
ADATTAR. 

KOSSUTH LAJOS LEVELEI A BUDAPESTI ÉVLAPOK 
ÜGYÉBEN. 

(Második, bef. közlemény.) 

10. 
K o s s u t h l eve le Z s e d é p y i h e z ( 1 8 4 4 . III . 18.). 

Nagyságos kir. helytartósági Tanácsnok s országgyűlési követ úr ! 
Nincs vége hossza alkalmatlankodásomnak, de már mé^ is csak kény

telen vagyok alázatosan jelenteni, hogy ha egyrészről minden reményemet 
meghaladta ö es. kir. főherczegségének tervezett hírlapom ügyében tanúsított 
rendkívüli pártfogása; más részről ismét minden várakozásomon alul van 
azon megfoghatlan késedelem, miszerint a Cancellariai Decretum Budára még 
mai napig sem érkezett meg. — Ámbár ismételt tudakozódásom szerint 
positive tudom, hogy Bécsben még Mart. 4,-kén expediáltatott ; ha csak Kiss 
Agens ur e részben mystificálva nincs. —• Azt irá ugyan, 's Budán is úgy 
vélekednek közönségesen, hogy egy-két napi késedelem onnan eredhet, mivel
hogy a Gancellariai rendeletek most nem jőnek egyenesen Budára, hanem 
előbb Pozsonyba Nádor ö fenségéhez, 's általa csak Budára; de ma már 
18-ik lévén, nem gondolhatom, hogy ezen körülmény lé-napi késedelmet 
kimagyarázhasson, kivált ha eszembe jutnak kegyed utóbbi becses levelének 
azon sorai, mi szerint ö cs. kir. főhgsége oda nyilatkozott, hogy dőljön balra, 
vagy dőljön jobbra, de a dolgot nem késleltetni, a kormány loyalitása 
kívánja. 

Bátorkodom annakokáért kegyedet alázatosa kérni, méltóztassék con-
fidentialiter Stoffer1 cons, úrtól megtudni, megérkezett-e a Decretum Pozsonyba, 
's ha igen, mi oknál fogva késik Budárai leküldése. 

Budán egyébiránt a dolgok a Consiiiarius urak közt igen jólállanak, 
Szobovics, Ambrus, Schedius, Andrássy cons.2 urak várakozáson felül haladón 
kedvezően nyilatkoznak; a Censura collegiumnál ellenben roszúl áll a dolog, 
részint mindnyájan félnek a munkától, részint Kovács, a ki referálni fogja, 

1 Stoffer József tanácsos, a nádori iroda igazgatója. 
2 A helyiartótanács tanácsosai : Szobovics János, Ambrus Mihály, 

Schedius Lajos és Andrássy József. 
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Landerer & Compnak szövetségese, ki nyíltan vallja, hogy ('s pedig utasítá
sánál fogva) mindent elkövetend ellene. 

Nagybecsű uri kedvezéseibe zárt, különös tisztelettel vagyok Nagy
ságodnak Pest. Mart. 18. 184*. alázatos szolgája TTn« fJ 

t i -
Kossuth levele Frocopiushoz (1844. III. .28.). 

Tekintetes udvari Agens ur ! 
Sietve tudósítom a Tettes urat, miképen Zsedényi Consiliarius úrtól ép 

e pillanatban veszem az értesítést, miszerint a sok káros idö vesztésbe került 
parlamentirozás után végtére is oda dőlt a dolog, hogy polit. Hirlap privi
légium iránt a szokott formáktól elállni s épen az én irányomban kivételt 
tenni nem tanácsos. 

A főmig, udvari Cancellariának véleményt kivánt parancsa tehát Martius 
26-kán csakugyan útnak indult Budára, oda tehát ma alkalmasint meg is 
érkezett. Alázatosan kérem tehát a Tettes urat, méltóztassék ez iránt magának 
bizonyos tudomást szerezni ; engem egyszersmind kegyesen értesíteni, mikor 
van helye s ideje, hogy Elnök ö excjánál s a Consiliarius uraknál dolgomat 
személyesen is ajánljam s magam menjek-e egyedül vagy pedig szerencsém 
lesz a Tettes ur által bemutattatnom, ki egyébiránt nagybecsű úri kedvezéseibe 
zárt különös tisztelettel vagyok a Tettes urnák alázatos szolgája 

Pest Mart. 28. 1844. Kossuth Lajos. 

12. 
Kossuth levele Procopiashoz (1844. 111. 29.). 

Tekintetes ur! 
Tegnapi levelemre bátorkodom egy sor válaszát alázatosan kikérni. 
Én nem kételkedem, hogy a dolog már Mérey ő excellentiájánál van,-ha 

bár a portocollumba még nincs is indicalva; — ma pedig Péntek van, 
a Censor Collegium ma tart ülést, s ha csak brevi manu ma nem adja át 
ö excellentiája még ülés előtt Havas1 urnák s azonnali pertractatióját meg 
nem hagyja, legalább ismét egy hetet vesztünk általa. Nem volna e tehát 
jó, még ma reggel Mérey ő excjával szóllani; üzenetét alázatosan kikérem, 
miszerint tanácsához képest ha kell még reggel mehessek oda, a hová kell. 

Tisztelettel s nagyrabecsüléssel Pest Mart. 29. 18Í4. A Tettes urnák 
alázatos szolgája Kossuth. 

13. 
K o s s u t h l eve le Z s e d e n v i h e z ( 1 8 4 4 . IV. 14.). 

Nagyságos kir. tanácsnok 's országgy. követ úr ! 
April 12-kérőli levelét e pillanatban vettem. Sietek válaszolni. 
Szives jó akaratját méltánylással, 's hálás elismeréssel köszönöm. 

Engedje azonban tiszta őszinteséggel megjegyeznem, hogy tanácsát több 

* Havas József, a cenzúra főnöke. 
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tekintetből nem követhetem. — Nem arra nézve nem követhetem, hogy 
Bécsbe ne menjek, hanem arra nézve nem, a mint felmennem, 's a mit ott 
tennem ajánlani méltóztatik. 

Kettő van ugyan is becses levelében, mi nekem különösen felötlött. 
Egyik, hogy én titokban menjek fel, 's csak Herczeg Metternichchel szóljak, 
*s mással senkivel, még a Cancellárral sem ; másik, hogy Gervay Status 
tanácsos által ügyekezzem a Berezegnél audientiát kieszközölni. 

Ami az elsőt illeti : Ugyan mikipp illenék az, hozzám, állásomhoz, 
elveimhez, 's tiszta lelkismeretem szeplőtelen becsületéhez, hogy én titok 
leplében, mint tolvaj vadász járjak kileskelődni valamit ? Minő kormány 
volna az, mellynél illy utak szükségesek egy olly mindennapi dolognak 
kieszközlésére, mit egy Landerertől, Helmeczytöl, Borsostól, Kulcsárnétól, 
Kovachoczytól1 meg nem tagadtak? Ha a színlett loyalitás köpönye alatt 
olly illoyalitás rejlik, mellyet egy Landerer forma ember kizsákmányolni 
képes ; ha a kormány, melly fenhangon hirdeté a kibékülést, 's a Pesti 
Hirlap szerkesztőségének megengedésével tettleg is tanusítá, most negyed
fél év után, midőn az országban nagyobb béke van, mint valaha; midőn 
a kormánynyali örökös czivódás, melly még negyedfél év előtt minden
napi volt, csaknem egészen megszűnt ; midőn közte 's a nemzet közt. a 
bizodalom nagyobb, őszintébb, mint lö Ferdinánd óta valaha volt ; 's 
midőn én kétkedés nélkül mondhatom, hogy e békére, e bizodaíomra szer
kesztésem által tettem, hatottam annyit, mennyit privatus egyes ember 
tán senki sem ; — ha mondom a kormány, melly a kibékülést hirdeté, 
most negyedfél év után illy körülmények közt, 's minden legkisebb ok nélkül 
engem egykét ember szennyes érdeke miatt a journalistíca mezejéről nem 
szégyenelne leszorítani akarni ; ám tegye — de arra hogy titkos utakon 
kisértsek célt érni, magamat elvetni nem fogom . . . . — Én becsületes 
ember vagyok, én becsületes dologban járok; — 's hogy abban járok, kegyed 
szives pártfogása is bizonyságom, mert különben bizonyosan nem pártolna ; 
nekem hát nincs semmi titkolózni valóm ; — én felmegyek igen is, mihelyt 
a Consilium eljár e dologban ; (mi reménylem, e héten végbe megyén) de fel
megyek nyiltan világosan, teszem udvarlásomat a Herczegnél, teszem mások
nál is ; ha elfogadnak, ha teljesítik kérésemet jó, köszönettel fogadom, 's 
hirdetni fogom a kormány loyalitását ; ha ei nem fogadnak, vagy megtagadják 
kéréseJiet: becsületemnek fogok tartozni, számot adni nyilvánosan, hogy 
miért, 's mikint lépek le a pályáról, mellyen nem hasztalanul működtem ; 
's számot adva, 's magamat igazolva nyugodt lelkismerettel vonulok visza 
szétnézve, 's találva utat 's eszközöket, miszerint csekély tehetségemmel 
hazámnak mennyit annyit használjak. — De én nem titkolózhatom ; nekem 
elemem, nekem becsületem Örje az egyenes-nyilvános ösvény ; én ettől 
eltérni soha nem fogok. — Kegyednek kevés reménye maradt fen, a dolog 
kedvező kimeneteléhez ; — ezt én positiv megtagadásra értem ; — de annál 

1 Landerer Lajos a Pesti Hirlap, Helmeczy Mihály a Jelenkor, Borsos 
Márton a Világ és Buda Pesti Hiradó, Kulcsár István özvegye a Nemzeti 
Újság (előbb Hazai és Külföldi Tudósítások) kiadó tulajdonosai voltak. 
Kovacsóczy Mihály pedijí 1843-óta a Nemzeti Újság szerkesztője. 
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inkább érdekemben áll mindent megtenni, miszerint elmondhassam, hogy 
semmi beesüles utat nem hagyok kísérletien ill; de a kormány olly lábon 
áll, hogy egy Landerer (egy Landerer ! !) ármánya győzött a józan status 
férfiúi kormánynézeteken, mik ügyemet ajánlották. 

Ami pedig azt illeti, hogy Gervay Status íanácsos ur által ügyekezzem 
Herczeg Metternichhez jutni : csudálkoznom kell, hogy én tőlem kell kegyed-, 
nek kapni azon értesítést, mikint Landerer épen Gervaynak pártfogoltja ; 
— Ö volt a múlt években is, ki ha a kormány részéről Landerertöl mint a 
Pesti Hirlap kiadójától valami kívánni való volt : Landererrel levelezett ; 
legalább Landerer nekem mindig Gervayt említette mint pártfogóját, kiben 
legtöbbet bízik, kinek legtöbbet köszönhet, ki vele egyenes érintkezésben 
áll. — Ebből átláthatja Kegyed, mennyire csudálkoznom kellett, midőn 
olvasám, hogy egyenesen Gervayhoz méltóztatik utasítani, mint egyetlen 
emberhez, kivel a Herczegen kivül Bécsben létemet tudatnom, 's ki által 
kihallgatást eszközölnöm kellene ! — Hát valljon a Herczeg ajtaja nem 
nyilik meg . másképen, egy magyar előtt ? S aztán boldog Isten ! — 
minő szemmel néznék fel akár ki szemébe, ha én Bécsbe menve, — 's ott 
létemet természetesen el nem titkolhatva, titkolni nem is akarhatva, a 
Cancelláriát, 's a Magyar Kormányt egészen figyelmetlenül mellőzném. 

Azt hiszem hát, jobb lesz nyilvánosan járnom. Hadd veszszen az ügy: 
-y- de nyilvánosan; — én azzal vigasztalandom magamat, hogy a kinek 
Hírlapja nincs, még azért sem szája dugva, sem keze kötve nincsen. 

Esedezem Kegyednek beesés véleményeért. A ki egyébiránt nagybecsű 
kedvezéseibe zárt különös tisztelettel vagyok Nagyságodnak Pesten April 14. 
1844. alázatos szolgája Kossuth Lajos. 

14. 

Kossuth levele Procopiushoz (1844. IV. 14.). 
Tekintetes ur! 

Tudom ugyan, hogy a Tettes urnák már tudtával van, miként a Studiorum 
Gommissio ügyünk tárgyalását tegnap, vagy tegnapelőtt a nm, Helytartó 
Tanácshoz vissza küldötte, de azt nem tudom, tudtával van e, hogy Mérey 
ő excl. hon nem lévén, valaki azt nem a jövő, hanem az egy hét mulvai keddre 
signálta, ez nagy csapás volna, mert így April vége előtt nem kerül el a dolog 
Budáról — még majd Pozsonyban is mulat, s lehetetlen, hogy a dolognak 
Medárd vásárig vége legyen, pedig ha addig vége nem lesz, ugy legjobb 
esetben is egy negyed évet elveszítettem. 

Kérem annakokáért alázatosan a Tettes urat, méltóztassék a lehetségig 
mindent elkövetni, hogy Kedden (holnap után) referáltassék. — A ki hálám 
felül újra is bizonyossá tenni bátorkodván : nagybecsű kedvezéseibe zárt 
különös tisztelettel vagyok Pesten April 14. 1844. s Tekintetes urnák alázatos 
szolgája Kossuth. 

Nem lehetne a Gensorok véleményét semmi képen megkapni ? Ha kell 
örömest adnék a leírásáért 3—4 aranyat. 
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15. 
Kossuth levele Zsedényihez (1844. V". 22.). 

Pest. Maj. 22. 1884. 

Nagyságos kir. tanácsnok 's országgy. követ nr ! 
A ki szivességet örömest gyakorol, csak nem annak teszi ki.magát, 

hogy szívességével visza éljenek, igazán mondom, már mintegy tartanom kell, 
hogy én is a visszaélésig használom kegyed szivességet. Azonban reménylem 
még ez egyet megboesátandja talán. 

Nekem úgy látszik, hogy Mérey az én szerencsétlen Hírlapi dolgomban 
kissé in tr igái. 

Ha jól tudom, April 30. kán referáltatott a Consiliumnál. 
Mérey még az nap igen sürgette a felírás elkészítését, mondván, hogy 

maga viszi fel a Nádornak. 
Fel ment, de Pozsonyba ki sem szállott, 's mig engem Posonyban 

lettemkor Procopius arról értesített, hogy a felírás már felvitetett, nekem a 
fö Hg. Nádor Május 8. kán világosan megmondta, hogy nálla nincs, 's ö nem 
is kapta. — Én erre nyomban írtam Budára Procopiusnak ; magam pedig 
Bécsbe mentem. 

Bécsben volt akkor Mérey is, 's Kiss Ágenstől tudom, hogy Mérey 
Május 10. kén a Cancelláriánál azt beszélte, hogy a felírás már a Nádornál van. 

Azonban haza jővén Budára, sógoromnak, ki nálla volt, azt mondotta, 
hogy a felírás toll alatt van. 

Tehát itt vagy ott, a dologban egy kissé el volt vetve a sulyok. 
Végre Május 16. kán Procopiust assecurálta, hogy már csakugyan fel 

küldé a nádornak. 
Az expediturában azonban maiglan sincs nyoma legkissebbnek is, ?s 

csak azt mondták, hogy történnek a Praesidium által is inmediát kiadások. 
Esedezem kegyednek alázatosan, méltóztassék engem a részben meg

nyugtatni, kapta e már a Nádor valósággal a felírást; 's ha igen, odább 
küldötte-e már, 's kisérte e vagy nem valamelly vélemenynyel ? 's különben 
is nincs e Kegyednek valami fordulatról a dologban némi tudomása? 

Megkülönböztetett tisztelettel 's nagyrabecsüléssel Nagyságodnak alázatos 
g ^a* Kossuth Lajos. 

16. 

Kossuth levele Zsedényihez (1844. V. 27.). 

Pest Május 27. 844. 

Nagyságos kir. tanácsnok ur ! 

Méltóztassék nekem megmondani, nem borzasztó dolog e, hogy a fő
kormányzó széknél, a fenséges Nádor elnöki székét, annak távollétében olly 
egyén foglalja el, ki illy alávaló hazugságokra nem átal vetemedni; •— 
minőkre M. . . . már csak e tárgyban is vetemedett. — Hisz ez valóságos 
szégyen, gyalázat. Hogy legyen aztán a kormányszéknek tekintete ? hogy 
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viseltessék iránta az ország bizodalommal? — ha illy kezekben van a fő
kormányszék elnöki vezérlete. 

Most reggel 9 óra van ; én még délelőtt átmegyek M. . . . hez ; s 
megmondom neki világosan, hogy én hazugságainak felfedezésével panaszt 
teszek a Nádornál; — s mivel a közönségnek felvilágosítással tartozom a 
dolog állásáról, s azt sajtó útján meg nem tehetem, Pest megye legelső köz
gyűlésén elmondom az egész dolgot, elmondom minő praesese van a 
Consiliumnak — ha soha privilégiumot nem kapok is. 

E levelem czélja kegyednek tisztelettel tudtára adni ; mikint azon kérdés, 
mellyet állítólag Hg Metternich hozzám intézett volna — merő költemény 
— semmit ahoz hasonlót nem mondott ; 's egész beszélgetése sokkal humá
nusabb szellemű volt, mint sem hogy az ő száján olly durván haszontalan 
szavak csak ki is jöhettek volna. A Herczeg nekem egész political confessiót 
tett, elmondá, hogy ő reformer, hogy alkotmányos gondolkozású, még azt 
is, hogy a Centrálisaimnak ellensége ( ! ! ! ) ; elmondá, hogy a kormány 
Magyarország irányában nagy hibákat követett el, s elmondá, hogy a 
kormánynak mi szándéka van honunk irányában stb. s parancsolt velem, 
mondanám meg végcélomat, irányomat : —- én igen nyíltan szólottam ; — 
s becsületes nyilt vallomásomnak resultatuma volt; — hogy több izben 
helyeslené nézeteimet, 's mondaná, mikint az ö nézeteivel találkozom ; és azért 
felszólított, hogy ahol nézeteink egyeznek, támogatnám a kormány jószán-
dokát. —• Szóval ('s ezt igen igen sub rosa mondom) a Hg. igyekezett engem 
arra téríteni, hogy más pályát válaszszak — egy kicsit megpróbált halászni, 
horgászni — — ö diplomata. De hagyjuk ezt én megmondám, mikint 
ha a kormány hazánkra jót akar, 's constitutionalis utón akarandja, 's 
elhagyja azon negativ állást, miszerint akaratja semmi specialitásra nézve 
tudva nincs, s nem ö vezérli a nemzet jövendőjét — ekkor biztosíthatom, 
hogy minden becsületes ember, minden jó hazafi kötelességének ismerendi 
a kormány szándokait előmozdítani ; kötelességének különösen az opposiüo 
— melly minálunk, hol parlamentaris kormány nincs — ist keine Parthey, 
die um die Erlangung der Gewalt kämpfe — mellynek tehát nem az czélja, 
hogy a jót ö tegye, hanem hogy a jó megtörténjék. 

— Eddig tehát nincs semmi engagementokra szükség, mert eddig a 
kormányt pártolni, minden becsületes embernek kötelessége. . . ha pedig 
valami más értetik, én koplalni tudok, ha kell, de eladó nem vagyok. 
— — (vége hiányzik.) 

17. 

K o s s u t h l eve le P r o c o p i u s h o z ( 1 8 4 4 . V. 27.). 

Tekintetes Ur! 

De az már egy kormányszék elnökéhez csak ugyan illetlen dolog az 
embert hazugságokkal bolondítani s akarva akaratlanul reá kényszeríteni az 
emberre azon hitet, hogy Landerer pénzen vette meg a késleltetést. 

Ma kapom kérdezősködésem következtében Zsedényi consiliarius urnák 
május 24-ikérőli levelét, mellyben egész positivitással tudósít, hogy a felirás 
május 2é-kéig a nádorhoz még meg nem érkezett ! ! 
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Oda fel a Cancelláriánál M. . . . Május elején már azt hazudta, hogy 
a felírás a nádornál van — később itt sógoromnak azt monda, hogy toll 
alatt van; végre a Tettes urnák ismét azt hazudta, hogy már bizonyosan 
elment s im Május 24-ikén még nem volt a nádornál ! ! 

Ez csakugyan borzasztó alávalóság. Én nem merek M. . . .hez menni, 
mert meg nem állhatnám, hogy vele akkint ne beszéljek, a mint érdemli. 
— Esedezem barátságos bizodalommal a Tettes urnák, méltóztassék vele 
szólani 3 egyszersmind tudtára adni, hogyha engem a valóságosan megtörtént 
felküldés iránt nem szóval, henem az Expeditorának authenticus bejegy
zésével meg nem nyugtat, én a holnapi postával panaszt teszek a Nádornál 
s pedig panaszt teszek felfedezésével — s mivel számot 
tartozom adni a közönségnek arról, hogy miért nem mondok valami bizonyost, 
ezt pedig sajtó utján teszem, tudom, meg nem engedtetik, Pest megye leg
közelebbi Közgyűlésén nyiltan fel fogom fedezni az egész procedúrát ; — 
olly módon mint a dolog megérdemli. 

Tisztelettel s nagyrabecsüléssel a Tettes urnák Pest Május 27. 1844. 
alázatos szolgája Kossuth. 

18. 

Kossuth levele Zsedényihez (1844. V. 28) . 

Pest Május 28/844. 

Nagyságos kir. tanácsnok 's országgy. követ ur! 
Tegnapi levelem folytában bátorkodom jelenteni, mikint M . . . . becsü

letére fogadva állítja, hogy a főherczeg Nádor parancsa következtében az 
alimentationalis actákat kelletvén felküldenie ; Május 15.-kén ezekkel egye
temben az.én actáimat is estafetaliter felküldötte. 

Ha ez igaz, vagy azon kis cselt kell gyanítanom, hogy a kisérő levélben 
ennek is felküldését meg nem emiitvén : az alimentationalis actákra pedig a 
föHerczegnek még talán közvetlen szüksége nem lévén, ezek, 's közöttük az 
én betemetett irományaim is észrevétlenül vesztegelnek. 

Azt tapasztalam, hogy Landerer uraiméknak befolyásuk a legfelsőbb 
régiókig nem terjed ; 's azért ők nem is igen reménylik, hogy nekem a Hirlap-
kiadás elvégre is megne engedtessék; 's azért minden mesterségöket csak oda 
irányzák, hogy a dolog eldöntését késleltessék, miszerint Júliusban versenyző 
nélkül maradjanak; — ezt nem átallották Budán a tanácsnok uraknál szemé
lyesen is sürgetni ; 's ugy látszik, találtak módot kivinni, hogy M . . . preferens 
expeditio szine alatt a rendes útról az actákat elvonva, részint valóságos 
késleltetés, részint talán más halom acták közé temetés által, ármányuk 
sikerét biztosítsa. 

A dolog e helyzetében alig segíthetne más valami némileg, mint az, 
ha nekem megengedtetnék valami illyes formát, mint az ide zárt jelentéske1 

a Hírlapba iktatni. De én ezt itt a Censornál próbálni sem merem, mert 
bizonyosan meg nem engedi, 's a mellett Landerer módot talál megengedése 

1 Ez nem maradt meg. 
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ellen feljebb is intrigálni. Egyetlen mód az volna, ha a Censor (Karácsonyi) 
utasítatnék, hogy ezt engedje meg. 

Azonban ezt csak amúgy magam sem tudom, miért irom, mert visszaélés 
volna kegyed jóságával, ha e részben is valami kéréssel alkalmatlankodnám. 

Megkülönböztetett tisztelettel s nagyrabecsüléssel Nagyságodnak alázatos 
s z o i g á j a Kossuth 

19. 

J ó z s e f n á d o r h iv . i r a t a g r . M a j l á t h A n t a l h o z ( 1 8 4 4 . VI . 10.).1 

E. D. C. C. 

Dum adnexam Consilii R. L. H. Representationen!, qua circa Recursum 
L. K., sibi pagellas politicas sub titulo «Budapesti Évlapok» aut brevius 
«Evlapok» edendi indultum clementer tribui petentis, praevia solita períracta-
tione opinio haud disfavorabilis depromitur, Excae V-ae transponerem, 
provoco ad ea, quae hoc ipso in merito sub 25 febr. a. 1. Exc-ae váe 
perscripseram. Et quemadmodum tenoré praeci tat arum Literarum mearum, 
spectato eo : quod L. K. per praegestam Ephemeridum Pesti Hirlap redac-
tionem sibi familiaeque suae vitae media notabili in mensura proeuraverit, 
eum fovebam sensum, secundum quem modernis sub adjunctis jam e re esse 
putavi, ut Recurrens, seu per eonsequendum praevium Petitum suum, seu 
per admittendam eidem alterius e praeexistentibus Ephemeridibus redactionem, 
aut demuum per altissime itidem tribuendam aliam nefors spartan, similem 
sübsistendi modum deinceps etiam nanciscatur : ita Reccurrenti huic benigne 
subveniendum esse porro quoque censeo, eo quidem magis, quod aperta 
resipiscentiae, quae in hoc insignis capacitatis et ingenii viro observavi 
indicia, mihi fundatam spem praebeant, eum, beneficio Regimini obstringendum, 
seu redactionem alicuius ex praeexistentibus ephemeridibus suscipiendi, seu 
ephemeridum edendarum facultate, publica ceteroquin sub censura, debitos 
intra limites usuram; ubi casum in contrarium, ipsa vitae mediorum cura 
et sollicitudine urgente, novis publicae Administrationis cum molestiis haud 
dubie ad priora relapsurus foret. 

Taliter itaque Recurrenti hac vel alia modalitate subveniendum esse 
existimando, in reliquo etc. 

Posonii 10. Junii 1844. Josephus Palatínus. 

20. 

K o s s u t h l eve le Z s e d é n y i h e z ( 1 8 4 4 . VI.). 
(A levél eleje hiányzik.) Kiss Lajos udv. ágens nekem f. hó 15.-kéről 

azt irja, hogy szerencsétlen Hirlapügyem még az nap sem érkezett Bécsbe. 
írja ezt teljes bizonyossággal, 's utánna teszi, mikint fülhegygyei hallja, hogy 
az felsőbb akarat következtében még most is Méreynél van. 

1 Orsz. Levéltár Kanc. ein. 1844. év 529. p. sz. 
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Kegyed azt volt szives irni, hogy Junius 13.-kán küldettek fel az Acták 
Pozsonyból Bécsbe. — Kiss teljes bizonyossággal irja, hogy 15.-kén még ott 
nem voltak. — Mellyik áll már a kettő közül ? 

Kegyed azt írja: hogy ki tartóztatta? tudjuk, de miért? Kegyed nem 
tudja. — Kiss ur irja, felsőbb akarat következtében tartóztattatik ; — Kegyednek 
azt beszélték Bécsben, hogy én a késedelminél nem gondolok, csak új évig 
meglegyen. Mi mind ezeknek kulcsa? — Meglehet, hogy nem tudom, de az 
is meglehet, hogy tudom. — Megmondom kegyednek sejditésemet; de mielőtt 
azt tenném, előre kell bocsátanom, mikint nemcsak nem igaz, hogy a kése
delemmel nem gondolok; sőt jobb szeretem, ha hamar megtagadtatik, mint 
ha későn megadatik. Ha megtagadtatik, de késedelem nélkül, keresek mezőt 
munkásságomnak, nem csak hírlapban van a munka tér, de ha halasztják 
az elintézést mindaddig, mig a dolog függőben van, semmihez nem nyúlhatok;, 
mert ha valamihez nyúlnék, ürügyet adnék arra, hogy a dolgot, sans gêne 
félre tegyék, mondván: Er hat sich einen anderen Wirkungkreis gewählt 
— er braucht» nicht mehr. — Nem nem, én nem adok illyen ürügyet; egy
szerűn, simpliciter vagy meg kell tagadni vagy megkell adni. A halasztás 
tehát engem arra kárhoztat, hogy semmit nem keresve, abból éljek 's abból 
tartsam családomat, a mim van; az az nem jövedelmet, hanem a tőkét 
költsem. Ez pedig reám, 's családomra valóságos romlás. Pedig én három 
gyermeknek attya és két testvérem számos családjának gyámja vagyok. 
Ennyit annak bizonyítványául, mennyire nem igaz, hogy nem gondolok a 
halasztással. De hát miben van kulcsa ezen tartóztatásnak ? Lehet csalat
kozom, de elmondom. 

Herczeg Metternich közel 3 óráig tartott beszélgetés után, már az ajtó 
küszöbén azt monda: mégis csak kérem, szóljon Wirknerrel. (Böviden akarok 
irni azért kérem ne akadjon fel a kifejezésekben, én nem rósz értelemben 
használom a szavakat.) Ebből azt látom mikint a Herczeg azt gondola, «üass 
ich mich vielleicht doch werde brauchen lassen». En Wirknerrel nem szó
lottam 1. mert nem volt semmi szólni valóm, 2. mert nem akarék arra alkalmat 
adni, hogy a röppenő szót máskép adják a Hg. fülébe mint én mondám. 
Azonban Pesten eszembe jutott, ha nem nyilatkozom Wirknernek, majd azon 
hiszemben, hogy talán mégis meg hagyom magam fogatni ; várni fognak, 's 
a Hirlapügy eldöntését halasztandják. Én tehát Wirknernek irtam1 Május 
19,-kén, egy terjedelmes levelet németül olly czélból, v. olly kéréssel, hogy 
mivel a Herczeg parancsából irok neki, azt a Herczegnek mutassa meg. Ezen 
levélnek rövid tartalma : «becsületes dologban hol a lelkiismeretes, 's szabad 
meggyőződés parancsolja, a kormányt támogatni minden becsületes embernek, 
's jó hazafinak kötelessége ; erre tehát nem kell engagement ; ezen túl pedig 
ich um keinen Preis der Welt zu haben bin.» (Copiáját vettem levelemnek, 
majd egykor megmutathatom) — igen de Wirkner igen nagy pártfogója 
Heckenast — Landerernek, ezek most minden reményeket a késleltetésbe
helyezik; — hát ha Wirkner azt gondola: — ha ezen levelet közli a Her-
czeggel, a várakozás oka megszűnik ; 's tehát nem közié levelemet ? —• 
kegyednek van módja megtudni, valljon Wirkner közlötte e vagy nem? ha, 

1 Wirkner közölte e levelet Élményeiben. 
Irodalomtörténeti Közlemények. XLI. 21 



322 VISZOTA GYULA, SZŰCSI JÓZSEF 

igen, úgy sejdítésem a halasztás oka iránt nem áll: — de ha nem közlötte 
(pedig én erősen hiszem, hogy nem) ugy a fentebbi rejtélyességeknek kulcsa 
ebben van ; hanem világos az is, hogy Wirkner a bizalommal, mellyet a Hg. 
benne helyez, vissza él. 

En annyit tudok, hogy a jövő augusztusi közgyűlésekig kérésem meg
tagadva lesz, vagy legalább elintézve nem lesz ; számot adok lelépésemröl 
nyilvános közgyűlésen, 's agitátióba hozom a sajtó borzasztó állapotjának 
kérdését országszerte. 'S erre ugy hiszem nagy szükségünk is van ; de a 
kormánynak kedves lesz e? azt nem tudom, nem is az én gondom, mert a 
ki egy oly hatalommal, mellynek (például a Hírlap concessionálásnak) tör
vényes básisa nmcs, melly tehát bitorlás, indiscrete él, az nem kivánhatja, 
hogy az ember iránta kímélettel legyen. Minden magyar political lap (kivévén 
a soit disant kormány lap Hírnököt) mágnások kezeiben van ! ! Szép alkalom, 
keserű igazságokat mondani a kormány politicája őszinteségéről, irányáról. 

Tudja kegyed, mint lehetne a városi ügyön segíteni ? Ha a kormány 
reá birná a mágnásokat, hogy ereszszék fel a felírást, nem megegyezés jeléül 
hanem a végett, hogy alkalom nyíljék megtudni a kormány nézeteit? Ha 
ezeket tudná a Nemzet, mindjárt lehetne alkudni, mert ismeretes volna az 
alku tere. — De a főRRket ? a nélkül hogy a kormány szándokát tudnók? 
elhagyni a bizonyos állást a nélkül, hogy tudnók, meddig csúsztatunk majd 
& jegén ? — ezt tenni nem lehet. — (Vége hiányzik.) 

21. 

K o s s u t h levele h g . M e t t e r n i c h h e z ( 1 8 4 4 . X. 24.).* 

Euer Durchlaucht! 
Zehn Monate sind bereits verflossen, seit mein Gesuch in Betreff 

«ines mir allergnädigst zu verleichenden Privilegiums zur Herausgabe einer 
ungrischen politischen Zeitschrift bei den Allhsten Stellen unter Verhand
lung ist, ohne dass ich so glücklich sein konnte, das End Resultat zu 
erlangen. 

Meine Umstände sind von Gott nicht so gesegnet, dass ich, der ich 
auch ein Familien Vater bin, ohne irgend einem ehrlichen Erwerb meine 
Existenz, samt der meiner Familie fristen könnte. 

Nicht sowohl die eigene Wahl, als vielmehr die auf die dem Heraus
geber des Pesti Hirlap von Seite der Regierung ertheilte Erlaubniss erhaltene 
Aufforderung, hat mich dem Advokaten Stande, wo ich mich bereits unter 
nicht alltäglichen Aussichten beschäftigt hatte, ganz entzogen, hat meine 
rühern Connexionen vernichtet, wornach diese, nunmehr zu meinen ein
zigen Erwerbszweige dienen kann. 

Indessen sind meine Hände durch die unendliche Verzögerung der 
Entscheidung meines oberwähnten Anliegens, auch in dieser Hinsicht gebun
den, ' wesswegen ich benöthigt bin, das Capital meines Vermögens zu rühren 
und die theuere Zeit meines eben in der besten Blüthe stehenden männ-

i) Bécsi áll. levéltár. Sep. Conf. Akten 1844. év 143. sz. a. 
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liehen Alters — zwar nicht in Unthätigkeit, doch ohne Erwerb dahin fliessen 
zu sehen. 

Aus Anlass dieser, mir so schädlichen und gefahrvollen Umstände, 
nehme ich mir die ehrfurchtsvolle Freiheit, Euer Durchlaucht unterthä-
nigst zu bitien, hinsichtlich der baldigen finalen Entscheidung meines, dem 
Allhsten Orte schon lange unterbreiteten Anliegens, mit der Euer Dureh-
laucht zustehenden Macht zu verfügen. 

In tiefster Ehrfurcht ersterbend Euer Durchlaucht Pesth am 24-ten 
Oktober 1844. untertänigster Diener Ludwig von Kossuth. 

Közli : ViszoTA GYULA. 

BAJZA LEVELEI KISS SÁMUELHEZ. 
(Második, bef. közlemény.) 

7. 
Pest, május 9d. 1833. 

A mi levelezésünk, édes barátom, néhány év óta megszakadt, de remény
lem nem elhülésböl. Én téged most is annak hiszlek, a minek ismertelek 
volt: becsületes, tiszta lelkű embernek; s ez az, mit én barátimban kere
sek. Ha érzésed irántam nem változott — mert az érzés individuális dolog 
« néha ok nélkül is változható — íme én megnyitom újra levelezésünket, 
mellyet részemről csak a sok és külön nemű terhes munka szakaszta-meg. 

Ird-meg mint vezették éltedet isteneid, mióta leveleid nem vettem, 
mert első, a mi körülményeid közül érdekel, az ten magad vagy, s midőn 
^n téged először barátomnak nevezélek, nem a literatorra, nem az isten igéje 
hirdetőjére, hanem az emberre emlékeztem benned. Az a barátság, melly 
nem az ember — azaz a szív és Charakter — becsülésén alapodik, csak hiú 
álom, minden perczenet, minden szellölebbenés semmivé teheti. A Iiterator-
ság és papi hivatal stb. csak emelhetik előttem valaki barátságának becsét, 
de meg nem alapíthatják. Szólj tehát nekem magadról s élted folyásáról. 

Én 1828 óta állandóan Pesten lakom. Kisded ősi birtokomat haszon
bérbe adtam testvéremnek, mert nem tudtam falusi élethez szokni. Most itt 
vagyok s hála az égnek! teljes függetlenségben s egyedül akaratimnak s 
kényemnek élve. Hivatalra sohasem vágyódtam, bár környülményim szép 
•szerencsével s nem hiún biztattak, és soha sem is fogok vágyódni s így 
gondolhatod, hogy az emberektől kevés kérni valóm van.1 Házasodni nehe
zen fogok valaha, nem asszonygyülölétből, hanem principiumból ; s így miután 
•sorsom senki jó vagy balszerencséjével egybefüzve nincsen, senkitől és sem
mitől sincs okom rettegni s útaimon bátran mehetek, mert minden jó és 
rósz a mi jövendőimből reám háromlani fog, egyedül magamat emel-föl vagy 
sujt-le s bukásom mást utánam nem ránt. Szóval, nekem azon sors jutott, 
mellyet mindig óhajtottam magamnak — egy szabad csak a társasági élet 

1 «Inkább kívánnék szabad szegénységben élni, mint Iélek-korlátoló 
függésben» — írja 1832 ápr. 20-án Kölcseynek. (IK. 1910. 242. 1.) 
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