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i. 
Az o r s z á g p o l i t i k a i h e l y z e t é n e k képé m á r c i u s 
h a v á t ó l j ú l i u s e l e j é i g . A B a t t h y á n y - Kqaauth-
m i ü i s z t e r i u m t e v é k e n y s é g e . P o l i t i k a i k l n b b o k , 
é s pártok . Az e g y e n l ő s é g i t á r s u l a t 4 s . Z r i n y i - . 
c s a p a t P e r c z e l Mór v e z é n y l e t e a l a t t , Uj p o l i t i 
k a i h í r l a p o k s e z e k i r á n y a . K ö v e t v á l a s z t á s o k a, 

e z e k e r e d m é n y e . 

Mig a forradalom mindinkább izmosodók* az egy
mást marcongolo nemzetiségek vérén, nem kevésbé ér
dekes mozzanatokat nyujta ez időből az ország politikai 
helyzete, mely a. megváltozott közjogi viszonyok között 
szintén sajátságos alakot vőn. Látunk keletkezni a sokfé
le nemzet töredékből egy uj democraticus nemzetet, mely, 
azonban sehogy sem tudja helyzetét felismerni, s csecse-. 
mős korának gyöngeségében csaknem öntudat nélkül tán
torog az uj idő túléjenyes légkörében. Látjuk haldokla-
ni a hűbéri aristokratiát s születésének vajúdásai közt a 
népuralmat főleg a megyék bizottmányi üléseiben, az ut
cákon, klubbokban, kávéházakban, a nélkül hogy az aris-
tokratia vezérbefolyást akart avagy birt volna gyakorolni 
a néptömegre, mely az úrbér megszűntével egészen ma
gára hagyatott, s mely bár rendkívüli, módon örvendett 
és csudálkozott a szabadság ingyen nyert s ném is re-. 
menyit sokféle jótéteményein, azzal mindazonáltal, hogy 
mit müveinek az „urak", jóformán mit.sem gondolt; sőt 
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-gondosan óvakodott minden oly tüntetéstől, mely valami 
.hibás elismerésre -mutatott volna a nyert adományokért. 

A néptömeg, valóban egészen kivül látszott állni az 
-átalakulási mozgalmakon s a forradalmon, s abban csak 
szenvedőlegesen vett részt 

Azon szabadelvű hazafiak azonban kik a márciusi al
kotmányt létrejönni segélték s kiknek a folytonos politi
kai harcvágy legnyugtalanabb-ösztönük közé tartozott, uj 
csatapiacról gondolkodtak, az;az egy uj politikai ellenzé
ket igyekeztek szervezni a minisztérium ellen,-nehogy ez 
hatalmának teljében s az ellenőrködés hiányában, zsar
nokká fajulhasson. Ezen uj ellenzék megalakulása azon
ban nagyon lassan ment; részint azért, mivel a márciusi 
napok óta sem a megyék sem a népgyűlések sem*klnb-
3k>k nem szültek uj póHtikai talentumokat, a régi céleb-
srltásók p«dig vakmerő dolognak tartották egy oly mi
nisztériummal szembeszálni, mélynek lelke K o s s u t h 
volt.— 

Nyáry Pál, Madarász László, Perczel Mór, Kállay 
*Ödön, Somogyi Antal, Madarász József, mindazonáltal 
már a júliusban összegyűlt'országgyűlés előtt kezdtek tóo-
zogni.hogy a kormány ellen, 'főleg az országgyűlés tar
talmára, ellenzéket képezhessenek. De sajátságos tüne
mény volt, hogy a közvélemény ezen férfiak törekvéséi
ben nem a politikai szükségesség indokait, hanem a sér
tett "hiuáág boszümüvét szemléié. Azt mondák: "Nya>y 
Pál csak azért készül ellenzéket alkotni a kormány ellen, 
mivel tárcát nem kapott: a többiek pedig azért csatlakoz
nak vele, mivel főispánok nem lettek. A fő váró shan min
denki mondta, mindenki hallotta ezeket, csak a most ne
vezett férfiak nem, kiket leginkább érdekelt; s a kiknek 
törekvéséit a vármegyékben egészen más szemekkel néz
itek.— 

A régi jóiáblábirák ugyanis, szerfölött bosszankod
tak azon, liogy a ^minisztérium „ r e n d é i e m" ,.p a-
r a n c s o l o m " - féle körlevelekkel árasztotta el a me
gyei hatóságokat, melyeknek egykori határtalan autono-
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imájukból a parlamentalismus melleit egyéb jogkörük 
sem maradt fönn, mint a kormányrendeleteknek engedel
meskedni. A parlamentalis kormányforma ismeretlen va-
la nálunk, * a municipalitást imádó hazánkfiai elrémí
tenek midőn tapasztalak, hogy egy kormány, melyet a fe
lelőség terhe nyom, csaknem absolnt hatalomgyakorlatra 
van följogosítva. Mi lesz mindezekből ? kérdezek a jó táb
labírák. Hiszen, ha a miniszterek ellentmondást nem tű
rő hatalommal fognak fölöttünk rendelkezni, akkor vé
ge a megyei rendszernek; pedig, a megyei rendszer tar
totta föl az ősi alkotmányt. S aztán: minden korlátlan ha
talom zsarnokságra vezet 

Volt valami ezen ellenvetésekben, tagadba tlanul. 
Mert kétségkívüli, hogy a régi municipális rendszer s a 
felelős kormányrendszer, egymásmelleit meg nem férhe
tők. Kossuth egy nagyszerű sophismával áltatta a két
kedőket s gyakran ismétlé, hogy e két rendszer megfér-
hetősége lehetséges. Szavát azonban, mely szerint ezt ki
mutatandó vala, be nem váltotta soha. Nem is volt rá ide
je — s ezért menthető, — mivel az átélt korszak nem a 
rendszeresítés és alkalmazás, hanem az exigentiák és op? 
portunitas korszaka volt. Municipalistáink csalódása azon 
tévedésben s önámitásban állott, hogy Kossuth sophismá-
ját meg nem érték. Mert Ő osak arról beszélt, hogy a 
m e g y e r e n d s z e r összeegyeztethető a parlamen-
talismussal, de azt soha nem mondta, hogy a r é g i feu
d á l i s megyerendszer. Ezt nem vették figyelembe régi 
jó táblabiráink. Pedig ő, már april hó 3-kán s 4-én, vilá
gosan előadta a pozsonyi országgyűlésen e tárgybani né
zeteit De, mert nálunk a parlamentalismus egészen uj 
tünemény vala, még mindig igen sokan ragaszkodtak a 
municipális rendszerhez, s ez okból történt hogy Nyáry 
és elvtársai föllépésében a megyerendszer végső életvé
delmét szemlélek sokan a megyékben. 

Ezenben a minisztérium rendkivüli erélyfc kezdett 
vagy legalább akart kifejteni, a maga hatáskörében. Teen
dőinek mezeje megmérhetetlen vala. Mert mint Szalay 
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azon iüoben irá, — másutt csak a kormányforma váltóik, 
nálunk valamennyi institutio. Kormányunk egy mákszem* 
nyit sem örök»lt elődétől, még a tentatartó fe kiszáradt, 
a porzó is kifogyott, nem hogy a néhai institutióknak s a 
leléptetett embereknek hasenát vehette volna. vS .aztán 
hozzájárulj hogy a minisztériumban nem volt semmi 
bexuőség semmi őszinteség, siemnű egyetértés. Kossuth 
mindinkább növekedő népszerűségében s derülő lángeszé
ben a többi feudális érzületű miniszterek nem néz'tek 
egyébét, mint egy újkori Marin st vagy 'Bienzit, ki a ma
gának alkotandó trónt,a nép vérével akarja megaranyoz
ni. Kossuth a maga classicus képmutatási tehetségénél 
fogva bár ezen véleményt igen jól ismeré maga felől, 
nyilt törésre nem vitte a dolgot, hanem inid.őn eszmeinek 
érvényt nem szerezhetett, bosszúságában beteggé tétette 
magát, gödöllői magányába vonult s csak akkor jelent meg 
a miniszteri tanácskozmányokban, midőn a sajtó és sitcai 
közvélemény mármár *ebzőleg verdesé a kormánytestü
let füleit. Válóban csak az igazságügyi minisztérium co-
dificaló osztálya volt áz, mely ez időszakból ^maradandó 
nyomú mttvert-hagyott hátra. Deák Ferenc ig. ü. miúisz-
ter vezetése mellett mint 'osztályfőnök Szalay László, 
.Kemény Zsigmond báró s Csengery Antal himeves pub
licistáink közremunkálásával rendezé a sajtóvétségek fö-
löttitélő esküdtszékekéi;. A munkálat már 1847. april 29. 
kiadatott. $ megjegyzendő, hogy az 1844-diki törvényja
vaslattól öröklött hiányai mellett, sem mutathatnak föl 
az európai Godexek tisatáln, szabatosabb törvényhozói 
nyelvet s világosabb szerkezetet. 

A egész büntető eljárási rendszer .a legszebb logikai 
rendben gombolygodik le az olvasó előtt., 

A közkormányzati ügyek szintén -gyors és rendező 
kezekre vártának. Mert eddigelé valamint a hadsereget 
érdeklő minden ügy, ugy a pénz, külviszonyokat érdeklő, 
bánya, közoktatási s egyházi ügy is az ország rendőrható
ságával eggyütt a Bécsben székelő udvari cancelkria kezé
benvolt öszpontosul va mely miután Budapestena miniszteri-
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tiüi megalakult, teendőinek egész halmazát lerázta magáról. 
Mindezek között azonban legtöbb nehézséggel'járt a pénz
ügyek rendezése. Mert Magyarországnak mindez ideig 
oly nenitt pénzügyi kormánya, mint milyen a jól rendes
zeit államokban szokót lenni* nem veit, s Ausatriá.e részi
ben e honnal majd'mint meghódított tartománynyal bánt; 
majd ugy, mint valami önálló statussal. Még kuszáltabb 
8 rendezetlenebb állapotban jöttek át a hadügyek, mivel* 
Magyarországnak kölön nemzeti Hadserege szintén néni 
volt, s ezt újból kellé teremteni. Pedig égy nemzeti had
sereg megteremtése már a priori foTtételeze egy országos 
financia létezését, a. minek pedig e percekben még osaM 
alapja is alig volt Magyarország közigazgatási gépezeté
nek hajdani egyszerűségé rendes adót alig kivánt; ennek 
szükséglétéit a közjövedelmek kirendelt forrásai bőveáfe
dezék ; hanem a honvédelem volt a legnagyobb, ez volta 
mindennapi' folytonos áldozatot igénylő rendes közteher* 
mely közterhet azonban mindaddig mig az állandó had* 
seregtartás rendszere meg nem Örökitteték, s mindaddig, 
mig a nemesi kiváltságok érdemóéreül a katonáskodás 
Bzolgálf,- kivekesztőleg a nemesség viselte. Azonban, bár 
1715-ik év óta a honvédelmi rendszer megváltozott, s bár 
a közteherviselés egész súlya, vérben és adóban a népre 
nehezült, egy országos financia, vagy kölön nemű hadse
reg létre nem jöhetett. 

Nagyon természetesen történt tehát, hogy midftn a 
márciusi alkotmány által Magyarszág e részben, is Önnön 
gazdájává lőn, ki nem kerülhete némely súrlódásokat a bé-t 
esi minisztériummal szemközt. Így történt, hogy márapr. 
hó 7-én, tehát csaknem mindjárt a magyar felelős kor
mány megalakulása után, az osztrák' miniszterinni egy 
p r o m e m ó r i a - f é l e iratot intézett a magyar 
kormányhoz, melyben ezt fólszölitja, rábirni az országol, 
hogy a birodalom adósságainak egy részét vállalná el, 
Ausztriának adóssága ekkoron; mintegy 1200 millió títoá 
rúgott, s a birodalmi kormány azt kivánta, hogy anepésv 
Sfcg arányához képest Magyarország ezen összvegből lég-s 
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alább 2A0 millió frtot venne át, avagy fizetné ezen Ősz
szegnek 5-töskam alját tiz millió forintban. Előre lehe
tet látni, hogy ezen kívánat sem a kormánynál sem a 
nemzetnél nem fog viszhangra találni. Mi közünk nekünk 
Ausztria adósságaihoz, melyek tudtunk s akaratunkon kí
vül tétettek s melyek csak romlásunkra fordíttattak ?, És 
érdemel-e segedelmet egy oly állam, melyet sem az 1811-
diki statnsbanquerott égbekiáltó rendszere sem a pári
zsi békekötés tömérdek kárpótlásai (mikből mi magyarok 
iszonyú áldozatainkért egy fillért sem, csak egy utacskát, 
*gy egy ipariskolát sem kapánk osztályrészül), sem a 
későbbi financoperatiók, sem a harminc esztendős béke, 
sem a birodalom népeinek adóterheltsége, sem hazánknak 
ihdirect adókkali folytonos kiszíva ttyúzása, oktalan gaz
dálkodása rémítő következményeitől megóvni nem tu
dott ? Ily szellem nyilatkozott á hazafiak között, s a mi
nisztérium elég gondos volt ezen szellemmel szembe nem 
szállani. 

Nem kevesebb nehézséggel kellé küzdenie a pénz
ügyminiszternek a financiális viszonyokból származott 
zavarok miatt. Mert a magyar'pénzügyminisztérium ép 
oly időszakban kezdte önálló működését, midőn a biro
dalmi kormány sem a maga zárszámadásait, sem ujabb 
bntgetjét meg nem tévé, s így biztos alapot a magyar fi-
nanciához sem nyújthatott. Azon pénzösszeg, melyet a 
bécsi minisztérium a mogyar kormány rendelkezése alá 
bocsátott, már magában is igen csekély vala, s azon kö
rülmény, hogy a bécsi Central-Finanzverwaltung a ma
gyar bányák,- só,- és dohány egyedáruságból befolyó jöve
delmeket még ekkor is magánál akarta tartani, folytono
san éleszté a két kormány közti viszályokat A vám-és 
kereskedelmi viszonyok szintén sürgős (megoldást igé
nyeltek. Mert tudni kell, hogy Ausztria hatalmas vámso-
rompókkal vette körül Magyarországot s ipari és keres
kedési cikkeit tetszése szerint fizettette ezen hon lakosai
val. A magyar ellen fölállított ezen sályos vámviszonyok 
azért voltak; mért a magyar nemesség eddigelé a.dót nem 
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fizetett; nem viselte a közterheket mint az ausztriai tar
tományok lakosai s ez okból történt, hogy Ausztria a vám 
alakjában' adóztatta Magyarországot ?• De bizonyos, hogy 
ezen, a nemzet akarata mellőztérel rátolt adóztatás egye
nes alkotmány-törvény a fejedelmi esküvel ellenkező el
járás most már annál kevésbbé volt törhető, mivel Ma* 
gyaroraaága márciusi törvények által egészen önmaga 
urává lön. 

Mindezek közt a pénsügymiszter legnehezebb föla
data volt tagadhatlanu! a szükséges pénzerő ki teremtése, 
mihez a mostani körülmények épen nem voltak kedve
zők, jóllehet annak halaszthatlan szüksége a közkormány
zat minden ágában sürgető módon nyilatkozott. Magyart 
országon ugyanis- kevés- mennyiségű húszas és azany ki? 
vétele vei forgalomban csak osztrák papir pénzs-vok ek? 
koron. K o s s u t h föladata volt tehát, az országot e 
részben is emancipálna Ausztriától, mert erre már azon* 
körülmény által is szorgalmazva lőny hogy azx osztrák 
nemzeti bank pénzjegyeinek értéke* szántén napról napra 
alább szállt. Hogy mily tervet készftett e végre a pénz
ügyminisztérium s mily szerepet játszottak Magyarhon 
ezen végzetes napjaiban a nemzeti* bankjegyek, alább lá-
tandjuk, az országgyűlés^ megnyílása alkalmával. De adót 
sem fizetett senki, s egy uj adórendszer szintén ki nem 
*olt dolgozva, mivel e honban a* adókivetés legfőbb 
kellékei s föltételei^ a kataszter és telekkönyvvezés t. i. 
még mindig hiányzottak, s márciustól kezdve idő sem 
volt réa hogy behozathassanak. Kossuth tehát* hogy a 
mindinkább tornyosodó veszélyek között megmenthesse 
a hazát és födözhesse legalább a napi költségeket, a nem -r 
zetmagylelküségére appelláft; önkéntes adományozásókra 
szélitó föl a honpolgárokat, aláirási iveket nyitott, a nép-
gyüléseket tartatott, gyüjtéa végett Pesten a múzeum ud
varán Rottenbillér Lij^t tartottjnépgyitíésfcá Jáva adako
zásra a föváros lakosságát, s a lelkes polgármester szavára 
alig néhány óra alat*300,OÖO iorint gyül* össze; Saóche-
nyi István gróf. őaeitől öröklött ezüst s 12^000.-forintot 
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érő asztal- s étszereit; Báthyányi Lajos gr. s miniszterelnök 
h^íA^átoTiZági'egyikuradAlmáiiakösszesévijövedelmétaján* 
láiftíl; w hazafias érzületU Kecskemét városa pedig 80,000 
ezttst forintot adományozott Be > nöm kevesebb készség* 
gel hozták aiég áldozataikat a hon oltára más városok és 
polgárok is, hogy beteljesedjék, aszerint teremtő eiő 
van a hazaszeretetben, u az ily szeretet mindenkor bizto
sitéka a nemzeti közüdvnek* 

A hadügyminiszternek épen nem volt kelleme sb ál
lása, mint Kossuthnak Mészáros Lázárnak, ki csak áprfl 
hó Végén eVkezett meg Qlaszhonból, már első belépésénél 
kettás míssió nehezült vállaira. Egyik teendője volt égy 
uj nemzeti* hadsereget teremteni, a másik nehéz föladata 
a lázongó szerbeket ós horvátokatfegyvererővel birni en* 
gedelmessógre a magyar kormány irányában. Az elsŐ-an* 
n£t nehezebb s mindaddig kivihétleh volt, mig a magyar 
ezredek vissza nem hivattak Olaszországból, a mi pedig 
Ausztria egyéb tartományainak lázongása miatt nem kis* 
s4 hátráltatók. Éhez járult még azon sajátságos helybe-* 
zet is, hogy ar magyar hadügyminiszter hitte, miszerint az 
Olaszországban állomásozó nemzeti haderővel is réndel« 
kezhetik* a mely hadérő fölött pedig tényleg a bécsi mi-* 
nisztermmtól függő osztrák tábornokok parancsnokoltak* 
Más oldalról maga* Mészáros is jól belátta, miszerint az 
lehetetlen, hogy ezen bonyolult helyhezetből jogszerű 
úton kievickélhessen, s hogy akkóp oldhassa meg a fön* 
forgó esomót, mikép a magyar nemzeti hadsereg is r|>grf 

tóti megálákittathassék s az osztrák hadrendszer is ép* 
ségben maradjon. Azt gondolta tehát, hogy valami fél-
rendszabáljr által legalább ideiglenesen kisegítetodheti 
magát. így történt hogy a bécsi és budapesti mmisteorhi-
mók hallgatag beleegyezésével, a magyar ezredek Olasz
országban mftradtakV ntialatt a magya* hádttjgyminiszteri-
nm azon fogást használta föl v hogy saját joghatóságát 
sriisdfett Magyarországban áHomásozó magyar, olasz, né* 
nwfe,-tíd s egyéb hadosápátökra' Mtórfeszl^tte. Ezen fo
gáé ópportnnitási szempontból helyesnek látszott ugyan; 
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de végeredményben azt mutatta, hogy a becsületes és tiu 
dós hadügyminiszter sok jó* akarattal és tudonránynyat 
ínrt ugyan; de a politikai viszonyok változásának dymv 
mikájához semmit sem értett. Mert a politikai viszonyok 
átalakulása oly furcsa helyzetbe hozta a katonaságot, hogy 
miután Bécsben és Budapesten is külön s önálló kormány
hatalom létezett, nem tudta magát tájékozni hogy melyik
től függ hát ? E tekintetben nem tudott irányt adni a 
hadügyminiszter. S mi következett ebből ? Az: hosry 
mind Magyarországon mind Erdélyben, nem tudván ma
gát mihez tartani a rendes sorkatonaság, a szabadságharc 
iránt teljésen közönyössé lön, ezen utat gondolván arra 
alkalmasnak lenni hogy egy részről a hazaárulás bűnvád
ját kikerülhesse, más részről az osztrák kormánynak be
csületbeli esküjét meg ne szegje. így történt: hogy azori 
tábornokok és főtisztek a kik még az ausztriai kormány 
alatt Vállaltak hivatalukat, s a kik nem is voltak mind^ 
nyáján magyar származásnak (sőt a legkevesebben), a 
dolgok ezen kétes helyzetében, a nemzetiségek testvér
harcában, mint becsületes katonák más mentő csolnakot 
nem ismertek, mint a szenvedőleges és közömbös tartást, 
a mi természetesen ar magyar szabadságharc ügyének 
csak ártalmára szolgált. Számos példák és esetek igázok 
ták ezt, mindjárt a forradalom kezdetén. X e d e r e r tá-p * % 
bornok s az ország hadparancínoka, meglepetvén a.márt 
ciusi mozgalmak és eredmények által, rendőri tekintetből 
mind a folytonos népgyttlésezések mind az önmagát e-
mancipáló sajtó iránt némi korlátozó intézkedéseket te
vén, lázongó tömegektől támadtatott meg, irtóztató maca* 
kazenével infesztál tátott Budán, s a katonaság nem csak 

iránt almáz taták do provokálhatott is. A szabadság borá
tól elmart orosodott tömeg törvényhozó s végrehajtó bi-
róság képében lépett föl. S mi lőn következménye? Az, 
hogy 10—20 egyént a fegyveres katonaság mely L e d e* 
rer t s önmagát oltalmazta, leszúrt, megsebesített, s: e 
tény miatt a többi más nemzetiségű főtisztek is el idegen 
nettek magyar szabadságügy tői! Ezeknek másik követkéz* 
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mén t̂í lőn; hogy később csak árulást, bizalmatlanságot > 
képmutatást tap asztalánk mind azon főtiszteknél, kik va
laha mint „osztrák'* katonák tettének esküt. A kivétet 
nagyon kevés volt, s azon osztrák régi tisztekben, kik a-
szabadságügyhez csatlakoztak, szintén semmit sem nyert 
a nemzet. 

L e d e r e r Budáról elfutott, s mialatt Olaszországból' 
M é s z á r o s megérkezett volna, Oet t lng t í r tábornok 
vette át a magyarországi hadügyek vezetését A háj ebre 
tolt bízva; s miután Oettinger maga is tapasztalta és 
érezte, hogy őt a nemzet csak ngy nézi a forradalmi szín
padon mint zsidók Sault a próféták között, csakhamar le^ 
köszönt. Erdélyországban Puehner parancsnokolt, s bár 
V. Ferdinánd királynak külön kézirata folytán az erdélyi 
haderők fölötti hatalomgyakorlat is a magyar miniszté
riumra volt bízva* Puehner mégis, titkos sugalmak kö
vetkeztében netn Budapestről fogadta az utasításokat* ha
nem Bécsből* Hasonló szellem vezette Bácskában s Bá
nátban is az osztrák főtiszteket, különösen BeehtoM és 
Piret tábornokot, továbbá Dreiham és Blomberg ezredest, 
kik föl sem vették a magyar minisztérium rendeleteit. 
Csupán Kis Ernő, a dúsgazdag bánáti birtokos s ekkor 
még osztrák ezredes, viselte ngy magát mint hazafi, ki 

\fC teljes hűséggel engedelmeskedés: a magyal kormánynak 
s a kinek példáját számos huszárcsapatbeli tiszt is követ~ 
te az alyidéken. 

A legkomolyak alakot azonban a horvát határszéle
ken Öltötték a viszonyok. A magyar kormány Hrabovsz~ 
ky tábornokot küldte ide biztosulr fölhatalmazván őt az 
itt állomásozó összes hadcsapatok főparancsnokságával. 
Ámde, ezen csak nem mind horvátok, szlavoniták s ha
tárőrökből álló hadcsapatok mit sem akartak tudni ma
gyar kormányról és magyar hadparancsnokságról, s ke
vés kivétellel Jellachich zászlói alá sorakoztak, mivel 
mint bánjokat, csakis ezen férfiút tartották törvényes, és 
legfőbb parancsnokuknak. És jóllehet egy «s» királyi lei
rat által ezen .férfiú már május, 7-kén oda utasíttatták, mi-
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szerint áz 1848* IH4k törvénycikk értelmében a királyi 
helytartó s a magyar minkaterium iránt kellő hódolattal 
és engedelmességgel viseltessék; s jóllehet hogy Hra-
bovszky nem csupán a királyi- helyiártó István főherceg
től volt kiküldve Horvát' és Tótország egész-területére 
biztosul, hanem egyszersmind- magától a királytól: emez 
a konokul ellenszegülő bánnal szemközt semmi erélyt s 
hatást sem tudott kifejteni. így állott Magyarország és 
Horváthon kivont karddal s szembea egymással a széle-* 
ken a nélkül, hogy egyik a másikát megtámadni merte, 
vagy a kormány a pártütés mindinkább gerjedő tüzét el
fojtani képes lett volna. Elvégre elhatározta magát a mi
nisztérium a rakoncátlan bán ellen erélyesebben fölléyni, 
parancsot adván t. i. Hrabovszkynak, hogy Jelachichchalj 
ha ezt a törvényes engedelmességre visszatéritni nem 
tudná, ugy bánjék mint felségárulóval; meghagyta azon
ban egy záradékban azt is, hogy szigorúbb eljárást c*ak 
akkor alkalmazzon, ha s a midőn Jelachich magát csaku
gyan ugy viselné mint felségáruló; Előre lehetett látni, 
hogy ezen félrendszabály eredményre nem vezetend, a mi 
a következő fejlemények által csakhamar igazolva is lön. 
Mert Hrabovszky, hogy'az alkudozások megszakadt fona
lát újra fölvegye, fegyveres csapatával benyonralt ugyan 
Horvátországba, de az első találkozásnál Jellaohichchal, a 
horvát előőrsöktől épen nem fogadtaték barátságosan, s 
midőn látta hogy itt fölfegyverzett lázadókkal van dolga, 
eleget vélt tenni kötelességének, hogy a háromegy király
ság félrevezetett lakóihoz kiáltványt intézet^ s azokat a 
rend, nyugalom s törvények megtartására utalta. A Bécs 
Budapest és Innspruck közötti tárgyalások szintén nem 
eredményeztek többet, mint azt, hogy V. Ferdinánd ki
rály május hó 19-én „ad a u d i e n d u m v e r b u m 
r e g i u m " idézte Jelachiehot, június hó 10*én pedig egy 
fejedelmi manifestumban letette báni hivataláról s meg
fosztotta minden rangjától és címétől. Azonban midőn a 
fejedelemnek eme parancsolata a horvátokhoz lement} 
már annyira el voltak bódítva, hogy ismét azt mondanák: 
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éz nem á király akarata; a terror-isiicur magyar kormány" 
kényszeritette a királyt oly szavak mondására melyeket 
fr nem értett. S igy a lázas szellem megint fris elemet 
nyert. Ezt mind tapasztalva, azt gondola a magyar mi
nisztérium, togy még kell kisérleni, ezen ürügynek min
den alkalmát elvágni, s ezért kéréssel járult a felséghez, 
hdgy miután Jelaohich és párthívei nem csak a. hajdan 
hatalomban volt, most pedig megbukoit eamarilla körébe* 
tartozóknak titkos szitogatásaira hivatkoznak, hanem még-: 
a dynasztia némely tagjairól is azt mondogatják, mint
ha kedves volna előttük a pártütés, tehát egy^ a dologban 
közönyös s minden gyanún felül álló főherceg kisértené 
meg a kiegyenlítést a a nép főlvilágositását. Es ezért Já
nos főherceghez fordult a minisztérium, vagyis inkább ar
ra kérte a felséget, hogy méltóztatnék ugy intézkedni, 
miszerint adynasztiának egy oly tagja, kinek a fejedelem 
iránti állására nézve a gyanúsítás legkissebb ürügye sefti5 

foroghat fon s menne el Horvátországba, és személyesen 
adná a seregeknek és a nép küldötteinek tudtára, hogy 
valósággal az a fejedelem akarata, a mi a június 10-diki 
manifesztumban kijelentetett Kinyilatkoztatván egyszer* 
smind, hogy ha János főherceg Horvátországba menve 
fölvilágosítja a népet á felség világos szándokáról, á mi
nisztérium részéről bízvást kijelentheti: hogy a mi jogsze
rű és méltányos kivánat forog fön, nem egyes pártütők, 
hanem a horvát nemzet részéről, azt a minisztérium szí
vesen pártolni, s amennyiben törvényes hatásköréhez tarto
zik teljesíteni kész; amennyiben pedig hatáskörét tndhalad-
ná az Országgyűlés előtt örömest eszközölni fog ja. A király 
a minisztérium ezen fölhívása következtében János fo-
herceget erre megbízta, s János főherceg az eljárást el
fogadta; Azonban meg kell említeni, hogy eljárásának 
első része t. i. a horvátoknak a hely színén, élőszóval a 
dynasztia egyik tagjának a szájából a király akarata 
iránti fólvilágositásra nézve, a főherceg lépést nem tett. 
A kiegyenlítésnek tekintetéből azonban főlszóllittatótt a 
minisztérium: mondaná meg, mii volna hajlandó a har-í 
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-vTitök irányában tenni. Ily értelemben irt János főherceg 
István főherceghez, ki János főhercegnek ezen folazóü-
táaáta minisztériumnak liivatalos tárgyalás végett kiaőV 
-ta. A minisztérium tárgyalta azt, és a nádor-királyi hely
tartónak a rnaga poHtikáját s a maga nézetét e tárgyban 
beadta azon kéréssel, hogy ő fensége a nádor a külügy
minisztérium utján ezen nézeteket János főhercegnél 
mozdítsa-elő. János főherceg közbenjárása azonban sem
mi eredményre sem vezetett, mert a horvátok egyenesen 
azt kivánták, hogy ha kiegyenlítésről van ázó, tehát Ma
gyarország részéről minden hadi készületek szüntessenek 
meg^ a mit a kormány természetesen nem teljesíthetett ^ 

Ez alatt Jéllachich egész érélylyél folytatta a hor-; 
v̂átok fölfegyverzését, mi a magyar kormányt hasonló te

vékenységre serkenté. A rendelkezés alatti sorkatonasá
gon kivül 12,000-önkény tes honvéd állíttatott ki; a tör
vényhatóságok fól voltak szólitva a nemzetőr-seregek 
mobilizására s Csányi László országos biztos a Dráva 
partjánál oly tekintélyes haderőt vont össze, hogy a hor
vátok bármennyire sóvárogtak is a szép magyar föld ke
nyéré s borára, a határon átlépni nem mertek. Azonban 
4\ mint az első honvédcsapatok megalakultak s a pesti 
Károly-laktanyában helyet foglaltak, ezek és a szinte ott 
szállásoló olasz sorkatonaság között véres csatapaté tört; 
ki. A laktanya kapuit magokra zárván a küzdő felek Öl
döklő tüzelést kezdtek egymás ellen, mialatt a puskaro-. 
pogástól megrémült lakoság félreveré a harangokat. Est-. 
-ve kezdődék a titokteljes harc s más nap reggel 9 óra 
iájban lőn vége. Csak a hadügymiszter Mészáros Lázár 
személyes közbehjötte szüntette azt meg, midőn már 20 

. 24 halott borította az udvart. Sokan a reactio mesterke
désének tulajdoniták e kravalt, dé alaptalanul. Az egész 
onnan kerekedett, mivel az újonc honvédek jobban vol-; 
tak fizetve mint a rendes katonák. Ez irigykedést és ve
szekedést idézett elő, a mihez még az is járult, hogy a 
honvédek mintegy magasb rangú katonáknak tartván 
magukat, seni fegyelmet tartani sem a rendes katonák-
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gak -nem akartak 'engedelmeskedni. Lecsitittatván a baj, 
a rendes katonák tiztán a komáromi várba tétettek át, a 
honvédek pedig azonnal a csatapiacra küldettek a rác lá
zadok ellen. Ezen eset tüstént azon gondolatra vezette a 
tüzesebb hazafiakat, hogy a rendes csapatokat, kik az 
osztrák fegyelemmel az osztrák érzelmeket is magukkal 
hozták, oszlattassanak fői, s tétessenek nemzeti lábra. 
Ezen németnek azonban Mészáros Lázár határozottan el
lenszegült, s huszonöt évi katonáskodása alatt szerzett 
azon tapasztalására hivatkozott, miszerint egy nemzeti 
hadsereget nem lehet rögtönözni, s már ahoz is évtizedé
kek kívántatnak, miszerint a katonaság fegyelemhez szok
jék. Ezen nézetet vitatta később az országgyűlési tanács-
kozmányokban is. Az ország fő erősségei, mint Komárom, 
Árad, Pétervárad, Temesvár, Eszék s Munkács szintén 
gyaníts kezekben voltak; de Mászárosnak ahoz sem volt 
bátorsága, hogy azok osztrák érzelmű parancsnokait el-4 
távolítsa. A jó öreg még akkor sem hitte hogy a forra
dalomban él, midőn abban térdig járt 

Mtg ezek a kormány körében és azon kivül történ
tek, számos hazafi a júliusra kitűzött országgyűlésre párt-
alakításhoz fogott. Elsőbben is klubbok keztek képződni, 
aztán hírlapok létrejönni, a közszellemet vezérlendők s a 
forradalmi tüzet szitogatók. Legelső lett volna ezen klub
bok között a „demokraták" illetőleg V a s v á r y P á l 
egy fiatal s jeles népszónok klubbja, mely klubb azonban 
a márciusi napok után semmi hatást sem tudott a közvé
leményre gyakorolni, s július felé már fól is oszlott, 
minthogy tagjai honvédekké csaptak fól. 

Sokkal jelentékenyebb szerepet játszott s nagyobb 
befolyással bírt az „e g y e n l ő s é g i t á r s u l a t " 
melyet Mészáros Károly a jelen sorok irója tervezett. 
Ezen klubbnak több mint ezer tagja volt, köztük mintegy 
harminc képviselő. Elnöke Madarász László, titkára Mé
száros Károly. Ezen klubból alakult az úgynevezett Zri-
nyi-csapat Perczel Mór vezérlete alatt, mely csapat el
ső nyitotta meg a horvátok elleni táborzást Birt ezen 
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'fársűlat saját"liSzlönynyel >is .a .„R a d i c a l-l a p" *s 
^,N é p e 1 e mu cimü hírlapokban, melyeket Rosty Zsig
mond, Mérey Mór, Madárász lXaászló és testvére Madarász 

^József alapítottak s adtak ki. 
Kossuth szintén alapított ezen időszakban egy uj-

shirlapot „K o s s a t h h i r 1 a p j a" cim alatt melyet 
-az ügyes tollú Bajza József szerkeszteti Ábrányi Emil 
,,J ö v ő" cimü hírlapot szerkesztett, melyet azonban nem 
ő, hanem Mészáros Károly, Horarik János és Töltényi 
Miklós alapítottak részvény utján. Zerffi Gusztáv és Ná
daskai Lajos „R e f o r m" cimü lapjuk által szóllottaka 
kbzügyeKhez, meg Pálffi Albert „Március T i z e n ö t ö 
dike44 cimü lapjában pikánt, mardosó és senkit nem kí
mélő modorban adá elő a napi eseményeket. Mindezen 
lapok iránya a forradalom és felforgatás volt, a szóteljes 
értelmében s szerkesztői a radikal reformok apostolai. 

Közelegvén az országgyűlés megnyílása, a népkép
viselet alapján választattak a követek, s e választás nem
zetiségi tekintetben, valóban igen fényesen ütött ki a ma
gyar nemzetre nézve. A többi nemzetiségek mintegy meg
lepetve az események rohamától épen nem igyekeztek ma
gúkat kellőleg képviseltetni; Horvátország Tótország s * 
katonai határvidék pedig senkit sem választott az ország

gyűlésre. Ujabb lángelmék azonban sehol sem mutatkoz
tak, sőt miután napról napra nagyobb események höm
pölyögtek a közélet deszkáin, még azon férfiak is törpék
nek látszottak, kiket csak kevéssel ez előtt megszoktunk 
•óriásoknak tekinteni. A csatatér sokkal termékenyebb 
volt e tekintetben: az mindennap mutatott fel egy*egy nj 
hőst, s a nemzet csak most kezdé érezni, hogy azon* nemes 
vér mely e hon megszerzésében s fentaf tásában patakon
ként omlott, nem fogyott ínég ki örökre a századok har
caiban. 
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K o s s u t h e l s ő l e v e l e G ö r g e i h e z , m e l y b e n e n n e k 
ö n á l l ó p a r a n c s n o k i á l l á s t i gér , ha az e l ő r e n y o 
muld h o r v á t h a d t e s t e t m e g s e m m i s í t i . G ö r g e i 
v á d l e v e l e K o s s u t h o z P e r c z e l e l l e n . A h o r v á t 
hadak l e f e g y v e r z é s e . Ö s s z e k o c c a n á s P e r e z e i 

é s G ö r g e i közt . 

Hazánk legutóbbi forradalmát illetőleg, Kossuth dip
lomáciai levelezése a horvátok beütésével kezdődik sü-, 
rübben. Azon titkos levélnek előzményeit, melyet Kos-: 

suth legelsőbben intézett Görgeihez, emez utóbbi követ
kezőkben adja elő *): 

Azon első jelentékenyebb ütközetek után, melyeket 
a magyar hadcsapatok 1848-dik év szeptember havában 
Pákozd, Velence 4s Sukorónál kivivtak: háromnapi fegy
verszünetet eredményeztek a küzdő felek között. Ezen 
alkalmat H ó g a tábornok, a magyar hadak főparancsno
ka arra használta, miszerint a hadmüveletek további mód
járól s- irányáról hadi tanácsot tarthasson. Görgeihez még 
ez előtt érkezett rendelet a főparancsnokságtól, misze
rint előőrseit Szoponyától visszavonja, s csapatának egy 
részével octóber hó első napján a Duna jobb partján A-

*) Mein Lében und Wirken in Ungarn, in den Jahren 1848 
und 1849. Von Arthur Görgei. Erst. B. 30. 1. Leipzig. 
P. A. Brockhaus. 1852. 
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'clöny fölött foglaljon állást. A két Zichy gróf ellen szep
tember hó 30-án tartott vérbíróság után,öörgei engedel-
meskedék is ezen parancsnak azonnal. 

Jellachich szeriben a fönebbi fegyverszünetet arra 
használta, hogy miután ftoth tábornoknak tőle elvágott 
'horvát hadosztályával semmi módon sem egyesülhetett, 
egy gyors oldalmozdulat által \kimenekülhessen s a ma
gyarok által szándokolt bekerítést elkerülhesse, Octóber 
-hó 4-én kezdőtték meg ismét az ellenségeskedések Mó-
ga tábornok és Jellachich bán között* 

Görgeiez időben a Röth tábornok ellen önállólag 
működött s P e r e z e i H Ó T ezredes parancsnoksága alat
ti úgynevezett Zrínyi-csapatba osztatott be katonajvai 
együtt. Perjoael Mór octóber 3 a*i estve vette át ezen 
hadjárat főVezényief ét Róth tábornok ellen, s Görgeitaz 
-előcsapatok vezetésével bízta neg; az ez által tett ko-
tabm intézkedéseken azonban mit sem változtatott. Ezen 
hadjárat föladata volt: Róth tábornok elől Székesfehér
vár (felé > az utat elzárni, is őt vagy visszanyomni <&él felé, 
v»gy legalább addig foltartóztatni, mig a magyarok kellő 
ie*őt vonhatnak magukhoz * derekasan, ipeg verhetik, Az 
ország déH részén s a Duna jobb partján állomásozó s 
már elébb szervezett népfölkelésnek föladatapedigaj^an 
állott, hogy Róth tábornoknak visszavonulását Horvátor
szágba minden módon akadályozza. 

Ezen intézkedések következtében Róth tábornok oly 
szorongató helyhezetbe jutott, hogy sem nyílt csatát rnem 
bátorkodott kezdeni, sem Jellachichchal nem birt szövet
kezni. Oetóber 6-án éjjel elhagyta tehát soponyai állo
mását, hogy Láng, Kálózd éa Dégh felé Horvátországba 
vonulhasson vissza. Gorgei bét osztály htwasársággai nyo
mába termett a menekvőnek s Perczelnek föladata lett 
volna a gyalogsággal és ágyukkal az ellenséget gyorsan 
üldözni. 

Görgei már Lángon biaonyos jtuidomást nyert airról, 
hoffjr az «lknség Kálozdon ker^sztülvonuiva Dégh Mé 
tart. Keresett tehát egy rövidebb wtat Lángtól Kálózd 

2 
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felé, melyen Kálozdot nem érintendé, hogy az ellenség* 
nek útját vághassa. Tanácslá egyszersmind Per özeinek,— 
ki táborával Csőztől kiindult, —miszerint ő is á mondott 
rövidebb utat választaná, az eddigi késedelmeskedne ál
tal elvesztett időt helyre^ótolná, s hogy sietne segódker 
zét nyújtani az ellenség bekerítésére. Perczel azonban 
Görbéi tanácsát megvetette, sértvén büszkeségét hogy tgy 
rendezetlen népfölkelési parancsnok mint Görgei, ki kü^ 
lömben is alatta állott, vezesse. lefogtál nem Kálesdon 
keresztül tört utat, hanem Dégh felé nem csekély akádá* 
lyökkal küzdve, seregét kifárasztva s késő estne érkezve 
a találkozási pontra, hol G#rgei huszárcsapataival &gyer 
sfllétídő s az elleit'séget megtámadandó vala. Görgőit a 
drága időnek ezen szándékos elfecsérlése, saz alkalom el*-
mulasztása mely homlokát egy fris babértél fosatá me^ 
annál Inkább boszantá, minthogy az ellenség ezalatt ha
talmasan nyomult Horvátország felé. De boszántotta : kü
lönösen aéérí is, mivel bár Perczelnek volt aláíenilelvd, 
épez időben kapott ajánlatot a honvédelmi bizottni áhy el
nökétől Kösstithtél, hogy, mihelyest Róth tábornok s$re* 
gét megsemmisíti, azonnal önálló hadpara&csnokká fog 
kineveztetni. S iine! Perczel dacos kevélysége elvben is 
dnily gátot;vet neki! f Í 

^ Oörgei, — lehet ingerkedésből, lehet hogy Petie&éi 
gőgjét lelohassza s ügyetlenségét mintegy szeméise .ves
se, levelet irt a honvédelmi bizottmányhoz, — êzen levelet 
közié Perczéllel is, azt akarván elébb, ho£y ez adna sá 
választ a- honvédelmi bizottmánynak. Minthogy azonban 
a főhadcsapatoknak Peruzél intézkedései által • okozott 
hó&ezás kimaradása miatt: lááas haragra/ gyúlt, ama teve-
lét rögtön elküldé a honvédelmi bizottmányhoz ; w 

* « -K. v«örfllbeWUÍa» folyó M<S 3-dik * apja óta föl l e v ^ füg
gesztve azon hadmüveletek fövezérletétöl, melyeknek p£Up;» 

JEUrtk cs. ki tábcornék tpawmpínoksaga tílfltt ál& korvfct ̂ segéd-
laatefet mfegiBBiámieaécfl vojî '-TT ft&m csekély, / m t o ^ W ? l 
kellé,i liö*^éá*ími< tízoWH&hyn&k ̂  r^ifdejf^-
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* b#l tapasztalnom, hogy én • tőlem nem csak a nevezett, had
test megsemmisittetését várták; hansáiá anég azt' ia * hogy a 
betöréssel fenyegető szerbeket is vissdaözsem. 

Nekem ugy latsaik, h«gy a honvédelmi; bieoAibiánynak 
épen semmi twdómáia sincs arról,, amiyaitábvvbani tartónak ;> 

^ miért is szabadságot veszek magamnak ezennel kijelenteni;i 
hogy ón ezen Róth. tábornok ellen folytatott hadjárat' kövtet̂ r 
kezményeiért magamra ieleUSsaógét hexti xrállalbatafo, meggyö-. 
zddvéri, hogy az a legnagyobb igazságtalanság^ valakit > egy 
másnak hibájáért kárhoztátbi.! ... ;,",;.• :••»:••[ 

A mi ügjünk nekem nly szent, hogy én ínég akkor 
sem tartózkodnám az igazságot kimondani, hog^ ia aamak; 
kinyilatkoztatása az alávaló kajánsága Bármi módon serte-.r 

né is. 
•Ekekeik eiőmbogsáiva Aura. figyelmeztetem a tiepstelt or

szággyűlést,: hogy .ejy. jéíc&apatvezórietre á szónoki tehetoér 
gen s puszta, jé akaraton kivfll, hajltadoihányi isméét ia:kí
vántatik; . "V • •• • \ .. í 

A 2-dikán fámbiuott paraoeattakságot 8-kán kénytelen! 
valék Berezel Mer emeletes: urhak<áiadnii r f .-'•* 

. Dógh,» oetob. 6*án 1848^ ''.... .:.•-; 
: i •-. • J v > Göcgki . ArthujT) s. .<kj:'-. 

Ugyanez alkalommal irt Gtirgei Penaeebwk is* ke
mény í#erazeh4nyásokai tevén /neki i.a &nebh érintett 
idővesztegetésért, s kinyilatkoztatván aízori: &&át&' eüájr-
k,éHésé|rn|iszierint ha e*entnl is hasonló vigyázatlanság s 
ügyetlenseggel veszélyesteli a lpaza ügyét, mé& erályet > 
sebben fog ellene föllépni. : .' • \ •'. 

Ez £Uál aría s«á>aítoti Clörgei, hogy Pérxraelt vagy 
megnyerendi hadi terveinek, vagy* aría kényszerítenek, 
miszerint a kormánynál önként fog ratíködni hogy jelen 
állomásáról más helyre tétessék. E célját azonban rög
tön el nem érhetvén, egész erélylyel hozzálátott Roth és 
Philippovics horvát táborai bekerítéséhez, mig más ol* 
dalról Perczel a maga csapataival hasonló tűzzel műkö
dött közre. 

* 
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Déghen éjnek idején találkozott Össze a két vetély- * 
társ. Perczel.mérges kilakadásokkal illette Görgeit, elő
ször azért, mivel az a honvédelmi bizottmányhoz intézett, 
— mit már közlöttünk — levélben őt mintegy denuncialta, 
másodszor azért, mivel a hadi fegyelem ellenére a horvát 
tábor bekeritését Görgei Perczel egyetértése nélkül in
tézte. Perczel tehát hadi, illetőleg purificationalis tör
vényszék elébe állitotta Görgeit, mialatt heves szóváltás 
közben annyira elragadtatott, hogy a vádlottat minden 
kihallgatás nélkül agyon akarta lövetni. A hadi törvény
szék jelenlevő tagjai ily zsarnoki önkényt nem tűrhetvén 
oly erélylyel vetették közbe magukat, hogy Perczel kénte
len volt.meggondolatlan szándokától elállni sőt vádját is 
visszavenni. 

2 A puriíicationalis bizottmány rögtön haditanáé se sá 
alakult,' s Görgei nézetei szerint megállapittaték a további 
hadmivelet terve. Perczel a fogát csikorgatta mérgében 
hogy a kevély őrnagy értelmifelsőbbségeittis diadalmas-
kodéit ; i de miután szerencsésen sikerült ugyancsak ennek 
terve szerint bekeritni Eoth és Philippovics egész tábo
rát, engesztelékeny jószívűségénél fogva ki akart vele bé
külni s ennek jeléül egy nagy becsű lőfegyverrel aján
dékozta meg. 

Görgei komor tekintettel átvévén a fegyvert, a nél
kül, hogy megköszönte volna, szolgájához fordult s igy 
szóla Perczel fülehallatára: 

„E fegyvert Perczel adta Görgeinek; Görgei pedig 
emlékül hü szolgájának ajándékozza/' 

S átadta azt saját szolgájának. 
E perc óla kiengesztelhetetlen gyűlölet választá él 

egymástól a két jeles férfiút. 
i 
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ffor'gei l e v e l e a vér biró s á g i l a g k i v é g z e t t Zic hy 
Ödön gróf d r á g a s á g a i n a k h i v a t a l o s á t a d á s a 
t á r g y á b a n , a'z o r s z á g g y ű l é s h e z . U g y a n é n n e k le
v e l e i , m e l y e k s z e r i n t az t a j á n l j a a h o n v é d e l m i 
b i z o t t m á n y n a k , h o g y K o s s u t h az o r s z á g di'ctato-
rává k i á l t a s s é k ki, s nretyek a 'Kossu th és hon* 
v é d e l m i b i z o t t m á n y k ö z ö t t i már e k k o r b e á l v 

l o t t m e g h a s o n l á s t f ö l d e r í t i k . . 

Görgei a- Roth'és Philippoviős táborának lefegyver
zése köriig tett érdemeiért octóber hó $-án honvéd-ezre
dessé neveztetett ki, ugyanez alkalommal megparancsol
tatván nekie, hogy rögtön Pestre siessen. Útközben Ké--
lozdon meghallja a kivégzett gróf egyik tisztjétől, .hogy a 
szerencsétlen gróf hagyatékai közt tömérdek s roppant 
értékű ékszerek találtattak, melyek elrejtvék, nehogy az 
állam kezére jussanak s melyek törvényeink szerint, mint1 

a honárulás bűnében elitéit javai, különben is a kincstár
ra valának háramlandók. 

Hogy tehát ő mindezt biztosítsa az államnak, a had
bíró s több tiszt kiséretében személyesen ment a grófi 
lakba, a megtalált drágaságokat összeiratta, vasas ládába 
záratta s magával vitte Pestre, hogy azokat a kormány 
kezébe letegye. October hó 11-én érkezett Pestre, s a 
mondott kincsek tárgyában következő értesitvényt inté
zett az országgyűléshez: — 
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Tisztelt ormmággjMém! 

Folyó hó 9-ón Kálozdon történt átutazásom alkalmával 
következőket tapasztaltam: 

1. Hogy Durneisz Konrád urodalmi udvarbirónál bizo
nyos, a honárulás btine miatt rögtönitéletileg kivégzett Zichy 
Ödön gróf tulajdonához tartozott bizonyos drágaságok vannak 
őrizet alatt. 

2. Hogy a kálozdi lakosság jelentékeny rablások által 
az államra háramlandó javaknak, különösen ingó részét il
letőleg folytonosan károsítják. 

Ezek következtében én az országgyűlésnek nevében,— 
annak utólagos jóváhagyását reményivé,— következő lépése
ket bátorkodtam tenni: 

1. Az idecsatolt átadási jegyzék szerint az említett 
drágaságokat Durneisz Konrád udvarbirótól átvettem, s azo
kat ezennel átadom a tisztelt országgyűlés elnökének ke
zeibe. — 

2. Meghagytam a kálozdi hatóságnak, miszerint az ide
zárt rendelet szerint mindazokra nézve kihirdesse a rögtöni-
télö bíróságot, a kik jövendőben a kálozdi uradalomhoz tarto
zó ingó vagy ingatlan javakat kárositni merészkednek. 

3. R. G. (Remellay Gusztáv) hadbírómat oda utasítot
tam, hogy a kálozdi uroda*omhoz tartozó minden ingóságot s 
magát az egész urodalmat is összeírja, s aztán a hivatalos 
kimutatással együtt, felelősség mellett Durneisz Konrád ud
var bírónak adja át, s a megtörténtekről utólagosan jelentést 
tegyen. 

4. K. őrnagyot, ki a nevezett napon épen Kálozdon ál
lomásozott, megbíztam, hogy a rögtönitólö bíróság eljárásában 
közremunkáljon, egy tiszttel, további parancsig 24 embert 
hagyván rendelkezése alatt. . 

Fes t , octob. 11-kén 1848. 
G ö r g e i A r t h u r 

honvédezredes. 
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Ezen érteaitvényben az országgyűlés elnöke, ugy^m-
üttetik meg, mint a kuiefc kezeibe csakugyan letétettek 
volna a Rajoséiról elhozott Zichy^féle drágaságok; azon
ban Görgei maga bevallja, hogy ezeket n#m az ország
gyűlés; elnöke, hanem valósággal maga Kossutfe vette, áfr 
személyesen, a honvédelmi bizottmány több tagjainak je
lenlétében. Méltó dolog pedig ezt tudni már azon oknál 
fogva is; mivel ép ezen drágaságok kezeléséből keletke
zett ama hires Madarász-féle gyémánt-pör, mely ha bo
ríthatott is árnyékot Madarász László jeliemére, borított 
mindenesetre azokra is, kik ama kincsekkel ő előtte sok
kal előbb gazdálkodtak. 

A schwechati szerencsétlen csata után, melyben Gör-
gei és jelentékeny részt vett, a fóldunai hadseregek főve
zére MÓga, azon ürügy alatt hogy súlyos csontzúzást ka
pott lábszárán, azonnal leköszönt s Görgeit ajánlotta fő
vezérnek. Kossuthnak tetszett az ajánlat s Görgeit Po-
zsonba hivatván magához, legott megkínálta a földunai 
hadak vezérletével. Görgei elfogadta azt; de fővezérsé-
gének már első napjaiban kellemetlexi nézetkülönbség 
fejlett ki közte és Kossuth között. Emez t. i. egész elhar 
tárózottsággal azon volt, hogy az ország határszélei Aits-
tria felé erősen elzároltassanak, s fris haderővel rakassa
nak meg, nehogy az ellenség mint valami nyilt kapun 
minden órán betörhessen az országba. Görgei ezt elle
nezte, nem tartván czélszerünek sem hadmíítaniv sem po
litikai szempontból oly r hermenevtikai elzárolást, melv 
idegen ajkú s érzelmű népiségek közepette az ország szé
lén valamin^ a seregek újjászervezését, élelmezését s be
gyakorlását lehetlenné teszik, ugy más részről azon kö
rülmény által, hogy elzárolás a határos tartományokkal! 
minden szükséges s megszokott érintkezést, minden for
galmat s kereskedelmi viszonyt megsemmisít,— az ellen
ség számát benn a hazában is csak szaporítja. S miután 
Görgei azt is tapasztalta, hogy Kossuth hajlandóbb még* 
katonai ügyekben is inkább hallgatni a nem katonai mü-
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veltségü honvédelmi bizottmány tagjaira, s hogy ekkép # 
mint fővezér, önállólag aligha mííködhetik, ha pedig mű
ködnék, csak a polgári hal alomkezelők szűkkeblű félté
kenységét lázithatná maga ellen; tehát hogy ezen veszé
lyes dualismusnak véget vessen, azon indítványt tévé a 
honvédelmi bizottmányn»kr miszerint Ko«ssuthr ki immár 
különben is dictatori befolyást gyakorolt a nemzetre, dio-
tatori hatalommal ruháztatnék folr az levén ebben kilátá
sa, hogy mint dictator rendesen aa ország főkadseregénél 
fog tartózkodni, onnan vezeti a kormányzást, s így meg
fog szűnni azon alkalom, hogy mint mondani szokás: él-
főzhesse az étket. 

Következő levelet intézett tehát a honvédelmi bi
zottmányhoz.; 

F o z s o n , november 11-én 1348.. 

F . év october hó 31 én szólitatfara Cóí az elnök úr ál
tal arra, hogy a felső dunai hadseregek parancsnokságát át
vegyem. 

Átvettem azt, s azzal azon kötelességet egyszersmind', 
hogy mindent megtegyek, a mit a szorongatott hazának megr 
mentésére közvetve vagy közvetlenül megtehetek. 

Egy igaz hazafi sem titkolhatja hogy a veszély nagy, 
nagyon nagy, s fajdalom! még nagyobb is lehet.. 

Minden nemzet története, melyek az elstilyedéshez kö
zel, saját lételüknek azon fokára küzdtek vissza magokat, 
mely egy szilárd további fönnállás föltételeit magában foglal
ja , arra tanit bennünkety miszerint vannak percek,, a midőn 
minden kicsinyes tekintetnek meg kell szűnni, hogy az egész 
megmentessék; — tanit bennünket továbbá arra, hogy meg
mentésre az akart egysége nélkül gondolkodni sem lehet; — 
tanit végre arra, hogy ezen egység csak akkor érethetik eí, 
hahogy az egész nemzet, vagy legalább túlnyomó nagyobb ré
szének bizodalma e g y e t l e n emberben találkozik, és a nem
zet ezen e g y embert bizonyos meghatározott időtartamra ön
ként inaga fölé helyezvén, akaratának is önként hódol. 
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így volt az eddig, s igy fog maradni. .Én iiem hiszcwr, 
hogy Magyarország a világfolyás kedvéért más irányzatot- kö
vethessen. 

Hogy Vájjon oly közel álljon-e immár egész Magyarét-' 
szag a végromlás széléhez, hogy az* osak egy erős di.ctatura* 
keze mentheti meg az elsülyedéstől; Ítéljék meg azon férfiak 
kik azt korszerűnek vélik, hogy a magyar hadsereg legna-r 
nagyobb része egy egyszerű magánember vezérlete alá helyez-' 
tessék-e? Mert hogy a legközelebbi események következtében 
a hadsereg épen ezen része a teljes fölbomláshoz már is- na^ 
gyón közel áH, .«£ egy oly tettdolog, mit semmi szakértő ka
tona sem tagadhat. 

Annak kápuhatolására hogy ki ofca mindennek, szükség 
bizonyos időt bevárni,. a midőn a kedélyek izgatottsága, mely 
még mindig növekedni látszik — csillapodni fqg, 8 minden kö
rülményekről egy nyugalmas s méltányos Ítélet nyerend tért. 
Most azonban szükség gyorsan segíteni. 

Az én föladatom a „niikéhtet"-et indítványba tenni, 
és én arról a következőkben mondom ki meggyőződésemet'. 

- 1. Szükség, hogy az előléptetéseknél minden nepotismus 
egyszer mindenkorra mellőztessék.-

2. Szükség, hogy . minden rendezetlen csapattest szoro
san elkülönittessék a rendes hadcsapatoktól, s hogy azok el-
különzött saját parancsnokságok alá helyeztessenek. 

Legjobb lenne minden rendezetlen csapatot rögtön fel
oszlatni ; a hadköteles egyéneket azonban közöíök kiválaszta
ni 8 a fbnálló rendezett csapattestekbe beosztani. 

Az úgynevezett önkéntes* zászlóaljaknak honvéd-záezló-
aljakká való átkeresztelése szerencsétlen experimentálás. A 
név változik; de a gyermek marad ugyanaz. 

Az önkéntes zászlóaljak vagy épen keveset érnek, vagy 
épen semmit; mert a tisztek és altisztek közöl csak egy na
gyon kis szám érti a maga tisztét. Vájjon lehet-e többet vár
ni az ily rangozatu emberektől ha nemzetőrök helyett honvé
deknek neveztetnek? A többség mindenben csak asinus in 
pelle leonina marad. 

Némelyek azon nézettel léptek elő: hogy két honvéd 
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zászlóalj közzé egy önkéntes vagy nemzetőri zászlóaljai kel
lene beosztani, mely ekkép egy harmadik zászlóaljat pótol
na. Mig kenyértörésre nem kerül a dolog, ez érhet- valamit t, 
azonban az első kartácslövésnél az önkéntes zászlóalj azon-
nal szaladni fog, s rendesén jobbról is, balról is/önkéntele
nül magával ragadja a másik két honvéd-zászlóalját. Történt 
ugyan kivétel, de hány? 

• Szükség, hogy az önkéntesek tisztei, ha ők a honvédek 
sorába akarnak átlépni, előlegesen vizsgáHiitot tegyenek le, és 
pedig megpróbált ügyes tisztekből álló bizotiűány előtt, é* 
csak ha ezen vizsgálatot kielégitőleg állották ki,-^-tétethet
nek át a legfiatalabb tiszt rangfokozatával. Egyes s különös 
szolgálatok által indokolt kivételek mégis, a hadsereg főpa
rancsnokának elhatárzása szerint megtörténhetnének; Föl«g— 

3. A tiszti előléptetéseket bizonyos hattárig, egyedül a 
hadparancsnokra kell bizni; mert vagy megérdemli a hadparancs
nok ezen bizodalmat, % ekkor kockáztatva semmi sincs; vagy 
nem érdemli azt,— akkor el vele! Csak semmi fél rendsza
bály! 

4. A hadparancsnok a hadcsapatok minden elhelyezése
ért felelőssé tétetik; de ép ez okból, ő kivülötte senki se bír
jon joggal a hadsereggel rendelkezni. 

Egy tábor a hadparancsnokság egynége nélkül hasonló 
az emberhez, a ki önmagában önmagától Összeomlik; vala
mint az ilyentől, ugy az amolyantól sem lehet valami elhatá
rozót várni. 

5. A hadseregnek nyugalomra s kipihenésre van szük
sége; mivel az mind testileg mind lelkileg kifáradt. Nyuga
lomra s kipihenésre itt Pozsonban nem talál; Pozson mint 
Ausztria, Magyarország, Slézia és Halicsország részéről g egy
szersmind a túlnyomó ellenség fenyegetéseinek kitétetett hely, 
egy tarthatlan pont, miért is mielőbb az srrja leend táborunk
nak. 

6. Az önkéntes zászlóaljak valamennyien tökéletesen; el-
tetvesedtek; mert azok Jellachichnak Székesfehérvárra történt 
bevonulása óta, — a hol fehérneműiket elvesztették, — nem 
birnak többel, egy pár darabb fehérruhánál. S hogy ha ök 
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ézt kimosni akarják, ugy kénytelenek egész nájmosszant kö
penyt hordani csupasz testükön. A mezőségen még ez esak 
megy; itt azonban a szűk beszállásolás mellett a tettibetegéég 
már annyira elharapódzott, hogy vannak egyének, kiknek t&L 

rük egész sebbé vált. Emberenkint legalább égy par fehérru
ha s czélszeru beszállásolás a nyugalommal, volna áz egye
düli mód ezen undttritó s veszélyes bajofa segiteni. • >"• x 

tfris fehér ruhaneműt lehetne ugyan küldeni neküftk,' de 
jobb szállásokat s nyugalmat itt nem . 

7. Minden nemzetőrségi osztályzat mely magát nem kö
telezte a hadjárat egész tartamára, szükség hogy haladék nél
kül bocsáttatsék el; mert ezen valódi osapásai az országnak azon 
roppant előnyök mellett, melyek szolgálatuk tartamára szá
mukra a vármegyék által biztositvák, bár -mily roppant pénz
összegbe kerülnek, csak azért látszanak itt lenni, hogy a tör
vényt kigúnyolják, és azon gonosz szellemmel, melytől áthat-
vák a mi legjobban figyelmezett csapatainkat is dögvész mód
jára megfertőztessék. Tehát el velők! jobb egyetlen hadsere
get sem birni, mint sem olyat, melynek minden egyes tagjai
ban a törvény leggyalázatosban kigunyoltatik. 

A soproni gyalog nemzetörök csupán puszta hírére an
nak, hogy közeledik az ellenség, meg sem állottak hazáig: 
néhány órával előbb hasonkép cselekedtek a lovas nemzetö
rök is. A mi közülük hátramaradt: az a parancsnok volt, né
hány tiszttel. 

Én Kossuth elnök ur parancsára a magyar seregek egy 
része fölött átvettem a parancsnokságot, és ón legszentebb köf 

telességemnek tartom arról gondoskodni, hogy. annak becsür 
léte szüzén föntartassék. , 

Meg lebet verni egy egész tábort s kénytelen helyéből 
kimozdulni a nélkül, hogy becsületének ártani lehetne; ámde 
hogy ha annak egy része, mielőtt az ellenséget látta volna is 
— gyáván. megszalad: akkor az egész hadsereg becsülete be-
mocskoltatik. 

Én elvárom a honvédelmi bizottmánynak hirhedt móltá,-
nyossági érzetétől, miszerint engem sohasem kényszoritend 
arra, hogy derék hadseregem becsületét föláldozzam az által* 
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&ogy én annak soraiba oly osztályokat vegyek föl, melyek e-
lébb kapják azon gyalázartnevet „f u t ó c s 8 c s e l é k" — 
mint ama tisztéletteljes „h o n v é d e l m e z ö" nevezetet1 

megérdemelnék, - '• 
8. Az 5-dik és 6-ik pontokból önként következik-javas* 

latom: Pozsont a szükséghez képest a hadseregnek csak egy 
részével megrakni, a f# hadi szállást a sereg zömével 'együtt 
egy más helyre áttenni, mely valamint az ország védelmére 
ügy a hadsereg újjászervezésére nézve több előnyt nyújt. 

Ezen javaslatot legközelebbi levelemben lesz szerencsém* 
előterjeszteni. 

Görge-i A r i h u r m. k. 

Ezen irat —miként önmaga bevallja— éperi az el
lenkezőjét eredményezte annak, a mitGörgei eliérniszán^ 
dokolt. Mert K o s s u t h az egész honvédelmi bízott^ 
mánynyal s hadügyminisztériummal, Görgei minden a 
hadsereg megszilárdulására célzó javaslatai s rendeletei
nek még határozottabban szegült ellene mint elébb. A 
szembeötlő meghasonlást eléggé tanrusitják a következe 
sorok is. 

P o z s o n , novemb. 15-én 1848.-

TUz*elt elnök ur ! 

A honvédelmi bizottmány rendeletének értelmében w 
törzstiszti állomások betöltésére képesített egyéneknek a sereg
parancsnok s a királyi biztos; az altiszti állomások betöltésé
re képeseknek ellenben az ezredek vagy zászlóaljak s a ki
rályi biztosok által kell kíjelöltetniök. 

Ezen rendelet megfoszt ugyan engem elnök ur, az ön 
által reám ruházott tisztkiuevezési jogtól egész a századosig s 
csupán előterjesztési jogot hagy nálam a századostól fölfelé; 
hanem nem ez az a mi engem leginkább aggaszt; de inkább 
azon tapasztalás, hogy ezen újabb rendelet sem tartatik meg 
sértetlenül, mi kép én azt Szász őrnagynak alezredessé lett e-
löléptetésénél észrevettem. 
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-Szász: őrnagy Mannsworttól valami igen gyorsan Tcdtro-
*dott el, s tulajdon zászlóalja egyik, az ellenség közelébe 
"helyzett osztályát ön sorsára hagyta. Ez tény, -és az én ©se
kély véleményem -szerint elég ahtp, miszerint -ő előléptetésre 
föl ne terjesztessék. Az én Szász őrnagyom azonban nem fe
jére esett ember: ő hirtelen beteg lesz; neki a budai császár 
fürdőt kell használni, *s ennél fogva el is megy tüstént ^s les
sék látni! kne -már alezredes"! 

A tisztek kinevezésében s előléptetésében általában ször
nyű viszszaélés .uralkodik. Ma olvasom például a „K ö z-
Tönyb :öl", s csodálkozással kell megváltanom,.— hegy egyik 
ifjabb testvérem is századossá léptettetett elő. O már honvéd-
alezredessé is kineveztetek, a nélkül, hogy é̂n vagy <ő tudtuk 
wolna, hogy mi kép történhetett az meg. 

Mert én őt csupán nemzetöri badnagygyá* egyszersmind 
saját segédemmé tettem, (minthogy én *őt önkéntes mozgó-
nemzetőrség szervezésénél nagyon jól használhattam volna), 
erősen folt evem magamban érette semmiféle oly lépést nem 
tenni, mely -csak legtávolabbról is magán viselné a protectio 
Játszatát. Ennél fogva én nem tudom, hogy kinek köszönje 
testvérem az emiitett kedvezést. Annyit azonban én tudok, 
hogy .az ö mindkét izbeni előléptetése ép oly kevéssé van rend
ben, mint számtalan mások, és nagyon hajlandó vagyok gya-

*nitni, hogy az ö legutóbbi előmozdítása nem más mint azon 
jól kiszámított kísérlet, az ón nepotismus ellen intézett ellen
séges fáradozásaimat meghiusitni. Azonban mindez egyátalá* 
ban nem zavar meg engem az én föltételemben 

V. és H. az ő saját ezredeikhez hadnagyokká előlépte
tett őrmeatereket kérem' az ő ezredöktől egy másikba áttenni 
engedni, mivel épen ők valának azok, kik Galíciában—hogy 
embereikkel Magyarországba visszajöhessenek, — saját főtiszt
jüket megkötözve hozták magukkal, s ez által a legnagyobb 
hadi.bűntényt követtek el, ha mindjárt hazaszeretetből is. A 
hon megjutalmazza az -ő buzgó házasságukat az előléptetés 
által; a fegyelem azonban azt kívánja, miszerint ők azon 
hadcsapat soraiból eltávolíttassanak, a hol ők csak a megju
talmazott engedetlenség veszélye* példáiul szolgálnak. . . . - . . • 

Digitized by Google 



30 

A bor&odi nemzetőrség zászlóaljának szolgálati ideje e-
ze:n.<hó; j?0-án kitelik, s az emberek már 10-én kívánkoztak 
haza. \Cfc4nyj László kir. biztos megkíséri^, hogy továbbra i* 
maradnálak meg a szolgálatban; hanem ezek ismételve kije-* 
lenték, ^gy, Ök tov^bra Qgy általában nem. maradnak, mi
vel ojí nem boío^do^ a szolgálati idö utolsó Öt napján életü
ket újólag .kockára tenni, miután őket a szerelmes úristen 
az ellenséges ágyútüzböl szerencsésen kiszabadította. 

Nekem , ennélfogva, legkissebb okom sincs ezpn buzgó 
hazafiak távozáson siránkozni; ellenben elég okom van arra? 
hogy. annyi jó, fegyver s {íadkjészlet elvesztése miatt.: pana-
szolkodjam. Én kértein, a kir. biztost, lenne szivea legalább; 
a ^önvédelmére szükséges fegyvereket visszatartani, hamar 
csakugyan elbocsátja az embereket. 

Ha ez sikerül: Ugy mi többpt nyertünk mint vesztet
tünk;, mert. a 15-ik honvéd-zászlóalj mely most Poz&onban 
fegyver nélkül lézengi a borsocüajf fegyverével azonnal eUár. 
tathatyjélt. .", ,,.,. 

,A ,T G ö r g e i Artbur. , m, k» 

v I ,?i PozsOŰ, . november 17-én 1848. 

ttf«*téfé«lHfft1& ú*l ' 

A min*. éoi az,önfeéttte* zászlóaljak: s a: kaszás férfiak 
alkalma»áaa.JeUeíi/mkira léptem t' önriól elnök ur nem találtaid 
semmi meghaAlgftttafíáfií; mert:az Ön; wézete saerint egyedül 
maga a lelkej$edés-isi;elé^ségés-arra, miszerint a rend s a had
viselés ftflbgstágei elviselésében megkívántató állhatatosság^ 
az enge^elm§$6.ég, , fegyelem a laás-hajtonló katonai, deí;cjspk 
k a t o n# li, erényeket; kipótolhassa. Adná Ist\wx; hoigy ugy len
ne! akkor a m. dolgaink egészefti máakép állanának: hanem 
fájdalom, ;a„ínagyar^lelkesedés csak. szalmatüailek látszik. 
- i u-A to>rsp$iakMs&etéx'úl már tettem, említési, 

: 9teg**fiP§I#tt egy; ellenséges megtámadásra kirendelt ben
ti. önkéntes^ zászlóalj feg^verteleöül rohant á.fegyvertécre^ 
Ugyanezen zászlóalj .estbcpei afcQftnal kijele:atktték,> hogy ők 
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csak hat-nyolc, legföljebb tiz heti hadiszolgálatra állíttattak 
ki, 8/ hogy ezen idő már rég eltelt. Ennél fogva az ellenség 
eW?n.pgy lépést sem tcjte]^ 

A ^zászlóalj* parancsnok idezárt jelentése a mellékletek-
kel eggyütt, bővebb felvilágosítást nyújt ezen esemény
ről, valamint azon rászedési módról is, melylyel Hont várme
gye községei az Önkéntesek toborzásánál éltek. 

£ zempléni nemzetőrségi zászlóalj emberei is (kik hat 
hónapra, áljjtvák ki) szintén niozgásba^a vannak; mert me-
gyóĵ J&tőJ, angyijjai}, ajnennyiben a.f szükséges ruhadarabok 
TO^g mipdeddfg.(»em t̂i]Ldetíek; el, s^mukra, szintén, elhanya
goltattak. Peclig a novemberi hideg éjszakákon meg kell fagy
ni az emhernefc, fiogy ha, csupán a köpeny képezi azon e-
gyctlen posztó köntöst, mely mint oltalom a hideg ellon, ren-p 
rendelkezésére áll. 

Ma az egész zászlóalj nevében két zempléni nemzetőr 
azon kérelemmel jelent meg nálam, hogy én bocsájtanám ö-
kfct haza, mivel a cholera iszonyúan dühöng otthon közöt-
t ü k ';' - . . . . . r . -

Én ma-holnap, minden önkéntes zászlóaljtól hasonló ké: 
relmet várok, 

A zemplénieknek azt válaszoltam, hogy kére lmokét a 
honvédelmi bizottmánynak elöterjesztendem, mindaddig azon
ban mig erre határozat nem érkezendik, mindenki teljesítse 
a maga kötelességét, különben én kényszerítve lennék, az el
lenszegülőket a legszigoruabban megfenyitni, 

A gömöri nemzetörök négy hetedrészének szolgálati ide7 
je #pen e jiapokban telik kj. Már most özek sem akarnak# 
maradni. v 

Az Önkénytesek honvédz4szlóalja^ká való átalakítása 
nem igen. jól akar sikerülni. A közlegénység közöl csak 
ígsn, ^.evés engedi magát besoroztatni., Ebből következik^ 
hogy ozep átalakítás leginkább a tisztek által akadályozr 
*at*fe Wk hpgy ők minden tudatlanságuk s haszonyehe-
tetjenségijk mellet^ is húzhassák a <kövé,r gázsit,;s a tiszti jel-
Igminejl továbbra ja. azjel̂ t csfn^hassanak. , .j." 

( i;jtzgaJ;na^ a tĵ ztj szigorlatok ellen, a helyett, hogy va-
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lami jóravalót tanulnának. Az izgatok közül egyik legbús
a b b Thaly Zsigmond nemzeüőri kapitány az úgynevezett 
Eszterházy-zászlóaljból, a kinek csapata, miután szolgálati 
ideje teteit, holnapután elbocsáttatík. Ez alkalommal termé
szetesen ő is elbocsáttatik, ha csak le nem teszi a tiszti szi
gorlatot. 

Most -ö hirtelenében tiz-eimégy napi szabadságot kivan. 
Én átlátok az -Ő tervén. Neki egy elbocsátási bizonylatra van 
szüksége, hogy azt Pesten érvényesítse, miszerint ö csaku
gyan szolgál még. Erre támaszkodva találna aztán utat és 
módot a maga áttételét valami honvéd-zá«zJóáljhoz kieszkö
zölni. 

Thaly Zsigmond nemzetőri kapitány ezen számítása egy 
kis cselszövény, s talán nem is kilátás nélküli a sikerre; mi
vel máT több esetek is tanusiták, hogy az embernek csak 
Pestre kell mennie, miszerint elöléptettessék, 

Az úgynevezett Eszterházy-zászlóaljból holnapután há
rom csapat (compagnia) haza fog vándorolni (az az Thaly 
Zsigmond századosnak csapatán kivül még kettő). Azokat 
még továbbra is itt tartóztatni lehetetlenség; hanem legalább 
fegyvereiket itt lerakatom. 

\ ,',Áz ön tábora különben is gyönge s ön méginkább 
gyöngíti azokat!" — ezen észrevételt lehet tenni ellenem, mi
velhogy én nem tartóztatom vissza erő határommal a honvágy
kórokat. Jól tudom en ezt; de máskép nem lehet és pedig 
annál kevésbé, miután erős meggyőződésem, miszerint kisded 
haliammal az ily hasonló megmustrálás által számban ugyan 
gyöngülni fog; de erkölcsileg * megerősíttetik; mert háborúban 
a katonára nézve semmi leverőbb sincs mint azon félelem, 
hogy bajtársai sárban hagyják: 

Én az én haderőmet akkép helyeztem el, hogy az el
lenséget Soprontól Nádasig sakkban tartsam; mindazonáltal 
kénytelen vagyok megvallani, hogy ez minden elhatározott
ság mellett is, a hadcőápatokkal melynek közemberei az 
őszi hideg ellen sincsenek elegendőleg védve, különösen a 
Nádas melletti, brigád ugy tűnik föl előttem, mint ejĝ y má
sodik leonidási csapat, és pedig nem annyira az eílensó-

Digitized by 



33 

ges erő túlnyomósága, mint inkább az idd és hely viszonyok, 
az aránytalanul súlyos szolgálattétel, s a ruházat hiányából 
származó nehézségek miatt. 

Néhány nap óta az epemirigy is bekezdte magát fész
kelni a hadseregnél, és pedig oly módon, hogy például 29 
megbetegült közzül 11 meghalt. De ez mind nem történhetik 
máskép; mert önnek nézete szerint az én föladatom egy alig 
20,000 emberből álló hadttestel (melynek két harmadaUa-
szonvehetlen önkéntesekből áll) északi Magyarhont, Pozson-
yárosát, s még Sopron ós Mosón vármegyéket is megvédel
mezni . 

A honvédelmi bizottmány engem még mindeddig nem ha
talmazott föl arra, hogy a hadcsapatok elhelyezéséről saját jó 
belátásom szerint intózkedhessem. 

Lehetséges, hogy az én nézeteim egy kissé nagyon ra-
dicalisok, midőn állítom, hogy azt Pestről egyátalában nem 
lehet elhatározni, vájjon az úgynevezett nádasi utszoros (a fe
hérhegyeken keresztül) merő ostromgerendázatokkal (Bloch-
Suser) megvódhető-e vagy nem? Pesten ugy látszik, erről is 
csak ugy gondolkodnak az emberek, mint a tiszti előlépteté
sekről 

Szabadságot veszek ez alkalommal tisztelt elnök ur Önt 
néhány helytelen tiszti előléptetésre ismét figyelmessé ten
ni. . . . 

a) Bizonyos Mérci nevű alárendelt tisztnek az első hon
véd zászlóaljnál, saját bajtársai épen elbocsátó levelet készül
tek adni, mivel ő a parendoríi táborban a Lajtha tulhatolása 
alkalmával hirtelen betegnek tette magát, "ós ime! ő száza
dossá neveztetik a 18-dik honvéd-zászlóaljnál. Csakhamar er
re egy alhadnagy az első honvéd-zászlóaljtól a 18-dik zász
lóaljnál főhadnagygyá neveztetik, a ki azonban kinyilatkoz
tatta, hogy mivel itt is találkoznék, e kinevezést el nem fo
gadhatja. 

b) Volt huszártiszt Bóldi, elöljáróit meglopta, s ezért 
tízszeres vesszőfutásra Ítéltetvén, mint kicsapott elbocsájtatott, 
és mindennek dacára ö mégis tiszt egy honvéd-zászlóaljnál. 

Görge i Ar th ur m. k. 
3 
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IV. 
Windis -Grátz h e r c e g s a l tá b o r n a g y á l t a l l é p i a 
m a g y a r h a t á r o k a t . P o z s o n fö láda tik. V i s s z a 
v o n u l á s Győr fe lé . Csata M osonnál . K o s s u t h 
l e v e l e i P e r e z el Mórhoz, U g y a n n a k Görge i Art-
húrhoz . G ö r g e i l e v e l e C s á n y i L á s z l ó h o z , s Per
ez el Mórhoz. C s á n y i Lá s z l ó ' l e v e l e P e r e z el Mór
hoz. K o s s u t h l e v e l e i P e r c z é l h e z s e n*n e k t á b o r o -

zása . 

Egész december haváig csaknem teljes tétlenség
ben találjuk Görgei seregét. A szerveskedés s néhány 
sáncolás volt minden foglalkozása, Pozson, Mosón, és 
Győrnél. Midőn Pozsonnál már csaknem kész volt a sán-
«olat, ide jött maga Görgei is. Ezen sáncolat őelőtte 
egészen fölöslegesnek látszott, miután a magyar hadak 
hátamögött Simunich cs.k. altábornagy oly fenyegető ál
lást vőn, miszerint Pozsont megtartani teljes lehetlennek 
mutatkozott. 

Sokkal iöbb előnyre számitott a Mosonnál s Győr
nél -tett védelmi munkálatokból, azon meggyőződésben 
levén, hogy innen az ellenség megtámadó mozdulatait 
egész tavaszig bizton lehet ellensúlyozni. Ezen munká
latok vezetését Kollmann alezredesre bizta, ki ezen szak
ban nagyhírű férfiú volt. Azonban ezen számításában is 
csalódott Görgei; mert amint Győrnél a sáncmunkálato
kat megszemlélte s észrevette hogy ott 12,000 harcképes 
férfiúból álló hadával Windis-Gratz hercegnek mintegy 
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80,000 főt számláló táborával kellend megmérkőznie — 
önként belátta, hogy ily egyenlőtlen erővel csatát fogad
ni, merő esztelenség lenne. 

Ezenben Simunich altábornagy december hó 14. s 
15-én már megtámadta a Nádas s Jablonca között állo
másozó magyar hadosztályt s erélyesen nyomult Nagy-
szonbat felé* December hó 16-án (1848-ban) már az ösz-
szes ellenséges tábor fölzajlott a magyar ősapátok által 
födött pontok körül, különösen Parendorf, Újfalu, Gáta, 
Körvélyes s a Fertő-tó tájain. Előrelátható Volt, hogy az 
ellenség túlnyomó ereje ellen a magyar csak kevés ideig 
tarthatják föl magukat az egész vonalon. 

Mindezt a parendoríi hadosztály parancsnoka legke
vésbé sem gondolta meg s csatába bocsátkozott az ellen
séggel, mialatt az Újfalu felé helyzett ellenséges hadosz
lop is csak csekély ellentállásra talált. Ekkép amaz, az 
ellenség föltartóztathatlan előnyomulása következtében 
a Gátán állomásozó mellék hadcsapattal szemközt, el
vesztette minden összeköttetését. 

Amint ezen történetek Görgőinek tudomására estek, 
megparancsolta hogy a Parendorf és Pozson közötti egész 
vonal odahagyassék s hogy a hadsereg rendes visszavo
nulásban Magyar-Ovár és Mosón felé nyomuljon, mint ez 
már elébb is elhatározva volt. Pozsont azonban még a 
következő napon is mindaddig 1 ártani kellett, mig a ha
társzéli pontokon szétszórt magyar előőrsök magukat 
ugyanott öszpontosithaták. A Duna hidja habok közé há
nyatott, s az ellenséges előőrsök bevonulásával a pozso-
ni födözetnek rögtön Komárom felé kellé vonulni. Ezen 
parancs foganatositásával Aulich ezredes bízatott meg a 
sándorféle második gyalogezred parancsnoka. 

A körülmények komolysága azt igényié, hogy Gör-
;gei személyesen a Duna jobb partján vezesse az ügyeket. 
Ennél fogva még decemb. hó 17-én viradóra eltávozott Po-
zsonból és Somorján és Csalóközön keresztül M Óvár
inak s Mosonnak vette útját, hol ő az Újfalu* Gáta, Vér 
deny, Nezsider, Gállos s a szomszéd pontokon elhelyezett 
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lovas csapatokat a 14-dik honvéd-zászlóaljjal egyesülve 
találta. 

A gyalogság és tüzérség maradványa, az ellenség 
gyors előnyomulása következtében, a nezsideri mocsárok 
közzé szoríttatott, honnan menekülése többé nem volt 
Ezen veszteség s a folytonos hátrálás miatt a hadsereg 
hangulata tehát nagyon levert vala, mit Görgei az által 
igyekvék némileg fölvillanyozni, hogy Mosón és M. Óvár 
mellett a csatorna s Lajta között 18-án csatára kényszerité 
az ellenséget, mi ha győzelemmel nem is, de kudarccal 
sem végződött. Azellenség mindemellett föltartóztathatla-

,nul nyomult Győr felé, mialatt Görgei Mosón s Ötté vény 
környékén az élelmiszereket és szénakészletet a honvéd
elmi bizottmány parancsa szellemében fólperzselteté. 

-Görgei már Győrött volt s ismét a további elvonu
lásról gondolkozott, midőn Kossuthtól azon meghagyást 
kapja; miszerint e várost legalább tiz napig föl ne adja. 
Időközben ugyancsak Görgei kívánatára intézkedett Kos
suth arról is, hogy a földunai tábor tetemes erősbülést 
•nyerhessen, és pedig Perczel hadteste által, a kinek meg-
- parancsoltatott; hogy a Muraközben a horvátok ellen 
hagyjon föl minden táborozással, és siessen egyesülni az 

^ország főhadseregével. 
Perczel ez időben épenLendván tartózkodott, s a ka

pott parancsra azonnal összegyűjtvén esapatait, kevés ki-
nyugvás után útnak indult, habár folyvást zaklattatott is 
hátulról az osztrák csapatoktól. Lövőn és Körmenden ke
resztül a Iegkegyetlenenebb hideg időben sietett Sárkány 
felé, hogy ott Görgelvel egyesülhessen, habár nem vala
mi barátságos indulattal is. 

Mielőtt ez megtörténhetett volna, Görgei minden 
kardcsapás nélkül elhagyta Győrt, s *Pest felé nyomult 
hogy ott a honvédelmi bizottmányt, az országgyűlést s a 
magyar nép javát, —mely páni rettegés közt várt reá — 
födözze. Mindez december hó 28-dika körül történt. Az 

.első állomás melyet Görgei Győrből vőn, Bábolna volt, 
&0I seregének előcsapata még azon nap harcba ke vére-
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dctt az ellenséggel. Ezen csatapaté, mely a hadsereg zö
mének közreműködése nélkül ment véghez, csupán annyit 
eredményezett, hogy a visszavonulást tovább is folytatni" 
lehetett a históriai emlékű vértesi hegyek félé. Azt mon
dák mindenfelé: Itt fogja sirját találni a haza ellensége, 
s a nép, mely egész tömegben várja az ellent, üt okvetle
nül győzni vagy halni fog utolsó emberig." S Görgei, ki 
ezen tájnak ismeretével sem birt, jó reménységgel indult 
a végzetes hegyek és erdők útszorosaiba. Hogy mily 
hangulat uralkodott ezalatt Pesten; im tanusitsa Kossuth
nak Perczelhez s Görgeihez irt levelei s egyéb közle
mények : — 

A: honvédelmi bizottmány elnökétől. 

P e r c z c l Mór t á b o r n o k n a k ! 

Édes Mórom! Bizonyosan értesítve vagy már arról, a 
miről én nagy megütközéssel értesültem ma éjjel,— hogy 
Görgei túlszárnyalva vélvén magát, s mert a győri sáncolá-
sok áradás ós iszap járatlanságára voltak számítva, most pe
dig a fagyon minden járhatóvá vált, s igy ágyúinak legna
gyobb számát elveszthetni félte: — Győrből visszavonult csata 
nélkül s levelében azt irja, hogy Bánhidra vonul! — Tehát 
6—7 mérföldet Bánhidig csata nélkül!! Mi lesz ebből?... 
Én csak most kezdek lenni aggodalomban. 

Félek, hogy elvág valahol téged is az ellenség. Pedig 
a te sereged hazánk tartalék reménysége, 

Miként intézzed mozdulatodat ? Én nem tudom megmon
dani. Ismét csak elvet mondok ki: intézd ugy, hogy Szeku-
Iicsot is magodhoz vonva, fedezd mozdulatiddal a fővárost. 
Igyekezzél Görgei balszárnyával csatlakozni; ütközz, ha vala
mi detachirozott nem túlnyomó erft áll előtted; de mindenek 
előtt ne resquirozd seregedet, ne hagyd magad elmetszetni, s 
combináld a két sereg mozdulatait. 

A két serég együtt, és azon erő, melyet itt rögtön ösz-
szeszerzünk, talán — ha már a főváros előtt kell megtörténni 
az eldöntő ütközetnek, — talán inég megmentheti a hazát. 
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Egyébiránt Isten kezeiben vagyunk. A haza áldása legyen 
veled. 

F e s t , december 28-dikán 1848 éjfélkor. 

K o s s u t h L a j o s m. k. 

A, honvédelmi bizottmány elnökétől. 

P e r c z e l Mór t á b o r n o k n a k ! 

P e s t , december 29-én, délben 1 órák. 1848. 

Édes Móriczoml 

Időnyerés végett nem irok külön j hanem küldöm azt, a 
mit Görgeinek írtam párban. 

Csak egység, és egyesség az istenért! 
A haza nagy veszélyben van, 
Az örökös retirada lehangolta a sereg szellemét, — egy 

támadás, egy győzelemnek kell okvetlenül történni, még az 
eldöntő csata előtt. 

Szekulicsot magadnál tartod? Vagy küld Pestre, ha ide 
küldöd, ugy két nap alatt felszereljük, s innét megyén előre 
mint rezerva, B kiviile még vagy Öt zászlóalj, azon 3,500 
emberen kivül, mit holnap Bicskére küldök. 

Valami gyözelmecskét édes Móriczom! különben az örö-
Hös retirada lever minden bátorságot a nemzetben. 

Isten áldjon megt 
Hived; K o s s u t h L a j o s . 

A honvédelmi bizottmány elnökétől. 

G ö r g e i A r t h Ü r t á b o r n o k u r n á k ! 

Multakról hiába beszélünk. Hogy minek kellett volna 
történni, nézeteimet igazolták a következések. Eröconcentra-
tiot mondottam s támadást —nem történt, — már most yé^e 
van. Most mári concentrálnók az erőt, csak késő ne legyen.. 

A seregek elvesztették bátorságukat az örökös retirá-
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(áában. — Kérek jelentést: hogy értsem azon tudósítását Csá-
nyinak, hogy S z é l zászlóalja megadta magát, — elfogatott? 
Letette a fegyvert? Vagy miként értsem? 

Kimondhatatlanul megütközött a kormány Csányi biztos 
urnák múlt éjfélről irt azon tudósításában, hogy a főhadi
szállás Galláról Bicskére vonult. Tehát még a gallai positio 
is foladatik? Az nem lehet, azt a kormány meg nem enged
heti. 

Már harmad napja tettem kérdést tábornok urnák, irja 
ínég: mit szándékozik tenni? Hol fogadja el az ütközetet? 
Ezt tudnunk kell, hogy magunkat itt tájékozhassuk. Még csak 
választ sem kaptunk, s most megint retirádáról értesülünk 
Bicskére. 

A kormány ennél fogva rendeli: hogy a tábornok ur 
centrumával a felső és alsó-gallai positiót tartsa meg. Bics
kére innét indítunk holnap mintegy 3,500 —4,000 ember
ből álló reservát. 

A jobb szárny tartsa a neszmólyi positiót, s a tatai.csa
tornát elöörökkel rakja meg. 

Az agostyáni passage, mely a jobb szárnyat a centrum
mal összeköti, szintúgy a jobb szárny által besanzolandó. 

Balra Perczel az összeköttetést Zsemlyén át tartsa föl; 
Perczel a sárkányi positiót tartsa, s magát a centrummal 
szintúgy Zsemlyén át kösse össze. 

Ezen positióban az ütközetet el* kell fogadni. 
Ha Perczel megtámadtatifr, a centrummal minden eset

re, s ha lehet, a jobb szárnynyal is előre kell nyomulni tá-
madólag, 

Ha a centrum, támadtatik meg ós Pezczel tábornok nem, 
ugy Perczel tábornok urnák kell okvetlenül előrenyomulni 
minden eröveL 

Ha a jobb szárny támadtatnék meg, szintúgy Perczel-
nek kell előnyomulnia minden orövel; a centrummal a jobb 
szárnyat támogatni. 

A komáromi őrség ha ágyúzást hall, és kirohanást nem 
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tehet, vagy lövésekkel, vagy ágyúzással üssön zajt, hogy az 
ellenséget tévedésbe vezesse. 

Pest , december 29-kón 1848. Éjjel 1 órakor. 
a honvédelmi bizottmány elnöke: 

K o s s u t h L a j o s m. k. 

Görge i t ábornok , C s á n y i t e l j hat. k o r m á n y b i z 
tosnak . 

Győrött nem egyesülhettünk j mert ágyúinkat veszélyez
tetnek, ha még tovább is itt maradnánk: de egyesülhetünk 
Sárkányon, ha Perczel holnap 27-kén Gyomótnak, Csótnak, 
Teszórnek Tamásira; és holnapután 28-án Romándnak, Bánk
nak, Szombathelynek — Kis-Bérre megy. 29-én Sárkányra, 
hová Eíorváth őrnagy ur 1 divisio huszárral, 1 ágyuüteg és 
1 gyalog zászlóaljjal, már 28-án érkezik. Ha pedig kocsikra 
tehetne szert, ugy holnapig tovább mehetne, t. i. egész Ro-
mándra, s mindjárt 28-án érkezhetnék Sárkányra. 

Gö r ge i Arthur 
tábornok. 

.Ugyancsak e tárgyban: 
P e r c z e l t á b o r n o k ú r n a k ! 

Felsö-Gallán, dec. 29-én 1848 fél 12 órakor. 

Az ellenség utánunk nyomult Bábolnáig; — ott a huszá
rok gyáván megfutottak, s egy gyolog zászlóalj (500 ember) 
gyáván elfogatta magát 15 vasas német által. Az ellenség 
visszahúzódott. Ma még semmi hire. A szőnyi utón még nem 
haladott. De Csákvárnál már előre tolakodhatnék: azért ren
delem Horváthot Zsámolyra, hogy onnan menjen elébe ötét 
megtámadni; ha bátorkodik, vagy engem tudósítván, valamint 
tábornok urat is, ha az ellenség nagyobb erővel nyomulna 
arra. 

Kohlmann ezredest Budára küldöttem, környékét szemügy
re veendő. 

Görge i , tábornok. 
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U g y a n a n n a k . 
Bicske, dec. 29-én 1848. 

Kedves Mórom! Ugy hallom, Moorban vagy, de abból 
még nem következik, hogy Sárkányt nem tartod. Kérlek, ird 
meg állásodat. Ma Görgeinek az elnök irt, hogy operáljon,— 
az felel körülményesen; nem tudom, mikor fogunk már ope
rálni, s lesz-e valami sikere? Én mindig egyesült erőt pró-
dicáltam. Nem hallgattak reá, most lássák következményét. 

Igaz barátod: 
G s á n y i L á s z l ó , 

teljh. korm. biztos. 

Tavasz kezdetén (1849-ben) a forradalom csillagza
ta mindinkább ragyogóbban kezde mutatkozni a harcok 
láthatárán, s terjedő fényben közelite dél pontjához. Mig 
Perczel naponkint több több cserágot fűzött pályalombjai
hoz, az alatt a felső tábor is nagyszerű harcokat vitt az 
osztrák hadak derekával s többszörös győzelmeket ara
tott Ezek hallomása lelkesitöleg hatott az alvidéki sere
gekre s leirhatatlan örömre gerjeszté magát Perczeit — 
a forradalom gyermekét is, ki valahányszor diadalmakról 
tudósíttatott Kossuth által, mindanyiszorünnepet ültbará
taival. A versenyttíz kétszeresen lángolá föl ilyenkor nagy
ratörekvő lelkét, s oly tervekről beszélt, hogy mihelyt al
vidéki táborozását bevégzi a rácok ellen, azonnal Horvát-
és Dalmátországba ront, s meghóditja azokat, mert úgy
mond: e két tartomány a magyar korona ősi vagyona. 
Fölötte sérté azonban ingerlékeny lelkét azon körülmény, 
hogy Görgei az ő leggyülöltebb vetélytársa, napról napra 
nagyobb népszerűségben részesült, s a vezérlete alá bi-
zott hadakat anyira megigézte, miszerint ezek egy máso
dik Napóleont szemlélnének azon férfiúban, ki Ozoránál 
ő alatta csak mint egyszerű őrnagy szolgált s ime most, 
már Magyarország első hadvezére gyanánt bálványoz-
tatik. 

Digitized by 



42 

De nu'g inkább sebzé öt Kossuthnak kétszínű tartaí* 
sa, ki, ha őt a felső' tábor viszonyairól ért esi tette, egyik 
levelében földig legyalázta, másikban egekig emelé Gör-
geit. Más tekintetben pedig látá azt is, hogy bár mennyi
re retteg is Kossuth Görgei növekedő népszerűségétől: 
ennek hatalmát sem Kossuth, sem az országgyűlés nem 
képes ellensúlyozni, — ilyenkor keserű gyanúsításokra 
fakadt s számtalanszor mondogatta „meglássátok, .Gör
gei fogja nyakát törni mind az országnak, mind Kossuth
nak." 

Perczel jóslatai annál sötétebbek voltak, mennél 
többet hallott Görgei dicsőittetéséről, s gyülölsége annál 
mélyebb, minél inkább kellé éreznie, hogy Görgei a köz
véleményben fölötte áll, vagy hogy iránta Kossuth ismét 
bizodalommal viseltetik, 

Amint Perczelnek tudomására jutott, hogy Vetter 
lelépte után a magyar hadak fővezérsége Görgeire biza-
tott, a legnagyobb dühbe jött, földhöz vágta süvegjét s 
kiméletlenül mindennek hallatára szidalmazta Kossuthot 
sa kormányt „kik oly vakok,—úgymond, — hogy ön
maguk adnak pallost azon férfiú kezébe, ki rövid idő 
múlva hóhéruk leend," 

Perczelnek Görgei egy april 4-kéről szóló komoly 
tartalmú levélben, maga adta tudtára, hogy fővezérré ne
veztetett, mi ő rá nézve már magában is bosszantó vala,.. 
de mi boszuságát a körülmények ezen változása miatt 
még inkább növelte, az: hogy Kossuth épen egy nappal 
elébb hozzáirt levelében azzal biztatta, miszerint minden 
erejével azon lesz, hogy Görgei a fővezéri hatalmat keze
ibe ne keritse ; mert — úgymond többek közt — soha em
berben nem csalatkozott, mint Görgeiben, s hogy erős 
sejtelme az, mikép Magyarországot más megmenteni nem 
képes, mint Perczel. 

April 7-én azonban, a dányi főhadiszállásról, már 
ismét következő s Görgei irányában az elébbenivel teljesen
ellenkező szellemű levelet irt Perczelhez. 

Sorai im következők: 
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D á n y r apriir 7, 1849. 

K e d v e s M ó r i c o m ! 

Péterváradnak megszabadításával, a rácok legyőzésével, 
és az annyi vérbe és áldozatba került Sz. Tamás diadalmas 
bevételével, szegény hazánknak annyi jótéteményt, magadnak 
pedig oly kimondhatatlan dicsőséget szereztél, hogy a legmé
lyebb tisztelettel vagyok kénytelen élődted meghajolnom, s 
áldom azt a percet, melyben az alvidéki seregek vezérletére 
felhívtalak. írd meg, mit kivánsz, hogy megjutalmazzon a 
hálaadatos hon; mert ha bár bizonyos is, miszerint egykoron 
a Zrínyiek ós Jurisicsok közt fog dicső neved említtetni* 
méltó, hogy a való érdem földi diját is elvegye. 

Mi oly szegények vagyunk nagyemberekben, hogymél' 
tán vádolhatnál bennünket a legrutabb hálátlanság bűnével, 
ha hőstetteidet illöleg nem méltányolnók. Azért csak mond. 
meg őszintén: mit kivánsz a hazától Móricom? ón kívánsá
godnak iegbuzgóbb előmozdítója leendek. 

De hogy egyébre térjek át, szükségesnek látom ez út
tal veled tudatni, hogy négy hónapi tevékétlenség után a fel
ső tábor is kilépett a cselekvés terére, s én, hogy ez elválasz
tó időben biztosítsam a kellő irányt, melyet seregeinknek kö
vetniük kell, célszerűnek véltem személyesen megjelen i a, 
táborban, hol már több napok óta valóbon eldöntő perceket 
élek. 

Tudnod kell ugyanis, hogy már öt nap óta csatáznak 
sergeink az osztrák hadakkal; april 5-kén szinte megütköz
tünk Nagy-Káta és Tapio-Bicskénél az ellenséggel, s becsü
letesen megvertük azt. Vetter betegen feküdvén, Görgei ve
zényli az egész hadjáratot, s annyi tapintattal, ügyességgel s 
rettenthetetlen bátorsággal, hogy látván vezéri bölcsességét 
és elszántságát, lehetetlen múltját nem felednünk s ki nem 
engesztelődnünk iránta. Azért feledd te is a régi bántalma
kat barátom, s gondold meg, hogy annyi jeles tulajdonok és 
érdemek mellett, mennyivel ezen férfiú (Görgei) bír, behuny
ni szemeinket az emberi gyarlóságok előtt, sokszor, do kü
lönösen most, első polgári kötelesség. 
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ha mélyen meg vagyok győződve, hogy ily síkeres elő
nyomulás mellett, ha lent és fent bizalmas egyetértés uralko
dik, ha nem zsibbasztjuk s gyepgitjük egymást, kevés na
pok alatt tönkre zúzzuk az osztrák seregeket, a mikor aztán 
civakodhatunk magunk közt. 

Addig azonban csak harcoljunk kedves Móricom, és 
verjük meg az ellenséget. Tettem rendeléseket, hogy lovassá
godat, melyben nagy hiányt érzesz, kellőleg kiegészithesd. 

Megtörtént-e már? Válaszod elvárom. 

K o s s u t h L a o j s m. k.~ 

Ily szerepet játszván Kossuth, Perczel, Gorgei és mások 
közt, nem csoda, ha őt sokan egy finom jezsuitának tar
tották, ki saját céljára minden embert szükséges eszköz
nek tartván, egyiknek is másiknak is hizeleg, dicsérete
ket mond, alattomban egymás ellen ingereli a legjobb ba
rátokat is, örvend a hazafiak közti meghasonlásnak, hogy 
mig ezek maguk közt versenygenek, annál biztosabb lé
pésekkel haladhasson saját céla fölé. Ezen .képzete volt 
Perczelnek is Kossuthról, valahányszor ez Görgeit ma
gasztalta leveleiben,' miért is ilyenkor bosszúsan panasz
kodott meghittebb barátai előtt, mondván: „Ez a Kos
suth hidjétek el egy valóságos lutheránus; de mégis oly 
rövidlátó, hogy át nem látja, miszerint mi nem vagyunk 
oly bárgyuak, miként saját céljának vakeszközeiül föl-
használhasson," 

„O elég balgatag azt hinni, mintha én, az ő hadvezé
re volnék, s még nekem jutalmaztatásokról mer beszélni 
mint egy.ország fejedelme ! Nekem Kossuth elismerésé
re nincs szükségem; s ha 6' és lutheránus környezete nem 
akar arról meggyőződni, hogy én egyedül a haza hadve
zére és seregeim független parancsnoka vagyok, meg fo
gom azt nekik mutatni ama nyolc millió katholikussal, 
melyről Ő nem is gondolja, hogy a választás percében 
csak én támadjak föl! ellene szavazna. Egyébiránt te
gyen ő Görgeivel a mint akar, én az alvidéken cselek-
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szem ugy, a mint nekem tetszik, s esküszöm nektek; 
hogy a mint itteni hadjáratomat bevégeztem, rendet fo
gok tenni oda fön!a 

Ezen indulatos kitörésekből az, ki Perczeit köze
lebbről nem ismerte, azt gondolta volna, hogy fl talán 
valami ellenlázadási merényt forral magában, sőt sokan 
a törzstisztek közöl nem kis aggodalommal tanakodtak 
maguk közt arról; hogy ily esetben mitévők lennének? 
Egyébiránt a ki az ő lobbanékony vérmérsékletét köze
lebbről ismerte, az illy szavakat csak üres dicsekedésnek 
vette, s legtávolabbról sem tartott attól, hogy ezen férfin 
ki hazáját imádásig szerette, ily kisérletekre képes lehes
sen. — 

O ugyan azon .szándékkal indult Tittel felé Csurog-
TÓI, hogy mihely itt szerencsés véget ér, magát dictátor-
rá kiáltandja, s az egész visszafoglalt alvidéki fóldet fel
osztja párthívei s katonái közt; azonban amint útközben 
Kossuthtól — Kacson — ismét levelet kapott, melyben 
ez Görgeit szokás szerint gyalázta s irá, hogy „mióta e-
zen férfiú viszi a főhadvezérséget, aggodalom szorongat
ja lelkét"— Perczel azonnal felvidulván lemondott min
den tervéről; „csak Tittelt vegyük be—úgymond—szeg
re akasztjuk a kardot, s Pestre megyünk ugy-e fiuk, s 
majd csak ugy nyugalmasan theázgatunk a téli estvéken 
.át." — 

Perczel mindig azon hiedelemben élt, hogy ha Tit
telt beveszi, már megszabaditotta a hont, s Bácska és a 
Bánát meghódításával biztosítva lesz a forradalom töké
letes diadalma. Ezért ő nem kisebb lelkesedéssel fogott 
ezen hires darázsfészek ostromához, mint Sz. Tamás és a 
római sáncok bevételéhez. Harcai, melyeket itten vitt, 
semmiben sem jelentéktelen-s kissebb szerüek az elébbi-
eknél s bár nem oly szerencsések is, núndamellet tagad-
hatlanul a magyar táborozások fénypontjai közé tartoz
nak azok. Ezen ujabb hadjáratnál is oly tevékenységet 
/ejtett ő ki, mikép a harc előkészületeivel april 10-én 
már annyira lenne, miszerint Csurogról a seregek útnak 
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indulhattak volna; hanem a kellemetlen időjárás miatt 
még egy napig Vesztegleniök kellett. 

A kiindulás tehát april 11-dikén történt Zsáblyán ke* 
resztül. Ezen helység önként megadván magát, büntetle
nül maradt, feltűnő vala különösen az, hogy ezen hely* 
ség is, mint csaknem minden falu a Csajkás-kerületben 
erősen körülsáncolva volt. Innét Kacs felé tartván a sere
gek, útközben ágyudurrogások za varak meg a had menet 
méla egyhangúságát, mire rögtön riadó doboltatván, a 
hadak azonnal csatarendben állottak, s harckészen nyo
multak előre. Az ágyúzás azonban nem az ellenség, ha* 
nem a Péterváradról érkezett magyar csapatok részéről 
történt, melyek útközben összetalálkozván egy rác had
csapattal, ezt szétverek s az üresen talált helységet,kira
bolták. E közben egész rendben megérkezvén Perczel ha
dai is, a falu alatt tábort ütőitek. 

A kun lovasok és hunyadi huszárok látván a péter-
váradiak által nagyban folytatott fosztogatási műtéteit, 
oly kedvet kaptak legottan, hogy nem csak a helységet 
segitenének kiüríteni mindenből, hanem átuztatván egy 
a falu alatt levő 50—60 ölnyi széles vizén tul fekvő 
szigetre, innét az ellenségnek sürü tüzelése közt, több 
száz darab marhát és lovat áthajtottak. 

A faluba érkezvén e fáradságos s vakmerő kisérlet 
után, a gazdag martalékból azonnal vásárt ütöttek, mely* 
nek, minthogy az elszéledt lakosság miatt kelendősége 
nem volt, potya áron a faluban maradt néhány svábnak 
adogatták el. A falu rác lakosai innét is Tittelbe s a he
gyek közé vonták magokat, kiknek Sztratimirovics ke
ményen megparancsolá, hogy a közelgő magyarságot se
hol be ne várják, célja levén meggátolni, nehogy alkal
muk legyen a könnyen történhető meghódolásra. 

Kacs alatt meghálván a magyar seregek, ide Moso-
rinból Sztratimirovics Gyókó levelet küldött Perczelnek, 
melybe kijelenté, miszerint vitéz rác éz szervián hadai
val, melyek védtelenül egyetlen pontot sem fognak töb-
feladni, harckészen várja a magyarokat. 
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Ugy is történt. 
Mint látók, minden helységnél erős csatát kellé 

vivni a magyar seregeknek, hogy beebb nyomulhassa
nak, s különösen a szerviánok végső percig olíalmazák 
magukat. Sőt amint a magyarok előbbre hatoltak, még 
azon helységek is, melyek elébb hódolatot nyilvánítottak, 
mihelyt a magyar hadak kivonultak, mint Zsáblya és 
Csurog, újra föllázadtak s rettentő dühhel kezdték 
öldökölni s kinozni azon polgárokat, kik hátra maradván 
a magyarok iránt hajlandóságot mutattak. Még azon éj
jel Perczel egy másik levelet is kapott Mosorinból, mely-
lyett hozzá Petrovics Albert, bizonyos szerb őrnagy, azon 
kijelentéssel intézett, hogy fontos dolgok közlendése vé
gett értekezni kivánna a magyar vezérekkel, kérvén egy
szer smind^ hogy a biztosb találkozás okáért az előőrsök
nek utasítás adassék; különben, úgymond, meg fog har-
czolni a magyarokkal. A levelet egy rácz táborban rabos
kodó topolyai magyar ember hozta, ki a rác hadak állá
sáról azon hirt közié a tábornokkal, miszerint Mosorin-
nál az ellenség mintegy 2000-nyi fegyveres néppel s 12 
ágyúval várakozik a magyarokra. 

Perczel ezen levelekre mit sem válaszolt, hanem 
intézkedéseket tőn az ellenség bekerítésére, s más nap 
korán Szent-Iván fele nyomult az egész táborral. 

Szent-Ivánról az ellenség és lakosság azonképen 
mint Kacsról, egytől egyig kivonult, s valószínűleg a nagy 
rémülés és sietség miatt, mindenét hátra hagyta. A 
bácskai és bánáti magyarság, bár egy izben Perczel által 
már eltiltatott is attól, hogy a tábort követhesse, itt is
mét nagy számmal jelent meg s a helységet kirabolván, 
haza ballagott. A seregek itt megtelepedvén, részint azért, 
mivel a sáros esős útban igen eltikkadtak, részint pedig 
azért, mivel más napra Perczel ütközetet tűzött ki, mely
ben az ellenség egész erejével megkelle mérközniök, — 
nyugalomra bocsátkoztak. A magyar tábor átellenében a 
titteli hegyeknek, sőt ezeknek csaknem egészen alján, ü-
tött tanyát, mi alatt az ellenség a hegy tetején s Villo-
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va falu mellett ólálkodott, s folytonosan 'ágyúzott a ma
gyar előőrsökre, mit ezek tréfából csak néhány mozsár 
ágyúval viszonoztak. Ily ingerlő harcjátékban mnlt el 
csaknem egy egész nap, mely időt Perczel néhány törzs
tiszt kiséretében a hely szorosabb megvizsgálása s elő-
intézkedésekben, a népség egy része pedig Szent-Iványon 
dévaj mulatozás borozás és zsákmánytarlózás között töl
tötte. A préda böngézései közt itt találták meg a honvé
dek Dávidovics rác főtiszt tetemeit is, kit a rácok azon 
gyanúból, mintha ő árnlta volna el Sz. Tamást a magya
roknak, s ő lett volna a város elpusztításának okozója, ke
gyetlenül megölték, s testét a nélkül hogy elásták vol
na, mint valamely dögöt, a lelkészi lak udvarkertjébe 
dobván, s a férgek étkéül hagyták. 

Estvefelé kiki saját tanyájára vonult s a köyetke-
ző nap történendőiről tanakodott. Ekkor érkezett meg 
Szegedről egy üteg röppentyű, melyet Perczel Tittel ost
románál akart vala használni. 

Amint az éj beállt, a magyar előőrsök megkettőztet
ve járták Össze vissza a hegy alatti lapályt s kikémlék, 
hogy a hegytető erősen meg van rakva a legnagyobb á-
gyukkal, s mikép Tittelre azon irányban lehetlen lenne 
a betörés. 

A rácok ezenben minden oldalról szinte résen álltak, 
nehogy a magyar seregek által a nagy sötétségben meg-
rohantathassanak. Őrtüzeik folyvást lobogtak a hegy or
main s oly mesterségesen kezelék azokat, hogy a ma
gyar seregek mozdulatai s fekvésének hü kiismerésére 
nézve, biztos telegraph gyanánt szolgálnának. Hogy a 
magyar seregek ez egyszer nem a legcélszerűbb positiot 
választák ki maguknak, vagy hogy legalább éjjel változ-
tatniok kellett volna helyüket, a következmény mutatta. 

Más nap reggel (april 13-án) ugyanis, midőn még a 
magyar seregek a legmélyebb álom karja közt szende
regnének, a rácok ágyutelepeikkel a hegytetőről szép 
csendesen lelopódzkodtak, s a völgyben oly közel nyo
multak a magyar táborhoz miszerint a hadi sátrak egész 
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Sorát elsepernék, sőt magának Perczelnek hálószobájába 
Is behatnának a huszonnégy fontosok. 

Ezen véletlen meglepetést különösen előmorcditá a-
zon ügyesen kiszámított és sikerült csel is, miszerint az éj* 
jeli nagy sötétségben, néhány uhlán s magyar huszár ru-. 
hába öltözködött rác, kik magyarul is beszéltek, a völgy
ben Perczel előőrsei közé vegyültek s ezeket oly hirtelen 
körülkerítették, liogy mielőtt e rendkívüli zavarban hely
zetüket fölismerhették, vagy hirt adhattak volna, mint
egy 40-en már fogva voltak s elhusrooltattak. sEzen sze
rencsétlenek közt elfogatott a turszkyak közöl egy kapi- , 
tány is, ki azonban később megszabadult. Sikerülvén e , 
•csel, a magyar seregek iszonyú golyózápor és kartácstiiz-
közé szoritva, bosszús haraggal ugrándoztak föl fekhe
lyeikből s minden rohamdobolás nélkül harcrendbe á^ 
lottak, mialatt a ráczság Mosorin és Villova felől öldök- s 
lő harcot folytatott. Leírhatatlan ezen éjjeli csatalfép., 
Reggel két-három ^ra közt oly borzasztó sötétségben, . 
hogy csak az ágyú villámok cikkázó világánál lehetne lát-. 
mi az ellenség állását s mozdulatait, a ^golyók iszonyú 
zúgása, a vad lármazaj, a tábor után járó népség rém lile-. 
tes jajkiáltása, az össze-vissza futkosó kocsik zörgése, 
foarombőgés, s az elestek lános nyöszörgései közt, folyt^ 
kettőtől déli 11 óráig a rettentő harc, a mlclŐn az ellen<- f 
ség ágyúi mindég távolabbról bömböltek, * t az apróbb 
tűzfegyverek ropogásaj is gyérülni kezdtenek. 

Tittel a rácok legerősebb yédfala, ^ Duna és Ti-,T 
sza széles árkai közé sárva s háromszögű körbe szőri"tvi, r 
már a természettől, fekvése ajtai annyira megerősítve' 
van, hogy főleg vizáraó^ások alkalmával hozzá férni le
hetetlen. Ezen felül egy hegymagaslat, mely a város éj
szaki oldalát fedezi, s hátulról tv két országos folyam köztf 
gáthid gyanánt szolgál, megvivfyatlan yédfalat képeznek 
íkörötte. ' , ' . ' , / ' '. V .",.',' ] ., \ 

A bejárás hozzá csak egyetlen gáton/vezet, melyet 
két oldalon átjárhatatlan mélységű láp nyaldos. Ezen gá-
tot a ráeok.ketté metszvén, a nyílás partjait nagy számú 

4 
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s a legnagyobb ágyukkal rakták meg. A harc rettentő vi
adalmai közt a magyar seregek, a nélkül, hogy a veszé
lyes hely fekvését ismerték volna, egész ezen gátszáka
dásig nyomultak már, midőn a rácok megsokszorozott: 
erővel s ellenálhatlan ágyutüzeléssel nyitják meg a csá* • 
tát. 

A magyar hadsorok már már bomladoznr kezdenek 
a mikor ÖrÖmragyogó arccal kivillan a feljövő nap s 
mintegy szövetséges eleme a szabadságharcnak, bevilá
gítja a csatatért. A magyarok azonnal tájékozzák magu
kat s ágyuvillám és golyózápor közt omlanak az ellenség 
nyakára mely ki nem állhatván a szuronyok hatalmat,hát-
rább-hátrább vonul. 

Mosorin felől Forget dandárnok kerekedik az ellen* 
ségnek, s mintegy forgószél közzé csap a tántorgó rác 
csapatoknak, — mialatt egy golyó őt is leejtvén lováról, 
Gál ezredes s hadosztály parancsnok-siet támogatására, s 
az ellenséget* egészen a mocsáron túli sánczokig kergeti. 
Mosorin felől pedig Mihalovtcs dandárnok működik a ma
gyar bajnokokkal, mig más részről a kovili erdőségnél 
Irinyi Berta üldözi huszáraival a szerte futarríló ellensé
get. 

Perczel, ki maga minden ponton megjelen slélek-és 
bátorsággal iiolti hadait, ujabb támadást intéz legottan, 
az ellenséget TizŐbe veszi, egész Grárdinovácz alá nyomul, 
s a helységet porrá égeti. A rácok erre Tittelnek nyomul
nak s fegyverre riasztják az egész benlevő népséget, s íé
iül a hegyormokon ágyúikkal ujabban dolgozni kezde
nék. A magyar hadak azoíiban megelégedvén azzál,hogy 
visszaverték az ellenséget, d$ felé Szent - Ivánnak 
kezdtek takarodni, s a falun innen-a kácsi ut hosszában 
tábort ütöttek. A csata ekkép délre teljesen be vala fe
jezve, s Kovíl és Villova holtakkal borított mezején a 
magyar hcfseréuy oly emléket hagyott maga után, mely, 
inig ott egyetlen rác élend, Tittél első ostromának hire 
el nem enyészendik. Forget őrnagy, Szabó István alezre
des, Ragusz Sáodor huszárkapitány^ Schauschek Pál, tü-
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zérhadnagy s különösen Kölgei János Őrnagy voltak e 
4iap hősei. 

Tagadhatlan, hogy a győz«delemben egyik fél sem 
osztozott ^teljesen; mert bár a legkedvezőbb harci álló* 
másokat ők foglalák el a csatában, még is ők ronulának 
vissza először, — midőn más részről a magyarok is, — 
csata után Kovil- Szen-Ivánt azonnal nagy sietve hagyák 
el, mi bizonyára ha többet nem, anynyit legalább is muta
tott, hogy hirtelenében ilykép nem igen kívánkoznék 
még egyszer megmérkőzni az ellenséggel, mely #-csatában 
Jkétség kívül tekintélyt vívott ki magának, 

- ->l 
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Szént*Tamás v é r e s o s t r o m a ; P e r c z e l b e v e s z i « 
f e l d ú l j a a v á r o s t . M e g s a r c o l j a H o d s á k he lysé 
gét . Had i és p o l g á r i i n t é z k e d é s e k a hadi in t éz 
k e d é s e k a k ö z b i z t o s s á g és r e n d érd ek-é ben. Per

c z e l f e n y e g e t ő l e v e l e K o s s u t h o z . 

Bár a chronologiai rendben később, az alább közlen
dők összefüggése miatt ínég is, érdekesnek tartjuk itt 
Szent-Tamás hires ostromának történetét rövideden meg
ismertetni. 

Kis-Kéren 1849-dik év, april 3-kán, a protestáns 
lelkész házánál, hol Perczel és táborkari személyzete már 
egy pár nap óta tanyázik, kora hajnalban szokatlan ké
születek zaja veri föl az éji nyugodalmat. A nap nem va-
la még látható, s csak az úszva feldomborodott fejér föl
legek láták tüzvilágát, annak ragyogó sugaraiba fürösz-
tők hattyuszárnyaikat, a midőn & barátságos lak sötét 
tereméiben egy nyolcvan éves agg lépdelt alá- s fölfelé, 
több izben nyugtalanul megállva Perczel hálóterme ajta
jának előtte, s várva annak kijőve tét. Perczel szokott é-
lénkseggel kilépvén, fejére nyomja sárga zománca süve
gét s , j ó r e g g e l t " mond a komoly agghoz, kinek 
hosszú ősz haja mint hótól borított lomb terültüsztes ké
pére s kinek szemében a szólni vágyás és bizalom nemes 
fénye lobogott. E tisztes agg H a j n ó c z i J á n o s volt, 

J^ ház vendégszerető ura, s a helység protestáns lelkésze, 
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kinek nagybátyja 1794-ben mint a Martinovics psszees:-
feüvesének egyik főtényezője s intézője, vérpadon mujt 
vala ki a szabadság ügyéért. „Uram — szól ezen agg 
Perczelhez— ma beveheti Szent Tamást; biztositom ,ö»& 
hogy az ostrom sikerülni fog." * | 

„Beveszem, s feldúlom azt, — válaszolja hevesen 
Perczel — vagy romjai közé temetkezem magam is? jer-, 
»e Hannibál esküjét tevén le öreg barátom!" 

„De uramT—folytatja Hajnóczi, mi alatt kémlő sze-. 
inéi végig futják a szobákat hogy nem hallja-e valaki — 
a harc csakúgy sikerülend, ha tanácsomat követi, s ^ 
tigztek bátorságában bizhatik." -.-•'••. •*j 

„Mit, a tisztek bátorságában? — kiállt fel Jüzesen; 
Perozel — én a gyáva tiszteket agyonszúrom magáin." , , 

„A csata után már késő lesz uram — viszonozza 
Hajnóczi, s Perczeit bevonja a mellék teremj)^ hol a dol
gok állásáról következőket adja elő. ; , , 

„Szent-Tamás belviszonyairól az ellenség,és ottani 
lakosság állásáról s szelleméről a legbiztosb tudósításaim 
vannak. A rácok ugyan elég számmal vannak mosta. 
városban s fegyverrel s ágyukkal bőségban ellátvák; ha-
n*m a tisztek annyira meghasonlottak egymás köz^ hogy 
a népnek semmi reménye se volna a győzelemhez, y&zen 
idegenek pedig, kik a városba kerülvén Vtt letartóztat
tak, alig várják az ostromot, hogy a magyarokhoz át
szökhessenek." , y

 t 
„Jól van öreg, jól, csak folytasd tovább—-szól köz

be kandi türelmetlenséggel Perczel. 
„íme a rácok önvédelmi terve is — folytatja Hajnó

czi — melyet egy barátom által szereztem meg,ki Szent-, 
Tamáson lakik; de ki magyar érzelmű férfiú," 

S$z$el átnyújtja a tervet Perceinek, ki azt végigte^ 
kintyén, vállat veregeti, az öreg lelkésznek: „derék öreg! 
ezérf egy f^lnt érdemelsz j már így győzni fogunkT."; , 

„Még nem uram, — válaszolja Hajnjjczi -U még e-f 
lébb a tisztekkel kellti/sztá^jőnif mert amint (Sáspa
ri cH Kiüt táWri lelkész barátomtól megértettem, ezek 
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titkos tanácsot tartottak maguk közt az éjjel, s elhatáro
zik hogy harcolni nem fognak. 

Mintha villám sújtotta volna le e szavakra Perczeit, 
annyira megdöbbent, s több mint öt percig nem tudott 
mérgében magához térni. „Tehát ismét árulás £*-—mondi 
végre elfojtott hangon. „Szegény haza, téged az árufás 
rontánd meg utoljára is." S ezzel sebesen- kimenvén * 
szobából, lóra veté magát és segédei kiaéretébett kirobov 
gott a tábormezőre. 

Csendes elmélyedésbe volt még az id# ekkor is, s a* 
hajnalpír nyugvó világánál bibor színben úszott a Kis^ 
Kér és Szent-Tamás közötti puszta sík; — csendes,mint
ha az ÖTök álmodás varázsvesszeje némította volna el » 
színhelyet, hol egy maroknyi nép temetkezési helyt né
zett ki magának. De amint Perczel s kísérete döbörgő 
paripáikon megjelentek, legottan talpon álltak a seregek 
s a harc és győzelem ingere ellopá álmaikat. Perczel, Gál 
L á s z l ó ezredes sátoránál állapodott meg,leszállt büsz-
ihénjéről s néhány lépésnyire a többiektől, rövid párbe
széd után, midőn Perczel épen ismét kengyelvasba szőri* 
tá lábát, s e szavak valáhak hallhatók: 

,„Tehát megkezdhetjük a csatát?" kérdi derült arc
cal Perczel Gál ezredest. 

„Megkezdhetjük uram azonnal; én fejenmel bizto
sítomönt a tisztek hűségéről," — felefeemez^ kinek ke
zeit Perczel megszorítva, tova nyargalt 9 eltűnt a hadso-
rök között. 

A kétely melyett Hájnóczi nem alap nélkfátámasz
tott, el vala oszlatva; a tisztek megnyugodtak Perczel! 
vas akaratán, s rövid habozás után, bár nagy vakmerő
ségnek s szándékos embermészárlásnak tartották is Sz.-
famás ez alkalommal, s ily csekély erő véli ostromlását, 
elhatározáfc, hogy követni fogják vezérükét s részt vesz
nek a harcban. S hogy ezekkép történt, egyedül Gál 
Lászlónak lehet csak köszönni. 

E párbeszéd után derülni kezdett a láthatár, s a 
nap sugarainak arany himzetü szárnyai az ég kékjén 
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hosszan elnyultanak és világosság lett. Közzaj váltotta 
fői a hallgatag csendet s az imént szendergő honvédek 
ezreiből, mintegy bájütésre irtózatos emberfalak kezde
nek alakulni; mozgott mindenki az ostromló eszközök- . 

. kel, lábtók támasztattak, s az ágyuk Szent-Tamás sánca 
alá vonatának; oldalvást pedig tompán nyerítenek az er
délyi mének s vastalpaikkal haragosan kapáltak a fold-

, nek porában, mialatt kavargó szélvihar kerekecíék a pusz
ta kietlen határán s Szent-Tamást annyira befelhőzé a 
mező muharával, mikép annak magas tornyai alig látsza
nának, mintegy jósjeleül annak, hogy ezen városra a jö-

- vö nap koránya már csak a rom és pusztulás sötét boru
ja köfiít száll alá. 

A magyar seregek mindinkább közelebb nyomulnak 
, Szent-Tamás sáncaihoz, és mármár emelik a kanócot, 
hogy életoltó bombákat röpítsenek az ellenséges városra; 
de Perozel türelmet parancsol; mivel azon rác követek, 
kiket ő Verbászról oly felszsólitással küldött vala üde, 

r hogy a lakosságot önmegadásra bírják, még mindez ide
ig meg nem érkeztének. 

Azonban az idő halad, s a forgószél ördögtáncot jár 
a mezők bokraival, haragosan sípolva önmagának; do a két 
ráo, kiket Perczel követségbe küldött, még sem érkezek. 

Ezenben a ráczok is felhordják ágyúikat a sáacor-
. xnolcra s elborítják a töltéseket és vízpartokat Perczel 
, látja, hogy hiába vár békeköveteket, tehát int tiszteinek, 
s harcra riad a dob. 

Erre megdördültek az ágyukT a seregek előbbre nyo
mulnak s megkezdődik a harc. Perczel Miidós, a hadve-

. zér öregebb testvére s alezredes, a kis-kéri oldalról egy 
dandár honvédséggel legott megszállja a csatornái hidfő 
mellett készített redoutot, mig a másik oldalról két dan
dárral, Gál ezredes Verbásznál, a csatorna s Bara víz 
közötti erősítési vonalt támadja meg, s kezd élethalál har
cot. 

Még alig nyolc óra, s már a csata folyik: a fegyve
rek ropognak s a hadizaj és halálhörgések fájdalmas 
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hangjai összevegyülése, borzasztó harmóniát fejtenek kí* 
Vérmezőn. Az ellenség engedni nem akarr s bősz indulat
tal feszíti minden rác a golyók záporának mellét; méĝ  
utólsd vonaglásábári is föl-fólemelkedik a földről, üt és 
szifr jobbra balra, mintha magán az enyészeten is győze--
délmeskedni akarna; de áll rendithetetlenül s a kétség
beesés ércszoborrá változtatja mindenikét, mely helyé
ből nem mozdul, s melyet golyó nem fog. Már két 
óra óta folyik ekkép a harc, és még kétes a diadal. Ek
kor Pérczel Miklós rohamot parancsol dandárának, mely 
mint villámokkal terhelt felhőszakadás omlik három ol
dalról a hídfői sáncokra s elfoglalja azt a rác testek hal
mai közt. Más oldalról a 3-dik számú huszár ezred két 
szakasza, melyettSárpi főhadnagy vezénylett, két lovas
üteg ágyú segélyével, az ellenségnek Túrja felől oldalba 
intézett támadását veri vissza vitézül, mire a haro csakha
mar ismét megújul, minden oldalról dörögnek az ágyuk 
s az apró fegyverek szakadozott ropogása oly rémitő zaj-
zal tölti be a léget, mintha meny és föld összeomolván,, 
az egek szakadását hallaná az ember! A rác harcosok 
vadállati bőgés és ordítozás között rohantak a szuronyok 
hegyére, kiparancsolták a városi lakosságot is, melynek 
részéről a csatázok buzgalma a hősi halálmegvetés s eli-
szántság legritkább jeleneteit mutaták s oly határozott
sággal tárták magukat, hogy immár kétséges volna, ha 
valjön sikerrel végződik-e a megkezdett ostromharo. E 
közben Kis-Kér felé, a temerini hídfőnél álló sáncokban 
a magyar 'kartácsok iltal egy bódé felgyújtatott, mire az 
ostromló seregek azon osztálya, mely a csatorna jobb 
pattján vala felállítva, a sáncok ellen rohammal indult 
meg, s aztán a jobb oldalon csatárláncban álló szegedi ön
kéntesek előbbre mozdulván a sáncokhoz, iszonyú go
lyózáporral fogad tatattak ugyan a rácoktól; de látván 
ezen csapat lelkes vedére F ö l d v á r i hogy az ellenség 
sorai e ponton már annyira megritkultak, mikép azt visz-
szanyomni nem volna lehetetlen, kezébe ragadja a csapat 
zászlóját, föllép egymaga a sáncokra s elkiáltja magát: 
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„Utánam a ki magyar!" Erre az egész csapat utána ro
han vezérének, öldöklő viadalt kezd a sáncok tetején a. 
rácokkal s hősileg visszaveri ezeket. 

Mig itt az öldöklő harc folyik, leebb a csatorna szé
lén hasonló elszántsággal küzdenek a tűrszkyak, kik a 
sáncokat áthágva mindinkább beebb nyomulnak a város
ba, s irtózatos öldöklés közt hatnak előre. Ily helyzetet 
nem lehetvén sokáig kiállani, a rác hadak megfordultak, 
utánok rémült jajgatás közt a kétségbeesett lakosság; rög
tön fölélednek a csöndes kihalt csinos házsorok, ezernyi 
munkás kéz iparkodik a bomladozó hadlábat támogatni, 
de mind hiába, a zavar és rémület mindinkább növekedik, 
a magyar csapatok már három oldalról tódulnak be a vá
rosba, az ágyuk ismét megbődülnek, s a szent-tamási 
magas torony és a város több utcáit lángok borítják eí. 
A verbászi oldalon levő jól készült sáncok ellen pedig, 
különösen a csatorna balpartján, hol a rácok főereje van, 
a vázák, az 5-dik és 8-dik zászlóaljak folytatják még az 
öldöklő harcot. 

P a p p János vázaezredbeli hadnagy közébe rohan
ván vitéz csatáraival az ellenséges tömegnek, rögtön ha
lálos sebet kap s feje levágatván a szerviánok által, holt 
teste elhurcoltatik. 

Az ágyúzás és kartácstüz ez oldalon még folyvást 
tart, de az ellenség bár mindinkább ritkulnak sorai, moz
dulni nem akar. Ekkor Gál ezredes rohamot parancsol 
a saját vezérlete alatt álló 5-dik zászlóaljnak, lajtorjákat 
támasztat a sánczoknak, hősileg visszanyomja az ellen
i g egyik részét, másikát pedig több ezernyi népséggel 
a csatorna hullámiba fulasztja. Még csak a hidfő-sán-
con tartja magát az ellenség némi maradványa, hol a dü- t 
hös szerviánok a hid alá rejtőzvén irtózatosan tüzelnek a 
keresztül tóduló honvédekre. De sokáig már itt sem tart
hatják magukat s kegyetlenül utolsó emberig felkoncol
tainak, vagy a vizbe hányatnak. 

A fősánc győzedelmes bevétele eldönté Szent-Ta
másnak sorsát. A magyarok, kik immár minden ponton 
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diadalt vívtak ki, vissza tar tózhatlan erővel gázolnak ke-
.resatUl^ láng füst 3 golyóözön ̂ közt áz utcákon, hol a két
ségbeesett ellenség torlaszokat emel s uj harcot kezd 
minden egyes ház küszöbén. 

A lángok ézenben mindinkább terjedeznek, s a há
zak padlásáról, ho'sra a lakosság egy része rejtőzött* rémi
halálzaj s jajkiáltással telik még a város; nagy része a 
megélőknek itt sül meg rettentő kinok közt,másika hogy kö-
Hyebb halált találjon, a Bara folyamába veti magát. A 
nagy szélvész borzasztó alakban ragadta szerteszét a lán
gokat s a pusztuló város fölött mintha ördögtáncot járt 
volna. 

Alant pedig a döledező falak közt még mindig folyt 
az öldöklés és a város nagyszerű kirablása. A katonaság 
íevetkezé emberi érzelmét, s boszútól lángoló minden 
szenvedélyét megoldá a pusztító harc között. Délben T2 

•órakor már nem vala Szent-Tamás, s e hires város, mely 
néhány napok előtt büszkén nevezte magát „szerb-őr-
n e k," most romok között hevert. 

Roppant vala azon szerencsétleneknek száma, kik «-
zen ostrom alatt elestek. Utcákon és a város környékér* 
több mint 3000 halott borította a harci tért; a csatorna és 
^Bara vizébe pedig, hová szekerestül s egész családostól ro-
íiantak a menekülők, különösen nők és gyermekek közöl, 
legalább két ezer egyén lelte borzasztó halálát. A kik 
végre még életben maradtak, a magyar csapatok üldözé
se közt Ó-Becse és Kuczuru helységek felé futamodván, 
a halál torkából, a fegnagyobb ínségbe voltak kénytelen 
rohanni s ismét több ezerén az éhség és betegség gyászos 
martalékaivá lenni.Ezen boldogtalan menekülők közöl csak 
néhány száz sváb ifjú jutott ohajtottabb sorsra, kik tud
niillik a város ostroma alatt átszökvén a magyarokhoz, a 
harc után hazájokba, szüleik karjai közzé vonulhattak. 

A rácok ugyanis, hogy a szent-tamási haderőt men
nél inkább szaporítsák, arra kényszeriték a vidéki sváb 
helységeket, hogy újoncokat adjanak; s a kik vonakod-
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t&k parancsukat teljesitni, azon ifjakat érő-zaiosan elhur-
eolák, szüleiket pedig kirabolták. Azonban ezen ifjak,-
kik aztán saját véreik ellen is kényszeríttettek öldöklő 
harcot folytatni, alig várván a szabadulást, a jelen ost
rom* alkalmával csak vak töltéssel tüzeltek a magyarok* 
ra, *- mint imént emiitők az első kitöréskor átszöktek és 
rabló*zsarnokaik ellen fordultak. Ezek beszélek, hogy a-
zon ícfö alatty mig ők Szent-Tamáson fogva voltak, a. rá
cok mmdazon magyaroknak, kiket elfogtak, fejeiket el* 
vágván, testüket az ebeknek hányták, sokat pedig eleve
nen megégettek. Igazelja pedig ezen eladást ama körül
mény is, hogy a szent-tamási sáncok belülről számtalan 
emberfejekkel' voltak körülrakva, melyek hogy minden 
bizonynyal csak magyar fejéi voltak, saját szemeinkkel 
láttuk. Ily cannibali kegyetlenkedéseket) üzven e város 
népe a magyarságon, nem csuda, liogy az ostrom hason* 
ló kegyetlenséggel* ment véghez, s Szent-Tamás földig 
lerontatott. 

Sötét emlékezet etviraszt azóta a vertettek e borzasz
tó színhelye fölött. A íezajlott viharos napok távolában' 

, ezer, meg ezernyi lelkek tűnnek föfa gyilkos harc és lán
gok iszonyú árjából azon ember efött, ki a dúló csatában 
jelen volt. Sápadt, vérhagyott alakok, bűneik homlokok
ra irva, kiket megátkozott erőszak kényszerite egymásnak 
iszonyú vétektudásokat elmondani^ s nem beszélni egyéb
ről mint elkövetett szörny tetteket, nem hallani egyebet, 
mint a kétségbeesett megbánás szavait. És a földönfutók 
jajkiáltásai kiket öldöklő félelem s én&aláF kergetitek^-
mintha most is zúgnának az emléktelen sirhalmok alÓl*> 
hol annyi bün és fertelem, ártatlanság és eíény, együvé 
temetvék. 

Borzasztó, valóban iszonyú képe a multaknak!. . . * 
Rettentő egyenlőség a sírok éjjelében, hol az áruíók és 
honnak porai összekeveredve nyugosznak! 

Csak egyetlen vonás, egyetlen fénypontocska e harc
nak fergetegéből, mi a visszaemlékezés s e szörnytettek 
látásától rettegő lélekre szelíd gyönyörrel hat. Ez egyet-
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len fénypent-: a diadalérzet,. a Hős önelégültség magasz^-
tos szemleléte. 

Mily szentesült öröm minden honvéd arcáig meny
nyi büszkeség a küzdők kebelében*, kik Sz.rTamás rom
jai mögött mint megannyi félistenek megmagyarázhatlan 
kéjével az elégtételnek — nézték az e»yészet munkáját. 

Igen, a magyar nép diadal-érzetének dicső szemlé--
lete-€sakf ez egyetlen fénypont, mely a szívfagyaaztó 
látványok e rokoli helyén, időn s enyészeten túl fönra-
gyogni fog, hogy tanulságul szolgáljon örökre mindazon 
vakmerőknek, kik igaztalanul akarják bántani a magyart! 
Igen, ragyogd és dicső e dialmak szemlélelete; mert a 
megbántott hőserény, miután méltó elégtételt szerzett ma-
gáiiak minden eddig elkövetett égbekiáltó jogtalanság s 
embertelen erőszakoskodásokért, — miután becsülettel 
bevégzé munkáját a harcmezőn, hüvelybe bocsátva, fegy
verét, leeresztve szuronyat s csata után nem öldökölve 
ártatlan s bűnbánó vagy magukat önként megadó pol* 
gárokat, nem kinozva, miként a rácok cselekvének test
véreik ellen; hanem nyugodtan s nagylelküleg várva a 
megismerés és hódolat jeleit, nyilt karokkal fogadta a 
megtérőket, s szabadon bocsáta sorsának mindenkit, ha
csak becsületszót igért, hogy tesvére ellen fegyvert nem 
emelend többé. - . . . . - ' ; 

Amott a feldúlt város túlsó részén, éjszakra a Krivaja-
melletti szabad téren áll még a győzedelmes magyar had, 
mely mint a bajban és méltatlanságok közt türedelmes, 
mely mint a vészben győzedelmes és nagylelkű istenségr 
a részvét legőszintébb fájdalmával nézi a. szerencsétlen 
néptömeg kinos szorongásait, százakat és ezereket bocsa t-
gat szabadon, útravalóval látja el az éhezőket, befedi tes
tét a didergőnek, mondván: „menj és boldogulj a mint 
tudsz; én nem kivánom vérét a védtelennek; de tanuld 
szeretni a hont és szabadságot, ha hasonló sorsra nem ar 
karsz még egyszer jutni. "... . . .» 

A nők és gyermekek leborulva csókolják lábait a 
nemes szívű harcíiaknak, s áldást és hosszuéletet kiváu: 

Digitized by Google 



Cl 

Vk távoznak á nagylelkű ellenség táborából; aférfiak és 
ifjak pedig, kiket megkímélt a halál, s most csoporton-
kint a győzők hatalmába élve kerültek, látván a magyar 
hadak ezen meglepő emberszeretetét, önként beálltak a 
*zabadságbajnokok soraiba, átkozván elcsábitóikat, kik 
Ükét a közös hon ellen pártütésre vezeték s kényszeri-
ték.— 

r Ilyen volt a magyar harcban és harc után! 
i D* vessünk még egy tekintetet Sz. Tamás romjai kö-

.zé, hol a csata és pusztító förgeteg elvonulta után is, mint 
tengervész után a nyugodni nem akaró hullámok közt, 
folyvást tarkábbnál tarkább események zajlanak. 

A gazdag és népes szép város, korombarnitott a fe-
*lélnélküli csonka fajaival mintegy nagy koporsó, vagyin* 
kább régi elhagyott temető — néz ki a kietlen sivatagban! 
A bedőlt házak fekete falai mint megannyi emlékfa elha
gyott sírhalmok felett, melyeknek zöld hantja kiveszett. 
Már csak itt ott emésztődik néhány gerenda, házibutor és 
.szarufókon .az irigy láng, és az utcák sorai annyira borít
ják holtakkal, hogy járni is alig lehetne miattok a néző
nek. ' 

. H o s s z ú kiterült tetemek az utcák véres porában? 
kiknek némelyikén még most is ég á ruhadarab; s kik
nek némelyike még halála után is égremeredő kezekkel 
látszik ragaszkodni az élethez; egyik hallgatag merev 
arc, kínosan felnyitott szemekkel, mindenkinek szemébe 
néző f másik arctalan összetépett test, melynek nem tud-
nthol yan feje, hol tagai? itt ott megmozdul néha ésnánx 
iudni hogy mi ? majd kínosan vonagld képtelen tenne
tek^ egy*égy szétzúzott fő, egy elszakadt kár, mely tih> 
rel^kezében, távolszórva fekszik a test derekától; .ismét 
Tiágyíihálom megfakult embercsontok, tj&rt fegyvérdará,^ 
boks a nyaktól elvágott vérző nagy fejek,úiioponyák: 
& müy csudálatos és mégis jellemző tarkaság! Még e koí-. 
pomyákon is látszik: hogy níeíyik voltf*iiragyari.Ak)kca. 
kemény vásagyu koponyák, öt hat hasadással Jíomlokai-; 
kon, mig a többi koponyák egyetlen céapással tarkókon?, 
bezuzvák. 
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Padlásokon, pincékben s almáriomokbah megégett 
•eimbertetemek, melyek közt a férfi nőruhában, a nő pedig 
férfiruhában; tömérdek pódgyász, s házi eszközök utcá
kon s kertekben elszórva, miket -eldugni vagy eltenni 
nem lehetet. Tehenek, lovak, sertések s ebek az ólak és 
iatáiókban megsülve; a Krivaja partján pedig számtalan 
hátrahagyott kocsi, ló, marha, gabna, ágynemű, ló és lár
mák, melyeken a táborral járó vándor magyarság oszto
zik* mélyet falvaiból az ellenség kiűzött, s most csakúgy 
élősködik ha zsákmányhoz juthat 

Amott egy huszár voncol maga után összefűzve 
7—8 darablovat s barátságosan kínálgatja darabját 2—̂ -3 
húszasért; itt egy baka hoz nagy kosárban összehányva 
mindenféle asztali s éteszközöket, árulván a kikkel talál
kozik egy pár itee borért; majd egy szegedi nemzeté* e-
niel hátán örömtől kigyúlt arccal egy kosár húszast a 
mészárszékből, ismét számtalan asszonyok és leányok
kal találkozik az eiriber, kik ágyneműt, gyolcsot 4B ruha
darabokat uordának a szekerekre; mások végre kényel
mesen válogatnak a kocsik szekerek és hintókban a Krî  
vaja folyam partján, hol az ellenség elmenekülvén min
denét hátrahagyta, csakhogy életét megszabadítsa; néme
lyek pedig sapzsi dühhel keresik föl a pincéket és tar<-
talomdus hordókat hengergetnek az utcákon s holt teste
ken keresztül, mialatt a bor hevétől fellelkesülve vidám 
zsibajjai töltik be a levegőt. . 

így múlik el az egész délutáni idő, miután * vezé
rek parancsára nagyobb óvatosság okáért éjszakára őr-
esapatok állják el mindenfelől a város határát, s a tábor 
a Krivaja melletti szabad térségen nyugalomra bocsátko
zik. Más nap Kis-Kérre és Verbászra vonul ismét az ê -
géiz tábor sa maga rendbeszedése és halottainak eltakarí
tásával foglalkozik egósa dél előtt. Oáspt fr ich Kiüt 
ikes beszédeket táti a halottak sirhalmainál, mire álar
cok elkomolyodnak; szelíd könyözön patakzik a vitéaek 
saemeiből; xnagtora emelik kezeiket és hangos imát mon
danak a tábori lelkész után. 
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Perczel ezután szállására rendelvén a nap hőseit, 
köszönetet mond mindnyájoknak egyenkint, nemes önfel
áldozásaikért s jutalmakat osztogat a jelesebbeknek. Ott 
áll a balnokok koszorújában a kisded termetüf de retten-
hétlen lelkű F ö l d v á r i , ki első tört keresztül Sa-
Tamás sáncain; mellette a bátor ifjú J e s z e n s z k y 
Földvárinak méltó hadsegédje ; balra tovább a 7-dik hon
véd zászlóalj vitéz kapitánya B a c h , ki a csatorna 
mentében balról harcolt oroszláni bátorsággal az ostrom
lók között; jobbra pedig szerény önérzettel mereng a 
-derék Turszky zászlóalj bős őrnagya: R u i m a n n ' t 
P e r e z e l M i k l ó s a tábornok testvére. Perczél 
MÓY mellett pedig, a bajnokok félköre előtt fejedelmi te
kintettel s boldog örömérzetben e hősök látásán gr. B a t-
t y á n y Kázmér teljhatalmú kormánybiztos, ki maga 
is jelen volt a legnagyobb tűzben s ki szinte a legnagyobb 
jatalomra lett volna érdemes, ha magas lelke mindennél 
i nagyobb dijnak nem tekintette volna a haza diadal-
mát. 

Ezután barátságos lakoma követi a megható hadi ünne
pélyt, s lelkes felköszöntések hangzanak ahaza,«a szabad-
ság^gy üdvözlete, Perczel Mór, Batthiny Kázmér s több 

^mások éltetésére. 
T>éhitán hódolattevésekben tölt e>l az idő. 
Szent-Tamás elestének hire ugyanis annyira élrémi-

/niité a még r-ácokkal cimboráskodó helységéket, hogy a* 
zönnál tJnként ^fényes ktfldöitséggekkel járulnának Per-

* czelhez, hódolatukat nyiivánitandók a magyar kormány 
liránt. Ezen küldötségek közt Hodsák német Ttözség is 
megjelent a maga előjáróival s kegyelmet esdekelt a ma-
gyároktól. Ezen község volt az, mely a múlt évben saját 
járasbiráit s más kilenc magyar érzelmű egyéneket a kú-
lái vérbirá^gnak kötözve átadott, « kiket az a le^ke-
gyetlenebbül kivégeztetett. Perczel komolyan megdorgá
ld e lázadó község küldötteit, s büntetésül súlyos hadi* 
sarcot, vetett ki a helység lakóira, kimondván egyszers
mind, hogy ezentúl: ha csak legkisebb jeleit fopaszta-
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laridja is az ellenséges indulatnak, azonnal földig leront
ja a helységet s lakói közöl még a csecsemősnek sem ke
gyelmez. 

Hanem számos helységek küldöttségei érkeztek e* 
zenben azok közöl is, melyek már korábban hűséget es
küvének a magyar kormánynak, keservesen panaszolván, 
hogy a feldúlt falvak lakói rabló csapatokká alakulván, a 
legnagyobb szabadosságot kezdek mindenfelé űzni, és sem 
vagyont sem személyt nem kiméinek. 

Perczel a fölbomlott társasági rend ezen fenyegető 
mételyét az által véle orvosolhatni, hogy főleg azon pon
tokon, hol ezen, az erkölcstelenség Örvényébe vezető fe
jetlenség leginkább dúlt, katonai erőt küldött, s a békés 
polgárok személyét és vagyonát ennek szigorú ótalma a-
lá helyezte ; Battháiiy Kázmér más részről, a meghódolt 
helységek s városok küldötteinek befolyásával megye-
gyülést tartván, a polgári ügyek kezelését s a benső rend 
föntartását, több e végből kinevezett bizottmányoknak 
hagyta meg, melyek a körülmények szerint utasításokat s 
rendeleteket, valamint szükség esetében végrehajtási e-
rőt is, a most nevezett teljhatalmú kormánybiztostól nyer
tének. 

Körülbelül egy hónapra ezen események után, kö
vetkező levelet inditott P e r c z e l K o s s u t h o z : 

Z s o m b o l y a, 1849. maj. 2-dikán. 

Az ország kormányzó elnökének! 

Tegnap estve ide érkezem Bem tábornagygyali szemé
lyes értekezés végett. Ma 11 órakor vala őt szerencsém elfő-. 
gadni: Mielőtt értekezletem eredményét közölném, szükséges
nek tartom véleményemet hazánk belbékéje helyreállithatás* 
végett közölni. ' . . r • r; 

A sok kormánybiztos, mint többnyire ügyetlen, ia varosai 
ban halászni szérettf, háborúban helyénkivüli s az ország 
financiális állapotát terhelő szinte káros egyéniségek, hovahá-
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marább megszüntetendő. A rendes polgári hatalom mindenütt; 
activitásába visszahelyezendő, vagy alJurtandó* Addig pedig le
gyen inkább hadi hatalom a megyékben, mikép az amúgy is 
mindenütt minden dispositiók dacára a dolgok természeténél 
fogva elöálla. Továbbá: 

Valamint a fegyveres kézzeli elfogott és elfogatható e-
gyónek ellen a legszigorúbb hadbirói eljárást tartom elkerül-
hetlennekj ugy más részről politikai vélemény miaty, bár ez 
ujabb országgyűlési határozatainkkal merőben ellenkezőleg 
nyilatkozzék is, annálinkább passiv viselet miatt per befő gáta
sokat elrendelni, vagyont elkoboztatni: épugy vétségnek, mint 
meggondolatlanságnak tartom. Sőt még azt is kijelentem, hogy 
gonosz és politikátlan cselekvés leszen oly egyéniségeket is ül
dözni, kik polgári hivatalt viseltek az ellenséges uralom alatt. 

Jaj a nemzetnek, ha illyesmiben keres orvoslást! Még 
akkor is jaj, ha minden ellenség megtörve, annál inkább 
még; most, midőn a győzelem csak megkezdve, de sok ktiz^ 
deni, szenvedni yaló van mé§ hátra,, mig égésben bevégez
ve leend. ' , ' 

És ki akarna itt büntetni? A volt minisztérium tagjai, 
kik maguk is már akkor áruló és á , legrosszabbat elkövető 
zsarnokokat szolgálták s támogatták t \vagy a képviseleti ház, 
mely ismét á minisztériumot istápblá ; a nemzet idejét élp&-
zarlá, erejét elsorvasztó politikájával ? Vagy azon tagai a had-
seregnek^ kik januárban proclamatiót 'merének kibocsátani a 
hazafiak ellen?... ! v . . , • . . • , 

En kormányzó urat szükségesnek lótom h"ázára érdeké
ben komolyan figyelmeztetni, ~ figyelmeztetne különösien atiok-' 
ra is, nőiket a taoori Útközét előtt irék, jóslötfám, s mit be
tűről betflre mind beteljesedtek; . » ' , ; • , 01 

Figyelmeztetni végre • » » , hogy h* talán válsága* sAfcr 
rétoyéégs kímélet nem engedé is, niikép a müft (h îHrtotier, 
november éfi'dotfemher; kávaiban a legiílntio utján föllépjek 
a k^nnáh^zá^^hagy hibái öl len, minők az ouazágtft már már 
végveszélybe &ntöttóte?vugy 'a«i-enen^l töbhé el nem fogom 
mulaöZtá^i'/'• .''íí'/ ' .' ÍV .' ' •'-. JH . t; ! , ,.; [-\ , 

Mi még messze vagyunk az ígéret -jfcfö&ftl.t(. P^ohner js-; 
mét ber<utt*l Más oldalról.Bácé^és Bénáiban J.7^zászlóaljnyi 

5 
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bátor nép ellenünk, s ezen kívül sok ezerre meriíTleszOTitdtt 
fegyveres népség. A Dunán túl is könnyen történhetik demons-
tratló, mely miatt erőim egy részét különösen Pétervárad biz
tosítása végett is Újvidék körül a Dunáig terjeszkedve kell 
tartanom. Szerbiából Knicanin parancsnok már több ezer da
liával küzd ellenem, s ezek utolsó emberig védik magukat. 

Bem tábornagygyáli intézkedésünk szerint pár nap alatt 
a Bánátot ki fogjuk tisztítani, azután a Csajkás-kertiiet utol
só zugát foglalom él, és hiszem: három hét múlva ugy 

.mint ő kívánja, a.Dunán átkelendek." 

P e r c z e 1 M ór 
.táborvezóc 

'Ezen levél, mélynek sorain nem kevesebb dac mint 
az egykor érzékenyen sértett önérzet epés fájdalma öm

ölik el, világosan mutatja, ho£y Perczél a jelen nralom 
emberei vél megelégedve nem volt, s azon bántál mat, 
melylyel a nemzetgyűlés.akkor midőn.az alvidéki hadjá
ratban kivetett árulás iránt alapos okoknál fogva fólszól-
lalt, őt méltatlanul illé|te, feledni^ nem tudá. Látszik ele-
vei tartalmáéból egyszersmind, jhogy jKossuth iránt sem 
viseltetek valódi bizodalommal • sőt szerété magát az e-

Jőtt,némileg fontossá" ŝ félelmessé -tenni, minthogy ta
pasztala, ^miszerint amaz aí attóniban kémeket küldözgete 
a tábprba, fepgy az ő eljárását őrszemmelkisérvén, min
denről je lentésiét tegyenek. 

%yébjránt* miután Kossuth ő hozzá nem osak két
értelmű, hanem több izben fönhangu leveleket is irt, ezt 
áialábau sem őszinte jellemnek, sem valódi „nagy férfiú
nak nem^tartá. ,,Ko«sutíi — qgymond—bizalmasabb kö
rökben csak azért .Latsaik nagyembernek^ miyel mindazok 
kik körülte vanfiak, parányi lények; különben filyan ő, 
mint :a mágiát túlélt ,aggaatyá», ki sem yalódi akarat}- sem 
tetterővel nem bir s ki rendesen arra hajlik, a mely á l -

ódáiról meg taszítják." 
-Be haragudóU Perczél különösén a nemzetgyűlésre 
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fs, mely szerinte egészen Kossuth lelketlen gépévé al
jasult, ki hogy valamint keresztülvihessen, egy pár alá
zatos phrasist kellé a házhoz intéznie, fbidicsérni annak 
bölcseségét és hazafiságát, s akkor, azonnal mindén meg 
volt. „Ha én — úgymond — egyetlen önálló jelifemet 
vagy valódi talentumot látnék a képviselők testületében, 
ki nem nyomorult* rabeszköze Kossuthnak, még tűrhet
ném némileg; de ily esetben, a midőn sem jellem; sem 
belátással nem bírnak, ki;beasülné őket-? A hazát vagy 
mi mentjük meg csak a harcmezőn, vagy senki más; an
nál kevésbé pedig Debrecenben a collegiumi convent, 
stb. Miért hát annyi herét tartanraz ország rovására?" 

Hy hangulatban találjuk Perczeit május hó elején, 
ki csaknem embergyűlölettel határos kedély izgatottságá
ban, annyira elégületlen volt immár, hogy ha Bem, ki 
iránt majdnem vallásos kegyelettel viseltetett, ellenkező
re nem birja: a magyar hadseregtől már régen búcsút 
wendett s magányba vonult volna. 
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K l a p k a m i a i azte r i l e g m e g r ó v j a P e r e z alt . Kos-
& a tfr g y ö n y ö r ű >CYC le u g y a n e h h e z . P e r c z e l vá
l a s z a a h a ^ ü g ^ m in i&xfce r l e i r a t á r a . P e r c z e l is* 

mát T i t t e i a lat ta C g a t á z á s o k n a p o n k i n t . 

tMlacíúch azon célját, hogy a Bácskába betörvén az 
ott megszorult rác hadakkal egyesüljön, még mindig oly 
sürü titok fedé, mely alól az ő ügyes mozdulatait a leg-
gyakoroltabb fcémszemek sem nézhetek ki. Senki nem 
tudta mely ponton létezik, s hirek keringtek, mintha azon 
szándékában, miszerint Bácskába betör, megváltozott, s 
Horvátország felé tartott volna, Valószinüvé tévé e ka
landozó hirt azon körülmény is> hogy amint a magyar ha
dak java a Bánátból visszatért, ellenszegülésre sehol nem 
talált, s a betörés kísérletének semmi ujabb jelei nem mu
tatkoztak. Perczel tehát kocsikra ültetvén néhány ezer 
embert, egyenesen Tittelnek indult, hogy azt ostrommal 
bevegye, s alvidéki hadjáratát ekkép befejezze. Epén ez 
időben kapott Klapka hadügyminisztertől egy megrovó 
rendeletet, mely őt a legérzékenyebb oldalról találta. A 
leirat sorai ekkép hangzanak: 

D e b r e c e n , máj. 8-án 1849. 

P e r c z e l tábornok , s a 4-dik h a d t e s t p a r a n c s n o k á -
nak! 

A hadügyminisztériumnak több jelentésekből fájdalma-
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san kcllc értesülnie azon szomorú viszonyról, miszerint tábor-
nok urnák Uácsbélt kivonulta után, e vidék, mely annyi hő
si küzdelem ós veres áldozat mellett már visszafoglaltatott, is* 
mét újonnan a rác seregek bosszújának vagyon kitéve. 

És már egész területek az ellenség által visszafoglaltat
tak, melyeknek biztositágáról eleve kellett volna gondoskod
nia; annál inkább, mivel hadjáratunk és hadi működéseink 
vem egyedüli céla a visszafoglalás, hanem egyszersmind mi 
oly fontos feladat, az elfoglaltnak megtartása. 

Hasonló sajnos következményű volt Bácskának elegen
dő fedését nélküli otthagyáea, azon körülménynél fogva, mi: 

szerint az ellenség Budáról nagy számú hajókkal szállíttatván 
lefelé tetemes erejét, annak kényelmeit senki sem gátlá, holott en
nek csekély erővel tetemes kárt és gátot lehetett volna okozni. 

Annál fogva kéretik tábornok ur sürgetöleg, szívesked
jék a legérdekesebb pontokra kisebb csapatokat szállítani át, 
és égyátalában erélyesen intézkedni, nehogy nagyobb baj és 
szerencsétlenség báramoljon a védtelen s jó érzelmű lakos
ságra, 

Az ideiglenes hadügy-miniszter: 
K l a p k a m. k. tábornok. 

Soha nem hatottak értékenyebben sorok Perezel 
lelkére, mint e megrovó rendeletben foglaltak. Megbo-
csáthatlan méltatlanságnak tartotta ő a kormány részéről 
ily hangon szólani azon férfiakhoz, kiknek hősi vállain 
kereste hatalmát s a forradalom diadalmát megalapíthat
ni, és kiknek — különösen pedig neki. — oly kevés. be
számításba vette mind eddigi áldozatait mind ama körül
ményeket, melyek közt azokat a szabadság ügyében tet
te. Nem ide tartozik megitélni, hogy mennyiben vala 
igaaa a hadügyminiszternek s mennyiben neki; de hogy 
a* ö fojeskedeí Snkénye bizalmatlankodása s fenyegetésé
ived a kormánynak irántai gyanúja s erélye is növekedett, 
tanúsítja Kossuthnak ugyancsak más napról hozzá irt 
magán levele, melyben ez mint barátja, s mint az ország 
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kormányzója még keményebb szemrehányásokkal ismét
li a fbnebbi vádakat; Ezen levéli gyönyörű sorai követ
kezőleg ftzólanak:: 

D'ebpiecen, májas fr-én 1849.. 

Barátom! Zsombolyáról máj 2-dikáról irt hivatalos leve
ledre, mielőtt azt a miniszteri tanácsnak előterjeszteném, ba* 
rátságosan felelek,— 

Barátságosan; mert igy irva valamint önzéstelén' haza* 
szeretetedre ugy személyes lékületed' sajátságaira is figyelem
mel lehetek, mig Ha* hivatalosan irnék, csak kötelességemre* 
kellene tekinténemv 

Barátom! Hazánk dolgai oly jó kerékvágásba indultak,. 
Hogy hazánkat semmi nem* vesztheti el, mint az anarchia; 
anarchiának nevezem pedig azt, midőn a status szolgái akár
ki is, a kormányzóval ide értve, magát a nemzet urának kép
zelve, nem gondolna semmit a viszonyokkal, hanem önfejű* 
leg akarna gázolni másokat, minden tekintet lealázna* s ab
ban gyönyörködnék, hogy zavart idézzen elő.. 

A ki ebben kedvét lelné, ám vessen számot lelkiisme
retével, s ha tetszik próbálja meg. Én kötelességem szerint 
iparkodni fogok, ugy a kdlellenség mint a belzavargás ellen 
a hazát védeni* S ha nem birnám, ha nemzetünket saját fiat-
inak túláradó zsarnok vágyai juttatnák Lengyelország sorsá
ra, mig Ausztria leigázni képes nem vala; a história majd 
itél felettünk s a nemzet áldása vagy átka ,kisérend minden
kit érdeme szerint. 

Te jónak láttad nekem hivatalosan megirni, hogy a kor
mányzó nagy hibái ellen a legislatió utján föllépsz.. Erre azon 
feleletem van: „Tessék." . 

Én a szabadság embere vágyok; magamat a nemzet iránt 
felelősnek vallom* s ha valaki hibát fbdöz föl ellenem, ma
gam törendem el a pálczát magam felett, s adom át helye
met másnak, ki jobban tud hozzá; mert én a hazát akarom 
megmentve látni, nem magam fényleni. 
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:De rha te jónak látod ellenemben parlamentáris *oppositl* 

Ŝt ' előre bemondani, ugy természetes, hogy a seregparancs-
•nokságot a követi állással cserélended föl; mert a kormány 
politikája felett változtató ítéletet csak a nemzetgyűlés mond
hat, 8 mig az nem történik, addig az ország kormányzatának 
az én politikai irányzatom szerint kell menni; mert én va
gyok az ország kormányzatáért felelős, s a státus minden hi
vatalnokának azon politikai irányban kell működni, vagy le
lépni. Aztán opponálhatsz ha tetszik. Én nem vagyok gyermek, 
*em báb, a ki dróton ráncigáltassam magamat; zsarnokságot 
«em nem gyakorlok sem nem tűrök. De te barátom; hivata
los leveledben a kormánynak „vétséget, meggondolatlanságot, 
sőt gonosz cselekvést" szórsz szeme közé. Ez barátom—ré
gi baráti bizalommal mondom, — mint embertől gorombaság, 
mint tábornoktól a kormány szükséges tekintetének szándé
kos leal ázása. Baráti figyelmeztetést senkitől Öröm este bb s en
gedékenyebben nem fogadok, mint tőled; hivalalos gorombás-
kodást, személyes becsületem, sem a nemzet által reám rnhá-

,zott állás tűrnöm nem enged. 
te még tovább mégy, még a képviselő ház tekintélyének 

is, mit a ki hazáját szereti támogatnia kell, mint a haza 
-megmentésének horgonyát, fölibe emelkedel gúnyos kifejezé
sekben. És mindezt hivatalosan teszed mint tábornok. Gon
dold meg csak, mi lenne épből, ha én ezt a nemzetgyűlésnek 
bemutatnám ü 

Vagy azt gondolod teheted; mert vannak érdemeid, 
mert tgy hadsereg élén állsz • ám hiszen fordítsd hazád el
len, ha lelkiismereted megengedi; de gondold meg a kövejt-
kezéaeket komolyan, s ne feledd hogy azon hadsereg nem a 
tieéV, hanem a nemzeté, s hogy a nemzet e seregét a kormány 
adta kezeidbe, s az fogja tőled számon is kérni. 

Én Istenem, én Istenem! mit vétett a szegény magyar, 
hogy legjobb fiai annyira rabjai saját szejtfredjélyeiknekií 

Barátom! Ezeket nem a kormányzó ifja; iwnetn régi 
barátod, ki tőled a haza kedvéért sokat ejitür, de egyet ép a 
haza érdekében nem tűrhet el, azt: hogy anarchiát csinálj 
és zavart idézz elő a sokat hányatott hazában. 
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Egy eiőbbeni leveledben aat irod: Péterváradon csak ag 
lehet várparancsnok, a ki neked tetszik. Megbocsáss, Kossuth 
Lajos PerCzel m* tanácsát és véleményét szívesen fogadja, s 
ha jó; követi; de a tábornok parancsolni a kormánynak nem 
fog. A régi barátság tiszta Ösztönéből irom ezt neked, - $fes 
Móricom * Istenre kérlek, ne hagyd megadat elragadtatni a 
szenvedély által* , 

Látod édes barátom, essen szenvedély a hazának véget* 
len károkat okoz, győzelmeid sikerét pedig epbemorré teszi. 
Mi a jó tiszteknek szükségében vagyunk, s a kik jók, a iha-
za érdekében meg kell becsülnünk. És a te seregedet legjobb 
tisatjeteik: €tál, Földvári, Forget őrnagyok elhagyják; mert 
ilyen bánásmódot: „Takarodjon Ön, halb rectts, marsch*'—: 
becsületérzö ember nem tűrhet. 

Száz panasz érkezik egymás után sereged índisciplinája 
iránt. 

Panasz érkezik az iránt, hogy nagyítod bulletinjeidet: 
1000 halottról beszélsz a római sáncokban, a hol 50 toatoil 
volt; Bácsot, Bánátot elfoglalva mondod, holott a Bánátban 
jó formán még maradandó eredmény nincs; Bácsban pedig, a 
mint kivontad erődet, a római sáncok ismét a rác birtokában, 
s a Csajkáé- kerülettel a rác lázadás fészke még épségben van* 
Kovilról győzelmet adtál tudtomra, holott Újvidékre fceil'e 
visszavonulnod, s a Csajkáskertiletet Tittel bevétele nélkül 
elhagyva, magad irod, hogy Knicanin több ezer daliával közti 
ellened. . 

Én tégedet Bács meghódítására küldöztelek, « e végre 
bizék is bajnok vezérleted mellet elegendő * ereget kezeidre. 
A bánáttani átmenetre CBak Tittei meghódítása utitat* utasítot
talak. Te ezt, s Vele Bácsot Cphemer állapotban httgytó, ma
gas lelkednek több ós töt>b eredménye sóvárgó eezt$n4t4í&* 
vetve, átmentél a Bánátba) és —Bács Jelktíh&ft fcétayének 
van kitéve,— ki Botját összelöveté, *'Djááiáfe mtná^n l̂ Éstiék-í 
re >szallitaiá bántatlanul, mert Bácsnak megaóditása el&t ki
vontad ertfdet, s mikor <én> fei aíz örsfcág oszosviszöáyatt'tóell, 
hegy szem eltftt tartva5 intézkedjem, tt Dtitíát ajánlva'$gyei-• " 
medbe Újvidékre írtam— te már a Tkzán 'títl vaíM. Ks t i lost 
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nyíltan megmondom. barátom! Nem nagy/ és• igf Csak egy 
célnak Bács meghódításának elérésére, szánt seregedet szerte
darabolva, a legjobb törzstiszteket szenvedélyes Bánásmód ál
tal elkedvetlenítve indisppiplinált, desqrgauisált seregeddel snem 
a destináli téren, hanem a Bánátban állva, megjósolom jiekedj 
hogy amint nem lázadó rácokkal, hanem rendes ausztriai sere
gekkel találkozik legderekabb törzstiszteitől elvált sereged, U-, 
lek,, elveszted a csatát, ímerX személyes.vitézséged sokat pó
tol, d̂e nem mindent barátom!! Nem a rendetlenséget, nem a 
rendes dispositiók, RŐt még a párol-kiadás hiányát is. Magad 
látod hogy *Ó-Becséröl csak amúgy tovább állott seregeid egy 
része, nem levén rend, nem .disciplina, miért? mert te,váló-
gatlan szenvedélyes kitöréspel szidod a nemzetgyűlést;, a kor
mányt, a többi hadsereget; zsafnojd módon bánsz tiszteiddel, 
* nélkül, hogy a rendnek alapjára fektetnéd authoritásodat 
.seregednél. , 

Én előre látom, hogy Bánátban lévén, s az operatió'k egy
sége végett Bemnek; a főparancsnokságot átadni szükséges íe-
rén ,̂ emlőre látom, nogy te ezt nenMürended, mert semmi pa
rancsot nem tiiv&'í, ^enki hátóságát nem akarod respectálni: 
hogy leszen zavar, lesz súrlódás, és a helyett, hogy a Bánát
ban 'közös erővel Pucfcnert semmivé téve., a 3 combinált se
regből mihaiaaar̂ bb vagy 10,000 embert a főellenség ell^n clis-
ponálhassunk, ti ott ep^ppillijoztatya erőtöket egy-egy fhely
séget elfpglalva,,máradandó eredmény nélkül^ az ép egész com-
binált rendszerem a .haza, megmentésére füstbe megy; mert 
minden ember kormányzó akar lenni, engedelmeskedni ritka 
ember tud ós akar. 

Nekem bizony barátom! a kormányzás nem kegyelem, 
nem szerencse; inkább ma, mint holnap lépek vissza a ma
gány-életbe; ha gondolod, hogy te mented meg a hazát mint 
kormányzó, jobban mint ón: jer, add elő a nemzetgyűlésnek 
s ha helyesli, légy kormányzó; de mig ón vagyok az: addig 
a dolognak akkint kell menni j amint én látóin jó^ak; mert fe
lelős ón vagyok a nemzetnek; vagy aki jobban; tucjja, lepjen 
helyembe; de nem önfelvetési elbizakodottsággal, hanem a 
nemzetnek akaratából; különben ha máskép akar föllépni, 

6 
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csinálhat zavart, élveazitlíeti a néméetet belső viszálkodas ál
tal, de elébb, maga is élvész. arra esküszöm.' ' ' ' 

Env tudom édes Móricom, hogy te ezen gangot nem 
szereted; tudom, hogy fel fori1.ellene büszkeséged, de én mint 
barátod írók, te sokat irtAt nekem nem ily hangon még! És 
egyre kérlek; há ezt megolvhstáa1, aludj egyei reá^ aztán fe
lélj, ^—,de felélj, mert nekem míg kormányzó vagyok, tudnom 
kéli: hányadán vágyok azokkal, kiknek hűségére bíztam a nem
zet'seregeit. ' ' * * : : 

.Törzstiszteid tömérdek panaszai irányában / légy szíves 
engem barátságosan fölvilágosítani," hogy elintézhessem béké
vel. "Lovasságot kértél, akartam .küldeni','dé ezt mondják: lö
vessem tóbe, ktildjem a bizonyos halálba, elmennek; de hoz
zád nem; inkább minden tiszt rezignál; így vágy, 15 törzs
tiszt inkább haditörvényszék elibe álí, cassiroztatjá niágát, s 
hozzád még sem megy. Ez szomorú, nagyon szomorú. Es oda 
íéűt £uzódnak a dolgok, apró falu-foglalások maradandó e-
redmény nélkül,' és ide fent e miatf zsibbasztva Vágyunk, és 
te .nekem gorombaságokat irszjx miiket én szolgámnak sem 
mondanék, meri vannak á civiíisatio'nak törvényei, mikét szói
gája l iránt is lmegtart a müveit ember. Éii pádig Az Wszág 
kormányzója vagyok\ szolgája senkinek, csak a nemzetnek. 

. j'És most mint barát baráthoz Szólva, mint n'azafi Jiázafí-
hoz 'beszélvef zárom be levelemét. Isten ádjáj hqgjr űrit légy 
szenvedelmednek s fogadd -oly* tiszta érzéssé! baráti'jobbomat, 
mint éri ezt nekea1 nyújtom. Veled ha teiszik/a gázáért; ha 
kéli, ellened is" á nazáétt. 

Bemutassam-e leveledet a képviselő háznak?.,!' 

*,: A Mr..'/ .; : ; Hü barátod 
'•'•••• '>'•*>-' * ••- K o s s u t h L a j o s . 

E hntályóls szavák;; melyeket a baráti étzélniék me
legsége s a bölcsesség egyformán jellemeznek, egész lé
nyében megrázák Perceit. Miként tükörben látá ő ezekben 
önnön személyét, érdemeinek s hibáinak mérlegében. S 
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ezekre, mint1 rendesen szokott mindenki, midőn öhmnga 
túlbecsülésében az igazságos értékére szállíttatik,—'* hall
gatott ; azonban a hadügyminiszter leiratára annál kevés
bé féke zheté háborgó indulataitv minthogy Kossuth sze
mélyén kivtil rajta saellemi felfctfbbséget hem csak senki 
joem gyakorolt, de hadi érdemeinek illetékes bírálójául 
sem akart senkit elismerni a hazában, ' 

- ? Menydörgfl válááza a neveiéit leiratra ekkép saól: 

Szekhegyen , máj 15-dikéii 1s84d. 
. - . . . _ : - . ' • ' , , . . . : J . . • • • 1 . . '> . • . 

* A m a g y a r h a d ü g y m i n i«z ter iumna' lc *-> «'. 

-: A hadügy ministerium folyó, hó S-kán költ a <dolgók va
lódi folyantánaki ismeretlenségét, ép ngy mint a hadi munkál
kodás törvényeiben való járatlanságát tanúsító iratát esak meg
vetéssel olvasám. 

A hadügyminisztérium én tőlem sehol oly jelentést nem 
kapott; valamint a kormányzó elnök sem, kinek jelentései
méi szoktam tenni, melyre megbántó utasításait építhette vril-' 
na; következőleg a hadügyminisztérium csak alattomos ko
holmányokból vonta ki éretlen okoskodásait. ^ -V, :;„ . 

Mi. jogosította a hadügyminisztériumot és a kormányzó 
elnököt, hogy az én jelentéseim ellenében másoknak adjon 
h i t e l t ? .• • :• ••- • - . : . - • / . • •• s . • . . : . . . - ; • -.» • , -. í t. • 

Márc. 17-én vevém által a bács-szegedi erő parancstook-* 
ságát mely álla: négy zászlóalj körülbelül 1,500 főnyi, dé még 
ez is részben*'fegyvertelen-ér ruhátlan, 500 fBnyi *zrate ren-: 
des gyalogságból, és gyerige faUszaroiztálybóly és vágy 1̂ 200 
ldridzás mozgóosapatokból, melyek mind lesak pár hétre, v. 
hónapra vállalkoztak s «ddig felényire sorvadtak. 

Szeged városa s a Maros s Tisza közt alig 1 negyed mért
földnyire Oyála, -Szőrég, Szentivány és a Deszkl vonalakon kö-
riüsánoolva az ellenség által, az egész Bánát kezökben, és 
nagy számú ellenséggel megrakva. Báés s Szabadkán kívül OBa-
jávai egyetemben meghódítva, Pétervárad körülkerítve, Maí-

* 
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gyár-Kanjai . Zqmbqt Baja oy^fs-ell^ns^s fc^aJ^ok #ltal 
megszállva, jeleién Zembpr Nugent ezredes alatt 4-f500Q fő* 
nyi császári sereggel; r— a Duma "$s . Tisza egészen az ellen
ségkefceiben, a magjyarság min^nutt kiűzve, a ,sok ezernyi 
ráczság tnindenütt fegyverben, smég német újoncok, által ,{8 
szaporítva. Majdnem.minden hejypég sáncolva s aa egész lega
lább 80—100 ágyú által, védefv^: : < 

' És ón a fentebb érintett ajig 4000-nyi rendes csapasok
kal, melyek csak később szaporittattak a 30-dik zászlóaljjal 
és, egy osztály hunyadi-buszárral, már március 22-kén csak 
pár napot, szentelhetvén a rendezésnek, megkezdtem a tábor-
zást, és mint Pancsováról a kormányzó elnöknek máj. 10 és 
11-kén irtam, hat hét alatt xíem ĉ ak Bánátot és Bácaot meg
tisztítani az ellenséges szerb, rác és velők működő császári 
erőktől, saját magam pedig, mindenkinek hozzájámtása nél
kül; d« még Péterváradqt \» megmentettem fea árulástól <és 
cerairózástál, ;söt még a német bánsági határőrvidéket is lei
foglalván, a háromszoros sáncokkal védett Pancsováii tiwfflm 
ki a magyar lobogót. / 

Hagy cfeatákat* minőket ily jrövjdidöV alatt föl nenr mu* 
tatand az utóbbi, szabagság-háboru^ mindenütt kótszirea há*. 
romszoros ,«c& ellenében, egy vitéz ós függetlenségért fanati
zált nép ellen, mely Bács, Bánátban legalább 50—60000 fegy-
veres fórfiut.száinitaj — úgymint a szöregi, szeat-iajnási, goz-
po4inczed,..koviK, saentivájiyi csatákat s Mokrin, Basahid, Me-
lencze és Uzdint, sok más apró csatázásokon kivül vívtam 
ki diadalmasan* ? .:-.-• ;.••' V 
....... Össiseaét Sl^ág^rttr íittgy ímennyáaégü löszért 11 lobogót, 

melyek közt a ©sajkások.és Német-Bánáí ezrad bélit, s égy> 
gőzhajót két ^vontatóval foglaltam ej. c 

Pebzámáthatlafi mennyiségű ellenséget> int£k ki,.töbfr 
mint százezernek megkegyelmeztem, kiket a Duua és Tisza; 
közé szorítottam. Végbeietlea mennyoíógü gabonát és-erttarhát 
szereztem az álladalomnak, vagy engedek a . halmai niem* 
kevés, bajomra kisórö ssámüzött magyarság iók -ezrei birtoká
ba. Ezen kivül nem csak a felszereletlen honvédeket látom 
el, de a csak mostanában alakult 41-dik zászlóaljat is fegy-
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vérrel latiam el, még a mozgók' közt is több száz fegyvert osz
tatok eV.-

Lehetségessé tevém; hogy Bem tábornok ^ f ezreivel 
Temesvárt oernirozhasáa^ és az ujta becsapó, és magát félfo
gott levelek szfcrint ThöotfoiroVícs hadából 6 üáözléaljjai ki-
egészitni akaró Pticfanert kiüzhásse, Éö mindezt tövéin hát 
iiér alatt; ievétti ^eítíg kseÉdetlleA ákkör, tóidon ktml'tifofiOO 
fóliái tíjö ágyat saámitó hadsereg v*£z1 bakházának tiszai át
keléskor oty áywaawrukair vezéreltetek, és csak pár nappal ke
lőbb Kápolnától a? vezérek' kajánsá&a miatt 'megveretek.' ' 
*« ; ég eííen* hadvezérek egyike mint ideigletoes hadügymi
niszter merészel nekem sértő utasításokat adni, hazudságokra 
alapult szemrehányásokat tenni? ( " *'.'• 

< ' Ezek részemül v!egvéfcé*#él utasíttatnak vitozaf azfcn meg-
Je^yaéss/el, iáiként ifa csak' egy^ iiíákszemnyi tud l̂fiáwy* van 
az Ideiglenes hadügyminiszterbek á hadVeíérletr#l: tudnia 
kellene: bogymig'a Bánát felső röstra nincs kitisztítva, addig 
Báca sem lehető biztosítva, miután 4z ellenség Kanizsánál, 
Xontándi^ Ó^Becse kis hídján, gőzösön^ miíidég attöHiötne a 
T i s z á n , / -T Í; • " : . - ' • *' - -.- • - ' • ' . - • - •-'•'•' •'• 

:r,i: Vagy tudnia. 'fc^Hene, hogy & ^ n y i ' Wndes erővel 
^bm lehetem egy ftaj^-aktt elkergetni Nügent, miként én el
kergettem kulai mozdulatommal a £>unán; á(t,:>riem•••'&#.YTá-
máfet*:̂ éá- a rómaá> sánóbkat, Becsét, Zenfái és ®ánÖsátel-
fbglalniy és még ezen fátáí 'fiájától Péterváradíg a nyiígíáfan-
kodti rácokat* ietiyotan*^ é* féken: tartani*'••- n/ \-> r̂.r 

Hanem tudnia kellene«miként" épen*' áz, hogy1 keresz* 
tül Vágva/ fik'ellenségéé vonatókM, 'rtóve métyób&i táma-
dátti, és rontám meg áz ellenségét* Pétérvárad tortiT, épén' 
aa, ? hogy Aerniidőzv%/ és csekély erőinét ménnyire^cáak iéhete 
összetartva, átkelek a Tiszán éé Sfemét közb'ev£|>ék :a 'Mö-* 
kriáfiár^yiíjfiö^'öépfélkelérs, fítf-a Beádra, Becse', tf;iBásahidon 
állomásozó egyesült császári, szerb, rác erökönj^z'élsé'í Mok-
i«i«m$UszitoeWé#, - a' ináeikat pár napok alatt ̂ fiárom iiagy-
szertT ütköaetbétt me^érómV -részét ^zé^szérVán;-^izét Zi 
monynáltj^.Dtíöán'^ttóatóeztám. ^ : í ': •'•"••'-̂ "' 

T u d n i a k e l l e n e mondom, hd&jr tép" e z által t e v é m , cs 
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es^közléza hat hét Alatt taitidaj**, mint ogy ,évea át legjobb 
20,000 fegyveres négy lovas ezredével a magyarnak,- é»W 
£g#uj* nem <tuda; «»ak. felényire is. vinni és aokkal kedtezö bb 
körüln*ínyek k ö ^ , midőn a Duna é^ Tisza egészen a mienk; 
a fliagyar serftgefc pfcdig egész ^ Lajtánálvaíának. , •.•; ÍÍ*.-

. Azt • meri Ön mondani, ijogy semmit sem, biztoaítottaja 
foglalásommal2 Mégt.ha tettesút/,talnfeci$y^káirómláft lenne,.* 
szemrehányásJJ^ert a/btftgsitá^ efeak &< jsndes Csapatokkal 
történhetik eélszerüleg, eg pedig mípt annyian)*iram, és Önök
nek tudniuk ib̂ ljt̂ njŝ  alig4—&CjOOrf$toji voltatfég.azi erősítésééi 
ig, ? mivel az erős menetek: s ütközetek tetetoesen fogyasztják 
az erőt. •» ; • , [ •;••• '.•:;,>; : , : .JÍ. . . :' • :! - its-.iif 

De nem ugy van! - ;; >1 >.- í : .• ; , : ,-; v̂  :!, ,?,,;<; 
. Szent-Tamás é̂« a xtóiBai; s&M&k ^foglalása ntán,s.'lnídŐn 

tudoma^ewrar íssék, kogyi, Bem.;altábornagy, aíe» u'gys&injt a. 
kprmányzíé elftök veletn hivatalosan tu4atá hogy seregével topr* 
12-éu<me^elant volna, wire feazír^zya egyébkint kitűzött tervén* 
ellenére .5Pitt«letfoglaMsára andulók, a Bánátot-és így aai 
oldatomat.; hátulról Bem, altábornagy '& ereje játtal h^bár. pá? 
nappal később érkezem is, biztosítva hivém: hanem még Erdély 
határait aeni lépte át s kovil~ szentivan/i Riadalmam. mellet 
i$ sziLk^égeBnekitaláláni Ó-Beesét elfoglalni^ a Tiszán átkelni, 
hogy ^pei* ez^áltftj bácsi hócütáísaima* biztosítsam. 

Es ekk^r csekély rendes; erőmmel a 7rik honvéd zászlóaljat, a 
báránya.^ ̂ olnai huszárokat- , Újvidékre, ás•;. a vár nagyobb 
biztosítására valamint a ,^csaj,ká§ok fékentartáajára> íugy szi&te 
^ossányi parancsa ajaty >egy. kis,dandárt, az ;&-dik h<M»védzsáz-
lóayat ergy fél hat fontos üteggel egy. esekély vSzárnyT yegyett 
husz^rsággai Kiskarén}; Gzintula dandárát ^gy § fontos iiteg-
gej, ép ,hárpn>.rnozg^ záazlóayjal Verbász^Sz^níhTamás, én ajs-
ó7J}$csei vonal megral$á&ára vonám. ; r ,ro:'.: ..*-.«? 
,,, r ;.jpzen1úl Baján; $$ r Zomborpnj•»— ugy t«vátbbá Futakon; 
őrséget .tartaték. ; .. ;

: ,=••, - ' -• -v- .- . >r • • :; 
^ JÉS, az$ta, bár migrén Bánátba átkelek a ráftaaag a HifuÁ, 

m,ellejttvBecsére áttört, és *az ojtani mozgó zászloaU előre megr 
futa, mégis midőn a verbászi erö oda közeledett, rögtön; visz-. 
saavQnaJ^sra kénysze^itetett. • ,.(I ; i 
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És nem csak, hogy mih\ az ideiglenes hadügyminisztérium 
Írja, nem foglaltattak el a rácok által nagy területek, de még 
beütés sem. történt egyen kivül, és mióta bánáti op'erntioimmal 
comtunáítam, a Bácsban hagyott, s előszámlált csapatok'elég] 
erősek voltak a római-sáncok megett lévő ellenséget két; ne-
tyütt megtámadni, s elvonni," Csurgót elégetni s József^o'ríot 
megadásra* kénys.ze^itení. " ""''r' ,. . , 

- í g y álltak a dolgok,^ midőn 'Pancsováról váíaszsÜíók'a 
kormányzó elnöknek szinte ilyes sértő kifakadására, s Így ál-
nalf még ma is. Isten pe büntesse "e nemzetet fés önökét, bead
ja, hogy' megtagadó káromlásaik igazoltassalak:; hatóm,' ddja1 

inkább, hogy természetes kerékvágásba- jöjjenek á dolgok^ 
vagyho^yónisod^iie törpüljek, a hbyá önök kárhoztatni sze
retnének, s igy pár nap alatt az ellenség'IsTÓprét Szába'Ökáttá1Ií 

8 Szegődnél állomásozzon. t .:~ *"'"•. 
s JeHachich 40,ÖQl> embiere átkétósWl %I*öiár/J és Y miatt 

már eleve is engem kárhoztat! JUl'-\ -' • í , / !' :-'}1 ,; : n 

V, . H$tf é# Isten vagvok, hogy Ő ellenében is tudhassam1 

magamat védeni? Hát nem a felső tábornoknak leit: volna 
kötelessége tenni éz ,̂ mido'tt ellenségéinek1 majdné)mlfélé>i rié-1' 
sze.levonul a t)unán, s azt az innenső parton ha neln is ae-
quiyalens, de legalább rhómi erővel kísértetni, és szem előtt 
tartatni?' ' ; :V ' / ' " ! • '"̂  -V ' . "V *""[''"'' '['" '' 

í s a helyett önök, hogy a felső tábor vezérét kárlíá-3 

kormánynak positiv felhívásai, Vecséy segélyezör^galmazásal 

egyformán köteledének,' '"'V " "' <M l i íü u'*'"":-* 
Phyzikai lehetetlenséget követelvén, lén^Ondá%ra,ckénsze-

ritenek, épen ugy mint' a rmóor| ütközetnél,; hol én ' Kossuth • 
Lajos elnök, és a pesti haditanács díspositiójá sdf GKtfgóF W**! 
vezér me^ha^yísá következtében fogadtam éí á̂  Ütközetét,' kix 

«~i,<»~ segítséget nemí küldött, ?em Bicskéről BáT&iákra îgií- i 
cára élőre ribm'njpmült^, ' holtítit^feáta'in^^étí 'cBáfcríéltív 

nekem 
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datlan kevélységgel hadjárásaimat becsmérelnie Pedig ha nem 
bántanak;, ha lelkemet hálátlansággál, és' nyomorút kaján-
sággal nem keserítik: ugy pár ezer emberrel csakhamar át
kelek a Dunán, miként azt Bem altábornagygyal meg&atáro-
zám, a a dunántúli részt is megtisztítom az ellenségtől, 

De önök csak kajánkodnak, ármánykodnak elleneíaC Éí 
nemte}sn bánásmód ellen csak megvetéssel lehetne eddigelé 
tiltakoznom. 

,, Hanem e napokban találni fogok módot magamnak a 
közvélemény előtt oíy elégtételt szerezni, minőt polgári s ha
di cselekvéseim igényelnek. 

Isten ne adja, hogy. ujabb szerencsétlenségek tegyék le
hetetlenné az érintett elégtételre, .célzó föllépésemnek hatá
sát . - - ' • - • ' • *• '• . • • ^ -A* '••• 
> Önök Jellaehicfh áttörésével fenyegetnek engem, a ezen 

képzelt rém ürügye alatt mint farkas a bárányt felfalni *í . . . 
Mi nem vagyunk bárányok! , ., , 

Mind hiába I Á felső tábor által kieóret nélkül hagyott' 
Jellachich demonstratiója az átkelésre, kis őrségeim által'már. 
eddig is fékenfartatck » egy gőzös tőle élfogi&Jtaték. ' ' 
. • Jellachichnak több- esze van, minisein, azt tegye a miért 

önök félelmet affectálnak Ő inkább fél/ hogy én jövök által 
s bizonyára csak akkor foghatna átjönni, ha önök hadai fent 
a Tisza felé nyomatnának. _, 

És ha önök nem bántanak,- aa lelkemet rút hálátlanság
gal a nyomorult kajj&ukodással meg nem mérgezik, ugy nagy , 
hamar én megyek át pár ezerrel, —- miként ezt Bem tábor-\, 
nagygyal elhatározám, — s mi válóban zteg is történhetnék^ 

Í&,Q£% azonban* mig; a legnagyobb méltatlanság bántja ' 
lelkem^, időmet holmi védelmi és"visszatovtó iratokra' kell 
pazarolnom, oly egyének ellenében, kiknek még; sokat kell é£>, 
njök jós cselekednek,, mig mint publicista s hadvezéV yelök egy 
pojcon álljak.; így természetesen vége mindennek, valamint 
vége azon tetemes segélynek, i s / melyet én szerzendettem a 
főhadaknek is*, hahogy a Dunán átkelve a magát most újra " 
organizájó császári., hadnak oldalába operálhattam f Volna/ 

Mert tudni kell, hogy Tolna, fearanya és Fehér "megyék 
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népsége imádkozik átkelésemért, S ezett nép roppant erőt köí~ 
c'sónzött volná nekem, és most Önök ezt mind megsemmisítikt 
Én búcsnt részek'páryámt&l; inert lelki erömt&l önölt elrab-
lák a szükséges 1 nyugalmat, bizodalmat és enhusiasmust. 

» . . . P e c z e 1- M ó r 
tárornok. 

; E sorok titán egyedüli goî dját Tittel bevételire for
dította a heves lelkű harcfi. Az ellenség vérében akará 
elébb haragtól lángoló keblét, kipihenteti, mielőtt a nyuga
lom révében mely egyébiránt tettsovár lelkét mégánkább 
gyötrötte mint a viszály —kikötni szándékozott. .Hemé-
aye volt> hogy legfeljebb 10—12 nap alatt célját érendt 
s eUensfégéinek bosfcuságára ujabb csespkoszorukat visz 
Pestre* E végből n**gy serénységgel több mint ötven ne
héz ágyút szereltetett fól és már május, hó,22 kén* 
Gál ezredes közremunkálá^a mellett az ellenség el
len* mely a Bara vizén álló Víllova helységbe vezeti 
útnál erős sáncok közt tartózkodott — tápaadást intézett, 
JSrre az ellenség három oldalról eleinte néhány kisebb^ 
később azonban több 12—IS fontos ágyukkal viszonzá 
azonnal a tüzelést, s iszonyú, sokasággal lepte el a sánco
kat és a folyó pártját ho$szában. Az áttörés ily nagy erő* 
ellenében s hidak hiánya miatt, raelyeket epiteni a foly
tonos puska- és ágyútüzelés közt lehetlen vala, ekkép 
meg nem törtónhtetvén a magyar seregek egész rendben 
visszanyomultak, s ezek egy részével QfilL. Ko\fl-Szen£ 
iván, másik részével pedig Perczel maga Giurgieva mel
lett iábörba, szállót. : 

. ••• E kiaédetnek tehát sgyéb ejedpnénye nem vplt^ 
minthogy néhány magyar, gránát Villovát felgyújtván, a 
rtfcok ezen őrfészekből kiszOrittattak, és, hogy( az ellenség 
erejének.mennyUégét körülbelül gyanitni lehetett. A rá
cok .mind.e taellett támadást nem mertek kezdeni s ugy 
látszéky Titftelben nfcgyfezertí készületekkel foglalkoztak. 
Hallatszott, hogy Puehn^r és Jellatfhich megérkezésre, 
yárakoztanak. " 
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r Május 10-kt'n reggel, a hadsereg egy r4.sze tpbb, 4-
gy.ukkal Pancsova elfoglalására in4ulf* A tomasovác;2Í $ 
uzdini harcok.; után innét az, ellen.aég 4 ráo lakosság nagy 
része Tittelbe stS%erbi4.b»^enéfejilt. tjgyMJfa^ hog^ 
a tomasoyáczi s uzditti csaták kimenetelére bízván egész 
sorsát, az'ellehtállásról lemondott volna. A lázadók Paiv 
csóván hágyt.áka nagy síetsében 500 darab jó fegyvert, 
több darab mozsárágyú^ harminc lőszeres kocsit s szá* 
mx>sr zászlókat. A néniét' ajkn; !iiít^§)öág/dcttidöttséggel já
rult a magyar tábor elé s zeneszóval vlzétte Azt be a ván 
r0sba|fa nők kofezórnkkal hintek be a hadiak utait, a pol-
gát öá^ fel maga sült' örömmámorban öleié esókolá a hon-í 
vidékét s; csaknem vadásza szálltra és vendégségre^ 
katonákat A riyalgó: tömegből néhány ácsorgó töirökia 
Csatlakozott a' tábornok kisérétéhez, kijelentvén; hagyok 
magyar katonák akarnák lenni; a magyar hadak xnogéri 
kezese oly mozgást idézett elő Belládon is, hogy törökök 
s szerviánok számosan tődnltíának bámulni Páncswáír&j 
délben egy rakás asszony, kiket ; szinte Belgrádból 
csalt kj a kiváftcsiság, két török legény nyel eve áve aíDtw 
riánjá huszárok által elfogatott, s Pércz§lhez vezettetett 
Sf mindjájukat megvendégelvén, alkonyat felé haza feöi 
csátötta. A; két török leigéhyt ezénkivtil 'néhány darab 
kötmöczivel is megajándékozván, mcgbfofcaV hogy aa ál* 
fala, irt levelekét vinnék át a szerb fejedelemnek ésJbél* 
áfcádi basának. A kopasz atyafiak Örömmel s legnagyobb 
Éészséggel vállalák fól ezen missiSt s énekszóval éaóljiaw 
k#ztak át. Belgrádra. Perczel e levelekben, melyeket to^ 
rökül egy D e C si hé vezető táborkari segéde által íratott* 
meg, ki thessaliai görög volt s kezdetben a ráooknáli 
szóigált ezektől pedig a magyarokhoz szökött át^tudomá-
ául adá mind a szerb fejedelem, mind a török basának, irii-í 
szerint, miután az ausztriai ház a magyar nemzet ál tak 
száműzetett volna s az ellenség, különösen pedig a ráo-̂  
áSfr' megtörve s igy a dúló népharcok befejezve *lenáó>> 
fle^,1-^- a szomszédi viszonyok s barátság tekintetébe isi 
népjogi kötelességüknek ismerjek a szerviánok ezeirtalií 
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becsapásait míuden módon g^tpjni. j^egküldle, qgyszers-? 
mind; bű fordításban yalanuAt €z^knek1;ugy az európai 
hatajmas^gok ĵBelgrádon létpző consjtlamak.az uralkodj 
ház; elí&etósét tárgyad. aprft 14-ki ny^atkozmányt, föl* 
üzÁtitvéfr őfcet,: liogy Magyarországgalmintt^náJló;álloká
lommal kezdjék libegi d^p|loma]tiarÍérintkezésüket, E íol7 
szólit£s} nemü^aradt siker nélkül a^eye^ett coi^ulátusolU 
n41^ mpĵ î aá^nap számos ^p^rlámenfairek. érkeztek Bel,? 
gr^l^l^a^vio^váraj, qőta sj^rdinwif:angö),v^//anol^ 
consulkul^ttei személyesen niegkere^k a.táj^or^olfo^ 
örömeiket: nyilvánítván: jkortnányaik [nevében azoii?>pfi-f 
szerint ;n {magyar,országi néphar cok eredményében a^ia^ 
gyár,nemzet függetlenségét és szabadsagát üdvözölbetf&t 
Igejrék .e.meHett a hatalmasságok: pártfogplását s Jiogy, 
ejseA örömJuYt megmondhassák, a^e^nzetnek^ inné$ Ĵ efyre-
cenl)$ siettek a kormányzó ejnökhöz* ; t • %;:T ; \ 
:.i": >Uyiszerenesésen folytakadolgokPefczel bánáti. had-: 

járata következtében,; a lázadók ereje," Teinesvárt kivéve 
Wnden ponton megtörve,. védhelyeik elpusztítva s a nej. 
lefegyverezve l Báös szinte meghódítva s az, ellenség; vég;*? 
maradványa, mely sikon többé nem mert mujtakozn,i, Tit-i 
be .szorítva s oda k^nyszeritve 5 miszerint ha hódolni, nenjj 
akar, az éhség, pénzhiány s fejetlenség által emésztéssé^ 
föL E napok az alvidéki magyar hadjárat legragyogóbb 
napjai voltak minden, bizonynyal,, % Perxjzel fa$ 
gadhatlannl ékkor állt harci dicsősége délpontján, mert 
késöbbvímint alább látni fogjuk^ részint a kormánynyalir 
mindinkább' növekedő feszültség, részint azon körülményr 
következtében, hogy Puchner, Jellachich s a rác hadjna^ 
radvány egymás közt egyesülve s nem sokára egész eî őr, 
vei fordulván ellene, szerencséje hanyatlásnak indult, 
Ezekhez járult.még az Is, hogy számos ellenségei -r- ki
ket nevekedő dicsősége, békétlen gyanakodó s civakodó 
ttefwsjészfetje és bánásmódja napról napra szaporított s; 
mindinkább bőszültté tőn, —allattomban akkép értesitélq 
a kormányt, mintha Bácska már ismét ellenséges kezekbe 
került volna, s n^inthannnét kénytelenségből, s az&t nyo-
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múlt volna a Biánátiá, mivel az ellenség előtt nem Vala 
képeá megállani. Ezen rágalmak, melyeknek elég köriy* 
nyelirítileg a kormány hitelt1 adván, íífc aztán ahnyir* eí-
kédveŰéiílték,' müeép klsőbb már fáéin árinĵ ra lelke
sedésből rfrinY inkább következ^tésségtből íriaráfdt ínég 
e§y ideig Bácskában. Egyébiránt, ha bár vádolni lehetne* 
is túlságos gyaíiákadásáit s bizodalmatlán viseletét a kor
mány itáiit, habár áíáptalántik hitté is, hogy -csupa titkoft 
köneláől' van körülvéve, Kossuthnak $ # há^ögyminfez-
teriit»nha,k hozzáírt dorgáló s kicsinylő" leveleit, mint itte-
ljték kétségkívül ál híreken alapultak; íehetleh tnlszigórü-
akriak nem tartanunk oly időben, ötidön a hönnálddzat 
mérlegében inkább a polgári önfefóldöaáöti toihW^eten** 
csét kell tekintetbe venni. Hanem a f^iradaílmök'szerén-^ 
csétléiiségéi közié tartozik/hogy a hazafiak •köitíminden^ 
ki nagyobbnak akkar látszani á másiknál s hogy az H*ígyj 

ség'íehéllete1 többnyire elsorvasztja a babért,1 melyeket a 
Való érdem kMVott. E sors üldözte Perczeit pályája* kez* 
deté óta, kit kéllőlag csak Bem tudott niéltálíyolniv s M 
pálcája s a forradalomvégeié nem kevésbe táifedött polgár^ 
társai mél tátlanságai val, mmt hatfemezőn az éilétt$%géi/ 
Kossuth e napokban ismét levelet- h*t hözzaV melybe** 
kemény szemrehányásokkal fSd$é azon esemény mi* 
ati; hogy'rá feScskából kormányéngedelem nélkül kivoLÍ 

nült s O-BecSét visskáföglöltatni engedte. i\íe^róvja égy-" 
szérsmínd a^ért is, hogy Jellactíich seregeit á Bácskába 
bocsátottá^ MelencérieToly ütközéítbe bocsátkozott, niely--
tten Hedeline szerinfaráook voltakí győztesek. 'Hiu fciitfi 
kedőrieks szájhősnek'nevezte többek közt, ki csalt lár^ 
mázik, de ügy maradandó ítfedniényü'ösatát sem tud ki~ 
V i v n i . ' . ' ' ••••••*•• [ • •"! / , ^. i y>-:, -• - K Í r : •;- ./i ; * V 

'~A Lehet képzelni, mennyire "feltüzelek e' kiméíeilen* 
szavak Perczel ingerlékeny lelkét, ő mégis a megsérteti 
önérzet igen mérsékelt hangján Válaszolt ez alkalomln*!* 
Kossuthnak. ' - ( .-wha 

•V „Épen most sietek Pancsovártv ~*-íirja Perczel -±.egy$ 
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dand&roiamal, hagy .a várost n^cgszálijani, mely,,t kétszeres 
sánccal van körülkerítve, s honnét a múlt QY utóján Kiss 
Ernő tábornok 8 zászlóaljjal futamlott meg az ellenség elől. 
Egyébiránt' írhatom, frogy a • ráczság néni, csak Becskerelfet el
hagyta fegyvereim eíött, hanem a Bánátból is kivonult im-
niár., 3 mindez* liogy nem £zeni-£amás és a római.sáncok 
általam kivitt beyétele pkozá^ki m$rn£ tagadni,? ./,*.:.;•.. 

\ ; Jk, .n^nség lelkesedéssel foga$ mindenütt, Ag elfogojf Í9-. 
kpsságnafc nyolc nap szabadottrvisszatérésre^ s, pojg^ri }§&%%&l 
4ás al4 Jbelyeztetéfc általam, mig. az országgyűlés» máskép r.eĵ -
•delkezend. '.-.'..'.•>. . t 

$em altábornagy 4jpe*a#Q}na£ k^nnyitéeére pár napon át 
serg^knneJ^ roég aBámátban kê L maradniok. Reménylem a-
zonban, hogy mihamar biztosítva levén a Bánát ,S; .ha$r$rv.i-
dókf ^%lhetefc-a Bán^tfía s igy a Csajlcéfl-tker^let. meghódí
tása ĵ e lészen fejezve, , . . . = ?;. ;:, .•-.:>-A 

. Elekből .elnök i»r Játhatja;, miként csekély,, s mondhaf-
ni -r-onidön Atyevém — csal^ maradék seregeimhfeö^kei,. .ŝ  
te^intejte* alig érdemlő ágyutejepeim rettegheti) harcészl;özök-j 
ké váltanak. Hat hét alatt mint igérem nem csak JPé^eryáradj 
megmentve, Bárcö-Bánát nvegtisztisztitva, de a- magyar, lobogjo 
a -legszélsőbb határokon is kitűzve! .Mindemellett azonban, 
nem. szabad magunkat rnystiftkálnU :Az ide mellékelt német 
hírlapokban hivatalosan tudatik, hogy az osztrák ház orosz-
segítséget, fcórt: és , nyert,; E ^napokbaj^ várható, ,fcp]gy. Erdélyt 
ós a fe>ö; megyéket w oroaz; elözönli. Ez igen y^lÓsísfníi s. 
ebben bizik a r$czs*g }Slf a a#t tanúsítja. ío^&bbá^ hogy ,ec$U 
gélé nem ok nélkül kü^díött s, Jtü,zd jelenleg is ellenünk egy_ 
szerb had Knicanin tábornok alatt; „ 

Bizonyos kútfőből tudom azt is, hogy az orosg, berontás 
mellett; egy nagyobb szerb sereggel akarják pótolni a,.meg
semmisült rác és határöri hadat. Szóval, ^ mint sokszor mon
dám, a föküzdelem még csak most kezdődik. 

Az én szerencsés operatióim, Bemnek Puchner elleni 
hadjáratait, valamint Temesvár ce.rnirozás^t is , tagadhatlanul 
biztosították. E győzelmek nélkül Bum, el van v e s z v e ! . . . 

Félek, hogy Puchner orosz és török erőt hoz magával; 
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éat-rtfí? JfHcok maguk is mindégTazt hirfik, hogy a ttírök ózin-
teii'nem baVátúrik.! . . . ; 7 " , < 

; V Kossuth é sorodra következőleg válaszolt? ">' { 

'•"'• Önnek az uzdiní táborból hozam intéfcett leveléből csak 
annyit értek, tni szerint inig á^ró' s minden eredmény nélküli* csa* 
tágasokkal a drágaIdíJt s vért fecsérli; addig Bácsban az ellenség 
a flémíet kimondhatatlan kárára egész területeket foglal Vissza? 
gyújtogat, rabol, s a népet hasonló dühhel mint uj év kezded 
tón, üldözi gyilkolja. 

Önnek missiója nem terjedt annyira, hogy a Bánátban 
kalandozzon; hanem hogy Bácsot megtisztítsa a lázadóktól a 
azt megtartsa. • ; 

És tekintsük a sikert: hogy állunk jelenlejg? A ráczság 
O-Becsét visszafoglalta, a római sáncokat ismét elborította; * 
xdá^rát' csapatokat egymás titán megveri s zavarja, Pétervá-
radot Csaknem elzárva s bekerítve tartja, Jellachich a Dunán 
levonult s nyiltan háborithatlanul csatlakozik a szerb hadak
kal hogy az annyi vér és áldozatba került tartbmáriyrészt 
visszafoglalja! S mind ez Ön szemei előtt történik, kinek kö
telessége s nem kisebb érdeme lett volna, mint eddigi gfö-
zeltnei, ezt föntartóztátni B meggátolni, nem pedig védtelenül' 
tiagyni. • - • • , - " -' ; <. • r'—'... • ••• ichv:.i ......: ...^i4<í 
1 **' Fígyelhteztétém tábornok urat' küldetésének céljára, s ar

ra, ;högy Bánátban nem önálló parancsnok s ott csak Beirí al> 
tábornagy rendelkezése szerint működhetik. Egyébiránt gon
dolja "meg azt is, hogy a irémzet kormánya bár; mennyire 
tudja s akarja is méltányolni a hazafiak érdemét, azt nem 
törheti: hogy az ország megmentésének nagy munkáját s ter
vét egyesek szeszélye s önkénytes kísérletei zavarják s el
végre megsemmisitsék." 'MT ;i':'"'; "8 

Perczel mégPancsotántartfoto^ 
tói ezen hivatalos hidegséggel s a fensőbbség bizo
nyos sulyávnl irt sorokat megkapta. Nem voltak rá hatás 
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nélkiÜv is minthogy maga is jól tudta, ^lisz'enhtá^bács-
Kai kátraihágyott csekély véderő igen szorongatói tthely
zetbe jutóit az ;ő távolléte tniatt, de még tápasztalV-áh azt 
is hogy Jéllachien csakugyan levonult a Díinán, rbgtöri 
intézkedett a visszaindulásra. Jellaehich ugyanra már ek* 
ke* Baítina környékén táborozott, S nagy eréfylyél müW 
<dött #zon, Hogy a Dunán átkelhessen. : Jellaehich ézeri 
átütést, május ll-dikéh már meg is kísérté, 'ú^hö0W^ 
iáit % bimán bétókathassa^a battinar hegyórmokifóWro^ 
sé^fá^nztiaítbtt a ittrpartoh lestálló honvédcsa^afekra; 
iiiélyek^étágyúval óty szerencsésen működtek, íibgyaz 
ellenség Célját ez tfttal el nem érheté" s kénytelen valá le* 
ébb nyomulni.' Ílindeihellétt: Bács sorsa mindinkább fe
nyegetőbb lŐn s a nép hangulata is Veszélyes kézdeít len
ni.' Hírek érkeztek tudniillik,;"* hogy Jéftachiéh roppant 
seréggel közeleg Bácskát visszafoglalni, s hogy a magyar 
fő haderő is azért vonult volná át a Bánátba, r mert nén* 
iáiéit véle megmérkőzni. Nevelte a nép réniültségét s bi-1 

ábdaltóátlanságát ti "magyarság iránt az is, hogy a horvá^ 
ttok mindazok iránt, kik a forradalom iránt rokonszenvr 
vél viseltettek, különösen Tolna- és Baranyám egyekben 
á legnagyobb zsarolásokat s kegyetlenségekéit íövették 
é\l* Szekszárdról és Pécsről érkezett tudúsftásók sẑ rrní? 
Jellaehich hadainak egyik osztálya, máj. 2-kánííoTváth 
íábbrhok vezérlete alattit század .' vadászcsápattál, négy 
fizfeádhatáro'riség, egy csapat dzsidásokkal s egy osztály 
J^hbs ievezetttnéhéz lovassággal és hat ágyúval Bzek^ 
sz^Mím'lnegjeíenvén, a lakosságot megsarcolta s kira-
bóltáttb; Utána más náp maga Jellaehich jött Dietrioh, 
Öifámmöht és Hartlieb tábornokok kíséretében 36 ágyú* % 
val, egy Vadász zászlóalj- s ottocsaner csapattal, 12 baná
lis zászlóalj, továbbá: egy osztály János dragonyos s egy 
zászlóaljnyi rác és horvát felkelőkkel, melyeket máj. 4-én 
m'ég'S osztály dragonyos lovasság, két osztály walmoden 
vasas csapat s hát ágyú követett. '*'*'• f

 u ' 
- ^ w á t t egy másik walmoden osztály, sHardékk va

sas csa*pat, két zászlóalj határ-őrséggel és 12 ágyúval 
Ottinger tábornok, Bonyhádot szállta meg. 
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Nagyyo)ta nép rémülete; mert ezen fradak njejjér-
beatével valamint Bonyhádon, ugy környékén a mö^yar 
érzeJniU polgárok elhurcoltattak s kiraboltattak. Pécsy4-
radon több előkelő egyén, nevezeten Visi orvos is Hen-
gel irnok,; mint forradalmi izgatók több mesteremberek 9 
vagyonost íöldmivelők elfogatván, kegyetlenül megbo
tolta ttak^ s ezen kívül váltságdíjul egyenkint 3000 p . f r i 
kényszeríttettek lefizetni. Hasonló történt Pécsett^ külö
nösen Perczel Gejza főszolgabíróval s többekkel Minde
zeknél nagyobb mértékben kellé Szekszárdnak lakolnia; 
mert itjfc azon kívül, hogy Jellachich száz ezer adag ke
nyeret,, tübb ezer darab ökröt, s akó bort, tömérdek szé
nát es zabot zsaroltatott ki a városból, ötven egyént fo
goly lyá tőn, sÁlbanicz és Szegedi Ferencz ifjú szép nejét 
férjeik helyett, kik elmenekültek, turul gyanánt mágiával 
hurcolta s táborában letartóztatta. S hogy a horvát sere
gek eltávoztával az ekkép megbüntetett nép föl ne lázadj 
hasson, több századokra menő fegyveres csapatot hagyott 
a megyében, kik a rablást és különösen vagypnosb pol
gárok üldözését még elvetemültebb barbársággal folytató 
ták. Leírhatatlan a népnek szenvedése. KLevés napok előtt 
Kopcsái|yi József szabad csapatvezér mint mondák, dulVa, 
rabolt a legnagyobb féktel enséggel a megye népségén azon, 
cini alatt, mivel a forradalmi ügy iránt nemmutatott el^séV 
ges buzgalmat, most, pedig épen forradalmi érzelmeiért 
kellé szenvedni s nj rablók zsarnokságait tűrnie,.— F0W5 
várról, Paksról és Bonyhádról titokban követek^ s .̂ zóf-
szólókat küldött a lakosság Perczelkez, hogy köny^füi^ 
ne meg honfiai sorsán, küldene védelmeikre,segite|égeif 
ígérvén, hogy mellette utolsó emberig fegyverre kelena-; 

4 nek, s készek mind egytől utolsó emberig el vérzeni, mint 
egy részről a szabadság ürügye alatt harcolók^ más xéa/p 
ről az ellenséges rabjók zsarnokságát tovább is viselni^ 
Perczelnek vérzett kebele ezen hírek hallomásán s öröm,-
mel nyújtott volna segéd karokat szülőfölde s szenvedő 
polgártársai védelmére; de minthogy immár Jellachich is 
nyakára jött, s a Bácskaság népe, mely e hirek hallomásá-
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ra annyira elrémült, hogy ismét bujdosásnak kezde in
dulni s tömegesen Szeged,- és a békési pusztákra vándo
rolni,— a kormány parancsa következtében i» főbb gond
ja vala minden használható erejét emitt Összpontosítani. 
Mielőtt azonban a Bánátból kivonult volna, nem felejt
hetvén Kossuthnak fónebb közlött kemény dorgálásait, 
következő levelet intézett hozzá PancsováróT: 

„Sajnálom, hogy ön Melenezéről irt levelemből ki nem 
olvashatá, mikép három ezer rendes, három ezer fegyverte
len had s néhány haszonvehetetlen szabadcsapattal 25—30 e-
zer bátor és dühös szerb, rác és osztrák hadat megvertem,— 
8 hogy máj 7-dikén történt uzdini csatám dicső eredményét, 
valamint Bánát é» a határőrvidék meghódítását ki nem ma
gyarázhatta. 

Mokrin, Basahid, Melencze és Uzdin nem keveset érnek ; 
8 Bem altábornagy, ha épen idején át nem kelek a Tiszán, 
bizonyára vagy csúfosan visszakergettetik, vagy elfogatik. És 
ha Isten fegyveremet nem segíti, Puchner, a szerb, rác és 
császári hadak ellenében, Bem itt a Bánátban meg nem áll
hatna! Mert a rác nem oláh ám! S Temesvárt szinte nem 
cernirozhatta volna. 

Sajnálom továbbá, hogy a mozgók futásvágya miatt Ó-
Becsére ismét betört egy néhány száz rác, csupán azért, hogy 
bánáti hadjáratomtól visszariasszon; mert a rác igen jól tud
ja, hogy ily kis lármával nagy operatiót tudott mindig meg. 
zavarni,—és végre igen sajnálom, hogy ön épen ugy, mint 
a közönség, annyira megijjedt. 

Én nem,— szerencsémre. S még ezen körülmény mel
lett sem, hogy mig Bemhez menék tanácskozni, az alatt meg
ijjedt főtiszteim, egyik dandáromat Becskerekröl Török-Becsé
re fáraszták. Ez magyar természet, mely minden falut akar 
biztosítani. De ugyan mivel? hiszen csak öt használható 
zászlóaljjal birok jelenleg, s ebből is kettő alig megy 400 em
berre; ezenkívül nincs több kétdivisió lovasságomnál a ininek 
ketteje alig 300 fővel. Mozgóim pedig, miután iTöldváry csa-

7 
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pata eloszlott s Niczky rabló csapata szökni akarván lefcgy-
vereztetett,— alig tesznek többet 8000 főnél. 

És mégis nagyhamar, a Bács biztosítására, küldött őreim 
közeledése visszaüzé Ö-BecBérŐl a rácokat, s pár nap múlva 
rendeletemre Csúrogot elfoglalá, elpörkőló s a római-sáncokra 
újra betört, sőt ha dandárnokaim pontosan teljesitik köteles
ségüket, még többre is menendek* 

Tehát nem kell oly bamarmegijjedni, kivált miután egy
szer már megtanülhatá a magyar, bogy halála többnyire az 
ily bizodsdt&aflainság. Vagy nem volt még elég Moór ? nem 
Kápolna*. 

Bemmel <én igen jó egyetértésben vagyok; de mindamel
lett kijelentem ujsa, hogy parancsteljesités hozzám nem fér, 
és félek, hogy mint múltkor is, ez -az én -sorsommal egy úton 
járó haza veszélyének előjtostája. Szerencsétlen emberek! En
gemet ön, és az ideiglenes miniszterek ez utóbbi rendelete, 
lelkileg' megsemmisít. Ez elég! 

Jellachich, nem az én föladatom, noha ellene is van « 
Dunán Futaknál, Bezdánnál és Bajánál egy kis erőm. S hát 
a győzelmes felső tábor, miért nem kiséri ellenét? Valóban 
igén szép volna, ha -még azért is nekem kellene felelősnek 
lennem, hogy száz ezernyi ellenség legyőzésével foglalkozva, 
mért nem gátiám meg Jellachich átkelését. 

Ilyesmiket ünnepélyesen visszautasítok magamtól. Mivel 
az orosz közeleg, előttem ugy látszik, hogy mitít Windisgratz 
közeledtekor, mindent elkövetendünk ismét, hogy egyetlen 
hazafi vezérünk, —ki talap Isten kegyelméből tudna valamit 
tenni,— elriasztassék vagy eltörpüljön. 

Furcsa! ön nekem minap jutalmakat ígért, ós most bán> 
talmakat küld. Én be fogom a táborzást fejezni. Annyi gyá
va és rabló nép;- annyi élhetetlen kormánybiztos,- annyi ü-
gyetlen főtiszt közt, csak óriási munkával, s magam a vészi
nek kitéve étel ital álom nélkül, testben lélekben.Szenvedve 
tettem azt, a mi történt; tettem pedig olyasokat, miket 
önök minden tábornokai éveken át' fognak csak tehetni. 
És mindezt azon öntudatban, hogy a múlt évi juGns> augnstus 
és september havakban,— ha bár ön ellen is— mentsem meg 
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á hazát, n$m törődve a bántalmakkal. Még a Ceajkás-kerület 
Végképi kiirfására fogok pár napot szentelni, — az az: 14 nap 
mulVa ismét leteszem a parancsnokságot. Azért is méltóztas
sék a felett rendelkezni, mivel 14 napon túl nem maradok az 
a. mi vagyok. 

Bemnek kívánságai általam eddig nem csak teljesíttet
tek, hanem megeföztettek. És igy lesz a 14 nap alatt is. Ter
mészetesen az eddigiek magam tervezete és nézetei szerint 
valának, A felelősség ezekért engemet nyom. Mai naptól fog
va, miután köteles vagyok parancsait elfogadni, természete
sen a felelős ö lesz. Ütközeteim enyémek; azért hát előre 
protestálok azon gyalázatos bánásmód ismétlése ellen, melyek 
e^ érdemnélküli egyén (Görgei) mentegetései miatt engem 
merészlének a moori csata után is piszkolni. 

A Csajkás-kerület tökéletes elfoglalását, ha ettől. Bem 
nyilt parancsa nem tartóztat, vagy hadaim főrészét miatta oda 
nem vezethetem, saját müveim közzé fogom számítani, vala
mint Bács és Bánát meghódítását." 

Ily zivataros lelkiállapotban hagyta el Perczel már máj. 
11-kén Pancsovát, a midőn seregének egy részét ezen va
ros továbDf fedezésére hátra hagyván, maga Beoskerek-
nek, innét pedig Török-Becsének indult. E napokban Fe
jértemplomnál Bem is hatalmasan elpáholta az ellensé
get^ Temesvár célszerű bekerítésének már-már vége fe
le közeledett. Bánát meghódítása ekkép be tón fejezve; Per
essel tagadba tlanul a magyar dicsőség több századokra 
ható obeliskját emelé itt föl; de melynek tetejét Bem ara
nyozta meg. 

, Bem és Perczel közt ez idő óta a tisztelet és szere
tet legfinomabb viszonyai keletkeztek, 8 csupán e viszo
nyok hatalma birt oly bttyerővel, mely áz utóbbi zordon 
lelkét néha néha szelidebb érzelmekre olvasztá. Valamint 
neveik legközelebb állnak egymáshoz a forradalom ^ycí-
zelmeinek történetében, ugy arcképeik is együtt jelentek 
meg eaentáí a közönség előtt. 
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Mialatt Perczel seregét a Bánátból átszáütotta, a rá
cok Kamenicz felől egy aproche-vonalt kísértettek meg
ásni, a fürdő melletti sánctól a hegyek felé, meíy foglal
kozást azonban a péterváradiak ágyúzása miatt kénytele
nek voltak félbeszakítani. Tittelen nagy sürgésforgás va-
la ugyan észrevehető, s az ellenség Jellachich s Puchner 
táborávali egyesülés készüléssel vala elfoglalva; de mi
nek közel megtörténhetéséről beebb a Csajkás vidékiek 
semmi bizonyost sem tudván s tapasztalván, hogy a magyar 
haderő ismét arra vonul, a várparancsnokságnál többen, 
s ezek közt Zsáblya községe ujabb hódolatot tőn. Még 
csak Farkasdinnál lappangott egy csapatkája az ellenség
nek, mely május 11-dikén Kiss őrnagyot, —ki egy zász
lóalj gyalogság, egy szakasz lovasság s két ágyúval a ne
vezett helységet megszállva tartotta •— vakmerően kezdé 
háborgatni, s a Béga túlpartján Periasz alatt az erdőben 
elrejtőzve, alkonyatkor erősen tüzelt a szegedi nemzető
rökre. Erre Okolicsányi dandárnok, nehogy az ellenség, 
—inely a Béga körül egy komppal fői sala kóválygott — 
átjöhessen, másfél század gyalogsággal s néhány lovassal 
Perlaszt célszerüleg megrakta, az erdőséget, hol a ráczság 
elrejtőzve csak alkalomra várt hogy áttörhessen, — kö
rülkerítvén, néhány órai puskatüzelés által azt oda kény-
szerité, miszerint Periasz alól minden ellentállás nélkül 
elhúzódnék. 

Bács egyéb pontjain ez időben mindenütt teljes 
szélcsend és nyugalom: a rácok nem mutaták sehol ma
gukat; a lakosság pedig inkább a kunság s békési tanyák 
felé látszott húzódni, mint lakaiba visszatérni. Ez a gon
dolkodó ember előtt nem jó jelenség volt s arra mutatott, 
hogy a jelennen uralgó átalános szélcsendet nem sokára a 
közelgő ellenség ágyúi verik föl. A nép százezernyi sze
me, mely hitelesebben lát mint minden kém a világon, 
nem roszul sejté a távolban mutatkozó fergeteg közeled
tét; már tudia jól hogy Jellachich áttört vala a Dunán,s hogy 
oly sokszor megzavart tűzhelyei ismét csatatérül szolgá-
landnak. A nép előérzete valóban nem is csalt; midőn 
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Perczel a Bánátból hadait kivonta, s Török -Becsén s Szeg
helyen keresztül épen Tittel felé vezette, Jellachich a rá
cokkal egyesült, s azonnal támadó harcot indított a ma
gyarok ellen. Perczel napja alkony óra fordult. 
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K o s s u t h n a g y f o n t o s s á g ú r e n d e l e t e Bács-Banát 
p o l i t i k a i á l l á s a s a ráé nép i r á n y á b a n . K ü l ö n ö s 
t e k i n t e t a h a t á r ő r v i d é k s S z e r b i a e l l e n s é g e s 
t a r t á s á r a n é z t e . Á m i n i s z t e r i t a n á c s i n t é z k e 
dése i ; a hadi t i s z t e k e l ő l é p t e t é s e , s a m u s z k a 

i n t a s i ó í n e g g á t l á s á n a k tárgyába-n* 

Á körülmények e bonyodalmátazonbansemKossuth,kÍ. 
azt igen távolról, sem Perczel, ki fölötte közelről szem
lélte, nem fogta föl kellőleg. A magyar \Xgy győzelmé
nek válpercei rohamban közelgének; s előre lehete látni, 
hogy a haza sorsa Eszék, Pétervárad, Arad s Tömösvár 
körül egy pár hó alatt el fog dőlni. Perczel, bármiket ira« 
is Össze Kossuthnak, még is erősen hitte, miszerint a Bá
nát és Bácskaság meghódítása után semmi egyéb nem 
hiányzik azok biztosítására, mint Tittel bevétele; Kos
suth pedig Budavár visszafoglalásával, befejezettnek hit
te a szabadság ügyét. így történt, hogy Perczel ép azon 
időpontban, mikor, leghevesebben civakodott a miniszté
riummal s Kossuthtal, és mikor azalfenyegetődzött,hogy 
végkép visszalép a hadi pályáról, utasítást kért az iránt, 
hogy mily politikát kövessen a rácok irányában ? Kos
suth egész határozottsággal, mintha már biztos öbölben 
nyugodt volna a nemzet hajója, a következő levelet irta sa
ját kezűleg Perczelhez az alvidéknek magyar állam irányá
ban! viszonyai meghatározása érdekében: 
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„A hadi munkálatoknak a körülményekhez kelletvén 
alkalmaztatniuk, a kellő óvatosság oly hadi tervet parancsolt 
megállapítani, melynek erélyes kivitelével az orosz invasiot 
(ha ésakugyan megtörténnék) feltartóztassuk, míg hadérönk
ii j 50—60 ezer emberreli növelését végrehajtottuk; ha pedig 
AB orosz invasio (minek elhárítására diplomáciai utón is dol
gozunk) nem valósulna, az osztrák ellenséget tökéletesen 
megverhessük. 

Ezen szempontokból indulva, midőn a megállapított hadi mun-
'kálatok illető részét saját kéziratomba zárva tábornok úrral 
.coníidentiatiter közlöm, egyszersmind buzgó hazaszeretetére 
•támaszkodva kérem, hogy a ministerta^nács határozata folytán 

1 Ikelt hadügyminiszteri utasítás szerint a bács-bánáti sereg fő
parancsnokságát azon szokott erélylyel Viselni szíveskedjék, 
•mély tábornok urat mind ekkorig győzedelemről győzelemre 
erezeté; 

Azon belgrádi és konstantinápolyi irományok, miket 
Csurogról május 18-dikáról írott levelében közölt velem tá
bornok ur, elöltem már tudva voltának. 

Intézkedés fórtónt, hogy a bukaresti consulatusoknál 
* Fuad Effendi török császári főbiztosnál, az orsovai basánál, 

Karagyorgyevics Sándor hercegnél, Hassán basánál Belgrádon 
<és Resid basánál, valamint Reis Effendinál a keleti diplomá
ciai lépések megtótessenek; Pancsovára pedig Kholman ez*-
Tfedes: kívánsága szerint egy diplomáciai műveltségű s fran
cia levelezésre is alkalmatos egyén (Tessényi nevezetű) me
gyén, kii tábornok ur a megkezdett érintkezések folytatására 
fog használhatni. 

A szerbek irányában tudósíttatni kívánja magát tábor
nok ur az átalános elvékről: 

Ezek rövideden é következendőkben állanak: 
Hatóságot és polgári gyakorlatot, nem nyelv és népiség 

hanem közjog, közös törvény és bizonyos territorialitás sze>-
rint lehet csak adni és gyakorolni; az osztrák kabinetnek a<-
zon szava: „Gleiche Beríchtigung der Nationatitaeten," -*• 
ha azt máskép érti, mint tsgy, hogy a polgári jogokban, 

Digitized by 



se 
szabadságban és közálladalmi jótékonyságokban, mindenki 
nyelv és vallás különbség nélkül egyéniden részesittessék; — 
ha mondom máskép érti: az nem egyéb mint haszontalan 
puszta szó, melyet életbe léptetni ember nem képes. 

így például ha az mondatik, hogy a szerbeknek Ma
gyarországon vajdájuk legyen, ki minden magyarországi szerb
nek fötisztviselöjét képviselje, ez oly nevetséges absurdum, 
melyet ember életbe léptetni nem képes; mert ezen elv sze
rint például egy pesti háznak lakosai, mint magyarok, tótok, 
németek, szerbek, oláhok, rácok stb. a szerint volnának kü
lönböző hatóságoknak alávetve. 

Nationalitas szerint tehát, bizonyos kivételes hatóság 
csak azon esetre képzelhető, ha azon nationalitásnak kisza
bott teritoriuma van. 

De szerb territórium a magyar állodalomban nincs, és 
én azt hiszem: a nemzet sem fogna soha reá állhatni, hogy az 
ország területe akár nationalitások szerint, akár másképen 
dismembraltassék; mert az annyit tenne, mint Magyarország 
státuséletének halálát aláírni. 

Tegyük föl, hogy Bács-Bánát szerb vajdasággá declaral-
tatnék: mivé lenne az ott lakó magyarok, németek, oláhok, 
nemzetiségi joga, és micsoda joggal kívánhatnának a szerbek • 
ez alapon •Buprematiát? 

Szerb vajdaság tehát, szerb provinciális gyűlés és min
den hasonló ábrándok, a praxisban tökéletes ábrándok. Hor
vátországnak lehet bánja, lehet tartományi gyűlése; mert hor
vátországi territórium van; de szerb vajdaság, szerb provin
ciális gyűlés nem lehet; mert Magyarországban Szerbia nincs, 
hanem vannak az egy és oszthatlan ország földén vegyesen 
elszórt szerb nyelvű lakosok, kik azt kívánhatják, hogy reá-
jok nézve is az országnak minden joga, törvénye, szabadsá
ga közös legyen; de; — mert külön tartományuk nincs, azt 
nem kívánhatják, hogy az ország az ö* nemzetiségük kedve
ért föidaraboltassék, és számukra külön tartomány állíttassák, 
mely aztán legfeljebb olyan viszonyban álljon a magyar kor
mánynyal, mint Szerbia áll Konstántinápolyhoz. 

A hajdankori vajda nem volt egyéb, mint a még meg 
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nem telepedett bevándorló fegyveres népnek vezére; de miu
tán többé külön szerb had nincs: külön vajda nem is lehet. 

, A mi pedig a nyelv suprematiáját illeti, azt csak nem 
juthat eszébe egy szerbnek is kivánni, hogy az ország parla
mentjében száz nyelven folyjon a tanácskozás; valamint azt 
sem, hogy nemzetiségek szerint választassanak a követek; 
mert minden politikai választás, ismét csak territóriumok 
szerint történhetik. , 

Egy osztályban tehát, hol a lakosok vegyes népüségtiek, 
diplomatiai nyelv kétségkivül csak egy lehet, és ez Ma
gyarországban nem lehet más, mint a magyar. Yegyitiz föl. 
például Moldvát; ott a moldvai népiséghez képest több ma
gyar lakik aránylag, mint Magyarországon szerb, az összes 
népiséghez képest; és kinek juthatna azért eszébe a csangtV 
magyarok számára Moldvában külön vajdaságot, vagy a ma
gyar nyelvnek diplomáciai állást kivánni? 

: Minden nationaiitási túlhajtott theoriák tehát, vagy áb
rándok, vagy a status-egység felbontására és Bács-Bánátnak 
és a Szerémségnek szerbiáhozi csatolása irányzott pártütések^ 
s ha az elsők: ugy lehetetlen életbe léptetniük; — ha a má
sodik: ugy lehetlen megengedtetniök.. .. 

Én . nem hiszem,, hogy valaha komolyan számot adtak, 
volna a. szerbek maguknak arról, hogy a nationálitá«i igé
nyek alatt mit értenek; vagy. ha számot adtak, ugy az ország 
dismembratióját kívánják, — a mire nem fogunk reá. állani. 
Mindezeknek folytán a nationaiitási kiengeszteléseknek csak 
következő módja lehetséges: 

1-ítr, Közös jog, törvény és szabadság; nyelv- s vallás
különbség nélkül. ; ; r .,• • 

.. 2-or, ,& szerb ..nyelvnek szabad használata, nem csak a; 
magán életben, hanem iskoláikban, egyházaikban és> a jaieiy 
községben többséget képeznek a: községi admifaistratlóban is.. 

3-or, Ha az esküdtszékek, a nyilvános és szó béli feljár 
rás, ochozatik, természetesen mindenki azon a nyelven védel
mezi magát a melyet tud; mint szinte, nem .ügyvéd áltaK fo
lyamodványt a kormányhoz, hanem maga személyében) pana
szát ismét ugy .terjeszti elő, mint tudja. 

7* 
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4-er, Vallási és egyházi ügyeiket minden felekezetek á 
kormány felügyelete mellett szabadon administralják; a gö
rög nem egyésültek képviseleti alapon synodusokat tartanak; 
papjaik egyházi ügyeiket, matriculaikat a maguk nyelvén 
viszik; a népiskolákban a tanítás a nép nyelvén történik; 
|>ápjaik és iskoláik a statusnak szintazon segedelmében ré
szesülnek, mint akármely más nyelvű honpolgárok. Ezeknél 
többet adni annyi volna mint a más népfajokat elnyomni. Ez 
az, a mit nationalitás tekintetében concedálhatunk, és többet 
nem. — 

A mi a határőrvidéket illeti, ezekre elvem az, hogy az 
örökös katonai servitusnak, tehát a határon szerkezetnek is 
meg kell szűnni, s a határőrvidéki lakosoknak ugy jogektoan 
mint terhekben az ország többi lakosaival hasonlókká kell 
tétetni; földeiket szabad tulajdon gyanánt birni, polgári közi
gazgatást nyerni, liberális községi szerkezetet kapni, megye-
szerkezetbe átalakíttatni, minden vagyonuk s tulajdonukkal 
szabadon rendelkezni, kereskedést, mesterséget szabadon vá
laszthatni, stb. 

Az álladalmi erdők, legelők és havasok használatára 
nézve szintazon alapon kell segregatio utján illetőségüket ki
kapni, mint kikapták volna az úrbéri lakosok. A mi a sze
mély, és vagyon bátorságot illeti.: politikai vétséget^ ha a párt-' 
ütéssel fölhagynak, lehet amnéstialni; de ha valaki másnak 
vagyonát ellopta, elpusztította s elrabolta, az vissza kell térí
teni; mert a statusnak nincs joga Pálnak elengedni azt, mit 
Pétertől rabolt. 

A mi végre a szerbfábóli fegyveres betörést illeti, erre 
rö*rid nyilatkozatom az: hogy itt semmi alkunak tárgya' nemi 
lehel; erőnek erőt teszünk ellene: és ha a szerbiai kormány 
alattvalóinak ellenünk háborút viselni engedj elébb utóbb ar-' 
ra fog minket kényszeríteni, hogy ezen népjogsértésértj-S*er-; 

biának háborút izenjünk. ' y 

Mi Szerbiával békében, barátságban akarunk élni; de azt 
nem fogjuk tűrni, hogy egy szomszéd tartomány feígyveíeé e-1 

rővel támogassa a bellázadást; azért: ha a szerb kormány a' 
magyar nemzettől jó szomszédságot kíván, legyen • 4 is-jó 
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szomszéd, tisztelje a népjogot, e ne vé ĵe hogy ennek (ábbaJ 
tapodását a magyar nemzet, mely Ausztriával s minden orosz 
segítségével egyetemben igaz ügyében meg bir küzdeni, gyá
ván eltűrje s boszulatlan hagyja, 

Mi nem fenyegetjük Szerbiát; sőt Örömest nyújtunk ne
ki barátságos kezet. Ha ö nekünk erre fegyverrel felel, mi 
is fegyverrel válaszolunk. 

Ezek elveim, miket tábornok ur, mint a bács-bánáti se
regek önálló főparancsnoka a rácokkali érintkezésben szem 
elet tartani szíves leend. 

Kelt Debreczenben, máj. 21. 1849. 

az ország kormányzója: 
K o s s u t h L a j o s . m. k. 

A körülmények szorongató súlya, mit a muszka be
törés itt-ott mutatkozó jelenségei s Henczi osztrák tábor
nok hősi megtartása Budavárában még inkább nehezítet
tek, a magyar kormányt is komoly gondokba meritek s 
szokatlan tevékenységre kényszeriték Debreczenben. Hogy 
az orosz seregek valóban közelednek, már több egyes be
csapások igazolván a felső megyék s Erdély határain, — 
de meg Jellachich s Puchner bevonulásaik is nyilvániták, 
miszerint az osztrák kormány egyesitett erővel törekszik a 
háborút Magyarország ellen folytatni: Klapka tábornok 
ekkori helyettes hadügyminiszter előterjesztése nyomán 
következő utasítást rekesztett Kossuth a fönebb közlött 
levélhez : 

A több oldalról számos ellenséges hadakkal fenyegetett 
Ön sorsára hagyatott haza védelme, 8 a magyarseregek ösz-
hangzó működése szemponjából, május 20-dikán a miniszteri 
tanácsülésben ezen megállapodások történtek. 

1-Ör, A nemzeti hadsereg minden hadosztályának műkö
dései concentrikus és combinált irányban vezetendök. 
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És azért: a hadosztályt parancsnokoknak áz eddigi kö
rülményekben sarkallott azon hatósága, miszerint kiki az elé
be szabott speciális Célra önállólag s a többi hadosztályok 
körülményeire való ügyelem nélkül vezérkedhettek: jövendő-* 
re megszüntettetik, s minden külön hadosztályi parancsnokba 
hadügyminisztériumtól, mint az ország és honvédelem állapo
tát áttekintő középpontból vcendik dispositióik irányát, misze
rint az összes hadi operatió minden egyes részeiben concen-
trice legyen vezetve. 

Mi végett a hadügyminiszternek Klapka tábornok Ural
tál kijelentett azon készsége, hogy mihelyt vágy Budavára 
bevéve, vagy ha ez rögtön eszközölhető nem volna, annak 
ostromlása kisebb hadsereggeli ostromzár alakjára leend át
változtatva, a hagyügyminiszteri ügyek vezetését személye
sen átveendi, ugy a nélkülezhetetlen egység, mint a hadse
reg szaporításának, rendezésének s fegyverzeti, ruházati, iöl-
szerelési, elhelyezési ós hadszertári organisatiója szükségei
nek tekintetéből is helyeslő tudomásul vétetett. 

Egyszersmind az is elhatároztatott, hogy jövendőre á" 
tiszti előterjesztések és kitüntetések körül a hadügyminiszter 
hatósága s illetőleg az ország kormányzójának legfőbb mege
rősítési joga teljes épségben annál inkább visszaállítandó, mi
vel a hadseregparancsnokoknak e részben eddig gyakorlott 
csaknem korlátlan s az utólagos jóváhagyás körüli szabad 
intézkedést is ugy szólván nullificaló hatósága, az egy és 
oszthatatlan hadseregre nézve gyakran zavart okozónak ;-r-
más hadosztályoknál az egyenlő vagy magasb érdemre nézve 
sérelmesnek, a tiszti rang tekintélyére nézve pedig nem ked
vezőnek tapasztaltatott. Jövendőben tehát a seregparancsno
kok semmi főtiszti előléptetést, vagy a katonai érdem jel har
madik osztályávali kitüntetést addig ki nem hirdethetnek, 
mig előterjesztéseikre a hadügyminiszter helyeslő megerősíté
sét nem veendik. 

Főtiszti előléptetések s a katonai érdemjel második osz
tályávali kitüntetések kihirdetésére pedig a kormányzó előle
ges megerősítése is bevárandó. 

Tábornoki kinevezések s a katonai érdemrend első obz-
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tályávali kitüntetés csak a miniszteri tauács előleges meghall
gatása után fogván a kormányzó által megerősíttetni. 

A hadparancsnokok mindazonáltal a harctéren s egyest 
rendkívüli vitéz tettek méltó jutalmául tehetnek ugyan főtiszt 
ti előléptetéseket, s a katonai érdemrend harmadik osztálya' 
vali kitüntetéseket, valamint szinte törzstiszti (de nem tábor
noki) előléptetés végetti előterjesztéseiket is nyilváníthatják; 
de erre a rendes katonai kötelességnek még oly hü teljesí
tése is soha elegendő alapul nem fog vétetni, hanem csak ha 
valaki magát a kötelesség körén túl rendkívüli vitéztett, 
vagy különös siker által kitüntette. 

Mind ezekről a hadseregparancsnokok, maguk alkalma
zása végett a hadügyminisztérium utján, s ha tanácsosnak 
látszandik, maga az összes hadsereg is napi parancsa által 
azon hozzátétellel értesitendök: hogy ámbár a szükséges egy
ség s öszhangzás végett a hadi munkálatok irányzata a had
ügyminisztériumtól fog kiszabatni, a~ stratégiai kivitel körü
li dispositiók s operationalis részletes szabadság, természete
sen a hadvezérek hatóságához tartozandik. 

2-or, A jelen körülményekhez képest a hadsereg min
den részeinek oly irányban kell alkalmaztatni, hogy az or
szágnak a kettős ellenségtőli megóvására egymást költsönösen 
segíthessék, s illetőleg concentratiojuk előkészíttessék. És 
ezért: 

3-or A felsőmagyarországi hadi munkálatok fötámasz-
pontjaul Komárom tekintendő, ugy, hogy a legközelebbi had
járatnál ne csak várerősség, hanem az ellenség bármi nagy 
haderejének előnyomulását is akadályozható elsáncolt tábor 
minőségében jelenjék meg; s ezért a komáromvári örsereg 
a fötáborból nyomban vagy 16,000 emberrel, nevezetesen a 
Damjanics-és Pöltemberg hadosztályokkal szaporítandó. 

Ezen dunai hadseregnek nevezetendő hadtömeg rendel
tetése leénd a Duna jobb ós balpartja közti közlekedés biz
tosításán s Komárom vára ótalmán kívül a Duna jobb s az 
ország határszélei felé működni; a dunántúli megyéket az el
lenségtől tisztán tartani, száguldó detechemcntok által azon 
megyékben az ujoncozást és a kormányhatóságát biztosítani. 
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Egyszersmind rendeltetése lészen szükség esetében a Dtu 
na balparti hadsereg működését öszhangzólag előmozdítani. 

Ha Budavárának rögtöni bevétele nem sikerülne s hosz-
szasabb ostromzárlat forogna fönn, szükségben az ostromzár* 
lati hadsereg is ezen dunai hadsereg vezérének főparancs
nokságához lévén számítandó. 

Mely dunai hadsereg egyszersmind Komárom vára főpa
rancsnokságával Klapka tábornok ur fog megbízatni, Guyon 
tábornok alatta a 8-dik hadosztályt vezényelendvén. Lenkey 
tábornok pedig az alakításban lévő osztalék hadsereg lovas
ságának parancsnokságával bízatott meg. 

4) A főhadsereg többi része, nevezetesen az eddigi 
Klapka és Aulich hadosztályok a Duna balpartjára szálland-
nak át s legelőbb és mindjárt a Nyitra és Vág mentében fog
lalván állomást, az ország felső vidékét bigtositandják és a 
danáninneni vidéket fedezendik. 

Ezen dunaparti hadsereget további rendeltetésig Aulich 
tábornok vezórlendi. 

5-ör, Ezen hadsereggel Összeköttetésbe hozatandó a Dem
binszky altábornagy parancsnoksága alatti hadosztály, mely
nek rendeltetésa az országot GaUieia felöl biztosítani, s a 
Dunaparti operatióknak szélső jobb szárnyát képezni.. 

6) Dembinszky altábornagy jobb szárnyával összekötte
tésbe hozandó az erdélyi hadsereg balszárnya, melynek föla
data Besztercze felé az országot Bukovina ellenében fedezni. 

Erdélyben ezenkívül az ortosi, tölgyesi, gyimesi passu-
sokra, mint szinte a tömösí vöröstoronyi szorosokra figyeliuet 
fordítani, s ezeknek megerősítésén s védelmén kívül Gyulafe
hérvár s Déva bevétele, és az oláh lázadás valahárai legyőzé
se az erdélyi hadsereg legközelebbi feladatához számítandó. 

7) Puchner serege a Bánátból kiverve, Orsova, Fejér
templom, Pancsova birtokunkban van, s a Bánát egészen, 
Bács pedig Tittelen kívül meghódítva lévén, Bem altábornagy 
az Erdélyből magával hozott sereget a Bács-Bánáti combinált 
sereg többi részeiből 12 ezer emberre kiegészítvén, ezzel s 
megfelelő számú ágyukkal Periasz felöl Tittelt beveendi (mi-
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nél a bácsi oldalról s Péterváradról is támogattathatik), s ott 
a Tiszán átszállván, Péterváradot, ugy a kameniczi mint a kar-
loviczi ellenséges seregek fenyegetéseitől s ostromkészületei
től tökéletesen fölmentendi, s ennek végzetével a lehető leg
nagyobb gyorsasággal a Duna balpartján fölfelé sí éten d, s 
Jellachich mozdulatait figyelemmel kisérendi, a körülmények. 
hez képest fogván majd meghatároztatni, valljon a Dunapar
ti hadsereg megerösitésére fogna-e rendeltetni, (s ez esetben 
annak fővezérletét vinni) vagy pedig a Danán átkelve Önál-
lólag a nyugoti határszólek felé operálni, mely utóbbi rendeU 
tetós kiváltképen Budavára bevételétől föltételeztetik. 

8-or, A bács-báháíi hadsereg főparancsnoksága Pereiéi 
tábornokra bizatik, kinek legközelebbi feladata leerid a Tit
tel bevételével végkép meghódítandó Bács-Báriátöt ujabb'be
törések ellen fedezni, s a véget Orsóvát, • Fehértemplomot, 
Páncsovát s Tittelt hatalmában tartva, Temesvár és Arad ost̂  
romzárlatát szokott erélyével folytatni. Á blocad sereg és fön-
nebb emiitett pontok közötti összeköttetést mozgó csapatok ál-
ifcl föntartván^ egyszersmind a tartomány bel békéjét is bizto
sítani. .:- " 

A föntebbi dispóBÍtiók által az ország végvónala tikként 
kikerekittetvón s a szükség esetében! concentratiók1 is előké
szíttetvén a dunaparti hadsereg előkészítésére, Erdélyből, 
melyet most közelben invasió alig fenyeget, égy dandár ki
vonandó; az újoncozás, felfegyverzés és fölszerelés a lehető 
legnagyobb erélylyel eszköílendő J a központi tartalóksereg' 
mielóbb-. kiállítandó; minden zászlóaljak kiegészítése sietteten
dő;1 s á lŐszerkészités minden kivihetd gonddal szaporítandó, 
mint szinte a hadsereg éléhriezése kellőleg rendezendő. J Ko
márom* várának pedig minden szükségesek kéli1 ellátása, míib 
den máisók felett sikéresitendő. ' ; | . j 

'! fifinxtezén határozatok Ugy '•«•'• hadügyminisztériummal, 
mint általa *z illető hadparáncsnokökbkkal a' kelfö*titoktartá
si kötelesség mellett közöltetni rendeltetvén, s azoknak vég-; 
rehajtását á hadügyminiszter különös gondjai közzé tááriri-
tandván. 

' ': ; ; ' K o s s ut hr L a j o s, kormányzó. 
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A z u j m i n i s z t é r i u m D e b r e c z e n ben . V é l e m é n y e k 
G ö r g e i r ö l . K l a p k a l e v e l e P e r c z e l h e z . K l a p k a 
m i n t a d u n a j o b b p a r t i s e r e g e k s K o m á r o m fő
p a r a n c s n o k a . K o s s u t h l e v e l e K l a p k á h o z . U-> 
g y a n a n n a k P e r c z e l h e z . T ö r ö k J á n o s é r t e s í t v e - ; 

n y c K o s s u t h o z . 

A függetlenségi nyilatkozatnak april 14-én (1849)r 
történt nagyszerű megünneplése után, Kossuth mint or
szág-kormányzó, S z e m e r e Bertalant bizta meg az uj 
minisztérium megalakításával. Szemere maga a belügy-' 
minisztérium vezetését vállalta el, a többi tárcákat pedig 
következőleg osztotta ki: _ / .• , 

B a t t h y á n y Kázmér külügy, - D u s c h e.k 
Ferenc pénzügy, - H o r v á t h Mihájy, csanádi püspök' 
a közoktatásügy,- V u k o v j c s Sebő igazságügy,-, 
C s á n y i László a közmunkák,- Görgei Arthur mint, 
hadügyminiszter közt Ekkép az összes kormánygépezet, s 
kivételével a hadügyminisztériumnak, rendes működés-^ 
nek indult; de a tengely mely körül az forgott, Kossuth*, 
yala* Qörgei állásán ideiglenesen Klapka helye ttesitteték. 

f'-rA mint Klapka Debreczenbe jött, s udvarlását tévé. 
Kossnthnál, emez beszélgetésbe eredvén a hős tábornokid 
kai,,igen kedvetlenül nyilatkozott Görgei hadi működései^ 

„En félek hogy mi Budát nem vesszük be, csak a 
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drága időt vesztegetjük, ott a minek következtében aztán 
elveszünk,44 — valának első szavai, s mire kinyilatkozta-
tá azt is, hogy K l a p k á t , ki ideiglenesen a hadügy-
ministeriumot vala vezetendő, örömestebb látná a tábor-
ban, mint Debreczénben* 

Ezenben még mindig csak M é s z á r o s Lázár ve* 
zette a hadügyminisztériumot, ki mióta a haza ügyéhez 
esküvék, tántorithatlan kitartással kisérte mindenfelé a 
nemzeti kormányt. 

Az ő föladata azonban ezen időben már csaknem el
viselne tlenné vált. Mert a hadvezérek fékezne ti en becsér
zete s a megvetéssel határos azon független tartása, mi
szerint a hadügyminisztérium intézkedéseit föl se vették, 
s parancsainak épen nem engedelmeskedtek, teljes lehe
tetlenné tőn valamint minden oombinált hadmivel etet, ngy 
a hadügyek vezetésében megkívántató pontosságot s rend
tartást. 

Bem Erdélyben, Perczel Bácskában s Bánátban, 
Dembinszky Felső-Magyarországon, Görgei «a Duna fel
ső részén s Buda előtt, mind oly független állást vettek 
maguknak, hogy a kormánynyal még csak levelezésben 
is alig állottak. 

Ily nyomasztó körülmények közt vette át Klapka az 
Öreg Mészárostól a hadügyek vezetését, miért is látván 
a végveszélyt, mely a vezérek túlságos hatalombitorlása 
s kevély önfejüségé által a hazát fenyegeté, először is fi
gyelmeztető levelet irt Perczelhez; a muszkák betörésé
nek hirére pedig miniszteri tanácsot tartatván, ezen ta
nács közmegegyezésével Kossuth által következő levelet 
intéztetett minden hadparancsnokhoz: 

D e b r e c z e n , május 20. 1849. 

Az orosz betörésnek valószínűsége s azon jelentékeny 
erdsbitések, melyeket az utóbbi időben az ausztriai föhadtes-
tek minden oldalról nyertek, e percben a honvédelem kórdó
sét a kormány legelső s legmagasb gondjává emelek. Ez in-

8 
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ditott engem arra, hogy Klapka tábornok s hadügyminiszter 
által tett következő javaslatot elfogadjam: 

Mostantól kezdve, saját hatályának kifejtésére, a kor
mány combinált honvédelmi tervezetével a nemzet minden 
haderejének a leglelkiismeretesebben öszhangzásba kell ho
zatni. 

A hadmiveletekbeni önkénynek mely eddig tekintet nél
kül az egésznek menetére, egyes hadparancsnokok részéről 
tapasztaltatott, meg kell szűnnie. Hogy ez megtörténhessék, va
lamint a honvédelemnek nagyban, ugy AZ egyes hadparancs
nokok föladatait illetőleg is, * hadügyminisztériummal hala
déktalanul közöltetni kell. 

Buda bevétele után azonnal, vagy ha ez nem sikerülne, 
egy zároló hadtest hátrahagyása után a felső Dunára más 
hadcsapatoknak elhelyezésével, Görgei tábornok a hadügy
minisztériumnak személyes átvétele végett rögtön ide fog jön
ni, s-a honvédelmi ügyekben szükséges öszhangzást előidéz
ni. Előléptetéseket, kinevezéseket s rendjelosztogat^sokat, 
mint ezek eddig a hadparancsnokok által a kormány tudo
mása nélkül önkényt történtek, a szükséges rend elérése te
kintetéből jövőre a hadügyminiszter megerősítése nélkül a 
legszigorúbb felelősség terhe alatt, nyilvánossá tenni nem 
szabad. 

Csak a csatapiacon engedtetik meg, hogy egyesek ér
demeit, azok mértékéhez képest a parancsnokok megjutal
mazhassák. A miniszter tanácsnak ezen határozata s az or
szágkormányzónak ezen határozatot illető megerősítéséről, va
lamint a hadseregek ugy az összes katonai hatóságok ezen
nel értesíttetnek. 

K o s s u t h . 

Amint előre lehetett látni, ezen erélyes hangon irt 
rendelet, a csaknem teljes önállósággal működött hadpa
rancsnokokra nem tett kedvező benyomást. Perczel és 
mások azonnal reclamáltak e rendelet ellen, mely szerin-
tök, nagyon is nagy hatalmat ruházott Görgeire, ki, mint 
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Ők aggódtanak, ezen hatalommal a haza vesztére vissza is 
élhetende. 

A vezérek nem kis mértékben döbbentek meg azon 
a hiren is, mely szerint Kossuth valószínűnek jelenté az 
oroszok betörését, s bár lehangolt érzelmeiket eléggé ü-
gyesen palástolák, az arról kelt hiedelem mindinkább ál-
talánosodék. Perczel már ekkor kimondta, hogy a kocka 
fordultával Törökországba fog menekülni. Hivatalos la
pok már május hó elején jelentették az orosz hadak kö
zeledtét, sigya köznép is értesülve lőn a bekövetkezhető 
veszélyről. 

A közrémület ezen percei közt mégis igen kedvező-
leg hatott a nép hangulatára azon tény, hogy Görgei Bu
davárát május hó 22-dikén diadalmasan bevette. Bevé
gezvén missióját, azonnal sietett Debreczenbe, s átvévén 
a hadügyminisztérium vezetését, Klapka a duna-jobb-
parti seregek, a komáromi vár s elsáncolt tábor főpa
rancsnokává lőn kinevezve. Az Örömittas kormány pedig 
készült visszatenni székhelyét Pestre. Görgeinek első 
miniszteri tette az volt: hogy Vettert a bács-bánáti hadak 
főparancsnokává nevezte, Dembinszkyt pedig, ki 10,000 
főből álló harckész hadával Gallicia szélén állomásozott, 
Visóczkyval cserélte föl. Perczel és Dembinszky rendel
kezés alatti állapotba tétettek; a második hadtest végre 
Aulich megbetegedése miatt Asboth ezredes parancsnok
sága alá helyeztetett. 

Azonban a szép álom nem sokáig tartott. A magyar 
szabadságharc ezen déli verőfényét csak hamar villám-
terhes fellegek boriták el, és a kárpáti bércek szomorúan 
zengek vissza a közelgő fergeteg iszonyú robaját; mely 
az egész nemzetet kiirtással fenyegette. A muszkák betö
rése már nem puszta hír, hanem valóságos tény vala, s a 
hadügyminisztérium máj. 21-dikén ugyancsak e tényre 
vonatkozólag következő rendeletet bocsátott a magyar 
seregek főparancsnokaihoz, s ezek közt Perczelhez 
is: — 
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„Komárom, mint elárkolt tábor, 30,000 emberrel az el
ső és nyolcadik hadtestből ellátva az osztrák főhadsereg nyo
mulását gátolandja. K vár és a hadsereg vezére Klapka tá
bornok ; helyettese: Ascherman ezredes. 

A második és harmadik hadtest Aulich tábornok alatt "a 
Duna balpartján állását a Nyitra folyó mentében veszi és kü
lönített csapatok által összeköttetésben álland Dembinszky 
altábornaggyal s Komárommal. 

Ezen egyesitett hadtestnek, mely majd a szükséges se
gedelem megérkeztével föhadsereggó alakuland, előleges fel
adata leend a Duna balpartján az ellenséges erőt szemügy-
gyei, s egyszersmind schackban tartani; a bányavárosokat 
fedezni és magának oly álláet biztosítani, melyből a segede
lem megérkeztével csakhamar ismét támadólag előre halad
ni lehessen. Visszahúzódási vonal Vácz, vagy Miskolcz felé, 
mint azt tudniillik a körölmények kívánják. 

Kmetty hadosztálya a főváros bevétele után Veszprém 
felé szállong és innen magát Komárommal összeköttetésbe 
teszi. Ezen szállongó hadosztály feladata a Duna jobb partjá-
ni vidéket védeni, magát annyira mint lehet megerősíteni; 
végre: ha Bem tábornok a Dunán átkel, ez, és Komárom 
közt az összeköttetést minél elébb megszerezni. Visszavonu
lási vonal: — Buda: benem vétele esetében Kmetty ezen hely 
további zárlata végett a nevezett főváros alatt marad; itt 
minden kitelhető segítségeket magához vőn, és veszedelmez-
tetés esetében, a föhadsereggel Esztergám vagy Pesten át csat
lakozik. 

A felsőmagyarországi hadtest Dembinszky altábornagy 
alatt, kisebb csapatokkal a szorosokat tartja; főerejével 
pedig amellett, hogy a föhadsereggel mindenkori közle
kedésben áll, figyelmét a felső Vág-Dunára és Nyitra folyóra 
kiterjeszti. 

E hadtest rendelkezése alá esik a Máramarosban és Be-
regben alakulandó Jurich alezredes hadosztálya is. — Vissza
húzódási vonal: Miskolczon át a Tiszához. 
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Arad és Temesvár ostromára továbbá, a Bánát és Bácska 
biztosítására ugyanott maradand Perczel tábornak, egész had
testével. Bem altábornagy tulajdon seregével; Perczel tábor
nok hadteste felével Tittelt elfoglalván és egy támadás által 
Pétervárt az ellenséges sereg zárlata alól felszabadítván, a 
Duna balpartjára áttér s a folyamon (a cheval) felfelé halad, 
azután a hol és midőn a körülmények engedik, a Dunán át
kel : ha pedig ez nem történhetnék, akkor a föhadsereggel 
csatlakozik, melynek parancsnoksága ezen esetben ö rá ru-
háztatik. 

A tartalék erő Desewffy tábornok alatt magát egyik osz
tályával (Hadik) a közép; — másik osztályával pedig (Pulsz-
ky) a felső tisza mellékén helyezi el, s itt magát tökéletesen 
kiegészítvén és rendezvén, várja a hadügyminisztérium továb
bi rendeleteit, 

Erdélyben Czech tábornok viszi a hadi főparancsnoksá
got kinek főgondjai közé soroztatik az oláh lázadások végké-
peni elnyomása, Károlyvár bevétele és minél nagyobb számú 
segélyseregek Magyarországba való beszállítása." 

A h a d ü g y m i n i s z t e r i u m . 

Perczelnek, mint említők, céljai lévén, Kamanicz és 
Bukovácz felől megkísérlem Tittel Bevételét,.egy ünnepély 
után Újvidéknek indította, seregeit s ágyúit. Mellőzvén itt 
a hadmenet egy hangú rajzképét, két érdékes levelet köz
lünk inkább az olvasó val, melynek egyikét Perczel ép ez 
időben kapta Kossuthtól; másikát pedig az alvidéki kö^ 
rülmények állásáról Török János a magy. gazdaság egyleti 
titoknok irt Kossuthoz- Az első, mely Perczelnek egy, azon 
időközben irt magán levelére jött, s melyben Kossuthnak 
kijelenté, miszerint a haza tornyosuló bajai közt feledve 
egyesek igazságtalan bántalmait és saját egyéniségét a 
honfikötelesség érzének alárendelve — továbbra is elfo
gadja az alvidéki hadak főparancsnokságát, im követ
kező: — 
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Édes Móricom í Az Isten áldjon meg szívességedért, 
hogy á Bács-Bánáti vezérletet megtartódtad, mire a haza ér
dekében biztosan számítottam is. 

Az orosz közéig; máj. 19-én Jaszlóban volt; a szemte
len . . ,% egy igen szemtelen proclamatióban nem pi
rult kijelenteni, hogy orosz segítségért folyamodott ellenünk. 

Igazad van, hogy minden a concentratiótól függ; mi 
minden kitelhető módon állítjuk az uj katonákat, hanem igen 
lényeges dolog a concentratióra nézve, hogy a veled is köz-
lőttek szerint Bem a 16,000 emberrel minden haladék nélkül 
siessen fölfelé. Ha siet, ha minden seregvezór pontosan követi 
az elébe tűzött irányt és Isten segít, addig, mig az orosz a 
felvidéken piszmog, mi Bécsnél döntendjűk el a kérdést; de 
ha nem megy combinált terv szerint az egész, akkor nagy 
haj érhet, mert a sereg Budavára bevétele után immár meg
kezdte a combinált terv szerinti mozdulatokat, s ha Bem nem 
6iet, az egész ccmbinatio dugába dől. 

A kormány székhelyét sietnünk kell megváltoztatni s 
Pestre áttenni; mert különben pénz dolgában felakadunk; 
de ezt sem tehetjük addig, mig hirét nem vesszük, hogy 
Bem megindult. Azért kérlek édes barátom, légy magad is 
rajta, hogy Bem minden haladék nélkül teljesítse a mire 
fölhivatott; ha ez meglesz, ugy aggodalom nélkül nézek a 
jövő elébe. 

Neked győzelmeid után Belgráddali érintkezésed nyit
va van; kimondhatatlan ostobának vagy ájultnak kell a tö
röknek lenni, ha át nem látja: hogy ellenségünk közös s ér
dekünk egy. ' 

Ha te fegyvert tudnál Belgrádból szerezni, a hazát men
tenéd meg vele; mert minden ezer fegyver, annyi mint egy-
egy uj batalion; mert istennek hála ember volna elég. Ha 
valamely török ur erre neked segédkezet nyújtaná, 15,000 
darab fegyverért Örömest adnánk neki 5000 darab arany prae-
miumot. 

Nagy és fontos kérdés a háború által lakhelyeikről ki
űzött magyar és rác néptömeg visszatelepítése; ha ez ínagá-
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nak a néptömeg önkénye szerint fog történni, ismét elkerülhet-
lenek a zavarok és gyilkolások, és a magyar elemnek elnyo
mása. Ugy kell tehát azt eszközölnünk, hogy a Marostól és 
Szegedtől kezdve contactusban a tiszai magyar vidékkel, — 
tömegekben 'telepedjenek meg a magyarok, és a legfontosabb 
stratégiai helyek, kivált a Tisza mentében, szintúgy compact 
magyar kezekben legyenek. 

Ezen kicserélések és kiegyenlítések olyan complicalt 
nagy munkát tesznek, hogy okvetlenül szükségesnek látszik 
egy commissiónak egyenesen csak ezen telepítés regulatiója 
végetti kiküldetése, mit haladék nélkül meg is teend S z e -
m e r e. 

A Budán elvett ágyukból egy ostrom parquet állítunk 
össze, melynek destinatiója leszen Gyulafehérvárt, Aradot, Te
mesvárt, későbben pedig Eszéket megostromolni, ha ugyan 
Temesvárt addig ostrom által be nem veszed. 

Isten áldjon meg édes Móricom, sürgesd Bemet, és sae-
rencse legyen veled. 

D e b r e c z e n , máj. 25-kén. 1849. 
barátod: 

K o s s u t h L a j o s 

A másik nem kevésbé érdekes tartalmú levelet, me
lyet Török János a „magyar gazdasági egyesület" titok
noka irt Kossuthoz, közlésre annál is inkább méltónak 
tartjuk e helyütt, minthogy Török János Perczel alvidé-
ki táborozásában kezdet óta tényleges részt vett, s mint 
szemes figyelmét mindenre kiterjesztő egyéniség, a kö
rülmények ekkori állását nem kevesebb hűséggel eesetli, 
mint bármelyik szemtanú. Sorai következők: 

Kormányzó ur! Nem tiszti hivatalból, hanem szoros 
polgári kötelességből érzem magamat öBztönöztetve arra, hogy 
kormányzó urat magán tudósítással terheljem. 

A tárgy sürgetősb s a percek vészesebbek? múatoem e 
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lépésemben akár katonai formalitások; akár magán boszúk fé
lelme akadályozhatnának. 

A magyar ügy győzelmének criticus percei közelgetnek, 
s hazánk sorsa valószínűleg egy pár hét alatt az Eszék, Péter
várad, Orsova és Pétervárad közötti vonalokon fog eldőlni. 

Jellachioh hátrálló seregének üldözése a felső tábor ál
tal elmulasztatván, az most iszonyatos rablások s garázdálko
dások közt egyesült Nugent, Theodorovich és Sztratimirovics 
seregeikkel, melyek 30,000—sőt többre mehetnek. Pétervá
rad az eszéki ágyuk segélyével kemény ostromnak néz eléV 
be. — 

Az alatt Perczel Mór tábornok alig hat ezerre men& 
rendes serege, e vár megmentésével s a titteli domb elzárá
sával foglalkozva, megeshetik, hogy Jellachich a Bánságba 
több ezer gyalogságot s legalább három ezred lovasságot át
vett, mely erő könnyen elegendő lehetne Puchnerrel az egye
sülést eszközölni, s igy a túlnyomó erővel Temesvárt s Ara
dot, az amúgy is gyenge ostrom alól fölmenteni. 

A titteldombi ellenséges erő a Bánságból Perczel áltat 
kivert erő gyarapodva, ha kitör, igen nevelni fogja a vesze
delmet, mert igy a sok oldalú támadás következtében szétosz
tandó s különben is kisszerű bácskai erő nem leend képes* 
Újvidék szorongatását sem hátráltatnî  s Pétervárad támoga
tására, még ezen ut is elmetszetik. 

Ha pedig Póterváradot elvesztenŐk, még rosszabbul áll
nánk, mint midőn Budapestet elhagytuk. 

Ily leverő aggodalmak s történhetőségeknek okvetlen 
elejét veendette néhány ezer főnyi jól fegyelmezett sereg, 
mély pusztításokra időt nem engedve Jellachichot nyomban 
kisérvén, ha az ellenségnek öszpontosulását nem akadályoz
hatta volna is; de a bácskai sereg győzelmes működését há-
tulróli támadása által hatalmasan biztosította volna. 

Ha ily módon a Symiumba Összegyűlt roppant ellensé
ges hadak ugyanazon oldalon semmisittettek meg, akkor Tit-
tol is, melynek positiói minden magyarországi várat fölülmúl
nak, hamarább megadná magát. 

Lehet, s adja a mindenható, hogy Perczel Mór szeren-
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esés geniusa, módot talál ezen.újonnan feltornyosuló vész el
hárítására is, azonban a körülmények jelen sivár helyhezeté-
ben, arra kevés vaiószinüség mutatkozik, annál inkább, mert 
Perczel maga is el van felette keseredve az öt oly méltatla
nul sértett számos bántalmak következtében; sőt minthogy 
nem maradhat titokban a sereg előtt sem a sok rágalom,-
melylyel az ügy érdekében innen eltávolított s némely, részint 
gyanús, részint gyáva törzstisztek előtt, kik a tábornokok nevét s 
a sereg katonai becsületét a kormány színhelyén mardosni nen* 
átalják. Nem marad végre a köziehangoiás hatása nélkül a> 
zon tény sem, hogy Bem, az eddigi diadalok legfőbb factorar 

kedvetlenül távozott el a Bánátból s vezérséget odahagyni ké
szül . 

Reszketve a hazát fenyegető veszély miatt, siettem kor
mányzó úrhoz fordulni, mint azon egyetlen egyéniséghez, ki 
nem csak legtöbb hatalommal bir e bajokon segíteni, hanem 
ki minden párton s cselszövényen felül állva, őszintén kíván
ja leghücbb barátjának hazamentő győzelmeit biztosítani s ez 
által egyszersmind a nemzet valódi függetlenségét s belső 
szabadságát megszilárdítani. 

Mennyit ér gyönge szaván, nem tudom; hogy a status
ban magasabb helyzettel s tekintélyivel nem támogathatom néze
teimet, arról én nem tehetek; szerénytelenül soha nem tola
kodtam oda, hová hosszas évi sikeres munkásságom tán en
gem hívott; de a sors másokat emelt; azt azonban jól tudom, 
hogy valamint Kossuth Lajos nem szorul Török János taná
csára ugy közbenjárására Perczel Mór tábornoknak sincs szűk* 
sége. 

Mindamellett minthogy meg vagyok győződve, miszerint 
kormányzó ur minden véleményt meglatol, mely bármely kis 
körből, csak a körülmények igaz forrásából emelkedjék: el
mondom nézetemet. 

Rögtön 6—8000-nyi segélysereg ideszállitása a gőzha
jói alkalmat használva, s néhány osztály lovasság, jó szolgá
latot tehetne a meggyült bajnak orvoslására. Azért a haza 
szent nevében ajánlván' e szerény figyelmeztetésemet a kor
mányzó urnák, s kérem soraimnak kellő figyelembe vételét. 
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ki egyébiránt legőszintébb hódolattal maradok: 
í l i u r g e w á n , máj 31-én 1849." 

T ö r ö k J á n o s m. k. 

Szemere B. Percze l Mórnak! 
„Barátom! A tanácsban lemondásod el nem fogadtatott. 

Nyugodjál meg benne. Tegnap ment hozzád rendelet uj hadi 
terv alapján. De ma vévén Buda bevételének hirét, az változ
ni fog alkalmasint. Történészünk Mészáros Károly, igen siet; 
nincs időm sokat írni; rohanva jőnek az események. Légy 
bizodalommal irántunk, s irántam. Én mindég igazmondó le
szek irányodban. Kedvetlenül fogadtam el mostam helyemet, 
csupán kötelességórzetböl; 

A m i n i s z t é r i u m o t o d a r á n t o t t a m a 
r e s p u b l i c a é s d e m o k r a t i a r é s z é r e , v a l a 
m i n t a n e m z e t g y ű l é s t , — s n e k e m e z e l é g . 
Légy hígadt s kitü.ő barátom mint voltam én, ezer gyanú
sítások dacára. Áldozzunk mindent a hazáért. Isten veled s 
a haza nemtöje. 

D c b r e c z e n , máj. 22. 1849. barátod: 
S z e m e r e B e r t a l a n . 

Csányi László ugyanannak 
„Édes kedves Móriczom! Reszkető kezekkel irok hoss

zad, mert beteg vagyok ; betegségem alig enged egy pár órát 
ágyon kívül tölteni. Ezen lázmentes órát szíves örömmel 
használom fel hozzád írásra, kitől erdélyi küldetésem oly sok 
időig távol tartott. 

Légy meggyőződve arról, hogy én mindenkor meleg ba
ráti részvéttel kísérem lépteidet, tetteidet; s légy meggyőződ
ve arról is, hogy minden becsületes ember méltányolva elis
meri a te haza iránt tanúsított érdemeidet. $ ezért tanácslom 
én, hogy neked a mostani pályán kell tovább is szolgálni; 
ismerje meg kiki tehetségét s azokhoz képest áldozzék a ha
zának. 

Én elfogadom a miniszteri .tárcát, bár nem vagyok meg
elégedve a kitűzött politikai iránynyal, — elfogadtam mondom 
nem,azon hitben, hogy annak betűszerinti teljesítésével esz
közöljem honunk javát; hanem hogy a felmerülhető egyetlen-

Digitized by 



ségcknél, mennyire bírhatom, a kiengesztelésnek szolgáljak 
eszközül. . . . Mi veszekszünk ugyan; de azért barátok mara
dunk. 

D e b r e c z e n , máj. 23-án, 1849. Hived: 
C s á n y i L á s z l ó in. fc.-

K n i t h s a n i n szerb t á b o r n o k ugyanar inak! 
„Perczel tábornok ur! Azon gonoszságok, melyeket ön

nek katonái vóghezvittek, fölülmúlják Nérónak és Caligula-1 

nak irtózatos müvét; miért is Ön, ha akarná sem lenne ké
pes rabló nemzetét megzabolázni, önnek zsivány csordái any-
nyira kiraboltak elpusztítottak s fölégettek mindent, hogy ön
magának se volna már alvó helye, s ezért katonáival együtt 
mint kutyáknak kellé feküdnie több napokon át a gieurgewai 
a szentiványi szemétdombokon. Nem tudom, haragudjam-e 
vagy sajnálkozzam ön felett; haragudnom méltóságom alatt 
áll; sajnálkozást nem érdemel. Kérdem önt. Perczel tábornok ! 
milyen magyar nevelés ez, a 19-dik században? Vagymüvclt-
Bég az, midőn önnek felei, követői, zsidói s országos bujto-
gatóinak a lengyeleknek kezeik még a templomoknak szent
ségeit sem kímélik?! Vagy önök, miként testvéreik a cigá
nyok, nem kivannak többé házakat birni, hanem apáik pél
dájára sátrak alatt s földüregekben lakni ? Gondoljátok meg, 
ha mi, és a mieink tetteiteket megtoroljuk, bizony ti is sza
bad ég alatt fogtok maradni. 

En Szegedig jöttem már; de egyetlen templomot sem 
gyújtottam föl; azonban mindezeket nem említve most csak 
annyit mondok: ma reggel, midőn ti gyalázatosan futottatok, 
Zsáblyáról több rablót és gyiytogatót fogtak el őreim közöle
tek, kik kettőn kívül, minthogy magukat megadni nem akar
ták, agyonlövettek. 

Én népemmel és tábornokaimmal Szeged és Debreczen 
felé indulok, mint hőshez illik; megfogom bőszülni népem 
gyalázatát; de rabolni s gyújtogatni nem fogok. Most pedig 
egy nőt küldök hozzátok, mert nőkkel nem harcolok. 

Maradván egyébiránt nektek — mint ti nekem. 
Moshor in , június 5-én 1849. 

K n i h t s a n i n . 
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IX. 
K o s s u t h , K l a p k a és G ö r g e i l e v e l e z é s e i k a j ú n i 
us ós j ú l i u s h a v á b a n e l ő f o r d u l t h o n v é d e l m i in

t é z k e d é s e k s e s e m é n y e k t á r g y á b a n . 

Mielőtt Klapka Komáromot elhagyta s a főidunai 
hadjáratot njolag megindította volna, valamint Kossuth 
ugy Görgeivel is közlötte nézeteit a tett védelmi intézke
désekről, mint egyszersmind az általa szervezett komá
romi elsáncolt tábor befejezéséről,kinyilatkoztatván egy
szersmind, hogy a hadügyminisztérium által korábban ké
szített védelmi tervezettel annyira nincs megelégedve, 
miszerint hajlandóbb lenne inkább lemondani a várpa
rancsnokságról, s átvenni az első hadtest vezényletét, — 
hacsak, ama tervezeten módosítás nem tétetik. Kossuth 
c nyilatkozatra következőleg válaszolt: 

Az o r s z á g k o r m á n y z ó j a K l a p k a t á b o r n o k 
úrhoz. 

Kedves tábornok úr! 

Mi a kormánynyal Pestre érkeztünk; a nép leirhatlaff 
örömzajjal fogadott bennünket. Az, mibennünk a nemzeti sza
badság és függetlenség eszméjét üdvözölte. Június 2-dika és 
3-dikáról itt és útközben, két levelét kaptam önnek. Felele
tem azokra következő: 

En azt hittem, hogy azon hadügymüködési tervezet, me-

Digitized by 



117 

lyet ön a miniszteri tanácsban Debreczenben előterjesztett, s 
melyet mi el is fogadtunk, a mi barátunk Görgei beleegye
zésével, ön által készittetet, és én nem is kételkedtem, hogy 
önnek Komáromba történt elmenetele alkalmával azon tervezet 
egyideileg ki is fog vitetni. En az ön parancsa alatt álló tá
bort következő létszámra tettem: a Komáromi várőrség 8000 
ember; Kmetty hadteste 4000 ; Damjaniché 7500 ; Pöltenber-
gé 8000; összesen 27,500 ember. 

Ha azonban harctani okoknál fogva ezen idő alatt Dam
janich hadteste a balpartra helyeztetett volna is, mely továb
bá ez oldalról, Komárom fbdözésérére is szolgálhatott volna, 
arra mégis egész bizonyossággal számítottam, hogy az Ön csa
patai még mindég fölrúgnak 20,000 emberre, melyek kiegé
szítése rövid idő alatt 25,000 emberre eszközölhető. 

Ha ez nem igy van, ugy én megvallom, hogy én némi 
aggalmaktól menekülni nem tudok, és én kénytelen vagyok 
önt nagyon megkérni, hogy a hadügyminisztériummal szemé
lyesen értekezzék az iránt, miszerint azon hadműveleti terv 
a maga lényegében mielébb foganatba vétessék; mert én a 
mily nagyon meg vagyok győződve Komárom fontosságáról, 
azt én mégis igen nagy veszteségnek tartanám a hazára néz
ve, még az esetben is ha az csupán csak egy erősség nem 
egyszersmind egy nagyszerű elárkolt tábor lenne, — hogy ha 
ön a maga képességeivel, melyek nagyobb cselekvési kört igé
nyelnek, s a szorongatások ezen korában a hazára nézve oly 
megbecsülhetlenek,' csupán Komárom őrizésére lenne kárhoz
tatva, mit mások is teljesíthetnek. 

Én egyébiránt minden órán várom vissza Vukovics mi' 
nisztert a maga bánáti missziójából s ö általa azon 12— 
16,000 ember mozgósításáról a hírt, kik ba még nem helyeztettek 
Bem parancsnoksága alá, nagy részben azonnal hadtestébe Bo
roztathatnak. 

Addig is azonban ezen a hiányon ujjoncozás által kell 
segitni. Ezen cél elérésére szükséges: hogy a hadügyminisz
térium s ugyanaz által én is, az embereknek a zászlóaljak
nál előforduló fogyatkozásairól valamint a had kiegészítésért-
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'átvett újoncok felöl szakadatlanul értesíttessünk, ezen ügyet 
én önnek különösen szivére kötöm, 

Holnap okvetlenül gondoskodandom arról is, hogy az 
újoncok számára 1000 darab teljes nyári öltöny s valamint a 
komáromi hadtest, ugy Győr előtt állomásozó csapatok részé-
a jövő héten ugyanannyi el száll ittas sék. 

Itt én valóban nem találtam oly nagy előkészületet, mint 
azt nekem Lukács Ígérete szerint gyanítanom kellé. Hanem 
egy kedvező esetben én azt elkerül heti énül szükségesnek ta
lálom, Komáromban egy fiók fegyver-s lökupakgyárat állítni, 
valamint aztán lőpormalmot s ruha-bizottmányt is. 

Ezen célra én Önnek Székelyt ajánlom, a kit öű is mint 
ügyes és becsületes embert ismer. Hogy ha ön őt árubizomá
nyosnak vagy szállítmányozónak hiszi alkalmazhatni, ugy ér
tesítsen ön engem arról, hogy én őt önnek elküldhessem. A 
kurír 100,000 forintot visz önnek, holnapután ugyanannyit fo
gok küldeni. 

Kérem önt, hogy a vármunkálatok s erŐditvónyek körül 
minden lehetÖ erélyt fejtsen ki. Én gondoskodni fogok, hogy 
ön pónzdolgában semmi hiányt ne szenvedjen. A szükséges 
munkaerőt pedig Ujházy kormánybiztos fogja önnek kiszolgál
tatni, 

Az iránt, hogy tárna dólag avagy vódelmezőleg keljen-e 
magunkat tartani, azon szilárd meggyőződésben élek, hogy 
mennél tovább halogatjuk a támadást, annál harcképesebb 
lesz az ellenség velünk megmérkőzni, s annál nehezebb lesz 
sikert aratni. Mert az erők kifejtésénél az ellenségnek sokkal 

• kevesebb akadályokkal kell megküzdenie mint nekünk, mint
hogy a fegyverben nálunk igen érezhető a hiány. Az ón véle
ményem szerint igen előnyös lett volna: a saját erejökre kor
látolt osztrákokat azon hosszú idő alatt, mialatt az orosz 
betörés előkészíttetett volna, megtámadni, s legalább a 
Lajtháig nyomni. Hogy már most e pillanatban menynyire 
legyen ez tanácsos, azon erötöl függ, mennyi az ellenség 
rendelkezésére áll. Ha az igaz, hogy az ellenségnek a balparton 
csak 15,^00, a jobb parton pedig 25,000-nyi embere állna, 
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ugy mi, ha sietünk, itt is ott i s . megverhetnek azt. Én e 
tárgyról Görgeivel fogok baszólni. 

A hadmüveleteknél egyébiránt legfőbb dolog, hogy Ido
márom teljes védelmi állapotba helyeztessék. 

Lahncr tábornok kijavítás végett ezer darabb fegyvert 
küldött Komáromba. Én alig hiszem hogy az ottani gyár oly 
állapotban legyen, miszerint azokat hamarjában helyrehoz
hassa. Ez utóbbi esetben kérem önt, hogy azon fegyvereknek 
egy részét küldje vissza, hogy én azok kijavítását az itteni 
puskamivesek által eszközöltethessem. 

Lahner tábornok 500 mázsa salétromot is szállíttatott 
Komáromba, hogy az, az ott föltalálandó puskapormalomban 
fbldolgoztassék. Mikor történhetnék ez? Valóban jobb lett 
volna ezen salétromot más, már kész malomba küldeni. Mihe-
lyest ott a puskapormalom készen lesz, akkor én elégséges 
puskaport fogok önnek küldeni. 

P e s t , június 8. 1849. 
K o s s u t h L a j o s . 

Klapka Győrben kapta ezen sorokat, hová néhány 
nap múlva Görgei is megérkezett, hogy a fönforgó külön
beteket személyesen kiegyenlítse. A harmadik s illetőleg 
Komáromba rendelt hadtest helyett ekkor a Budáról nem 
rég Papára indult Kmettyféle hadosztály vezérlete biza-
tost Klapkára 4—5000 s megerősítésül adott újoncon kí
vül. A Duna balpartján álló hadseregnek végre egyelőre 
Görgei egyenes parancsa alatt kellé állnia. A Duna jobb 
partján s a Csalóközben az elárkolt tábor s a komáromi 
vár födözetére maradt tehát Klapka parancsnoksága alatt: 
a hetedik és nyolcadik hadtest; továbbá Kmetty ezredes, 
hadosztálya,egészben 29 zászlóalj, 28 eskadron s76 ágyú. 

Július hava borús napokkal virradt tói a magyar ha
zára. A Győr mellett s a Vágnál elvesztett csatákban a 
szabadságharc ügyének föltartózhatlan hanyatlását szem
lélek a hazafiak, kivált a fővárosban. Pest búsan komor 
tekintetet vett föl, s a bezárt boltok, a dunaparton dolog-
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talanul s nyugtalan kíváncsisággal hnlámzó tömérdek em
bercsoport, az itt ott keresztül siető ujonook, sebesültek
kel érkezett szekerek, a lótó futó nyargancoks szállítandó 
ágyak le s fól vontatása, aggasztó események sejtelmét 
ébresztek a polgái okban. 

Az osztrák hadak ugyanis Haynau parancsa alatt a 
Gönyőtől Győr fele terjedő vonalon Győrből június 29én 
Mezőörs fele nyomultak s a balszárnynyal 30-kán már 
Ácsnál voltak, mig a közép haddal Igmánd és Bábolna 
után Kis-Bért szállották meg. Július l-jén az ácsi erdő
ségekből már megtámadták a magyar előcsapatokat, s 
miután Csém és Harkályt a kellő födözettel megrakták, 
volna, a komáromi elsáncolt tábor megrohanására készül
tek. A magyar hadak vezérei ezenben, t. i. Görgei és 
Klapka, ezen mozdulatokra szintén mindent megtettek, 
hogy az ellenséggel szembeszállhassanak. Nevezetesen 
22,000 emberrel, 4,000 lovassal s 124 ágyúval oltalmaz
ták az elsáncolt tlbort, melynek védelme, a második, har
madik s hetedik hadtestet ez alkalommal Pöltenberg tá
bornok a harmadikat Leiningen gróf s tábornok, a máso
dik hadtestet végre az elsáncolt tábor belsejében mint tar
talékot Kászonyi ezredes vezényelte. Július 2-kán korán 
reggel tett támadást az egyesült osztrák- orosz főtábor 
Igmánd és Ács felől az elsáncolt komáromi tábornak in
dulva, mintegy 50,000 emberrel. Rettenetes volt a küz
delem mindkét részről; s estve kilenc óráig tartott, a 
midőn az ellenség roppant veszteséggel kénytelen volt 
előbbi állomására visszavonulni; a magyarok pedig O-
Szőny felől az elsáncolt táborba. A magyarok vesztesé
gét halottakban és sebesültekben 1500 emberre teszi 
Klapka, az osztrákokét ellenbén, kik Duna partján, a 
monostori sáncokban s eltemetlenül hevertek szerteszét, 
két annyira. G ö r g e i maga, oroszlányi bátorsággal har
colt ezen ütközetben és súlyos sebet kapott. S midőn 
Klapka a csatatérről szállására tért következő tartalmú 
két levelet kapott Kossuthtól: 
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L 

Az ország kormányzó Klapka tábornoknak. 

Kedves tábornok ur! 

Görgei a nekem adott s egy miniszter s két tábornok 
által biztositott szót megszegte. 

Neki hadügyminiszternek kell megmaradnia; de a fíf-
paráncsnoságot tovább egy pillanatig sem viheti már. Mészá
ros altábornagy van főparancsnokká kinevezve. 

Görgei tán nem fog engedelmeskedni. Az gyalázat, az 
árulás lenne, mint az ő szószegése, a miként az ö. önaláren-
deljsége Bayer befolyása alatt, hátáros az áruláspal. 

Az valami rettenetes a mit ö nekem ir! 
Tábornok ur! a hazának sőt Európának szabadsága függ 

attól, hogy most a táborban semmi egyenetlenség, semmi 
pártviszály ne támadjon. 

Én önben egy római jellemet tisztelek, Mindenek előtt 
a haza és a szabadság! Támogassa ön Mészáros altábornagyot 
ennek okait én közölni fogom önnel. Isten és a történet fog
nak felettünk Ítélni. 

En önben tábornok ur nem fogok csalatkozni! 
Pest . július 1. 1849. 

K o s s u t h 
országkormányzó. 

II. 

Az ország kormányzó Klapka tábornokhoz 

Én ezennel értesítem Önt, hogy én az ország által reám 
ruházott hatálom erejénél fogva, a minisztertanács meghallga
tása s határozmánya szerint, mai napon a nép nevében, ha
zánk hadcsapatainak főparancsnokává Mészáros Lázár altábor
nagyot neveztem ki. Ennél fogva rendelem és parancsolom a 

9 
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nép nevében, hogy a hadtestek, hadosztályok, várparancsno
kok s főleg az egész tábor, az ö intézkedései s rendeletei
nek foltétlenül engedelmeskedjenek, BÖt mint törvényes főpa
rancsnokot megtörhetlén kötelességnek tartsák megismerni, s 
a hazaárulás büntetésének súlya alatt senki ellenkezőleg ne 
cselekedjék. 

Az . önnek annyi hőstett s önfeláldozással megpecsételt 
hazaszeretetére kérem a nép és szabadság nevében: hogy 
ezen rendeletet saját hadtestének pontos megtartás végett 
mindenkivel tudassa s megtartassa.' 

Az egységet, mely a jelen vészteljes pillanatban egye-. 
dül mentheti meg hazánkat s Európa szabadságát fontartani, 
s hazánk és a szabadság megmentésére az ön megpróbált hü-
aége, loyalitása s höslelkével, minden személyes tekinteteket 
félretéve, minden erővel közrehatni, miért is én önnek a ha
za háláját, az öntudat magasztos jutalmát és a történet mél
tánylását benső tisztelettel ezennel biztosítom. 

Pes t , július 1, 1849. 
Országkormányzó: A hadügyminiszter távollétében r 

K o s s u t h Ii. S z e m e r e , 
' miniszterelnök. 

Mi ragadta Kossuthot ily kétségbeejtő jajongásra? 
Mit művelhetett Görgei hogy a kormány a vizbefujdokló-
hoz hasonlólag, a még tegnap istenitett^hőst magától el
taszítva, égy sokkal ügyetlenebb aggasztyán kezére bizta 
a honmentő seregek vezérletét? Semmi egyéb, mint egy 
alaptalan elrémülés, melyet Görgei néhány száraz sorai 
idéztek elő. Miután t. i. Görgei már Győrt sem vala ké
pes tartani s táborával a komáromi sáncolatok mögé kény
szeríttetek vonulni, egyenesen megírta a kormánynak: 
„hogy az ellenség túlnyomó ereje miatt ő a fővárost töb
bé nem födözheti, s hogy a Duna jobb partját is kényte
len föladrii s Komárom falai közzé zárkózni. Ennélfogva 
ha tetszik a kormánynak Komáromba jőni, ám jöjjön; ha 
pedig nem: gondoskodjék magának más székhelyről s 
küldjön minél több hadkészletet." Növelte ezen rémüle-
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tet Ludwig kormánybiztos jelentése is, ki ép ez időben Gör-
gei táborában tartózkodván ezen rövid de megdebbentő 
jelentést tette a kormánynak: „Szabadul jon a ki 
tud! u Pedig mind ezen jajkiáltás akkor történt, midőn 
az osztrák seregek még legnagyobb részt Győrben volt! 
A kormány azonban az ijjedelem ezen első perceibei* nem 
nyomozódott többé a dolgok valódi állása körül, hanem 
még az nap nagy sietséggel elnapolta az országgyűlést, 
felfüggeszteté a bankjegyek gyártását, a raktárakat kiü-
ritteté s minden készletet Czegléd felé szállíttatott. Tud
valevő dolog az is, hogy a győri csata után Görgei azon 
parancsot kapta a kormánytól, miszerint egész táborával 
rögtön nyomuljon Pest felé s födözze a fővárost. 0 ezt 
megígérte, s miután adott szavát meg nem tartá, nem tö
rődött senki mulasztásának netaláni alapos okaival. A 
kormány maradott tehát Mészáros kinevezésénél; készült 
elhagyni Pestet, intézkedek a további hadműveletről s 
Kossuth és Szemere aláírásával következő levelet intézet 
Klapkához: 

Az órszágkormányzó Klapka tábornokhoz: 
P e s t , jul. 3. 1849. 

Polgár tábornok! v 

Ezen címmel üdvözlöm én önt, hogy kifejezhessem a 
mit én a haza nevében öntől várok: értem a polgári érzel
met ; ön engedelmeskedni fog s a haza meg van mentve. 

Ön marad Komáromban s a vár és az elsáncolt tábor 
födezetére megtartaná 18,000 embert. Á többi hadtesteket 
Nagy Sándor fogja levezetni. Az által, hogy ön az ellenséget 
megverte, kívánságom, miszerint a hadsereg az Aldunánál ösz-
pontosittassék, kivihetövé tétetett, 

Ezen szándoknál pedig annálinkább meg akarunk marad
ni, minthogy Arad, s ez által 66 ágyú, 2000 mázsa lőpor s 
1500 darab lőfegyver a mi kezünkbe esett. 

Az elfogott tisztek Debreczenben kiesapongásokat kö
vettek cl> mire a nép őket, agyonverte. 
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Mi Perczeí számára 48 óra alatt 8000 honvédet s négy 
'osztálynyi huszárságot hozunk össze. 

Valameddig <B valamikor csak ön a várban van: Ascher--
man az ön parancsa áll mindenkor. 

' Bizodalom ós kitartás! 
Élj en a haza! K o s s u t h országkormányzó. 

S z em e r e miniszterelnök. 

Július 6+kán Pestről még egy iratot intézett Kossuth 
Klapkához. Ezen irat köVe'tkezőleg szól: 

Ma érkezett meg'Visovszky tábornok a maga hadcsapa-
taivál Czeglédre; 'holnap teszi magát mozgásba Körös, Kecs
kémét és Szabadka felé. 

Perczel tábornok, kinek rendelkezésére 10,000 embert 
adtunk, holnapután teszi magát át a Tiszán; előőrsei ma már 
Kis-Ujszállásnál állanak, s hadcsapatai egy része Törökszent
miklóson és Szolnokon; az ellenség a Tiszánál állomásozik. 
A nópfölkelós egyébiránt erélyesen megy, s mihelyest Per
czel a Tiszát átlépte, Öt egy egész tömeg támogatandja. Nagy-
Váradon egy 5600 embernyi fölfegyverzett nóphad áll 1200 
honvédéi, 650 huszárral s 8 ágyúval. 

A tiszántúli vidéket illetőleg engem nem aggaszt sem
mi gond, miután Erdélyben az állapotok jelentékenyül megja
vultak. Azon oroszok, kik Szebenből indulva Háromszékbe 
betörtek s Kézdivásárhelyt elfoglalták, $agy sietséggel vonul
tak vissza ismét Szebenfelé egész a háromszéki határokig, és 
pedig oly nagy rendetlenségben hogy Sepsi-Szentgyörgynól 
saját élelmi készletöket is hátrahagyták. így értesítenek jul. 
3-dikáról. Bem Tekéről indulva Beszterczónek nyomul az el
lenség ellen s erősítéseket vőn magához, miáltal ő hátulról 
többé nincs fenyegetve, s reményű, hogy a szemközt álló el
lenséget megveri. 

Ennek folytán rendelem s a nép nevében pontos teljesí
tését követelem: 

1. Miután a haditanács csak azon tárgyakkal foglalko
zott, melyek egyedül a hadmüködésekre vonatkoznak, annál 
fogva gondja legyen önnok, hogy a haditanács csakis ezeu 
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cselekvési körre szorítkozzék s az országgyűlés és kormány 
rendeleteinek birálgatásától mindenkor távoltartsa magát, a 
mi a hadvezetés természetével teljes ellenmondásban is lenne. 
Ön ezen rendszabályt szoros felelőség terhe alatt teljesitendi s 
teljesíttetni fogja. Én csak azt sajnálom, hogy eddig nem történt. 

2. Miután az ottani kormánybiztos ur Ludwig János a 
tábortól elhivatik, annak helyébe Bónís Sámuel neveztetett 
ki, a kinek kötelessége a haditanács tárgyalásainál résztvenni, 
nem azért ugyan, hogy ö magát a kotona, tacticai vagy é-
pen Btrategiai intézkedésekbe ártsa; hanem hogy a tábornál ez 
által is képviselve legyen a kormány s hogy ez utón a poli
tikai s hadi munkálatok közt összhangzás hozassék létre. 

Magától értetődik, hogy amennyiben a kormánybiztosnak 
egyrészről kötelessége a fölött őrködni, miszerint az érdem 
megjutalmaztassék, ugy más részről arról is gondoskodnia,. 
hogy az ország törvényei, a kormány intézkedései a minisz
térium által szilárdon megállapitott hadműveleti tervek s az 
átalános polgári szabadság egyéb érdekei hűségesen fogana* 
tosittassanak. 

Mindezennél fogva ön Bónís Sámuelt mint a kormány 
képviselőjét oly bánásmódba fogja részesittetni, mint milyen 
az ö állásához szabva van. 

A nemzet és az annak akaratából származott kormány, 
elismeri, méltányolja, s a hála mély érzetével tiszteli a hősi-
séget, mivel ez áltál mentetik meg a hon az ellenségtől; ha
nem a haza nem csak az ellenség kez3, de belső pártviszá
lyok miatt is elveszhet. Az ellenség által okozott halál tisz
teletteljes lehet, ámde az önkezünk által okozott, gyalázatteljés ; 
mivel az a nemzet öngyilkossága. 

Tábornok ur! Ön római jelemmel bir. 
Én önben nem csupán a vitéz harcost, hanem a szabad

ságszerető polgárt, is tisztelni tanultam, és ezért az az én 
rendithetetlen hitem, hogy ön a kormányt gyámolitni fogja mind 
a haza vógvódelmezósóben, mind a szabadság iontartásában. 

Buda-Pest, július G. 1849. 
Az országkormányzó : A miniszterelnök: 

K o s s u t h L. S z c m c r c . 
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X,' 
A f ő h a d p a r a n c s n o k s á g s K o s s u t h l e v e l e z é s e 
K l a p k á v a l és. G ö r g ő i v e l , j ú l i u s e l e j é n . H a y n a u 
k ö z e l g é s e . Csata Komáromnál , ju l . 11-én. K o s s u t h 

u t o l s ó i e v e i é i . 
Hogyha Kossuth a fönebbi irat helyett személyesen 

megjelelit volna a táborban, minden rendbe jöhetett vol
na még, s a hadsereg nem lett volna egy kétes bizonyta
lanság nehézségeivel küzdeni. Mert Görgeit szerették u-
gyan a hadcsapatok; de ezen vonzalmat Kossuthnak min* 
den, szívet megnyerő ékesszólása s roppant tekintélye,. 
könnyű módon paralyzálhatá. S Görgei a kormányzó je
lenlétében semmi esetre sem bátorkodott volna a kellfr 
engedelmességet megtagadni vagy oly ármányokat szőni,. 
melyek a kormány minden üdvös intézkedését meghiu-
siták. Kossuth azonban ez időben különben igen csekély 
erélyt fejtett ki, s lelkét bizonyos elmarjultság szállta 
meg, s lehet, hogy vagy nem volt elég bátorsága szembe
szállni Görgei fenyegető dacával, vagy tán barátai is tar
tóztatták attól, kiknek ő csaknem rabjuk volt Ezenkívül 
Mészáros is csak ugy immelámmal vitte a dolgokat; a tá
bortól szintén távol tartá magát s igy minden attól füg
gött hogy egy részről mily lépésre határozza magát Gör
gei, más részről mily sikerrel fog mozogni Klapka. A kö
vetkező levelek még inkább földerítik az ekkori zilált 
helyzet vigasztalanságát. 
A fő h a d p a r a n c s n o k s á g t ó l a f ö l d u n a i t á b o r 

p a r a n c s n o k á n a k K o m á r o m b a n . 
„Minekutána a legjobb idő elvesztegetve s a Duna jobb-

partja Neszmélynól az ellenségtől megrakva van, s tán a kö
rülfekvő magaslatok is ellenséges kezekbe jutottak, én önnek 
mint katona azon tanácsot, s mint főparancsnok azon rende
letet adom, hogy az ide rendelt több mint 40,000 emberből 
álló egész tábort, inkább Komáromban tartsa meg, mintsem 
hogy az ellenséges vonalon egy kétes áttörési kísérletet me-
rónyeljen, s magát üldözőbe vétesse. Mindenesetre cl iic mu-
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lassza a 3000-nyi lovasságot, miután ön különben se lenne ké
pes Komáromban oly sok lovasságot tartani,—Paks felé külde
ni, hol az átmeneteire egy kész hid áll már rendelkezés alatt. 

M é s z á r o s Lázár , 
altábornagy s főparancsnok. 

A f ő h a d p a r a n c s n o k s á g G ö r g e i t á b o r n o k n a k . 
Pes t , j ú l i u s 9. 1849. 

„Én kérem önt a haza nevében, melyet ön oly nagyon 
látszik szeretni, hogy nyilatkozzék: vájjon akarja-e magát a-
lávetni a kormány rendeletének, s hogy vájjon elhatározta-e 
ön a hadsereget ide levezetni, hogy tudhassuk, mihez kelljen 
magunkat tartani. Mert itt hiába számoltunk mi az ön hadcsa
pataira, melyeknek másutt kellend alkalmaztatniuk, hogy ha 
ön ide nem jő. 

A haza veszedelemben van s ezen veszedelem az ön ké-
sedelmezése által mindinkább nagyobbodott. Ha ön ennélfog
va ezen veszély elháritására közrehatni akar, ugy sürgetőleg 
szükség, hogy a duna-balparti hadcsapatok mozgásba tétesse
nek, miután Klapka tábornok értesítése szerint a hid a budai 
oldalon már Összeromboltatott volna. Még most mozogni lehet
séges, mivel az ellenséges előőrsök é hó 8-án csak Harsány
nál állottak, s mert a Tiszán túl, hol Debreczen mellett az el
lenséges erő fölállítva van, részünkről az ellen tüntetés fog 
tétetni. így Váczot 3—4 nap alatt még el lehetne érni s az 
ottani 18 fontos üteget, mely az oroszok ellen jó szolgálatot 
teend, elvinni. 

. A mi hidátjáratunk Baja mellett, hol azt Wehle száza
dos 24 óra alatt ütötte össze, már kész. Ha az használhatat
lan lenne, ugy már előkészületek tótetvók miszerint 15,000 
ember ágyukkal s egyebekkel 24 óra alatt átmehessen. 

Ln még egyszer fölhivom Önt, nyilatkozzék, hogy mit 
gondol cselekedni ? Nagy Sándor tábornok Vácz ós Gödöllőre 
van rendelve. Én Czegléden várom Ön válaszát. 

M é s z á r o s Lázár, 
altábornagy s főparancsnok. 

Az orz z á g k o r m á n y z ó Görge i t á b o r n o k h o z . 
Czeglód, jul. 8. 1849. 

Senki sem érzi jobban mint én, azon megmérhetetlen szük
ségességet, miszerint a hadsereg pénzt kapjon ; senki sem tudja 
jobban mint éh, hogy mily rósz benyomást teszen az, hogy ha 
a nép szolgálmányai nem készpénzzel fizettetnek. Azonban mint-
hogy ön 29. vagy 30-dik júniusban azt irta, hogy a kormány-
na.k Peptröl el kell sietnie, mivel az ellenséget tovább föl nem 
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tartóztathatja, sőt hogy pn attól már túlszárnyalva is van, s a 
főváros egészen fbdözeflenül állna, a kormánynak kötelességévé 
lön, hogy a bankjegysajtót megmentse. Az már most meg van 
mentve; de 14 napig semmi pénzt sém lehet teremteni. Ez a 
következese a hirtelen feloszlásnak, melyen ón nem segíthetek. 
Ennél fogva nincs már most más. mód, mint néhány napig min
dent, a mit csak nyugtatványok vagy utalványokkal födözni 
lehet, készpénzben njem fizetni. A készpénznek ennélfogva csak 
a katonaság fizetésére kell fordíttatnia. 

Legyen ön, tehát szíves az élelmezési felügyelőséget oda 
utasitni, hogy az a maga utalványait a hadügyminisztériumhoz 
Szegeden fizetés végett 14. nap alatt kiállítsa. 

EB már egy kölcsönt is megkísérlek kieszközölni Buda
pesten, és kaptnnk is egy fél millió forintot. Ebből küldtünk 
Komáromba 200,000 forintot, s fizettük a júliusra eső hadi-
költségeket. 

A fő hadikasszák, melyeknek pedig- ismerniök kell az it
teni viszonyokat, azon hibán kezdték, hogy a helyett misze
rint minden egyes zászlóaljat tiznapra elégítsenek ki, több 
zászlóaljnak egész havi illetékét kiszolgáltatták, mialatt má
soknak ismét semmit sem fizettek. 

Megjegyzem azt is, hogy a havi pénzszükséglet kimuta
tása a mainapig csak részben érkezett be. Egyébiránt tenni 
fogok, a mit csak embernek lehetséges. Az ozszágkormányzó: 

K o s s u t h Lajos* 
A f ö h a d p a r a n c s n o k s á g t ó l a f ö l d u n a i tábor 

p a r a n c s n o k á n a k . 
S z o l n o k , jul. 10. 1849. 

„Biztos értesítések szerint f. hó 9-én reggel kozák, elő
őrsök mutatkoztak Jász-Berény körül, követkézósképen az elt 
lenség főhadi ereje csak pár napi járatra lehet hátrább, stán 
Mező-Kovesden állhat. 

A mi táborunknak egy része Wisoczky tábornok vezérle
te alatt Szolnok felé vonul, a Tiszavonal védelmére. 

En azért irom meg ezt, hogy a hadparancsnokság, szük
séges elővigyázattal működjék közre a hadmenetre, s a tábor 
ne veszélyeztessék. A tábornak mindenesetre Vác felé kell 
a maga irányát tartani, s onnan haladéktalanul vagy a vas
úti vonal hosszában Szegedre indulni, vagy, ha a hadcsapa
tok biztonsága azt kívánná, Komáromba visszavonulni. Érte
sítsen ön engem a hadsereg állásáról. 

M é s z á r o s Lázár, 
altábornagy s föhadparancsnok. 
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Haynaüamár érintettük legutóbbi csata után Nagy -
Jginándra tette szállását s a vidék lakossága különösen 
pedig a lelkészek ellen kérlelhetetlen szigorral lépett föl. 
A harcszomjas császári hadvezér a Duna jobb partján 
mint egy félkörben zárolta el a magyar hadakat Ácstól 
Almásig terjeszkedve. Acs előtt Schlick tábornok állott 
az első, s Csém és Mocsa előtt a negyedik osztrák had
testtel ; Kis- és Nagy-Igmánd mellett pedig a Paniutine 
orosz hadosztály, mint tartalék. A harmadik ellenséges 
hadsereg Ramberg tábornok vezérlete alatt, elvállva a fő-
hadiesttől Budának tartott, & előcsapatai oía július 10-én 
be is vonultak. 

A kormány még ekkor Szegeden nem volt. 
Á fóldunai magyar hadsereg osztályai 10-én KomáV 

roniban öszpontositák magukat, s 11-én reggeli hét óra-
kor öldöklő viadalra keltek az ellenséggel. Ezen csata be, 
kell vallanunk, bár hősi önfeláldozásokban gazdag, de 
eredményre kedvezőtlenül ütött ki a mieinkre nézve, kik* 
bár a legnagyobb rendben, még is 1500 embernyi, veszte
séggel kénytelenitvék visszavonulni Komárom falai s 
megvihatlan árkolatai közé, 

Még ezek odafönn történtek, a tiszai hadsereg is le?: 
vonult Szegedre, melyet három irányban Mészáros s Dem
binszky, Visocky és Perczel vezettek. Hogy mikép ál
lottak ez időben az ország dolgai az alvidéken Kossuth 
következő leveleiből kitetszik: . . ; 

Perczel Mór tábornoknak! • . 

I. Édes Mórkom! Vettem 21 25-dik£őlL leveleidet* -R&u 
szőnöm. Ü6ak ne haragoekodjunk; mert az soha nent vezet
het jóra. Ellenben az igen jóra vezet, ha közlöd velem a ty» 
jókat, tanácsot adsz, s gondolatot cserélve együtt mindég ki-> 
találjuk a legnagyobb orvosló szert. Én tudom hogy senki, 
s én sém szeretem tisztábban s jobban a hazát, mint te, de: 
légy te is meggyőződve, hogy senki 8 te sem szereted tisztábban,. 
jobban a hazát mint én. ÍJ kölcsönös hid közöttünk mindég: 
fel fogja azon egyetértést tartani, melynek állni kell, hogy: a 
hazát megmentsük. Épen most kapom a legbizonyosabb s tö-

10 
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kéletesen positiv tudósítást, hogy Görgei tegna|>'tnár Mískol-
czon volt, s ma alkalmasint Kövesdig lesz; egy része legalább 
vele van; az első hadtest (Nagy Sándor a*harmadik (Leinin-
gen a hetedik Pöltemberg) Görgei Ármin és tieniczki csapa
tai ; minden esetre felül 30,000-en. Ítéld meg, jobb lesz egye
nesén csatlakoznotok, mit már az ellenség meg nem gátol
hat, vágy oombinative két oldalról operálnotok, 8 tedd ma
gád biztos kurirok által minden esetre rapportba a felső had
sereggel* 

Csak most hárítsuk fi a viszálkodást. •— 
A..két öreg urat illetőleg igazad van. Az" egyik (Dent-

binszky) mindent felejtett a másik (Mészáros L.) csak aman
nak szemeivel lát. Mondod szép módot kellene találnunk, 
hogy elmenjenek, Gondolkoztam. Mást nem találtam mint azt/ 
hogy magam megyek a sereghez* Fővezért nem nevezek, ha
nem mint kormányzó képezem a harmónia kapcsát veled 
egyetórtöleg, és tanácsotok után intézem az ojperatió irányát; 
ugy például mint Czegléden tevénk. Aztán á dispositió a ti 
dolgotok. Igy> bizony csak igy lehet véleményen! szerint a 
sok mindenféle személyes súrlódásokat kikerülni; nem lesz 
kérdés Mészáros és Dembinszky, Te és Görgei közt, hanem 
barátságosan értekezve eszközlöm az irány egységét, aztán 
gonddal teszek, hogy amaz harinonice működjék, te pedig 
disponálj szintúgy haf moníce a késied alatti hadtestekkel — 
és megveritek a muszkát szépecskén. Minden tnás mód nem 
lesz ment a súrlódástól. Az hogy a Jtor"mányzó rendelkezik 
az irány felöl, elvben semmi susceptibiUtást nem okoz. E mel
lett tán jó volna, hogy egészen még se olvadjon egybe Gör
gei s a te sereged, élelmezési tekintetből is, hanem marad
jon külön mindenik s dolgozzék egy célra; a kapocs majd 
én leszek. 

. Kérlek felelj mindjárt sietve, mert csak válaszodat Vá
rom, — ha egyet értesz azonnal fölmegyek elébb hozzád hogy 
az öreg urakkal végezzünk, aztán a másik táborba. Tegnap 
négy brigádja az ellenségnek Soroksárra vonult; előőrsei e-
gészen Laczházáig száguldoznak. Ha operatióidat nem zavar
ná, Kecskemétig igen jó volna, ha bár csak egy batalion egy 
osztály lovas, egy pár ágyú. Ekkor bizony mindjárt talpon 
állana 16—-20,000 ember. É nélkül nem lesz siker; azonban ezt 
magad legjobban megítélheted. Partiálitást ha említek az mip-
dég csak vélemény; az irány, melyet leveledben kifejezel az> 
melyet én is helyeslek. T. i. Görgei csatlakozását elösegitni 
(ez már meg van); a Duna s Tisza közötti vonalt — a Tisza 
jobb partjával fedni—miként az a te dolgod. Ez a defensiv 
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terv, melyben egyetértünk. Offensive? a körülményektől függ. 
Előttem igy lebeg. Irány — Pest. Görgei Gyöngyös Hatvan
nak. Te meg oldalról Gödöllőnek — mindég in gleicher Höhe. 
£z csak óhajtás. Lehet-e? Ti Ítélitek meg. Ha szükség lesz 
még Kmettyt is felhozzuk. 

Nagyon igazad van, hogy Jeilachich akkor is megszö
kött volna, ha száz Visockyt küldtünk volna le. A mely 
had ugyanis elveszité a verbászi csatát, más nap holmijót 
Tittelhől már E}székra küldötte s maga is arra szökött, lile
gint Flanquenbewegung! De Kameniczot ugyancsak megrak
ták ám eggéki nagy ágyukkal, s még Guyon is azt irja hogy 
nagyon kemény dió. 

Én ugy rendelkeztem, hogy ha „mit Aussicht auf EJr-
folg" lehet, támadjunk azonnal; mert Syrmium, Fiume,, s még 
Kamenicz, Karlovicz áll, Tittel sem biztos, ha bevennők, is. 
Ra pedig offensive nem dolgozhatunk, -^ mert Jellacsicji meg
szökött, Kameniccel pedig nem birunk, ugy Kmetty jőjön fel, 
vegye magához a bajai 2000 embert, s foí a Duna mentében 
— ha offensive operálhatunk, — ha nemi. szélső balszárnyát 
a deffensiv vonalnak. Én meg az alatt egy uj armadát fogok 
állitani, hét batalionra, különben is van emberem s valami 
lovasság is,— de fegyver fegyver? Nekedmégis küldtem 1000 
darabot; kaptad-e• már? Pénzünk csütörtökiül kezddve már 
Jcsz, ha meg nem ugratnak Szegedről, addig azonban, csak 
napról napra lehet fedezni szükségeinket, Tegnap küldtem 
Jjuzsinszkynak 50,000 frtot, Guyonnak szinte annyit. Neked 
pedÜg, hogy kézi cassád egészen üres ne legyen, s kémeidet 
lizethesd, küldök ezennel 10,000 forintot ezüstben, 

A mint lehet Edcs Móricom, —«• Áldjon Isten, 
Sjscged, július 25. 184$.. 

hü barátod: 
K o s s u t h L a j o s . m. k, 

N. B. Ilalassy aiégi* leginkább elötudja â on vidéken 
teremteni az élelmi szereket, hanem szükséges, hogy a lét
számot tudja körülbelül, Egészen nem lehet; ismerem én az 
ujseregteremtés nehézségeit. K. L, 

S z e n t e s , július 28, reggel 9 órakor 

II. Édes Móricom! Eddigi mozdulataidat nagyon helyes
nek ta.rtom. így Aulich hadügyminiszter is. 

Én elindultam, hogy Görgei vei találkozva megtegyem a 
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dipositiókát, iránya felöl s céljával tisztába jöjek; ámbár í í -
sza-Szentmiklósnál megtudtam, hogy 10—1500 muszka Füre
det elfoglalá, éjjel egészen Madarasig mentém, egy órányira 
a muszka elŐörsökhez, tovább mennem lehetetlen volt, mivel 
Korponai akkor már a Hortobágyról is elvonult Debreczeh 
felé, s így.a muszka köztem és Görgei között állott. Tehát 

Sisak irnönV lehetett, nagy kerülettel. 
Én épen nem bánom, hogy a muszka átjött Füredén, 

mért legalább az, a mi átjött, nem tódul nyakadra s Görgei 
30,000 emberével nem kis dolga lesz, Söt azt hiszem, meg
tudván, hogy Görgei már a Tiszán túl van, vagy több embert 
kénytelen átküldeni s e szerint, magát megzavarni, vagy visz-
szavonulni kénytelen* s ekkor Görgei vagy Czibakházáról fog 
operálni'hátába az utánad nyomuló ellenségnek, Vágy sebé-

' sen jöhet le a Maroshoz. Mindkettő jó. 
Guyön 31-dikén érkezik Szegedre; reményiem még elég 

jókor. Azzal és a szegedi kis erővel, hozzá Lenkey hadosz
tályával 40,000-ét haladó számmal leszünk Szegednél, s ez
zel csat: megmérkőzhetünk. 

Lenkey mit csináljon ? az algyői hid csak addig állhaí, 
mig te JtifeTel&ken vagy, aztán nem mehet át a Tiszán, ha
nem csak Makó felé tarthat; adj neki utasítást. 

Én mindjárt megyek Vásárhelyre, onnan Algyönek, ha 
átmehetek, vagy hozzád, vagy egyenesen Szegedre, mert ott 
képzelem, hogy nagy a félelem. Majd segítek rajta. 

Áldjon Isten. barátod 
K o s s u t h m. k; 

A kormány és a tiszai hadsereg joalius végén csak
nem azon egy időbén érkeztek Szegedre*, de az ellenség, 
különösen, Haynáú tábora' mindenütt nyomábanv E szo
rongató helyzetben az országgyűlés immár eljöttnek tár
ta az időt, hogy mielébb siessen a kiegyenlítés ösvényé-' 
re. Határozatokat hozott tehát, melyekben a szerbek é^ 
oláhok nemzeti jogegyenlősége kimondaték, teljes bűn
bocsánat biztosíttatván egyszersmind minden politikai bű
nös részére. A kormány azonban Szegeden sem maradha
tott sokáig, mert a tábornokok arra határozák magukat 
miszerint Szegedet, mint tarthatlan pontot feladandják. 
De alig hogy a kormány és a hadsereg. Szegedről kivQ-
nuTt, Sző regnél — félórányi távolságra Szegedtől, tárna" 
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dást intézett s a magyar hadakát nem csak tnegverte, de 
szét is robbantotta. Ezek most Temesvár felé nyomultak; 
a kormány pedig Aradra. Senki sem tudta hogy mi tör
tén end s Dembinszky ne k a tiszai magyar hadak ez időbe
ni fővezérének mily hadi terve van* A közrémület pedig 
és a seregek demoralizációja minden perccel növekedett.: 

Erdélyben is kétségbeejtőleg folytak a dolgok. Bem 
az orosz hadaktól minden oldalról körülkerittetett s.bár 
vivott is ki egykét győzedelmet, nem tarthatot többé e-
gyetlen hádipontot sem. Kossuth most kihívta Erdélyből 
az agg bajnokot B á déli vagyis tiszai egyesült hadak élé
re állitá. Temesvárnál augusztus hó 9rén érkezett meg 
Bem s azonnal támadást parancsolt az ellenség ellen. Te
mesvárnál egyesült a magyar tiszai hadsereg gr. Vécsey 
zároló táborával is, mely e várat ostromzár alatt tartot
ta ; — de egyesültek az osztrák ós orosz hadak is, A ret
tentő viadal ismét a mieink hátrányára ütött ki, kik Bem 
vezérlete alatt kénytelenitvék Lúgosra menekülni, jóllei-
het a szövetséges császárok hadai épen nem is üldözék. 

Épen azon időben, midőn Kossuth a temesvári csa
pás hirét vévé, érkezett meg Görgei is Aradra a maga 
hadtesteivel. A pusztuló Jerikó falai közt nem volt na
gyobb zűrzavar* miiit most Aradon. Hire jött, hogy a 
muszkák-is a kapunál állnak már, de nem ellenséges, ha
nem, barátságos indulattal, s készek Magyarország részé
re az 1843-diki alkotmányt biztositni, ha Konstantin 
nagyherceget fejedelmül fogadják a magyarok. S a köz
vélemény oly készséges hajlamot hangoztál ott e hirre? hogy 
Kossuth indíttatva érezné magát Szemere Bertalan s Bat
thyány Kázmér gr. s minisztereket az orosz táborba külde
ni, se felőltudakozódni.Kiderült, hogy e vak hirnek sem
mi alapja* s hogy az, a Görgei táborából került ki. Aradra 
érkezvén Görgei, mindjárt .azon kérdést intézte Kossuth-
lioz: képesnek érzi-e, egyedül magát arra, hogy a hazáit 
megmentse ? Ez természetesen „nem'Smel válaszolt, ha 
csak, — úgymond — őt Görgei is nem támogatja. t*örge,i 
egész önérzettel feleié, hogy ő igenis kész támogatni a 
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nemzeti kormányt, síit képes megmenteni a hasát, de 
csak azon föltétel alatt hahogy Kossuth azonnal vissza
lép s öt (Görgeit) dictátorrá nevezi. Kossuth menten ösz* 
Bzehivta a minisztériumot. De Szemere és Duschek hiány
zottak a tanácsból. Aulich, Csányi és Vukovics Görgeire 
szavaztak. Erre Kossuth letette a kormányzói tisztet, s • 
mint tudjuk, augustus hó 11-éről kelt kiáltványa sze
rint, a legfőbb hatalmat Görgeire ruházta. 

Most látta mindenki, hogy minden veszve van. Ma-. 
ga Kossuth is lemondott minden reményről, pakolózott 
nagy sebbel lobbal, s az aradi várból oíy hirtelen s oly 
titokban tűnt el, hogy legmeghittebb barátai sem tudnák 
távozásának óráját s útjának irányát. 

Görgei aug. 13-kán föltétlenül megadta magát az 
oroszoknak, s dicskoszorus hadaival Világosvár s a Bo
ros-Jenő* közötti széles országúton lerakatta a fegyvert. 

A bujdokló Kossuth még nem is sejdítvén e tényt, 
Bemhez Teregováról következő utóls<x levelét intézte : 

PCQI altábornagy úrhoz! 

T e r e g o v a , august. 1.4.. 1849. 

En, az én személyes biztonságomra nézve, mit sem ag-. 
£Ódom. Engem az élet kifárasztott; látván azt, hogy hazám 
szép épülete s azzal Európa szabadságának szentsége, nem 
ellenségeink, hanem saját testvéreink által mikép döntetett 
össze. Ennél fogva nem az élet iránti gyáva szeretet az, mel'y-
engem az eltávozásra határozott; hanem azon meggyőződés,, 
hogy jelenlétem már ártalma8 lett hazámra nézve. 

Guyon tábornok irja nekem, hogy a Temesvárnál egye
sült hadsereg teljes fbioszlásban van; altábornagy ur! azok 
már egészen harcképtelenek; az egyetlen harcképes hadsereg 
élén álló Görgei, mely ezen tudósítás szerint meg létezik , — 
kijelentette: hogy ő engedelmeskedni nem; hanem csak kor
mányozni akar. 

Én öt megeskedtettem hogy hazafi- legyen, s a hazához hü 
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hraradjon, s én ö neki tért nyitottam. Én jelenleg semmi e-
gycb, mint egy egyszerű polgár vagyok. Én Lúgosra raen-
tem, hogy szólycltokintsek azok iránt, a mik ott történnék) 
s hogy lássam, mily haderőre számithatunk még, ha a har
cot tovább folytatni akarjuk, A Vécsey tábornok hadseregét 
jólrendezett állapotban találtam; s jé sssllemben; a többit 
Iteljes föloszlásban. Deseffy és Kmetty kinyilatkoztaták, hogy 
az ö hadaik harcolni többé nem fognak, hanem az első ágyú 
iüvésre egymásután szétfutni. 

Az élelmezésre nézve roppant hiányt találtam, s azlj 
hogy requisitidkrá vagyunk szorítva, Ez egy siralmas útmód 
mely irántunk áz egész népséget ellenséggé teszi. A bankó
gyár visszavitetett Aradra; tehát Görgei hatálmába. Ebből 
én azon meggyőződésre jutottam, ha Görgei magát föladja1. 
a Lúgosnál táborzó hadsereg 24 éráig sem tarthatja föl ma
gát, hol mindén kiélhetési mód hiányzik. Egy hadsereg kény
szerzsarolások s adók által ellenséges földön föntarthátja u-
gyan magát; dö saját honában!...; 

Én a magam részéről soha nem fogbm kezemet saját 
népem ellen ellenséges rendszabályok órvónyesifcósóre kinyúj
tani, 8 örömestebb akarnám azt saját étetem föláldozásával 
megmenteni) de elnyomni: soha! Láthatja tehát Tábornok úr 
hogy ez egy lelkiismeretes ijígy, ki tegnap vissza nem lép
tem azért, hogy a kormánygyeplőt ma ismét kezembez vegyem* 
tta a nemzet és hadsereg mást végez, akkor az ügy máskint 
alakulhat; de a Görgei hadserege, mely legvitézebb mind
annyi közt, kell, hogy éhez járuljon; különben egyszerű 
polgár vagyok, s mint ilyén szenvedőleges jelenlétemmel nem 
járulhatnék rendszabályokhoz, melyek a rémuralom, meg
szállás, fosztogatás, elnyomás s az erőszakos kicsikarásokéin 

Ha Görgei hadserege engem szinte felhiv, hogy á kor
mánygyeplőt Í8inét kezeimbe vegyem; ha önnek néhány si
ket hadmivelete lehetővé teszi a hadsereg fentartását nündeit 
erőszakos s a népet elnyomó rendszabályok nélkül biztosita
hi ; ha lehetővé tétetik a bankóprés működése s az rendelkezé
sem alatt álland: ezen három feltétel alatt, s hd a nemzet is
mét felhiv, a kormányt átveszem, ha nem,-nem. Mért a hábo
rú előttem nem cél, de csak eszköz a haza megmentésére. 
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Ha nincs valószínűség e ozélt megközetitni, arja maga
mat soha nem adom, hogy a harcot a harc kedvéért folytas* 
sajn. , 

Én tanácslom ennélfogva önnek mint polgárnak és be
csületes embernek, hogy a népképviselőkből alakítson össze 
egy; bizottmányt, mi^el csak a souveraine hatalom rendelkez
hetik a kormányzat iránt. Küldjön ön kurírokat Komáromba 
és/Péterváradra, hogy tartsák föl magukat, s szerezzen Ön 
biztos tudomást magának az aradi várparancsnok közreműkö
déséről. Erre van szükség mindenesetre, nem az én jelenlé
temre. Mert ha ön erőszakos rendszabályokra van kénysze
rítve &r nép ellen, hogy saját hadseregét fon tartsa, én; azon 
rendszabályokat tulajdon jelenlétemmel egyátalában nem tá
mogatnám, 

K o s s u t h L a j o s . 
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