
DOKUMENTUM
Kossuth-levelek Jászberényben
A Jászkun Kerületek egykori székházán, a jászberényi Járásbíróság épületé-
nek falán fekete márvány emléktábla hirdeti, hogy 1849. április 3—6. közötti
napokban itt szállt meg, ebben az épületben tartózkodott KOSSUTH LAJOS,
itt írta híres kiáltványát Cegléd és Nagykőrös népéhez. A város hagyomány-
tisztelete hiteles helytörténeti források alapján örökítette meg e nevezetes
eseményt.

A Kossuth-emlékek sorát gazdagítja Jászberényben a Jász Múzeum törté-
neti dokumentációs gyűjteményének néhány halványuló lapja is, ezek között
is különös figyelmet érdemel két levél, amely különböző időből örökítette meg
számunkra a nagy hazafi gondolatait.

Az egyik levél, amely „Búcsú szózatok a Magyar hazához" címmel kezdő-
dik, Kossuth aláírásával Orsován kelt 1849. augusztus 15-én. A kézirat tartal-
ma azoknak a válságos óráknak, napoknak a hangulatát idézi, amelyek a vesz-
tett szabadságharc nyomán a teljes letargiába és kétségbeesésbe sodorták a
szabadságharc hőseinek százait, ezreit. Későbbi emlékirataiban Kossuth Lajos
így ír ezekről a napokról:

„Augusztus 15-én az orsovai Duna-parton álltam. Augusztus 17-én biztos
híre érkezett, hogy Görgey letette a fegyvert. Lelkemet szorításba fogta a
halál gondolata. Leborultam hazám földjére, zokogva nyomtam reá a fiúi sze-
retet búcsú csókját — egy csipetnyi port vettem magamhoz.

Délután volt, fekete díszruhát öltöttem kardot csatoltam, Asbóthtal és meg-
került titkárommal, Szőllősyvel a zárt kocsiba szálltam, s határt jelentő ki-
csiny part hídja felé közeledtünk. Sokan tanyáztak ott tétovázva a magyar
föld peremén. Menjenek, ne menjenek. Amint megtudták, ki ül a hintóban,
csapatostul megindultak a hídon. Kifejezhetetlen érzelemvihar dúlta lelkemet.
Nincs szó, mely arról fogalmat adhatna. Ügy valék, mint a tört hajó roncsa,
melyet a szélvész kidob a sivár partra.

Egy török főtiszt Allahot említve üdvözölt barátságosan — elvezetett egy
fekhelyhez, melyet Isten szabad ege alatt számomra készített barátilag, — és
kardomat kérte.

Lesütött szemmel, mintha szégyellne, hogy török magyart lefegyverez. Le-
kapcsoltam kardomat, szótlanul átnyújtottam. Szemembe könny szökött, ö jó
éji nyugalmat kívánva magamra hagyott bánatommal...

.. . Ott álltam a nem magyar Duna partján, melynek habjaiba — amonnan
felülről — a magyar nemzet könnyeiből ég felé szállott vízpára csapadéka ve-
gyült, s kis távolságban tőlem rohant tova, a Vaskapu sziklatorlaszán ke-
resztül. . . .

. . . arcomon öntudatlanul a kifej ezhetetlen fájdalom könnyzápora ömlött alá.
— Minden volt e könnyözönben, ami a hazafi szívének fáj, minden, csak egy
nem, a reménytelenség, a kétségbeesés hazám jövője felett nem- ...r
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(Az idézett szövegrészeket közli: Cseres Tibor: Én, Kosuth Lajos; Magvető
Kiadó, Budapest, 1981. 484—485. p.)

Az I. számú kézirat tartalma a hosszú emigráció előtt az „orsovai Duna-
parton" tétovázó, hazájától búcsúzó Kossuth Lajos gondolatait örökíti meg.

A II. számú dokumentum 1871. szept. 22-én Turinban keletkezett: Kossuth
Lajos sajátkezűleg írt levele Kalocsa Verona jászberényi asszony részére.

A jeltelen sírokban nyugvó vagy emigrációba kényszerült szabadsághősök
után búsongó hozzátartozóik még évtizedek múltán is kutattak. Kossuth Lajos
személyesen is sokakról közölt híradást, főként azokról, akik környezetéhez
tartoztak. Ilyen ügyben írt levelet Kossuth Lajos — a vesztett szabadságharc
után több, mint két évtized múlva Jászberénybe a fia után még mindig re-
ménykedve epekedő Kalocsa Verona asszonynak. A közismert gyászkeretes
levélpapírra írt értékes dokumentum, Kossuth Lajos eredeti levele, a Jász
Múzeum történeti dokumentációs gyűjteményének egyik igen becses darabja.

Tóth János

BŰCSÜ SZÓZATOK A MAGYAR HAZAHOZ

Hazám, Magyarok hazája, Isten veled kínok hazája, többé nem láthatom he-
gyeid ormait, többé nem mondhatom hazámnak azon földet, melyen anyám-
nak emlőiből szoptam az igazság és szabadság boldogító tejét. Hazám, megbo-
csájtasz-e annak, ki jólétedért küzdve most rajtad kívül kénytelen földönfutó-
ként barangolni, megbocsájtasz-e nekem ki felőlied még csak annyit mond-
hatok Magyar földnek hová most letérdepelve vagyok, családom s néhány hű
hazafival hátam megett egy bizontalan jövendő. Tereid piros vérrel beborítva,
melyet az irgalmat nem ismerő enyészet feketévé fog változtatni s gyászolni
azon győzelmeket, melyet kiontott vérrel nyerénk szülőnk szentségtelenül ta-
podó elleneiben. Mennyi szív hálás imája rezgeti meg Mindenható a te fülei-
det, s te föld te az Istennek akaratjával ellenkező helyzetbe sűlyedtél, te föld
mennyi milliók könnyei csepegtek alá a mélységbe éretted magát a kárhoza-
tot könyörületet hívni! Te föld! miattad mennyi vér nem pecsételte azon állí-
tást hogy a magyar szereti hazáját s meg is tud halni érette. Mégis hazám te
rab vagy földed, fiaid számára saját gyomrából vas lánczokat fog teremni le-
nyűgözendő mind azt, mi szent megengedi mind azt mi szentségtélen. — Isten
ha szereted népedet melyet Árpád ős atyánk alatt annyi küzdés után győzni
engedtél kérlek, könyörülj, ne alázd meg hazám, lásd hazám és a kétségbeesés
közt is útvonaladon is így szállók hozzád bocsáss meg mert számtalan fiaid
onták verőket miattam éretted én ügyvéd voltam én pártoltalak midőn sorsod-
ra véres betűkkel a deszenczát feljegyezték én szót emelek midőn azt mondták
legyen szolga, én kardot öveztem és kezembe ragadtam a véres tollat mi-
dőn ki mondák többé nem vagy nemzet a Magyarföldön. Az idő haladt, s
a zord enyészet fekete sárga betűkkel írta be a történet könyvébe a halált,
elhívta az éjszakai kollosszust hogy a seitét nyomó vászonba melybe benyo-
muljon melyet csak a meleg keleti nép fog fel olvasztani, látod föld mennyi
vért bocsájtál melledbe, számodra nincs kegyelem, mert honficsontokból dom-
borult halmaid a zsarnokság a durva önkény szegi meg az átkozott kenyeret.
Látod föld, kit tápláltál zsíroddal ellened jött a hazaáruló, s teteidet egyenlővé
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ievé göröngyeddel mely göröngyök szegény magyar honvéd csontjait fedik, —
lerántá róllatok az egyenetlen földet, melly számunkra bíborvérből pirosló
jövevény szemébe oly pazarlólag osztogattatott.

De te szolgaság hazája, drága hon, kedves nemzetem én most értetek köny-
nyezem, roskadozó lábaim előtt levő földet is Magyarföldnek hívják, engedjé-
tek meg, Magyar földről szólok hozzátok illy eszméletlenül, mert többé nem
vagyok körötökbe, többé nem szabad hozzátok magyarul szóllanom, te meg-
bukál leghűvebb Nemzet, megbukál azért, mert megbuktattad ön magadat,
nem hűtellenség ostromló ágyúi ijesztettek el a hazaszeretetétől, nem a Kár-
pátokon áttört lb nemzet kényszerítette fegyvereidet lerakni halomra. Nem
fájdalom e ez él valál árulva te föld elválál adva te haza megvan írva gyá-
szos iratod és ez mind azon ember áltál, kiről merész gondolatom előbb tette
volna azt fel, hogy nincs Isten mintsem legkisebb álmélkodásomban öt mint
haza árulót lelkembe bevallottam volna, kinek kevés napokkal ez előtt kezei-
be teltem le a magyar haza kormányát ki esküvel pecsételte azt utolsó csepp
vérig védeni és ö haza árulóvá lett, mert kedvesebbek valának a csábító arany
színei azon vérnél, hazánál, Nemzetnél, Istennél, melyet ö a pokol szövelkezte
után elhagyott, Magyarok, Nemzetem! ne vádoljatok mert kénytelen valék a
férfiúnak ki szemlélt állomását elfogadni engedi! Ö benne bízott a nép, benne
remélt a haza, szerette a hadsereg, mert ö magának olly állást vívott ki, mely-
re én magam is büszke lehetek és ezen ember még is meghiúsította a Nem-
zetnek benne helyzett bizodalmát s megcsalta reményeiben és a hadsereg sze-
retetét gyűlöltséggel viszonozta. Átkozd meg őt Magyar nép, átkozd meg azon
emlőt, mely neki a legelső alkalommal nyújtandó vala.

Megfonnyadott én szerettem Európa népe mint szerettem a szabadságot s
te híven küzdöttél: a szabadság Istene azért nem fog emlékéből kitörülni, légy
áldva jövendő egy mély pokol melynek büszhödt fenekét Albion tölgyei fog-
ják ki tisztítani, én nem helyezem reményemet egy kaczér nemzet ajánlkozó
ígéreteibe, nem építem légvárra azon óhajtásomat hogy hős Nemzetem nem-
zetek leghösebbike, szabad légy mert mi szép ha szabad a hős! Elveim nem
Washingtoniak valának, tetteim nem Teli Vilmos tetteit bélyegzik, én szabad
te meg halál teled elérkezett de a te teled nem olly tartós lessz mint a Szibé-
ria alatt sínlödő Nemzet társainké. Nem, fölötted 15 Nemzet ásta a sírhantot,
nemzetet óhajtottam, szabadot melyet teremteni csak Isten tudhatott volna, és
de azért azt rollad eljövök én levonni a 16 nemzet százezreitől kísérteién légy
hív nép addig is mint valál mindig és szabd magad a szent írás szavaihoz
imádkozzál halotti miatyánkot énekelj halotti zsoltárokat és csak akkor dalold
nemzeti dalodat, midőn meghallod határaidon Albion hatalmas ágyúit dö-
rögni ! ! !

Én megyek, viszem magammal azon kincset, melyet te oly híven századok
óta őriztél, viszem, hogy olly fejekre és vállakra ne helyezhesd, mely neked
megtiltotta élned, ki bele vágott az Isten jogaiba ki ezt mondja teremtettem
embert szabadot ezek meg azt mondják akarunk embert rabszolgaságban sín-
lődve látni. De te hosszú tűrő Isten tudod mit teszesz ha most elfordítottad is
az arcodat rollunk. — És most Nemzetem Isten, s szabadság veled, Magyarok
ne átkozzatok meg hiszen ti büszkék lehettek mert a pártütőket elnyomni
Európa oroszlányai keltenek föl és mint vitézeket fogták felmutatni a világ-
nak és a vitézek ügyeit pártolni a Nemzetek legszabadabbika Isten veled föld
melyre annyi vér omlott, megengedj ellened is vétettem róllad a foltoknak
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nem szabad el enyészni azt egy tanújelül fog ön jelmutatni egy népnek mely
téged szeret 1! !

Isten veled Magyarok ijjú királya ne feledd el hogy a nép a tied, a korona
melyet hős királyok illettének nincsen fejeden és nem is lessz, mert viszem azt
mint szívemet mely nemzetemért dobogni soha meg nem szűnik.

Isten veled még egyszer ifjú király! ne jeledd hogy a nemzet nem te érted
van, ezt meg mutatni hiszem Isten után éretted lerombolt Buda várán lessz
alkalmam.

A Nemzet Mindenhatója áldjon meg Nemzetem
Hidj — Szeress — Remélj

Orsován, August 15-én 1849. Kossuth

KALOCSA VERONA ASSZONYNAK
JÁSZ BERÉNYBEN.

Asszonyom!
Az idö balzsamos keze sok minden féle sebet be hegeszt, de az anyai szív
sebeit nem. Mert az anyai szeretet legerősebb minden érzelmek között. Ennek
szálai — úgy mondják — még a halállal sem szakadnak meg.

ön 22 év óta vár fiára Oszlán Mártonra kiről csak azt tudja, hogy egy volt
a hősök és hazafiak közt kik életüket vetek koczkára a Haza jogainak, szabad-
ságának megvédése végett, de azt nem tudja ha életben maradt e a vihar köz-
ben vagy vihar után.

És év múlt el év után, s önnek válai felett megnehezedett az évek súlya, s
az anyai szív epedö szeretete még mindig vár, remény és remegés között.

Ki nem mondhatom, mennyire jól esnék lelkemnek, ha Ön bánatos életének
alkonyát jó hírrel deríthetném fel fia felöl.

Fájdalom még nem tehetem. De legalább rósz hírt sem tudok. — Én ma-
gam soha nem hallottam Oszlán Márton nevét. Ön levelét véve nem késtem
tudakozódni a még itt kün tengő Magyar menekvők körében. Eddig senkit
sem találtam, a ki őt ismerte, vagy hallott volna felőle valamit. Még van a
reménynek egy gyönge szála; nagyon gyönge szál, meg kell vallanom, de még
is a remény szála. És ez az, hogy talán Amerikába, vagy épen Ausztráliába
vetették 22 éven át váratott fiát a hontalan vándorlás habjai. — írtam mind
két helyűvé de a válasz vételhez hosszú idő kell.

Óhajtom ne hagyja önt el ez idő közben sem a reménynek áldása. Mert a
remény, áldás Drága Asszonyom! Áldás még akkor is, ha nap enyészik nap
után a nélkül hogy meghozná a valósulás örömét. Jobb remegve, sírva re-
ményleni, mint bizonyosan tudni hogy nincsen remény.

Ez és a magasztos öntudat, hogy Ön két hőst adott a szorongatott Hazának
védelmére, és ez öntudat mellett — mint vérhorgony a sírontúli viszontlátás
hitének malasztja legyenek önnek támaszai öregségében Drága Asszonyom.
Töllem pedig jogadja szívesen őszinte részvétem s jó kívánataim mellett Ígé-
retemet, hogy nem fogok megernyedni nyomozásaimban, s hogy boldognak
érzendem magamat, ha azon szerencsében részesülhetek, hogy önnek anyai
szívét fia felöl valamely jó hírrel megvigasztalhatnom engedtetik. A szeretet
és könyörület Istenének legjobb áldása legyen önnel Drága Asszonyom!
Kelt Turinban Sept. 22-én 1871.

Kossuth
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