, ahogy önma
gát látja : a belső tüzet jéghideg külső fedi.1
5 J Buda nov. 5. 1838.

Kedves Anyám!
Azt mondják, köny a fájdalom sajátja, és kacaj az örömé. De én 

azt mondom : ki soha nem ejtett egy könyüt örömében, és soha nem kaca
gott fájdalmában : nem tudja, mi az öröm, nem tudja mi a fájdalom. —  
En tegnap estendén, öt óra felé egy könyüt éreztem szememben ; és 
hangosan felkacagtam mellette. —  De én megszoktam legyőzni magamat; 
s egy pillanat múlva ismét valék, mint szoktam : jéghideg minő a vul
kán, melynek tüzgyomrát kívül hó fedi.

És most sem akarok szavakra fakadni ; vannak érzelmek, melyeket 
a szó szentségtelenít; és vannak mások kimondhatatlanok. Csak röviden 
hát. —  Jelen valék húgom esküvőjénél, a lélek szárnyain ; —  s egy 
fohász szivem mélyéből ahoz, kihez szó és gondolat ablakom kettős ros
télyán át is szabadon fölszáll ; áldást kérte reá, áldást uj honára, és áldást 
a legjobb Anyára, kinek névnapja kettős örömnap volt családomnak.

Köszönöm a küldötteket, s kezeit csókolom édes Anyámnak enge
delmes fia La ôs-

Kosdry Domokos.

1 E levelet a Gravcn-gyűjtcményböl közölte Paszlavszky. Figyelő: 1883
másutt nincs. , . ,

(Folytatjuk.)
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