
KOSSUTH FOGSÁGA. 
(Kossuth eddig ismeretlen levelei a M. Kir. Hadtörténelmi Levéltárban őrzött ere-

deti okmányok alapján.) 

VIII. Kossuth védelme. 

MIVEL Kossuth leveleiben egészségi állapota hanyatlásáról panaszko-
dott, szülei 10 forintot adtak át a causarum directorátusnak, 
hogy ebből részére megfelelő élelmicikkeket szereztessen be. Beöthy 

igazgató e 10 forintot 11-én átküldte a fogházparancsnoksághoz azzal az uta-
sítással,1 hogy ebből az összegből, a fogolyra felügyelő tiszt vásároljon be 
olyan élelmicikkeket, amelyeket megfelelőnek talál. 

Lederer válasza ismét magán viseli egyrészt a kicsinyes aggodalmaskodás 
bélyegét, másrészt újból megvilágítja a felsőbbség utasításaihoz mereven 
ragaszkodó és csupán a szabályoknak engedelmeskedő ember jellemvonását. 
Beleegyezik abba, hogy ezt az összeget Stocklassa főhadnagy Kossuth élel-
mezésének feljavítására fordítsa, de csakis azért, mert véleménye szerint ez 
a kis kedvezés nem ütközhetik a legfelsőbb helyről kapott szigorú utasításokba. 
Stocklassa főhadnagyot utasítja tehát, hogy a fogoly részére vásároljon 
gyümölcsöt, esetleg más olyan élelmicikket, amelyeket megkíván. A pontos 
elszámolás kedvéért minden egyes alkalommal Kossuth sajátkezű aláírásával 
igazoltassa, hogy az összeget tényleg rendeltetésének megfelelően használta fel, 
hogy Kossuth szülei meg legyenek nyugtatva. 

A per időközben bár lassan, de mégis előrehaladt. Június 12-én megjelent 
Beöthy írásbeli engedélyével2 a királyi tábla Rotter nevű juratusa a tömlöcben 
s kézbesítette a fogolynak személyesen — úgy, ahogy azt a törvény előírja — 
a vádiratot. 

A vádirat kézbesítése, tehát a per előkészületeinek befejezése után, 
Kossuthnak jogában volt védőjével érintkeznie. Ezért a várparancsnokság 
útján azt a kérelmet intézte Beöthy directorhoz, hogy bocsássák be tömlöcébe 
barátját, Ágoston József ügyvédet, mert őt akarja megbízni védelmével. 

Beöthy magához kérette Ágostont, aki azonban a védelmet nem akarta 
elvállalni. Nehogy úgy tűnjék fel a dolog, hogy a felsőbb hatóság nem akarja 
Kossuth kérését a védő személyét illetőleg teljesíteni, Beöthy értesítette június 
15-én Lederer tábornokot,3 hogy Ágostont mindennek dacára bocsássa be 
Kossuth börtönébe, hogy személyesen tárja fel Kossuth előtt azokat az okokat, 
amelyek arra indítják, hogy a megbizatást ne fogadja el. 

Lederer a nála megszokott módon aggodalmaskodik, azt válaszolja 
Beöthy directornak, hogy természetesen az utasításnak engedve, Ágostont 
beengedi Kossuth tömlöcébe, de fél attól, hogy ez az eset precedenst fog képezni. 

1 Generalkommando Präs, geheim. Nr. 178. 1837. VI. 15. 
2 Generalkommando Präs. geheim. Nr. 175. 1837. VI. 13. 

3 Generalkommando Präs. geh. Nr. 190. 1837. VI. 16. 
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A legfelsőbb utasítás szerint Kossuth csak védőjével beszélhet. Ha tehát 
most beengednek egy embert, aki a védelmet nem akarja elvállalni, akkor 
az ujonnan kijelölt védőnek néhány nap mulva ugyanez juthat eszébe s így 
Kossuthhoz kénytelenek lesznek ez ürügy alatt mindig újabb és újabb embereket 
bebocsátani, amíg végre valamelyik a védelmet elvállalja. Ez által Kossuth 
több személlyel jut érintkezésbe, ami pedig nem kívánatos. Kéri Beöthyt, 
hogy minél előbb döntsék el, ki legyen a végleges védő. 

Ágoston, Czinege ügyész társaságában, 16-án reggel 9 órakor megjelent 
Kossuth börtönében. Látva barátjának szomorú helyzetét és annak kérésétől 
meghatva, mégis elhatározta, hogy a védelmet elfogadja. Erről a találkozásról 
Lederer a következő részletes jelentésben számol be a legfőbb haditanácsnak :1 

Ágoston, Czinege ügyész és a főhadparancsnokság képviseletében Rous-
seau alezredes, 26-án reggel 9 órakor beléptek Kossuth börtönébe. Ágoston 
igen meg volt hatva barátjának látásától és többé nem vonakodott, hanem 
kijelentette, hogy mégis elvállalja Kossuth védelmét. A tárgyalás körülbelül 
egy jó negyedóráig tartott, közben a corpus juris néhány fejezetét tanulmányoz-
ták. Kossuth azt kívánta, hogy perét sürgessék, hogy helyezzék azonnal szabad-
lábra, vagy legalább is engedjék meg neki a szabad levegőn való mozgást. 
Megbeszélték, hogy Ágoston a jövő hét elején őt ismét felkeresi. Kossuth átadta 
Ágostonnak a vádiratot, amelynek példányára Ágoston irónnal néhány tör-
vénycikket feljegyzett. Jelentéséhez Lederer hozzáfűzte azt a kívánságát, 
hogy Ágoston ügyvéd látogatása ne ismétlődjék gyakran, mert ő a fogoly 
kebelbarátja, igen veszélyes ember, jó volna tehát, ha a causarum director 
figyelmeztetné és alaposan kioktatná a találkozásokhoz kirendelt ügyészt 
arra, hogy minden szóra jól figyeljen, mert a jelenlevő tiszt, mint a perben 
járatlan ember, az ellenőrzést nem gyakorolhatja kielégítő módon. 

Beöthy június 17-én tudatja Ledererrel hivatalosan is, hogy Ágoston 
végleg elvállalta Kossuth védelmét, így tehát a vele való érintkezésének semmi 
akadálya nincsen. Erre azután Lederer részletesen utasítja a várparancsnok-
ságot, hogy milyen óvatossági rendszabályokat kell alkalmazni Kossuth és 
védőügyvédje találkozásainál.2 A megbeszélésekhez szükséges papírt nem sza-
bad Ágostonnak magával hozni, hanem, ha valamire szüksége van, azt a jelen-
levő tiszttől kérje. A fogolyhoz Ágostonnak közeledni nem szabad, üdvözlések-
nél mindenféle érintkezés, ölelkezés stb. tilos. A beszélgetés közben Ágoston 
egy külön az ő részére beállított és Kossuth ülőhelyétől bizonyos távolságra 
levő asztalnál foglaljon helyet. Ezt az asztalt távozása után azonnal ki kell 
vinni a helyiségből. Ha valamit a tárgyalás folyamán papírra vetnek, akár 
Ágoston, akár Kossuth, azt Sebes főhadnagynak kell azonnal átadni, aki azt 
Lederernek bemutatja s azután a causarum directorhoz továbbítja. Ha azon-
ban minden intelem dacára, Ágoston és a fogoly a per tárgyához nem tartozó 
beszélgetést kezdenének, akkor a jelenlevő tiszt a tárgyalást azonnal beszün-
teti és Ágostont a helyiségből kiutasítja. 

Beöthy július 1-én értesíti a főhadparancsnokságot,3 hogy két hónapi 
szabadságra megy. Távollétében minden Kossuthra vonatkozó utasítást 
helyettese Feyes Antal vicedirector fog kiadni és hozzá kell továbbítani Kos-
suth levelezését is. 

1 Generalkommando Präs. geheim. Nr. 190. 1837. VI. 16. 
2 Generalkommando Präs. geheim. Nr. 193. 1837. VI. 19. 
3 Generalkommando Präs. geheim. Nr. 226. 1837. VII. 5. 
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Kossuth 1834. máj. 15-iki levelének fényképmásolata. 



825 

IX. Kossuth és édesanyja német levélváltása. 
Kossuthnak szüleivel való levelezése július 4-én újabb fejtörésre adott 

alkalmat Lederernek. Megütközve közli a causarum directorral,1 hogy anélkül, 
hogy erre valaki felszólította volna, Kossuth édesanyjának az a gondolata 
támadt, hogy ezentúl németül fog levelezni fiával, állítólag azért, hogy levelei 
talán így gyorsabban jutnak célhoz. A levelet a fogolynak odaadta s most itt 
küldi Beöthynek, a szintén németül irott választ, azzal a megjegyzéssel, hogy 
Kossuthot édesanyja levele nagy izgalomba hozta, amint ez válaszából kitűnik. 
Ezért nem ajánlja, hogy ezt a választ a szülőkhöz eljuttassák. 

A két német levelet, az anyai szeretet és a fiúi gyöngéd ragaszkodás 
újabb szép megnyilatkozásait, eredeti helyesírásukkal közöljük. Az édesanya 
leveléből azt érezzük ki, hogy fogalmazásában talán valakiáek a segítségére 
vagy szótárra támaszkodott. Kossuth válaszában ellenben feltűnik az a szaba-
tos — minden magyar fordítástól mentes — irály, amely bizonyítja általánosan 
ismert nagy nyelvtehetségét. Megkapó a levélben az a méltóságteljes, férfias 
nyugalom és igazságában való törhetetlen hit, amellyel a fogoly megpróbál-
tatását viseli. 

«Den 4-ten Juli früh. 
Mein theuerer innigst geliebter Sohn ! 
Du wirst Dich wundern ein deutsches Schreiben von mir zu erhalten, 

ich will denVersuch machen, ob nicht in dieser Sprache unsere Correspondenz 
schneller durch alle Revisionen passirt, denn schmerzlich ist es, dass ich 
Deine Briefe nur immer den 4-ten Tag empfange, und wahrscheinlich ist 
es, dass Du die meinigen auch so bekommst, diesmahl konnte ich auch 
nicht nach Empfang Deines Schreibens (welches ich den 1. erhielt) sogleich 
beantworten, da wir Deinen Wunsch in Anschaffung der Staats Obligatio-
nen erfüllen wollten, und 1, oder auch 2 Loose würden wir gekauft haben. 
Du weist aber mein Sohn wie unkundig wir in der Beschaffenheit dieser 
sind. Ich ging zu Bél und erfuhr also, dass ein Loos auf die gezohne Serie 
310 Fl. C. M. : kostet. Da dies eine so bedeutende Summe ist, so wendete 
ich mich an, in diesem Falle mehr kundige Freunde, die aber dennoch 
eben diese Polnische Obligationen nicht genau kannten, so verzog es sich 
bis gestern, wo ich erfuhr, dass weil die Serie schon gezogen ist, sind die 
Loose die eigentlich nur 120 Fl. : C. M. : werth haben, auf 310 Fl. gestiegen, 
folglich dabey ein seht grosser Verlust sey, und es wurde uns sehr wieder-
rathen — selbe zu nehmen. 

Deine zuversichtliche Hofnung der baldigen Freylassung, theuerer ge-
liebter Sohn unterstützt meine Furcht sehr, sehr, ich danke Dir vor diesen 
wohlthätigen Trost. Doch da unsere schon so lange eingereichte Recurse 
in Ansehung unserer Einlassung so wie nur Deine Herauslassung auf die 
freye Luft, so erfolglos sind, dass gar keine Antwort darüber der Agent 
bekommen, so ist es sehr natürlich, dass ich Dir schon gewohnt immer das 
schlechtere zu erwarten um so mehr fürchte, dass sich Dein Ansuchen, 
oder die Gewährung desselben um so mehr verzögern kann, da der Monarch 
nicht zu Wien ist. Doch nehme die Übersendung einiger zur Bequemlich-
keit, und Genuss überschickten Sachen nicht so, als ob wir nicht auch 

1 Generalkommando Präs. geheim. Nr. 230. 1837. VII. 7. 
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Vertrauen auf die Gerechtigkeit, in Deiner so klaren, und rechtmässigen 
Bitte, unseres Gnädigen Monarchen hätten. Mit Zuversicht glauben wir, 
dass die glückliche Stunde bald schlagen wird, wo ich nach so unendlichen 
Schmerz, Dich an mein liebend Mutter Herz drücken kann. Doch selbst 
nur wenn es 1 Tag wäre, so thut es uns wohl, auch diesen einen Tag Dir 
zu erleichtern, und Beweise unserer Sorgfalt geben zu können. Ich über-
sende also dem zufolge Dir jetzo eine Zünd Maschiene, denn Du ver-
brauchst unendlich viel Schwefel Kerzen, dass Deiner schwachen Brust 
sehr schädlich ist, 2 Boutellien Tokayer, Handpulwer, Zahnpulwer, 1 
Pfund Rauchtabak, 1 Pfund gestossenen Zuker, da jetzt schon viel Erd-
beeren, auch schon Riebislen sind, die beyde, besonders Erdbeeren, auf 
schwache Brust sehr heilsam ist. Von Quartier und anderen Gegenstän-
den, werde das nächstemahl schreiben. Deine Schwester Emilie ist sehr 
schwach, liegt im Bette, Sie ertragt mit wenigster Stärke das Unglück — 
wir übrigen sind gesund. Küssen Dich alle unzähligemahlen Deine liebende 

Mutter Kossuth.» 

«Ofen am 5. Juli 1837. 
Meine Theuere Mutter ! Eine deutsche Correspondentz also ! Soll 

diess die mächtige Loco Motive Kraft werden, die unserem Briefwechsel 
Flügel leihet? Nun in Gottes Nahmen, Versuch schadet nicht; — 

Hinsichtlich der Staatsobligationen hätte Ich mich deutlicher 
erklären sollen, dass eine ganze auf 500 Fl : Polnisch ausgestellte Obli-
gation von den gezohenen Serien hoch im Preise stehen muste, habe ich 
wohl gewust, da auf jede wenigstens 750 Fl : poln : = 175 Fl : C : M : 
als unausbleiblicher Gewinn fallen muste. Darum war es auch nicht mein 
Wunsch so eines zu kaufen. Aber die Staatspapiere Händler pflegen die 
Anwertschaft auf den Gewinn solchen Looses in 5- bis 10 Theile auch 
darüber einzutheilen, und diese (Verbunden mit Abzug des nothwendigen 
Gewinst Minimum) zu 6.—10. bis 15 Fl : C : M : zu verkaufen. Dass sind 
die Promessen. 

Ich glaube diess dort ausdrüklich erwähnt zu haben, und muth-
maste, Bél würde das übrige schon erklären. — Er hat vermuthlich keine 
mehr gehabt, darum nicht erwähnt. Nun es hat nichts zu bedeuten. 

Hätte ein ernstes Leben, mein schon von Natur trübes Tempera-
ment nicht schon längst zum düsteren gestimmt (wodurch ich wie Ich 
schmerzlich fühlte, selbst auf die Heiterkeit meiner täglichen Umgebung 
widrig und störig einwirken muste, darum ich mich auch meistens zu-
rückzog) und hätte ich so die Heiterkeit nicht beinahe ganz verlernt, 
Ich müste lachen über die zarte Sorgfalt, mit der Sie meine gute Mutter ! 
die überschikten Bequemlichkeits Articlen begleiten, damit Ich sie nicht 
für ein malum omen nehme. Es ist wahr, Ich habe die zuversichtliche 
Hofnung, dass meine gerechte Bitte gewährt wird. Doch ist diese Hof-
nung, nicht die Ausgeburt sangvinisch überwiegter Phantasie. Mit eben 
dem klar, besonnenen kalten Blick, wie je, überschaue Ich alle, alle 
Verhältnisse; — und weil ich dies thue, und doch hoffe, ist meine Hof-
nung Pflicht. — Rechtsgelehrsamkeit war mein Beruf, und critisches Ein-
dringen in die National Erreignisse aller verflossenen Jahrhunderte unseres 
Vatherlandes, meine Wahl. Ich glaube in beide so ziemlich eingeweiht 
zu seyn. Und könnte daher mit 100 Gesetzten, ja mit den Erreignissen 
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der verflossenen 6 Jahrhunderte, fast Jahr für Jahr beweisen, dass jene 
Freyheit der Vertheidigung um die ich bitte, stetts gesetzlich war, und 
ist; so gesetzlich, dass die Verletzung dessen, Staatsfolgen gehabt, an 
die man nicht ohne schmerzlose Wehmuth denken kann. — Demnach 
ist meine Hofnung identisch mit der Überzeugung von des Gesetzes 
Kraft, und Leben, diese Überzeugung zu bewachen, ist die Pflicht des 
treuen Unterthans, des guten Bürgers, denn diess ist das sittliche Band, 
das die Gesellschaft zusamen hält. Wo diese Überzeugung aufhört, auf-
hören muss, da hat der Rechtszustand aufgehört, und ohne diesen ist 
die grosse Familie des Menschen Geschlechtes blos eine Herde in ewiger 
Furcht auf ewiger Flucht, — darum bewahren wir uns die Hofnung 
trotz allen entmutigenden Erfahrungen, denn sie ist Pflicht, doch be-
wahren wir sie als Pflicht, folglich wenn uns auch was menschliches 
begegnen sollte, stets bereit zu sagen : «Ich tat, und thue meine Pflicht, 
mag kommen, was da will». Doch gestehen muss ich, es ist hart nicht 
einmal die Erlaubnis Ihres Besuches und der freien Luft bewirkt zu haben. 
Ich höre wöchentlich mehrmals die Ketten der Gefangenen Verbrecher 
vorbey rasseln die hinausgehen in Gottes freye Luft. Meine That hat 
mein Vatterland Tugend genannt, und doch, — genug davon ! — 

Die Krankheit meiner gemütsvollen Emilie hat mich tief betrübt. 
Ich bitte liebe Mutter gehörigen Ortes anzufragen ob ich ihr ein paar 
Trostworte schreiben kann. Ich kenne sie und glaube dies würde bei 
ihr manche Arzney aufwiegen. 

Meinen Dank für Ihre zärtliche Sorgfalt, besonders für die Feuer 
Maschiene die mich von ewigem Schwefel Dampf errettet. 

Eine Pfeife schike ich mit der Bitte durch den Pfeifen Händler 
im Kasino Gebäude versuchen zu lassen, ob der Bart nicht wegzurasieren 
sey. Doch soll er mir die Pfeife nicht verderben. 

Gottes Segen über Sie alle meine Theueren, und meinen liebevollen 
Sohnes- und Bruders Kuss Ludwig.» 

Mint tudjuk, az Augsburgban megjelenő Allgemeine Zeitung számait 
Kossuth rendszeresen kapta és olvashatta. E lap 1837 július 19-i számában 
néhány szóval megemlékezik a Kossuth ellen folyó perről a következőképen : 

«Pesth, 8. Juli. Der Process des Herrn Kossuth, der hier bekannt-
lich eine Landtagszeitung in Manuscript herausgab, wird gegenwärtig 
bei der königlichen Tafel verhandelt. Der königliche Fiscus beschuldigt 
ihn des Verbrechens des Hochverraths (Nota infidelitatis), worauf Ver-
lust des Kopfes und des Vermögens steht. Auch der bekannte Land-
tagsdeputirte und Assessor des Barscher Comitats, v. Balogh und einige 
andere Assesoren dieses Comitats sind vor die Schranken dieses Gerichts 
auf den 25. Aug. geladen; der Erstgenannte ist ebenfalls des Hoch-
verraths angeklagt.» 

Bár e hír nem sokat mond és az Allgemeine Zeitung, mely mint alcímében 
olvassuk, «Mit Allerhöchsten Privilegien» jelenik meg, a felsőbbség szem-
pontjából tehát tökéletesen megbízható lap, mégis gondot okozott ezúttal 
a budai várparancsnoknak, báró Slwrtnik Ágoston tábornoknak, aki e számot 
azzal a megjegyzéssel terjeszti fel a főparancsnokságnak, hogy Kossuthot e hír 
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igen felizgatta.1 Mi sem természetesebb, hogy Lederer szigorúan megparan-
csolta Stocklassa főhadnagynak, hogy ezentúl ezt a napilapot se adja egyene-
sen Kossuth kezeibe, hanem előbb gondosan tanulmányozza át, s ha a lap 
bármilyen hírt hozna Magyarországról vagy Erdélyről, akkor azt döntésre 
terjessze fel hozzá. 

X. Kossuth új védője. 
Ágoston ügyvéd június 24-én még egyszer felkereste Kossuthot. Ennek 

nyomát látjuk az osztrák Kriegsarchivban a legfőbb haditanács iktatójában, 
de a találkozás részletes leírása az iratok között sajnos nem található. 

Azonban Ágoston néhány nap mulva mégis visszatért előbbi szándéká-
hoz és Kossuthhoz intézett levelében tudatta, hogy a védői tisztről kénytelen 
lemondani, mert ügyei vidékre szólítják. Mivel pedig augusztus vége előtt 
nem igen lesz Pesten, nincsen abban a helyzetben, hogy Kossuth fontos ügyé-
ben, amelyben minden napi késedelem hátrányt okoz, hathatósan eljárjon. 
Kéri tehát Kossuthot, hogy mentse fel őt a védői megbizatás alól és válasszon 
más ügyvédet. Lemondó levelét Feyes vicedirector augusztus 11-én küldi el 
továbbításra a főhadparancsnoksághoz. 

Lederer diadalmaskodik. Azonnal jelentést tesz a legfőbb haditanácsnak.2 

megjegyezvén, hogy ő ezt a machinációt előre sejtette, most jönni fognak a 
védők egymásután és ő kénytelen lesz mindig újabb és újabb embereket be-
bocsátani Kossuth börtönébe, de hát ő mossa kezeit, ha ebből baj lesz, a felelős-
ség másokat terhel. 

Kossuth augusztus 14-én megkapta Ágoston lemondó levelét. Másnap 
levelet írt atyjának azzal a kéréssel, hogy a védői tisztre elsősorban Benyovszky 
Pétert s ha ez nem vállalhatná, Lisovényi ügyvédet kérje fel. Lederer véleménye 
szerint ezt a levelet sem szabadna Kossuth hozzátartozóihoz eljuttatni. Más-
részt azonban még sem lehet a foglyot eltiltani attól, hogy új védőt jelöljön ki. 
Értesülése szerint Kossuthot különben is nagyon felizgatta Ágoston lemondása 
s ezért kívánatos volna a védő személyében most már véglegesen megállapodni. 
Javasolja egyúttal, hogy az új védőt minél előbb jelöljék ki és küldjék a fogoly-
hoz, mert az új törvényszéki ülésszak a nyári szünet után, már néhány nap 
mulva, Szent István napján kezdődik. 

A fogoly egyik legfőbb panasza az volt, hogy írószereket mindig csak 
esetenként, rövid használatra kapott kezeihez. Leveleiben gyakran kifakad 
emiatt, főleg azért, mert így nem tudott védelmére kellően előkészülni. 

Ezért augusztus 9-én hivatalosan is kérte a főhadparancsnokságot,3 

hogy engedjék meg neki írószereinek állandó használatát, mert védelméhez 
feltétlenül szükséges, hogy törvénycikkeket tanulmányozzon, kivonatoljon és 
jegyzeteket csináljon. Ezt csak úgy teheti, ha állandóan rendelkezik írószerek-
kel. Mi sem természetesebb, mint hogy ebben a kérdésben sem mer dönteni 
Lederer, hanem felküldi ezt a causarum directorhoz, ahonnan azonban válasz 
nem érkezik. 

Augusztus 22-én hivatalos leiratban értesíti Feyes vicedirektor a fő-
hadparancsnokságot a m. kir. udvari kancellária döntéséről,4 hogy Kossuth-

1 Generalkommando Präs. geheim. Nr. 284. 1837. VIII. 5. 
2 Generalkommando Präs. geheim. Nr. 245. 1837. VIII. 13. 
3 Generalkommando Präs. geheim. Nr. 304. 1837. VIII. 21. 
4 Generalkommando Präs. geheim. Nr. 309. 1837. VIII. 26. 
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nak augusztus 2., 13. és 15-én kelt és döntésre felküldött leveleit édesatyjának 
kézbesíteni lehet, mert ezekben Kossuth peréről van szó. 

Mivel pedig a fogoly ismételten panaszt emel az ellen, hogy nem engedik 
meg neki a szabad levegőn való mozgást, az udvari kancellária azon a vélemé-
nyen van, hogy ezt a kedvezményt meg lehet adni, természetesen kellő felügye-
let mellett. Egyúttal még azt is közli Feyes, hogy Kossuth védelmét Benyovszky 
Péter ügyvéd vette át. 

Lederer ennek a magas helyről jött döntésnek alapján, most már saját 
hatáskörében is megadhatta volna Kossuthnak ezeket a kedvezményeket, 
de erre nem volt bátorsága, hanem 26-án kelt jelentésében kikéri előbb a leg-
főbb haditanács engedélyét. 

/ 

XI. Kossuth orvosának látogatása. 
Kossuth édesatyja tehát megkapta a Lederer által olyan veszedelmesnek 

minősített leveleket. A levelek hivatalos jellegű részén kívül, atyai szívének 
főleg aggodalmat okozhatott az a tudósítás, nogy Kossuth egészségi állapota 
nem kielégítő. Ezért személyesen felkereste Feyes vicedirektort és előadta 
kérelmét, hogy dr. Balogh Pál neves homeopatha orvost engedjék be a börtönbe. 
Ő Kossuth Lajost már azelőtt is kezelte és azért benne feltétlenül megbízik. 
Feyes augusztus 26-án felkérte a főhadparancsnoksághoz,1 hogy tájékoztassa 
őt Kossuth egészségi állapotáról, mert, bár a leveleiben néha panaszkodik, de 
nem tűnik ki azokból határozottan, hogy sürgős orvosi segélyre lenne szüksége. 
Lederer röviden válaszol s megígéri, hogy a fogoly egészségi állapotát tüzete-
sebben fogja megfigyeltetni. Ő úgy tudja, hogy ez a gyomorbaj valószínűen 
csak időnként, rövid időre lép fel nála, mert eddig még nem kért orvosi segélyt. 
Mindennek dacára, jelentést küldött a legfőbb haditanácshoz, kérve sürgős 
döntést arra nézve, hogy szükség esetén beengedje-e Kossuthoz Baloghot, 
mivel a legfelsőbb utasítások szerint csak törvényszéki személyeknek szabad 
a foglyot látogatni. 

Egyidejűleg sürgős döntést kért a legfőbb haditanácstól, Kossuthnak 
szabad levegőre való kiengedése tárgyában is. Szeretné az ügyet gyorsan 
elintézni, nehogy ismét úgy tűnjön fel vonakodása a fogoly hozzátartozói 
előtt, mint a katonai hatóságok indokolatlan erőszakoskodása. Lederer meg-
igérte még, hogy ha Kossuthnak szüksége lenne orvosi segélyre, akkor azonnal 
katonaorvost fog hozzá hivatni és ha ez az orvos igazolja azt, hogy orvosi 
kezelés feltétlenül szükséges, akkor Lederer saját felelősségére beengedi Balogh 
doktort. Kéri azonban a királyi ügyek igazgatóságát, hogy ilyen alkalommal 
mindig egy királyi ügyész is legyen jelen a börtönben. 

Kossuth édesatyja augusztus 31-én újból felkereste Feyest. Nagyon kérte, 
ne vegye rossz néven újbóli zaklatását, de ő fiának leveleiből azt érzi, hogy 
állandó orvosi felügyeletre lenne szüksége, különösen a diétás étkezést illetőleg. 
Ezért újból kéri az igazgatóságot, hogy engedjék be Balogh doktort a tömlöcbe 
és engedjék meg azt, hogy különös dietetikus ételek elkészítésére külön összeget 
juttathasson a várparancsnoksághoz. Feyes véleménye szerint Balogh doktor-
nak a börtönbe való beengedése nem ütközhetik a szabályokba. Ha jogi szemé-
lyeknek megengedték Kossuthtal érintkezni, annál inkább meg kell engedni 
ezt az orvosnak, hiszen a találkozásnál felügyelő tiszt úgyis jelen lenne. Ezért 

1 Generalkommando Präs. geheim. Nr. 311. 1837. VIII. 28. 
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kéri, hogy Balogh doktort szeptember 1-én délután 5 órakor engedje be a bör-
tönbe.1 Lederer ezt a kérést teljesíti, bár — mint Feyeshez intézett válaszá-
ban megjegyzi — a fogoly jelenleg nem panaszkodik egészségi állapotának 
hanyatlásáról. Nagyon kéri azonban a jogügyi igazgatóságot, hogy Balogh 
doktornak, aki Kossuthnak «sógora», szigorúan parancsolja meg, hogy egész-
ségi állapotán kívül másról vele ne tárgyaljon. Hogy Lederer honnan veszi 
ezt a rokoni kapcsolatot, azt megállapítani nem tudjuk. Tény az, hogy Balogh 
nem volt Kossuth sógora. Bizonyára csupán valami távoli rokonságban lehet-
tek egymással. 

Szeptember 1-én végre megkapta a főhadparancsnokság a legfőbb hadi-
tanács augusztus 30-án kelt döntését,2 az elmult napokban felterjesztett 
kéréseire. A döntés azonban nem elégíthette ki Lederert. A legfőbb haditanács 
ugyanis nem tartotta magát illetékesnek dönteni afelett, hogy Kossuthot 
orvosa meglátogathatja-e vagy sem, ezért ezt a kérdést a Staatskonferenz 
elé terjesztette. Megjegyzi azonban, hogy ha Kossuth tényleg orvosi kezelésre 
szorul, akkor nehezen lehet tőle eltiltani annak az orvosnak — dr. Baloghnak — 
látogatását, akihez bizalma van. Ezért ha a causarum director is beleegyezik, 
szükség esetén talán beengedhetnék Baloghot Kossuthhoz. 

A szabad levegőn való mozgást illetőleg azonban határozottan döntött 
a legfőbb haditanács olyképen, hogy Kossuthot megfelelő őrizet mellett «időn 
ként» ki lehet engedni a szabad levegőre, természetesen csak olyan helyre, 
amely a külvilágtól teljesen el van zárva. 

Mivel Balogh doktor látogatásának kérdését, mint látjuk, a főhadparancs-
nokság és a causarum director már saját hatáskörében ideiglenesen elintézték, 
a főhadparancsnokság a budai várparancsnokságnak csupán Kossuth szabad 
levegőn való sétálására adta meg az utasítást. Az eredeti előadóív fogalmaz-
ványa szerint ezt az «időnként» való kibocsátást a rendeletet fogalmazó előadó 
úgy értelmezte, hogy hetenként «kétszer» lehet Kossuthot szabad levegőre 
bocsátani, de mindig más nap és más órában. 

A fogalmazványban azonban Rousseau alezredes kézírásával a «kétszer» 
szó ki van húzva s föléje írva «einigemale». Ezt a törlést Rousseau valószínűleg 
Kossuth érdekében tette, mert a meghatározatlan «néhányszor» hetenként 
mindenesetre előnyösebb, mint a szigorúan megszabott «kétszer» hetenként. 

XII. Találkozás az új védővel. 
Kossuth új védője, Benyovszky Péter, Feyes vicedirector engedélyével 

augusztus 27-én délután 4 és 5 óra között felkereste Kossuthot Czinege ügyész 
társaságában. A találkozásról a jelen volt — időközben kapitánnyá kinevezett — 
Sebes Károly így számol be felettes parancsnokságának:3 

A börtönbe belépve, rövid kölcsönös üdvözlés után Benyovszky és Kossuth 
között a következő beszélgetés folyt: Benyovszky közölte a fogollyal, hogy 
levelében írt óhajára elfogadta a védői tisztet. Felkereste ezért a causarum 
directort, tanácskozott vele és kérte tőle a per iratait, hogy azokba betekinthes-
sen és azokról másolatot készíthessen. A causarum director megígérte, hogy 
ezt a kérését teljesíteni fogja, egyúttal közölte vele, hogy Kossuth kívánságára 
jegyzéket készítettek az összes iratokról, hogy a lényegtelen iratokat vissza-

1 Generalkommando Präs. geheim. Nr. 315. 1837. VIII. 31. 
2 Generalkommando Präs. geheim. Nr. 310. 1837. IX. 1. 
3 Generalkommando Präs. geheim. Nr. 314. 1837. VIII. 29. 
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küldhessék. Ha Benyovszky tehát a periratokat áttanulmányozta, megteszi 
a szükséges intézkedéseket, hogy igazolja Kossuthnak belé helyezett bizalmát. 
Egyúttal még közölte azt is, hogy kéréseit, amelyek jelenlegi sorsának javítá-
sát célozzák, a m. kir. udvari kancellária meleg pártoló véleménnyel terjesz-
tette fel Őfelségéhez. Tudomása szerint a szabad levegőn való mozgásra vonat-
kozó engedély már le is érkezett. Igy tehát remélni lehet, hogy Kossuth szabad-
lábra való helyezésének sem lesz akadálya. Benyovszky azután megkérdezte 
Kossuthtól, hogy akar-e valami különösebbet közölni vele, vagy van-e valami 
utasítása számára? 

Kossuth örömének adott kifejezést afelett, hogy egy ilyen tiszteletre-
méltó, tapasztalt és képzett ügyvéd, mint Benyovszky vállalta el védelmét, 
ezért neki köszönetet mondott és a következőkre kérte : 

1. Nagyon fájlalja ügyének halogatását, amely miatt elmulasztották a 
legutóbbi törvényszéki terminust és ezzel fogságát meghosszabbították. Kéri 
Benyovszkyt, hogy vegye át minél előbb a per összes iratait és sürgesse ügyének 
tárgyalását. 

2. Kéri kieszközlését annak, hogy a periratokat legalább 24 órára kezei-
hez adják. Mivel látja, hogy írószerek hosszabb időre való átengedését nem 
engedélyezik, nem akar védelmére újabb iratokat szerkeszteni, hanem csak a 
periratokat tanulmányozná át s azután szóbelileg adná meg az utasításokat 
védőjének. 

3. Szigorúan meghagyja védőjének, hogy védelmére csupán törvényes 
eszközöket használjon és semmit ne cselekedjék érdekében, ami a törvények 
határozványaival ellenkezik. Különösen szorgalmazza szabadlábra való helye-
zését, mert ehhez törvény szerint joga van. S ha azt a felsőbb hatóság nem 
engedélyezi, akkor megfosztja őt a szabad védelem törvényes jogától. Kész 
inkább életét feláldozni, de jogairól nem akar lemondani. 

Kossuth ezután érdeklődött családja felől és kérte Benyovszkyt, hogy 
vigasztalja őket. Biztosította őt teljes bizalmáról s kérte, hogy ügyét gondosan 
és előrelátóan kezelje. Mivel ő maga nem intézheti védelmét, minden tekintet-
ben teljesen rábízza sorsát Benyovszkyra. 

A beszélgetés körülbelül félóráig tartott, ezután Benyovszky és a fogoly 
röviden elbúcsúztak. 

Kossuth védőjével való tárgyalásának meg volt az az eredménye, hogy 
a szabadságáról időközben hazatért Beöthy megengedte a periratoknak a 
fogoly kezeihez való juttatását. Lederer utasítására a várparancsnokság az 
iratokat szeptember 6-án a börtönbe küldte úgy, hogy Benyovszky másnapi 
látogatásáig alkalma volt neki a perét áttanulmányozni. 

Mint hallottuk, Kossuthnak kérelmeit, hogy Balogh doktornak orvosi 
segítségével élhessen, továbbá, hogy a szabad levegőn sétálhasson, egészen a 
legfőbb állami tanácsig terjesztették fel döntésre. Szeptember 6-án megkapta 
azután a legfőbb haditanács Metternich herceg sajátkezűleg aláírt utasítását, 
hogy Kossuthot Balogh doktor kezelheti és hogy őt kellő felügyelet mellett a 
szabad levegőre kiengedhetik.1 

Igy azután Lederer sem aggodalmaskodott többé, hanem szeptember 
9-én utasította a várparancsnokságot, hogy jövőben úgy Balogh doktort, 
mint Benyovszky védőt bármikor beengedheti Kossuthhoz, ha ezek egy kir. 
ügyész kíséretében jelennek meg. Ebben az ügyben a főhadparancsnokság elő-

1 Osztrák Kriegsarchiv: Hofkriegsratsakten Präs. 1445 /c. k. ex. 6./IX. 
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zetes engedélyét többé kérni fölösleges. Igy azután a további iratokban nem is 
találjuk nyomát a látogatások leírásának. A fogolynak a szabad levegőn való 
sétálására vonatkozólag csupán csak azt köti lelkére a várparancsnoknak, 
hogy igen szigorú felügyeletet gyakoroljon és tegyen meg minden óvintéz-
kedést, nehogy Kossuth valami módon a börtönből megszökhessék. 

XIII. Újabb levelek, Kossuth irásbeli munkálatai. 
Az idő haladt. Kossuth elfogatása óta immáron 5 hónap telt el anélkül, 

hogy ügyében döntő lépés történt volna, érthető tehát a fogolynak végletekig 
felcsigázott türelmetlensége és perének halogatása felett érzett keserűsége, 
mely őt arra indította, hogy október 1-én szenvedélyes hangú levelet írjon 
édesanyjának. E levelet Lederer a következő átirat kíséretében küldte 
Beöthyhez.1 

«Mellékelten van szerencsém Kossuth államfogoly egy levelét meg-
küldeni, amelyet édesanyjához intézett. Ezt a levelet olyan izgatott 
kedélyállapotban írta és ez annyi sok, felette tiszteletlen (unanständig) 
kijelentést tartalmaz, hogy legszívesebben azonnal visszautasítottam 
volna, ha nem volna benne néhány olyan kérelem is, amelyekről a causa-
rum director úrnak feltétlenül értesülnie kell. 

Kénytelen vagyok megemlíteni azonban, hogy a fogoly édesanyjá-
nak levelei azok, melyek kedélyállapotát állandóan izgalomban tartják 
és ilyen tiltott hangú levelek megírására serkentik. 

A causarum director úr megfontolására kell bíznom, hogy e levél 
továbbításra alkalmas-e. Kérem azonban intézkedni, hogy Kossuth 
államfoglyot egy kir. ügyész újból nyomatékosan figyelmeztesse, hogy 
leveleiben csakis lényegtelen családi ügyekről beszéljen, mert ilyen hangú 
leveleket mint ez, semmi szín alatt nem fogok továbbítani. Ha pedig 
perére vonatkozólag van valami kívánsága, azt ne magánleveleiben 
közölje, hanem kérje hivatalosan a causarum director úrtól.» 

Lederer e levelet lázongó tartalmúnak s igen veszélyesnek minősíti, mi — 
egy későbbi kor olvasói — élvezzük benne Kossuth irályát, azt a hatalmas len-
dületet, amely minden sorát átlengi s hű képét mutatja keblében forrongó 
indulatainak és fogvatartása felett érzett elkeseredésének. A levél közepe felé 
bizonyos rezignáció vett erőt íróján s mivel a földi hatalmaktól már nem remél 
támaszt, vallásos érzülete Isten felé fordul. Az összes a börtönben írt és itt 
ismertetett levelei közül talán ez a legérdekesebb. 

« B u d a Octob: 1 napj 1837. 
Kedves Anyám ! September 28-áról irott levelét tegnap estve vet-

tem. Majd fél esztendeje már, hogy a 28 Királyi eskü által meg erősitett 
arany Bullának 's 41 világos törvénynek ellenére szabadságomtól meg 
fosztottak, s közel fél esztendő alatt annyira nem lehet menni, hogy a 
Biró ki mondja, ha ennek tovább is igy kell, igy lehet-é lenni. — Az üldö-
zésnek ezer alakja van, egyik borzasztóbb a másiknál, de leg borzasztóbb 
az, melly az Igazság, 's törvény szolgáltatás ál köntösét ölti magára, 's 
ezen deszkán fojtja meg a fuldoklót, melybe mint mentő szerbe fogózott 

1 Generalkommando Präs. geheim. Nr. 358. 1837. X; 2. 
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a habok között. — Még Juniusban mihelyt t. i. a Directoratus meg nem 
engedte, hogy a kir. Fiscalisnak kész replicája a perbe be irassék, 's a 
kérdés itélet alá bocsátassék, de kivált midőn Julius végével 's Augustus 
elein édes Atyámhoz irott leveleim, mellyek a dolgot siettetheték, csak 
3 héti letartóztatás után adattak kézhez, mindjárt tudtam, hogy így 
folyik le a törvény folyam. Természetesen erőszakkal le foglalt iromá-
nyaimat 's a magános barátságos levelezésnek az egész civilisált világon 
szent ártatlan titkait ujra végig kellett kutatni, ha van e még valahol 
egy «mi» vagy egy «véleményünk» szó, mellyre el mondhassák, ime factio, 
associatio, összeesküvés ! ! S ezután sok ivnyi replicát kellett irni, arról 
a mi most még itélet alatt nincs, itélet alá nem jöhet, külömben ha csak 
a kérdésben forgó előleges tárgyhoz szóllott vólna a vádló fél, arra nehe-
zen lehet sokat mondani, 's igy még majd igazán itélet alá került vólna. — 
végre Documentumok extractusáról, meg Isten tudja miről kellett ellen-
vetőleg szóllani (holott e kérdésben semmi Documentum sem olvastat-
hatik az action kivül) a hibát, hátramaradást mi reánk kellett tolni s. a. t. 
hiszen ez mind tisztán áll, ezen csak az nem lát által ki a rostán sem lát. 
Meg tudnám én mondani novemberig és Novemberben is mi fog történni! 
De hiszen ha a Fejedelemhezi utunkat el zárták is (mert ha el nem zárták 
volna, ha folyamodásunk királyi kezeibe el jutott volna; Ő sokkal igazsá-
gossabb és a párt harag indulatán sokkal felül emelkedett magas hely-
zetében, mint sem, hogy igaz ügyünkben törvényes rendelését egy év 
negyed óta ki nem adta vólna) el nem zárhatják az Istenhezi utat. Az el 
nyomott ártatlanság néma fohásza, zárt tömlöczből is fel hat az igazságos 
Istenhez 's azért csak azt mondom, hogy a mint én bűnös, vagy ártatlanul 
szenvedő vagyok, a mint igazságossan és törvényessen bánnak én velem, 
vagy igazságtalanul, törvénytelenül, 's méltatlanul; ugy szálljon én reám 
vagy ő reájok, az igazságos Istennek áldása, vagy átka, ugy verjen keb-
lemben, vagy kebleikben fészket az ártatlanság nyujtotta tiszta nyuga-
lom, vagy a lelki esméret mardosó kigyója, 's a halálnak rettenetes órájá-
ban ugy szálljon reánk Isten irgalma, vagy a kétségbe esés. — Igy legyen 
én velem, vagy ő velük, érdemük szerént. Amen. 

Csak azt sajnálom, hogy most az egész hibát Benyovszky nyakába 
fogják hárítani. De ne gondoljon vele. Ha sérelem, sérelemre következett, 
's miatta a nemzet szava mindég fájdalmasabban hangzott; uton utfélen 
beszélették, hogy ezt mind az én tudositásaim okozzák, 's nem a sérelem-
nek tetézése, 's végre hogy senki sem akarta hinni, reá törtek éjfélkor 
csendes lakomra 's elfogtak, Benyovszky urnak is mondhattam, hogy senki 
sem fogja hinni, én leg alább, kit leg jobban érdekel, bizonyossan nem 
hiszem ámbár meg vallom es war ein grosser Tacktfehler. De csak egy 
óráig lett vólna is nálla a per, nem 27 napig, a dolog kimenetelére való 
nézve mindegy, a mint mindegy akár mit csinálunk, akát mit irunk, el 
van már határozva mi fog történni. 

És épp ezért, már most látja édes Anyám ! hogy minden lépése 
haszontalan : hasztalan a folyamodás, hasztalan a járás kelés, könyörgés, 
leg főbb resultatum, biztatás, igéret a melly füstbe megy. Eddig nem 
szóltam édes Anyámnak, mert egyszer azt irá, saját meg nyugtatását 
találja ezen folyamodásokban, kérésekben, sürgetésekben, de ennyi 
tapasztalás után jogom van kérni, hagygyon fel édes Anyám ezekkel, 
szenvedéseim csak testiek, mert a lélek Istennek hála ! nincs hatalmuk-
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ban ; de ha meg gondolom, mint hordja édes Anyám ! anyai fájdalmát 
egytől máshoz, elő szobából elő szobába, ez lelkileg is szerencsétlenné 
teszen. — Mentsen meg ettől, édes Anyám ! 

Kéréseim ezek: 
1. Kérem peremet be küldeni mennél előbb. 
2. Benyovszky Urral kivánnék szóllani el menetele előtt. — Erre 

nézve egyébbaránt megjegyzem, hogy én el lévén a világtól szigetelve, 's 
nem tudhatván mi történik, ne várja ő azt, hogy én hívjam, 's kérjem 
látogatását, hanem mikor szükségesnek tartja jelentse hivásom nélkül is 
szándékát a Directorátusban. 

3. Az én peremre nézve titkot a kir. Fiscus sem prätendál. Nekem 
védelmi elő készület, 's alkalmazás végett kellene tudnom, mit szóllnak 
a Megyék e dologhoz, annyival inkább, mert tudósitásaimat nem kezdet-
tem addig, míg a Megyék itéletét meg nem kérdeztem. Kérem tehát 
Benyovszky Urat tudakozza meg a Directoratusnál ha szabad e engemet 
e részben értesitenie látogatásakor? 

4. Kérésemre a katonai kormány már két hónap előtt hivatalossan 
értesítette a Directoratust azon kérésemrül, hogy a törvény könyvet 
hányogatván, a mit védelmemre jónak látnék, 's ugy egyebbeket is ügy-
védelemnek 'sinor mértékül szolgálhatókat fel jegyezgetni kivánnám; 
's azért iró eszközökért esedezem szobámba. — hiszen vissza nem élhetek 
vele, 's titkot a perből a kir. Fiscus sem teszen. — Két hónap után nem 
méltatták ez értesitést válaszra. Esedezem méltóztassék Benyovszky 
Urral választ eszközölni. 

5. Még juliusban azt mondották, édes Anyám ne küldjön könyvet, 
ád a Directoratus, kértem ezt is hivatalossan, két hónap óta választ sem 
adnak. Erre nézve kérelmem hasonló. Engedjék meg legalább, hogy azon 
könyvek adassanak kezemhez, mellyeket az el fogó fegyvereseket vezérlő 
kir. Fiscalis, maga kezével tett bugyorom közzé, de mellyek itt el vétettek, 
vagy küldjenek más akármit. 

6. Ezen könyvek közt van Wilderspin munkája : Über die Klein 
Kinder Schulen. A kisded óvó intézetek terjesztésére ügyelő társaságnak 
meg igértem, hogy ezt le fogom forditani. — Ha meg engedtettnék, hogy 
unalomban ezzel foglalatoskodjam, nagy köszönettel venném, 's azon 
esetre kérném a német magyar szó könyvemet, mert néha néha egy egy 
szó nem jut eszünkbe. 

7. Kéz mosó port, fog kefét és fog port (de a dr. Balogh félét) ese-
dezem küldetni; 's engem meg nyugtattni, ha nem szenvednek szükséget 
kedveseim. K. Lajos.» 

A levelet a directoratusnál Feyes vicedirector vette át, a továbbítás 
kérdésében dönteni persze nem mert, hanem felküldte a levelet október 13-án 
Bécsbe.1 

November 2-án megkapja Feyes Őfelsége döntését.2 A döntés arról nem 
tesz említést, hogy a levelet édes anyjának továbbítsák-e vagy sem, s így való-
színű, hogy az sohasem jutott el rendeltetési helyére. Csupán a levél végén 
felsorolt kérelmekre adja meg Kossuthnak a választ ilyenképen : Ezentúl 

1 Generalkommando Präs. geheim. Nr. 374. 1837. X. 13. 
2 Generalkommando Präs. geheim. Nr. 394. 1837. XI. 4. 
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Benyovszky ügyvéd bármikor felkeresheti Kossuthot, Kossuth vele mindent 
megbeszélhet, törvénykönyvcikkeket kivonatolhat s vele megtárgyalhat. 

A kért könyvekre vonatkozólag a bécsi kormánynak nincs kifogása 
az ellen, hogy Kossuth a Wilderspin-féle művet lefordítsa magyarra, e célból 
a várparancsnokság megfelelő mennyiségű írószert adhat át a fogolynak, Sebes 
kapitány és Stocklassa főhadnagy jelenlétében, darabszám megolvasva. Ezekről 
jegyzéket vezetnek, úgyszintén a megírt ívekről, hogy Kossuth ezzel a ked-
vezménnyel vissza ne élhessen. 

Akiben égett a vágy, hogy hazáját felszabadítsa és mindenkit magával 
ragadó szónoki képessége által a nemzeti életet új, szerinte egyedül helyes 
irányba vezesse, akinek tehetsége képessé tette őt arra, hogy tömlöce magános 
óráiban annyira elsajátítsa az angol nyelvet, hogy később ezen a nyelven 
gyujtóhatású, tökéletesen felépített szónoklatokat tartson, most a kisded-
óvók megszervezéséről írt német könyvecskét fordítgatja. A sors milyen iróniája! 

Kossuthnak panasza még sem hangzott el kiáltó szó gyanánt a pusztában. 
A causarum director október 2-án megkapta Őfelsége utasítását, hogy Kossuth 
perének tárgyalását sürgesse és küldje be a periratokat Kossuthoz, hogy ő 
azokat áttanulmányozhassa és védőjével megtárgyalja.1 Feyes ezt a legfelsőbb 
intézkedést sürgősen továbbította Ledererhez s egyúttal felhívta figyelmét 
arra is, hogy a hidegebb idő beálltával Kossuth börtönének fűtéséről gondos-
kodjék. A költségeket a kir. kamara fogja viselni. 

Kossuth pere most már gyorsabban haladt. Feyesnek egy december 
9-iki átiratából2 értesülünk arról, hogy a fogoly kihallgatása megtörtént, de 
arról is, hogy a kir. tábla elutasította a szabadlábra való helyezés iránt be-
nyújtott kérelmét. Kossuth vallomásának hitelesítésére Feyes verebi Végh 
Ignác nádori ítélőmestert küldte be a börtönbe. 

Megengedték tehát a fogolynak, hogy védelmének előkészítésére író-
szereket kérhessen és azokat mindaddig magánál tarthassa, míg arra szüksége 
van. Kossuth élt is ezzel az engedéllyel és október 4-én hozzáfogott a munkához. 
Erről a várparancsnokság a következő jelentést küldte Lederernek:3 Október 
4-én délután 2 órakor átadta Sebes százados és Stocklassa főhadnagy Kossuthnak 
a kért papirost és írószereket. Lázasan munkába fogott és szakadatlanul dol-
gozott este 8 óráig. 5-én reggel 7 órakor folytatta munkáját egészen 9 óráig, 
amikor Benyovszky ügyvéd Czinege ügyész társaságában megjelent. De még 
akkor sem volt készen az írással, hanem még 11 óráig dolgozott. Azután átadta 
munkáját, — amely 8 ívpapír terjedelmű volt s amelyben kimerítő utasítá-
sokat adott védőjének, — Czinege ügyész kezeibe s egyúttal visszaszolgál-
tatta a tanulmányozásra átadott iratokat is. Ezután a jelenlévő várparancs-
noksági tisztek az írószereket ismét eltávolították a börtönből. 

A főhadparancsnokság szeptember, október, novemberi iratai között 
csak egy-egy rövid értesítést találunk arról, hogy Benyovszky védőügyvéd, 
továbbá Végh nádori ítélőmester több ízben felkeresték Kossuthot. Megállapít-
hatjuk azonban, hogy Balogh doktor Kossuthot szeptember 1-én valóban 
meglátogatta. Erről a találkozásról írt jelentését a főhadparancsnokság fogal-
mazvány nélkül küldte fel a legfőbb haditanácsnak Bécsbe, ott nyoma veszett 
és így tartalmát, sajnos, nem ismerjük. 

December első felében újból nagy izgalmat okozott Kossuth egy levele. 
1 Generalkommando Präs. geheim. Nr. 359. 1837. X. 2. 
2 Generalkommando Präs. geheim. Nr. 437. 1837. XII. 9. 
3 Generalkommando Präs. geheim. Nr. 367. 1837. X. 10. 
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Sajnos, ennek a levélnek a másolata nincs az iratok között, mivel azt a főhad-
parancsnokság a legfőbb haditanácshoz küldötte, eredetijét pedig a causarum 
directorhoz. De a levelet kísérő irat fogalmazványából1 megállapíthatjuk, 
hogy a levél hangja ezúttal talán még szenvedélyesebb és türelmetlenebb 
lehetett Kossuth minden eddigi levelénél. A levélről Lederer december 9-én 
a következőket írja Beöthynek : Kossuth ma két levelet adott le továbbításra. 
Az egyik a causarum directorhoz volt címezve, a másik édes atyjának szólt. 

Az édes atyjához intézett levél tendenciája az, hogy Kossuth magát 
a nemzet áldozatának tekinti és igyekszik szenvedéseit romantikus módon 
túlzott színekben ecsetelni. Már a levélnek keltezése, amely úgy hangzik : «Kelt 
fogságom 218-ik napján» arra vall, hogy ezzel is rokonszenvet akar ébreszteni 
maga iránt s gyűlöletet a kormány ellen. Ezért e levél továbbítását semmi szín 
alatt sem javasolja, mert azt Kossuth hozzátartozói valószínűleg ugyanúgy 
használnák fel, mint letartóztatása után történt első kihallgatásának leírását. 
Ezt ugyanis Lederer bizalmas értesülései szerint sokszorosították és a megyékben 
terjesztették. 

Feyes vicedirector december 12-iki válaszában osztja Lederer aggodalmait.2 

A levelet már csak azért sem fogja továbbítani, mert benne megemlékezik 
december 6-áról, mint a hűtlenségi perbe fogott Wesselényi névnapjáról. Ezért 
a levelet Feyes visszaküldi azzal az utasítással, hogy azt a fogolynak adják 
vissza. 

A levélben Kossuth édes apjától néhány használati tárgyat is kért, 
még pedig kanalat, törlőruhákat, egy kis ládát, ahol ruháit és fehérneműit 
őrizhesse és egy kis bádog forralóedényt, hogy fogai ápolására vizet melegít-
hessen. Feyes mellékel átiratához egy kanalat és közli, hogy nincs kifogása 
az ellen, ha a várparancsnokság Kossuthnak törlőruhát és forralóeszközt ren-
delkezésére bocsát. Ládát is lehet a cellában elhelyezni, ezt Feyes nem küld, 
mert úgy véli, hogy Budán olcsóbban lehet beszerezni, vagy pedig a katonai 
raktárak feleslegéből kiadni. 

Kossuth ebben a levelében arra is kért engedélyt, hogy egy magyar 
ujságra is előfizethessen. Ezt a kérelmet döntésre a bécsi udvari kamarához 
továbbították. 

Lederer december 13-iki válaszában tudatja azután Feyessel, hogy az 
ezüst kanalat és a Kossuth által kért többi tárgyat átadta neki 

Ezzel azonban e veszélyes levél ügye nem zárult le. A főhadparancsnokság 
december 18-án felterjesztette Bécsbe a legfőbb haditanácshoz Kossuth leve-
ének és a Feyessel, ezzel kapcsolatban folytatott levelezésnek másolatát,3 

megütközésének adva kifejezést afelett, hogy teljesen lehetetlen Kossuthot 
fegyelmezni. Minden nyomatékos és igen sokszor megismételt figyelmeztetés 
dacára sem hajlandó magát az írásbeli érintkezés tárgyában vele közölt szigorú 
határozványoknak alávetni, hanem ilyen leveleket ír. Megtudjuk a felterjesz-
tésből, hogy miképen emlékezik meg december 6-áról, mint Wesselényi Miklós 
nevenapjáról. Mint szegény fogoly — írja — csupán gondolatban, ürömpohárral 
(Wehrmuthsbecher) köszöntheti őt és névnapi ajándékul nem adhat neki mást, 
mint legnagyobb kincsét, törhetetlen bizalmát. Bízik abban, hogy Wesselényi 
Kossuth családjával szemben átveszi a fiú és testvér szerepét legalább is addig, 
amíg ő is nem lesz kénytelen a színről eltűnni. A levélnek egész hangjából ki-

1 Generalkommando Präs. geheim. Nr. 436. 1837. XII. 9. 
2 Generalkommando Präs. geheim. 448. 1837. XII. 13. 
3 Generalkommando Präs. geheim. Nr. 449. 1837. XII. 18. 
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olvasható Kossuthnak az a kívánsága, hogy ez a levél, épen úgy, mint első 
kihallgatásának leírása, a közönség körében terjesztessék, hogy azt a hazafiak, 
mint írói képességének remekművét olvassák. Lederer ezt a gyanuját megerő-
sítve látja Sebes kapitány jelentéséből is, akinél Kossuth levele megírása óta 
ismételten érdeklődött, hogy levelét továbbította-e már és ha ez még nem történt 
volna meg, azt minél sürgősebben küldje tovább. A fogoly eddig egy levelének 
sorsát sem viselte ennyire szívén. 

Lederer tehát a levelet megfelelő szigorú utasítással a börtönbe vissza-
küldte, ami felett Kossuth szörnyen felindult. Meglátszott rajta — mint Lederer 
írja — hogy tervének meghiusulása igen lesújtotta s igyekezett igazi ügyvédi 
ravaszkodással (Advocatenkniff) a felelősséget ezért a katonaságra hárítani. 
Ügyvédjét, aki őt azután 16-án meglátogatta, arra kérte, hogy a levelet csatolja 
a periratokhoz. 

16-án Kossuth újabb levelet írt édesatyjához és ehhez két oldal terje-
delmű utasítást kapcsolt védője részére, amelyben ismételten kéri őt levelének 
a periratokhoz való csatolására. Lederer ennek engedélyezésétől óva inti a 
felettes hatóságokat, mert meg van győződve arról, hogyha ezt megengedik, 
akkor a periratokhoz csatolt levélhez mindenki könnyen hozzáférhet és akkor 
a fogoly igazán elérte célját, mert levele így széles körben ismertté válva 
nagy feltűnést fog kelteni. 

A főhadparancsnokság irattárában ezután Kossuth fogságára vonat-
kozólag — sajnos — már csak egy iratot találunk. Ez Lederernek egy december 
24-én kelt utasítása a várparancsnoksághoz.1 Megütközik azon, hogy a fogoly 
szülei az utóbbi időben mindenféle élelmicikket és tárgyakat küldenek be 
a causarum director engedélyével a börtönbe. Bár a directoratusnál a tárgyakat 
átvizsgálják, mégis utasítani kell a két felügyelő tisztet, hogy a beküldött 
tárgyakat személyes felelősségük tudatában ők is vizsgálják át, mert az utolsó 
időben feltűnően sokszor küldtek épen olyan apró tárgyakat, amelyek igen 
alkalmasak arra, hogy bennük rejtett üzeneteket becsempészhessenek. 
Ilyenek egy doboz bajuszkenőcs, sajt, ruhák, palackdugók stb. 

A budai főhadparancsnokság titkos irattárának Kossuthtal foglalkozó 
további iratai — mint azt kezdetben említettük — elkallódtak. Az 1838., 39. és 
40. években különben — úgy látszik — Lederernek már kevesebb baja lehetett 
Kossuthtal. Erre vall az a körülmény, hogy a bécsi Kriegsarchiv-ban, a legfőbb 
haditanács irattárának feljegyzéseiben2 is csak szórványosan találunk említést 
olyan jelentésekről, amelyeket Lederer a fogoly ügyében oda felterjesztett. 

Ezek a jelentések rendesen Benyovszky ügyvéd, Czinege vagy Eötvös 
kir. ügyészek és Végh ítélőmester látogatásairól szólanak. 

XIV. Kossuth elítélése és kiszabadulása. 
A kir. itélőtábla végre 1839 február 23-án ítéletet hozott Kossuth perében. 

Az ítélet súlyos volt, mert Kossuth — mint azt a «Vizkereszti törvényszakasz» 
1839. évi 29. lap oldalán olvashatjuk —: 

«magának vétségéhez mért fenyitékül, másoknak pedig oktató 
például eddigi hasonlóul büntetésül beszámlált és 21 hónapot már meg-

1 Generalkommando Präs. geheim. Nr. 453. 1837. XII. 24. 
2 Osztrák Kriegsarchiv Hofkriegsakten Präsidial Elench 100. 1838—1840. 
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haladó letartóztatásán felyül még három esztendei fogságra ítéltetik 
's végrehajtása rendeltetik». 

Ezt az ítéletet azután a kir. hétszemélyes tábla még egy évvel megtoldotta. 
Kossuthot az ítéletről Végh ítélőmester értesítette személyesen. 
Lederer 1839 március 3-án minderről jelentést küldött a legfőbb hadi-

tanácshoz és utasításokat kért arra nézve, hogy Kossuthtal, aki most már 
nem vizsgálati fogoly, hanem törvény szerint elítélt rab, miképen bánjon. 
Erre Hardegg március 8-án a következőket válaszolja:1 A m. kir. helyettes 
kancellár, Majláth gróf, már megkapta a bécsi kormány erre vonatkozó utasítá-
sait. A most már véglegesen elítélt Kossuthtal szemben ugyanazt a bánás-
módot kell tanusítani, mint eddig. A főhadparancsnokság kövesse továbbra is 
azokat az utasításokat, amelyeket Őfelsége 1837 májusában kiadott azzal 
a kedvezménnyel azonban, hogy Kossuthot ezentúl szülei és testvérei látogat-
hatják. Most, hogy a per befejeződött, nincsen akadálya annak, hogy a fogoly 
hozzátartozóival érintkezzék. Természetes azonban, hogy a találkozásoknál 
egy katonai és ha lehet, egy polgári hivatalos személynek is jelen kell lennie. 
Ezek a tömlöcben úgy helyezkedjenek el, hogy a látogatókat állandóan szemmel 
tarthassák és mindent halljanak. 

Most, hogy Kossuth felett bezárult hosszú időre a tömlöc ajtaja, két-
szeres súllyal nehezedett reá jövőjének és édesanyja megélhetésének gondja, 
akinek egyedüli támasza ő volt. Édesatyja még ez évben (1839-ben) Abonyban 
meghalt. Igyekezett tehát valami módon a börtönben is pénzt keresni s ezért 
március 24-én azt a kérelmét adta elő a főhadparancsnokságnak, hogy engedjék 
meg neki szépirodalmi műveken dolgozni s ezeket értékesíteni. Kérelme a szokott 
módon Metternich kancellár elé került, aki április 13-án kelt döntésével ebbe 
beleegyezett, megjegyezte azonban, hogy Kossuth kéziratait gondosan át kell 
tanulmányozni kiadásuk előtt.2 

De a magyar közvélemény sem ebbe a szigorú ítéletbe, sem pedig 
Wesselényi és az ifjak elítélésébe nem akart belenyugodni. A megyék forron-
gani kezdtek. A gyülölt Pálffy Fidél gróf kancellárnak távoznia kellett, helyébe 
Majláth gróf került. A bécsi kormány kezdte belátni, hogy a húrokat nem lehet 
a végsőkig feszíteni s ezért Őfelsége április 29-én kelt elhatározásával köz-
kegyelemben részesítette az összes politikai okokból elítélt államfoglyokat. 
Ezt a legfelsőbb elhatározást maga a nádor hirdette ki 1840 május 1-én, a 
főrendek és rendek vegyes gyűlésén. 

Az amnesztia tehát Kossuthot is érintette. Mivel azonban büntetését 
katonai fogházban, katonai ellenőrzés és felügyelet alatt töltötte, szabadon 
bocsátására a politikai hatóságoknak kiadott intézkedésektől függetlenül 
a legfőbb haditanács is megkapta az alábbi kéziratot.3 

«Lieber Graf Hardegg! Zu folge der von Mir unterm 29. April 840 
ausgesprochenen Begnadigung der politischen Verbrecher in Meinem 
Königreiche Ungarn, wovon Ich die betheiligten Authoritäten in die 
Kenntnis gesetzt habe, ist der Sträfling Ludwig Kossuth seiner Haft 
sogleich zu entlassen und die gegen Baron Niklas Wesselényi verhängte 
Arrestrafe von nun als in Gnaden nachgesehen zu betrachten, somit der-

1 Osztrák Kriegsarchiv Hofkriegsratakten Präsidial Elench. 1839. III. 8. 
2 Osztrák Kriegsarchiv Hofkriegsratakten Präsidial Elench. 1837. III. 24. és IV. 18. 
3 Osztrák Kriegsarchiv Hofkriegsratakten Präsidial 625/c. d.—1840. 
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selbe in ungehinderter Freyheit belassen; worauf sie das Geeignete 
ungesäumt zu verfügen haben. 

Wien den 29. April 1840. Ferdinand mp.» 

A bécsi udvari kancellária nem nagyon sietett e legfelsőbb kézirat további-
tásával, mert azt az iraton levő vettemező megjegyzés tanusága szerint a 
legfelsőbb haditanács csupán május 9-én, tehát 10 nappal később kapta meg. 
Ott is hevert a rendelet még két napig s csak május 11-én este ½7 órakor indí-
tották azt külön futárral Budára. Ide eszerint tehát a legjobb esetben május 
13-án érkezhetett s így Kossuth valószinűleg csak 13-án vagy 14-én hagyhatta 
el tömlöcét. Erre vonatkozólag feljegyzést nem találunk. 

Lederer bizonyára örömmel hajtotta végre ezt a rendeletet és bocsátotta 
szabadon azt a foglyát, aki neki az elmult három évben annyi fejtörést és 
gondot okozott. 

A bécsi kormány Kossuth bebörtönözésével épen ellenkezőjét érte el 
annak, amit akart. Kossuthot megtörni nem tudta, ehelyett azonban fejére 
tette a martíromság koszorúját s ezzel még nagyobbra növelte tekintélyét 
és személyének varázsát az őt fanatikusan követő hívei szemében. 

Markó Árpád. 

MOST JÖSZ ELŐ ARANYCIPÓ. 

Most jösz elő aranycipó, Istenke kalácsa? 
Most jösz elő mesebeli aranyálmunk, holdunk? 
Nem etetted a lelkünket: barna ködök rácsa, 
kormos rémek függönyöztek, amíg bandukoltunk, 
szél vonózott, gonosz zenét zúgott az éj brácsa. 
Igy megrágtak csillag számos, acélkék egerek . . . 
Most jösz elő, hogy megszoktuk a barna kenyeret? 

Most jösz elő arany cipó, szép ifjúság, álom? 
Kerestelek kamasz-korban könyvek közé bújva, 
kerestelek háborúban halál-karneválon . . . 
Elfedezett a nagy vihar vér-ködöket fújva 
és vonózva éj bőgőjén boszorkányos bálon. 
Igy megrágtak csillagszínű, egér-fogú vágyak. 
Most jösz elő, hogy a kedvem öregesre bágyadt? 

Most jösz elő kifli-véknyan édes ifjúságom? 
Mit csináljak most már veled? csukjalak ládába, 
mint zsugori vének teszik, vagy éljem világom? 
Kapjalak be egy-nyelésre, mint sok duhaj, kába? 
Örökségnek őrizzelek? se fiam, se lányom, 
köd előttem, köd utánam, megszakad a lábnyom . . . 
Most jösz elő arany cipó, Istenke kalácsa? Mécs László 


