
KOSSUTH FOGSÁGA.
II.

A  következő két levél a család Dabasra költözésekor íródott. Kossuth 
lebeszéli szüleit arról, hogy Ítélet előtt a bírákat végiglátogassák, hiszen 
ez csak rossz hatást tenne.1

Buda Decemb. 3.1838.
Kedves Anyám !

Ma vett levelében három van mire szeretném, ha válaszom eluta
zásuk előtt kézhez juthatna. Ez legyen mentségem azon uraknál kik 
levelezésemmel bajlódnak, hogy már ismét írok.

1. Örvendek, hogy elvégre pöröm átadatott ; ámbár kételkedem, 
hogy olly hamar submittaltassék ; mert nem hiszem, hogy ne feleljen a 
Felperes. Minden esetre azt : hogy édes szüleim elutazásuk előtt még a

^  N. Mlgú Hétszemélyi tábla biráit be akarják járn i; egyrészt hasznotalan-
nak, és céltalannak, más részt pedig idő előttinek Ítélem. Haszontalan
nak mert a biró esküt mond, hogy félre tévén szeretetet, gyülölséget, 
félelmet, kérelmet, kedvezést, és minden emberi tekintetet, csak a pör- 
beli irományokból fog az egy örök Isten igazsága szerint Ítélni. Minden 
peren kívül informatioknak ajánlásoknak, tehát már magokban haszon
talanoknak kell lenni, sőt én mint biró kénytelen volnék azt oda magya
rázni, hogy az illy ajánló vagy eszemet veszi kétségbe, mintha t. i. a dol- 
gotapörböl felfogni nem tudnám ; vagy characteremet, mint ha t. i. aján
lásra hajthatnék. Ezért én azon 5 esztendő alatt, mígfolyvást bírói széket 
ültem a törvényszékben, soha egy szóbeli informatiot ki nem halgattam. 
Soha egy Írottat el nem fogadtam. És el nem fogadnék, ha 100 évig 
bíráskodnék is. Mások elfogadják, de reá nem hajtanak, s igazságuk van. 
Mindenesetre pedig időelöttinek is mondván ; mert a pör még submittálva 
sincs a királyi tábla előtt, annál kevésbé van a fellebbvitel megengedve ; 
sőt igen gyanítható, hogy azon bíróság, melly a szabadságboli védelmet 
megtagadta, a fellebbvitelt még kevésbé fogja megadni. —  Annak oká
ért szívesen köszönöm ugyan édes szüleim, kegyes gondoskodásukat, de —  
ha még nem késő, kérem hogy ezen a bírákra nézve alkalmatlan, sőt 
egyik másik által tán sértőnek is tekinthető, magokra nézve pedig kelle
metlen ; reám nézve haszontalan ; ügyem belső jogszerűségét s igazságát 
tekintve felesleges ; tevőleges (factisch) állapotját nézve pedig siker
telen fáradságtól őket, magokat, engemet megkímélem méltóztassanak.

2. A mi a pénz iránti kérdést illeti : igen el kellett itt értelmemnek 
tompulni, ha olly homályosan fejezem ki magamat, hogy épen ellenkező *

* W  36— 7. —  V A  1706 : 36— 7. E red etije  V A  227.
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értelmet okozok, mint akartam. Én azt Írtam, azt akartam írni, hogy 
költséget csinálni nem fogok, nein akarok ; s édes anyám azt kérdi 
mennyi pénz kell? miként egyezik ez? Ismételem, és elhatározottan : 
egy fillér sem ; költséget csinálni nem akarok, nem fogok. —  Csak egy 
fáj ; valahányszor kérdést tevék : nem szenvednek é szükséget, nem küz
denek é élelmi gondokkal édeseim, mindig azt kaptam válaszul: nem ._
s most mellesleg olvasom : «iem vagyunk olly állapotban, hogy egy pár 
száz forintot előteremtsünk*. Hát az nem küzd élelmi gondokkal, a kinek 
még csak egy pár nyomorult száz forint sincs keze közt ? —  Oh ezt én 
gyanítottam, tudtam.

3. Azt mondja édes anyám, ne kívánjak szerfölötti resignatiot. 
Kívánni? én senkitől sem kívánok semmit, legkevésbé édes jó szüleimtől, 
testvéreimtől. De e megjegyzés azon kérésemre válaszokatván, hogy 
miattam télben egy napi járó földről be ne fáradjanak ; csak annyit 
mondok ú jra : minek haszontalanul ? hiszen most itt voltak, helyben 
voltak, s még csak annyit sem valának képesek eszközölni, hogy folyvást 
legyen mit olvasnom. Tíz hónap előtt egy hosszú lajstromot küldöttek 
be, hogy válasszak tetszésem szerint, s a választottak közül tíz hónap 
óta egyetlen egyet sem bírtak kieszközölni; s azon kívül vajmi keveset! 
még csak a tudománytárt sem olvashatám soha. —  De ezt nem panaszkép 
mondom ; hála Istennek, hogy olvashatom legalább a már olvasottakat, 
és újságot folyvást. —  Csak például hoztam föl. Aztán mit tennének édes 
Szüleim, ha télben fagyban befáradnának, útra költenének? — látogatá
sokat ; p. o. a Directoratusnál, tehát azoknál, a kik nem csak hivatal
beli tisztöknél fogva ellenségeim, hanem a kik az allegatiok bizonysága 
szerint a hivatalkodást haladó animositással a pörnek minden lapján 
csípősen éles sértegetésekkel illetnek ; a kik még csak családom financzia- 
lis állapotját sem hagyták alázó bonczolgatás nélkül. —  Illy látogatások 
nem nem tevést mi kapcsolatban lehet a Resignatioval, tevése mi vigasz
talást adhat még egy asszonyi kebelnek is ; én az én algebrám szerint 
kicalculalni nem tudom.

Utazzanak szerencsésen ; Isten áldása kísérje jártukban, maradtuk
ban. —  Küldöm fiúi, s testvéri hő csókjaimat kíséretül. Édes Anyám 
engedelmes fia Lajos mk.

Buda Decemb. 17. 1838.
Kedves Anyám! \

Örömömre vált érteni, hogy szerencsésen helyre érkeztek, s hogy 
mindnyájan egészségesek. Az én egészségem szokott állapotban van. —
Mili és Zsuzsi húgaimnak köszönöm a csinos sandale-t. Csinos jószág, s 
ha szobám padolatja szőnyeggel volna borítva, kéjelmes is lehetne ; 
de így minden szegfejet átérez a vastag talphoz szokott férfi láb. —  Ha 
terhére nem válik édes Anyámnak, a harisnyakötést kedvesen veszem.
Igen óhajtanám hallani, hogy a Rozgonyiné elleni pörnek elvalahára 
vége lön. —  Az én pörömmröl nem mondám é, hogy submittaltatni nem 
fog, olly Ígérten hamar?

Éljenek szerencsésen. Szülői kezeiket csokolom, testvéreimet öle
lem. Lináról rég semmit sem hallottam. Édes Anyámnak engedelmes 
fia. Lajos mk.
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Kossuth pere több mint egy évig húzódott még azután, hogy a 
tábla 1837. december i-én elutasította tiltakozását s érdemi védekezésre 
szólította fel. Hosszú szóváltások után végül 1838. december 19-én 
újabb döntést hozott a tábla. Megállapította ebben, hogy Kossuth csak 
látszólag marad meg a szabadlábra helyezés kívánatánál, alapjában 
érdemileg is védekezik válaszaiban, tehát a pörbe maga is belement, 
így állandó kifogásai nem akadályozhatják a végső ítélet meghozatalát. 
1839. január 21-ét tűzték ki végsó határnapul, s felszólították Kossuthot, 
hogy ha van még valami mentő bizonyítéka, addig nyújtsa be. Erre 
a közbenső ítéletre vonatkozik Kossuth Lászlónak a család bizalma
sához Vörös Antalhoz saját reszkető kezével írt pár sora, amelyből 
kitűnik, hogy az egykori rendelet ellenére, hallgatólag, a szülők otthon 
irt leveleit is továbbították.1

Dabason Xber 22kén 1838.
Kedves Eötsém Ur!

írok Fejes urnák, belé zárván a Fiamnak szólló Levelet, melly 
szerint az ítéletnek mássát, és az utolsó Replicát küldöm nékie. Hogy 
ha még nem vette azt kezéhez, kérem menjen azonnal Lónyay úrhoz, s a 
Replicát vegye által tőlle, bár ha még nem vólna is le írva ; mert olly 
rövid idő halasztás mellett egy pillanatig sem lehet késni a be küldéssel.

Mivel pedig senkinek nem szabad tudni, hogy a Directoratus 
elfogadja s be küldi a Fiamnak Dabasrul írt Leveleinket, azért kérem a 
Replicát és az ítélet mássát egy árkus papirosba be tsinálva a Fejes 
ur Leveléhez kötni s úgy által adni nékie, mintha semmit sem tudna mi
van benne. . , „  . .  . .. , .

Boldog ünneplést kívánva, további szívességében ajánlott, maradok

igaz Barátja s szolgája 

Kossuth László mk.

Kossuth a táblai döntésről még apja sorai előtt, Benyovszky láto
gatásából értesült, amint azt édesanyjához írt s alább közölt leveléből 
kitűnik. A  január 21-i dátum élete egy «ominosus napját* idézi fel emlé
kezetében.2 Kossuth csak annyit mond, hogy akkor kezdődött mindaz 
a változás és viszontagság, amely hét év óta életében történt. Nyilván
való célzás ez életének azon, eddig inkább csak mendemondából 
ismeretes fordulójára, amely 1832 elején véget vetett zempléni helyi 
karrierjének ; Kossuth városi ügyészi állásától is megvált, az év végén 
az országgyűlésre ment. Mint utóbb írta : «expatriált* onnan, ahol 
annyi ellensége v o lt .— De minden rossz ómon ellenére Kossuth most 
is férfiasán néz elébe, bármit hozzon a sors.

1 E redetije V A  385.
9 W  39. —  V A  1706 : 38. Töredékes m ásolat K I 48.
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Buda Decemb. 24. 1838.
Kedves Anyám !

A hónap 17-rőli levelét vettem, s mellékletét is, az édes atyám 
reszkető kezével aláirott informatiot. Az informatiok felőli véleménye- ^  
met ugyan a következmény megfogja igazolni, de miután édes atyám e 
lépésben megnyugtatását találja, távol legyen tőlem az ellenzés, sőt 
köszönöttel fogadom. Egy pár kifejezés érzékenyen hatott reám, de én 
bízom az igazságos Istenben, hogy édes atyámat mértékletes életrend
szer mellett gyermekei örömére még számos évekig megfogja tartani. —  
Szeretném a részünkrőli utolsó replicát is olvasni, mellyet mint 
értettem Benyovszky ur mellékleteivel együtt e végre leíratni szíves
kedett.

Benyovszky ur tegnap előtt a zajló dunajég darabjai közt sem res
tellett Budára átjőni, hogy a praeclusi terminust szabó ítéletet velem 
közölje, s szándékomat a teendők felől személyesen megtudja. Ez ter
mészetesen más nem lehet, mint a mit már máskor is kijelentettünk, 
t. i. hogy igen sok mondani valónk van védelemül ; de ha törvényes 
védelem nem engedtetik : készebb vagyok elveszni, mint a törvénynek 
derogálni. Ezt nem is tehetem, nem is akarhatom. Egyébiránt a most 
hozott ítélet magában ugyan semmi, mert még csak azt sem tudjuk 
belőle, ha adnak é fellebbvitelt, a mellyet kértünk, vagy nem? de még 
is nem fontosság nélküli: mert Wie sich dér Sonne Scheinbild in dem 
Dunstkreis mahlt eh Sie könnt, so schreiben auch den grossen Geschi- 
cken. Ilire Geistes schon voran —  und in dem heute wandelt schon das 
Morgen. —  Mond Wallenstein Schillernél.

Január 2ike van zárnapul rendelve. Méltóztassék édes Anyám ezen 
a  Január 2ién a kalandáriumban jól végig nézni, és némelly rég el
múltakra vissza emlékezni; —  nemde ominosus nap? Én bennem leg
alább olly történetek emlékezetét ébresztette fel, a mellyek mind azon 
változásokra, viszontagságokra, a mik 7 év óta velem, s munkásságom 
helyével, körével történtek, határozó vagy inkább első indító nem mon
dom ok, de alklalom gyanánt hatottak, nem egyenesen, nem czélzatosan, 
hanem mellékesen, de mégis határozólag ép úgy, mint midőn az Alpesi 
Gletscher havas meredekén egy kis madár felreppen ülő helyéről, s egy 
maroknyi havat megmodít; csekély mennyiség magában, de a mozdult 
maroknyi hó, vagy a kicsi szárnyak lebbentése által ingásba hozott 
levegő hó zuhatagot teremt, s a lavina vidám falvakat temet, pusztitó- 
lag öldököl..

De bár mit hozzon is magával ez az ominosus n ap ; férfiúra talá- 
land : «I1 y  a des autels*. —  mond a Génié du Christianisme méltán 
híres szerzője. «I1 y  a des autels comme célúi de l’honneur, qui bien 
qu'abandonnés, reclament encore des sacrifices. Le Dieu n'est point 
anéanti parce que le temple est désert.* Igaz biza, falun van éedes Anyám, 
s igy magamnak kell a magyarázatot leirnom. Értelme ez : Vannak 
oltárok, minő a becsület oltára, mellyek ha még annyira elhagyatvák 
bár, mégis megkövetelik az áldozatot. Az Isten korán sincs megsemmi
sítve azért, hogy temploma elhagyatott. Ezt fogom a bírói Ítélet olvasásá
nál érezni.

403



A mi pedig az ingatag sokaság felölelni Ítéletét illeti : annyit a bírói
val kezet fogva eszközölhet ugyan, hogy egykor majd ha lefolynak az 
Istentől nekem mért napok, idegen földben fognak nyugodni tetemeim. 
—  de erre nézve is meg fog nyugasztalni ugyan azon híres Írónak nem 
emlékezem mellyik munkájában valaha olvasott más néhány sora ; de 
kinek magas lelkű nemes érzelmei mindig hatalmasan megillették szivem 
redöit, valahányszor munkáiban olvasgaték, valahol Sertoriusról szólva 
illy formán ir : «Nous ne doutons point que, du temps de Sertorius, les 
ámes pusillaines, qui prennent leur bassesse pour de la raison, ne 
trouvassent ridicule, qu'un citoyen obscur osát lutter seul contre toute 
la puissance de Sylla. Heureusement la postérité juge autrcment des 
actions des hommes ; ce n’est pás las lácheté et le vice qui prononcent 
en dernier ressort sur le courage etlavertu .* —  Magyarul! Épen nem 
kételkedünk, hogy Sertorius idejében a pulya lelküek, kik saját czudar- 
ságukat okosságnak nézik, nevetségesnek ne találták légyen, hogy egy 
homályos polgár küzdeni mert egyedül Syllának egész hatalmával. Sze
rencsére az utókor máskép Ítél az ember tetteiről. Nem a gyávaság az, 
és nem a bűn, a mi legfőbb bíróként végítéletet mond az erény s bátor
ság felett.

Reméllem, —  édes anyám osztozik velem az érzetemben, s annál- 
fogva Január 2iki előtt és után távoztatni fogja kedves leveléből azon 
kicsi szivü panaszos felkiáltáskákat, mellyek legutóbbi levelében is 
foglalvák, s melylekről leszokni 20 hónap elég nagy idő.

Leirhatlan fájdalommal, sőt boizadással hallottam, hogy az én 
tisztelt barátom (ha szabad így neveznem) B. Wesselényi Miklóst minő 
roppant, minő rettenetes csapás fenyegeti. A  megvakulás. —  Olly 
csapás, kivált egy ridegen egyedül álló embernél, kinél az örökös setét- 
ség magányát szelíd családi viszony szőtte gyengéd gondoskodás, nem 
deríti, kit csak pénzen bérelt vezető kisér; —  olly csapás, melly- 
nek nyugalmas elviselésére a legbuzgóbb vallásosság, vagy a legresigna- 
tivusabb stoa mellett is, vagy egészen indiferens érzéketlenség kell, 
vagy olly roppant lelki erő, minővel őt Isten sok mások felett meg
áldotta. Nekem lehetetlen a reményről lemondani, hogy a végzések ettől 
legalább megfogják őt kimélleni. —  Úgy látszik nekem, édes Anyám 
szemének igen jót tett volt azon ártatlan, és homeopathia mellett is 
bizonyosan használható szer, mellyet egykor Pozsonyból küldöttem. 
Nincs meg devise-je? Ha nincs, Gönczy Samutól meg lehetne tudni, mert 
ő  a vielwisser utasított engem ennek nyomába. —  Aztán Dr. Gráve, 
most a leghíresebb legszerencsésebb orvosok egyike, lakik Berlinben ; 
miért ne lehetne mütanszerüen descriptiv levélben az ő tanácsát is, —  
sőt minthogy a Báró a homeopathiának barátja, magának az öreg 
Hahnemannak is véleményét, tanácsát kikérni?

Hogy édes Anyámnak nehezen fog esni Emil húgom gyermekei
től megválni, igen átlátom, mert hiszen ez a gyermekekben, unokákban 
feléledés a gyönyörűség azon balzsama, melly agg korunk számára fel
tartatott, ez az a mákkoszoru, mellyel őszült korunknak borús homlo
kát övedzi a kegyelemnek örök Istene. —  E z a kép lebegett Berzsenyink 
szeme előtt midőn éneklé, hogy minden kornak van Istene. De mégis
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azon elválásnak meg kell lenni. Tavaszig nem, mert nem lehet. De első 
kikeletkor, mihelyt csak lehetséges, egy pillanatig sem kell késlelteni 
a kötelesség teljesítését, mellyel a nő a férjnek, az atyának mindenek 
felett tartozik. Én szeretem, hogy Zsigmond Galicziában marad ; mert 
nem szeretem ha valaki a morális vagy physicai kénytelenség szentség- 
telen esetét kivéve, hont cserél könnyedén. Ő neki erre oka nincs, ő  Len
gyel, egy jeles előkelő nemzetség ivadéka, öt kell hogy a nemzetiség, 
rokonság, barátság, hazafiság kötelei honához csatolják ; ő atya ; —  
nevelje gyermekeit lengyelekké lengyel honában; —  egy kis magyar 
reminiscentia ott is ragadhat rájok anyokról. Mili húgom pedig —  bár 
ismerem édes Anyámhoz ragaszkodását, bizonyosan mindenek felett 
méltatni fogja azon kötelességeket, mellyek őt női rendeltetésénél fogva 
férjéhez csatolják. —  A  mi engemet illet : én —  bár hova zaklasson is a 
fergeteg — mindenütt érezni fogom, hogy testvér vagyok, pedig karjaim
ban érzek még annyi erőt, a mennyi kell, hogy testvéri szeretetem a 
Kárpátokon túlra is gyümölcsözhessék mennyit, annyit.

Higy Viki húgom olly boldognak érzi magát, örvendek. De csodál
kozom, hogy édes anyám ezt olly komolyan tanusitgatja. Boldog Isten, 
hiszen még két hónapja sincs hogy férjnél van! Bizony nagyon különös 
volna, ha egy fiatal nő, kit szerelem vezetett az oltárhoz, az első tündér 
hetekben igen igen boldog nem volna. —  Ah! hiszen a tündér hetekben
az én kedves Luizám1 is olly igen boldog volt. És most! ------ pedig ha
méltányosság laknék házánál, gondnak legalább nem kellene lakozni; 
mert hiszen vagyonuk van annyi, mennyi a szükségtől, gondtól fedez, és
mégis. -------Majd, majd évek múlva, akkor méltán hálát fogunk adni
az Istennek, ha a tündérhetek boldogságának csak árnyéka is meg
marad. Most még korán van boldogságról beszélni, most csak mámorról 
lehet szó. —

Egy pár üveg befözött gyümölcsöt kaptam édes Anyámtól. Kezeit 
csókolom. Egy pár hónap óta nem volt szabad ennem semmi alakban 
gyümölcsöt, sőt zöldséget sem, de már szabad, s ha van a háznál duránczi 
szilva, vagy megy, avagy czukorban főtt som, egy egy kis üvegecskét 
szívesen elfogadok. De többet, vagy ha ez nincs, egyebet kérem ne küld
jön édes anyám. A  harisnya arra, hogy térdem alól köttessék, vagy négy 
ujnyival kurtább lehet ; ha térden felülre is számítva volna, vagy 
annyival hosszabbnak kell lennie.

A  hónap végével egy pár ftot kérek küldeni, holmit talpaltatni, 
béleltetni, foltoztatni vagyok kéntelen, pedig épen úgy nem szeretem 
változtatni a felső ruhát, mellybe bele szoktam mint malacz a vaczokba, 
mint ahogy szeretem változtatni a fejér ruhát.

Legközelebbi levelemben valamit irok, a mi fölett nem tudom 
nevessék é inkább, vagy boszankodjam ; de csak jobb lesz nevetni, 
mert hiszen egy szegény fogoly boszankodásával úgyis senki sem gondol.

Isten adjon boldog ünnepeket, és boldogabb új esztendőt mint az 
ó vala, hogy ne hervadjon ki olly örömtelenül rövid életünkből, mint

1 Talán  «Linám> h elyett.
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ez lehervadt. Tartsanak meg engem szülei s testvéri szeretet ükben ; s 
Isten áldása száljon mindnyájatokra. K . L.

U. I. Levelem megírva volt, midőn édes Anyámtól az megérkezett, 
mellyhez ioo ezüst írt volt csatolva. Csókolom kezeit gondoskodásáért, 
de meg fog nekem engedni édes Anyám, ha újabban kérem, mélzóttassék 
nem tenni azt, a mire nyíltan kértem, hogy ne tegye. Nem akarván mégis 
makacsnak látszani, 20 pengő ftot megtartok. 80 ftot pedig köszönettel 
vissza küldök.

Kossuthon ismét erőt vesz a rezignált hangulat. De nem a feje 
fölött függő ítélet bátortalanba el. Úgy érzi, hogy a tehetetlenül múló 
napokkal hanyatlik el, idő előtt, életereje, s az ő korában— 36 éves 
múlt ekkor —  <ta remény késő már*. Ugyanakkor azonban szeretne részt- 
venni a pesti népnevelési küldöttség munkálataiban —  s amint erről 
szól, mindjárt új tervek élednek benne.1

\Jc' Buda Január 12. 1839.
y { /  Kedves Anyám !

A  beállott év yröli becses levelét én már ioén tegnap előtt kaptam.
'/ /  /  Hogy pedig édes Anyám még karácsonkor írott levelemet, (amellyhez

V  az ide küldött 100 ftból 8oat visza csatoltam) még két egész hét alatt
sem vette : oka nem vagyok. Nekem itt a hivatalos jegyzék előmutat- 
tatott bizonyságul, hogy innen még Decemb. 28án átküldetett Pestre. 

' /  Alkalmasint a levelet nem akarták útnak ereszteni a hozzá csatolt pénz 
nélkül, erre pedig nem volt alkalom. Ámbár ugyan a levelét biz ellehetett 
volna küldeni; a pénz várhatott alkalomra.

Tehát Lina beteges. Mili mellfájós, Zuzsi rosszul van, s édes anyám 
gyengélkedik, a Rozgonyiné elleni pernek pedig még látom vége még 
sincs. —  Mondhatom —  szépen köszönt be az új esztendő. Mi aként 
vagyunk a reménységgel, mint Horacz parasztja a folyóval. Várja várja, 
hogy majd lefoly, de az folydogál, s folydogálni fog örökké.

Kedves Anyám —  úgy látszik —  megütközött, Benyovszky úrtól 
hallom, hogy megszáradtam. Talán azt várta édes jó Anyám, hogy meg
hízom, mint a zárt lúd? Hiszen «trotz* aranybulla, s megint én tudom 
már közel két esztendeje szenvedek, bár mi fenjen szeressék is hirdetni, 
hogy itt jog és törvények uralkodnak. Én pedig bizony bin nicht so 
sehr portirt für Newgate, mint Shropshirei matróz, kiről Goldschmidt 
beszél valahol.

ön magunknak ugyan, s kik nap nap mellett látnak, kevésbé tűnik 
fel a fokonkénti fonyadás, mert miként az idő észrevétlenül halad, aként 
hanyatlik ember a sir felé, és nem tudná megmondani, melly napon 
szökkent át életmutatója a délvonalon. Azonban magamis érzem biz 
én, hogy megszáradtam, megroskadtam, elfonyadtam, vénülök, s az 
élet virágai, mik koromnál fogva kün a szabadban még tán nehány 
évig tenghetének vala, időnap előtt lehervadtanak felüdülhetetlenül 
ujulhatatlanul. De bár én koromnak a remény késő már, az emlékezet

1 \V 40. —  V A  1706 : 39. E red etije  K I  49. V . ö. F igyelő , 1883.
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pedig nekem örvendetest alig mutat, haggyánt mondanék mégis a reám 
még várakozható örömtelen élet kilátásához, csak azt ne tapasztalnám, 
hogy a hosszas tehetetlen munkálatlanságban értelmi tehetségeim 
szembetünőleg fogynak, gyengülnek, mint látás érzéke a sötétben. 
«A munkás szántó vas fénylik, de az álló viz megposhad.» —  mond egy 
angol közmondás. —  Az ismeretek tág mezejének azon kisded tájain, 
mellyel sok virasztott éj fáradságaival némileg meghonosodnom enged- 
teték, naponkint idegenebb leszek ; felejtem a jól ismert utakat ; a 
hajdan olly tiszta, olly eleven képek sűrűbb meg sűrűbb ködbe burko
lóznak emlékezetem előtt, gondolataim tompák, eszméim ügyetlenek, 
s a gondolkozás fárasztó. — Ez fáj, — mert ez még korán van koromban, 
s már mégis érezni kezdem azt a kint, mellyet Lockhardt szivreható 
leírása szerint Scott érzett, midőn a teremtő lelket fogyni legelőször 
érzette. Pedig félek, a rozsdától emésztett szántóvasat, hajdani fényébe 
többé vissza a munka sem teh eti; s én ki soha sem fitogtatott, de szor
galmasan gyűjtögetett csekély tehetségeimmel egykor még használhatni 
is véltem valamit, alig tarthatok meg annyit, a mennyi kell nem arra, 
hogy használjunk, hanem arra, hogy csak egy nyomorult darab kenyeret 
is kereshessünk örömtelen kopár életünk tengetésére. —  De Isten neki. 
—  Azonban most sokkal egészségesebb vagyok mint a múlt hónapban 
voltam. Kaczagna édes anyám, ha láthatná, minő előkészületeket teszek 
minden estve az alváshoz, mint tömöm tele füleimet pamuttal s mint 
boritgatok felül vastag kendőket, hogy minden álomháborító zajt elzár
jak. It won’t do.

Könyvet kérjek, mond édes Anyám, mert bokros elfoglaltság közt 
megfelejtkeznek. Ha annyi sürgetéseink vagy akaratlanságtól vagy fele- 
dékenységtől nem tudtak meg óvni, a kopogtatás csak haszontalan 
alkalmatlankodás volna. —

Benyovszky urat kértem, azt a jog óvó nyilatkozást, mellyet pöröm- 
hez iktatandunk, ha lehet, szíveskednék kissé hamarébb elkészíteni, 
hogy a Január 2ire szabott véghatárnapig velem is közöltét hessék, be 
is iktathassék. Ma már I2ik van, még semmit sem kaptam, aligha el nem 
késtünk.

Ha olly állapotban volnék, minőben jog és törvény szerint lennem 
kellene, minő örömmel nyújtanék én is segédkezet Ns Pest vgye nép
nevelési küldöttsége munkálodásihoz. Én ugyan a tárgyról sokat olvas
gattam, sokat gondolkoztam, sokat tapasztaltam. De tagadom én, hogy 
minden általános és speciális tudományos, és közigazgatási financzialis 
és kezelési tekintetben czélszerü tervet nálam szászor járatosabb ember 
is képes volna készíteni a nélkül, hogy az olly bő kútfőket használja, 
különösen pedig a megyéről, mellynek számára a terv készülend a leg
speciálisabb statisticával bírjon s voltaképen tudja, ismerje helységről 
helységre a népnek számát, erejét, vallás szemponti osztályozását, a 
nevelésnek mostani állapotját, pedagogicus, financzialis administrativus 
szempontból, s a helységeknek közös jövedelmét stb. —  Én azt hiszem, 
a Küldöttségnek mindenek előtt illy statisticát kell készítenie. Ennek 
combinatioja előtt tervezni nem practicus fogás, mert nem vagyunk 
az éjszakamerikai egyesült statusok nyugotti praecursorai —  a status
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mérnökök —  midőn a i 6 D  angol mértföldnyi Townshipokat 16 egyenlő 
darabra kijegyzik, minden lóik darab jegykövére felírják : «Popuiar 
educations Stock*, s ezzel punctum, készen van a népnevelés fundusa. 
Nálunk sok specialitásra kell ám ügyelni. —  Azonban kérdést tettem, 
ha szabad é egy pár töredék gondolatot közbe venni, —  ha megengedik, 
közleni fogok egy pár rapsodicus eszmét.

Üdv s fiúi és testvéri szeretet mindnyájoknak. K. Lajos mk.

Kossuth meg akarta felebbezni a tábla december 19-i döntését, de 
sikertelenül. Erre, mivel a tábla érdemi védekezésnek minősítette addigi 
érvelését, a legelső kivételével valamennyi szóváltását visszavonta, 
így akarta kihúzni az alapot a felperes és a bíróság azon tétele alól, hogy 
ó maga is hozzáfogott már a védekezéshez. «Költ 620 napos katonai 
törvénytelen fogságomban Budavárán*. Ezt azonnal közölte Benyovszky 
Péterrel.

A Kossuth-per irataiból mégis már régóta ismerünk egy úgynevezett 
«velős védelmet*, vagyis érdemi védekezést, amelyben az alperes magát a 
december 19-i döntésnek alávetve immár abbahagyja az örök'tiltakozást 
és a tulajdonképeni tárgyra tér.1 Sok újat nem mond benne : inkább 
összefoglalja a már előbb alkalmazott érvelést. Pompéry c védelmi irat 
alapján úgy gondolta, hogy Kossuth egy pillanatra mégis meggondolta 
magát, vagy talán közeli szabadon eresztésére számított azért fogalmazta 
ezt az iratot. Kossuthnak Benyovszkyhoz írt s alább közölt leveléből 
azonban az tűnik ki, hogy ezt a védekező iratot nem Kossuth, hanem 
Benyovszky készítette, aki már előbb is próbálta hajlítani ügyfele 
makacsságát ; Kossuth nem volt hajlandó felhasználni azt és most már 
úgy érezte, hogy becsületének is tartozik azzal, hogy következetes 
marad.2

Buda Január 17. este 1839.
Tekintetes Ür!

Leveleink alkalmasint keresztbe jártak, s egy időben vettük egy
másét.

Minél inkább tudom méltatni most velem közlött velős, alapos, tárgy- 
kimerítő, s a bámulatig széles terjedelmű ismeretinek eredményivel gaz
dag — Írott munkáját, minél nagyobb hálára érzem magamat kötelezve, 
hogy a most lefolyt kurta szünet alatt háromszor becses idejéből javam 
előmozdítására ennyi sokat áldozni méltóztatott ; annyival inkább saj
nálom, hogy a Tts ur e jeles munkához megkivántatott munkálattól s 
idővesztéstől magát ez úttal még meg nem kímélte, mert ez tökéletes 
meritoria replica lévén, én tántorithatatlanul hü azon elvhez, hogy a 
törvénybiztosította szabadáhboli védelem jóvoltától —  bármi súlyos 
következés érjen is, — semmi esetre el nem állok : annak beiktatását csak 
akkorára fogom kikérni, ha mit a t. K. táblától hasztalan sürgeténk, t. i. 
az 1715 : 7 —  1723 : 5. stb. teljesedésbe vételét a N. Mlgu Septemviratus-

1 Történeti Lapok, 1876. * W 42. — VA 1706 : 40.
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tói megnyerjük ; s magamat a mint a törvény rendeli szabadságból 
védhetem.

Innen ered, hogy ámbár az eddig mondottak csak annyiban érintik 
a pör érdemét, mennyiben a föllebvitt Ítélet egyik gyámokának, az állí
tott terheltetésnek megczáfolása, s ezzel azon terhes ítéletnek felsőbb 
helyen törvény értelmébeni megváltoztatása k íván ta; mindazáltal 
mivel a birói Ítélet csakugyan már azokat is pöivelejét tárgyazóknak 
nyilatkoztaid ; becsületemnek, characteremnek, következetességemnek, s 
polgári kötelességemnek tartozni véltem a tegnap előtt közlött lépéssel, 
mint a törvényhezi szilárd ragaszkodás megmutatására egyedül fel
maradottal ; még kevésbé egyezhetem meg tehát abban, hogy a valóságos 
védelembe beereszkedjem.

És annál fogva, ha az ügyvédi revocatiora nem határoztam volna is 
magamat, azonfelül mit a Tttes ur a legközelebbi Ítéletben szintúgy 
érdeklett ügyvédi állása tekintetében talán mondani fogna (mihez miután 
generositása meg nem engedi, hogy —  a mint kívántam —  a K. Fcus e 
részbeli imputatioi reám háritassanak; nekem szóllóm lehet) az A1 pere- 
sileg beadandókat részemről csak a körül véltem volna foroghatoknak, 
hogy t. i.

«Mik a pör tárgyát illetőleg mondottak, csak a fellebvitt Ítélet gyám
okának czáfolatául valónak mondva, s mint illyennek a nagyméltóságu 
hétszemélyi táblához intézve ; a valóságos velős védelem még meg sem 
kezdetett; sőt miket fog, tud, s akar az Alperes velős védelemül bebizo
nyítani, specifice kijelöltetett; s ép ezért, hogy ezen velős védelem elő- 
adathassék, mellyet a védelmi állapot jelen törvénytelen helyzetében 
előadni sokban physicai, mindenben morális lehetetlenség ; követeltetett 
törvény értelmében a szabadságbóli védelem ; de miután a t. K. tábla 
ennek kieszközlésére, s vele a törvény foganasitására minden utat elzárt, s 
folyvást csak velős védelemre kötelez a nélkül, hogy az erre törvény 
által kiszabott utat módot megengedné, védelemre kötelez a nélkül hogy 
a védelmezhetés lehetetlenségét elhárítaná, nem találván semmi praesidiu- 
mot a törvényben ; nincs egyébb hátra, mint egy részről mély tisztelettel 
kijelenteni, miképen az Alpsnek a per velejére nézve igen is sok 
mondani valója van ; s azt mihelyt törvényparancsolta lábra tétetik, 
előadni nem vonakodik, s nem késedelmeskedend ; más részről a tör
vénnyel meg nem egyező procedúrából kitörölhető bár melly következés
nek és következtetésnek a legünnepélyesebben ellentmondani, az ellen 
minden törvényes óvást, a K. fcustól szenvedett bántalmakért minden 
törvényes elégtételt, az Alps nemesi jogain és a törvényszabta procedúrán 
ejtett és ejtendő sérelmekre nézve minden alkotmányos orvoslást nyilván 
és határozottan fentartani; végre pedig a NMlgu 7 személyi táblát alá
zatosan kérni, hogy a jelen port törvényes útra vissza vinni, s a pör 
velejének fontolgatása nélkül az Alpsnek úgy a mint a törvény rendeli, 
t. i. szabadságból tökélletes kihalgatása végett az első bírósághoz vissza 
utasítani méltóztassék*.

Miután azonban a tegnap előtt közlötteknél fogva még loyalisabb 
lépésnek véltem olly törvényes óváshoz nyúlni, minél fogva a törvénynek 
eszközlésbe vétele maga a t. K. tábla előtt is még lehetségessé válhatik; a
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fentebbi formanyilatkozást is csak akkorra véltem halasztandónak, ha 
miután már annyi non putaveram történt, a közbevetett juridicum reme- 
diumnal is valami hasonló történnék. —  A  Tttes ur most közlött nagy 
becsű munkájának beiktatása pedig, mint már mondám, —  csak törvé
nyes szabadságom visszanyerése idején történhetik. Legyen szabad le nem 
mondani az olly igen törvényes reményről, hogy ezen eset elő fog fordulni.

Akkorra nézve azonban már most bátor vagyok megjegyezni, 
miképen azon személy dicsérgetést, melly iránt a Tttes ur felszólítani 
méltóztatott, hogy ignoráljam, szives engedőimével nem fogom ignorál- 
h atn i; és pedig nem csak szerénységből miszerint valóban a digito mon- 
strari-ért tellyességgel nem tudom soha megemészteni, de egyenesen 
szerénytelenségből is ; mert ámbár igen igen fájdalmasan érzem, hogy a 
semmiséggel határos keveset tudok, azonban olly kevéssé közlékeny 
természet jutott én nekem, minél fogva érzem mégis, hogy sokkal többet 
tudok, mint a mennyit legmeghittebb familiáris barátaim is rólam fel
tesznek, avagy gyanítanak. S azért ha csakugyan azon bitófás kény- 
telenségbe jönék, hogy valamit elő kellene adnom, a miből röfszámra 
megmérje a bíróság, ha van é eszem és mennyi ? valami egyebet gyárta
nék össze próbául, mint egy alkalmi hirtelenséggel s családi levelezés 

gondatlansággal összefirkált magános levélke töredékeit. De bár tartal
mára nem emlékezem is, igen rossz érzést okozott nekem megérteni, hogy 
az én privát levelemből valami a hírlapokra került, Szegény jó szüleim, 
tudom sokkal gyengédebb tekintettel vannak irántam, mintsem hogy 
ebben megegyezhettek volna, s így a mint igen természetesnek látom, 
ha levélkéimet meghittebb jóakaró barátaimnak néha megmutatják, 
kik a családi érzelmek ömlengésein bizonyai nem kaczagnak ; úgy igen 
sajnálom, hogy közöttük akadhatott valaki ; ki a bizodalmas közlést 
dobra ütötte ; s egy fiúnak szüleihez írott leveléből hírlapi cikkelyt 
csinált. Ha alkalma lesz a Tttes urnák megtudni, kinek köszönhetem ezt 
a profanatiot, méltóztassék esedeznem alázatosan öt értesíteni, miképen 
én kérni fogom szüléimét, és kérem a Tttes urat, hogy leveleim többé 
vele ne közöltessenek. —  Hclmcczy ur pedig ha tudta, hogy a levél tőlem 
került, privát levelet azoknak a kiknek Íratott, és a ki irta, engedelmök 
nélkül hírlapjába iktatván, legalább is gyengédtelenül cselekedett.

Deák Ferencznek méltóztassék alázatosan esedezem a legszívesebb 
tiszteletemet, üdvözlésemet jelenteni. S hát megapadt? ha betegség nem 
okozá : félek, kedélye okozá, mert ismerem őt ; nem tartozik azok közzé 
kikről —  gondolom —  Lucrecz írja «svave mari magnó turbantibus 
aequora ventis —  e terra magnum alterius spectare laborem» —  Külön
ben, ha talán például ezért fogyott volna meg, mivel házasodni készülne, 
igen örvendenék. Hiában, én tartok a fajra valamit. Hiba, hogy a kehidai 
két testvér törvényes maradékkal nem készül adózni a hon jövendőjének. 
Ha a józan status oeconomiai elveitől akár mi esetben is tanácsos lehetne 
eltérni, kész volnék Augustus Császár törvényeit feléleszteni, hogy őt 
házasságra kényszeritsük.

Jósi pajtás igen jól cselekszik, ha szép nőjét néha szalmaözvegyül 
hagyja. Életkorunkban több mint egy tekintetből tanácsos az újdonság 
ingerének föntartásán egy kis pihentető kirándulás. —  Próbátum est. —
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A  «Kunst in dér Éhe glüddich zu seyn* szerzője is ajánlja ; s ha jól emlé
kezem maga Hippel is, pedig ő nagy autoritás.

Fogadja a Tttes ur hálás érzetim kijelentését, s a legszívesebb tisz
teletet. Alázatos szolgája Kossuth Lajos mk.

Kossuth visszavonó iratát Benyovszky január 21-én, a kijelölt 
határnapon kapta meg s azonnal perbe is iktatta. A  visszavonást azonban 
nem akarták elfogadni. Végh Ignác itélőmester egymásután kétszer is 
felkereste Kossuthot börtönében s a tábla nevében felszólította őt, hogy 
mivel a revocatiot figyelembe nem veszik, gondolja meg magát s adja be 
védelmét. Kossuth válasza megint csak az volt, hogy azonnal védekezik, 
mihelyt szabadlábra kerül, addig azonban nem.

Minderről hosszabb levélben számolt be szüleinek, ^előkészítésül*, 
hogy váratlanul ne érje őket az Ítélet, mely ekkor már nem sokáig kés
hetett.1 . &

Buda Január 28. Hétfőn 1839.
Kedves Atyám! L, >

Kötelességemnek ismerem a perem ügyében legközelebb közbeiöt- £7 * C J 
tekről tudósítani. ® iw

Ámbár részemről a pörben első megjelenés órájától fogva utolsó 
betűig folyton folyvást mindig csak a törvényes védelem szabadsága 
követelte tett, ámbár a követelés közben a vád érdeme csak annyiban 
taglaltatik, a menyiben az 1837. Dec. i-ső napi ítéletben azon törvényes 
szabadság megtagadása egyik okául felhozott terheltetés megczáfolása 
(hacsak közbetett appelátánkat henye haszontalanságnak elismerni nem 
akaránk) mulaszthatlanul kívánta; ámbár a törvényes védelem követe
lése nem puszta formalitás, nem kifogás, mellytől a pör velejébe bocsát
k o zd  megfoszthatta; sőt a bírói eljárásnak olly lényeges föltétele, mellyet 
a pörnek akár mell)' stádiumában reclamálni, igazság és méltányosság 
képzete szerint mindenkor szabad, s melly nélkül a bíró Ítéletet sem 
hozhat ; ámbár az is nagyon különös, hogy ha a bírói eljárásnak e lénye
ges része puszta formalitásnak tekintethetnék is ; akkor, ha a formalitás 
énellenem szólhat (p.o. a velős védelembe bocsátkozás) akkor igen is, van 
a pörben formalitásnak helye s tekintete ; de ha ellenben a formalitás 
én mellettem, az élet halálra üldözött mellett áll, akkor már formalitás
nak nincs helye, nincs tekintete ; ámbár végre egy illy thesis, hogy ollyan 
pörben, hol az alperes életének, minden vagyonának, becsületének 
elvesztésével fenyegeti étik, hol tehát isten és ember igazsága, morál és 
humanitás szerint a «constans et perpetua sollicitudo innocentiam 
quaerendi* mindenkinek, bírónak sőt magának a vádlónak is első köteles
sége ; mondom egy illy pörben az a thesis : hogy mivel az alperes magát 
védelmezni elkezdette, többé olly védelmet, minőt a törvény meg enged 
nem követelhet, s a törvény jóvoltából meg legyen fosztva, természetes 
és positivus törvénnyel, igazsággal és méltányossággal, kereszténységgel, 
erkölcsiséggel, humanitással, szelídséggel, civilisatioval egyiránt ellen-

1 w  43- —  V A  1706 : 41.
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keznék, s a barbarus vérszomjuság szagát viselné; —  és annál 
fogva én teljes bizodalommal hittem és hiszem, hogy két esztendei 
keserves szenvedéseim némi vigasztalására igazságos biráim azon tör
vényes jogot így vagy másképen nekem elvégre csakugyan megadják ; 
mindazáltal látván, hogy a pör velejébe bocsátkozás szolgál a megtaga
dásra ürügyül, pör velejébe bocsátkozni pedig, valameddig törvényes 
szabadságba nem tetetem, soha sem számdékomban, sem akaratomban 
nem vala ; én a formalitásból merített ürügyet formalitási óvó szerrel 
elhárítandó, ügyvédi visszahúzással éltem, s az első megjelenéskori 
szózatolást kivéve, mindent a mi részemről mondatott s beiktattatott, 
visszahúztam, helyébe az illető törvényekre hivatkozással egyszerűen 
kérvén, hogy a nem «ante capturam» és igy törvénytelenül történt idézés 
le szálitassék s én szabadságomba vissza helyeztessem.

Ezt január 15-kén írtam ; 16-kán Pestre átküldetett, Benyovszky 
ur 21-kén kaptasapörbe azonnal beiktatta, sa  port előadó itélőmester 
urat az illető törvéyes dij átvételére megkérte.

ítélőmester ur a dijt el nem fogadta, hanem 22-kén Eötvös kir. 
directoralis fiskális ur kíséretében Budára hozzám átjött, s nekem nem
csak mint perbeli előadó, de az elnökség utasításából is intöleg tudtomra 
adá, hogy miután «criminalis pörben revocatioval élni a törvénykezési 
praxissal ellenkeznék, s annál fogva előre látható, miképen a tek. kir. 
tábla ezen revocatiot semmi tekintetbe sem veendia, —  int tehát ő nagy
sága, hogy ha védelemre még valami előterjeszteni valóm lenne, azt 
haladéktalanul adjam elő.

Válaszom az volt, hogy a eriminalis pörökbeni praxist taglalni 
érdekemben nem fekszik, mert ez nota-pör; a törvény mindenféle pör
ben különböztetés nélkül revocatiot enged ; nekem igen sok mondani 
valóm van velős védelemre, s azt, mihelyest olly állapotba tétetem, mint 
a törvény parancsolja, t.i. szabadságba, azonnal előadni késni nem fogok ; 
s ép ezen állapot s vele s védelem physicai és morális lehetetlenségének 
kinyerése végett éltem az ügyvédi visszahúzással, mellyhez tehát s 
általában a törvényhez szorosan ragaszkodom.

Január 25-én Mlgos Végh itélőmester ur ugyan azon kíséretben 
Budára hozzám ismét átjött s tudtomra adá, miképen ő kötelességének 
vélte a történteket a T. K. táblának előterjeszteni; már most tehát 
a T. K. Tábla in pleno Senatu aként határozott, hogy Criminalis pörben 
revocationak helye nem lévén, a pör haladéktalanul érdemileg referál- 
t sssék

Feleletem volt : Ha a T. K. Tábla Ítélet által ki fogja mondani, hogy 
a notae pör criminalis pör, én azt appellalni kénytelen leszek, mert a 
törvény azt mondja : diferentia est : s ha Ítélet által ki fogja mondani, 
hogy revocationak nincs helye ; ezt is appellálni fogom, mert a törvény 
különbség nélkül mindenféle pörben enged revocatiot.

ő  Nga a T. K. t bla im e határozatának alapjait bővebben előadni 
méltóztatott, utána tévé, hogy nem tudja, váljon a t. k. tábla a minden 
esetre hozandó végítéletben fog é a revocatioról is említést tenni vagy 
nem ; mert némelly dolgokról, például ha van é a Septemviratushoz 
appellatának helye vagy nincs ; Ítéletet hozni soha sem szokott, mint az
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alsóbb bírák hoznak, hanem csak senatus consultummal határoz, a mint 
itt is tőn ; —  azonban a büntető s kivált igy az Alps egész jövendőjéről 
határozó perek természeténél fogva értésemre adja, hogy a t. k. táblának 
akaratával ellenkeznék, ha mind annak, a mit védelemre szolgáltatónak 
vélek, beadásától a praeclusi határnak elmúlta miatt gátoltatnám ; 
annál fogva értesít, hogy körülbelől egy hét múlva poromét referálni 
fogja ; ha tehát még védelemre valamit előadni tudnék, s kívánnék, azt 
ez alatt, sőt már a referada alatt mindenkor elfogadja.

Felelem : Köszönettel értem a t. k. Táblának azon kegyességét, 
miszerint a védelemre szolgálhatóknak előadásától elzárni nem a k a r; 
s ezt zálogul veszem, hogy azon szabadságot is meg fogja adni, melly e 
védelemre törvényszerint szükséges; melly nélkül tehát azon kegyes
ségnek hasznát venni physice és moialitei lehetetlen. Nekem igen sok 
előadni valóm van, mert hiszen a facti kérdés (például tudósitásimnak 
félszeg —  sublesta —  készítése ; a mi szintúgy alapul vétetett a vád
levélben) eddig nem taglaltatott, s ezt fogságból taglalgatni physicai 
lehetetlenség is, nem csak morális mint a védelem ex obtutu ju ris ; én 
tehát védelem előadhatása végett ismét és ismét a törvényhez ragasz
kodom.

ö  Nsága kijelenté, miképen nem kinyilatkoztatásomat venni 
mellynek a t. k. táblával tudatására már alkalma sincs, hanem magam 
alkalmaztatása végett a történtekről értesíteni jött.

Szolgáljon ez édes Atyámnak tudomásul, s előkészítésül mindnyájok 
nak, hogy váratlanul ne jöjön az, a minek ezek már előre képét viselik. 
Kezeit csokolom Kossuth Lajos mk.

Kossuth már előbb, 1838. december 24-én részletesen beszámolt 
Dr Balogh Pálnak egészségi állapotáról. E  levélnek részletei azonban csak 
az orvos számára íródtak, úgyhogy nem is közöltük. Az alább következő, 
kevésbbé részletes levéi Is megismerteti a lényeget : 1

Buda febr. 3. 1839.
Tisztelt barátom!

Január 23-án lévén szerencsém Benyovszky úrhoz, azon reményben 
hogy igy hamarébb czélt érek, mint a késni szokott levelezéssel; kértem 
Őt, szíveskednék kedves Barátom uramat szives tiszteletem mellett 
tudósítani, hogy orvosságom elfogyott, hogy további hathatós segedel
mét kérem, s hogy egészségi állapotom utóbbi levelem óta semmit sem 
változott, azon egyet kivéve, hogy valamint előbb szorulás praedominált, 
úgy most inkább ellenkezőn van, s a laxálás sokkal gyakoribb.

Közel két hét múlt ez izenetem óta s becses válaszát venni szeren
csém nem vala ; azt kell tehát hinnen, hogy —  a mint ez könyen megtör
ténhetik —  B. ur temérdek dolgai között e szóbeli izenetről elfelejtkezett.

Ez szolgáljon tehát mentségemül mostani alkalmatlankodásomért, s 
megújított kérésemért, de valóban tapasztalom, mennyire igazsága

1 A  nem közölt le v é l : W  38. A  f e n t i : W  41. E red etije  V A  228.
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volt Kegyednek, midőn Decemb. utolsó napjaiban azt adá értésemre, 
hogy illy megrögzött bajoknál a természet kevesett segít, kivált ha az 
orvos szerek legsikeresbikét a tiszta szabad levegőt bár minden nap, de 
csak egy pár óra negyedig éldelhetjük. —  Körül belül egy hét óta álmat
lanságom —  ha lehet — még növekedett, s az a savanyu felbüfögés, az 
élesen csípős savanyu nyálnak feltolakodása, melly minap már mara- 
dozott, nem csak ismét, de sőt erősebben visszatért éjelenkint, úgy hogy 
már gyakran fel kell ülnöm, s huzamosabb ideig ülve maradnom ; mert 
fektémben szinte fullaszt, olly alkalmatlan, s csak igen nehezen és sok 
köpködés után enged. —  Nyelvem még mindig szokottan igen rut. De 
átvágyom folyvást jó s az ebéd és reggeli jó izün esik. —  Meggyónom 
azon vétkemet is, hogy Január 23án egy negyedrész meszely bort ittam ; 
—  megkívántam mint a terhes asszony, de nem jól esett, akár akkor 
lássam, mikor a hátam közepét. —  Esedezem folytassa kegyed irántami 
szívességét, s méltóztassék tengetni még egy kissé becse vesztett élet
erőmet; fogadja egyszersmind újabb kijelentését azon hálás tiszteletnek, s 
őszinte barátságnak, mellyel vagyok tisztelt barátom uramnak alázatos 
szolgája K. Lajos sk.

U. I. Ha a Directoratus megengedné, hogy nagy számú válogatott 
könyvtárából egypár jó könyvet, legyen franczia, angol, német, vagy 
magyar, —  kaphassak olvasni, igen nagyon lekötelezettnek érezném 
magamat. —  Taedio longa dics ; s a famiente nekem épen nem dolce.

Kossuth levelein nem érezzük meg, hogy közeledik az itéletmondás 
napja. A  klasszikus és reális nevelés viszonyáról elmélkedik s nagy elis
meréssel ir Lederer tábornok műveltségéről. Jellemző, hogy Kossuth a 
róla alkotott közkeletű képpel ellentétben magát éppenséggel prózai em
bernek szerette mondani. Itt is húgát biztatja ^Szárazabb színűi, ke- 
vésbbé érzelgős stílusra.1

Buda Február 6.1839.
Kedves Anyám!

Január utolsó napjaiban pöröm tárgyában Írtam édes Atyámnak. 
Reméllem vette. Mikorra e sorokat olvasandják már alkalmasint Ítélet 
hozatott. Majd meglátjuk ismét mennyire igaz, a mit szóval hirdetni 
szeretnek, hogy t. i. jog és törvények uralkodnak.

E  napokkban szerencsém vala a várparancsnok Altábornagy O 
exellentiájához. Egy ép olly humánus, mint magas miveltségü derék ur, 
kit ha tiszte fogságom s állapotom áttekintése végett időszakonkint 
hozzám hozza, olly nyájasan kedélyes bánásmódjában, hogy valamint 
velem a gyakorabbi érintésben lévő tiszturak is őszinte hálára, s igaz 
méltatásra kötelez, ő  exja említésbe hozván, hogy tiszténél fogva a 
hozzám írott leveleket olvasni kénytelenittetik, kegyes volt Zúzi húgom 
utóbbi leveléről igen hízelgő kifejezésekről emlékezni. Nem kell monda
nom, hogy illy férfiúnak illy Ítéletét hallani örömömre vált, s ha ezt Zuzi 
húgommal ezennel tudatom, azon reménységbe teszem, hogy nem fogja

1 W  44. —  V A  1706: 42.
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elbizakodásra vezetni, sőt újabb ösztönül szolgáland előmenni a palléro- 
zodasban, mellynek —  hacsak testvéri szeretetem nem vesztegetett 
bíró —  naponkint nevekedő jelenségeit gondolom észrevenni, a hányszor 
sorait olvasom. J

Igazságtalan volnék, ha gáncs képen említeném, hogy gondolko
zását egy kissé prózaibbnak, s kifejezésein az érzelgést (sentimentalis- 
must) szárazabb színűnek szeretném. Ez nem annyira hiba, mint a nő 
kebel aszonyias lágyságának, s az ifjúságnak természetes sajátsága. Az 
ifjúság s vele e sajátság is naponta fogy, s mind kettő vajmi hamar 
s evanouiront elles-némes; s azért szivemből mondom —  Perisse cette 
vaine sagesse qui étouffe les jenues désirs. Az asszonyias lágyság pedig —  
szeretem— ne fogyjon az ifjúsággal, és igy maradni kell ama sajátságból 
is valaminek, melly egy részben a lágyság eredménye. —  De az élet sokkal 
kevésbé sentimentalis mintsem hogy önboldogság tekintetében érdekünk
ben nem allana magunkat át nem adni azon iránynak, sőt idejen korán 
enyhitm igyekezni azon irányt, mellynek az élet oly kevéssé felel meg. 
De hiszen ez magában megjő.
... E&y szavát mégis nem hagyhatom érintetlenül. Azt mondja : 

«ifjamk kik előbb tán Brutus koráról álmodoztak, most verselnek stb». 
Iia ezt többnek tekinhetném mint puszta phrasisnak ; vagy a nemzetünk 
characterének árnyékai közzé tartozó tárgyról tárgyra szökés egy kissé 
virágos rajzának ; azt kellene hinnem, valamelly királyi fiscalistól vett 
leczkét, mert ezeken kívül igen kevés ember lehet a hazában, a ki valóban 
hitte, vagy hiszi, hogy olly forma álmodozások csak egyetlen egy főben 
is feltűntek valaha ; ép az a baj, hogy illy rémeket véltak látni, a hol 
semmi sem volt. En, —  ha valaki —  ismerem e nemzetet nagy álban, 
kicsinyében, ifjában, vénében; s azért tudom, hogy a tollat ragadó 
ifjak leggyengébbikének’ is volt mindig a leghevültebb órában is olly 
igen igen kevés esze, a mennyi kell annak megértésére, hogy Brutus 

• korához 3 dolog kell, ami nincs, nem is lesz ; t. i. Brutus, Roma, és 
Caesar ; s annak megértésére, hogy Brutus korára a Tiberiusok, s erre a 
Praetorianusok kora, s erre enyészet következett. De hiszen az csak 
ollyan phrasis volt.

Pistáról irt, igen igen nagy örömömre vált, én őt mint test
véreim mindenik gyermekét atyailag szeretem. Homojának a Diák 
nyelvre nézve igaza van. Ne adj isten, hogy az egy oldalú úgy nevezett 
reális nevelésnek valaha egészen feláldoztassék az értelem, ész szív  
általános kiképezésére irányozott humanitási nevelés, mellynek legtökéle
tesebb alapját még soká, tán mindig a classicus stúdiumok teendik. Ne 
a ĵ Isten, hogy a kenyér keresés iránya valaha egészen elmeritse kikü
szöbölje azt, a mi nemünknek nemes levele. Nem az a hiba, hogy a classi- 
cum stúdiumok nem küszöböltetnek ki iskoláinkból; jól megfér, igen 
jól megfér ez a nemzetiségei. A  német tudományos iskolákban (gelehrte 
Schule) s az angolokban is sok tán keletén túl sok gond forditatik á 
latin, sőt még görög nyelvre is ; és adj isten, hogy testestől lelkestől olly 
magyarok legyünk, s maradjunk, mint minő német a német ; minő angol 
az angol; —  hanem a methodusban van a hiba, és abban, hogy a classi- 
cum stúdiumok vehiculumával nem a nemzeti nyelv forditatik ; szív
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nemesitő magas szépségeik nemzeti erekbe nem szivárogtatnak, s a fel
sőbb iskolai osztályokban classicai philologia nem tanitatik ; ellenben a 
magyar história, philosophia törvény stb. diákul, barbár diákul tanitatik.; 
s végre abban van a hiba, hogy a humanitási alapú iskolák mellett reális 
iskolák is nincsenek, azok számára, kiknek illyenre s nem amolyanra 
volna szükségök.

De erről többet, ha talán szabad lesz a pestmegyei nép-neveléshez 
szóllanom. Még eddig engedelmet nem kaptam, sem tilalmat. Alkalmasint 
a  statustanácsnál kellett kérdést tenni iránta. De hiszen az engedelem 
nem adás is tilalom. Hogy erről megmondjam gondolatimat, csak gon
dolattöredékek, nem rendszeres munka lévén akaratomban, nincs semmi 
segéd kútfőre szükségem : de igenis volna szükségem könyvre akár 
miilyenre csak könyv legyen.

Édes Anyám sajnálatát Írja Január 20-ik táján költ levelében, hogy 
a pénzt vissza küldöttem. Sajnálom hogy sajnálkozik. Megtartottam 
annyit, mennyire szükségem volt, hogy ruháimat visszaigazitathassam, 
s holmit vehessek, mire a tél miatt szükségem vala. Sőt többet tartottam 
meg, mert maradt annyi hogy aprólékos költségeimet még egy holnapig 
is elfedezte volna, ha a farsang égném is tékozlásba nem vitt volna. —  
Igen —  igen, —  kértem, hogy valahányszor a közel fogadóban farsangi 
fánkot, vagy fagylaltot kaphatni, hozassanak számomra, s ez olly gyak
ran történt, farsang alatt, hogy már a pénzem igazán elfogyott, s azért 
egy pár forintot annyival inkább kérek —  Ítélet alatt lévén —  ki tudja 
mit határoz fölöttem az említettem «jog és törvények®.

ölelem csokolom mindnyájokat, közel távol lévőket és tartozandói- 
kat. Édes Szüleimnek küldöm fiúi tisztelettel kézcsokolásomat. Édes 
Anyámnak engedelmes fia Kossuth Lajos mk.

De ha Kossuth maga nem is, családja annál szorongóbb szívvel 
tekitett az ítélethozatal elé. Jót várni nem lehet —  irja Kossuth Zsuzsa 
Vörös Antalhoz — de fájdalom igen, a legrosszabbra meg kellene magun
kat edzeni ha lehetne, de nagyon is tartok tőlle, hogy szegény jó anyám 
nem lesz elég erős, kell hogy legyen ki támogassa s igy én nem lehetek 
távol®.1 Az édesanyának pedig ránkmaradt ezidőből Wesselényi elitél
tetése után Vörös Antalhoz irt levele. Ebből szinte a kétségbeesés kiált 
fe l2:

. .  .tehát meg töitént ez a Csapás is, a Báró el van zárva —  mi meg 
fosztva az Ő jóltevő gondoskodásától is. Higye meg Lelkem szenvedések 
lántza volt egész életem, s meg sem edződhetem ennyire, hogy ki ne 
vetkőzzem minden Emberi s vallásos érzelmekből s még egy Mindenható 
Isten létét is kécségbe ne hozzam. E zt hát már tudom, hogy Vesselényi 
el van zárva ; csak felületesen tudom, kívánnám hát környülményesen 
kívánnám azt is tudni, van-é reménség job fordulatra. Kedves Lajosom 
pere is ítélet alá ment, mi a vége nem tudom, az Emberek némák irántam, 
akik talán tugyák is, és az kínzó pad minden kínjainál töbet szenvedek. 
Készitni mongyák magamat mindenre ; próbáltam, de ez egy haszon-

1 V A  387. * V A  386.
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tálán szó és napról napra jobban félek, borzadom, retegek, és még se 
tud meg törni enyi kin közöt szivem. Oh ha magam álanék, ha őket nem 
tekénteném, mi könyű volna ezen Terhet, ezen kínos életet le tenni —  
bárcsak Énemet tudnám veszteni. Akár mint van, esedezem, irja m eg.. .*

Kossuth László, még egy lépéssel próbálkozik, s egy végső beadvány
ban foglalja össze a per «rövid rajzolatját,* felsorolva újra minden lehető 
érvet. A  hetvenöt éves, ősz atya, aki nemsokára a Mindenható elé járul —  
«talán!hattyu szavát emeli egyetlen fia mellett*.1 Kossuth Lajos azon
ban február 24-én —  amikor az Ítéletet már meg kellett hozniok —  
is töretlen hangon irja, hogy félelmet nem ismer. E levelében különben 
érdekes az 1831-ik kolerajárványra és sátoraljaújhelyi biztosi szerepére 
való visszaemlékezése is.2

Buda Febr. 24.1839.
Kedves Anyám !

F. hó 16 án 50 pftot, tegnap pedig 5 üvegecske befőzött gyümölcsöt, / 
s a Heckenast árvíz könyvét kaptam, mind a két rendbelit levél-mellék- 
let nélkül. Sőt a pénzt boritó papirosra irt czimirás is idegen kéz írása. 
Miként lehet az? Semmit nem kapni, sem levelet, sem mást kevésbé 
lehetne nyugtalanító, mint illy küldemények egyetlen egy betümelléklet 
nélkül.

A  pénz több vala mint kívántam. Azonban Isten neki, elég lesz fél 
esztendőre, tovább is. S ha házi hátramaradás nélkül küldethetett, 
szívesen köszönöm. A  gyümölcs is több és különfélébb, mint világosan 
kikötöttem, s ahoz még úgy látom a minap küldött egy üveg meggyel 
együtt nem otthon készült, hanem vett portéka, pedig az illy nyalánk
ság a minő kedves ha otthon készül, úgy pénzen vételre valósággal igen
igen érdemetlen.

Egyike az üvegecskének egy darab papirossal vala boritva, mellyet 
megnézvén, egy hivatalos levél szakadékénak találtam, a megye alispán
jától azon időben hozzám intézett levélnek, midőn a még ismeretlen s 
azért kétszeresen irtózatos epemirigy Ujhelyt megrohanta, s a szabad 
közlekedéstől elzáróit város 8— 9 ezer, 2/3 részben naponként a piaczról 
élő lakosainak körében intézkedés reám és társaimra bizaték. Azon 
időből, midőn ben a pusztitó mirigy dühösködött az éhség és szükölködés, 
munkás élelem hiány, zajongó s már már tetleges ellentállásokra fakadó 
békételenséget forralt; kívülről pedig a már szomszédban vérengző 
pórlázadás megtámadással s város gyújtással fenyegetett. Azon időből, 
midőn (mint emlékezhetik édes anyám) nappalaimat a kórház s magános 
betegek felügyelő látogatásaiban, halottak temettetéseiben, éhezők 
táplálásában, munkátlanok foglalatoskodtatásában, utolsó saját fillérem 
feláldozása után segedelem koldulgatásban a szerte bomló rend kötelékei
nek füzögetéseiben; szóval cholerával, szükölködéssel, éhezéssel, s 
forrongó békét lenkedéssel szemközt, éjjeleimet pedig a csendőrök inogó 
szolgálati képességének támogatásaiban töltöttem ; s ha fáradt tagjaimat 
késő pihenésre fektetém, hajnalban csoportosan vertek fel az éj fordul-

4 V A  384. * W  45. —  V A  1706 : 43.
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tában történt uj bajok s szerencsétlenségek hírnökei. Istennek hála! 
ennyi veszély közt magunkra hagyatva, mig azok, kiknek kövér napi 
fizetésök mellett a segedelem tisztökben is, hatalmukban is állott, sáncz 
falak mögé buvtak —  megtettük, a mi embertől telhetett ; sőt midőn a 
felénk közelgő veszélykor közülünk biztosabb helyre távozott megye 
alkormányzó a már útját álló lázadó csapatok előtt oltalmunk alá vala 
vonulni kénytelen, örömmel emlékezem, miként sükerült nekem a már 
magában is félig lázongó lakosságot egy fél nap alatt olly imponáló 
tömegbe forrasztani, hogy intézeteinknek hirszárnyán nagyított erő
nyilatkozása nem csak városunkat a dühöngő nép megtámadásaitól 
biztosítani, de sikeres eszköz is lön arra, hogy a lázadás a Bodrogközre 
nem harapózott.

Ezen időből volt az említett levél. —  Ismerek embereket, kik az 
illy leveleket a végre használgaták, hogy érdemeiket bizonyíthassák, 
s mit én tudom, mit mindent kérjenek. Én nem azért tartottam meg. Én 
még csak nem is vágyok mind azokra, miket sokan nem csak kéregetnek, 
de életczélnak is tekintenek ; aztán boszankodom, ha valaki maga 
kiabálja érdemnek azt, hogy kötelességet teljesített. Pedig minden a mi 
jó, ha még olly veszélyes is —  kötelesség. —  Én csak azért tartottam 
meg ezen, éhez hasonló, sőt még csak nem minden aprólékos leveleket is, 
mert a hányszor históriát, kivált magyar honit olvastam, 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. Innen van, hogy ütközetleirás 
elég van históriánkban, mintha bizony a systhematisált emberöldöklés 
volna az emberi lélek fényoldala ; de olly história, melly a kornak, 
mellyről ir, sajátságait a nép belső érdekét tükörbe állítaná előttünk, —  
nincs. —  Minap olvastam a «Himök» szemléjében Bethlennek Kun 
Ilonához írott két szerelmes levelét. —  Lehet-é embernek a ki nem szerel
mes, sőt igazán tán soha sem volt, minden bizonnyal többé nem lesz ; 
lehet-é ennek soványabb holmi, mint egy pár szerelmes levél? én mégis 
mondhatom, nehány illy levél sokkal helyesebb ismeretet ad nemze
tünk akkori belső életéről, pallérozódásos civilisatioja, szokások, s a 
társasági alapzatát képző családi élet sajátságairól, mint egy egész 
chronica, mellyben a legnagyobb szabatossággal le van írva, hány ember 
esett el NVárad alatt.

Innen van, hogy én 5— 6 esztendőben alig tudtam egyszer magamat 
elhatározni, hogy halomra növekedésük miatt alkalmatlanokká vált leve
lezéseimet kiszitáljam ; s még akkor is minden magános levelet, melly 
csak egy hajszálnyilag érintheté korom közéletét, —  ha még olly haszon
talannak tetszenék is az nekem, vagy kik velem élnek, — el nem hajítot
tam, mert tudom, minő gazdag kutforrássá lehetnek ezek a historicus 
kezében, s a jövendő kor szempontjában sokszor semmi sem csekély, 
csak épen az, mit mi nagynak álmodánk.

Ha már illy hivatalos leveleim olly nevezetes időszakboliak mellynél, 
szomorúbbat, borzasztóbbat, emlékezetesebbet Zemplén két század óta 
nem ért ; —  ha ezek is gyümölcstartó üveg borítékaivá lettek ; képzel
hetem, magános leveleimen minő szép kalácsok sültek, vagy tán alkal-
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masint holmi kevésbé aestheticus állapotra jutottak. Pedig 2 pengő 
ftért egy esztendőre való maculaturát kaphatni minden könyvnyom
tatónál. — Kérem édes jó Anyám, ne süssön kalácsot azon, a mi még meg 
van, vegyen illy maculaturát, ha kell, s boccsásson meg különcködésem
nek. —  Legyen bár bolondság, de nekem kedvem telik benne, hogy 
leveleim megmaradjanak, mig majd egykor talán ismét magam szórhatom 
gerebenre s a pordonját kitilolhatom, a lenszálakat kieselhetem. —  Az 
asszonyi nemnek vannak olly sajátságai, mellyek becsét mi férfiak 
durva bölcsességünkkel felfogni sohasem vagyunk képesek. Das zárté 
Seitenspiel zerbricht in unserer metallenen Hand ; —  pedig a végtelen 
bölcsességű isten sokkal jobban tudta mit csinált, midőn azon sa játsá 
gokat olta a nőnem kebelébe. így a férfi nemnek is meg vannak a maga 
sajátságai, mellyeket a sajátlagos körű nőérzelem soha sem fog fel volta- 
képen. —  Én nem hiszek nőt széles e világon, a ki valaha kedvetlenné 
nem tette volna férjét azzal, a miként bánt írásaival könyveivel. —  ő  
előttük ez egy cathegoriában áll a fehérneművel, s néha a szeméttel, 
mellyet ki kell seperni, mert a szobát diszteleniti; —  a bohó férfi ellen
ben még a szemetet is hajlandó becses irománynak, jeles históriai kútfő
nek tekinteni, s haragszik a porzó kefére, melly az ujnyi vastag szent 
port illetni meri. —  Szegény Reviczky Tamás bátyám ! meglehet tőle 
tanultam ; azonban megtanultam ; s engedje édes Anyám az enyelgő 
kérést: ne süljenek kalácsok leveleimen.

Peremről semmit sem tudok, pedig az előkészületek szerint már el 
kell ítélve lennie. —  Benyovszky urat kértem : küldje meg nekem azon
nal az ítéletet; talán fél, megijedek? ne féljen. Én ezen érzelmet sohasem 
ismertem ; most pedig már épen elfásitott a hosszas szenvedés. —  Addi- 
son Catoja híres monológját igy végzi: «Let guilt or Fear disturbman's 
rest, Cato knows neither of them, indifferent in his choice to sleep or die». 
—  Csak bűn, vagy félelem háboríthatja embei nyugalmát ; Cato e közül 
egyetsem ismer, s egykedvűen választ alvást, vagy halált.

Lám verselni is tudok. Ki hitte volna. Ezer csokot mindnyájoknak.
a ‘ Kossuth Lajos mk.

Majdnem huszonkét hónapi vizsgálati fogság után a királyi 
tábla ítéletet hozott Kossuth perében. Igaz, hogy Kossuth formális 
védelmet nem nyújtott be, érveivel azonban a bírák tisztában lehettek, 
hiszen lényegileg elmondta azokat már előzetes szóváltásaiban. A  bírák 
egyike, br. Vay Miklós — aki különben még Zemplénből ismerte Kossuth 
ellenzéki érzelmeit —  meg is jegyezte, hogy ritkán látott nagyobb elme
éllel készült védelmet. A  táblai ülés jegyzőkönyve több egykorú kézirat
ban fennmaradt —  az egyiket ki is adták.1 Innen látni, hogy a bírák 
alapjában zavarban voltak, mert maga az anyag inkább engedetlenségi 
perre (nóta inoboedentiae) adhatott alapot, mint hütlenségire. Figyelembe 
vették az enyhítő körülményeket is, mint például, hogy Kossuth csak-

1 M. N . Múzeum, 1375. Föl. Hung. —  K erékgyártó E lek, Kossuth L . főben
járó perinek tárgyalása. íía zá n k , *887, IX . A z ítéletet közölte Thallóczy, Hazánk 
1886. 135. 1.
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ugyan nem látta a kérdéses királyi parancsolatot, amelynek ellene szegült, 
valamint hogy Országgyűlési Tudósításait valóban éveken át megtűrte 
volt a kormány. Éppen ezért nem is szabták ki rá a hűtlenségért járó 
igazán súlyos büntetést, és azon anekdota, melyet Hentaller^jpkműve a 
magyargyűlölő Janotyckhtól átvesz, s mely szerint Szőgyény-Marich 
László Kossuth kivégzése mellett kardoskodott volna, nem egyéb üres 
kitalálásnál.

Nem kell azonban azt hinnünk, hogy a bírák lelkűk mélyén 
Kossuthtal éreztek volna. Itt valóban két gondolkozás ütközött össze. 
A  két tábla tagjai legjobb meggyőződésük szerint nyugtalan felforgatónak 
tartották Kossuthot s keserűen gondoltak arra, hogy ez a szellem úrrá 
lehet a fiatalságon. Wertheimer felveti a kérdést: nem próbálták-e a 
bírákat felülről befolyásolni. Ilyesmi nem lehetetlen, de pozitive ki nem 
mutatható. A  konzervatív urak a maguk meggyőződését fejezték ki 
a február 23-án kelt Ítéletben, amely Kossuthra további három esztendőt 
szabott. Az ítélet megállapítja, hogy Kossuth «önelvei szellemében* 
levelezett, magánügyét a megyék előtt nemzeti ügynek igyekezett fel
tüntetni, Tudósításaiban a «személy és vagyonbeli jussok egyenlősége és 
többe félék* terjesztettek, az ország «aristocratico-monarchica rendsze
rébe* ütköző dolgok, valamint a kormány s tiszt viselők ̂ tekintetének leala- 
csonyítására irányzott* beszédek. Az ítélet itt csokorra gyűjti a Tudósítá
sokban olvasható, legélesebb kifejezéseket. Terheli ezenkívül Kossuthot, 
az ítélet szerint, az a «szoros kapcsolat*, melyben más perbe fogottakkal 
állott. Ez s izgató működése arra utalna, hogy ő nem is a nyilvánosságot 
akarta terjeszteni, hanem ^nyilvános pártoskodásnak alapítására* 
törekedett, megtámadta a fejedelem iránti bizalmat s «teljes mértékű 
féktelenséget* hirdetett. Ezt az ítéletet, felebbezés után, a hétszemélyes 
tábla 1839 március 2-án annyiban súlyosbította, hogy a három esztendőt 
négyre emelte fel.

Hogy Kossuth hogyan fogadta az ítéletet, nem tudjuk, mert ezidő- 
től fogva igen megritkulnak levelei. Az amnesztiáig hátralévő esztendőből 
a ig néhányat ismerünk. Ennek oka nagy részben az lehetett, hogy ítélet 
után könnyítettek fogságán, ezután nemcsak többet olvashatott, hanem, 
megfelelő ellenőrzés mellett, családja is meglátogathatta, nem kellett 
mindent papírra bízniok. Ezidőben, ugylátszik, inkább az anyagi nehéz
ségek lépnek előtérbe. Immár harmadik esztendeje van a Kossuth-család 
kereset nélkül. E kkor már Wesselényi gyűjtési akciója sem talált olyan 
visszhangra, mint az elején. Erre nézve megbízható tanunk van. Vörös 
Antal, Wesselényi ügyvédje és Kossuthék bizalmasa, akinek feljegyzései 
közt ránkmaradt az egész gyűjtés pontos jegyzéke s számadása.

eMinö sikerrel feleltek meg Wesselényi barátai e felszólításnak —  
írja Vörös egy jegyzetében ,—  teljes bizonyossággal megtudni nem lehe
tett, mert azon szomorú tapasztalásnak jutottunk nyomára, miszerint 
némely megyékbeni hazafias áldozatokat a pénzkezelők, kik e végre 
törvényhatóságilag voltak megbízva, vagy magoknak tartottak meg, 
vagy nem szedtek be, legalább Kossuth családja pénzkezelőinek soha be 
nem küldöttek*... (Részben készpénzt, részben pedig kötelezvényeket 
küldtek,) «mellyek után a kamatok pontatlan fizetése sőt némellyeknél
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egészen elmaradása Kossuth családját azon kellemetlen helyzetbe hozá, 
hogy a készpénzben befizetett ajánlatokból csak kétezer ezüst forintot 
tőkésíthetett, a többit pedig fogyasztani volt kénytelen*.1

A részletes számadás felsorolja, ki mennyit ajánlott s mennyit adott 
is be kötelezvényben vagy készpénzben. A  kötelezvény aláíróinak egye
lőre csak a kamatot kellett fizetniök. Wesselényi iooo forintos kötelez
vényt írt alá egymaga —  ebből leszámították azon pár száz forintot, 
mellyel Kossuth neki már előbb tartozott, —  Ráday Gedeon és Teleki 
László 400, Csapody Pál, Deák barátja, 1000 forinttal szerepelnek 
a listán. Kossuth ellenzéki barátai, a Tudósítások támogatói igye
keztek megtenni, ami tőlük telt. Deák Ferenc fellépésére Zala megye 
1000 forint készpénzt ajánlott fel, további kétezret magánúton a zalaiak. 
Mikor pedig az utóbbi ajánlásból végül csak 1700 gyűlt össze, a maradék 
háromszázról, hogy megyéje hírnevét megmentse, maga Deák adott 
kötelezvényt. Számos megyében folyt gyűjtés, a legtöbb ajánlás persze 
2— 5 forint Körül mozgott. Zemplénben Kossuth régi barátai és pártfogói 
is kitettek magukért : br. Vécsey Pál 200, Lónyay Gábor az Országgyűlési 
Tudósítások első előfizetője 400, Soós János pedig 1000 forintos kötelez
vényeket írtak alá. Kossuth húgának menyasszonyi ajándékul is össze
adott Wesselényi, Bezerédy István, Lónyay Gábor és néhány más barátja 
290 forintot. Végeredményben készpénzben 6900 forint jött be az 
ajánlott 8400-ból, kötelezvényben pedig 7172 forint 9248-ból. A  gyűjtés 
végeredményben tehát mindenestől 17,648 forintra rúgott. Vörös szerint 
Wesselényi legalább húszezer forintra számított, de meg kellett érnie, 
hogy még a kamatok is kezdtek elmaradozni. Bezerédy István már 
1838 őszén panaszkodik Wesselényinek : «Incassálunk Kossuth részére 
aláirtaktul mint csak lehet, de barátom bajjal, bosszúsággal, botrány- 
kozással megy ez nálunk is*.2 Az 1839/40-es országgyűlésen pótgyűjtést 
indítanak, annyira üres volt már a pénztár. Deák maga ír erről Wesse
lényinek 1840 elején Pozsonyból* «Minthogy Vörös a le kötelezett sum
mák kamatjait sem tudja bé szedni, általános alá írást nyitani nem akar
tunk, ez Lajosnak fájt volna, s annyi gúnynak, hideg részvétlenségnek 
az ügyet ki tenni nem akartuk, a mennyi nálunk az el hamvadt szalma 
tűz előre látható vala, csak barátai körben szedtünk tehát segedelmet* 
Bezerédy közbelépésére Batthyány Lajosék is akcióba léptek, s igy 
sikerült mintegy 1200 forintot összeszedni. «Ezt Vörösnek által fogjuk 
adni, mint Kossuthék tulajdonát, úgy hiszem ezen pénz ismét rendbe 
hozza jövedelmeiknek megakadott folyását*.

Érthető hogy c nehézségek Kossuthnak is aggodalmas órákat 
okoztak. Alább következő levelében egész tervezetet próbál felállítani 
e begyült összeg felhasználására.4 Már itt kijelenti, hogy nem tekinti

Zoltán , r t í 7<$ J 33- L ~  A  rászlctes szám adás : V örös I. 96., skk l. Ferenczt 
i f i f í f í i  i í; j 9?,2*- l 6l ~ H  szerm t 9512 ír t  g y ű lt  össze, ebből K ossu th  

k iszab adu U sig 6500 fr t-o t k a p o tt vo ln a. U gyan ő em líti, h ogy Vörös 
A ntal állandóan je len téseket k ü ld ö tt W esselényinek K ossuthékról

* Történ eti L ap o k  1874, 333- L
* V á c zy , 1. m. 61. sk k . 1.
* W  46. —  V A  170Ó : 44. —  E rd e tijc  V A  231.
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magát e pénz tulajdonosának, s ha kiszabadul, vagy visszaadja a kötelez
vényeket, vagy pedig, az aláírók engedelmével, jótékonycélra adja 
azokat. Valóban, mint ismeretes, utóbb az Iparegyesületnek adta át 
azon, összesen 5000 forint értékű kötelezvényeket, melyek végül meg
maradtak.

Buda Június i-őjén 1839.
Kedves Anyám!

/ Ámbár ugyan családom házi körülménye kényes tárgyáról azon nyilt- 
szivüséggel —  melly illy tárgynál mások jelenlétében erkölcsi lehetetlen
ség—  kimeritőleg soha sem értekezhettünk, mindazáltal a töredékekből 
is tudok annyit, a mennyi elegendő arra, hogy megfosszon a vigasztalás
tól, mellyért Istenhez olly forrón könyörögtem, t. i. hogy édeseim szük
séget ne szenvedjenek, keblük egyébb (vajmi elég nagy) fájdalmát 
legalább pénz gondok ne terheljék. —  Mai futólagos látogatásakor nem 
volt időm hirtelen egybevetni a körülményeket, s rendbe szedni gondola
timat ; azért Írok. De különben is szükségesnek tartom, hogy óhajtáso
mat, s kérésemet Írásban mutathassa meg édes anyám.

Midőn hideg és józan megfontolás után elhatároztam, tántoríthat- 
lanúl meg maradni az ösvényen, mellyet legőszintébb meggyőződésem 
szerint szent kötelesség ösvényének ismertem, reménlettem én —  nem 
tagadom — azt a vigasztalást, hogy ha velem valami emberi történnék : 
akadnak polgártársaim közt némely rokon érzelmüek, kik gyámol 
nélkül nem hagyandják házamat, melly bennem, —  törvényes, és ter
mészetes gyámolát veszitendené ; és e remény nekem gond könnyűvé 
tette mellemet ; mert ámbár én (nem félek hogy édeseim szeretetlenség- 
ről vádoljanak) kétség kívül habozás nélkül cselekvendő valék, a mint 
cselekedtem, ha bár úgy maradtak volna is édeseim, mint hajótörött 
egy lakatlan szikla szigeten ; még is meleg hálával áldom Istenemet, 
hogy egyrészben legalább meghalgatott, midőn hozzá kiáltottam «Uram 
fordítsd el tőlem e pohárt, ne tedd a polgár útját olly nehézzé, hogy a fiú, 
a testvér kétségbe essék. —  Nem kell hát fejtegetnem minő tartós hálára 
érzem magamat köteleztetve mindazoknak, kik barátul és idegenül, 
ismerőén ismeretlenül részesei Jönnek hogy tőlem amaz üröm pohár elfor- 
ditatott ; meit —  Isten panasznak ne vegye —  valóban elég epe, eczet és 
izsóp van reám mérve e nélkül is. —  Nem különben tartós hálára kötele
zettnek érzem magamat mind azoknak, kik édes Szüleim hozzájárultok- 
kal aként intézkedtek, hogy a fiúi, testvéri kötelesség adójának pótlására 
egyberakott érték tőkésített vén, csorbátlan maradjon, s fiúi kötelessé
gem adóját a kamatok fedezzék. Jól esik embernek látni, hogy vannak kik 
öt lelke belsejében megértik ; pedig a kik aképen intézkedtek kétség
kívül megértették lelkemet ; tudták hogy a mit polgári érzet, barátság 
és jóakarat nyújtottak, én azt minden esetre csak ideiglenes depositum- 
nak, csak költsönnek fogom tekinteni, de tulajdonnak soha sem, s ezt 
tudva, érezve, vajmi sokkal tartozom nekiek, hogy a tőkésítés által a 
vissza fizetést nekem olly könnyűvé tették. Azonban ha ezen intézkedés 
olly módfeletti szigorúsággal hajtatnék végre, hogy a tőkéhez még akkor 
sem nyúlnak, midőn édes Anyámék házi, korán sem fényes sőt takarékos,
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de mégis állapotokhoz és állapotomhoz, és szokásainkhoz mért költ
ségeit a kamatok egyáltalában nem íödezhetik ; úgy meg kell vallanom 
hogy a czélt és szándékot merőben tévesztve látom ; mert jóakaróim
nak kétségkívül egyébb czéluk, szándékuk e dologban nem volt, nem lehe
tett, mint az hogy helyettem ha bár nem olly mértékben is mint én tettem, 
családom szükségeit fedezzék ; ez a fő szándék, ez a fő tekintet mellynek 
minden más tekintetet csekély véleményem szerint alárendelni méltán 
lehet, a mi ha nem történik jóakaróim szándéka sem teljesül, s én is 
megfosztatom azon vigasztalástól, mellyre olly igen igen nagy szükségem 
van.

Nem veszem én e dologban mértékül azt, mennyibe került nekem 
házunk feltartása, az sok, az hatezer váltóforintot haladott, de hiszen 
egy az hogy az ^/személyem, az én társasági viszonyaim miatt rúgott ez 
(a rendkívüli, és hivatalos, amazt háromszorosan is haladó költségeken 
kívül) ennyire, más az hogy ezt édes Anyámék tudom ha lehetne sem 
kívánnák ; annyit még is ház tartási tapasztalásomból tudok, hogy 
minden legkisebbet pénzen kelletvén venniök, évenkint körül belül 
1200 ezüst fton alól ki nem jöhetnek úgy, hogy szükséget ne lássanak, 
gondal ne küzdjenek. De a mint gyanítom a kamat-jövedelem nem megy 
ennyire ; és igy szükséget szenvednek, gonddal küzdenek, s ez énnekem 
mondhatlanul keserűen fáj ; kivált miután szegény jó Atyám terhes 
beteg, s költséges orvosi segély kötelességeink legszentebbike.

Én ugyan a legünnepélyesebben kinyilatkoztatom, hogy én magamat 
a begy ült summa tulajdonosának egyetlen egy fillér erejéig sem tartom ; 
és igy arra nézve intézkedési joggal tel jeséggel nem bírok, bírni nem akarok; 
sőt szabadságom vissza nyerésével legelső dolgom lesz, becses adománya 
viszavételére minden jóakarómat buzgó köszönetem mellett megkérni, s 
ha ne talán egyik vagy másik nem engedne könyörgésemnek, adományát 
olly köz jótékony czél alapjához csatolni, mellyre megegyezését adandja ; 
mindazáltal ha azoknál kik adták, és azoknál kik házunk iránti nagy- 
lelkűségöket még azzal is tetézték, hogy a gyűjtemény kezelésének kelle
metlen gondjaival bajoskodni nem restellettek, ha mindezen jó urainknál, 
egy szegény fogoly óhajtása, az én óhajtásom nyomhat valamit, ha 
kegyesek volnának úgy vélekedni, hogy e dologban az én kivánatom 
némi tekintetre számolhat ; úgy nem kések határozottan kijelenteni : 
miképen én a legszenvedelmesebben óhajtóm, kívánom és kérem, hogy a 
mennyiben a kamatok nem elegendők családom szükségeit fedezni, a 
hiány magából a tőkéből pótoltassák.

Miután egész mértékét tudjuk már annak, hogy meddig lesznek 
édeseim gondoskodásomtól megfosztva ; ezen óhajtásomat, és alázatos 
kérésemet számokra is vonhatjuk. S itt nekem két tekintet szabb korlá
tot. i) hogy édes Szüleim évenkint körülbelől 1200 pengő ftot kapjanak 
(nem kevesebbet 1100-nál nem többet 1200-nál) 2) hogy a mi e végre 
kamatpótlásul a Capitalisbol elvétetik, mind az 4 év alatt összesen 2000 
pengő ftot ne haladjon ; mert ez a summa az, a mennyit előttem ismeretes, 
imitt amott még reám várakozó kútfőkből, ha szabaddá lesznek Iegfölebb 
egy év alatt magam emberségével kicsinálhatok, s a hiányt jóakaróün 
kielégítésében kipótolhatom, sőt őszintén szólva szeretném, ha még a
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2000-böl maradna vagy200ezüst forint, mert m iga rég nélkülezett világ
ban majd egykor magamat tájékozhatom, lesz egy pár hónapra, s az 
alatt egy pár száz ftra szükségem.

Ha tehát óhajtásom, és kérésem nyomhatna valamit, én a most 
említett alap szerint a dolgot igy szeretném : Felteszem, hogy a begyült 
tőke 10,000 ezüst forint, s azonkívül még a mint hallottam T  —  vgye 
kegyességéből évenkint 160 pengő ft évpénz. —  így  a most folyó első 
esztendőben óhajtanám, hogy a Capitalisbol 400 pengő ft vétetnék föl, 
s kamaton maradna 9600ft, mellynek kamatja 576 pengő ft. — E szerint 
kapna édes Anyám

1- ö évben a) T-Vgyei évpénzt 160 pft.
b) kamat 9600 ból 576 «
c) a Capitalisbol 400 «

összesen 1136 ~pengő ftot. —  2-ík

esztendőre (minthogj' a töke fogytával a kamat is kisebbedik) 440 ft 
vététnek el a Capitalisbol, maradna kamatozni 9160 ft, mellynek évi 
interessé 549 ft 36 kr. p. p. Lenne tehát

2- ik évben a) T.-Vgyei évpénz 160 ft
b) kamat 9160 tói 549 ft 36
c) a Capitalisbol 440

összesen: 1149 f 36 ft p. p. 3.ik eszten

dőre a Capitalisbol clvétetnék 460 ft, —  maradna kamaton 8700 ft 
ennek interessé 522 ft. Lenne tehát

2-ik évben a) T.-i évpénz 160 ft
b) hamat 8700-tól 522 « •
c) a Capitalisból 460

összesen 1142 ft. —  Végre a 4-ik évre a Capita

lisból elvennénk 500 ftot, maradna kamaton 8200 ennek interessé 492 
ft . Lenne tehát

4-ik évben a) a T-i évpénz 160 ft
b) kamat 8700-tól 522 ft
c) a Capitalisbol 460 ft

összesen : 1142 ft. —  Végre a 4-ik

é vre a Capitalisbol elvennének 500 ftot, maradna kamaton 8200. — ennek 
i nteresse 492 ft. Lenne tehát

4-ik évben a)  T-i évpénz 160
b) kamat 8200-tói • 492
c) Capitalisból_____500

összesen 1152 ft. És igy a szenvedés

4-ik évének múltával még 8200 ft megmaradna, s nekem csak 1800 ftot 
kellene hozzá adnom, hogy a 10,000 pengő ftot utolsó fillérig visza adjam,
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(ezt pedig ha élek, tehetem) és én illy csekélységgel kedveseimnek gond
talan napokat, magamnak csendes lelket, nyugodt álmot szerezhetnék. 
Méltóztassék édes Anyám e levelet az illető jó kezekbe eljutattni; én 
nem hihétem hogy ö ne méltassa az érzelnet, melly e levelet velem iratá, 
és ha lehet, a mennyire lehet, ne teljesítse kérésemet —  Talán még látjuk 
egymást valaha.

Értesítést várok. Reméljem megnyugtató lesz. Addig nem alszom 
jól. —  Isten mindnyájukkal. Édes jó beteg Atyám kezeit csókolom. És 
mindnyájokat. És Linát a közel 7 év óta nem látottat. Kossuth Im j 'o s.

Az év végén Vörös Antal jegyzéket készített Kossuth számára a 
család részére gyűjtött pénzekről s azok kamatáról. Erre felel Kossuthnak 
alábbi rövid, töredékes máslolatban fennmaradt levele 1839 december 
17-röl :*

«Ha —  a mint látom —  az önként fölválalt ajánlatok kamatjai sem 
fizettetnek, sőt még a megyei ajánlat is fizetetlen ; —  úgy természetesen 
nincs mit szólanom, kivéve hogy lehetlen kínosabb érzést gondolni, mint 
azt, hogy illy nem szives szívességért lekötelezve kell magamat éreznem.- 
Az egész úgy látszik pillanatnyi hirtelen fölhevülés szalma lángja volt, 
mellynek eredményei most már alkalmatlan terhesek. —  Csalatkoztam, 
de semmi. Azért kétségkívül maradunk a kik voltunk, csak egy tapasz
talással gazdagabbak, ti. hogy nagyon igaz, mi a «Le menteur-ben van : 
La fa$on de donner vaut mieux que ce qu’on donne.

Nehezen van tehát reménységem, hogy óhajtásom teljesüljön, s 
családom, szükséget ne szenvedjen ; azonban csak megmondom, hogy a 
bővebb értesítés s változott körülmények következésében óhajtanám, 
hogy Anyám évenkint 1000 pengő ftot kapjon, s minthogy a kamatok s 
T-megyei évpénz (ha fizetnének) mintegy 820 fra mennek, nem kellene 
a tőkéből többet, mint körülbelül 180— 200 pengő ftot évenkint pót
lékul fordítani. —  De azonkívül még magamnak is szükségem volna 
évenkint mintegy 200 pfra ; talán félévenkénti részekben felveendőre; 
—  miután igazat szólva — 3 év alatt mindenből annyira kifogytam, 
hogy lehetetlen holmi ruhacsinálást halasztanom, mi végett most tél 
bealtával nyomban igen hasznát venném 100 ezüst ftnak.—  De én 
minden esetre csak másod személynek tekintessem, kire csak azután 
legyen gond, ha családom provideálva van ; az édes anyám 1000 ttjából 
pedig én jövendőben egy fillért sem fogadok el.* —

Február elején ismét a pénzügyekre tér vissza Kossuth, melyeket 
igen <iszívcsüggesztö*-nek talál. Ha valaki az ügyért feláldozza magát, 
erkölcsi kötelesség volna segíteni. Nálunk azonban a nemfizetés, halo
gatás ^nemzeti jellemünkhöz tartozik#. A levélben célzás van arra is, 
hogy Wesselényi a Kossuth-családnak saját falusi birtokán ajánlott fel 
helyet. Deák idézett levelében úgy látta, hogy ezt az ajánlatot el nem 
fogadni egyenesen «vétek volna*, mert Kossuthék városon akkor sem 
jönnének ki, ha kétszeres jövedelmük volna, «mert akkor ők kétszeresen 
többet költenének*. Kossuthban azonban töretlen a büszkeség, s ki
jelenti, hogy ezt nem fogadja c l2

1 W  47. * W  48. — VA 1706 : 45. Eredetije V A  232.
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r Kedves Anyám!

j vy Családom szomorú pénzügyének talán talán orvoslása végett írott
nyilatkozásom lévén szükséges ; íme küldöm azt. Csak azt óhajtóm hogy 
az a jó úri ember a ki más többek között például most legközelebb, mind 
a mellett, hogy a perembeni ítélettétel után a Míg. kir. ügyigazgató ur 
maga önként, a nélkül hogy én alkalmatlankodtam volna, azon levelében 
mellyet törvénykönyveimnek átküldése mellett ide a Vár parancsnok
ságnak irt, s melly ott bizonnyal most is meg vagyon, nyilván tudtunkra 
adta : hogy meghozatván az Ítélet saját (és igy felvágott, mert a fel nem 
vágottak tiltva addig sen voltak) könyveim be ne adathatnának, és ennek 
következésében hozattam is kaptam is több Ízben könyveket ; a mint 
hogy fejemet teszem föl reá, másnál ki velem hasonló helyzetbe került 
a világon senkinek eszébe nem jutott abban akadozni, ha felvágott 
vagy nem vágott könyveket hozat-e magának ; —  óhajtóm mondom 
hogy az a jó ur ha mind e mellett nekem most az olvasást (mert hála 
nekiek uj drága könyveket vásárolgatni módomban nincs) megtiltotta, 
ha kedvét találja bár hatalmát illyenekben!! rajtam mutogatni, 
legalább édes anyámat kímélné meg, és ne tartóztatná le ezen leve
lemet is három hónapig, mint azzal tőn, mellyet még múlt Junius 
elején ugyancsak e financiális ügyben Írtam; s melly letartóztatásnak 
eredménye lön, hogy a dolog tisztába még sem jött s családom (melly 
reménlem, leghevesebb ellenségem szemében sem notórius) szükséget 
szenved mai napiglan.

Azon ajánlatra nézve, melly édes anyám házi állapotjának javítása 
végett kevés jóakaróim legjobbika által nemeslelküleg tétetett ; hosszas 
gyámolitást levelezésem körülményei nem engedvén ; a legmelegebb 
hála érzettel röviden de változhatlan határozottsággál édes Anyám 
nevében kijelentem, hogy azt soha, semmiképen, és semmi esetre el nem 

ogadom.
Ebből önkényt következik, hogy tovább is óhajtom, teljesüljön 

kérésem, mellyet a kamatok elégtelenségének némelly tőkerész partialis 
lefizetéséveli pótolgatása iránt kijelentettem.

De ezen kérésem arra alapult, hogy a kamatok elégtelenek ugyan, 
de annyik a mennyik mindenesetre rendesen fizettetnek. —  Igen de 
nem fiztettetnek, s igy az évenkénti pár száz forint, mit pótlékul vágytam 
s vágyok a tőkéből adatni, a dolgon gyökeresen nem segít ; s elég teher 
terhelte fejemről ez egyet sem veszi le. ^

Ez az egész dolog megvallom igen szivcsüggesztő. Lehetne ember ki 
nem vélne hibázni, ha úgy gondolkoznék, hogy társaságos életben hol 
elvek érdekek sokakat igen sokakat egybe kapcsolnak ; ha egy valaki 
bizonyos ügyért, érdekért, magát s mindenét mi embernek becses lehet 
e földön örömest feláldozza ; azok a számosak kik mig csak szó kellett, 
azon ügyet, érdeket, saját ügyöknek érdeköknek olly hangosan, utón 
útfélen kürtölték, legalább annyit áldozni talán erkölcsileg kötelesek 
volnának, hogy a mindent áldozottnak családja egynéhány nyomorúsá
gos éveken át, mig t. i. amannak karjai ismét dolgozhatnak szükséget

Télutó 2-án 1840.
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ne szenvedjen. S ha ez meg nem történik, lehet hogy aranyt, csak aranyt, 
s gazdagságot bálványozó honunkban, hol a vastag haszonlesés csaknem 
egyetlen közönséges rugony, e honban, mellyre olly igen reá illik mit 
Montesquieu a kalmárkodó népszellemről, talán igen is szigorúan mond :
On trafique de toutes les actions humaines, et de toutes les vertus mora
ja *  —  lehet hogy e korban az illy tapasztalás, némelly gyengébbeket 
azon hevesek közül, kik még hajlandók lennének Istenül nem az ércz- 
darabot imádni; vissza rettenthet.

Miként van az én családom álapotja?..Néhány kevesen kellettnél 
többet tettek, többet mint mennyit méltányosan avagy csak föltenni is 
lehetett, de a nagy sokan nagy semmit. És minő lett volna még állapota, 
ha azon egyetlen nem veti magát közbe, s nem tesz olly sokat — mindent 
—  kitől csak a legkevésebb is több vala, mint méltányoson várhatnók 
mert hiszen ő maga is áldozat!

És még most végre Ígérni és szót nem tartani. —  Azonban én akarom 
hinni, az hogy a kamatok itt épen nem, amott nem rendesen fizettetnek, 
nem a nem akarástól van ; hanem részint egy kis könyelmű gondatlanság, 
melly a fizetéseket egy kis jó bor búza gyapjú eladás, jó alkalom, s jó 
kedv idejére szereti halogatni, a mi nemzeti jellemünkhöz tartozik ; 
részint emlékeztetés hiánya — mert hiában nálunk fizetés, nógatás nélkül 
nem megyen. Tudom én hogy ez igen kellemetlen foglalatosság, ez a 
nógatás, megvallom magam sem tenném : csak hogy ha tenni nem akar
nám föl sem vállalnám ; —  s ha fölválalnám előteremteném az illetősé- 
gecskét akár hogy, akár miként. — Én tehát akarom hinni, hogy aki 
Ígért, fizetni is fog, csak hogy nem rendesen ; —  a házi szükség pedig 
rendes jövedelmet kiván ; —  gyomor, kemencze s az, alkalom, s kedv 
után hónapokig nem várakozhat. ’ u

Én tehát még gyökeresebb orvoslás gyanánt, ha kivihető volna azt 
szeretném : Eszközölne ki egyik vagy másik levés jó akaróim közül 
nekem saját hitele közbenvetésével valahol egyezer ezüst ftot kölcsön ; 
de olly helyütt, hogy a kamat rendes fizetése mellett, a tőkének felnem 
mondásáról négy évig biztos lehetnék. Azon jó akaró barátom, ki ezt 
kieszközlené, személyes hitelemre characteremre építhető biztosságán 
kívül, Kossuthfalvai birtok viszonyomban anyagilag is találhat olly 
biztosságot, melly még a legrosszabb esetre is egyetlen fillérnyi károso
dástól megóvja. —  Ezen ezer forint tétetnék le valamelyik teljes hitelű 
nagykereskedőnél Pesten, a ki magára vállalná, hogy ennek egy egy 
negyedrészét az illető kamatocskával édes anyámnak minden három 
hónap első napján kézhez adja. Az argaricalis 250 p. frból 20 ft az én 
szükségemre forditatnék, a többivel édes anyám fedezve volna, ha nem 
bőven, gondtalanul. —  Az esztendő folytában lassankint bejövendő 
pénzek pedig azonnal a mint amonnan érkeznének, mennyiségükhöz 
képest vagy a takarék pénztálba, vagy egyik másik kisebb de biztos 
kereskedőnek 4— ókezes váltólevelekre kölcsön adatnának; hadd gyümöl
csöznének az év folytában ; —  és így a kölcsön vett ezer ftal az első év 
fedezve lévén, bizonyosan mindig olly állapotban lehetne s lenne is a 
dolog, hogy a késedelmes fizetés a többi években gondot és ínséget nem 
okozna ; —  és e biztosság gazdagon kipótolná azon nehány ftot, mellyel
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a lassankint bejövő summácskákbol nyerendő kamatot pótolni kellene 
arra hogy a kölcsön vett ezer ít kamatja szabott időben lefizetessék.

Csak ez volna gyökeres segedelem. —  Amaz csak palliativa. És pedig 
ez legkevesebb áldozatba is kerülne, egyik vagy másik jóakaró barátom 
részéről. Mert nem adna egyebet, mint bizodalmát személyembe, s hitelet 
érettem ; ezt adva nem kétlem, hogy például A. Józsi barátom illy nemű 
öszeköttetéseinél fogva a többit, t. i. a kölcsönt kieszközölné. —  Közölje 
e kérésemet édes Anyám azokkal, kiknél körülmények szerint, erántam 
még bizodalomra barátságra s jóakaratra találni vélhet, —  s éljen bol
dogul. —  Kezeit csokolom, Zsuzsi húgomat ölelem,

engedelmes fia
Kossuth Lajos.

Utolsó, eddig is m e r t  levele a fogságból április elejénkéit. Benne, a 
nevek után Ítélve, sátoraljaújhelyi ügyről intézkedik 1

Buda April 9. 1840

Kedves Anyám! Én már néha azt sein tudom, csára vagyunk e 
vagy hajszra, úgy kijöttem idő’ s világ sordából. Tegnap azt mondtam 
irni kell Evvának, s megkérdeni, mi költségre lesz a 22-ik áprilisi élő- 
foglalás végett szüksége, s utóbb azt neki megküldeni. így mondtam, 
mert azt gondolom Martiusban vagyunk, s 22-ik áprilisig nég hat hét 
köze. Pedig alig elegendő az idő postai rendszerünk mellett hogy egy 
levelet küldjünk, nem hármat váltsunk."Azért gondolám csak el kell a 
pénzt küldeni azon világos megjegyzéssel, hogy ez csak a végett 
megyen, nehogy a szekerezést magáéból fizesse ; tán elég lesz 25. ezüst 
ft. De azt sem tudom, miként kapja meg, hacsak Diligence által Tályára 
nem küldetik «poste restante* s Evva külön levél által nem tudositatik 
felőle. Jó lesz neki megírni azt is, hogy én meg nem foghatom, miként 
lehetend a foglalandó summát kiszabni a Repositionalis acták nélkül ; 
legyen hát olly szives azokat előkészíteni; hiszen akár által vette már a 
megye Tomsics hivatalos irományait, (mit nem tenni nagy gondatlan
ság lett volna) akár nem, minden esetben egy puszta alispányi meghagyás 
mellett elő lehet azon actákat a Draveczkv szolgabirói kezéhez kerít- 
tetni. Kezét csókolom Kossuth Lajos mk.

i, •
*  *  *

Az 1839— 40-es országgyűlés elenzéki vezérei egymásután szólal
tak fel az ifjak, Wesselényi és Kossuth érdekében. Mint Teleki László 
kifejtette, nem egyénekről volt szó többé, hanem elvről, oly hatalmi 
eljárásról, mely az egész nemzetet fenyegetheti. Az akció jjem maradt 
siker nélkül, 1840 tavaszán amnesztiát nyertek az elitéltek.

A harmincas évek ellenzéki mozgalma, melynek sérelmi színezete 
éket vert Széchenyi és Wesselényi közé, s amelynek megindulását,

* W  49.
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Wesselényi nemes harciasságát, Széchenyi mái 1831-ben oly aggodalom
mal nézte, a hatalom falába ütközött s lezárult. A  benne működő s feléb
redő erők természetesen nem tűntek el. Mégis új fázisnak kellett jönnie.
A vezetők sem maradtak a régiben. Wesselényi erőteljes alakja bele
akadt a szövevénybe, melynek ősi virtussal karddal rohant. Páratlan 
fizikumán erőt vett betegsége, mely most szeme világát fenyegette. 
Önmagát immár polgári halottnak tekinti, hét elveszett s tétlen évről 
sóhajt : ^gonoszság és erőszak elmetszették inaimat*. E roppant energia 
a nagy nekifutásban kizuhant a magyar politikai életből, ezután már 
csak közvetve, vagy csökkent erővel vesz abban részt. Amint körültekint, 
nem látja többé Kölcseyt, az eszményi lelkű védelmezőt. Deáknak nem 
történt baja, de tőle nem is lehetett lendületet, aktivitást várni. Az ifjú 
Lovassy eszét vesztette börtönében. Wesselényin erőt vesz a lemondás, • 
immár tudja, hogy megfakul, s e megrendült órában, 1840. április 24-én, 
lebelet ír ahhoz az ifjú barátjához, aki még börtönében ül : Kossuth 
Lajoshoz. Lemondó szavai a férfiszív mélyéről szakadnak fe l: éljenek 
ezentúl együtt falun, legyen Kossuth az ö iurium directoia (ez a segítés 
tapintatos foimája), majd együtt gazdálkodnak, olvasgatnak. N yilvá
nos közpálya be van előttünk zárva*, a jelen kilátástalan, nincs más hátra, 
mint «csendes elvonultságban s falusi magányban* élni. Amikor Kossuth 
kiszabadul Wesselényi újra e javaslatára tér vissza :*

Freyaldau 1840 május 11.
Kedves Barátom!

Reméllem vette Deák Ferencz által soraimat, s reméllem kérésemet 
meg fogja halgatni, s szives óhajtásomat tellyesiti. Most irék Vörösnek, 
hogy egészen sáfárkodásunkról számot adjon. Kedves Barátom! Be 
szerettem volna lég első lenni, ki a már szabadot idvezelhesse, s minő 
öröm lett volna nekem szabadon szoríthatni meg a már szabadnak jobb
ját. De ez még most nem lehet, mert én szemem s vesém miatt még nem 
mehetek. Ama pénzekre nézve legyen szabad ennyit mondanom : a 
Nemzet ajándéka v o lt: Nemzet adományát vissza utasítani nem szabad ; 
s azért azon pénzek és tőkék (egy kettőt kivéve) visszafizetésének csak 
ideája is —  meggyőződésem szerint —  a Nemzet s egyesek elleni sértés 
lenne. Tett kérésemet ismételve maradok barátja

Wesselényi

A budai laktanya foglya azonban, amint három év s pár napi fog
ság után 1840. május 10-én, tavaszi délután újra a szabad életbe lép, nem 
ily lemondással tekint azelkövekezö idők felé. Arca sápadtabb, gyöngé
nek érzi magát, a három esztendő megviselte, de — mint Deák irta róla —  
meg nem törte, ^erejében, elméjében a régi maradott*. Hozzátehetjük : 
még több is lett. Másokat félreállított a sors : Kossuth páratlan lelki

1 E redetije K I  60. — A  lent idézett, április 24-i levél ismeretlen voltát 
panaszolja Fercnczi Zoltán m ég a Kelet Népe bevezetésében is (Bp. 1925. 1928.
1 7 .1.), holott a z t  már maga Kossuth közzétette  Visszaemlékezéseiben, Pesti N apló 
1885, 99. sz. Kossuth válasza (valóságos program m levél) : Ferenczv, Tört. tá r  
1902. 171— 4. 1.
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rugalmassága és kis, testi bajok közt is nagy szívóssága felülmarad. 
Mint egy kortársa írja, Kossuth börtönéből «mint Phönix a fűzből meg- 
ifjodva lépett ki*,1 e három esztendő alatt sokat olvasott és tanult, s 
most látta, hogy népszerűbb, mint valaha. Szemét immár a jövő felé 
fordítja. Meg van győződve— válaszolja Wesselényinek —  hogy előttük, 
«a nyilvános közpálya bezárva teljességgel nincs*, hatáskörük tágult, 
hiszen «a mik velünk történtek, azok nemzetünk igen nagy része előtt 
szavunk súlyát csak növelhetők*. Kossuth nem visszavonulni, hanem 
előre menni akar, s tervekkel lép ki börtönéből. Helyzetét jól ítélte meg. 
Batthyány Kázmér, Kossuth lelkes és előkelő híve a negyvenes években, 
utóbb kissé kiábrándultán írta róla : ((Szenvedéseit, melyeket el kellett 
viselnie, nem ő maga, mert ö sorsát férfiasán tűrte, hanem barátai 
szokás szerint nagyítva és túlozva, sőt majdnem költve hirdették*, 
Politikai vértanú lett belőle, kiszabadulása immár nemzeti diadalnak 
számított.2 Az osztrák kormány, minden szándéka ellenére, megadta 
Kossuthnak azt, ami nélkül népszerűsége soha nem lett volna teljes : a 
mártír szerepét, akiben az Erőszak a Nemzet ügyét akarta eltiporni.

Kosáry Domokos.

1 K ászonyi D., Egy régibb kor ifjai. H azánk 1885, 579. I.
* Bpesti Szem le 1893 (74) 355. 1. E lfogatásáról majdnem félszázad múltán, 

öregkorában Kossuth is m egem lékezett (Pesti Napló 1883, 164.); néhány részlet 
ekkor már hom ályban á llt előtte, íg y  azt írja, hogy egy egész évig, az ítélet 
kimondásáig nem kapott kön yveket, —  viszont igen érdekesen m ondja el, mint 
ju to ttak  eszébe a börtön m agányában Albach páter szavai a  magános elm él
kedésről, s  m int igyekezett erre ő is rendbeszedni gondolatait. A lbach ismert- 
nevű pesti hitszónok vo lt, Kossuth még pesti jurátus borában hallgatta  őt. 
p iotesiáns létére is, m ert em berszeretetet h irdetett, s «nem vagdosott hallgatói 
fejéhez poklot, ördögöt, nem borongatta rájuk a  végtelent véges keretbe szoron
gató  m isztikus dogm ák hálóját* (Kossuth jellem ző szavai). Éppen az elfogatás 
e lő tti napon keresett A lbach páter a  vihar elől Kossuth zugligeti tornácán mene
déket, ott fo lyt le köztük  a beszélgetés a magányról és elmélkedésről.
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