
OSZTRÁK MERÉNYLETTERVEK TÖRÖKOR-
SZÁGBAN A SZÁMŰZÖTT KOSSUTH ELLEN.* 

TÁVOLABBI politikai megítélés szempontjából sem érdektelen dolog nyo-
mon követni azt, hogy milyen mértékben és milyen eszközökkel igye-
kezett az osztrák kormány bosszuló kezével üldözni a szabadságharc 

után a világban szétszórt és szenvedő magyar emigrációt. Következtetni lehet 
e megfigyelésekből egyrészt arra a bizonytalanságra, amelyet az osztrák rend-
szer a győzelem után is érzett önmagában, másrészt azonban a szellemre is, 
mely a birodalom akkori vezető köreit a magyar nemzet törekvéseivel szemben 
eltöltötte. Az emigránsok emlékirataiban néha egészen fantasztikus elbeszé-
léseket találunk az osztrák bosszú hihetetlen kísérleteiről. Hihetetlennek tűntek 
fel ezek a hiresztelések a nagy közvélemény előtt már akkoriban is, de még 
inkább később, Ausztria és Magyarorszég békés együttélésének hosszú évtize-
deiben. Kossuth irataiban többször említést tesz esetekről, amikor az osztrák 
alattomban életére tört. Bizonyítani az ilyesmit nehezen lehetett és Kossuth 
állításaiban a legjobb esetben is némi képzelődést látott mindenki. Meg kell 
hát vizsgálnunk azt, hogy milyen alapja volt az ilyen rémhíreknek és egyúttal 
azt is, hogy mennyiben volt hatása a titkos osztrák üldözésnek az emigráció 
sorsa alakulására. 

A bécsi kormányt a forradalmak idején természetesen számos nem hiva-
talos, titkos ügynök szolgálta idehaza és a külföldön is, amint az különben 
a béke idején is mindig és mindenütt szokásos. Az osztrák diplomáciai kép-
viseletek a maguk részéről is élénken szemmel tartották a harc végével kime-
nekült magyarok életét, de titkos megbizottak is siettek a hontalanok nyomába, 
különösen az előkelőbb menekültek megfigyelésére, akik tehetségükkel és hír-
nevükkel leginkább árthattak odakinn Ausztriának. Mert a hivatásos diplo-
maták állása sokkal kényesebb volt annál, hogy a megfigyeléssel járó titkos 
szálakat, sokszor nem egészen tiszta eszközöket, teljesen maguk vezethették és 
használhatták volna. Nem volt tehát egészen megokolt dolog, hogy a külföldön 
élő emigránsok az osztrák követségi palotákra úgy néztek, mint rémséges 
tervek és titkok rejtekére. Mert az emigráció titkos megfigyelését és üldözését 
a külföldön Bach belügyminisztériuma vette kezébe. A volt forradalmi szónok, 
mihelyt belügyminiszter lett, nagy buzgalommal látott ehhez a feladathoz. 
Valószínűleg már ezzel is tüntetően meg akarta tagadni multját és továbbra 
is biztosítani pályáját, amelyet némi emelkedettebb elméleti célok mellett 
°ly sok jellemhiány tet t visszataszítóvá. Ő hangsúlyozta minden alkalommal 
az emigráció megsemmisítő üldözésének nagy fontosságát. Szinte a világrend 
kérdésének mutatta be a dolgot és ennek megfelelően nemzetközi szervezetet 
akart volna létesíteni a forradalmi üzelmek ellen. 

* A szerzőnek a törökországi Kossuth-emigrációról szóló, megjelenés 
előtt álló munkájából. 
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Külföldi kémrendszerének kiépítését már a magyar háború vége felé 
megkezdte. A katasztrófa után sietve küldte embereit az előkelőbb menekültek 
nyomába, többnyire olyanokat, akik maguk is menekvőknek adták ki magukat 
és így férkőztek a magyar emigránsok bizalmába. Idővel azután untig akadtak 
olyanok a valóságos emigránsok között is, akik részben könnyű lelkiismerettel, 
részben pedig a hontalanság alatt hitükben megrendülve, szolgálatába állottak. 
Későbben már annyian voltak, hogy sok ajánlkozást vissza is utasított Bach. 
A felfogadott emberek azután különböző bécsi címekre írták tudósításaikat 
a «redakcióhoz», amely tudósítások alapján Bach az emigrációnak minden 
jelentősebb lépéséről értesült és hetenként össszefoglaló jelentést terjesztett 
a császár elé. 

Azok a menekültek, kik még reméltek valamit a jövőtől, Párizsban és 
Londonban igyekeztek megtelepedni. Svájc tele volt ugyan minden nemzet 
emigránsaival, de politikailag jelentéktelenebb állam volt, semhogy ott valamit 
kezdeni lehetett volna. Különben is ridegebb magatartást vett fel nemsokára 
a kis köztársaság a menekültekkel szemben, mert Németország, Oroszország, 
sőt Franciaország is szorongatta erre. A német kormányok Bécs kezére jártak, 
veszedelmes volt tehát a tartózkodás területükön. Hamburg volt az egyedüli 
állam, mely ünnepelve és vendégszeretettel fogadta a magyarokat. Külső 
nyomásra azonban később fel kellett oszlatnia az ott jó helyre talált magyar 
kolóniát. 

Belgiumban emberies volt a hatóságok magatartása, de mégis arra igye-
keztek, hogy hosszabb ideig ne tartózkodjék ott nevesebb forradalmi egyéniség. 
Horváth Mihály püspököt is, ki hamis német útlevéllel érkezett Brüsszelbe, 
hamarosan tovább utaztatták onnan. Brüsszel rendőrfőnöke különben később 
egészen Ausztria kezére dolgozott, mint ahogyan a legtöbb város rendőrfőnö-
kében hivatásos ellenszenv ébredt később a forradalom embereivel szemben és 
rokonszenv a császári hatalom rendőrtörekvései iránt. A brüsszeli rendőrfőnök 
annyira ment buzgalmában, hogy maga igyekezett kémeket szerezni az emig-
ránsok között Ausztria számára. Igy nyerte meg a szomorú szerepre Gelich 
Richárd honvédőrnagyot, aki nyomorában, hosszú vonakodás után, végre 
engedett a rendőrfőnök rábeszélésének és megkezdte titkos tudósítói pályáját, 
amit aztán évek mulva hazakerülve, tekintélyes állásba jutva és a szabadság-
harc történetét írva, itthon is sokáig folytatott. 

Párizsban állandóan vagy húsz-harminc jobbnevű magyar emigráns tar-
tózkodott, köztük Teleki, Horváth Mihály, Vukovics és Szemere. Ideális hely-
nek Párizs sem volt mondható az emigránsok szempontjából; Napoleonnak 
oka volt arra, hogy őrző szemmel kísértesse a forradalmi elméletek embereit. 
A lengyel emigrációt is szorongatni kezdte hamarosan és csak azokat hagyta 
békén, kik Czartoryski herceg előkelő pártjához tartoztak. A magyar emigrációt 
Teleki tekintélye védte itt. Ismerték lovagias jellemét, de diplomata óvatossá-
gát is, amellyel tartózkodott minden beavatkozástól a francia belső politikai 
életbe. Akiért ő kezeskedett, azt nyugton hagyta a különben meglehetős osztrák-
barát párizsi rendőrfőnök. Az előkelőbb magyar emigránsok itt tehát sok meg-
gondoltsággal viselkedtek. Szemere Bertalant a szerencsétlenség amúgyis 
ártalmatlanná tette Ausztria szempontjából; erősen megtört, egyre családja 
sorsán és anyagi jövőjén töprengett, Kossuthnak pedig elkeseredett ellenségévé 
vált. Az osztrák kémek így leginkább Teleki körül számíthattak valami meg-
figyelni érdemes dologra. A magyar gróf nem maradt tétlen, összeköttetéseit 
a francia politikusokkal ébren tartotta, de ellenzett minden feltűnőbb és han-
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gosabb szervezkedést az emigrációban. Ezért nem alkottak a párizsiak sokáig 
egyesületet sem. A pénz hiánya sem engedte meg a nagyobbszerű tevékenységet. 
Teleki még irnokot sem tarthatott. Elkeseredve beszél követségének volt tit-
kárjáról, Szarvadyról, aki a bukás után a pénztelenségben úgy viselkedett vele 
szemben, hogy még inasa is különben és aki, szerinte, később valósággal az 
osztrák kém szerepét játszotta közöttük. Az örökké beteges szenvedésektől 
kínzott Teleki tehát még iratainak és levelezésének másolásában vagy sokszo-
rosításában sem talált segítséget. 

Párizsban már évek óta volt Bécsnek egy titkos ügynöke, aki igen 
hosszú, de elég jelentéktelen tudósításokat küldözgetett. Pedig ez a főváros 
különösen fontos volt az osztrák előtt, mert a császári birodalom elégedetlen 
nemzetiségeinek képviselői itt találkoztak egymással. A magyar harc végén 
Bach egy Mandel nevű bécsi ügynökét küldte ki Párizsba, hogy járjon utána 
mi igaz a hírből, hogy Ausztria nemzetiségei a magyarokkal együtt Czartoryski 
herceg elnökletével tanácskozást tartottak és meg is egyeztek volna Ausztria 
jövő szervezetének tervében. Mandel Fülöp alkalmas volt e megbizatásra, mert 
bátyja, Mandel Lipót Párizsban Teleki László meghitt munkatársai közé 
tartozott. Orvos volt, tizenöt éve Párizsban lakott már és szép összeköttetései 
voltak a francia politika embereivel. A francia forradalom után ezt a Mandel 
doktort küldte ki az új köztársaság félhivatalos minőségben a szintén forrongó 
oláh tartományokba, mint magyarországi születésénél fogva Keleteurópa 
hivatott szakértőjét. Visszatérve Telekinek szolgált jó tanácsaival és összeköt-
tetéseivel, segített diplomáciai iratainak fogalmazásában. 1849 augusztusában 
ismét Magyarországba indult; valószínűleg ő volt az, akit a francia kormány 
Teleki említése szerint az orosz intervenció után félhivatalosan kiküldött a 
tájékozódásra. Bécsben azonban a rendőrség gyanút fogott és Mandel doktort 
visszakísértette a német határra. Mire újra Párizsba ért, vége volt a magyar 
harcnak és úgy látszott, vége az európai szabadságmozgalmaknak is. Francia-
országban is Napoleon tört előre a köztársasági iránnyal szemben. Amikor tehát 
az ifjú Mandel Párizsba jött, bátyja, a doktor, bizalmasan fogadta őt, pedig 
tudta, hogy Bach küldetésében jár. Végül aztán egészen elhatározta magát és 
öccse útján ő is felajánlotta szolgálatait Bachnak. Szép eredmény volt ez, mert 
Mandel doktornak, különösen francia kormánymegbizatásai miatt, tekintélye 
volt a keleteurópai politikusok előtt is. A levelezések, amelyeket ezután az oláh, 
szerb és magyar előkelőségekkel folytatott, hamarosan mind Bach asztalára 
kerültek. Azonban a doktornak Telekivel való összeköttetése ekkor már, úgy 
látszik, nem volt valami élénk ; talán gyanút fogott Teleki. De akadtak mások 
Párizsban, kik pótolták, amit Mandel talán nem tehetett. Különösen egy Bangya 
nevű volt újságíró és honvédezredes jelentgetett fizetés ellenében szorgalmasan 
Bécsbe. Idővel őrá is gyanakodni kezdett az emigráció, de azért Kossuth még 
évek mulva is felhasználta őt egy diplomáciai ügyben, míg végül alaposan pórul 
járt vele. 

Anglia fogadta minden állam között a legvendégszeretőbben az emigrációt. 
Megélhetés dolgában itt is nehéz volt a helyzet, de a mozgás szabad volt, akár-
csak az angol polgároké. Sok magyar jött Londonba, csábítva az angol lelke-
sedés hírétől és Pulszkynak sok baja volt velük, mikor csalódtak az anyagiakra 
vonatkozó reményekben. Komárom eleste után Klapka is jóideig itt tartóz-
kodott, de hamarosan utazgatni kezdett Európában, mert meg volt arról győ-
ződve, hogy a harc kiújulása csak hónapok kérdése. Londonban tehát főként 
Pulszkyra és Pulszky körére kellett az osztráknak figyelnie. Egy kevéssé ismert 
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ál-emigráns utazott ki hozzá az összeomlás után, akiről Bach iratai alapján 
csak annyit tudunk, hogy valami Berndorff Alajos nevű, nagyszebeni születésű 
izraelita volt. Nevét az emigráció feljegyzései nem is említik. Nem lehetett hát 
valami hangos ember odakinn és jelentései is igényteleneknek látszanak az első 
pillanatra, de utóbb meggyőznek arról, hogy többnyire helytálló és biztos ada-
tokat tartalmaznak. Szerényen, de ügyesen csinálhatta a dolgát, mert mindenütt 
ott van és Pulszkyék nem titkolódznak előtte. Rendszeresen beszámol Pulszky 
összeköttetéseiről Cobdennal és a többi angollal; tervezgetéseiről Klapkával, 
Henningsennel, Kossuthnak Viddinből jött angol barátjával. 

Mindezek a megfigyelések jók voltak az osztrák kormány tájékoztatására, 
de egyelőre talán nem sok kárt okoztak a magyaroknak, hiszen nem volt akkor 
nagyszerűbb terv és mozgalom, mely, titkos feljelentés nélkül, önmagában is 
össze ne omlott volna. Legfeljebb azok a jelentések ártottak Kossuthnak, 
amelyek az angolok és franciák szöktetési terveiről szóltak, mert ezek után 
még szigorúbb őrizetre szorította Ausztria a törököt, mely kénytelen volt 
birodalmában feltartóztatni a magyar menekülteket. Igaz, hogy a menekültek 
<(üzelmeiről» szóló bizonyítékokkal kezében, Ausztria sok szenvedést okozott 
később az emigrációnak, mert az idegen kormányoknál gyakran sikerült elérnie 
egy-egy jelentékenyebb magyar kiutasítását. Óriás csapás volt ez arra, aki 
épen hogy valahogyan elhelyezkedett már az idegenben és akinek aztán újra 
ott kellett hagynia szegényes kenyerét. Még Angliában is sikerült később a 
konzervatívokat fellépésre bírni a magyar forradalmárok tevékenysége ellen, 
úgyhogy ott is óvatosabban kellett azután dolgozni a reményteljes terveken. 

Egy föld volt Európában, ahol Ausztria semmikép sem akarta tűrni 
a magyar menekültek gyülekezését. Nen csupán azért, mert szomszédja volt 
a császári birodalomnak. Ott volt még Törökországban a pár száz főnyi magyar 
emigráció, élén Kossuthtal; a mult hónapok diplomáciai bonyodalma és a volt 
magyar kormányzó újraéledt tettereje a kicsiny magyar csoportra irányították 
egy időre a világ figyelmét. 

* * * 

Oroszország és Ausztria, a magyar katasztrófa után, fenyegetőzve köve-
telték a töröktől a határaira menekült magyarok és lengyelek kiszolgáltatását. 
A művelt nyugati államok felzúdultak e követelés ellen ; Anglia és Francia-
ország flottáját küldte a török védelmére. Ez volt az oka, hogy Kossuthban 
ismét lángoló remény ébredt; világháborút látott már maga előtt, melyben 
a magyarnak, a népek felébredt rokonszenvétől övezve, nagy szerep jutna, 
dicsőbb még, mint az elmult forradalmi esztendőben. 

Magyarországban is legendás hírét keltette az európai kavarodás a török-
országi emigrációnak. A szerteforgolódó kémek jelentései elég színesen beszá-
moltak erről Bécsben. «Jön már Kossuth kétszázezer Dardanellákkkal!» 
«Óriási sátrakkal, mindegyikben tízezer szerecsen!» 

— Pesten drágult a só ! — suttogták — azért, mert Kossuth a törökkel 
már el is foglalta Erdély sóbányáit. Utazók jöttek Erdély felől, kik saját fülük-
kel hallották már az ágyúk távoli dörgését. 

Bármennyire vége volt is tehát már nagyjából a kiadatás kérdésében 
kezdődött diplomáciai bonyodalomnak, érzékeny pontja volt még mindig 
Ausztriának a Sumla városában tanyázó magyar emigráció. Amikor Komárom 
kapitulált, a szerződés szerint a várőrségből ki-ki kérhetett magának külföldre 
útlevelet, ha nem akart itthon maradni osztrák uralom alat t ; Törökországot 
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azonban törölte az osztrák a kérelmezett útirányok sorából. Néhányan mégis 
szökve, veszélyek közt vergődtek át a határokon s jutottak el Kossuth váro-
sába, híreket vívén a nép feneketlen gyűlöletéről elnyomója ellen és sóvárgá-
sáról imádott kormányzója után. Igy szökött ki Thaly ezredes is és jutott 
decemberben Sumlába ; társát, Makk ezredest, lefogták a határon és csak egy 
esztendő mulva, vakmerő szökések után, jutott el Kossuthhoz és tervezte meg 
vele együtt oly gyászosan végződött összeesküvését. 

A világ népeinek rokonszenve és nemzetének feléje áramló szeretete 
megingathatlanná tették Kossuth reményeit. A kiadatás helyett, első ijedel-
mében, a menekültek internálását igérte meg az északi hatalmaknak a török 
és a nyugati hatalmak fellépése már nem tehette teljesen semmivé e vállalt 
kötelezettséget, hanem csak enyhíthette azt. Ép ez időben folytak ez ügyben az 
alkudozások. Kossuth tudta, hogy az őrizet alá helyezés tényén már nem lehet 
változtatni s mégis remélt és politikai tényezőnek tekintette magát; úgy hitte, 
hogy a kikerülhetetlen orosz-török háború céljaira tartaná meg szívesen magá-
nál a török az emigrációt. Titkos intések jöttek hozzá, még a sztambuli angol 
nagykövet palotájából is, hogy szökjék, szívesen segítik abban ; ő maradni 
akart. Egyedül ez a föld az, hol még ki lehet forgatni a világot tengelyéből. 

A menekültek, kik újonnan jöttek hazulról, maguk is meg voltak lepődve, 
amikor ily törhetetlen bizalmat találtak Kossuth környezetében. Berzenczey, 
a hírneves szónok, karácsony táján vetődött el hazulról Sumlába, életvesze-
delmek között szökvén hazulról. «Na, hát ön is berukkolt Kossuth világszaba-
dító táborába ?» — fogadta őt csöndes gúnnyal Mészáros tábornok, aki volt 
vezértársával, Dembinski tábornokkal együtt, meglehetősen elkülönítette magát 
ide kinn Kossuthtól. 

Kossuth házában nagy tiszti társaságot talált Berzenczey. Csönd támadt, 
amikor maga Kossuth is belépett hozzájuk, vörös fezzel fején. Talán ez a fez 
adott arcának vidámabb képet, mint Berzenczey várta volna. Az ő képzele-
tében úgy állott Kossuth, mint fájdalomdúlt, szerencsétlen ember. 

—Rögtön rám ismert—írja Berzenczey—megölelt, megcsókolt, mondván: 
Lám, barátom, itt vagyunk ! De visszatérünk hamar, igen hamar ! 

Ily szavai között szeme felcsillámlott s kiejtése oly határozott volt, 
hogy szinte kedvem jött időt kérni egy kis pihenőre a visszaindulás előtt. 

— Ime, ez a botránykő, melyet Kossuthban mindannyian kárhoztatánk 
mondja ezután Berzenczey.—«Ő mindig hiszi és erős hitében tudni véli, hogy 

mi holnap-holnapután hazamegyünk. Nem tagadom, mikép ez engemet is 
nem egyszer bosszantana, de későbbre meggyőződém, hogy ezen erős hit szá-
mítás nélkül való. Ez az ember nem bírná magát fenntartani s még kevésbbé 
tudna oly ernyedetlenül munkálkodni akkor, mikor mi csüggedésünkben 
gyakorta irtózunk gondolatainktól is.» 

Kossuth számítása valóban nem volt üres képzelődés. Az orosz-török 
háború pár év mulva csakugyan megindult és a nyugati hatalmak a török 
oldalán csakugyan megtörték Miklós cár hatalmát. A magyar ügy azonban, 
Ausztria óvatos félrevonulása folytán, nem jutott szerephez a bonyodalomban. 
Kossuth Sumlában helyesen látta tehát; lényegében a Kelet feszítő kérdéseit; 
de, elzárt helyzetében, nem ítélhetett helyesen annak minden részletéről, a 
magyar ügy szerepéről a hivatalos diplomáciában. 1850 tavaszára várta az 
orosz-török háborút; ha az megindul, ő egy kicsiny sereggel a magyar határon 
egy intésével feltámasztja Ausztria elnyomott népeit. 

Túlfeszített idegzettel ily terveknek élve, nem csoda, ha minden kicsiny 
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jel, mely a reményeket erősíthette, varázslatos módon hatott Kossuthra. 
Környezetében élt az ifjú Dembinski grófnő, temesvári leány és egy lengyel 
őrnagynak felesége; igen csinos gyermekasszony, aki lelkes odaadással vett 
részt Kossuthék tervezgetéseiben, naivan furfangos ötleteivel derítvén fel a 
gondterhelt homlokokat. Kossuth egy iratában Henningsenhez, az angol 
utazóhoz, ki Viddinből nagyjelentőségű feladattal ment Londonba, sokat-
jelentően beszél el valami különös esetet, ami a fiatal grófnővel történt Sum-
lában, a karácsony előtti napokban. 

Dembinskiné ekkortájt épen betegeskedett. Majd egyszer — divat volt 
ekkor — delejes álomba merült. Kossuth orvosa felhasználta ezt az alkalmat 
a kísérletezésre. 

— Jegyezze meg jól, amit most mondok — szólt álmában a fiatal asszony 
— viszont fogjuk látni hazánkat; március tizenkettedike határtalan örömök 
napja lesz mindnyájunk számára. 

Pár nap mulva még meglepőbben ismétlődött meg a különös jóslat. 
Dembinskiné ujra öntudatlan állapotba esett. Felállott, az íróasztalhoz ment 
és ezeket a szavakat írta le : 

«Március tizenkettedike! Jegyezd meg, az örömök napja ez reánk, 
szegény hontalanokra nézve !» 

Az orvos kérdezte : «Szabadnak találjuk hazánkat, mikor haza megyünk?» 
«Nem találjuk szabadnak, de mi tesszük majd szabaddá. Ő tesz majd 

bennünket szabadokká és boldogokká.)) 
«Kit ért azon, hogy «ő» ?» 
«Kossuth!» 

— Mit szól ehhez ? — kérdi Kossuth iratában angol barátját. — Jelen 
volt az asszony férje, Spacsek orvos és én. Az írás az én birtokomban van. 

Híre ment az esetnek és még a sumlai osztrák konzul is örvendő élénk-
séget figyelt meg ekkor Kossuth környezetében. Kossuth pedig még nagyobb 
buzgalommal dolgozott azon, hogy együtt tartsa, készen a nagy eseményekre, 
a sumlai emigrációt. Amúgyis szörnyű csapás volt az, hogy két hónappal előbb, 
a reménytelenség idején, Hauslab tábornok, kit a bécsi kormány küldött ki 
hozzájuk, a hazából kiszorult honvédsereg túlnyomó nagy részét, mintegy 
háromezer embert, hazacsábította, kényre-kegyelemre, az osztrák hatalom alá. 
A sumlai emigrációnak sokat kellett szenvednie, nélkülöznie; számosan 
kísérelték meg a szökést a török vendégszeretet elől, de Kossuth nem szökött, 
sőt kárhoztatta azokat is, kik kicsinyhitűen menekültek és ezzel magukra 
haragították a törököt, aki egyelőre felelősséget vállalt az osztrákkal szemben 
az emigráció szigorú őrzéséért. A török titokban nagy barátságot mutatott 
velük szemben, sokat is áldozott eltartásukra, ha az alantas tisztviselők kezén 
némileg széjjel is folytak néha a Sztambulból küldött pénzösszegek; de azért 
bizony primitív volt itt az élet, mert hiszen százakat és, a lengyelekkel s ola-
szokkal együtt, ezreket, nem tarthatott otthoni kényelemben a fényes Porta. 
Kossuth, az érkezett hírek után, biztosra vehette, hogy a nyugati országokban 
lelkesedéssel, ünnepléssel fogadnák őt és anyagiakban is gondtalan életet 
biztosítanának az angol és amerikai önkéntes adományok, — s mégis szilárd 
bizalommal tartott ki a keleti városban, ahol hiányzott a művelt életnek minden 
kényelme és ahol az osztrák figyelő szeme is nehezítette kényszerű tartózkodását. 

* * * 
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Bach tehát a minisztertanácsokon ismételve hangoztatta a törökországi 
emigráció jelentőségét. A Levantén sűrű ellenőrző rendszert tervezett. Ki is 
küldte hamarosan embereit és a minisztertanácsokon csakhamar fel is olvasta 
az érdekesebb jelentéseket. Ő valóban tönkre akarta tenni az emigrációt, 
Kossuth mellől elvonni annak tömegét a hazatérésre való kényszerítéssel. 
Az ő embereinek műve volt Hauslab küldetése is. Vigyáztak a törökre, hogy 
túlságosan jól ne tartsa a menekülteket, hangulatot csináltak Kossuth ellen és 
kegyelmet igértek a megtérteknek. Bach felfogása azonban nem mindig győzőtt 
Bécsben. Hiába olvasott fel tudósításokat Magyarországról, amelyek a népnek 
Kossuthba vetett reményeiről szóltak, jelentéseket, amelyek Kossuthnak 
hazaküldött ügynökeiről adtak hírt, Hauslab küldetése után az osztrák kor-
mány, talán a császár akaratára, nem fogadott be több hazatérőt. Pedig a 
török, idő haladtával, bizonyára szívesen engedte volna vissza a sumlaiak 
tömegét. Decemberben már megint igen sokan kértek engedélyt a vissza-
térésre. Ezek voltak azok — határozott a minisztertanács — kik Hauslabot 
Viddinben kigúnyolták, megtámadták. «Maradjanak tehát ottan, ahol vannak.» 
Rösslernek, a sumlai osztrák konzulnak meg is tiltották, hogy elfogadja az 
emigránsok kegyelmi kérvényeit. Stürmert, a sztambuli osztrák nagykövetet, 
összeszidták, amiért Batthyány István grófot, ki a kegyelem reményében az 
osztrák kémek segítőtársává szegődött, nem fogatta le, mikor a követség palo-
tájában jelentkezett. A hazatérés reménye nélkül sínylődött tehát Sumlában 
a pár száz magyar hónapokig. A minisztertanács elégedettséggel hallgatta 
ezután a jelentéseket, amelyek a menekültek nyomoráról szóltak. Ezeknél 
csak azok a jelentések keltettek élénkebb érdeklődést, amelyek olyan csemegéket 
hoztak a miniszterek elé, mint például a sumlai ügynökök jelentései Kossuth 
viszonyáról Dembinski grófnővel. Az érdekesebb jelentéseket Bach közöltette 
a bécsi lapokban is, amelyek azután, utat találva a magyar és külföldi sajtóba, 
sokat ártottak az emigráció nimbuszának. 

A törökországi kémszervezet megalapítója és irányítója egy Jasmagy 
Gábor nevű mérnök volt. Valószínűleg levantei ember, bár törökös nevét néha 
német fordításban Zeichnernek is írja. Beszélte a balkáni nyelveket, jól ismerte 
a vidéket és a szokásokat és már előzőleg hosszabb ideig működött osztrák 
megbizatásban Konstantinápolyban és Athénben. Magyarul nem tudott, de 
azért forgolódhatott nálunk is a harc idején, mert Bemmel is találkozott már 
akkor valahogyan. A háború végét Belgrádban töltötte, megfigyelő szerepét 
mérnöki munkákkal leplezvén. Elkészülve a magyar küzdelem összeomlására, 
sürgette Bachnál, hogy idejekorán gondoskodjék a magyar vezérek üldözé-
séről Törökországon át. Maga ajánlkozott ebben a vezetőszerepre és eredetileg 
az volt a szándéka, hogy a magyar kormány székhelyére lopódzva, megbarát-
kozik a főbbekkel és azután az ő társaságukban menekül át a határon, ahol a 
legközelebbi osztrák konzulnál átadja őket. De az összeomlás gyorsan jött. 
Hirére Jasmagy Ada-Kalére sietett, ahol végignézte a lengyelek átkelését a 
Dunán. Azt hitte, Kossuth is köztük van, ezt jelentette is Bécsbe. Tudósítása 
megjelent a lapokban is és ezután általános volt a hit és még ma is általános, 
hogy Kossuth a Dunán átkelve menekült hazájából. Bach Jasmagyt meg is 
bízta a törökországi emigráció ellenőrzésével, főként annak politikai megsemmi-
sítését tűzvén ki céljául, amiért azután az ügynök igen büszke is volt saját 
jelentőségére. 

Ugyancsak Jasmagy sürgetésére vitte ki Bach, hogy a törökországi 
konzulátusokat újra utasítsák a menekültek kézrekerítésére, vagy a kiadatás 
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követelésére. Ez volt az a végzetes utasítás, amely miatt a töröknek őrizet alá 
kellett vennie Kossuthot és az emigrációt mindjárt a határátlépésnél. És a bécsi 
kormány nem is engedett szándékából, hogy a konzuli bíráskodás jogának 
alapján a menekülteket akár a török ellenére is kézrekerítse. Bach erre a célra 
még egy külön ügynököt is küldött ki mindjárt a menekülés híre után egy 
magyar embert, Kovács Pál királyi fiskálist, aki, úgy látszik, ismeretségben 
volt a Kossuth-családdal is, mert az ő útmutatása alapján fogta el az osztrák 
a Bakonyban rejtőzködő Kossuth-gyermekeket. A törökországi képviseleteket 
utasították, hogy Kovács céljait erőteljesen támogassák, tanáccsal és pénzzel 
is. Óvatosan és elővigyázattal kellett volna Kovácsnak a főbb emigránsokat 
hatalmába ejtenie, a legközelebbi osztrák konzulátusnak átadnia, amely azután 
őrizet alatt Ausztriába küldte volna őket. 

A játék merész volt. Még merészebbé vált akkor, amikor a menekültek 
sorsa már diplomáciai tárgyalás alá került Konstantinápolyban, hiszen ekkor 
már egy idegen kormánynak, a Portának nyiltan kijelentett védelme alól kellett 
volna elrabolni az emigránsokat. A török tudott is az osztrák szándékáról és 
amikor a menekülteket gondosan őriztette, nemcsak fogvatartásukra, hanem 
egyúttal védelmükre is tette ezt. 

Jasmagynak igen tetszett a cél, amellyel Kovácsot kiküldték és a nemes 
feladatból részt akart kérni maga is. Ezért nem indult el, mint terve volt, a 
Balkán központjaira, hogy kémszervezetét felállítsa, hanem Kovácscsal együtt 
Viddinbe sietett, ahol a magyarok a száműzetés első két hónapját töltötték. 
Természetesen maguk is emigránsoknak adták ki magukat, de izgattak 
Kossuthék ellen, különösen akkor, amikor a diplomáciai vihar idején még arra 
is lehetett gondolni, hogy az emigrációnak hamarosan újra háborús szerepet 
hozhatnak az események. Sikerült jó összeköttetésekre is szert tenniök, úgy-
hogy Kossuthék terveit is figyelemmel kísérhették. Sokan még akkor is szolgáltak 
nekik hírekkel, mikor valódi szerepük, osztrák kém voltuk, már nyilvánvalóvá 
lett, mint például Ullmann Frigyes, a bankár és Batthyány István gróf és szá-
mosan a kisebb jelentőségű emigránsok közül. Igen jól tudták hát, hogy kik 
fordulnak meg Kossuth házában és hogy kik lopódznak el Yiddinből titkos 
küldetésekkel. Kossuth és Bem hirdetményeit ők tépették le a falakról fel-
bérelt cigányokkal. Hauslab hajóira ők terelték az emberek ezreit, megvesz-
tegetvén a török tiszteket, akiknek felülről titkos intésük volt, hogy a haza-
térést lehetőleg akadályozzák meg. 

Jasmagy önérzete sikerei után egyre nőtt. Politikai szerepének tudatában 
magashangú fejtegetésekkel bővítette jelentéseit, amely hangból azonban 
egyre kizökkentette spicli-tevékenykedésének kedvtelő részletezése. A mene-
kültek között mint kegyes pártfogó járt-kelt, most már nem is titkolva bécsi 
megbizatását, hanem inkább büszkélkedve azzal. A titkos munkákra már elég 
ember állott rendelkezésére. A sínylődő és aggódó emigránsok félelemmel és 
reménnyel figyelték őt. Mert valóban olyan erős volt már szava Bachnál, hogy 
az a menekült, kit otthon kegyelemre ajánlott, gyakran meg is kapta az enge-
délyt a büntetlen hazatérésre. Megesett, hogy halálraítélt emberek kaptak így 
tökéletes kegyelmet és békén hazatérhettek a magyarországi osztrák hatóságok 
nagy elszörnyülködésére. Jasmagy idővel a török hatóságok előtt is tekintélyre 
tett szert és úgy forgolódott a pasák házában, mint valami hivatásos diplomata. 
Tudták, hogy őket is ellenőrzi és ezért hallgatniok kellett szavára, amit különben 
pénzzel is támogatott. Az emigráns előkelőségek némelyike találkozott is vele, 
amint az utolsó divat szerinti elegánciával öltözve, monoklival szemén, meg-
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jelent a viddini vagy sumlai pasánál, kik előzékeny udvariassággal siettek eléje. 
Később meg már nemcsak a török hatóságokról, hanem az osztrák konzulról, 
sőt a konstantinápolyi osztrák követségről is küldött Bécsbe fontoskodó jellem-
zéseket és bizalmas árulkodásokat. A sumlai osztrák konzult elnéző vállvere-
getéssel emlegeti és közben bűnös betegségére célozgat. Stürmert, az osztrák 
követet gyöngeséggel és magyarbarátsággal vádolja. Mindezen nagyjelentő-
ségű szempontok mellett pedig szívesen lopkodja ki az emigránsok zsebeiből 
a leveleket is, azoktól, kik, újonnan érkezve, még nem ismerik őt és azután 
mulat rajtuk, hogy mint keresik arcuk verejtékével irataikat. A levelek elsik-
kasztása a török postákról általában véve egyik leghatásosabb eszköze volt 
Jasmagynak arra, hogy a kétségbeesésig vigye a hontalanokat, kik közül sokan 
több hónapig semmi hírt sem kaptak ilymódon otthonukról, családjukról. 

Mindamellett Kováccsal együtt legkedvesebb tervezgetésük az emigráció 
vezetőinek kézrekerítése körül forgott. Főként Kossuth életmódját, szokott 
útjait tartották szemmel. «Míg a mérgetokádó kígyó nem halott, addig nincs 
nyugalom Ausztriában» — írja Jasmagy Viddinből Bécsbe, Kossuth terveiről 
beszélvén. De Viddinben még igen nagy a menekültek száma, sok híve van még 
Kossuthnak és a török hatóságok segítségére sem lehet számítani. «Minden 
rendes országban át lehetett volna már adni a konzulátusnak a főmatadorokat 
— írja Jasmagy az első viddini hetek után — de itt csak a puszta kísérlet is 
halálveszélyt jelentene és a konzulátus épülete a következő pillanatban már 
lángokban állana.» Eleinte az hírlik, hogy az emigrációt hamarosan elviszik 
Viddinből, még pedig hajókon, lefelé a Dunán és a tengeren. «Ha hajón menné-
nek, a kapitány tudni fogja majd, hogy lefelé helyett fölfelé kell fordulnia a 
Dunán.» Majd Kossuth szökésére számít. «Ismerem a hajóst, ki Szemerét elszök-
tette innen. Hajlandó lenne valakit valahová máshová szöktetni.» Mikor Haus-
labbal elment az emigráció tömege, idejét látja már az erőszakosabb kísér-
leteknek is. A török oldaláról biztosítva lenne a dolog, csak kéri, küldjék sür-
gősen Bécsből az összegeket, miket a megvesztegetett török parancsnokoknak 
igért. «Tíz-tizenkét bátor ember, lehetőleg szerbek, kik feltűnés nélkül, például 
mint szénszállító munkások jönnének ide, igen hasznosak lennének számunkra.» 

«Ilymódon remélem, hogy egynéhány drága főt nemsokára bíróság elé tudok 
állítani.» 

Bach sietve intézkedett is, hogy a pénzt a konstantinápolyi követség 
utalja ki az ügynököknek. De közben az emigrációt elindították Sumlára. 
A menet török parancsnoka, Ismail bey, ki Kossuthékkal szemben oly hódoló 
udvariassággal viselkedett, szintén a megvesztegetett tisztek közé tartozott. 
Jasmagy úgy tudja, hogy az lesz Sumlában is a menekültek őrségének parancs-
noka. «Ez szerencse, így legalább nem kell majd az elfogatás tervével sokáig 
várakozni.» 

A két osztrák ügynök nem is tartott hát az emigránsok menetével, hanem 
gyorsan Sumlába utazott és onnan rövid körültekintés után Konstantinápolyba, 
valami olyan céllal, amit még Rössler konzul előtt is elhallgattak. Kissé sértő-
dötten is ír erről Rössler. «Igen sürgős dolguk lehet Konstantinápolyban, hogy 
épen e pillanatban oly nagyon elsiettek innen.» 

Szinte érthetetlen, miként képzelte el a dolgot Bécsben az osztrák kor-
mány. 

A kiadatás embertelen gondolatát már akkor az egész világ felzúdulása 
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követte. A hatalmak hadierőket is felvonultattak e követelés ellen. Ausztriának 
le is kellett mondania erről, már az internálás módjairól tanácskoztak Sztam-
bulban. Mint gondolta Ausztria, mi történt volna, ha egy óvatlan pillanatban 
sikerült volna Kossuthot lefognia és sötét sorsa felé hurcolnia ? 

Kiszámíthatlanok lettek volna ennek következményei. Az osztrákgyűlölet 
elborította volna az egész világot. A most lefolyt diplomáciai események meg-
figyelése valószínűvé teszi, hogy Anglia és hihetően Franciaország is erőszakkal 
is készek lettek volna ez embertelenség megtorlására. 

Bécsben nyilvánvalóan nem voltak tisztában Ausztria helyzetével a nagy-
világban. Azt hitték, ha Kossuthot például szökési kísérlet közben csíphetik el, 
Törökországban, az idegen hatalmak alattvalói fölött fennálló konzuli bírás-
kodási jog alapján, tehetnek vele azt, amit akarnak. Nem a politikai számítás 
dolgozott már e kérdésnél Bécsben. Az elvakult gyűlölet volt az, amely miatt 
e pontban elveszett minden helyes tájékozódás Ausztria érdekeit illetőleg. 
Az a gyűlölet, mely többek között Batthyány Lajos vérét is ontotta és amelynek 
végső forrását mintha nem is Bachban vagy Schwarzenbergben kellene keres-
nünk, hanem még egy fokkal hátrább mögöttük. A sokszázados dinasztia gőgös 
tagjai keresik a teljes elégtételt az elmult forradalom sok szégyenteljes napjáért. 
Az ifjú császárba is kérlelhetlen keménységet oltottak bele ez időben ezek a 
büszke kezek. Megesett, hogy minisztertanácsokon egyedül ő utasított vissza 
olyan kegyelmesebb célú javaslatot, amit előtte egyik miniszter sem kifogásolt. 
Ferenc József ismerte Bach terveit, tudott arról, mi készül Sumlában és a Burg 
fényes termeiben járva, bizonyosan gondolt arra, hogy a török városban ezóta 
talán már meg is van bosszulva Ausztria. Mert nem maradt politikai küzde-
lemnél a vita Kossuthék és a Habsburgok között; viaskodás volt az, mindkét 
részről gyűlölettel és megvetéssel. És amikor Kossuth túlzó kifakadásait említjük 
a «szakáltalan zsarnokról» és az osztrák Ház rémségeiről, a másik félre is kell 
egy tekintetet vetnünk és szenvedélyes bosszúvágyat találunk ottan is. Igy 
érthetjük csak meg, hogy újabb és újabb sikertelen kísérletek után még évek 
mulva sem hagytak fel Kossuth kézrekerítésének tervével. Mikor a száműzött 
kormányzó már Anglia vendége volt s amikor már a világ érdeklődése és lár-
mája is megszűnt körülötte, még akkor is olvashatjuk egy Kossuth bizalmába 
férkőzött, osztrák szolgálatban álló ál-emigránsnak, Thury Mihálynak, eredeti 
nevén Moser Bernátnak Bécsbe küldött jelentéséből, hogy megbízása van a 
hírszolgálaton kívül Kossuthnak egy alkalmas pillanatban való kézrekerí-
tésére is. 

Jasmagyék régen és kitartóan foglalkoztak e tervvel, keresgéltek módokat 
és társakat is végrehajtására, úgyhogy szándékuk Sumlában nem maradt 
egészen titokban. Kossuth már december elején panaszkodott, hogy életére 
törnek és pénzt igérnek azoknak, kik a tettre vállakoznának. 

December 17-én meg egy Bárdy nevű, az olaszországi osztrák seregből 
ideszökött magyar katona, állított be Kossuthhoz azzal a biztos hírrel, hogy 
fegyveres merénylők közelednek Sumla felé. 

Bárdy később angol nyelven megírta kalandjainak történetét, közöttük 
törökországi viselt dolgait is. Kinn Amerikában nyomorogva, e könyvének 
utcai árusításából tartotta fenn magát. Különös eseményeket beszél el művében, 
igen fordulatos előadással. Hiszen egyszerű őrmester létére már régen irodalmi 
hajlamai voltak és az olaszországi osztrák hadseregből már békében is gyakori 
levelezője volt a pesti «Honderű»-nek. Mint íróemberről, azt lehetne gondolni, 
hogy regényesen színezve mondja el e munkájában is a történteket, de az egy-
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korú levelekkel és hiteles följegyzésekkel összehasonlítva, fokról-fokra meg 
lehet állapítani, hogy adatai megbízhatók úgy a szereplő személyeket és a 
dolgok egymásutánját, mint az események részleteit illetőleg is. 

Féktelen természete csakugyan különös helyzetekbe vitte gyakran Bárdyt. 
Viddinből, ahol Kossuthtal mindjárt a menekülés első kétségbeesett napjaiban 
találkozott, reményvesztetten tért vissza augusztus végén Konstantinápolyba, 
ahol, mint mások is írják, de maga is elismeri, csakhamar hírhedtté vált garázda 
magaviseletével. Osztrákot, oroszt, ahol ért az utcán, megtámadott és erős 
ember létére lehetőleg eldöngetett elkeseredésében. Ezért végül minden isme-
rőse elkerülte ; még volt pártfogója, a jószívű olasz követ, Tecco báró is elzárta 
előtte ajtóit, mikor viselt dolgai tudomására jutottak. Ezidőben ismerkedett 
meg Bárdy az öreg Orbán báróval is, aki erdélyi ember volt, de párbajvétség 
miatt már évtizedekkel előbb el kellett jönnie hazulról. Konstantinápolyban 
telepedett meg, meggazdagodott, családot alapított; most pedig jószívűen 
segítette menekült honfitársait. 

Ez az Orbán báró december elején magához hivatta Bárdyt. Igen zava-
rodottan fogadta. Jelen volt még az osztrák követségnek egy Durazzi nevű 
hivatalnoka is, aki Orbán leánya miatt járogatott a házhoz. Orbán, többszöri 
ösztönzésére, beszélni kezdett végre arról, amiért Bárdyt hivatta. Tudja Bárdy-
ról, hogy jó magyar és hogy szereti Kossuthot, de bízik abban is, hogy nem 
árulja el őt sem. Kossuth élete forog veszélyben. 

Bárdy szavát adta, hogy senkinek, magának Kossuthnak sem fogja 
elárulni, kitől tudta meg a dolgot. Orbán még mindig osztrák alattvaló volt 
és nagy bajba kerülne, ha szerepére rájönnének. Durazzi pedig legalább is 
állását vesztené. 

Elmondta tehát Orbán, hogy Stürmer és Mihanovics, a konstantinápolyi 
osztrák főkonzul, parancsot kaptak Bécsből a magyar emigráns vezérek láb 
alól tételére. Két osztrák biztos van itt, akik már fel is fogadták az orgyilko-
sokat, összesen tizennégyet. Kossuthot sétáin csak kevesen kísérik, nincs 
könnyebb dolog, mint ilyenkor rálőni a hegyekből. Bárdy kérdezősködésére 
Durazzi előadta, hogy mintegy két hete érkezett ide a két osztrák biztos és 
azóta naponta tárgyaltak a követtel és a főkonzullal zárt ajtók mögött. Aztán 
pedig bevezették felbérelt embereiket is, Sztambul közismert haramiáit. 
Az egyikkel közülük szóba is állott Durazzi, amikor az pénzt kért tőle kölcsön 
és kezességül elmondotta, hogy a főkonzul fegyverezte fel és fizeti őket és hogy 
Sumlába mennek az emigráns főnökökhöz. Nem tudja, mit fognak ott csinálni, 
azaz hogy most nem mondhat még erről többet, de nemsokára úgyis tudni 
fog róla az egész világ. Azt is elárulta, hogy a legközelebbi hajóval fognak 
utazni Várnába és onnan Sumlába. 

Bárdy kész volt elhatározásával. Orbánék nagy ijedelmére kijelentette, 
hogy ő is a haramiákkal fog utazni. Nem lehetett lebeszélni erről, Orbán tehát 
végül elbúcsúzott tőle, megölelte, megcsókolta és még pénzt is adott útjára. 

Ámde útlevelet is kellett még szereznie Bárdynak, mert Törökországban 
akkor nem lehetett anélkül utazni. Pedig már csak egy napja volt a hajó indu-
lásáig. Az olasz követségre sietett tehát, félrelökte a szolgákat, kik útját állták 
és így Tecco elé juthatott. Útlevelet kért tőle és pedig, mivel szavát adta a 
titoktartásra, azzal az ürüggyel, hogy rokonai érkeztek Sumlára, azokat kell 
okvetlenül meglátogatnia. Tecco azonban visszautasította őt. Bárdy erre meg-
szegte becsületszavát és hogy híreit igazolja, elmondott mindent, amit Orbántól 
megtudott. Az olasz követ látta, hogy a dolog komoly és nagy izgalomba jött. 

Napkelet 4 5 
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Mégis arra kérte Bárdyt, hagyjon fel szándékával, majd ő innen mindent meg-
tesz a merénylet meghiusítására. Bárdy azonban nem engedett és amikor látta, 
hogy útlevelet nem kaphat, elrohant egy vendégfogadóba, ahol lengyel emig-
ránsok laktak. Ott egy Scerbinski nevű lengyel valóban odakölcsönözte neki 
útlevelét. 

Hajóra szállt hát Bárdy és rögtön utána, két csónakon érkezve, hét-hét 
állig felfegyverzett, keletiesen öltözött ember is felszállott arra. Egy harmadik 
csónakkal pedig egy sötéttekintetű úr érkezett egy finoman öltözött hölgy 
kíséretében. Az úrnak köpenye alól is fegyverek tűntek elő. A szerezsánok 
tisztelegtek neki és pálinkát kaptak tőle a kantinban. Bárdy megkísérelte, hogy 
beszédet kezdjen az emberekkel, de azok a parancsnok fenyegető tekintetére 
visszahúzódtak mindenkitől. 

Várnára érkezve, Bárdy az angol konzulhoz sietett, aki betegen feküdt, 
úgy hogy csak erőszakoskodva juthatott be hozzá is. Nem akarta elhinni Bárdy 
elbeszélését, míg titkárát el nem küldte a városba és az saját szemével nem 
látta a haramiákat. Ekkor azután lovat adott Bárdy alá és török szolgát melléje. 
Titkára levelet írt Kossuthhoz, valamint az épen ott tartózkodó Blana kapitány 
is, amely levelek megvannak most is és megerősítik Bárdy emlékiratának elbe-
szélését, azzal a különbséggel, hogy csak hét szerezsán érkeztéről beszélnek, 
mert a másik hét már Burgasban partraszállott és szétoszlott a Sumlából szét-
ágazó utakra. Az angol konzul rögtön fellépett a várnai pasánál is, aki el is 
fogatta és le is záratta a várnai hét embert, de az osztrák konzul mint osztrák 
alattvalókat követelte őket és így pár óra alatt mégis csak kiszabadultak. 

Bárdy harminchatórai szakadatlan lovaglás után Sumlában volt és rögtön 
Kossuth házába sietett. Az első szobában magyar tisztek pipázgattak ; kívülük 
a Kossuth kíséretére rendelt török tiszt volt még ott és egy aranyszegélyű vörös 
ruhába öltözött arabs szolga, Zia pasa ajándéka Kossuthnak. A szolgálattevő 
tiszt bejelentése után Bárdy belépett és Kossuthot a szófán törökös kényelemmel 
elhelyezkedve, csibukozva találta, «mintha ő lenne a világ legboldogabb 
embere». Előtte az asztalon szép narancsok. Körül a kereveteken a főbb magyar 
tisztek. Bárdyt örömmel fogadta Kossuth. «Nos, mi újságot hoz a Nagyúr 
városából ?» 

Bárdy csak négyszemközt akart vele beszélni és a szomszéd szobában 
előadta híreit. Kossuth elgondolkozott. Azt mondta, örül is, bosszankodik is 
a dolgon. Örül, mert látja, hogy a zsarnok fél tőle, bosszankodik, mert semmi 
kedve orgyilkoskéztől meghalni. Ezután pedig mindjárt figyelmeztető üze-
netet küldött Batthyánynak, Mészárosnak és Dembinski tábornoknak, akik 
ellen szintén készültek a merénylők. Bárdyt pedig vendégül hívta meg sumlai 
tartózkodása idejére. 

Kossuth természetesen azon gondolkozott, hogy miként fordíthatná 
Ausztria szégyenére az esetet. Másnap hivatta Bárdyt és kérte, hogy egyelőre 
hallgasson és figyeljen. Még nincs elég bizonyíték arra, hogy a világ elé lehessen 
vinni az ügyet. Ha lármát csapna már mostan, letagadnák a dolgot és nevet-
ségessé igyekeznének tenni őt. 

Eznap megérkezett a merénylők parancsnoka is három fegyveressel 
és a hajón látott úrihölggyel. A parancsnok az osztrák konzulhoz szállott, a 
szerezsánok pedig épen egy Kossuth házával szemközti házba. Bárdy a kávé-
házban hamarosan hallotta, hogy az urat jól ismerik itt, Jasmagynak hívják 
és megérkezte általános érdeklődést keltett. Azt is beszélték, hogy hölgykísérője 
Kovács emigráns őrnagynak jegyese, Magyarországból jött és könnyeivel vette 
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rá Jasmagyt, hogy ide hozza magával. Kossuthhoz ment hát ismét Bárdy, hogy 
jelentést tegyen mindezekről. Várnia kellett, mert Kossuthnál bent volt valaki. 
Amikor az ajtó kinyílott, nagy meglepődésére az idegen úrinőt, Jasmagy 
útitársát kísérte ki rajta Kossuth, udvariasan elbúcsúzva tőle. Kossuth azután 
elmondta Bárdynak, hogy az őrnagy jegyese maga is elbeszélte Jasmagyval 
való útját, sőt üzenetet is hozott Jasmagytól, azt, hogy internálása elkerül-
hetlen, de ő szívesen megegyezne vele megszabadításában és segítené, ha Ameri-
kába akarna szökni, ami ellen Ausztriának sem lenne kifogása. Kossuth azonban 
megköszönte az ajánlatot és kijelentette, hogy egyelőre nem szándékozik 
eltávozni Törökországból. 

Pár nap mulva Konstantinápolyból valóban sürgős parancsok érkeztek 
a Portától a merénylet magakadályozására és a sumlai török hatóságok tanács-
kozással töltötték a napot. A főbb menekültek mellett megkettőztették az 
őrséget és a város utcái megteltek katonasággal. Tecco volt az, aki a török 
kormányt figyelmeztette a merényletre. A szeraszkier még külön is üzent 
Kossuthnak és Bemnek, hogy vigyázzanak életükre. A sumlai pasa le akarta 
fogatni a fegyvereseket, de Rössler reklamálta őket mint osztrák disznókeres-
kedőket, akikre most már különben is szüksége van az osztrák konzulátus 
védelmezésére, mert az emigráció hangulata a hírek miatt azzal szemben fenye-
getővé vált. 

A többi fegyveres a környékbeli falvakban várakozott. Egy lengyel 
ügynök, Koscielski Sumlából Konstantinápolyba utaztában találkozott is a 
banda egyik csoportjával. Kitanította szolgáját, ki tudott horvátul és aki a 
csoport főnökét, valami Davidovich nevűt már régebbről ismerte. A szolga 
beszédbe elegyedett az emberekkel. Azt mondták, hogy egy bizonyos bej szol-
gálatában állanak, aki Sumlába ment és ők itt várják parancsait. Jól fizetik 
őket és teljesíteni fognak minden parancsot, de még nem tudják, mi a fel-
adatuk. S mégis kérdezősködtek a szolgától a sumlai emigráció vezéreiről, mit 
csinálnak azok, szoktak-e kijárkálni és hogy kik kísérik őket ilyenkor ? Jó lesz 
— mondták — ha kipihenik magukat, mert hamarosan igen meg lesznek 
zavarva ! Koscielski sietett értesíteni Kossuthot ezekről. «Azokról van hát szó, 
kormányzó úr» — írja —, akik Sumlában útleveleket, török igazolványokat 
és pénzt kínáltak fel önnek, magyarok közvetítésével, a szökésre.» 

Rössler konzul valóban nem tudott előre a tervről. Amikor a városban 
lárma támadt, Jasmagy még mindig tagadta előtte a dolgot, de zavarán látszott, 
hogy van valami igaz a hírekben. A konzul panaszkodik is, hogy állítólag fel-
sőbb utasításra olyasmik történnek itt, amiket elhallgatnak előtte. 

Jasmagy jelentései csak töredékesen és homályos szavakkal óvatosan 
beszélnek a vállalkozásról. «Csempész»-útnak nevezi vállalatát tudósításában ; 
tervét bizonyára már jó előre megbeszélte Bécsben. Nyilvánvaló volt, hogy 
szökésre akarta késztetni Kossuthékat és aztán útjuk közben elfogni, vagy 

embereinek csekély száma miatt még valószínűbb, orvul végezni velük. Igy 
kerülte volna ki Bécs, hogy nyilt erőszak vádja érje és hogy a török őrizet alól 
kelljen elrabolnia Kossuthot. Mert Jasmagy bécsi főnökei aggódva figyelmez-
tették őt az óvatosságra. «Nagyon jól tudom — írja Jasmagy —, hogy milyen 
végtelen elővigyázattal kell eljárnom és hogy milyen nagy kellemetlenségnek 
lennék okozója, ha csak egy kissé is elsietve cselekednék. Kérem azért, ez irány-
ban legyenek teljesen nyugodtak.» 

Tecconak mindjárt a Bárdy Sztambulból való elutazása után következő 
napokból fennmaradt egy levele, amelyben már a merénylet ügyéről is meg-

45* 
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emlékezik. Ő már ekkor tudja, hogy Kossuthékat a szökés ürügyével akarják 
tőrbe csalni. Úgy látszik, máshonnan is tájékozódott hamarosan az osztrákok 
tervéről. Az is bizonyítja ezt, hogy Jasmagy említése szerint már a banda 
konstantinápolyi hajóra szállása előtt is megkísérelte a török utazásuk meg-
akadályozását. Tecco azt hitte, hogy Bárdyt is eszközül akarták használni a 
a szöktetés tervére. Orbán és Durazzi megbízásból küldték volna őt Sumlába, 
hogy az orgyilkosok hírével ráijesszen Kossuthra és menekülésre bírja őt. Meg 
is mondta ezt Bárdynak, amikor újra találkozott vele és a szegény magyar élete 
végéig meg volt arról győződve, hogy Orbán báró búcsúcsókja júdáscsók volt 
és hogy ő csak mint vak eszköz rohant volna Sumlára. 

Igaz, hogy Jasmagyék valóban fenyegetni is akarták Kossuthot; erre 
mutat az is, hogy a banda egy része marconán felfegyverkezve jött Sumlára és 
épen Kossuth házával szemközt foglalt állást. De azért Bárdy küldetése mégis 
csak Jasmagy tervein kívül állott. Hiszen ismerték ez embernek heves termé-
szetét, gondolhatták, hogy nem marad csöndben. Mihelyt pedig lárma kere-
kedik és a törökök figyelni kezdenek, Kossuth szöktetésének terve meghiusul. 
Bárdy híradása zavarba hozta Sumlában Jasmagyt. Az első napokban nem 
tudta, hogy a magyar hozta a vészhírt, csak azt, hogy a várnai angol konzul 
figyelmeztette Kossuthot. Ekkor még nem is látja tervét meghiusultnak. 
«A meglehetős veszélyes expediciót illetőleg — írja — Sumlába érkeztem; első 
pillanataiban a várnai angol konzultól terjesztett hírek által, hogy a horvátok 
az emigráns főnökök meggyilkolására jöttek volna, rendelkezéseket kellett 
tennem, hogy a szalmaláng gyorsan kialudjék és ezért most kissé akadályozva 
érzem magam a rámbízott feladat gyors kivitelében, de azért egyáltalán semmi-
képen sem adom fel a reményt, hogy feladatomat becsülettel és megelégedésre 
meg ne oldjam.» Pár nap mulva azonban már érezni jelentésén fojtott dühét 
a balsiker miatt. «Alig érkeztem Sumlára, megtudtam, hogy Kossuth, bár nem 
a valóságról, de ami annál számunkra még rosszabb, a várnai angol konzultól 
olyan értesítéseket kapott, hogy ama mindenesetre szerencsés és mindazon-
által még mindig lehetséges eszmének megvalósítása ez ideig az Istennek magá-
nak is lehetetlenné vált volna.» 

Kovács őrnagy jegyesének lett volna hát szerepe Kossuthot szökésre 
rábeszélni. De hát igen együgyű dolog lett volna, ha csak az ő rábeszélésére ala-
pította volna Jasmagy egész tervét. Régibb előkészületek folyhattak Kossuth 
körül ez irányban, olyanok, hogy Jasmagy láthatólag már előre biztosra indult 
csempészútjára. 

Rössler konzul már akkor, mikor Jasmagy Sumlára érkezett, megjegyzi, 
hogy a kíséretében levő hölgy közeli összeköttetésben áll Kossuth környezetének 
egyik hölgyével. Jasmagy jelentéseiben erre a hölgyre vonatkozólag is találunk 
rejtett célzásokat. «Dembinskiné betegsége is akadályozza egyelőre a terv 
kivitelét, — írja az első napokban; és később is mindvégig Dembinskiné 
betegségét emlegeti mint legfőbb akadályát a végrehajtásnak. Valamivel 
bővebben is beszél a grófné szerepéről. «Dembinski grófnét csak addig érté-
kelhetem és használhatom, míg a pillanat el nem érkezik, amikor maga is rájön, 
hogy az én lelkületemben igen nagyot tévedett és saját magát is megtévesztette. 
E pillanattól kezdve használhatatlan lesz a jó ügyre nézve.» 

De hát mit csinált ez a fiatal asszony ? Mi volt a szerepe Jasmagy sötét 
terveiben ? 

Úgy látszik, ő volt az, akit Kovács őrnagy jegyese jól ismert. De kétség-
telen, hogy Jasmagy már előbb hozzáférkőzött Dembinskinéhez, különben 
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nem bízott volna oly szilárdan terve sikerültében. A grófné igen fiatal volt és 
egy kissé könnyelmű is. Tudjuk ezt későbbi konstantinápolyi időzéséből, mikor 
az amerikai konzulátus egy tagja jóindulattal és pártfogóan írogat róla Kossuth-
nak, de nem hallgatja el, hogy bizony kifogásolnivaló is akad az asszony visel-
kedésében. Kossuth sztambuli ágense pedig nyiltan is vádolta Dembinskinét 
azzal, hogy összeköttetésben áll az osztrák ügynökökkel. Egy ízben meg is 
jelent Dembinskiné lakásán és erőszakosan lefoglalta iratait. De bizonyosabb 
adatunk is van arról, hogy a grófné huzamosabb ideig jó viszonyban állott az 
az osztrák kémekkel. Két év mulva Amerikából, ahol akkor élt, hazautazott 
Magyarországra szülei látogatására. Útlevele nem volt, tehát Párizsban egy 
emigráns ismerőse, Bangya ezredes szerzett neki szívességből hamis névre szóló 
útlevelet; azonban osztrák kém létére, egyúttal rögtön értesítette Bécset is 
a hírneves nő utazásáról. Pesten tehát rögtön megérkezése után elfogták Dem-
binskinét. Saját elbeszélése szerint csak családjának régi osztrák katonabarátai 
pártfogásával szabadulhatott fogságából. A bécsi rendőri aktákból azonban 
kitűnik, hogy csak igen rövid ideig volt fogva, mert a titkos rendőrség főnöke 
megmentette őt a forradalmi asszonyoknak járó szigorúbb üldözéstől, azzal a 
a megjegyzéssel, hogy «Dembinskiné az Oriensen levő osztrák ügynökségek 
főnökének Kossuth sumlai tartózkodása alatt, majd később Konstantinápoly-
ban is kitűnő szolgálatokat teljesített». 

Jasmagy spicli-érdeklődése tehát bizonyára már régebben észrevette 
Dembinskinét. Ismerte bizalmas viszonyát Kossuthtal és arra számított, hogy 
a grófné rá tudja venni majd Kossuthot a szökésre. Talán valami mesével 
áltatta a fiatal asszonyt, talán azzal, hogy Amerikában fényes pálya vár 
Kossuthra, míg itt Törökországban elvész a nyomorúságban. Más említésekből 
tudjuk is, hogy Dembinskiné ekkor már igen únta az emigráns életet és haza-
vágyott; és hangoztatta azt is, hogy nincs oka félnie a hazameneteltől. 

Annak nincs nyoma, hogy Kossuthnak beszélt volna valamit Jasmagyval 
való összeköttetéséről, hogy figyelmeztette volna őt előre a tervről. Saját emlék-
irataiban sem beszél erről Dembinskiné. De úgy tűnik fel a dolog, hogy maga 
is megrettent a tervtől, amikor Bárdy a rémhírrel lóhalálában Kossuthhoz érke-
zett és amikor a haramiák feltűntek Kossuth háza előtt. Beteget jelentett hát 
Dembinskiné és a párnák közé dugta fejét. S színészkedni is kezdett izgalmában ; 
épen ezen a napon, december 18-án esett első delejes álmába és mondta a 
március tizenkettedike boldog jóslatát, amely Kossuthot annyira felvillanyozta' 
A második jóslatot pedig azon a napon, december 20-án, amikor a Porta figyel-
meztető parancsainak érkeztével egész Sumlában lázas forgolódás támadt. 

* * * 

Igy hiusultak meg Jasmagy azon számításai is, melyeket Dembinskiné 
közreműködésére alapított. Kossuth többször igyekezett felhasználni Ausztria 
ellen a merénylet ügyét, még hónapok mulva is felújítván azt, de bizonyítékai 
nem voltak elég erősek arra. Konstantinápolyban panaszt emelt és kérte a 
bűnösök megbüntetését. Tecco, az olasz követ erősen gyüjtötte az adatokat 
e célból. Maga Canning, az angol nagykövet, is hitt az osztrák kísérletben és 
Példákat hozott fel Ausztria történetéből hasonló esetekre. Mint mondta, 
Metternich arra oktatta tanítványait, hogy ilyen eszközökhöz nyúlni megenge-
dett dolog. De tisztességes emberek más szemmel nézik az ilyesmit. Czayka is 
vizsgálatot sürgetett. Állítólag Resid is emellett volt. De rábizonyítani a 
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haramiákra, hogy valóban orgyilkos céllal mentek Sumlába, nem igen lehetett 
és Ali pasa, a török külügyminiszter kímélni akarta Ausztriát. 

A nyugati országok hírlapjai közölték ugyan a híreket a merénylet 
kísérletéről, de mindenki kétkedve fogadta azokat. Az angol parlament-
ben Stuart lord, a nagy magyarbarát államférfiú megkockáztatta az ügy 
felemlítését, de a konzervatív oldalról mérges rendreutasítással feleltek, 
gúnyolódva Stuart konyhapletykákból szerzett értesülésein, méltatlankodva 
a sértésen, amely egy idegen hatalom uralkodóházát e fantasztikus gyanu-
sítással érte. 

Stürmer, a sztambuli osztrák követ, állítólag eleinte semmit sem akart 
tudni a vállalatról, de végül mégsem ereszthette el egészen füle mellett az álta-
lános szóbeszédet. Hiszen például azt is jelentették neki, hogy a várnai angol 
konzul nyiltan szemébe vágta az ottani osztrák konzulnak az orgyilkos kísér-
letet, amikor az kifogásolta, hogy az angol konzul segítséget nyújt a magyar 
menekülteknek. Stürmer tehát később úgy nyilatkozott, hogy a fegyveresek 
küldésével csak meg akarták mutatni a sumlaiaknak, hogy minden szökési 
kísérlet lehetetlen. 

Pedig Stürmer csakugyan ártatlan volt a dologban. Bizonyára helytele-
nítette mindjárt Jasmagy terveit, ha némi tekintetben segítséget is kellett 
adnia azokhoz. Tudta, hogy baj lehet a dologból, nemzetközi botrány, melynek 
szégyenét aztán elsősorban az ő követségének kell viselnie. Legalább is később 
többször szemrehányólag emlegeti Bécsben a «szerencsétlen szlavón expediciót», 
melynek káros hatását diplomáciai tárgyalásaiban is tapasztalnia kellett. És 
Jasmagy jól tudott Stürmer felfogásáról. Úgy látszik, már a tervezgetés közben 
érezte a követség diplomatáinak bosszúságát és megvetését. Sumlában már arra 
is tesz célzásokat, hogy Kossuth figyelmeztetése valahogyan összefüggésben 
áll Stürmer ellenzésével. «Az egész ügy elárulása — írja, — mindenesetre 
Konstantinápolyból indult ki és én a jövőben bölcsen tudni fogom, hogy miként 
kell majd ott magamat viselnem.» S azt írja, hogy, sajnos, igen is nagy a rokon-
szenv Konstantinápolyban a «derék» magyarok iránt és nem hallják ott szívesen, 
ha az ember keményen akar bánni azokkal. Egyedül Mihanovich főkonzul az, 
aki semmi más rokonszenvet nem ismer Ausztria igaz érdekén kívül. «Ennek a 
tiszteletreméltó férfiúnak kellene az ő vaskezével e fán egyet ráznia, hogy 
némely levél elváljék ágától.» 

Durazzi fellépése valóban mutatja, hogy milyen volt a követség tiszt-
viselőinek hangulata Jasmagy tervei iránt. Jasmagy említi is később, hogy a 
követségen valaki titkos összeköttetésben áll a Portával és hogy Kovács már 
nyomában is van ennek az embernek. Minthogy Jasmagyék útját már Konstanti-
nápolyban igyekeztek megakadályozni, nem lehetetlen, hogy a török is kapott 
valakitől bizalmas figyelmeztetést vállalkozásáról. Tudjuk azt is, hogy Durazzi-
nak később csakugyan hivatalos kellemetlenségei támadtak és pár hónap mulva 
el is bocsátották a szolgálatból. Orbán bárón azonban sokáig rajta maradt 
a magyarok gyanúja. Érdekei azt követelték, hogy az osztrák hatóságokkal 
is jó lábon álljon és ezért minden jóakarata és áldozatkészsége mellett is bizal-
matlan volt vele szemben mindig a magyar emigráció. 

Jasmagy igazi segítőtársa Konstantinápolyban Mihanovich főkonzul 
volt, az, akit ő jelentéseiben olyan nagyon dicsér. A főkonzul különben egye-
nesen Bécsből is kapott utasítást a vállalkozás támogatására. Teljes erejéből 
megfelelt e magas utasításnak. Rác ember volt, magyarfaló és mint némelyek 
írják, az emigráció üldözésével kapcsolatban nagy karriérről álmodozott. 
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Később a szent korona rejtekhelyére vezető nyomokat kereste nagy kitartással 
és siker esetén biztosra vette a grófi címet. 

Jasmagy ezután még jó ideig leselkedett embereivel Sumlában és Sumla 
környékén. Kossuth mellett pedig ez esettől kezdve mindig két tiszt teljesített 
testőrszolgálatot. Török kíséretén kívül ezek követték akkor is, ha a városban 
járt, azonkívül pedig Hadsi-Baba, az arab szolga, aki vörös ruhájában, villogó 
fehér fogaival közismert alakká vált Sumlában. «Készen volt bármely pilla-
natban széttépni azt, aki Kossuthhoz csak közeledni is merészelt volna» — 
írják az emigránsok. Ez a Hadsi-Baba aztán hónapok mulva bevallotta, hogy 
Jasmagy Sumlában neki is nagy összegeket igért, ha Kossuth kézrekerítésében 
segédkezik. A kitűnő arab szilárd maradt a csábítással szemben, de azért hall-
gatott a dologról és semmiesetre sem tépte szét fogaival az osztrák merénylőt. 

Horvátjait Jasmagy később is felhasználta Kossuth szemmeltartására, 
még az ázsiai internálás idején is. Pár év mulva Jasmagy kezdeményezésére 
Kempen tábornok, az osztrák csendőrség megalapítója hosszú előterjesztést 
tett a császárnak a konstantinápolyi horvátok érdemeiről és kitüntetésre aján-
lotta azok főnökeit. Megokolásában főszerepet játszott a sumlai kísérlet, amely-
nek elbeszélésében ő is említést tesz Dembinskiné szerepéről. 

Ferenc József alá is írta a kitüntetést adományozó iratokat a horvátok 
vezetője számára, «tekintettel azoknak minden körülmények között tanusított 
alattvalói hűségére és buzgó kötelességteljesítésére». Mihanovich főkonzul 
ünnepélyes keretek közt adta át Konstantinápolyban a kitüntetéseket a két 
vezetőnek, felsorakoztatván a konzulátus udvarán az egész horvát kolóniát. 
«Drága honfitársaim! Ivo és Pero ! Legyetek mindig példányképei a horvá-
toknak !» Igy kezdte a főkonzul beszédét, melynek teljes szövegét Bécsbe is 
beküldötte. És a császárra kiáltott háromszoros éljen között tűzte fel a mellekre 
a kitüntetést. 

Mihanovich sietett azután ez ügyből kifolyólag másokat is kitüntetésre 
ajánlani. Igy például a banda egyik tagját, aki, szerinte, csak «görbe lábai miatt» 
nem vehetett részt a sumlai vállalatban. Majd pedig a várnai és orosz konzu-
lokat is. Hogy mindezen célzásokat Bécsben megértették-e és hogy Mihano-
vichot magát is elérte-e a császár kegyének jele, annak nyomára akadnunk 
eddig még nem sikerült. Hajnal István. 

A TENGEREN RAB ÉNEKEL. 

Örömtelen rabmunka-reggel, 
borút hoz és viharszelet. 
Evezőm fáradtan csikordul 
a csapkodó vizek felett. 
Elnézem: zápor-függönyön túl 
hogy halványul a messzi part, 
ahol tetőkön énekeltem 
szilaj tengert, szabad vihart. 

Talatta ! — ujjongtam, — talatta! 
visszhangos öblű szirteken, 
s a part a hullámoknak adta 

talatta! — szárnyas énekem. 

. . . Talatta ... tenger-foglya lettem, 
fülembe zúgó hab szakad, 
könyörtelen lapátolásra 
magához ránt a gályapad. 

Ha fellegekről visszafordul, 
szemem testvér-kínokba lát. 
Bilincses lábbal hogy daloljam 
a rabtartó tenger dalát? 

Dalaim zsendülő csiráit 
magamba fojtva hordozom. 
S a part kiránduló hajóit 
komor szóval megátkozom. Áprily Lajos. 
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