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ELSZÓ.

E töredékes jegyzetek ezélja : rövid átuézetet nyújtani az

utolsó uemzeti mozgalom dolgairól, egyszcrsmiut kalauzul szol-

gálni azou muiikákboz, melyek kimeriteu tárgyalják ez esemé-

nyeket.

Miután az idrendi sorozatot követtük, szét kellett darabol-

nunk az egymáshoz tartozó dolgokat, s azok n /lónkban oly tar-

ka ktilöiiféieségben advák el, a mint az élet sziupadáu is föl-

tnni szoktak. Ily módon elre le kellett mondanunk mindazon

igények és elnyökrl, melyek a kerekded és egymásból folyó

eladással, s az ügyes tárgyrendezéssel együtt járnak.

A vázolt korszak irodalma, ha az ide tartozó müvek szá-

mát uézzük, elég gazdag, de béltartalom tekintetében még min-

dig hiányos. A politikai pártvezérek, náluuk és a túlsó részen,

mindeddignem adták át a nyilvánosságnak emlékirataikat s a ke-

zökben lev adatokat ; a korszak okmánytára sem rendezve, sem
kiegé;ízítvenincs,saze nembeli eddigigyjtemények jóformán e^ak
annyit tartalmaznak, a mennyitmár az egykorú hivatalos közegek is

nyilvánosságra bocsátottak. A volt magyar kormány és hadsereg

irományai pedig legnagyobb részben az ellenséges vezérek kezei

közé estek, s b ellök csak annyit tudunk, a mennyit ezek törté-

netírói közleni jónak láttak. Kormányunk csak 1849. máreziusá-

ban gondolt arra, hogy e napok története megirhatásához az ada-

tokat összegyjtesse , midn t. i. az egyes hadvezérek táboraiba

történeti jegyzket küldött. Azonban, a mennyire az eddigi je-

lekbl Ítélni lehet, e jegyzk igen keveset jegyeztek és gyjtöt-

tek akkor, s egykorú följegyzéseket, úgy látszik, azok sem tettek^
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kik a kormányhoz igeu közel állottak s a nemzet története meg-

írására hivatva is voltak. Nemzeti hirlapjainkat pedig a ránk ne-

hezült absolut osztrák kormány oly annyira elpusztította azon

jdöröl. hogy azok ritkábbak az ezer éves kódexnél és megszerzé-

sük annyira hihetetlen nehézségekkel jár, hogy a történetírás

érdekében kívánnunk kell . vajha a becsesebbek (péld. a Köz-

löny) minél clöbb újra nyomattatnának !

Kiterjesztettük figyelmünket olyan müvekre is, melyeket,

mint igénytelen emberek följegyzéseit, rendszerint mellzni szok-

tak. A közemberek és alsóbb tisztek emlékiratait értjük ezek alatt,

melyek ugyan hemzsegnek számhíbáktól és idötévesztésektul,

de a tömegben uralkodó nézetek és eszmék jellemzésére nézve,

mely nélkül bármily kornak eseményei is érthetetlenek marad-

nának, néha sokkal becsesebb és pontosabb adatokat nyújtanak,

mint a hadvezérek gonddal kéi^zitett müvei.

E szigorúan tárgyias munkának politikai irányzata nincs.

Adatokat halmoztunk össze , tényeket kerestünk és igazságot

nyomoztunk, az olvasóra hagyván, hogy lelje föl a tanulságokat

s az események egymásutánjából következtetéseket húzzon. Igye-

keztünk részrehajlatlanok lenni, s a hibákat és embertelensége-

ket, akár mi, akár ellenfeleink követték el, egyaránt följegyez-

tük. Kíinnyebb és kellemesebb lett volna tán hallgatni sok helyt,

a hol beszéltünk. De ezzel jogot adtunk volna bárkinek is két-

kedni ch'iadásunk szinteségében, s alkalmat szolgáltattunk volna

oly következtetésekre, melyek hamisak, mert hiányos alapra fek-

tetvék. E részrehajlatlansággal azt is elérhetni véljük, hogy az egy-

kori ellenfelek meg fognak gyzdni sérelmeik kölcsönös voltá-

ról és arról, hogy miután a visszatorlás érzelmének is nyomban

elégtétetett, most már nem vagyunk egymásnak adósai egyébbel,

mint a multak feledésével és testvéries érzelmekkel. — s hogy

a jelen korra vár : helyreütni az eldök hibáit. — Ily törekvé-

sünk mellett pártérdekeknek nem szolgálhattunk, s azok minket

nem is köteleznek.

Mint 11— 12 éves gyermek éltük át a forradalom izgatott

napjait, melyek dolgaiban nem lehetett tevleges részünk és ta-

pasztalatunk. Ez ránk nézve azon hátránynyal van, hogy köz-

vetlen tudomásból semmit sem közölhetünk, de egyszersmind



azon elönynyel is, hogy elfogulatlanul vizsgálhatjuk az eseménye

ket, melyekkel szemben néinikép az utókort képviselhetjük.

Korán meggyözüdtlink felle, hogy azon eszmének, mely mellett

a nemzet oly roppant lelkesedéssel állott fel, okvetlen nagynak.

és szentnek kellett lennie, s igy ckképen vágy keletkezett ben-

nünk : ismerni közelebbrl azon napok történetét, hogy irán^-á-

ban a tisztelet adóját leróhassuk. Ily czclból gyjtöttük eleintén

csak magunk számára e jegyzeteket, melyeket ezennel átadunk

a nyilvánosságnak. Ha valami érdcmök lehetne, azt abba kér-

nök fektettetni, hogy szerzöjök igazságszeretettel járt el dolgá-

ban, s szintén igyekezett arra, hogy egy lépcst szolgáltas-

son a további nyomozódásokhoz.

Nagyon valószín, hogy dolgozatunk nincs számos fogyat-

kozások és hibák nélkül, melyeket képességünk parányiságá-

nak kérünk betudatni.

Végül ide igtatjuk a rövidítésekkel idézett munkák jegy-

zékét:

Asbóthj Emlékiratai az 1848—49. magyarországi hadjá-

ratról. Pest, 1862. 1-sö kötet.

Bericht über die Kriegs-Operationen der Russischen Trup-

pén gegen die Ungarischen Rebellen im J. 1849. Nach oftiziel-

len Quellén zusammengestellt von H. v. R. kais. russischen

Obristen des Generalstabes. Berlin, 1851. 3 rész, 2 kötetben.

Czeiz, B e m's Feldzug in S i e b e n b ü r g e n. Hamburg,
1850.

Esti Lapok, napilap. Szerk. Jókai Móricz. Pest, 1849. 1.

4—26. számok.

Feldzug , der, in Ungarn und Siebenbürgeu in Sommer des

Jahres 1849. Pesth, 1850. (Szerzje, köztudomás szerint, Ram-
m i n g ezredes, H a y n a u volt táborkari fnöke).

Frendi Napló, az 184v8- országgylésen. P o z s o n yban

az országgylési irományok kiadó-hivatalában. 1848.

Frey , L. Kossuth und Ungarns neueste Geschichte.

Mannheim, 1849. 3 kötet, sok arczképpel.

Görget, Mein Lében und Wirken in Ungarn, in J. 1848. u.

1849. Leipzig, 1852. 2 kötet.



Görgei és a világosi fegyverletétel, egy honvédtiszt napló-

jából. Pest, 1850.

Honvéd , hivatalos napilap. Szerk. c s v a y Ferencz. K o-

lozsvárt, 1849. 13— 196. számok. (Kissé csonkán.)

Horváth S.. Gráf Lndw. Batthyány, ein politischer

Martyrer. Hamburg, 1 s.öO. B. arczképével.

Karok és Rundek naplója az 184" g. országgylésen. P o-

zsonyban, az országgylési irományok kiadóhivatalában.

1848.

Kemény G.,1^2l^ y-E n y e d n e k és vidékének veszedelme

184g_49.ben. Pest, 1863.

Klapka, Memoiren. rig. Ausg. L e i p z i g , 1850. K. arcz-

képével.

KUipka, Nationalkrieg in Ungaru u. Siebenbiirgen. Leip-

zig, 1851. 2 kötet.

Korányi, Honvédek Naplójegyzetei 2-ik kiad Pest, 1861.

KossiUh, a forradalom végnapjairól (Widdini szózat.) Ki-

adta Szilágyi Sándor. Pest, 1 850.

^oran, Erdély története 1848 — 49-ben. Pe st, 1861.

Kijvári , Okmánytár az 1848—49-ki erdélyi események-

hez. Kolozsvár, 1861.

Közlöny, hivatalos napilap. Szerk. Gyúr mán Ad. Pest
és Debreczen, 1 848. jun. 8. — 1 849. j ul. 1 . (Itt-ott hiányos

példány.)

Lapinski, Feldzug der Ungarisehen Hauptarmee, i. J. 1849.

Selbsterlebtes. Hamburg, 1 !^50.

Levitschnigg . Kossuth nnd seine Bannerschaft. Pest,

1850. 2 kötet.

Aíajláth, Neuere Geschichte der Magyarén. R e geus b u rg,

1853. 2 kötet.

Mészáros K. . K ü s s u t h levelei a karvezérekkel, Ung-
vár, 1863.

Országgylési Irományok 1 84" g-ról. Pozsony, 1 848. (Hi-

teles kiadás.)

Pahtgyay Imre, B u d a-P e s t sz. k. városok leírása. Pest,
1852.

Pejakovic
, Aktenstlicke zur Geschichte des Kroatisch-sla-



vonischen Landtages und der Nationalcn Bewegung v. J. 1848.

Wien, 18G1. J e 1 1 a c i c arczképével.

Pesti Hirlap, napilap (1848. apr. 16. — jun. 8. hivatalos.)

Szerk. C s e n g e r y (1848. máj. 1 o. óta : Csengery és Kemény
Zsigmond.) Pest. 1848. febr. — decz. 30. számok. (Kissé cson-

ka példány.)

RespuWca, napilap, özerk. Erdélyi János, majd S z o-

kolovics Istv. Pest, 1849. 1—17. sz.

R. d. g. r. Rezs (volt székelytiszt.) Élményeim vázlata

1848. és 1849-röl. Kézirat. (Szerz szívességébl birtokomban.)

RUstoic, Gescbichte des Ungarischen Insurrections-Krieges

im J. 1848. u. 1849. Mit Karten und Plünen. Zürich, 18G0.

1861. 2 kötet.

Sammhmíj der fiir Ungarn erlasseneu a. h. Manifeste und

Proclamationen, dann der Kundmaehungen der Oberbefehlshaber

der Kais. Armee in Ungarn. Aemtliche Ausg. Umfassend den Zeit-

raum von 22. Sept. 1848. bis 31. December 1849. Ofen, 1850.

Függelékkel.

Szemere, Gr. Ludw. Batthyány, Arthur G ö r g e i, L.

K OS s u th. Politische Charakterskizzen aus dem Ungarischen

Freiheits-Kriege. Hamburg, 1853. 3 kötet.

Serbische Bewegnng, die, in Süd-Uugaru. Ein Beitrag zur

Gesch. der Ungarischen Revolution. Berlin, 1851.

Szilágyi S., a magyar forradalom története 1848. és 49-ben.

Pest, 1850.

Szilágyi S., a magyar forradalom féríiai 1848. és 49-ben.

2-ik kiadás. Pest», 1850.

Szilágyi 6'.^ a magyar forradalom napjai 1849, jiil. 1. után.

3-ik kiadás. Pest, 1850.

Sommer-Feldzug, der, des Révolutions-Krieges in S i e b e n-

b ü r g e n im J. 1849. Von einem Veteránén, Verfasser der

„Skizzen und Kritische Bemerkungen der Ereignisse in Sieben-

bürgen" etc. Vollstündige Ausg. Prag, 1864.

Vahoi és Gánczy (szerk.) Honvédek Könyve. Törté-

nelmi adattár 184%-bl. Pest, 1861. 1862. 3 kötet.

Winter-Feldziig, der, 1848— 1849. in Ungarn. Unter dem
Ober-Commando des Feldmarschalls Fürsten zu Windisch-



Grjitz. Ini Auftrage Sr. Durclilauclit tles Feldinarscballs nach

offizielleu Qiielleu bearbeitct und llerausgcgebeu. Mit zwei Über-

sicbtskarten dcs Kriegsschauplatzes. Wien, 1851.

A liirlapok számainak idézésében azon eljárást követtük,

hogy a hirlap évszámát, rövidség okáért, elhagytuk , ha az az

eseményekével azonos volt, s a hol a szövegben valami hivatalos

okmány vagy országgylési közlemény tárgyaltatik, a jegyzet-

ben megnevezett hivatalos lap számában mindig maga az illet

okmány vagy közlemény foglaltatik, habár az különösen meg-

említve nincs is úgy, mint a többi munkáknál, melyek nem hi-

vatalosak. A ritkábban elforduló s itt meg nem nevezett kútfk

és segédmunkák jegyzeteink folytán eléggé fölismerhetleg

vannak megemlítve.

írtam H.-M.-Vásárhelyen, 1866. évi april 6-án.

Sz. S.



BEVEZETÉS.
I.

Magyarország alkotmánya az utóbbi századok alatt nem-

csak számtalan sérelmeket szenvedett, hanem több izben nyíltan

fel is fiiggesztctett. Ausztria törvényeink rovására is érvényesité

hagyományos egységesítési és központosítási kormány-elveit,

s hatalmi korlátlanságának és a közállam erejének növelhetése

végett, a birodalom összes alkatrészeinek oly egybeolvasztására

törekedett, melynek létesültével országos önállásunknak és jo-

gainknak meg kell vala szünniök.

A nemzet azonban, melynek független alkotmánya több

századot átélt már midn az ausztriai birodalom lenni kezdett, —
át volt hatva azon meggyzdéstl, hogy szerzdéseken és szen-

tesített törvényeken nyugvó alkotmányát nem szabad feladnia,

s az osztrák kormány beolvasztási kísérleteinek minduntalan

ellenszegült, annyival inkább, mert hazánk földrajzi és népiségi

elkülönzöttsége folytán különben is egy önmagában egész or-

szágot alkot.

Ily körülmények közt a legfbb hatalom igen gyakran

meghasonlásban és ert pazarló küzdelemben állott az alattva-

lókkal, a hon sérelmei rendszeresekké váltak, s államférfiaink

és országgyléseink pedig a sérelmi politikán felül emelkedni

sem birtak. Benn az absolut természet kormány ellen, künn

pedig az ozmán terjeszkedés ellenében kellvén küzdenünk, nem
csoda, hogy hazánk egykori állami nagyságából és tekintélyébl

idk folytával mindinkább veszített,— s csupán nemzetünk élet-

képességének, az si intézményekhez hü ragaszkodásnak s a

gondviselésnek tulajdoníthatni, hogy alkotmányunk és nemzeti-

ségünk ez óriási hosszú küzdelemben végkép el nem bukott.
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A nemzetnek méjí örülnie kellett, hogy ha régi jogait nj

törvényczikkekben koronként biztosíthatta. Haladásra, jelesen

a nemzetiségi érdekek korszer ápolására, a köz és magánjog

tovább fejlesztésére, az alkotmányosság s az anyagi közjóiét

nagyobb biztosítékaira seink sokáig nem is gondoltak. Pedig

mindenik kornak saját igényei vannak. Az ösi intézményeket a

világszellem fejldése szerint olykor nem támogatni, hanem

megváltoztatni és tökéletesbiteni szükség.

A franczia forradalom végre újjászültc az emberiséget.

A társadalmi félszegségek, az államok hibái és bnei, a haladás

régi akadályai fcíllo})lczve lnek, s kitüzetctt az emberiség fejl-

désének iij iránya : szabadság az elmének, — egyenl jog az

egyénnek és nemzetiségnek, — s önkormányzat az államnak. A
szabadsági éá nemzeti.ségi mozgalmak, miket az 1815. bécsi gy-
lés oly elbizakodott és durva kézzel törekedett elfojtani, europa-

szerte tünedezni s majd gyzelemre jutni kezdtek. Baden és

Bajorország (1818.), Würtemberg (1819.), Nápoly
(1820.), Hessenkassel és Görögország (1822.) nép-

jogi küzdelmek szinterévé váltak, s alkotmányt és felels kor-

mányt nyertek. F r a n c z i a-, Olasz- és N é m e t o r s z á g-bau

mint vérerek a testet, ugy hatották át a szabadelv titkos társu-

latok az értelmiséget. Az idjelek nálunk sem maradtak ki.

Ausztria közügyeinek élén egy lángesz miniszter (Met-

ternich Kelemen) állott, ki minden eszközt felhasznált a régi

állapot fenntartására s a monarchiái korlátlan hatalom ersíté-

sére. A felébredt szabadsági szellemet vas szigorral törekedett

visszafojtani, s önállósági követeléseinket a nemzetiségek és

társországok mozgalmainak szitogatása által igyekezett ellen-

súlyozni. Meddig csak lehetett, minden országos reformnak el-

lenszegzé magát, s támogattatva törvényhozásunk egyik ténye-

zje (a Frendek) által, sokáig a siker látszatával küzdött a

megújult id szelleme ellen, mely azonban végre öt is elsodorta,

8 a mindenható miniszter egy vesztett harcz szégyenével lön

kénytelen megfutamodni.

Magyarhon szabadelv mozgalmainak eddig nem tapasz-

talt ervel megindulására a kormány adott közvetlen alkalmat.

F e r e n c z császárnak ugyanis a nápolyi és spanyol forradalom-
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Dak leverhetése végett katonára és pénzre lévén szliksége,

lS21-beH; az országgylés Diellözi'sével, ujonczozást rendelt a

Lelybatóságokban, s a következ évben az eddig bankópénzben

(EinlösuDgsscbeiD) zetett adót ezüstre, vagyis 2'/oSzerte na-

gyobb (isszegre emelte, s megrendelé, bogy az ujonczok és az

adó egyenesen a megyéken hajtassanak be, ba máskép nem,

katonai erszakkal. A nemzet vére és pénze felett azonban tör-

vény szerint (1Ö08 : 22 ; 1723 ; 13 ; 1 791 : 19 ; 1802 : 3 ; 1808 :

6.) csupán az országgylés útján és ennek beleegyezésével lehe-

tett rendelkezni. A megyék tehát a szigorú törvényesség terére

álltak, egy szívvel lélekkel megtagadták a rajok vetett ujonczokat

és az adót, s nyíltan ellenszegültek a kormánynak, annyival

inkább, mert beláthatták, hogy a fejedelem külföldön fegyveres

erszakkal vervén le a népmozgalmakat, s benn a franczia há-

borúra szükségelt sok adó, ujoncz, pénzérték-csökkentés, sóár-

felemelés, országgylés nemtartás miatt a hon sebei már is igen

nagyok és számosak lévén, szabad alkotmányunk ellen most a

halálos vágás czéloztatik. S a megyék bátor ellenzésén utoljára

is meghiúsult a kormány törekvése. A király hosszú szünet után

országgylést tartatott 182ö-ben, s tétova nélkül bevallá, hogy

bánja a mit cselekedett.

Ez idpont vala az uj élet kezdete. Az ország nagyjai

ugyan, kik egykor a nemzeti ellenzék élén állottak, a múlt szá-

zad közepe óta jobbára nemzetietlen, korcs szellem szolgálatába

voltak szegdve, de az alsó nemesség, mely s idktl fogva

különben is leghatalmasabb re és támasza volt a nemzetiség-

nek, szivén hordozá a hon felvirágzása ügyét. Az országgylés

eltti ellenzék nagy részben átpártolt a magát jóindulatúnak

mutató kormányhoz, de helyette keletkezett ujabb és erteljesebb,

mely a mellett hogy a kormány iránt ellenzéket képezett, ha-

ladni is akart, s mindenekeltt demokratikus elveket tzött zász-

lójára. Lassanként a közvélemény is belátta, hogy a nemzet fel-

virágzására nem kielégítk többé a régi intézmények, hogy a

magán- és állami jogviszonyokat eddigi hiányaikkal, czéltalan,

emberietlen, nemzetiség-ellenes és tehetlen jellemökkel együtt

fenntartani törekedni, bn és képtelenség. Széchenyi István

megkezdi reformátori mködését, hirdeti elmaradott voltunkat.
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mérlegeli az emelkedés és fejldés eszközeit, s kitzi a haladás

egymásutánját. Irodalmi úton, magánkörökben, egyletekben és

közgyléseken lankadatlan hévvel szól és tesz bölcs terve szerint.

Politikai irodalmat, egyesilleti szellemet teremt, országos érték

vállalatokat tervez és indít meg, kimeríthetetlen tevékenysége

folytán minden nap egy lépést téve elre kiszámitott czélja felé.

— Az országgylések maguk is érezték, hogy rajok a gyökeres

reform feladata vár , s ehhez képest hozták az új törvény-

czikkeket.

Egyik mozzanat volt ez átalakulásban a polgári jo-

goknak az eddiginél méltányosabb kiosztása, a jobbágyok

sorsának javítása s a hbériség torz kinövéseinek metszegetése.

Midn az 1807. országgylésen Nagy Pál megemlité, hogy a

nép millióinak sorsáról is kellene gondoskodni, még akkor el-

hangzott szavaira azon egyetlen választ nyeré, hogy „ne bolon-

dozzék!" A kormány még 1854-ben is határozottan megtagadá

az örökváltságot, mindazáltal az 1836-ban berekesztett hongy-

lés már javított a jobbágyok állapotán. (ISHG : 4— 17.) Majd

18íi9-ben az örökváltsági törvény is megersítést nyert, melynél

fogva a jobbágy megválthatta magát az úrbéri szolgálat alól.

(1840: 7.) A következ országgylés pedig a nemnemeseket

hivatalviselésre és birtokszerzésre képesíté, s a nemesek adózá-

sát elvileg elfogadá. (1844: 4. 5. 12.) Ekkép az egyén szabad-

ságának s a polgári jogegyenlségnek eszméje törvényhozási-

lag is érvényesülni kezde.

Másik fmozzanat volt a nemzeti nyelv emelése. A
nemzetiségi mozgalmakat europaszerte a franczia forradalom

szülte, s nálunk a II. József germanisáló törekvéseire következett

ellenhatás is különösen kifejtette. Hazánkban a latin nyelv a nem

magyar törzsekkel való közlekedés és társulás tekintetébl

szükséges és jó közvetít volt. Mint semleges nyelvet t. i. minden

aggály nélkül lehetett használni, s általa megkímélve ln hazánk

a nemzetiségi féltékenységtl és összeütközésektl, melyek a még

fejletlen magyar elemre nézve könnyen veszélyesekké válhattak

volna. A latin nyelv azonljan sokáig túlságosan széles mezt
foglalt el belügyeinkben is, s a közigazgatásban, tanácskozmá-

nyokban, törvényhozásban és tudományos'irodalomban majdnem
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kizárólagosan használtatott. Ennek szükségképeni következ-

ménye lön, hogy a nemzeti nyelv és irodalom fejletlenül maradt^

s seink által igen mostoha bánásmódban részesittetett, mire

nézve Jellemz például szolgálhat a következ esemény. II. Jó-

zsef mindjárt uralkodása elején meghagyta a helytartótanács-

nak; hogy az ügykezelési nyelv magyar legyen. A helytartóság

azonban azt válaszolta a felségnek, hogy a magyar nyelv a ki-

jelölt czélra nem alkalmas, és szükség megmaradni a latin mel-

lett. A császár ekkor ismét leirt, hogy holt nyelv nem kell, s ha

a magyar nem alkalmas, be kell fogadni a németet ; a ki ezt

nem érti, hivatalából elmehet. A nemzeti nyelv kérdése az 1790.

országgylésen került elször tanácskozás alá. Az 1805. hongyü-

lés már a helyhatóságoknak megrendeli, hogy a helytartósághoz

magyarul Írjanak, az 1830-ki pedig (1830: 8.) a helytartóságot

is magyar válaszra kötelezi, a kir. és ker. táblák törvénykezési

nyelvéül a nemzetit rendeli, s ennek müvelésére a magyar tudo-

mányos akadémiát létesíti. Az 1832— 1836. országgylés már

magyarul szerkeszti a törvényczikkeket, s a kir. ítéltábla és

ftörvényszék hivatalos nyelvévé a magyart rendeli. Az 1840: 6.

még tovább megy. Meghag^-ja, hogy az egyházi törvényszékek

s a kir. udv. kincstár is magyarul közlekedjenek a világi ható-

ságokkal, s az országgylés és a helytartóság nemzeti nyelven

Írjon a királyhoz. Végül az 1844 : 2 minden kivánatot kielégí-

tett. Megszabta t. i., hogy a király is magyarul szóljon és írjon

a rendekhez, az országgylés törvényhozási és tanácskozási

nyelve csupán a nemzeti legyen, iskolákban vtannyelvül ez hasz-

náltassék, s a kapcsolt részekben is rendes tantárgyul tanittas-

sék stb. Ekkép a nemzetiség élet jogának kivívására és meg-

ersbitésére a leghatalmasabb eszköz alkalmazásba tétetett.

rökre sajnálni lehet azonban, hogy az ellenzék a nemzeti nyelv

•körüli buzgóságában általán véve kevés figyelemmel és mél-

tánylattal volt az idegen törzsek és társországok egyenl jogo-

sultságu hasonérzelmeíre, s e miatt azok szívében az alattomban

szított és ápolt féltékenység és elhidegülés kígyóit, megfész-

kelni engedte.

Ily körülmények közt fejldött ki az eszmeharcz az o r -

szag önkormányzati jogának biztosítása érdekében..
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Mire az ellenzék miut szilárd alapra támaszkodhatott e dia-

dalközben, az törvenykönyvünk, s különösen az 1700: 10. volt,

mely legvilágosabban magában foglalja az önkormányzat esz-

méjét, a mennyiben kimondja, hogy : „Magyarország a kapcsolt

részekkel együtt szabad ország, kormányíbrmájára nézve füg-

getlen, azaz más országnak vagy résznek alávetve nincs, ha-

nem önállással és saját alkotmánynyal bír, — s azt a maga
törvényei és szokásai szerint, nem pedig más tartományok

mintájára kell igazgatni és kormányozni." Hosszú tapasztalás

bizonyítá, hogy a törvén^'^einkben kimondott szabadságot, füg-

getlenséget és önállást az eddigi közjogi intézmények sem ki-

fejteni, sem fleg biztosítani nem bírták. Mindamellett az ellen-

zék nagyobb része a szabad önkormányzaíra nézve a régi mo-

dorú helyhatóságokat jövre is kielégiiökuek tartotta, hivatkoz-

ván különösen az lb23. évre, midn az alkotmányt a megyék

passív ellenállása mentette meg. De voltaképen a megyerend-

szer, ha jó mentöszer is a kormány túlkapásaiban, de magában

elégtelen arra, hogy ily bajok ismétldéseinek elejét yegye,

miután az ország kormánya az udvari kanczellária és a helytar-

tóság által gyakoroltatván, ezeket, miut testületeket, a nemzet

kértlöre és felelsségre nem vonhatta. Végre A p p o n y i kan-

czellár adminis<^ratori rendszerébl megérté az ellenzék, hogy a

megyék jogkörét is meglehet csorbítani és a helyhatóságok ön-

állását is alá lehet ásni, s ez által arra indíttatott, hogy pro-

grammjába az eddig háttérbe szorított ccniralisták eszméjét, t. i.

a független, felels kormányt is beigtatá.

II.

Az országos reformokkal és haladási eszmékkel szemben

a kormány sokáig szenvedlegesen viselte magát. Végre azon*

ban maga is belátta a régi állapotok tarthatatlanságát , annyi-

val inkább, mert ftámasza, az u. n. conservativ párt is, lassan-

ként mindinkább több eszmét sajátitott el a szabadelv ellen-

zéktl. Elhatározá tehát, hogy maga álland a reformok élére. E

czélból a conservativ felstáblán hirtelen túlsúlyra vergdött

Apponyi Györgyöt tette kanczcllárnak (1845-ben), ki, hogy az
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íilsóházhan bi/iositliasBa inalja részérc a többséget, inindcnek-

olött a megyék feletti befolyását törckvék szilárdan megálla-

pítani, s e végre azokat saját emberei közül kinevezett fispáni

helytartókkal rakta nug. E ré.szben az erélyes és ifjúkanczfllár

oly kevés körültekintéssel járt el, hogy két év alatt (1845— 1847.)

már 32 adminisztrátort nevezett ki, kik nem a helytartósággal,

hanem egyenesen a kanczelláriával közlekedtek. Ezek fizetése

500 p. frtról 5000 re emeltetett oly idben, mikor els osztály-

zatú megyékben az els alispánnak 800, a fszolgabírónak 400,

az esküttnek 100 p. frtvolt fizetése. Az új ..Kreishauptn!ann"-ok

alatt (mint Kossuth az 1845. márczinsi pestmegyei gylésen az

adminisztrátorokat gúnyosan, de találólag nevezé), az igaz-

ságszolgáltatás rósz k a r b a j u 1 1 1, st néhol egészen

fennakadt.a helyhatóságijogok rövidségére a kormány érdekében

lélekvásárló korteskedésck indíttattak meg, s lia olykor a me-

gyék a F ö 1 s é g eltt sérelmeiket akarták elpanaszolni küldött-

ségeik által, ezek kihallgatást nem nyertek, st törvényellenesen

szándékaiktól eltiltattak. Az alispánok, kik szuronyhatalommal is

felruháztattak, nera a megyéknek, hanem az új adminisztráto-

roknak tartoztak felelséggel, kik szintén karhatalmat gyako-

roltak, s ezúton több megyékben (Bihar, Hont, Turócz stb.)

vérlázító kegyetlenségeket is idéztek el. Ily módon A p p o n y i

az országos ellenzék rokonszenvét és elismerését nem nyerhette

meg, s ez nem nyújthatott kezet egyességre oly kormányfnek,

ki magát mindjárt felmerülése idején töi'vénytelenségekkel

vette körül. A számos adminisztrátorok kinevezése ugyanis tör-

vénybe ütköz volt, s az ilyenek alkalmazását már az 1825.

országgylés is a sérelmek közé sorozta. Ezenkívül a kormány

önkényileg megszüuteté a horváttartományi gylés régi rend-

szerét, s a nemességet ott jogos szavazatától megfosztván, csu-

pán azoknak engedett szavazatot, kiket oda a bán tetszése hí-

vott meg. A ü é s z e k visszakapcsolása, melyet számos törvény-

czikk megrendelt, nem foganatosíttatott. A határrvidéken a

váltótörvéuyszékek Ítéletei az 1840. törvényhozás daczára sem

h.ajtattak végi'O. Az elleges könyvvizsgálat, melyre semmi nem
törvény sem létezett s annálfogva törvénytelenség volt, túlságos

szigorral és aggályoskodással gyakoroltatott. Az osztrák dohány-
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egyedárússág hazánkba is befészkeltetve lön, s azon törvények

mellzésével, melyek a boltnyithatási jogot megszabják, a hazai

ipar rövidségére cs. k. dohánykereskedések nyittattak stb. Ily

körülmények közt hasztalan sürgeté S z é c h e n y i az ellenzéket,

hogy szövetkezzék a kormánynyal, — mert szem eltt folytak le

a számos jogsértések, s a nemes gróf azon nyilatkozata, hogy

.,a kormány lemondott alkotmányellenes és nemzetiségtelen czél-

zatairól," bár elvben valót tartalmazhatott, de a tényekkel

szembeszök módon ellenkezett.

A kormány a conservativ jiártbau talált hü szövetségest,

mely A p p n y i t nemsokára sugaimazójáuak fogadta el. E párt,

az ellenzék törekvéseit éretleneknek és vészthozókuak találván,

a tagadás terén vetette meg lábát, magát egyébiránt „fontolva

haladó''-nak szerette neveztetni, magatartását illetleg pedig

ijenn az országban a M e 1 1 e r n i c h-politikát legyezgette, s egész-

ben véve vak eszközévé vált a kormánynak. E párt szintén csak

1825. óta tömbözdött. Állandó magvát mágnások és a fpap-

ság képezték. Népszersége a nemzeti közvélemény eltt semmi

sem volt.

Minél inkább haladt az id, a pártok annál nagyobb bi-

zalmatlansággal viseltettek egymás iránt. Az ellenzék különö-

sen szenvedélyes modort vett fel, s törekvése ezéÍjául a kanczel-

lár megbuktatását tzte ki ; elre azonban nem gondoskodott

azon esetre , hogy mi lesz akkor, ha csakugyan lehetetlenné

fogná tenni a kormányt, — se miatt a dolgok váratlan fordulása

sok tekintetben készületlenül találta. Növelte az ellenzék me-

részségét az a körülmény, hogy A p p o n y i fölemelkedése els

példa gyanánt szolgált arra, hogy a parlamenti befolyás ma-

gában is elég a kormány átvételére, s hogy a nyilt küzdelemre

a conservativek részérl történt a kihivás, nem csekély elbiza:

kodással. Legnagyobb ingerültségre adott okot az adó kérdése.

Az ellenzék azt kivánta, hogy minden adó közös legyen. A con-

servativek haladni kivánó része pedig a kíizteherviselést nyilt

kérdésnek hagyta fel, és sem ellene, sem mellette nem uyilako

zott, s a párt Icguttdjára kibocsátott programmjában ez egész dol-

got egy igével sem érintette. Másik nagyobb része pedig a con-

servativeknek egyenesen a közadózás elve ellen volt. Ilyen vala
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a kormány eljárása is ; hallgatott a reform e legfontosabb ága

felett, s 111 agatartásából nem lehetett kivenni : vájjon volna-e

hajlama azt életbe léptetni, söt a gyanús hallgatás csöndé alatt

eltrte, h ogy közegei az adózás elve ellen izgassanak, s itt-ott

lelkiismeretlen és erszakos harezot folytassanak.

A pártok között, nemcsak a kiegyenlítés, hanem a közvetí-

tés is lehetetlenné vált már. Széchenyi, ki egyik párthoz sem

tartozott, attól tartott, hogy a nemzet önmaga fogja erszako-

san érvényesíteni igényeit, s különösen félt, hogy az adózó nép

tettlegesen lép fel, és kényszeritendí a nemességet eljogának

félretétclére. lí^mételten kérte azért P o 1 i t. P r o g r a m m. czimü

munkájában az ellenzéket, s különösen Kossuthot óvatosságra,

mérsékletre s a kormány iránt bizalomra. Az ellenzék azonban

iigy gondolkodott, hogy a túlsó párt semmi biztos alapot sem

nyiijt a kölcsönös együttmködésre. Kossuth pedig kihallgatni

sem volt már hajlandó a grófot. Elkeseredve ugyanis a tle

származott, szenvedélyes és nem ritkán személyesked megtá-

madások miatt, az ellenzék egyik közlönyében Széchenyi Pro-

gram m-t öredékére gunynyal monda : „Megjelent .... ezen

keresztényi epeömlengése excellentiájának Krisztus születése

után 1847. esztendben. Mondják, az van benne, a mit emiitet-

tem. Mondják ; én nem tudom, nem olvastam excellen-

tiája nagyon beteg ; s én nagyon sajnálom, de nem olvasom „„tö-

redékeit."" — Miután a conservativ párt magát szervezé, sönhit-

ten programmot is adott már ki, Széchenyié müvének meg-

jelenése alkalmat adott az ellenzéknek arra, hogy hasonlót te-

gyen. Ily czélból még azon évben (1847. jun. 5.) az ország kü-

lönböz részeibl Pestre seregelvén, onnan „Nyilatkozatot" bo-

csátott ki. Ebben azt a meggyzdését fejezte ki, hogy a kor-

mánynak sem szándéka, sem ereje nincs a törvényeket s az al-

kotmányt híven megtartani, elsorolja az általa elkövetett számos

törvénysértéseket, s egymásután eladja, hogy az ellenzék mi-

nem reformok behozatalát tartja szükségesnek, kívánván t. i.

parlamenti felels kormányt, sajtószabadságot, Erdélylyel
való egyesülést, vallási szabadságot, és azt, hogy „a honpolgárok

minden osztályainak érdekei, a más nyelv népségek óvatos

kíméletével, nemzetiség és alkotmányosság alapján egyesíttes-

Szeremlei Ma^yaror. Krúiiikaja. ú
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senck." De kiváltkép múlhatatlanul szükségesnek nyilvánítja a

közteiicrviselést, a politikai jogegyenlséget^ az urbériség kár-

mentesítéssel való eltörlését és az siség megszüntetését. Végül

kijelenti, hogy ezen nyilatkozat szellemében fog mködni a

legközeleblí tartandó országgylésen. E nevezetes programra,

mely Deák tollából folyt, végleges kinyilvánítása volt a kor-

mány iránti engesztellietetleuségnek, teljes összeszámolása A p-

p n y i törvénysértéseinek ép ügy, mint az ellenzék reformtö-

rekvéseinek , s megpeesételé a pártok közti egyezkedés le-

hetetlenségét.

III.

A válság közelgetése idején (1847. január 13.) meg
halt József nádor, ki „félszázadon keresztül, nem ritkán ne-

héz körülmények közt , a hazának ügyeit ernyedetlen buz-

galommal vezette," s kire épen ekkor lett volna nagy szük-

ség, nndn pártokon felülemelkedett állásánál és sokoldalú ta-

pasztalatainál fogva a békés kibontakozást igen elsegíthette

volna. Harmadnapra V. Ferdinánd király az elhunyt nádor

fiát, István fherczeget nevezte ki, a közhangulat nagy örö-

mére, Magyarország királyi helytartójának. Szept. IT-én végre

kiadatottakirályi meghívó levél magyar nyelven, melyben a Föl-

ség 1847. nov. 7-re Pozsonyba gyjti össze híveit országgy-

lésre, a végett, hogy nádort válaszszanak, s hogy velk „az or-

szág boldogságának növelésére s a közjó gyarapítására kívánt,

többféle nagyfontosságú törvényes intézkedésekrl ta-

nácskozhassék."

A követválasztási mozgalmak alatt mindkét párt nagy te-

vékenységet fejtett ki, hogy saját jelöltjeit választathassa meg.

A kormány-párt különösen sem fáradságot, sem pénzt nem ki-

méit, hogy az országgylésen többségre juthasson, mi az alsó-

táblánál is majdnem sikerült, azonkívül, hogy a felstábla

egészben véve rendelkezése alatt Állott.

A kormány részérl Bécsben A p ponyi György vezeté

az országgylést. Az alsó tábla elnöke Zárka János kir.

személynök volt, tagjai valának a megyék (105), szabad kir. ke-
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rületek (7), kir. városok (72), a káptalanok és apátságok (35),

Horvátország (2) 8 a máguások, vagyis u. n. „jeleu nem lévok'^

(189) követei, úgy szintén a kir. Ítéltábla tagjai és ülnökei

(22), összesen 432 tag. A felst ábla elnöke István.

Helyettes elnökök : M a j 1 á t h György országbii"ü és K e g 1 e-

V i c s Gábor fötáruokmester. Tagjai voltak a fispánok (32), a

bárók, grófok és berezegek (190), az ország zászlósai (10), Hor-

vátország küldötte (1), a püspökök, a panuonhegyi fapát és a

jászói i)répost, úgy szintén a karloviczi érsek (25), összen 258

tag. A két tábla külön tanácskozott, a kir. leiratok felolvasása

s a két tábla által már közösen megállapított határozatoknak a

Felség elibe való terjesztése végett azonban u. n. elegyes
ülésbe n egyesült, melynek elnöke a nádor vagy az ország-

bíró volt. Az alsó tábla tagjai az országos ülések tárgyát elle-

ges tanácskozmánybau vitatták meg, melyet kerületi ülés-

nek neveztek, fontosabb ügyekben itt tétettek meg az elmun-
kálatok, bogy az országos küldöttséghez való utasítás szüksége

kikerültessék. A kerületi ülés tárgyalásai is nyilvánosak voltak,

s a hallgatóságra nézve mindenekeltt legérdekesebbek, mert

minden ügy itt hozatott elször sznyegre, itt világosíttatott

meg, s ennek szerkezeteit fogadta el, rendszerint változtatás nél-

kül, szórói-szóra az országos ülés. Ezen ülés is rendes jegyzö-

könyvet vezetett, benne a megyék követei sorszerint felváltva

elnököltek, a tagok rendszerint szavaztak, a városok és kápta-

lanok követei azonban ezen ülésben nem vettek részt, miután

szavazati joguk és befolyásuk általában alig volt több a

semminél.

A conservativ vagyis kormánypártnak tulajdonképeni ve-

zére nem volt, miután hiányzott köztük oly kiváló f, kinek

szellemi fölénye többi társaié fölött állónak áta Iában elismerte-

tett volna. Nevezetesebb fnökök voltak az alsótáblán Som-
s i c h Pál és B a b a r c z y Antal, a felstáblán S z é c h e n An-

tal és D e s s e wffy Emil. Az ellenzék feje volt Batthyány
Lajos (a frendeknél), szónoka : Kossuth Lajos pestmegyei

követ. Jeles bajnokai ezeken kiviil : S z e m e r e Bertalan, P á z-

m á n d y Dénes, Szentkirályi Mór (az alsótáblán) , úgy
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szintén Teleki László, P e r é n y i Zsigmond és Batthyány
Kázmér (a fürendeknél/t

Az alsótábla els országos ülését (n o v. 11.) az ország-

gylés megnyitására leérkezett király és családja üldvözlése

felöli intézkedések vették fkép igénybe, mely alkalommal J o-

zipovich Antal a horvátországi küldöttek követi illetékes-

sége ellen tesz óvást. Ezek viszont az óvás ellen tesznek óvást,

8 ekként megkezddik azon kölcsönös keserségek és bosszan-

tások hosszú sora, mely az utóbbi országgyléseken annyiszor

megújult. Másnap (nov. 12.) a Frendek és a Rendek a pri-

mási palotában a királyi eladások átvételére gyüUek össze,

mely alkalommal A p p o n y i György kanczellár szólott a F ö 1-

8 é g nevében és jelenlétében magyar nyelven. Beszédét a ki-

rály azon rövid kijelentéssel toldotta meg, szintén magyar nyel-

ven , hogy „Magyarország Rendéit itt látni örvendek
; atyai

szándékomat a királyi eladások mutatják, fogadják bizodalom-

mal." Az ország rendéi ekkor gylési termkbe visszatérvén,

elttök felolvastattak a királyi eladások pontjai. Ezek szerint

óhajtja a F öl s é g az országgyléstl, hogy: 1. nádort válasz-

szon ; 2. a katonai szállásolás és élelmezés dolgában a mellé-

kelt törvényjavaslat nyomán intézkedjék ; 3. a sz. kir. városok,

az egyházi rend és a szabad kerületek országgylési szavazata

ügyében határozzon ; 4. a sz. k. és bányavárosokat, törvényja

vaslat nyomán alkotmányszerleg szervezze ; 5. a birtokszer-

zési és átruházási törvényeket módosítván, az e tárgyú törvény-

kezés szabályozására telekkönyvek készíttetése és állandó me-

gyei törvényszékek felállítása felöl törvényjavaslat szerint intéz-

kedjék ; 6. az úrbéres jobbágyoknak örökváltsági szabadságát,

miután annak érvényesítése útjában több nehézségek állnak, a

méltányossággal s a tulajdoni joggal összhangzásba hozza ; 7.

a belkereskedés és mipar felvirágoztatása érdekében az ország

és az örökös tartományok közt fennálló vámvonal felöl intéz-

kedjék : 8. a közlekedési eszközök, mink a Tiszaszabályozási

és F i u m e i vasút dolgában törvényjavaslatokat készítsen ; 9.

a R é s z e k visszakapcsolása iránt az 18,36: 21. folytán hatá-

rozzon ;
10. bntet törvénykönyvet szerkeszszen ; 11. miután

az országos pénztár a kamarai kincstárnak 528,566 ezüst frttal
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és 24,313 váltó frttal adósa, gondoskodjék, hogy ezen összeg

minél hamarébb megtizettessék. A kir. eladások felolvasása

után István füberczeg, a kir. kijelölések mellzésével, egy-

hangúlag megválasztatott nádornak, mely választást a Flség
még az nap helyben hagyta.

Ezután elkezddött a kor. ülésekben a pártok mérkzésé-
nek ideje. Az ellenzék czélul tUzte ki, hogy a k. eladásokra

adandó válaszfeliratában az ország helyzetének átalános rajzát

adandja, s a kormány eljárását és politikáját, olynemü birálat

alá fogja venni, mely után A p p o n y i n a k nem maradna egyéb

bátra, mint leköszönnie. A conservativok pedig ellenszögezték

magukat e törekvésnek. Széchenyi iít is közvetíteni akarta

a dolgot. Végre (n o v. 27.) az ellenzék javaslata, melynek ér-

dekében az indítványt Kossuth tette meg, négy szó többség-

gel el fogadtatatt, s a hónap els napján (decz, 1.) országos

ülés elébe vitetett, mely azt eifogadá. A felirati javaslat, midn
a kir. eladásokról elismeréssel és hálával emlékezik, súlyos pa-

naszokat emel a kormányzás ellen. „Haladási czélzataiuk f-
akadályát —úgymond— abban látjuk, hogy az 1790 : 10. telje-

sen életben nincs, mert hazánk kormányzata nem bir azon önál-

lással, melylyel a törvény szerint birnia kellene. Súlyosbítja ezen

akadályt az, hogy törvényhozásunknak és kormányzásunk rend-

szerének alapzatában is lényeges különbség létezik; mert ez az,

a mi okozza, hogy országgyléseinken a kor szükségeibl fel-

merült kérdések megoldásában a nemzet és kormány czélzatai-

nak összeegyeztetésére biztosan nem számíthatunk. Elleges és

egyéb sarkalatos sérelmeink, melyeket országgylésrl ország-

gylésre sok Ízben felpanasziánk, még mindig orvosolatlanok,

s ez által a hozandó bármily üdvös törvényeinknek foganata

iránt annyival inkább kétség támad, mivel törvényeinknek

végrehajtása és kihirdetése sincs teljesen biztosítva. így az

1836 : 21. foganatba véve még most sincs; a vallásbeli és váltó-

törvények az ország határrvidéki részeiben kihirdetve sem let-

tek. Hozzájárul, hogy a törvényhozás alkotmányszer befolyása

mellzésének és a kormányhatalom egy oldalú terjeszkedései-

nek iránya is tapasztalható. És e részben bizonyságul szolgál-

nak már csak azon intézkedések is, melyek a megyei szarka-
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zetnek az 1723:56. és 1536: 36. törvényekben megállapított

rendszere körül az eddig kivételes administrátori hivatal rend-

szeresítésével, úgyszintén a kapcsolt részek közgylésére nézve,

egyoldalulag jöttek közbe Nagy és nehéz a következ

iduk feladata. A miénk : alkotmányos életünket és anyagi ern-

ket teljes mértékben kifejteni Figyelembe véve az elin-

tézésre váró tárgyak sokaságát, és azoknak a közálladalora

sokszeríi viszonyaira kiterjed kapcsolatát: nélkülözhetetlen

eszközül tekintjük, hogy az országgylés évenként Pesten tar-

tassék. Kérjük Felségedet, hogy ezen kivánata iránt a nemzetet

ellegesen is megnyugtatni kegyelmesen méltóztassék." E vá-

laszfelirati javaslat rögtön átküldetett a Frendekhez, ezeknél

azonban dec. 4., 6,, 7., 9., 10. és 11-én oly ers ellenállásra ta-

lált, hogy azt a csekély számú felstáblai ellenzék utoljára sem

tudta legyzni, s határozatba ment, hogy a javaslat leglényege-

sebb helyei, melyeket a kormány sértknek találaudna , kitö-

röltessenek. E viták közben a conservativ párt fnökei általá-

ban nagy szívósságot és sok dialektikai ügyességet fejtettek ki,

s bár a hallgatóság folytonos nemtetszését hallata, nem engedek

magukat visszaijesztetni. A karzat zajongása idvel annál han-

gosabb lön, minél nagyobb fontosságot nyert a kormánypártiak

magatartása, minél inkább tünedezett a remény az ellenzék

gyzelme iránt. Végre Zichy Ödön a karzat ellen kifakadt

(febr. 3.): „Oly hallatlan botrányok történnek itt éteremben

—

úgymond—miszerint azokat tovább trni majdnem lehetetlen

Akármely szabad nemzetet tekintsek, sehol sem vettem észre,

hogy ott, hol valaki hivatalos, a vendégek által lepisszegettessék,

és akármi módon legyaláztassék. Én ezt semmi esetre, valamint

sokan közülünk többé trni nem fogjuk." Ezután felszólítja a

nádort, hogy vessen véget ez állapotnak, különben elhagyják

e helyet. Ü r m é n y i József és Széchen ekkor Zichy fel-

szólalását indítvány gyanánt tekintik, s felszólítják a táblát, ta-

nácskozzék e tárgy felett. Teleki azonban a hallgatóság'párt-

jára kel. Végre az elnök-nádor meginti a karzatot, mit már az-

eltt is több ízben tett. Másnap megújulnak a pisszegetések. —
A válaszfelirati izenetet az alsótáblai ellenzék nem csekély

bosziisággal fogadta. Máskor ha a két tábla az els izenetre
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egyezu vélcnicnybcn ncin volt, tübbszonis izenetek által igyeke-

zett egyik testület a másikat saját nézetének elfogadására birni,

s a kormánypárt most is hasonló eljárást várt az alsó tál)lától,

mely eltt már kilátásba is helyt zé, hogy a Frendek végre is

majd simulni fognak a felirati javaslathoz. A Karok és Rendek
azonban, Kossuth indítván vára, elhatározák, (decz, 20.),

hogy „miután a méltoságosf'örendek tlök a válaszfeliratra nézve

ngy térben, mint irányban, egészen különböznek, . . . s a létez

különbözések összeegyeztetésére nézve reményt nem táplálhat-

nak," annál kevésbé, mert a RR. a választfeliratban kifejezett

nézeteiket „az ország alkotmányszcrü kifejldésének akadályai

fell... nem változtathatják meg," ennélfogva k semmiféle vá-

laszfeliratot sem fognak küldeni a Fölséghez, hanem a benne

eladni szándékolt sérelmeket kifejtve és indokolva, majd külön

feliratokban terjesztendik fel. Ekkép lelépett az alsótábla. „azon

térrl, melyen a fejedelem szavától megnyugtatást remélt," s

azon felirati javaslat, melyrl a Pesti H i r 1 a p azt monda,

hogy „annál jobb irományt formára és alakjára nézve a magyar
törvényhozás még nem állított el," a nélkül, hogy rendeltetése

helyérc eljutott volna, félretétetett az országgylési irományok

lomtárába.

Az els országos jelentség törvényhozási tárgy, mely az

alsótábla munkásságát igénybe vette, a közteherviselés
ügye volt. Ez iránt S z e m e r e Bertalan tette meg a kerületi

(nov. 29.) ülésben az indítványt. Egy hét múlva pedig az orszá-

gos ülés a szerkezetet elfogadván, átküldé a felstáblához (decz. 7.)

„A KK. és RR. — úgymond az izenet — sem az ország la-

kosaira nézve igazságosnak , sem a közállományra nézve

czélszernek nem tartván, hogy minden rendes közadózási ter-

hek, az ország lakosainak csak egy része által kirekesztleg

viseltessenek: óhajtanának ezen terhékben megosztozni, még
pedig akképen, hogy a közteherbeni ezen részesülésök által az

adózó népnek jelenleg fennlév terhei könnyíttetvén, mód és

alkalom nyujtassék sokféleképen elkorlátolt társadalmi viszo-

nyainknak igazságos útoni kiegyenlítését lépcsrl lépcsre si-

keresen megközelíteni. Ugyanezért óhajtanák, hogy a nemesség

és mindazok, kik e nevezet alatt értetnek, s eddig e részben
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tehcrinentesek valának, a törvéuyhatúsági h á z i a cl ó viselésé-

ben részt venni törvény által köteleztessenek." Ezenkivül az

ország sürgetsebb szükségei fedezbetésére egy országos
pénztár felállítása elvileg szintén meghatároztatik. Hogy a

RR, az adó barmatlik nemét, a b a d i a d ó t is el nem fogadták,

az egészen utasításaik szellemében történt , mert a megyei

nemesség többsége nem akarta, bogy mindenféle adófizetésre

kötelezze magát elre is, miután a kormány számadási felelssé-

gérl még egyátalában nem volt biztosítva, s egyelre a felöl

sem érezte magát megnyugtatva, mire forditandják majd pén-

zét. A frendek azonban, bár a „nemesi szz vállak" védelmére

nyíltan átallották kelni, csak négy napi(jan. 12., 14., 15. és 17.)

hosszú vita után lettek rábírhatók, István nádor közbeveté-

sére, bogy az izenetbez ímmclámnial hozzájáruljanak. Ekkor

kijelentik, hogy „a közös teherviselés elvében megegyeznek, s a

törvényhozás feladatát annak részletes alkalmazásában keresik,

s a fizetésnek a KK. és RR. izenetükben említett két nemét,

u. m. a házi adót és országos pénztárt, ezen elv részletes alkal-

mazásának tekintik" — se tárgyban érdemleges mködés vé-

gett az alsótábla által javaslott országos választmány kiküldésé-

hez részükrl is hozzájárulnak, ámde ez ügy érdemét illet vég-

elhatározásukat a választmány jelentésétl függesztik fel. Vé-
c 8 e y Miklós báró szathmári fispán azonban egyenesen kívánta

a nemesi nemadózási elv épségben fenntartatását, támogattatva

némikép Busán Hermann horvátországi követ által, ki a régi

modorú subsidíum mellett óhajtott maradui.

Még nagyobb ellenállásra talált a Frendeknél az alsó-

tábla izenete (decz. 21.) az úrbéri örökváltság dol-

gában. A RR. óhajták, hogy „valamint egy részrl a földes-

úrnak tökéletes kármentesítés biztosíttassék, ugy másrészrl az

úrbéri tartozásoktól és szolgálatoktóli megváltás a földesúr be-

leegyezésétl felfüggesztve továbbá ne maradjon," mely felfüg-

gesztés czélhoz nem vezet úton az 1840: 7-ben állapíttatott

meg. Ez izenet a Frendeknél tárgyalás alá kerülvén, két napi

vita után Vay Miklós indítványára kinyilatkoztatják, (febr. .3,

4.), hogy az 1840: 7. czéltalauságának oka nem a földesurak

idegenkedése volt az örökváltságtól, k beleegyeznek, hogy az
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úrbéri viszonyokból kibontakozás minden érdekek kielégítésével

eszközöltessék, ennek módjai kimutatására az alsótáblátúl aján-

latba tett országos választmányhoz részükrl is hozzájárulnak,

azonban kényszerít törvény hozásának kérdésébe ereszkedni

nem fognak.

A következ országos ülésekben (jan. 7. és 15.) a m a -

gyár nyelv és nemzetiség ügyében készült javaslatok

tárgyaltattak, miközben, valamint e dolognak a kerületi ülések-

ben tárgyalása alatt is, a kapcsolt részekbeli követek, a javasla-

toknak rajok vonatkozó s ket nemzetiségökben érdekl része

ellen ersen küzdöttek. E keser viták njult ervel törtek ki,

midn a honosítás ügye került sznyegre, (jan. 27.— 29.)

mely alkalommal a honositandóra nézve feltételül tüzetett,

hogy a magyar nyelvet beszélje. Bunyik József és Oze-

govié Metéli horvát követek e feltételt visszautasiták, s kinyilat-

koztatták, hogy országuknak külön honosítási joga van. melyet

ezután is függetlenül fenntartani kívánnak. A RR. azonban a

szerkezetben feltételhez ragaszkodtak, s Horvátország sürgetett

jogát oly törvénytelenségnek állították, melyet, ha eddig gyako-

rolt volna is, ezután meg kell szüntetni. E törvényjavaslatok a

Frendekhez elküldetvén, ezek azt sokkal több körültekintéssel

tárgyalták, s reá oly lényeges megjegyzéseket tettek, melyek

szerint a javaslat egyoldalú merev iránya változást szenvedett.

A frendi izenet késbb felolvastatott (márcz. 4.) a rendi táb-

lán, s aztán a né.lkül, hogy újra tárgyaltatnék, az egész dolog

igen tapintatosan félre tétetett. Ezentúl a magyar nyelv-nemze-

tiség és honosítás ügyében készült szerkezetek az országgyülé si

naplóban egy igével sem említtetnek, s természetesen sem a Föl-

séghez fel nem terjesztettek, sem a megersített törvényezikkek

között nyomuk sincsen. ^)

*) így állván a dolog, a Serbische Beweguag ismeretlen

Bzerzöjétöl az igazság érdekében megvártuk volna, bogy midn a magyar
nyelv és nemzetiség tárgyában készített javaslatot, mint a nyelvkényszer

okmányát az 184'/s- országgylés politikai nézeteinek jellemzésére egész

terjedelmében közli (23. és köv. 1.), midn elsorolja, hogy egyes magyar
követek (különösen Kossuth) mily méltánytalan kifejezésekkel éltek

(az országgylés kezdetén) az idegen nemzetiségekre vonatkozólag

:
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Mig az országos ülések ily tárgyak körül forogtak, azalatt

a kerületi tábla és a bizottságok egymásután vették el és vi-

tatták meg azon dolgokat, melyek országos sérelmeknek tekin-

tettek , bogy e sérelmeket külön feliratokba szedve terjeszt-

hessék fel majd a F ö 1 s é g nek. Ily dolgok voltak a horvát tar-

tományi gylés oktroyált szerkezete, a g. n. e. vallást illet ön-

kényes kormányi intézkedés, a Részek és az adminisztrátor-

ság kérdései. A viták e tárgyak körül igen nagy élességgel és

elkeseredéssel folytak, mert mindkét párt tudta, hogy ezeknek

kimenetelétl döl el : megmarad-e továbbra is Apponyi a

kormányon, vagy pedig a szabadelv ellenzék fogja végrehajtani

a nemzet alkotmányos újjáalakítását. A kormányt e viták aggo-

dalommal töltötték el, különösen félt az adminisztrátori kér-

désben mköd választmány munkálatának szinre hozatalától,

mely oly fényesen és oly megdönthetetlen logikával fejtegeté az

adminisztrátori rendszer törvénytelenségét és alkotmányra ve-

szélyes voltát, hogy minden erejét össze kellett szednie, s a kö-

veteket szép szóval, Ígéretekkel és lélekvásárlásokkal pártjának

megnyernie, hogy a nagy compromissiónak elejét vegye, annyi-

val inkább, mert a megyék utasításainak többsége is sérelemnek

tekinté az adminisztrátori rendszert. Végre az ellenzék némely

tagjai titkon megegyeztek a kormánypártiakkal abban, hogy

többséget fognak szerezni egy e tárgyban kiadandó királyi le-

iratnak, melyben meg fog igértetni, hogy a megyék jogait admi-

nisztrátorok kinevezésével többé nem fogják csorbítani ; mely

leirat kedvez fogadtatásával aztán minden további vita meg-

szünend e kérdés felett. Január végével tehát kiadató tt(jan. 30.)

Bécsben a leirat. E szerint a király figyelmét nem kerül-

ték ki azon „aggodalmak és különféle eszmék," melyek a fis-

megemlitette volna azt is, hogy e javaslat soha sem vált törvénynyé,

hogy annak félretételév el a hongyülés a leggyöngédebb figyelmet tanúsí-

totta a nem magyar törzsek és Horvátország iránt, s hogy az országgylés

további folyamában és végén egyes szónokok (maga Kossuth is) a

legraéltányosabb elismeréssel nyilatkoztak az idegen nyelvek jogairól.

S midn ezt nem tette, azon állitmánya, hogy az ISá'/g- országgylési

vezérféi-fiak beleestek az önmagok által készített s a kanczellártól eleire

sejtett trbe, t. i. a nyelvtörvény hozatalába, aligha tartható alaposnak,

miután az utolsó pozsonyi gytilé-s nyelvtörvényt nem hozott.
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páni helytartók kinevezése miatt több törvényhatóságban kelet-

keztek, attól tartván, mintha az uralkodó a megyei szerkezetet^

az si alkotmányt, s különösen az 1790: 10-et megsérteni töre-

kednék. E „féltékenység és balvélemény'' már a jelen ország-

gylés folyamára is oly káros hatást látszik gyakorolni, mely

azt feladatának „ercdménydús megoldásában tetemesen nehe-

zíti." A Fölség tehát az „alap nélkül keletkezett-' aggodalmak

eloszlatására kijelenti, hogy a fispáni helytartóknak százados

gyakorlat szerint ugyan, de a körülmények igényeihez képest

nagyobb számmal történt kinevezése által sem a megyék törvé-

nyes állása, sem a fispáni hivatal hatásköre esonkittatni, sem

valamely uj, az 1723: 56. t czikkel és az 1790: 10. t. czikk

szellemével ellentétben lév rendszer felállíttatni .... nem szán-

dékoltatik, hanem fkép az czéloztatott, hogy az elhaladt kor

által okozott mozgékonyabb közéletnek változó jelenetei között,

kivált a helyhatósági sajátságos viszonyok irányában önként meg-

nehezült országkormányzásnak törvényes mttködhetése okáért az

ennek fkellékét képez megyei közigazgatás és igazságszolgál-

tatás a fökormányzóknak az 1723: 56. t. czikk rendelte állandó

rködése alatt gyorsabbá, szabatosabbá, hatályosabbá tétessék,

— egyszersmind pedig több fispánoknak személyes és hivata-

los viszonyaiból eredt akadályok megszntével, a megyei fkor-

mányzók, a méltóságaikkal járó kötelességeiknek tökéletes tel-

jesithetése végett azon állapotba tétessenek, melyazidezettt.cz.

üdvös rendeletének teljes értelmében megfeleleud." Miután e

szerint a király a fispánokat törvényes hatóságaikba vissza-

fogja helyezni, megvárja az országgyléstl, hogy a féltékeny-

ségek félretételével, elfogultság nélkül szoritkozzék törvényhozói

kötelessége teljesítésére. E leirat mindkét párt meglepetése és

ámulata között olvastatott fel (febr. 1.) az elegyes ülésben. A
conservativoknak nem tetszett, mert benne nagy engedményeket

láttak a közvélemény iránt, de az ellenzékieket sem elégité ki,

mert puszta Ígéreteket tartalmazott, melyeknek teljesítéséhez

nem volt bizadalma. A törvényhozó test átalában nagy felindu-

lásba jött ; mert e leirat keletkezése körülményeinek titkába

elre beavatva nem voltak, és Kossuth különösen ingerült

hangulatot öltött fel, sejtvén, hogy miután az adminisztrátori
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sérelem tárgyában kiküldött bizottságban o dolgozott legjobban,

s ennek részérl az indítványt is ö készült megtenni, most öt c

fényes szerepétl ily módon elejteni annyit tesz, mint vezértekin-

télyét megdönteni. Mindazáltal a mérsékletre hajló ellenzék nem

akarta eltaszítani a kormánynak békülésre nyújtott jobbját, s

több napi keser és makacs vitatkozás után, miközben a kor-

mánypárt többségi súlyát is érezteté az ellenzékkel, végre abban

állapodott meg, hogy a választmányi munkálatot és az admi-

nisztrátori sérelmet nem fogja tüzetesen tárgyalni, hanem a le-

iratra egy köszön választ intéz a F ö 1 s é g h e z. E válaszfel-

irat, melyet az országos ülés febr. 12-éu fogadott el, az orszá-

gos Kii. háláját fejezi ki azon aggodalmak eloszlatásaért,

melyeket „a megyei szerkezetnek és fispáni hivatalnak az

1723: 56. 58. ugy az 1536; 36. t. czikkbeu megállapított rend-

szere körül, a törvényhozás mellzésével tett intézkedések a

nemzetben okoztak," s a leiratbeli Ígéretnek a törvények értel-

mében miuélelbb leend foganatosítását a „F ö 1 s é g királyi sza-

vának szentségébe vetett legszintébb bizodalommal reményük.'-

Ugyanezen országos ülés javaslatot fogadott el a Ré-

szek haladéktalan visszakapcsolása, vagyis az 1836. 21. tény-

leges foganatosítása és Kvárvidék nek még ezen orszá ggyü-

lésrc meghivatása ügyében. Ez alkalommal Zárka személynök

indokolni és mentegetni igyekezett a kormány abbeli valóban

botrányos magaviseletét, hogy az idézett t. czikket eddig is nem

érvényesítette, az indokolás azonban a dolog természete szerint

egyátalában nem sikerült, és Kossuth, ki e tárgyban már

elzleg kerületi ülésben is kimerít remek beszédet tartott,

nyomban kifejté, hogy a kormány 12 évi eljárása és mulasztása

e dologra nézve menthetetlen.

A remény azonban mindinkább enyészett, hogy ez ország-

gylésen a szabadelv reform-párt a maga eszméit gyzelemre

segíthesse és Apponyi önkényuralmának véget vethessen. A
kormány nemcsak a felstábla hasonlíthatlanul nagyobb fele

által támogattatott mindenben, hanem idközben a Rendeknél is

több-több befolyásra talált, s az ellenzék sorai közt is titkos és

nyilvános párthíveket csábított magához. Az adminisztrátori

kérdésben történt kerületi ülés szavazásának eredménye (febr.



2[)

n.) kétségtelenné tette , hogy az ellenzék a eonservatívok befo-

lyását többé szám szerint sem képes már ellensúlyozni. Az alsó-

tábla cl volt készülve a legroszabb fordulatra, a feloszlatásra is,

és febr. 12-ike óta nem tartott országos üléseket. Kossuth
szónoki bukása szélén állott. Ugyanis nemcsak az adminisztrá-

tori sérelem tárgyaihatásától üttetett el, hanem reá egy másik,

még nagyobb kudarcz is várakozók. Indítványt adott be t. i. már
légebben az alsótáblához, a vuko vá r-fiu mei vasúti vonal

létesítése iránt. Széchenyi vasút hálózati tervébe azonban e

vonal, mely nemcsak hazánk érdekeivel merben ellenkezett,

hanem hamis költségvetéssel is volt ajánlva, sehogy sem volt

beilleszthet, annyival kevésbbé, mert a nemes gróf Fi umét
Pesttel egyenesen (Székes-Fehérvár, Siófok, K á-

rolyváros felé) akarta összekapcsoltatui. Az országgylési

tagok s a közvélemény K o s s u t htól elfordulva, nyíltan Szé-

chenyi hez pártolt. Az ellenzék legtekintélyesebb közlönye a

Pesti H i r 1 a p, január és február folytán szintén ez értelemben

vezérczikkezett. Pestmegye követének lehetetlen volt nem
látnia a reá várakozó vereséget, s hogy az ellenzék kedvébl

mégis ki ne essék , igyekezett más téren ragadni magára a fi-

gyelmet.

Mindjárt az országgylés kezdetén az ellenzék saját kebe-

lébl hét tagot küldött egy bizottságba, melynek feladata volt a

kérdéseket elre kidolgozni s meghányni-vetui, mieltt azok a

nagy értekezletbe, vagyis a kerületi ülésbevitetnének, Kos-

suth mellzve e kisebb bizottságot, egyszer csak azon váratlan

indítványnyal lép fel egyenesen a ker. ülésben, hogy az ország-

gylés szólítsa fel az Uralkodót, hogy adjon alkotmányt az örö-

kös tartományoknak s elégítse ki a zavargó olaszok kivánatait.

E tárgy fényes beszédekre nyújthatott anyagot. Szemére
azonban kifejté, hogy mennyire nevetségessé tenné önmagát az

országgylés , hogyha a többi tartományok számára kérne al-

kotmányt, s az olaszok kivánatainak megadását sürgetné, holott

saját nemzeti alkotmányának sem bir érvényt szerezni s az ola-

szok ellenében álló 60,000 magyarországi katonát nem képes

visszahívni. Az indítvány tehát mellztetett.

Ekkor véletlen ül egy irtózatos hír rázta fel E u r ó p a nyu-
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galmát, hogy t. i. Francziaországbaii forradalom tört ki, s L a-

j s Fülöp királyi trónját Párizsban összetörték (f e b r. 22, és

24.)- A magyar lapoknak nem volt szabad rögtön közölniök e

hírt, s a P e s t i H i r 1 a p is csak márcz. ö-kéu hozott arról el-

ször tudósítást. A szájról szájra szállingó hír azonban kimond-

hatatlan izgatottságot szült Pozsonyban, annyival inkább, mert az

Olaszországban kiütiUt szabadsági és nemzetiségi mozgalmak a

nagy közönség érdekeltségét és figyelmét különben is felvonva

tartották. Kossuth elhatározta, hogy keresni fogja az alkal-

mat , s nemzete nevében hangot ád az idk viharának.

Pár nap óta az a hír terjedt el P o z s o n y b a n, hogy az

osztrák hitelintézet bankjegyei, melyek Magyarországon kizáró-

lag voltak forgalomban, nem váltatnának be névleges értékük

szerint. E puszta hírre, mert komoly aggodalomra még semmi ok

sem volt, Balogh Kornél gyürmogyei conservativ követ, beje-

lenti a kerületi ülésnek (m ár ez. 1.), hogy a bankjegyek iránt

indítványa lesz. Kossuth az örökváltsági ügynek általa egy

napjjal azeltt indítványozott fölvételét önkényt alárendeli B a-

1 g h indítványának , s ékké)) határozatba megy, hogy legkö-

zelebb (m á r c z. 3.) a pénzügyi indítvány tárgyaltassék.

Az alkalom, mire Kossuth várt, megjött és önkényt kí-

nálkozott. Kitzött napon roppant számú hallgatóság eltt s re-

meg várakozással emelt szót Balogh. ..Visszatekintve — úgy-

mond — Európa azon pénzbonyodalmaira, melyeket a franczia

forradalom idézett el, s melyek következései a magán viszo-

nyokra nézve még élénk emlékezetben vannak, s figyelmezve az

újabb eseményekre is , melyek a pénzügyre már is befolyást

gyakorolnak , küldi kebelében aggodalom ébredt a forgalom-

ban lév bankjegyekre nézve." — indítványozza tehát, ^^kéres-

sék meg ö felsége, hogy a bank állása, s különösen a forgalom-

ban lév bankjegyek mikénti fedezése iránt a nemzetet felvilá-

gosítani s megnyugtatni méltóztassék." 8 ekkor felszólalt K o s-

s u t h. „Köszönettel fogadom—úgymond— Gyrmegy e indít-

ványát. Ámbár meg lévén gyzdve, hogy a fennforgó rendkí-

vüli körülmények speciális tárgyakon felülemelkedni parancsol-

nak, indítványát csupán alkalmul kívánom használni, hogy a t.

RR.-et felkérjem, miszerint a perczek roppant felelsségének ér-
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zetébcn az országgylés politikáját az>n magasságra méltóztas-

sanak felemelni; melyet az idö élnkbe szab." Ezután kiemelé,

hogy az aggodalmak még most idöelöttiek, a mennyiben a bank-

igazgatóság ma reggel több követekhez hiteles kimutatásokat

küldött, melyekbl kitnik , hogy kibocsátott jegyei nemcsak

tökéletesen fedezve vannak, hanem azon felül még 30 millió frt

activ értékkel is bir. Azonban, igy folytatja, veszélybe jöhet a

bank, s ennélfogva honunkra roppant kár háramolhat, ha a je-

lenlegi kormány-politika még tovább is folytattatik, s nekünk

önálló fináncz-miuiszteriumunk nem leend. S majd a baj kútfejé-

re menve át, fejtegeti , hogy nemcsak hazánk alkotmányos kifej-

ldését gátolja az eddigi „bureaucratikus mozdulatlanság politiká-

ja," hanem a birodalmat is „dissolutióba sodorhatja." S végül

felszólítja a RR-et, hogy „emeljük fel politikánkat a körülmények

színvonalára, merítsünk ert a dynastia iránti hség érzetébl,

merítsünk ert a rajtunk fekv felelsség s polgári kötelesség

érzetébl nagy körülményekhez ill nagyszer határozottságra,"

s ehhez képest egy formulázott felirati indítványt tesz, melynek

fpontja, hogy a király Magyarországnak független felels mi-

nisztériumot adjon. Az indítvány ellenmondásra nem talált, s

átalános lelkesedéssel elfogadtatott, s a d. u. következett másik

ülésben is minden változtatás nélkül keresztül ment.

Ezen esemény jelzi a dolgok új fordulatát. Az ellenzék tá-

borában s az országgylési közönségben mint növeked áradat

terjed a határtalan lelkesültség. A felstábla nagyobb része pe-

dig a rohamos események nyomása alatt elveszti önbizalmát, a

mozgalom elszele kényelmetlenné teszi a conservativ álláspon-

tot, s a kormánypárt tagjai egymásután szállingóznak Pozsony-

ból Bécsbe, minden további harcz nélkül átengedvén a tért

az ellenfélnek. Ez pedig ott habozás nélkül úrrá teszi magát, s

a nemzeti felvirágzás érdekében nagy gyorsasággal végrehajtá

az átalakulás mvét, melynek részletei és átalános terve már a

több évtizedre terjed politikai eszmeharczban különben is kel-

lleg megvitatva és megkedveltetve valának.
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Márczius 4. Szombat.

Az alsótábla országos ülése elfogadja Kossuth tegnapi fel-

iratijavaslatátaz országgylési teendk iránt. -Alegiijabb idkben

kifejlett események — igy kezdik a Rendek— mulaszthatlan kö-

telességül teszik figyelmünket azokra fordítani, miket Felséged

uralkodó háza iránti hségünk , az összes birodalom iránti tör-

vényes viszonyaink éshazánkirántikötelességünk megkiván. His-

tóriánkra visszatekintve, elttünk áll annak emlékezete, hogy há-

rom század óta alkotmányos életünket a kor igényeihez képest

nemcsak ki nem fejthettük, de st leginkább fenntartására kellé

minden gondjainkat forditauuuk.Ennek oka, hogy Felséged biro-

dalmi kormánya nem levén alkotmányos irányú , úgy kormá-

nyunk irányával, mint alkotmányos életünkkel összhangzásban

nem lehetett. Eddig ezen irány csak alkotmányosságunk kifej-

ldését hátráltatta, most úgy látjuk, hogy ha tovább is íolytatfa-

tik és a birodalmi kormány az alkotniánynyal összhangzásba

nemhozatik, Felséged trónját és apragmatica sanctiónál fogva

kedvelt kapcsokkal hozzánk kötött birodalmat elláthatlan követ-

kezményekbe bonyolíthatja , hazánkra pedig kimondhatatlan

kárt áraszthat. Felséged minket reformokra hivott össze ; mi

régi óhajtásunkat láttuk ezáltal teljesedve és buzgó készséggel

fogtunk munkához." A RR. a közteherviselést, az urbériség kár

mentesítéssel eltörlését már elfogadták , óhajtják a katpuai szál-

lásolás és élelmezés megkönnyítését, a sz. k. városok és kerüle-

tek rendezését, a honvédelmi rendszer gyökeres átalakítását,

a földmívelés-, ipar- és szükségeinek számbavételét és felels

kezelés alá helyezését, az ország alkotmányának ,. valódi kép-

viseleti irányban" kifejtését, és ,,szellemi érdekeink ápolását a

szabadság alapján:" végül pedig ..minden reformok alapfeltéte-

le és biztosítékául" magyar fiiggetlen felels miniszteri u-

3*
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mot. Csak ezen óhajtások megadásával lesz béke és nyugalom

a hazában, így lesz az az uralkodó-háznak ezentúl is biztos tá-

masza. Egyébiránt a EK. „aggodalommal látják a nyugalom

bomladozásáuak azon jeleit," melyek az örökös tartományokban

itt-ott tünedeznek, s a legnagyobb birodalmi válságok kifejlésé-

nek azzal vélik elejét vehetni, hogy ha a Fölség -fejedelmi szé-

két minden uralkodói viszonyaiban a kor szükségei által múlha

tatlauul igényelt alkotmányos iustituliókkal környezendi."

KK. (5s KR. Xajil. 164. Orsz. I r o m. 70. 71. 1. P c s t i H i r-

lap 1848. 2. sz. V. ö. Kemény, Forr. Után. 114— 134. 1. Va-
h o t. r s z. E m 1 ék k. 1848. 24. 1. Szemere. III. 96. 1. Szilá-
gyi Forr. Tört. 8— 11. 1. E javaslat még ez nap felolvastatik a

Frendeknél, de miután a nádor már ekkor Bécsbe elutazott, tárgyalás

alá vetélni az országbíró nem engedé. Két nappal ezután (márcz. 6.) a

ker. ülés felszólítá az országbírót , liogy a javaslat tárgyalására tartgon

ülést. M aj 1 á tli azonban erre nem érzé magát felliatalmazottnak, ha-

nem a kívánságot megjelentette a Bécsben idözci nádornak, kitl válaszul

azon rendeletet kapta , hogy a király parancsából maga is oda siessen.

(För. Napi. 3 37. 340. 1.). A RR. türelme ekkor fogyni kezdett. Márcz.

8-án a ker. tábla Kossuth indítványára az országbírót vagy ennek

távollétében a tárnokot már ., törvénye.? kütelességére" figyelmeztetve

szólítá fel az ízenet tárgyaláí-ára. De már a tárnok sem volt helyben, t?

a conservativok átalában annyira oda hagyták l'ozsonyt, hogy K o s-

suth e nap méltán mondhalá : „az országgylés inkább Bécsben mint

Pozsonyban van." Ekkor Kossuth azt kívánta, hogy a felírat a F-
rendek mellzésével küldessék fel, Szentkirályi pedig, hogy az or-

szágbíró közkereset alá fogassék , azonban P á z m á n d y ez indítvá-

nyoknak elleumondott. s így keletkezett a márcz. 9-ki határozat. (V. ö.

P. H. 1848, 1051. 1052. sz.)

Márczius 9. Csütörtök.

Az a 1 s ó t á b 1 a izenetet küld a Frendekhez, s felhívja

ezeket, hogy a felirati javaslatot haladék nélkül tárgyalják, miu-

tán a tárgyalásoknak a kíirülmények által sokszorosan sürge-

tett folyamát sem a számos tagok, sem az elnökl nádor eltávo-

zása nem szakíthatja meg, mert „ a távollévk a jelenlévket

jogaik gyakorlatában és kötelességeik teljesítésében nem gátol-

ják." De mivel nemcsak a nádor, hanem a helyettes elnökök is

eltávoztak, s e miatt az üléstartás több napokra lehetetlenné vált,

a KK. -kötelcsségöknek érzik kijelenteni, hogy ezen állapotot a
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törvények és törvéDyhozás méltóságával összeegyeztethetnek

Dcm vélhetik, s reraényleni szeretik, hogy hasonló rendellenes-

ség miatt felszólalni többé okuk nem lészen."

Orsz. ír. 7.-;. 7(5. 1. KK. és RR. Napi. 164. 1.

Márczius i:i. Hétt.

Bécsben forradalom. A birodalmi fváros lakos-

sága a császártól a íiuáncz-ügy közzétételét, alkotmányos tör-

vényhozást, szabadsajtót stb. köv étel, s midn a Fölségtí
kitér választ kap, fenyegetdzö csoportokban a császári lak fe-

lé tódul, s a katonasággal öszszetüz. Erre Albert fherczeg f-

hadíparaucsnok tüzet vezényel , mire a népbl többen meg-

sebesülnek és elesnek. A nép azonban perczenként több-több

elnyt vív ki a csekély számú katonaság felett. D. e. 9 órakor

közhírré tétetik Metternich és A p p o n y i lelépésök, s egy

császári nyilatkozat a tanulók felfegyverkezését elrendeli. D. u.

3 órakor a sajtószabadság és nemzetrség megadása, úgyszintén

Albert és Lajos fherczegnek a kormánytól visszalépése

adatik köztudomásul. Harmadnapra pedig nyiltparancs jelenik

meg, mely körülírva megígéri, hogy az örökös tartományok al-

kotmányt fognak nyerni.

P. H. 1848. 8. 3. 2. sz. V. ö. H. M. Huszonöt év. H. 593,

594. 1.

Márczius 14. Kedd.

Az a 1 s ó t á b 1 a d. u. 3 órakor a bécsi események hírének

vétele után, határozatilag kijelenti, hogy márcz. 4. felirati javas-

latában „a szellemi kifejldés ápolása szükségének megemlítése

által, a népnevelést, a vallási jogok viszonosságát, ;az esküdt-

szék létesítését , és a sajtószabadságot , úgy szintén a nemzeti

ernek egyesítése szempontjából az Erdélylyeli egyesülést is ne-

vezet szerint érteni kívánja ; továbbá, hogy ott, hol a képviseleti

rendszernek alkotmányos iránybani fejldését határozataik so-

rába helyezik , ezen átalános kifejezés alatt nevezet szerint az

országgyléseknek Pesten évenként leend tartása szükségét is

czélozta kifejezni. " Ugyanezen alkalommal tudomására adatik a
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RR-eknek, hogy a f e I s ü t á b 1 a a márcz. 4. felirati javaslatot,

a n.ádor indítványára, egész kiterjedésében, minden változtatás

nélkül, átalános felállással elfoga<lta , mire a RR. a feliratnak

Bécsbe vitelére egy 59 tagú küldöttséget határoznak, melyhez a

frendi tábla a maga részénil kinevezett Kí taggal csatlakozik.

E küldöttség elnöke István fuherezeg és nádor.

K. K. Napi. 165. 166. 1. För. Nap. 338. 1. A felirat: r s z-

írom. 78. 79.1. — P. II. 1848. '2. sz. Mieltt a Frendek fentebbi

batározatukat hozák, a ker. ülés Kossuth indítványára, felszólítá a

tegnap leérkezett nádort, hogy a felsötáblán a feliratot „tüstént"^ tár-

gyaltassa és „oda hasson , hogy az vita tárgyává ne tétessék, hanem egy-

hangúlag elfogadtassék. ** — A küldöttség márcz. 15-én már Bécsben
gylt össze.

Márczius 15. Szerda.

Budapesti forrongás. Márczius 12-én az ellen-

zéki-körbe n egy Irinyi József által szerkesztett folyamod-

vány fogadtatik el az országgyléshez, melyben el van adva,

hogy „miután egész Európa mozog," s többé „hosszas tanácsko-

zásra vagy halogatásra" idü nincs, az országgylés alakítsa át

rögtön az egész alkotmányt és foganatosítsa a mellékelt 12 pon-

tot. A szekezetet azonban még ekkor sokan igen merésznek ta-

lálják, s els nap (márczius 14.) az megy a közgylés határoza-

tába, hogy a petitio ne nyújtassék be mindjárt, hanem az orszá-

gos ellenzéki választmány által szervezend agitatió folytán alá-

írások gyjtessenek hozzá. Esti 9 órakor azonban megérkezik

a bécsi események hire, s az ifjúság elhatározza, hogy „nem hagy-

ja magát a formák éleíöl korlátai közé szoríttatni." Másnap (már-

ezins 15.) tehát d. e. 10 órakor Petfi Sándor és Jókai Mór

vezetésök mellett, nemzeti szín zá szlók alatt, tüntetési menetet

képez, miközben nagy néptömeg Cfegyvertelenül) csatlakozik

hozzá. A menet a H a t v a n i u t c z á b a n L a n d e r e r és H e c-

kenaszt nyomdájuk eltt megállapodik, s ott a sr es daczára

bevárja, míg néhányan egy sajtót lefoglalnak, s a 12 pontot ily

czím alatt: „Mit kivan a magyar nemzet ?" ugy szinténPetf

i

„Nemzeti dalát" kinyomatják. A kívánat pontjai ezek: 1. Sza-

badsajtó. 2. Felels minisztérium Pesten. 3. Évenként ország-

gylés ugyanott. 4. Egyenlség a törvény eltt. 5. Nemzetrség.
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6. Közteherviselés, 7.*Lírbéri terhek megszüntetése. 8. Esküdt-

szék, képviselet, egyenlség alapján. 9. Nemzeti bank. 10. A
magyar katonák felesketése az alkotmányra, s külföldrl haza-

hozatala. 11. Politikai foglyok szabadon bocsátása. 12. Unió

Erdélylyel. — Végül áll: ..Szabadság, egyenlség, testvéri-

ség." Míg a sajtó dolgozott, a néptömeghez Irinyi, Petfi,
J ó k a i és többen lelkesít beszédeket tartottak, D. u. o órakor

roppant néptömeg lepi el a városház eltti tért, benn pedig nyil-

vános közgylés tartatik a tanács, a választó polgárság és a nép

befolyásával, s itt Szepesi Ferencz polgármester megkezdi a

12 pont aláírását, mely az országgyléshez kérelem alakjában

felterjesztetni határoztatik, egyszersmind pedig a közcsend fenn-

tartására, Rottenbiller Lipót alpolgármester elnöksége alatt,

14 tagú választmány alakíttatik. Ugyanezen gylés elhatározza,

hogy a jelen országgylés Pestre áttételét a F ö 1 s é g eltt s a

nádornál sürgetni fogja , s végül küldöttséget indít Budára,
hogy a helytartótanácstól a cenzúra eltörlését, Táncsics Mi-

hály szabadon bocsátását s a katonaságnak a közrend fenntartá-

.sába bele nem avatkozását kinyerhesse. E küldöttséget, melynek

elnöke Ny áry Pál, beláthatatlan sokaság kiséri át a szomszéd

fvárosba, hol a meglepett helytartótanács nevében Zichy Fe-

rencz helyt. id. elnök d. u. .Vü órakor az utczán várakozó nép-

tömegnek személyesen kijelenti , hogy a küldöttség kivánatai

megadatnak. Este a Nemzeti Színházban E g r e s s y Gábor P e-

tfi '„Nemzeti dal"-át szavalja, a kar pedig a közönséggel

együtt a Hymnust és a Szózatot énekli.

P, H, 1848. márcz. 17-ki vagyis 4. szám. Palugyay, B.

Pest Leírása. 77— 79. 1, Szilágyi, F o r r. T ö r t. 12 — 15. 1.

Kemény, Forr. Ut. 134—140. 1. L e v i t s eh n í gg , K o s-

siithu. s. Banuersch. II, 8. 9. 1. Zerrffi, Márczius 15-

ke 1848. Pesten. Pest, 1848. — Kiéli, A Pesti Forrad.
Tört. Pest, 1848'. — Magyarország Újjászületése.
Márczius 1848. G e ib e 1 n é 1, P e s t, 1848. — Nyáry Albert
A M agy. Forr. Napj ai 12 arczképpel. Pes t , 1848. Ma-
gyar Mihálynál. — A mérsékelt irányú P. H. márcz. 1 G . számában

csak rövides, igen színtelen rajzát adja a tegnapi történetnek, mintha

szándékosan nem akarna annak fontosságot tulajdonítani, s ugyanezen

számában tesz elször említést hasonló modorban a bécsi zavargásokról.

A 3. sz. (ezen hibás kelt-tel „Vasárnap : márcz. 18.") a pesti esemény-
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röl semmit sem szól, a 4-ik azonbau (mely elég cáodálatosau „Péntek,

márcz. 17." felirattal vau ellátva), már kimerít rajzot hoz. A követke-

z számon felül ez áll: „Ilétfö márcz. 20. l-ik szám," — és így 4. sz.

kett adatott ki. — A fvárosiak küldöttségét, mely élén Haj nik Pál-

lal márcz. 18-án indult el, a ker. ülés márcz. 19-én fogadta. A tábla ré-

szérl Kossuth válaszolt , kijelentvén, hogy ugyan méltányolja B.-

P e s t hazafi érzelmeit, s különösen az egyetemi ifjúság azon tettét, hogy

a rendet és békét fenntartani segítette, de „mint törvényhozó, utána nem
indul. . . . X e m egy város, akár egy kasta, hanem az összes nem-

zet az, melyet illet az ország sorsáról Ítélni .... se nemzet elég ers és

hatalmas eltiporni mindenkit, minden egyest, egyes kastát s eg^'Cs

muuicipiumot, melynek gondolata jöhetne ellene szegülni." Különben a

„törvényhozó test már találkozott a nemzet s a fváros kivánataival, a

mennyiben épen a kérelemlevél pontjaival foglalkozik, rövidre szabott

idejét azonban a Pestre leköltüzéssel nem vesztegetheti , különben is a

képviselház, majd nem sokára ott gjülend össze." (K. beszéde P. H
7 . sz.) A küldöttség ezután Kossuth s a nádor rábeszélésére eláll azon

szándékától, hogy a 12 pontot Bécsbe is felvigye (l. m. 3. sz.) A
köacsendi választmány ez alatt otthoun mindent elkövetett , hogy a kitö-

résnek elejét vegye s a közbátorságot fenntarthassa. Pártfogásába veszi

az egyetemi ifjúság „kivánatait^ (függetlenség a bécsi kormánytól, az

egyetemi javadalmak nyilvános, felels kezelése, tanszabadság, a tanszé-

kek nyilvános pályázat utján betöltése, tekintet nélkül a hitfelekezetre, az

évi próbatételek megszüntetése stb.) s átadja azt is pozsonyi küldöttsé-

gének. Hogy a nép kedvét töltse, a polgári rseregbe szabadon beállha-

tást engedett, a városházát nemzeti lobogóval látta el, fegyvereket osz-

togatott, márcz. IG-án este kivilágítást rendezett. Nyáry Pál egy újabb

küldöttségében kivitte a helytartóságánál, hogy az osztrák színek és a

kétfej sas a közhelyekrl eltávolíttassanak, s márcz. 18-án már a só-

ház, hai'minczad stb. helyiségek korlátait és kapuit nemzeti színr'e festék;

ugjauczen nap nemzetörök váltják fel a sorkatonákat az rszolgálatokon.

Ugyanezen küldöttség kívánta azt is, hogy az ingerültséget szülhet kor-

mányintézkedések változtassanak meg, hogy a kir. kamaránál latin he-

lyett magyar nyelv használtassák, a cs. k. dohány-trafikák s a lotteriák

zárassanak be. A helytartóság márcz. 16 án 500, 17-kén 200, 18-kán

800 fegyvert bocsáttat a közcsendi választmány rendelkezésére. E vá-

lasztmánynak pedig tagjai voltak m á r c z. 15 -kén : Rottenbiller
Lipót (elnök), Kacskovics Lajos, Staffenberger István, M o 1-

u á r György, Nyáry Pál, Klauzál Gábor, Tóth Gáspár, G y u r-

k o V i c 8 Máté , Irinyi József , Petfi Sándor , V a s v á r y Pál,

Irányi Dániel, H e n g e 1 Alajos és Egressy Sámuel. Összesen 14.

M á r c z i u s 1 6-kán pedig : Rottenbiller (elnöke , Klauzál,
Nyáry, Egressy S. , Irinyi, S t a f f c'n b e r g e r , Molnár
György, Irányi, V a s v á r y, Petfi, Tóth Gáspár, G y u-r k o-

vic8, Kacskovics, Nádosy István, G r o s s Ferencz, Borsó-
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d y Endre , E m lu e r 1 i n g Károly , B u r g m a, n Károly ,
«,t i e s z-

r i e g 1 Ji'izsef, li e 1 i c z a y Imre, M ü 1 1 e r József, V e c s e y Sándor,

A u l József, 1 1 k e y Sándor, Jókai Mór, E m ö d i Dániel, C s á n y
László, Rendel ényi Károly , S z d k e 1 y Gábor , Bulyovszky
Gyula , Oroszhegyi Józsa , S ü k e j' Károly , Seb Antal . V i-

d a c s János , D e g r é Alajos , S z e g f i Mór , Magyar Mihály,

E g r 6 s s y Gábor, Keleti Zsigmond, Mocsári János , J u s t h Ma-
nó, Számvaid Gyula , S a u e r Ignácz , Bugát Pál , Csausz
Mái-ton , Balassa János . Halász Géza, Flór Ferenez , Pólya
József , Székács József , P e c z e 1 1 Ottó , Vörösmarty Mihály,

Eötvös József, K un e w al d e r János, Török Pál, Szántófy
Antal , Margó György , Mavromaty Józsafát , Hajnik Pál.

A i g n e r Ferenez, Landerer Lajos és Kasselik Endre. Össze-

sen : 62. Ugyanekkor új tagokul ajánltattak : P u 1 s z k y Ferenez, P e r-

c z e 1 Mór és Smidegg Kálmán (Szepessy polgármester közlése

után P. H. 3. sz.) A választmány vezérl lelke Ny áry volt.

3Iárczius 16. Csütörtök.

Az országgylés küldöttsége Bécsben Fer-

dinánd királynak átadja a feliratot, mely által a nádor-elnök

beszéde szerint a nemzet a királyi trónt akarja híven támogat-

ni. A Föl s ég „a nemzet nyilatkozatát köszöni, s kívánságát

mielbb lehetleg sikeresiteni óhajtja.'" Másnap

Márcziiis 17. Péntek.

Ferdinánd király kéziratot intéz István nádorhoz,

mely szerint „az országgylési felirat kívánságainak teljesítésé-

re szívesen fordítandja gondjait ,'^ s ez okból tudatja vele,

hogy miután ö az elválasztott s megersített nádor és kir. hely-

tartó, „a törvények értelmében teljes hatalommal van felruház-

va" az országot a király távollétében „a törvény és alkotmány

ösvényén kormányozni. Én (a király) a hü KK. és RE.-nek, egy

a fennálló honi törvények értelmében független felels mimiszte-

rium alkotása iránti kivánatát elfogadni hajlandó legyek." Fel-

hatalmazza tehát a nádort, hogy a miniszterségre alkalmas

egyéneket jelölje ki, s ezeknek hatáskörét, „a többi örökös tar-

tományokkal legszorosabb kapcsolatban létei" szemelött tartásá-

val, készülend törvényjavaslatok által megszabatni igyekezzék.

E kézirat folytán s a Fölségtl nyert külön felhatalmazás kö-
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vetkeztében a nádor Batthy ány Lajost minisztercluüknek

kinevezi, s öt minisztérium alkotásával bizza meg.

KK. Napi. 178. 170. 1. A kézirat U r s z. ír. 84. 1. István leve-

le B.-hoz — márcz. 17-iöl 1*. II. 3. sz. V. ö. 6. sz. A kir. kéziratba,

melynek határozatlan és ingadozó szei-kezete feltn , egy tényelleues

adat csú-szott, a mennyiben benne az mondatik, hogy a Fölség a RR.

feliratát márcz. 17-én vette kezéhez, holott egykorú adatok (P. lí. 6.

sz.) és István hivatalos jelentése azt bizonyítják, hogy a felirat átadá-

sa márcz. 16. d. e. történt. — István nádor a küldöttség eltt B é c s-

b e n elre is kijelentette: hogy „azon pillanatban, melyben a magyar

nemzet felterjesztett kérései megtagadtatnának, megsznt nádor lenni."

(S z e n t i v á n y i V. H. 8. sz.) s a kir. kézirat kinyerésében neki, S z é-

c h e n y i nek és Eszter ház ynak van legtöbb érdeme. — A küldött-

ség , melyet B é c s lakói rajongó lelkesültséggel és örömmel fogadtak,

márcz. 1 7 . estére visszaérkezik Pozsonyba, honnan Batthyány
els rendeletét irja a törvényhatósági elnökökhöz, a közcsend és bizton-

ság érdekében. (A rend. n.o.)

Márczius 18. Szombíit.

Az alsótábl a határozatilag kinyilatkoztatja, bogy mi-

után szabad és alkotmányos országban a törvényhozói és végre-

hajtói hatalmat csak oly egyének gyakorolhatják sikerrel, kik

az összes nemzet többsége akaratának kifolyásai, szükség, hogy

a felels minisztérium már megadva levén, néhány hónap alatt

képviseleti alapon szerkesztett országgylés gyljön össze Pes-

ten, mely a nemzetet híven és méltóan képviselvén, az ország

felvirágzására kívántató tcirvényeket meghozandja. A jelen

országgylésnek pedig csupán azon tárgyakról kell határoznia,

melyek rögtöni intézkedést kivannak. Ilyenek : a felels minisz-

térium, a képviseleten alapuló országgylés, a közteherviselés,

az urbériség eltörlése, a nemzetörsereg és a sajtóviszonyok, me-

lyeknek „néhány rövid nap alatt okvetlen leend elintézése után"

a mostani hongylés szét fog oszolni.— Egyszersmind elhatároz-

zák a RR., h(tgy addig, míg e tárgyak cl nem intéztetnek, ülései

folytonosak lesznek, s ezek alatt a megyék, Horvátország, a sz. k.

városok és kerületek, s az egyházi rend követei személyenként

egyenh'í szavazattal fognak bírni. Ugyanezen napon elfogadtat-

nak a közteherviselés életbeléptetése, az úrbér és papitized meg-

szüntetése tárgyában készült törvényjavaslatok. Afelstáb-
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la a közteherviselési t. javaslatot egyhangúlag elfogadja, ügy-

szintén a RK. föntebbi nyilatkozatát a jelen országgylés fel-

adata iránt. E nyilatkozat híríil adására a két tábla egy 22 tagú

küldöttséget nevez ki Pestre, oly czélból, hogy a fvárosban

a küldöttek személyes jelenlétökkel is hassanak közre a közrend

és béke fenntartása végett.

KK. Napi. 168. és köv. 1. F r. Napi. 339. 1. Orsz. ír. 80.

81. 1. — A pesti küldöttség eljárásáról a inárcz. 2 2. elegyes ülésben

Keglevich Gábor fötárnokmester (f 1854.) tett jelentést. E szerint

a küldöttség márczius 18-dikáu este indulván meg, márczius 19-dikén

reggel érkezett Pestre, hol a közcsendi választmánynyal rögtön érint-

kezésbe tette magát, s annak gylésében még az nap d. e. részt vett. A
városban „igen nagy élénkséget" tapasztalt, s bogy „mindekkoráig a

mozgalmak aggasztólag ki nem törtek, " Klauzál, Retten biller

és N y á r y tevékenységöknek köszönhetni, kik a rend további fenntar-

tásáról is teljes kezességet nyújtanak. Ez utóbbik a küldöttség közben-

járását két dologra kérte fel. Egyik, bogy az országgylés mielbb

Pestre tétessék át, másik, hogy „a márczius 15-ki összetalálkozás, mely

napról az ismeretes 12 pesti pont felküldetett, törvényben is megemlít-

tessék." (K e g 1. jelentése Orsz. ír. 111. lap. KK. N. 190. 1. — B-
vebben P. H. 8. sz.) — Az országgylésnek volt oka féltékenynek, st
bizodalmatlannak lenni a pesti mozgalmak s a közcsendi választmány

iránya felül. A 12 pont felett ugyanis, mely az egész országot egyszerre

oly lelkesedésbe és örömbe hozta, minek párja ezredéves történetünkben

nincs, a megyék és városok egymásvitán kezdtek tanácskozni, s a tanács-

kozmányok eredménye mindenütt a pontok „elfogadása'" és alá-

írása volt, mire a közcsendi választmányhoz hivatalos jelenté-
sek folytak be. — Az országgylés majdnem elhomályosítva és elfe-

ledve maradt. (V. ö. még ápi-. 15. jegyz.)

Márczius 20. Hétf.

Az a 1 s ó t á b 1 a a h i t e 1 i n t é z e t r ö 1 s az é v e n k é n t

Pesten tartandó orsz ágy ülésrl szóló törvényjavas-

latokat elfogadja (d. u. 1 óra.) Késbb pedig (este 8 óra) a czen-

zurát örökre eltörölvén, sajtótörvényjavaslatot állapit

meg, s két rendbeli feliratot határoz a Fölséghez. Az egyikben

a lengyel és olasz politikai áll amfoglyok szabadon bocsátásaért,

a másikban pedig Erdély országgylésének minél elbb

összehívásáért esedezik, hogy ek képen Erdély a vészes bo-

nyodalmaktól megkíméltessék, tartományi gylésén ., a hazánk-
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káli lég óhajtott egyesülés kieszk özöltessék," s az átalaku-

lás ott is törvényes utoii ez iráuyban törtéuhessék. — Deák
Ferencz, mint zalamcgyei követ, barátai meghivására; Pozsonyba

érkezik.

KK. N. 179— 181. l. Orsz. ír. 8 9. 90. 1. 1'. H. ö. sz. A hitel-

intézeti t. javaslat ápr. 3-ún, uz országgylésrl szóló pedig ápr. 'i-án

nyert kir. megersítést. A polit. foglyokat illet kérelemre az Ion a vá-

lasz, hogy a király a foglyok szabadon bocsátásával a nemzet kívánsá-

gát már megelzte. A sajtótörvényjavaslat azonban utólagosan sok bajt

és keserséget szerzett a törvényhozásnak. A napisajtó (P. H. márcz.

23. sz.) azt mondta rá, hogy „sok részben roszabb állapotot idézne el,

mint márcz. 15. eltt volt," sokalván különösen a t. javaslat 20,000

pftnyi biztositékát a hírlapokra nézve. Pestmegye rendfenntartási

bizottsága márcz. 22-én kemény birálatot irt rá, melyben kimondja, hogy

e javaslat mcgcisítése „a szellemi kifejldésre közcsapás'' lenne, s fel-

kérte követeit, hogy a javaslat hibáin igazítsanak (P. H. 7. sz.) Pest-

város pedig ugyanezen nap d. u. közgylést tartván, P u 1 s z k y Fe-

renczet futárkép küldi B a 1 1 h y á n y hoz egy fenyegctödz levéllel,

mely igy kezddik: „Miniszterelnök úr! Mit e város lakossága a sajtó

felszabadításával márczius 15-kén dicsén kivívott, azt a törvényhozás a

sajtótörvény javaslatával . . . tökéletesen lerombolni indul. Ezen törvény-

javaslat maga oly helytelen, hogy ellene városunk minden lakosa azon

diadal érzetével szólal fel, melytl visszalépés többé nem lehet." Felszó-

lítja tehát a miniszterelnököt, hogy a javaslatot vétesse vissza. A levél

végén ez áll: „Az id perczei drágák, intézkedjék ön, hogy az intézke-

dés kés ne legyen." Mig ezen izenet felett a tanácskozás benn a te-

remben folyt, azalatt a „ szabadságtér "-en (városház eltt) álló nép a t.

javaslatot megégeti. (I. m. 8. sz.) Pozsonyban ezután Batthyány
befolyására visszavitetett a t. javaslat a ker. ülés elibe, hol rajta lé-

nyeges változtatások történtek, s a lapok biztosítéki összege is felényire

szállíttatott alá. — Márcz. 26-án a p c s t m e g y e i bizottság D e g r é

Alajost már uj követelésekkel küldé az országgyléshez, a képviseleti t.

javaslat módosítása érdekében.

S z e r é m m e g y e közgyUléscbOl kéri a F ö 1 s é g e t, hogy

a magyar országgylés javaslataitól a szentesitést tagadja meg.

r. H. 19. sz.

Márczius 21. Kedd.

Kolozsvár, Méhes Sámuel és B e t h 1 e n János indít-

ványukra, „polgári öcsereget" alakit, s e felöl midn jelentést

tesz a fökormányszéknek, egyszersmind kéri a tartományi gyü-
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lés összehív atását, hogy ott a közteherviselés, törvényelöttí

egyenlség , Magyarhonnal egyesülés és a sajtósza-

badság clhatároztathassék.

A kérvény S z i I á g y i n i'i 1 Forr. tört. 29.1. és Kvári-
, ;il Okm. 5. 1. V. ü. Kvári E r d. Tört. 1848. és 1849-bcn 7. 1.

Hajdan í. r d é 1 y Magyarlion kiegészitt! része volt, s a magyar királyok

nevében vajdák által kormányoztatott, azonban ekkor is némi önállása

volt, mert külön tartományi gylést tarthatott. Szapolyainak, az

utolsó vajdának, miután a magyar korona osztatlan birtokától elüttetett,

a nagyváradi békében (15 38.) Erdély külön birtoklása és független

uralma biztosíttatott, s ekkép a két ország egymástól elszakítása meg-

ersíttetett, habár csak Sz. haláláig ideiglenesen. De ezen ideiglenes ál-

lapot késbb nagyon hosszura nyiílt, s miután Erdély közjogának és

nemzeti életének nagyobb biztosítékait látta a Porta védnöksége alatt,

mint a Fölséges Habsburg-ház uralkodásában, körülbclöl másfél

századig terjedt, mely idszak alatt azonban a nemzeti fejedelmek (mint

B á t h o r i Zsigmond és Gábor, úgyszintén Bethlen Gábor) a magj-ar

király felsöségét is elismerték, s Erdély törvénytárunk szerint (1552 :

1 ; 1595 : 2 ; 1608 : 19. stb.) úgy tekintetett, mint hazánk kiegészít

része. I. Lipót alatt (1688.) Erdély „visszatér" ugyan „Magyaroi--

szág királya oltalmába," s Lipót a kormányzónak utasításba adja, hogy

„E r d é 1 V t, mint Magyarországnak s tagját," vegye át, azonban a K i-

r á 1 y h ág o n túli rész egészen külön kormányzás, törvényhozás és nem-

zetiségi szerkezet alatt marad. Ez idtl kezdve, bár a Fölség Erdély
Önálló közjogi viszonyait, rendi 'és nemzetiségi kiváltságait biztositá (L i -

pót okmány. 1691.), az országos sérelmek halomra szaporodtak.

Végre (1757- -1790-ig) a tartományi gj'ülések is elmaradtak, melyek

egyébiránt a nemzeti fejedelmek elhalása óta, az Uralkodó messze la-

kása s a tanácskozási ügyrend nehézkessége miatt különben is gyarló

módon teljesíttették törvényhozói tisztöket. Ekkor merült fel az eszme,

hogy Erdély jogainak megvédését könnyebben biztosíthatná a bureau-

cratia túlkapásai ellenében, ha Magyarhonnal egyesülne. Az egyesülés

dolgában már a budai országgylésre (1790.) küldött tehát férfiakat.

Kzen országgylés a koronázási hitlevélbe akarta igtatni, hogy „Er-

dély Magyarország koronájához tartozik, annak elválaszthatlan da-

rabja," s a Fölség azt „Magyarország királyának jogán és neve alatt

fogja kormányozni a törvények értelmében." Azonban H. L i p ó t a hit-

levél ezen részét ismételt felterjesztés után is visszavetette, habár a rá-

következ évben (1791.) annyit kijelentett, hogy Erdélyben, mint

az 17 41 : 18. szerint is a magyar koronához tai-tozó részen fog uralkodni.

Az 1791. kolozsvári tartományi gylés azonban tüzetesen is tár-

gyalja az „egyesülést," habár ennek oly feltételeket szab, melyek az

egymásbaolvadni vág}ó két országot ezután is teljes elkülönzöttségben
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akarták ineghagyui. Ezek szerint ugyanis Erdélynek lu ^gin;ii-adt

volna külijn országgyültíbe „minden függés nélkül , külön fukorniáuv-

bzéke, külöu udv. kanczelláriája, Lipót okmánya, minden alapjoga,

törvénye és szabadalma. (A feltételek Szilágyi F.uél E r d. U n I.

—40. 1. V. ö. B u d a p. S z e m 1. VII. 321 —377.). — Magyarhonban

ezután aí uuio 1791-töl 1848-ig nem került törvényhozási tárgj-alás

elé, azonban megvalósulása közóhajtás maradt, habár a kormány a R é-

s z e k üg3'ét Erdély és Magyarhon közt viszály kérdésévé tenui, s a

kedélyeknek kölcsönös elkeserítésére felhasználni több éveken át mindent

elkövetett. Végre ismét Erdély volt az, mely nevezetes lépéseket tett

az egyesülés dolgában. Az 1842. tart. gylésen választmányt bízott meg

a3 elmunkálatok megtételére, s a királyhoz is intézett feliratot, az 184 /--

ki közgyló.sen pedig határozottan követeié az egye-ülés fogauatosítá

sát, miután alkotcnánysértésekkel lévén elborítva, belátta , hogy önma-

gában nem leend többé képes országos lételét megóvni, s jóléte és fel-

virágzása az erük <'gye.'ítésébeii és a Jlagyarhonnal összeolvadásban ke-

resend. E tokintt;tbeu az ellenzéki és a koaservativ párt teljés egyetér-

téssel mködött.

Pestmegye a nádornak, a miniszterelnöknek s az alsó-

táblának bizalmat szavaz, követeit a régi kormány irányában

tett esküjök alól ezentiilra felmenti, s utasítással jövre uem ter-

heli, megvárja, hogy a magyar katonák külföldrl hazahozas-

sanak, kéri az országgylést, hogy ha ülései 14 napnál hosszabb

idre húzódnának. Pestre jöjjön le,*B a 1 1 h y á n y minisz ter-

elnököt pedig, hogy a fegyvertárakat a nemzetrök eltt nyit-

tassa mrg. Továbbá minden megyebeli lakosnak tanácsko-

zási és szavazati jogot ád, s a polgári és hivatali czimczés fél-

retételével, hivatalos használatban az egyszer „Ur" megszólí-

tást állapítja meg. Végül a nemzetrség szervezése, s a rend

fenntartása tekintetébl Nyáry Pál elnöksége alatt 47 tagú

bizottságot nevez ki.

P. H. 6. 8. 9. .sz.

Az alsó tábla a sz. kir. városokról, a Jász-Kuu-
és Hajdú kerületékrl, mint szintén a községi választásokról

szóló törvényjavaslatokat elfogadja.

KK. Napi. 181.1. Orsz. ír. 90—94 1. P. H. 8.sz. Ezen

t. javaslatok áp/. 3-án nyertek kir. megersítést, a sz. k. városokról

szóló szerkezet kivételével, mely ápr. 7-éa ersíttetett meg.
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Márcz. 22. Szerda.

Az a 1 s 6 t á b 1 a a uemzeti örseregröl és a független ma-

gyar niiiiiszterium alakításáról törvényjavaslatokat állapit meg.

KK. Napi. Iba— 185. 1. r b z. ír. 96— 100. 1. A nemzetor-

ségi t. javaslat ápr. 3-án felterjesztetvén, ápr. 7-éu nyert megersítést. A
minisztériumról szóló czikk pedig márcz. 24-én terjesztett a Fölség

elibe. V. ö. márcz. 29.

Márcz. 23. Csütörtök.

Az a 1 s ó t á b 1 a az nrbéri megsznt javadalmak státus-

adóssággá leend átváltoztatásáról , az siség eltörlésérl, a

túrmezei, Fiume- és B uc car i-kerületekröl, a magyar

egyetemrl, a nemzetiségrl és országczimerrl, úgyszintén a

nemzeti szinbázról szóló törvényjavaslatokat elfogadja. A ke-

rületi ülésben pedig "Battbyány miuisz terelnök felolvassa

az általa királyi megersítés alá felterjesztett miniszterjelöltek

neveit, tigymiut S z e m e r e Bertalan (belügy), K o s s u t b La-

jos (pénzügy), Szécbenyi István (közlekedés), Eötvös Jó-

zsef (vallás és közoktatás), Klauzál Gábor (földmivelés, ipar,

kereskedés), E s z t e r h á z y Pál (Ausztriával viszonyok), M é-

szaros Lázár (bonvédelem) , Deák Ferencz (igazságügj-)

neveiket.

KK. Napi. 186—189. 1. Orsz. ír. 100—113. 1. P. H 14.

sz. Szilágyi Forr. Fért. 16. 17. 1. A fentebbi t. javaslatok ápr.

3. nyertek királyi megersítést, kivéve az urbéi'i kárpótlásról szóló czik-

ket, mely ápr. 7-én hagyatott helyben. — Az els magyar minisztérium

a nemzet legünnepeltebb férfiainak csopoi-tja volt, azonban mind nézet

rokonság, mind a közös törekvés érdeke hiányzott arra nézve, hogy e

csoportot egységes egészsz^ forraszsza és alakítsa. Kossuth és többi

miniszter társai közt a törvényes téren maradásra nézve, Szemere és

Batthyány közt demokratikus törekvésekre nézve, Eötvös és

Kossuth közt A központosításra nézve régibb idö óta véhiméuy-kü-

lönbség tátongott : többeket közülök személyes idegenkedés és feszültség

is tartott távol egymástól , mint Batthyányi Széchenyitl, s

majd K s s u t h-tól, Szemerét, Klauzáltól, Eötvöst és Szé-
chenyit K s s u t h tói ; mindezen különbözségeknél azonban, mint

a kés®bbi viszonyok megmutatták, nagyobb baj volt az, hogy Kossuth
kihívó modorával, merben érzelmi politikájával és excentricus irányával,

íi minisztertanácsban és a parlamentben, gyöngeség érze'.böl vagy nép-

szerség féltén miatt, a törhetetlen jellem Batthyány kivételével, a
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többi minisztereknek nem volt elegend bátorságuk erélyesen meghaiczolni.

Ily körülmények közt nemcsak szilárdul kivitt programmja nem volt e mi-

nisztériumnak , hanem hagyta magát sodortatni Kossuth által oly

irányba, mely saját többsége nézeteivel homlokegyenest ellenkezék. A
válságos szeptemberi napok különösen kitüntették , mily gyönge volt a

hatalmas eseményekkel szemben. 'J'evékcnyí^égében azonban a képvise-

lház némely fegyelmetlcn tagjai is nem egyszer hátráltatták és kedvet-

lenítették, kiknek kicsinyes és folytonos aggatódzásaik a miniszterek ön-

érzetét sérté, erejöket bénítá s idejöket rablá. Széchenyi már aug.

21-én elkeseredéssel veté a M a d a r á s z-pártnak szemére, hogy „ általa

a minisztérium minden erübtil és minden idbl ki van vetkztetve," s a

„haza szent nevére" kérte annak tagjait, „adjanak szabad kezet a mi-

nisztereknek, ha bíznak bennök , s meg fogják talán menteni a hazát."

(P. H. 143. sz.) Batthyány nak, mint K e m ény (Forr. Ut. 157. 1.)

mondja, czélja volt a miniszterek ily összeválogatásában egymás által

ellensúlyozni a pártvezéreket, kik nélkül minisztériumának kevés tartós-

ságot remélhetett, Széchenyit tovább sodorni , Kossuthot visz-

szatartóztatni s a pártárnyalatokat a kormány érdekébe vonni. E czél

teljességgel nem sikerült, s ujolag bebizonyult, hogy derék kormány csak

hason nézet s egyez törekvés bátor férfiakból alakítható.

Ferdinánd király Szügyény László alájegyzése

mellett J e 1 1 a c i c József ezredest a Horvát, Sziavon és Dal-

mát királyság báni méltóságával felruházza, s öt egyszersmind

vezérrnagynak és valóságos titkos tanácsosnak is kinevezi.

A kir. kézirat P e j a k o v i ónál, Actenstücke zur Gesch,
desKroat. Landtages v. Jahre 1848. 25.1. — Jellac.
kinevezését R ü s t o w (l. GO.) s utána Kvári (17.) ápr. 6-ra, H o r-

V á t h M. (Huszonöt év II. G92.) márcz. 28 ra teszik, hibásan. A bán

eg}' (kelt nélküli) körlevélben tudatja , honfitársaival kineveztetéséf,

melyben politikai liilvallását eladván, többek közt így njilatkozik : „A
forradalom megrendíté és romba döuté a társadalmi élet, a nemzeti és

állami viszonyok régi alapjait, nevezetesen pedig a mi Magyarországgal,

si szövetséges tartományunkkal való viszonyainkéit, mibl ránk nézve

azon szükségesség folyik , hogy : tekintettel a magyar koronával való si
kapcsolatunkra, mi magunk oda mködjünk, hogy ahhoz való viszonyunk

nj, a szabadság, önállóság és egyenlség szellemének megfelel, tehát

szabad és hs nemzethez méltó alapokra fektettessék , addig pedig
részünkrl minden viszony a mostani új magyar
kormánynyal m e g s z a k í 1 1 a s s é k." _(Az okmány Pej. 1—
2. lap.). A magyar közönség a kinevez kéziratról az egész forradalon^

alatt nem volt értesítve.
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Mározius 25. Szombat.

A zágrábi nemzeti gylés harmincz pontú kérel-

met határoz küldöttsége által a Fölség elébe terjeszteni. A pon-

tok ezek. 1. Jellacic neveztessék kibánnak. 2. A tartományi gyíí-

lés májusra hivassék össze. 3. Dalmáczia, Szlavónia és a Határ-

rvidék Horvátországgal egyesittessenek. 4. Nemzeti független-

ség, . Felels független minisztérium. G. A nemzeti nyelv sza-

bad használata bel- és külügyekben. 7. Zágrábban egyetem

állíttassék. 8. A szabad nemzeti szellem alapelveinek politikai

és értelmi kifejezése. 9. Sajtó-, szólás-, tan- és vallás-szabadság.

10. Évenként országgylés, felváltva Z á g r á bban, E s z é k e n^,

Zárában és Fiúméban. 11. Népképviselet egyenlség

alapján. 12. Jogegyenlség, törvényszéki nyilvánosság, esküdt-

szék, birói felelsség. 13. Közös adózás. 14. A robot eltörlése.

15. Nemzeti bank alapítása. 10. Az eddig magyarkormányi ke-

zelés alatt álló nemzeti pénzalap visszaállítása. 17. Nemzetrség,

az ország kapitányának, kit a tart. gylés választ, parancsnoksága

alatt. 18. A nemzeti csapatok béke idejében otthonn maradnak,

hazafi tisztektl nemzeti nyelven vezényeltetnek, az idegen csa-

patok az országból kiparancsoltatnak, a határörök Olaszország-

ból hazahívatnak. 19. A nemzeti csapatok esküt tesznek le a

király, az alkotmány és a nemzeti szabadság iránti hségre.

20. A politikai foglyok, különösen T o m e s c o Miklós szaba-

don bocsátandók. 21. Társulati, gyülekezési és kérelmijog. 22.

Mindennem közbüls vámok eltörlése. 23. A tengeri só szabad

bevitele. 24. A közmunka eltörlése az rvidéken, a községek ré-

gi jogainak helyreállítása. 25. Az rvidéki pénzalap a nemzeti

pénzügyminiszter kezelése alá adassék. 2Q. A határrnek egyen-

l joga és szabadsága legyen az ország egyéb polgáraiéval. 27.^

A városok és községek újraszervezése a szabadság, önkormány-

zat és szólás-szabadság alapján. 28. A fispán az si „Zupán"

néven neveztessék, s a megyék újra szerveztessenek. 29. Min-

dennem egyházi és világi hivatalok csupán belföldieknek

adassanak. 30. A papi ntlenség töröltessék el , isteni tisztelet-

ben a nemzeti nyelv alkalmaztassék.
Sietenilri^ Ma^)aror. Krvulka'ja. 4



50

Az okmáDy Correspondence relatíve to tbe Af-
fairs ofHuugary, Majlátbnál, Neu. Gesch. der Ma-
gyarén. II. 27— 28. Lássuk itt igen rövideden Horvátország törté-

nelmi és jogviszonyait hazánkhoz. Béla Névtelenje bzeriut Hor-
vátors7ág földét még Árpád meghódította, s csakugyan törvo'nytáruuk

több századokon át y,ITóditott részek" (partes subjoctae) neve alatt is

említi, habár az anyaország hódítási jogát vele szemben soha sem érvé-

nyesíté, söt inkább ligy tekint, mint vele kapcsolatban álló or-

szágot (partes adnexae), melynek külön helyhatósági jogait meghagy-
ta, saját tartományi gylésének illetékkörét, melynél fogva a magyarho-
ni törvényekkel nem ellenkez végzéseket (statuta) hozhatott, nem bán-

totta. Az Í3 igaz , hogy K á 1 m á n király Ilorvátországbi.n külön koro-

náztatta meg magát (1 1 02), de hogy ez alkalommal a horvátok állami

teljes függetlenségét esküvel vagy szerzdéssel biztosította volna, mint

az illyrek szeretnék, az koholmányon alapul. (V. ö. Szalay M. Tört.
2. kiad. I. 218. 1. Uj. Ismeret. IV. 380. 1. A túlsó oldalról

Zágrábul. 1861. körlevele M a g y. r s z. S z e r k. Pom-
p é r y G 1. és köv. sz. Erre Deák Ferencz észrevételei i. m. 70.

71. bz.) Horvát testvéreink s/ázadokon át közös törvények alatta legjobb

egyetértésben éltek együtt velünk, s irányunkban oly bizalommal visel-

tettek, hogy helyhatósági külö n jogaik egy részét is önkényt átengedték

nekünk, miután azokat épségben fenntart ani és gyakorolni az osztrák bu-

roaucratiával szemben különben ecm tudták. így 1790-ben horvát kö-

vetek felterjesztésére határoztatott, hogy országuk adóját a magyar hon-
gyülés szabja meg, s a külön horvát helytartótanács megszüntetésével az

ország közigazgatási tekintetben a magyar k. helytartótanács alá ren-

deltessék (1790: 59. 59.) A két ország közt a jóbékesség kötelékei csak

1830. táján kezdtek lazulni és szakadozni. Az Európaszerte felébredt

nemzeti.ségi mozgalmak Horvátországban is mutatkozni kezdtek , s itt

panslav irányban egy délszláv birodalom felállítása füzeteit ki czélul,

mely természetesen csak a magyaroktól való elszakadás után vala foga-

natosítandó. E birodalom neve Illyrország lett volna, s alkatrészei

gyanánt K a r i n t h i a , G ö r t z, I s t r i a, K r a j n a, S t y r i a, Hor-
vát-, Slavon és Dalmátország, továbbá Eaguza, Bosz-
nia, Montenegró, Herczcgovina, Szerbia, Bulgária
és A 1 8 ó-D élmagyarország valának kiszemelve. (D a n i c a,

horvát lap. 1835. dcc. 6. sz.) Ezen ábrándos és veszélyes nemzetiségi

törekvések (i 1 1 y r i s m u s) mfgindítója és vezetje G a j Lajos volt,

ki fkép irodalmi izgatásaival mindent elkövetett ez eszme érdekében a

magyarok meggyülöltetésére, mi neki aránylag kevés id alatt nagy mér-
tékben sikerült is. Az illyrek csakhamar fenycgetödzö, harczias állásba

helyezték magukat a magyar nemzet ellenében , oly idben, midn ez

a maga részérl még egyátalában semmi okot sem adott ily kihívásra. E
modor honfiainkat szenvedélyesen felingerié, s a kölcsönös megtámadások
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közt a kedélyek rövid id alatt igen elkeseredtek. Alkalmat szolgáltattak

a küzdelemre az országgylési nyelvkérdések. Még az 1827. és 1830.

években a tartományi gylés olyan végzést hozott, hogy a magyarnyelv

a horvát iskolákban is taníttassék, s hasonló szellemben ad utasítást a

pozsonyi országgylésre küldit követeinek. Ily körülmények közt ezen

hougjülés- minden aggály nélkül határozhatta el, hogy a hivatalképesség

jövre a magyar nyelv tudásától feltételeztetik , a határozat azonban a

kapcsolt részekre nem terjesztetett ki. Az 1836. 1840. és 1844. or-

szággyléseknek magyar nyelvet illet törvényczikkei már heves vita

után , s a horvát követek cllenmoudásával keletkeztek. Horvátország

utóbbik országgylés alkalmával már azt is meghagyta követeinek, hogy

magyarul ne szóljanak, minek többek közt az a következménye is lett,

hogy a hevesvér országgylési közönség kihallgatni sem akarta ket,

a mi méltánytalanság volt, miután törvény szerint 1850-ig latinul lehe-

tett szólniok. Horvátország értelmes és jobbára nemesi osztálya ugyau, f-

leg D raskovich Sándor és Jozipovich Antal vezérletük alatt,

ellenzéket képezett az illyriemussal szemben, s annak fanatizált és

elámított híveit tanácsülésekben és tisztújításokon nem egyszer ostromol-

ta, de az egyenetlen harczot, mi több ízben (például 1842. márczius

13., május 31., 1843. dec. 9.) véres verekedéssé is fajult, átalában el-

veszíté, annyival is inkább , mert a kormány, bár az illyrek ellen néha

kényszer-rendszabályokhoz is nyúlni láttatá magát, ezalatt ket felbá-

torítá és átalában nekik kedvezett. — De bár az utóbbi országgylése-

ken oly nyelvtörvények is hozattak, melyeket a horvátok egyenesen sa-

ját nemzeti nyelvök megtámadásának tekintettek, a történeti hség ér-

dekében annyit ki kell nyilatkoztatnunk, hogy a végrehajtó hatalom a

törvények szigorán sokat enyhített, s a kapcsolt részekben a közhivata-

lok betöltésénél a magyar nyelv tudását soha sem sürgette , minek foly-

tán az ottani hivatalnokok magyarul átalában nem is értettek, miután

núndnyájan belföldiek voltak. A határrvidéken különösen tekintetbe

sem vétetett az 1840. 6. rendelete, s az országos nyelv méltósága any-

nyira nem tiszteltetett, hogy az utazók és a kereskedelmi szállítmányok

a magyar útlevél és fuvar-czédulák miatt folytonos zaklatásoknak és fel-

tartóztatásoknak voltak kitéve , s Kossuthon is megesett e vidéki

útjában, hogy magyar útlevelét senki sem értvén, mint gyanús egyén el-

fogatott s B e 1 1 o v ár a kísértetett. (Lev. I. 43.). Az 1844: 2. azon

rendelete, hogy a tannyelv magyar legyen, benn az országbeli idegen

nyelv nemzetiségeknél sem volt érvényesítve, st a kormány a tanodái

magyar nyelvmívelöi társaságokat is betiltotta. Ily körülmények közt a

magyar nyelv gyakorlatban nemcsak hogy nem eröszakoltatott, hanem a

nyelvtörvények ellenében sok nem magyar ajkú vidékeken a hivatalno-

kok kihívó daczot fejtettek ki. így péld. az e s z é k i fpostamester sze-

rémi és szlavóniai alárendeltjeihez ily tartalmú levél mellett küldte meg a

helytartóság parancsait. „Mit önöknek magyarul küldeni kényte-
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len vagyok, azt tegyék ad acta, amit pedig németül küldök, ahhoz tart-

sák magukat." Kgy másik közhivatalnok (a zimonyi prépost és czenzor)

a helytartótanácsnak 10 év alatt hozzá czíinzett magyar leveleit fel sem
bontva tette félre, miket h^lta után együvé gyjtve találtak meg nála, a

nélkül, hogy ezért életében valami baj érte volna. (P. H. 33. sz.) —
Az 1847. országgylésen a Frendek soknemü méltányosságot tanúsí-

tottak Hoi-vátország irányában. Batthyány L. a nyelvkérdésben

épen azt az álláspontot védte, melyet II a u 1 i k zágrábi püspök tartott, s

törvényileg meghatároztatni kivánta , hogy a horvátok belügyeikben sa-

ját nyelvükkel élhetnek. (F ö r. Napi. 255. 1.) A RR. azonban eleinte

korántsem birtak ezen higgadt igazságszeretettel , mint ez a nyelv és

nemzetiség dolgában készült javaslat vitatása alatt különösen kiderült,

Kossuth töl»bek közt febr. 27-én a következ fenyegetödzéssel élt :

„Igen szeretem, hogy a KK. és RR. gyakran hallanak oly felszólaláso-

kat, mint épen most (czélzás, az eltte szólott B u n y i k és Ozegovic

horvát követek beszédeikre), mert ezek majd csak kifogják meríteni a

nemzet türelmét a jogtalanságok, bitorlások és önkény ellenében." (A
beszéd P. H. 1032. sz.) Az országgylés vége felé, igaz, hogy a hangu-

lat a horvátok irányában tökéletesen megváltozott, de már késn. K o s-

s u th az ápr. 6-ki (l. e.) határozatot csak a márcz. 28. ker. ülésben in-

dítványozá (P. H. 19. sz.), midn a keserségek pdiara már csordultig

telt, s a horvátok visszavonhatatlanul megtették az els lépést az elsza-

kadásra. Horvátországban különben is régebb id óta vártak az alkalom-

ra, s minden tekintetben résen állottak. A varasdi közgylés Ma-
gyarország hongylésének jogilletöségét bizonyos kérelem-levélben vilá-

gi s törvény ellenére megtagadta. Kukuljevic Iván már ez alkalom-

mal indítványozá , hogj ha a pozsonyi országgylés valami nekik

nem tetsz nyelvtörvényt hozna, a követek hagyják el az országgylést

és folyamodjanak a Fölséghez. Az indítvány nem fogadtatott ugyan így
el, azonban határozatba ment, hogy a magyar megyék szólíttassanak fel

többek közt arra, hogy a törvények ismét két nyelven, t. i. magyarul és

latinul szerkesztessenek, továbbá, hogy ha az országgylés a nemzetisé-

geket illetleg továbbra is az eddig követett irányban haladna, a köve-

tek a királytól kérjenek segélyt, s ezenkivül még külön helytartótaná-

csot, külön osztályt az udv. kanczelláriában s a báni tábla fötörvényszé-

ki rangra emelését (Z g r. Z e i t. a P. H.-b a n 1046. sz.) Kz utóbbi ké-

relmet Z á g r á b m e g y c is elsajátítá , y ennek fulyamodására február

2 lén a tartományi gylésen tárgyaltatott. Ily sugalmazások flytán a
horvátországi követek, kik különben oly testülettl lnek a magyar hon-

gylésre megválasztva, melyet törvényesnek elismerni nem lehetett, Pozsony-
ban mindinkább követeldzk és ingerlékenyek lnek. Minduntalan csak
hazájuk területi épségét és helyhatósági jc gait tolták eltérbe, s alig me-
rült fel t. javaslat, melybl ürügyet ne kerestek volna politikai elkér-
dések támasztására és örökös óvástételekre hazájuk érdekében. — A
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bécsi és pesti népmozgalmak híre pedig Zágrábban is

fokozá az izgatottságot. E körülményt saját czéljára felhasználni

elhatározván az illyr-párt , egy központi bizottságot alakított a köz-

csend fenntartására, s c bizottság els dolga volt a „Nemzeti gylés"
összehívása.

Márczius 21. Hétf.

A közcsendi választmány Budapesten, azon

hírre, hogy Bécsben a magyar független hadi- és pénzügyi

minisztériumok iránt nehézségek támadtak , felszólítást intéz a

„Hazaflak"-hoz. E szerint a független nemzeti kormány tigye ve-

szélyben van. Miután a Fölség már megígérte a magyar önálló

minisztériumot, s Batíhyányt miniszterelnöknek ki is nevez-

te, a had- és pénzügynek a nemzeti kormány kezébl kivétele, az

adott királyi szó meghiúsítása, a „nemzet igazságos követelésé-

nek kijátszása és nyilt megcsalása" lenne, ,,mi ellen, határozot-

tan tiltakozik" (a választmány.) „A pragmatika sanctio, mely-

ben a nemzetnek s az országló háznak jogai különösen biztosítva

vannak , kétoldalú kötés ; eddig csak egyik része volt életben,

mely az országló ház javát érdekli; jelenleg szükség, hogy kormá-

nyunk, függetlenségünk biztosításával másik része is teljesedésbe

lépjen, a nemzet jogai is biztosíttassa nak. A nemzet vérét
áldoztaapr. sanctio egyik részeért, ugyan azt
fogja tenni, ha kell, másik részeért is."

A felhiv. P. H. 12. sz. A válaszmány midn a „nemzet véré^-re

hivatkozott, még inkább feltüzelé a különben is felingerült pesti közönsé-

get, s oly fenyeget forrongást idézett el, melyet aztán csak a legna-

gyobb erfeszítéssel lehetett a kitöréstl megóvni. A felhívás, mely d. e,

készült, a d. u. 6 órai múzeum eltti népgylésben olvastatott fel, hol

Vasváry és Petfi szónokoltak. A népet csak azzal lehetett meg-

nyugtatni, hogy a jelenlév Szemere és Klauzál miniszter-jelöl-

tek, kiket a törvényes rend fenntartására márcz. •23-án küldött le Pestre

a nádor (oda érkeztek 25-éu), kijelentették neki, hogy semmi veszély

sem fenyegeti, st a kat. parancsnok utasítva van 1000 darab fegyver

kiadására. A nyugalom azonban csak rövid ideig tartott. Másnap (márcz.

28.) a nép zászlók alá gyülekezve, a Bálványutcza felé tartott, s

ott a váltó altörvényszék kétfej sasos és latin köríratu pecsétnyomóját

hatalmába kerítve, készült azt diadalmasan a Dunába lökni. A választ-

mány azonban talált módot kezéhez venni a pecsétnyomót, melyet aztán
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Nyáry a n^p szeme láttára beieszelt, s a mnzcnm rcgist'gtárába kül-

dött ; egyszersmind pedig intette a népet, hogy ne rakonczátlankodjék, ha-

nem ha valamit akar, közölje a választmán^iayal. Este 10. órakor vissza-

érkezik D e g r é Pozsonyból (v. ö. márcz 20. jegyz.) azon hirrel, hogy a

pénz- és hadügyi tárczák még sincsenek megersítve. Újra csoporto-

íulások kezddtek. Egy nemzeti c o n v e n t r ö 1 a fvárosban pár nap

óta folyt mára közbeszéd. A mozgalom irányadói 30—40-en Csány
Lászlóhoz gylnek, köztük Szemere és Klauzál, hol 1* e r c z e 1

Mór csakugyan megteszi a botor indítványt, hogy a „városi állandó vá-

lasztmányból holnap nemzeti conventet hívjunk össze," miután az ország-

gj'ülés _nem hü kifejezése a nemzetnek, s nem bir elég ervel." Az in-

dítvány nem talált többségre, s ll'/j órakor abban történt megállapo-

dás, hogy Pc rezei és Farkas János menjenek fel Pozsonyba,
8 ha a minisztérium alakulása iránt remény nincs, nem várva be az or-

szággylés végét, „hívják le a jobb embereket" (a nádort is) P e s tr e.

-- Ugyanezen éjjel hire terjed, hogy a Dunán P romontornál
egy hajó 31 mázsa lport szállít. A fon-ongás iszonyú fokra hág. R o t-

tenbiller azonban nemzetreivel letartóztatja a hajót, s a lpor,

melynek rendeltetése fell a Pesten volt és megérkezett niiniszterj elöl-

tek természetesen semmit sem tudtak, lefoglaltatja. L e d e r e r hadi-

kormányzó azonban visszakövetelte a lport, miután az Eszékre volt

megrendelve. (P. H. 14. sz.)

Míírczius 2^. Szerd.a.

Elegyes országos ülés ben a tegnap Bécsben
Z 8 e d é n y i Eduárd aláírásával kelt két rendbeli kir, válasz olvas-

tatik fel. Ezek szerint a Fölség némely t. javaslatokat helyben-

hagyván, egyszersmind kiváuja, hogy miután a robot rögtöni

megszüntetése a földesuraknak, s átalában az egész országnak

nagy károkat okozna, vegyék ujabb tanácskozás alá a BR. az

úrbéri kármentesítésrl szóló t. javaslatot, továbbá hogy a mi-

nisztériumról szólót, javaslaton szintén tétessenek változtatások,

még pedig olyanok, melyek különösen a pénz- és hadügyi mi-

niszteriura jogainak megcsorbítását, s a kir. udv. kanczelláriá-

nak további fennmaradását czélozzák. E válaszok azonban,

Batthyány L. kifejezése szerint, „sem a nemzet törvényes

igényeinek, sem a méltányos várakozásnak meg nem felelvén,"

nagy elégületlenséget szülnek, s a nádor felkéretik, hogy köz-

benjárása által e válaszoknak a királyi adott szó értelmében

megváltoztatását eszközölje, különben Batthyány és a mi-
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niszterjelöltck kormányt nem fognak alakítani. A nádor-foher-

czeg egy jobb válasz kieszkozlését magára vállalja, s állását

köti annak kinyeréséhez (d. n. 1 órakor.) Az alsótábla pe-

dig batározatilag kimondja (esteli O'/a órakor,) hogy miután az

úrbéri viszonyok a fejedelmi jogokat különben is legkisebb mér-

tékben sem érdeklik, s miután azok haladék nélküli megszünte-

tését tárgyazó határozatától „semmi szin alatt" sem állhat el,

az urbériség eltörlésérl szóJó javaslatot ujabb tanácskozás alá

venni nem fogja, hanem azt „a kir. válasz által teljesen hely-

benhagyottnak tekinti." A minisztériumi t. javaslat ügyében ér-

kezett kir. válaszra pedig azt határozza, hogy miután* a Fölség

felels független magyar minisztérium alakítására szavát adta,

„mindazt, mi ezen királyi szót bármi részben meghiúsíthatná, a

nemzet és trón irányában ugyanazon bureaucratia maradványai

által, mely az ausztriai ház uralkodása alatt egyesült népek jö-

vendjét koczkára tette ; vakmeren zött játéknál egyébnek

nem tekintheti." A nádor közbenjárásának sikerét „a lehet

legrövidebb id alatt elvárja, azon elszánt indulattal, melyet a

haa* felett lebeg terhes pillanatok igényelnek." Az alsótábla

ezen határozatait némi tanakodás után a Frendek is

elfogadják.

KK. Napi. 198. 199. 1. r s z. ír. 126. 127. F ö r. Napi.
450. 1. P. H. 16. 20. sz. A ER. határozatában többek közt ez is áll :

„bizván, hogy a királyi akaraton gyzelmet nem veendenek oly egyének,

kiknek az ország sorsa felett intézkedni sem jogát, sem hivatását el nem
ismerik." Fentebb már idéztük „a bureaucratia maradványa" kifejezést.

^Miután a válasznak Zsedényi neve volt alájegyezve, e szavak czél-

zását nem volt nehéz eltalálni. Az ápr. 2 . ülésben Kossuth már vilá-

gosabban szólott. Kijelenté t. i., hogy a magyar királynak más felels

tanácsadója nincs mint Batthyány Lajos miniszterelnök, e szerint a

nemzet az ellenjegyzését óhajtaná minél elbb látni. (KK. N. 214 1.)

Mindazáltal a királyi megersítéseket ezután is Zsedényi és SzÖ-

g y é u y Írták alá. Ekkor (ápr. 6 ) egy feliratot intéz az alsótábla a Föl-

séghez, melyben kijelenti abbeli kívánságát, hogy miután márcz. 31. óta

felels minisztérium létezik, s az udv. kauczellária teendi is erre néznek,

az ország a megersített t. javaslatok ellenjegyzését is a miniszterelnök-

tl várja. (Orsz. ír. 181. 1.) E felirat, melyet a Frendek is elfogad-

tak (F ö r. Napi. 501. 1.), királyi válasz nélkül hagyatott, hanem annyi

eredménye lett, hogy a kanczelláriai hivatalnokok nevével megersített
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t. erikkek utoljára Batthyány nak iá kiadattak aláirás vcgctt. —
Z s e d é 11 y i uzouban Pozsonyban és Pesten elkeseredett gylö-
let tárgya volt. — Madarász, Beöthy és Balog a ker. ülésben

ellene, mint a király htlen tanácsosa ellen, bnvádi keresetet indítvá-

nyoztak (P. H. 28. sz.), mely indítvány azonban (ápr. 7.) Deák bölcs

megjegj'zésére, hogy t. i. „vigyázzanak, nehogy incousequentiába esse-

nek, miután elbb minden politikai bnös számára amnestiát kértek,"

elesik. Pozsonyban inárcz. 30-áii este a válaszok a sétatéren nyil-

vánosan megégettettek, s a szilaj fiatalság egy része M e s k ó n c szállá-

sát, hol Zs.-it tartózkodni vélte, embertelenül átkutatta (i. m. 27. sz.)

Zs. a maga mentségére ápr. 3-ról egy nyilatkozatot küldött a Pesti
Hírlapba, melyben kijelenti, hogj' azon válaszokat, „mint tanácsa

eredményiét nem tekintheti," de aláirta, mert a „fennálló törvényeket

nem sértették." (21. sz.) Végre az utolsó ker. ülésben (^ápr. 11.) Deák
és Kossuth kelnek nyiltan védelmére az udvari tanácsosnak, kijelent-

vén, hogy ö mindenkor, de kivált az utóbbi napokban híven és buzgón

munkált az átalakítás ügyében, s ha tle függött volna, már elÖbb is

mindent elkövetett volna a haza javára." f37. sz. Mindazáltal V. ö. 55.

6z. és Közlöny, hivatalos lap. 1848. 19. sz.)

Márczius 30. Csütörtök.

A közcsendi választmány Buda -Pesten azon

oO pontban foglalt kívánságokra vonatkozólag (lásd márcz. 25.)

melyek a horvátok neve alatt keringenek, ez utóbbiakhoz magyar

és horvát nyelven egy testvéries hangon irt szózatot intéz, kér-

vén Gket egyességre, békére és szövetkezésre közös ellenségünk,

„az ausztriai zsarnok bureaucratia" ellen, egyébiránt a minisz-

terjelöltek figyelmébe ajánlja a horvát kívánságok ügyét, mint

szintén azt is, hogy J e 1 1 a c i c horvát bánnak kineveztetett, még

mieltt a magyar minisztérium szentesítést nyert volna. Majd

helyi események veszik legnagyobb mértékben igénybe a vá-

lasztmány tevékenységét. Ugyanis este tiz órakor a gzhajó ér-

keztével híre terjed a márcz. 28. királyi válaszoknak. A nép

roppant tömegben gyülekezik a városház elibe, s fenyeget kitö-

réssel kiáltozza: „Fegyverre!" A választmány tagjai ekkor

Szemere és Klauzál kiséretökben megjelenvén, az ország-

gylés tegnapi határozatait felolvastatják, a mi némikcp csilla-

pitólag hatott. N y á r y és Klauzál nyugalomra intik a népet,

s kérik, várja be, mi lesz a nádor fellépésének eredménye. S z e-
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m e r e hasonló szellemben szól ; inti a tömeget , hogy ne tá-

madja meg a katonaságot, s egyszersmind indítványozza, hogy a

boltokban lévö löporkészlet hatóságilag foglaltassák le stb. A
nép ekkor a miniszterjelölteket szállásaikra kisérvén, szétosz-

lani kezd.

Pesti H i r 1. IG. 17. sz. A szózat (márcz. 31. kelttel) Szil.-

nál ds Forr. Tört. 25. 1. V. ö. Horv. II. 682. 1.

Az alsó táblai rendek határozatot hoznak, mely sze-

rint ..miután a közigazgatásnak és kormányzásnak rendezett

mködése a törvényhozás munkájának befejezése eltt meg nem
indíttathatik, s a nemzet közéletének fejldése törvényes for-

mákban nem nyilatkozhatik," mi napról-napra súlyosbítja a kö-

rülményeket, — kötelességöknek ismerik szorgalmazni az or-

szággylés mielbbi kifejezését. Eezélból közbenjárásra felkérik

a nádort, s kifejezik abbeli óhajtásukat, hogy vajha a törvény

végszentesitését, s az országgylés berekesztését, a király sze-

mélyesen vinné véghez. E határozathoz a frendek is azonnal

beleegyezésökkel járulnak. Másnap

Márczius 31. Péntek.

Az alsótáblán a népképviseletrl és a vallásügyrl

szóló törvényjavaslatok elfogadtatnak (d. u. 1 óra.") Esteli 6

órakor pedig elegyes ülésben olvastatik fel az e napról

kelt, 8 csupán „Ferdinánd" aláírással ellátott és István ná-

dor hoz czímzett királyi leirat, mely a miniszt eriumról szóló tör-

vényczikk lényegét megersíti, s csak némi, kevésbé fontos mó-

dosításokat óhajt azon. A leirat roppant lelkesedéssel fogadtatik.

KK. N. 202— 210. 1. r s z. ír. 141— 150. 1. P. H. 16. 17.

sz. V a h o t r s z. E m I. 2 3 . 1. Klapka N a t i o n k r i e g I. 26.1.

(hibás nap, t. i. márcz. 30.) — A népképviseleti javaslatban a

föi'endek a kisebb községekben lakóknál a czenzust ^/„ telekre akarták

felemelni, mibe azonban az alsótábla nem nyugodott bele, s a javaslat a

KR. szerkezete szerint ersíttetett meg ápr. 9-én. A vallás dolga
a frendeknél ápr. 2-áu került elször tárgyalás alá, Scitovszki
János, c s k a i Antal és Fogarass y Mihály pápista püspökök, mint-

flziutén C z i r á k y János és H e r t e 1 e n d y Ignácz eltt a javaslat

szelleme nem talált kedvességet . különösen felszólaltak a „tökéletes

egyenlség és viszonosság" ellen. Ellenben Busán Hennann, Teleki
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Domokos, V a y Miklós. G y ü r k y Pál, P e r é n y i Zsigmond, T[e 1 e k í

László és többen erélyesen keltek a szerkezet védelmére. A vita ercd-

uiénye az lett, h^gy ^a tökéletes egyenlség és viszonyosság" után ezen

jezsuita szellem záradék toldatott, ;, saját bitclvci és egyházi szerkezete

sérthetetlensége mellett," mely tökéletes mása a bécsi béke ama hirhe-

dett és oly sok elnyomatásra ürügyül szolgált zártétcléuek „absque ta-

men praejudicio cath. religionis." A RR. azonban (apr. 5.) |a gyanús

záradékot elvetették, midn egyszersmind a javaslat eddigi 5. §-hoz a 6
— 8. §§-kat is hozzátoldották. De a frendek a záradékhoz, mely a pécsi

püspöktl eredt, tovább is ragaszkodtak, s attól csak akkor állottak el,

midn a másik tábla az itélörnestcr által kereken megüzente neki, hogy

záradékát semmi esetre sem fogadja el (KK. N. 222. 1.) S c i t o v s z k i

és Ócskái püspökök, s utánuk meg néhány mágnás óvást tettek az el-

fogadott javaslat ellen (För. Napi. 466— 492. 1.), melyet a Fölség

apr. 9-én minden változtatás nélkül megersített (O r s z. ír. 194. 1.) A
minisztériumról szóló kir. kéziratot , melylyel Deák szerint

„minden meg van adva, a mit papiron adni lehet," a háborgó Pestre
éjfél után (márcz. 31. és apr. 1. közt) hozzák le P e r c z e 1 Móres
Eötvös József, mely még azon éjszaka fáklyavilágnál felolvastatik a

városház terén egybegylt néptömeg eltt. A dereng hajnal már meg-

nyugodva találta a kedélyeket Pozsonyban pedig e nap (apr. 1.) mind-

két tábla egyesülten hálaünnepet rendez István nádornak a kir. kéz-

irat kieszközléseért, mely alkalommal Kossuth tartott megragadó üd-

vözl beszédet (KK. N. 211. 1. P. 11. 19. sz.)

April 2. Vasárnap.

Az a 1 s ó t á b 1 a Magyarhon és Erdély egyesítésérl t,

javaslatot állapít meg.

KK. N. 2 12. 1. rsz. ír. 150. E javaslat a Frendiekhez át-

küldetvén, azok azt mondták rá, hogy a késbb megersitett t. czikknek

csupán 4. és 5. §-ai tartoznak a király elébe, a többit pedig Erdélylyel

különös értekezés útján kell eldönteni. Ez izenet szolgáltatott alkalmat

a RR.-nek arra ,
hogy a többi §-ok szabatosabban fogalmaztassanak s

hozzájok még egy új §. tnldassék , mely a törvényczikkben 6. §. alatt

olvasható. Az ekkép átdolgozott javaslat az apr. 7. ülésben fogadtatott el.

Ferdinánd király leiratot küld az országgyléshez,

melyben az orsszággyülés berekesztése határnapjául ápr. 10-

két tzi ki, s megígéri, hogy ekkorára személyesen lejövén Po-

zsonyba, megfogja ersíteni a hozandó törvényeket.

Ursz. ír. 155. 1. P. H. 21. E leirat másnap (apr. 3.) olvasla-

tik fel az országgylésen.
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April. 4. Kedd.

Az alsótábla törvényjavaslatot fogad el a megyei ha-

tóság ideiglenes gyakorlásáról, melyet aFö rendek is minden

változtatás nélkül helybenhagynak.

KK. N. 217. 1. r s z. ír. 1G7. 1. A helyhatóságok kérdése az

apr. 2., 3. és 4. kerületi ülésekben tárgy altatott, s ers vitára adott al-

kalmat. Sokan a követek közül ragaszkodtak a régi autonóm megyékhez.

Kossuth a mellett volt, hogy a népképviseleten újból alakítandó me-

gyei hatóságok a felels minisztérium mellett is fennállhatnak, st szük-

ségesek. Deák azonban azt fejtegette , hogy „megyei biróság és felels

minisztérium két összeférhetetlen eszme , és ott vagyunk, hogy vagy a

municipiumot, vagy a felelsséget kell megmentenünk. " Pázmándy
hasonló véleményét nyilvánítá. Széchenyi a megyék átalakításának

most nem látja idejét, s a nemesség jogait, mely különben is oly sokat

áldozott egy idre, még fenntartani óhajtá. (P. H. 22. 23. sz.). — A t.

javaslatot apr. 7-én ersíti meg a Fölség.

April. 6. Csütörtök.

Az alsótábla a kapcsolt Részek irányában ha-

fározatilag kinyilatkoztatja , hogy a folyó országgylés által

nyert vívmányok, melyek minden, a magyar korona alatt egye-

sült nemzetekre szólnak, csak úgy lehetnek üdvös hatásúak,

hogy „ha ezen törvényhozásnak hatalmát és a magyar koronát,

mely a magyar közálladalom egységét képviseli," minden népek

egyenlen tisztelni fogják, s Magyar- és Horvátország a nyelv-

és nemzetiség dolgában egyet értend. A tábla azon testvéri sze-

retetre hivja fel a horvátokat, mely aZrinyiek és Frange-

p á n k idejében egybekapcsolá a két országot. Egyszersmind

pedig „ünnepélyesen kijelenti, hogy azon kapcsot, mely által

Horvátország és Magyarország egyesülve vannak , nem abban

keresi, hogy a horvát honpolgárok nyelve a helyhatósági köz-

igazgatás körébl számzetvén, helyette a magyar állíttassék.

—

Kijelenti, hogy valamint eddig czélja soha nem volt Horvátor-

szág lakosainak nemzetiségét és nyelvét elolvasztani, úgy ezen

nemzetiséget és nyelvet, mint a horvát honfiak eltulajdoníthatlan

sajátját, most is tiszteli és épségben meghagyni óhajtja. A ka-

pocs, mely Magyarországot a részekkel egyesítse ; közös sza-
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badság, közös törvényhozás, közös fökormány, közös király. A
törvényhozás azon szabadságért és jólétért, mely Horvátországra

Magyarországgal közösen fog kiáradni, kiváuja, hogy a ka-

pocsnak nemzetisége magyar legyen, és elvárja, hogy ezt a hor-

vát hazatiak önként is ismerjék el. A miniszterelnökmegbizatik,

hogy az ország rendéinek ezen érzeményeit, a kapcsolt Részek-

ben egy, különösen e czélra kibocsátandó körlevél által értheten

és a nép fogalmaihoz is alkalmazva, a kapcsoltRészek honpolgá-

rainak nyelvén is tegye közhirül." Továbbá elfogadják a RR.

az ország közhivatalnokairól, az 1.S36. 21. foganatosításáról s a

megyei tisztválasztásokról szóló törvényjavaslatokat. A két utób-

bi javaslatot, mint szintén a horvátok Ügyében tett nyilatkozatot,

a frendek is helyeslik.

KK. N. 222. 223. 1. Ü r s z. ír. 179— 181. 1. Az omlított há-

rom javaslat apr. 9-éu nyert királyi megersítést. A frendeknél a köz-

hivatalnokokról folyó tárgj'alások közben némely conservativok különö-

sen elárulták, mennyire bántja ket a dolgok új rendje. Ez alkalommal

tartott Béré nyi Jánc^s gróf, egy dosperált beszédet, melyben igen ér-

dekes, bogy a conservativok azou pártárnyalata, mely a középkori ki-

váltságokhoz, alk(jtmányunk ezen egyiptomi húsos fazekaihoz makacson

ragaszkodók, mint szerette azonosítani sorsát és dicsségét az egész nem-

zetével. A beszédet curiosumkép közöljük : „A rosznak az a tulajdona,

hogy csak roszat szül, így tehát, mivel a soi-s úgy akarta, hogy a jelen

diadal a magyar 1000 esztends aristocratiának végpercze legy<'n, nem
csodálatos, ha maholnap sem fispán, sem felsötábla, de utoljára muni-

cipiumok sem lesznek. Mi lesz tehát Magyarországból V Vagy centralizált

idegeneknek országa, vagy eldarabolt nemzeteknek csatamezeje, magyar

pedig többé nem lesz ; én azonban nem bánom, akár micsoda változás

történik Magyarországban, mert személyemre nézve ámbár uiag3arorszá-

gi neuie.s többé nem vagyok , leszek amerikai szabad polgár, ezekbl a

nézetekbl a jelen törvéuyjavaslatot nom pártolom.'' (Frend. Napi.
508. 1.) líogy a derék honfi iránt krónikási tisztünket most egyszerre

bevégezzük, megendítjük még róla, hogy apr. 8-án (l. e.), midn Szé-
chenyi közlekedési munkálatokra 10 millió forintot kért, is a 10

millió megadása ellen szavazott, s ekkor született töi-vényhozói bölcsesé-

géuek egy mádik oldalát ismertette meg. Elmondá t. i., hogy a 10 millió-

val 12 millió honpolgár szabadsága, st léte semmisíttetnék meg, miután

a honpolgárok a zsidók csalása, uzsoráskodása stb. folytán fizetni nem
tudnak, minek következtében ö inkább azt indítványozza, mondja ki az

országgylés : hogy ,. minden keresztényi adósság zsidókra nézve meg-

sznjön, azaz, hogy múltra nézve semminem adósságot magyarországi

keresztény honpolgár zsidóknak visszafizetni köteles ne legyen
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Ezzel — így folytatja továblj a gróf — a zsidóság csak nyenii fog. . .

A minisztereknek és törvényhozó lestnek kötelessége .... említett mód-

dal a keresztényeket a zsidókkal kibék éltetni, vagy ha az oly provisio

tehetségünkön felül van, e 10 railliomot a zsidóságra róni, úgyis keresz-

tényeknek kincsei és vérrel szerzett pénze összehalmozva létez és talál-

ható náluk" stb. (l. m. 523. 1.)

April 7. Péntek.

Ferdinánd király tudatja István nádorral, hogy a

Batthyány miniszterelnök által hozzá megersítés végett fel-

terjesztett egyéneket (1. márcz. 2.3.) minisztereknek kinevezi, egy

másik levelében pedig „a nem magyar tartományok felels mi-

nisztériumának" abbeli kérelmére, hogy „a magyar nemzet és

képviseli által mondatnék ki, miszerint az egész osztrák mo-

narchián fekv közös státusadósság igazságos arányban a ma-

gyar korona alatt lev tartományokra is átruháztassék," siirge-

töleg felhívja a nádort, hogy (a mire nézve különben az ország-

gylés legközelebb leend bevégeztetése miatt formaszerinti

törvényes intézkedés már ki nem vihet), bírja rá a hongyülést

arra, hogy szintén nyilatkoztassa ki leend részvételét a biro-

dalom státusadósságaiban, péld. _tiz milliónyi mennyiség éven"

kénti adófizetés" által.

O r s z. ír. 197. 1. Az államadóssági-ól szóló kézirat P. H. 34.

sz. és Szil.-nál Forr. Tört. 40. 1. A hazai közhangulat jellemzé-

sére ez idöböl érdekes az a mit Wesselényi Miklós apr. 10-én P o-

zsonyból ir egyik erdélyi barátjának. E szerint Batthyány,
hogy némely felterjesztett törvényjavaslatokra megersítést nyerhessen,,

apr. 6-án K o s s u t h-tal együtt felmegj' Bécsbe. Pozson yban fe-

szült izgatottsággal várták leérkezésüket s mködésük eredményét. „Ai
értekezés — úgymond W. Batthyány alkudozásairól szólván — már

nem kanczelláriai. egyének s volt miniszterekkel , hanem csak

F e r e n c z Károly föherczeggel történt. Azonban, Isten tudja min ki-

látás vagy minn befolyás következtében, konferencziákat tartottak, me-

lyen sem Batthyány sem herczeg Eszterház y, ki hasonlóan fenn

volt, jelen nem voltak. Egy pár tÖrvényczikk s azok közt épen az unió-

róli volt a botrányk, megbikacsolták magukat, Batthyány türvény-

czikkek nélkül volt kénytelen lejönni. Még tegnap is egész estig úgy áll-

tak, miszerint azt lehetett és azt kellett hinnünk, hogy törvény nélkül

menendünk szét. Ez esetben nem hiszem, hogy lehetséges lett volna a

kitörést, kivált Pesten megakadályozni. Az rültségig neki bszült s ke-
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seredett nép, s ábrándos vezérei, kikiáltották volna a nádort királynak,

vagy a köztársaságot. . . . Tegnap este hat órakor jött végre nyugtató

telegraplii hir. Ma d. e. a törvényczikkek is leérkeztek szintúgy, mint

a miniszterek." (Wess. levelei;Re viczkyAlföldi segély-

album. Pest. 1864. 235.1.), Idéztük ez egykorú tudósítást, hogy

kitnjék, mennyire ingerlékeny és izgatott volt ezen idben az ország-

gylési és a fvárosi közhangulat, s mennyire nem alkalmas arra, hogy

a státusadósság egy részének elvállalása törvénybe igtattassék.

Kemény Zsigmond (Forr. U t. 14í). 147 1.) mindazáltal hibául rója

fel az els magyar minisztériumnak, hogy a „státusadósságbani méltá-

nyos osztozás eszméjét" az 184^^ törvényekbe be nem téteté, miután

nincs E u r ó p ában diplomata, ki az osztrák adósságból az aránylagos

vagy méltányos összeget nyakunkra ne rótta volna. '' A mit a nemes bá-

ró az európai diplomatákról mond, abban kétségen kivül igaza van,

azonban már a fentebbi levélbl is kitnik, hogy itthouu az országgy-

lési és hazai közhangulat, ily kísérletnek merben útját állotta, s talán jö-

vre is egészen elrontotta volna. Hogy a sikerhez az osztrák minisztéri-

umnak sem volt bizodalma, mutatja az a körülmény, hogy a státusadóssá-

gok egy részének elvállalására a hongyülést egyenesen felszólítani sem

merte, s tudván, hogy Magyarországon mit tart a közvélemény azon, tör-

vényhozásunk tudta és beleegyezése nélkül felszedett adósságokról, a

nádorhoz intézett levélben is ismételten csak a nemzet nagy lelk-
s é g é r e hivatkozott. E nag}'lelkü.'?ég azonban azon napokban nem ér-

vényesíthette magát. Mindenki tudta azt nálunk, liogy a bécsi kormány

valódi jóakarattal irányunkban nem volt, s midn a hongyülés kivána-

tai megei-ösíttettek is, a bureaucratia mindig vonakodva, s a körülmé-

nyektl kényszerítve engedett. E magatartás az emberi lélekbe oltott

visszahatás törvényénél fogva a nemzetet csak kihívóbbá és követelbbé

tette, nagvlelküségi és áldozatkészségi hajlamát pedig elnyomta, annyira,

hogy a magyar kormány a .státu-sadósságról szóló kéziratot közhirré sem

merte tenni, s az csak az országgylés berekesztése után látott elször nap-

világot német lapokban. (A h i v. Wi e n. Zeit. 107. sz.) Ausztria ezen

idben oly nagy rázkódtatásoknak volt kitéve, hogj- az akkori közvéle-

mény még további fennmaradásáról is egyátalában kételkedett. Bécs
kénytelen volt elismerni L o m b a r d i a függetlenségét, V e 1 e n c z é-

n e k külön felels kormányt ajánlott, de P a 1 m e r s t o n még ezt is

keveselte, a székvárosban forradalom tört ki s azután német birodalmi

színeket hordtak. Pest olyan volt mint a füstölg vulkán, s igen valószí-

n, hogA', mint egy „Megbukott Diplomata" mondja : r°™^* *

bécsi kabin t nem tudta volna akkor megmondani, ki fogja majd íizetni

a birodalmi adósságot ?" (D o c. F e 1 e 1 e t. 9— 12.1.) Magyarország-

ban a közvélemény ily nagylelkségre legkevésbé sem volt hajlandó. A
leghiggadtabb orgánum, aPesti Hírlap is így irt e tárgyban : ,,Ho-

gyan is vállalhatná el Magyarország az ausztriai státusadósság bármely



63

csekély részét? A magyar törvényhozás megbízásából történt-e azon

adósság felvétele ? Vagy talán magyarországi beruházásokra fordíttatá-

nak azon kölcsönök ? A u s z t r i á n a k minden beruházásai hazánkbaa

azou kétfej sárgafekete sasok, melyek közelebbrl sóházainkról lesze-

dettek. Ezeket, ha kivánja a szomszédországok kormánya, készek va-

gyunk, bármely pillanatban visszaküldeni azon szekereken, melyek ed-

dig oly nagy mennyiségben szállíták idegen földre a nemzet kincseit. . .

Nálunk minden olyas kísérletet (a mi a státus adósságok elvállaltatását

czélozná) közíndígnatioval utasítand vissza a nemzet." (38. s z.) A mi-

niszterek tudták ezt, s azért nem is kisértették meg e tárgyban t. javas-

lattal lépni elö, mindazonáltal, hogy a politikai eszélynek eleget tegye-

nek, mely azt diktálú, hogj^ a bécsi kormánynyal s a Felséges uralkodó-

házzal való szinte barátságos béke feltételeinek engedni kell, a nádor

által oly értelm választ adtak az o.sztrák minisztérium levelére, hogy k
a. körülményekkel megalkudni hajlandók, azonban a jelen országgylés-

sel, melyen a nemesség képviseli ily nagy terhet elvállalni jogosítva

nincsenek, e kérdésben már semmit sem végezhetnek. (V. o. Függ.
I. 93. 1.)

Az alsótábla déli 12 órakor törvényjavaslatot állapít

meg József volt nádor emlékének törvénybe iktatásáról és

István föherczeg nádorrá válasz tatásáról. Esteli 7 órakor pe-

dig a nádori méltósághoz kötött hivatalokról, s a felels minisz-

tériumnak közlekedési tárgyak iránti teendirl szóló t. javasla-

tokat fogadja el.

KK.N. 225—229 1. r s z. ír. 181—187. 1. Mindezen javasla-

tokra apr. 9-én adatott ki a királyi megersítés. A. közlekedési tárgyban

a t. javaslat Széchenyitl eredt, s az év elején röpirat alakjában

Pesten nyomatott ki ily czim alatt : „Javaslat a magyar köz-

lekedésiügyrendezéséröl." E szerint tizenegy év alatt köz-

lekedési munkálatokra 100 millió pfrt rendeltetnék, mely összegbl ezen

gyléstl 10 millió kéretik. A vasúti fvonalok Budapesti-l, mint

központból kiindulva, ezek: 1. pest-pozsony -bécsi. 2. pest-székesfehérvár-

károljTáros-fiumei. 3. pest-szolnok-arad-erdélyi. 4- pest-miskolcz-kassa-

galUcziai. Mellékvonalok: 1. szolnok-debreczen szathmárí. 2. mo-

háes-pécs-szigetvár-istvánd-fiumei. 3. soprou-nagykanizsai, csatlakozva a

fiumeihez. 4. czegléd-kecskemét-szegedi. Szárny vonalok: 1 arad-

temesvári. 2. debreczeu-nagj-ráradi. 3. miskolcz-tokají. 4. szeged-szabad-

kai. E nagyszer terv felett apr. 6-án folytak a kerületi ülés tanáeskoz-

mányai, miközben Deák remek szónoklata oszlatta el a némely szük-

mai'ku és még szkebb látkörü követek aggodalmait. (P. H. 25. 29. 32.

sz.) A frendi táblán Széchenyi mindent elkövetett, hogy a RR. szer-

kezete keresztül menjen, azonban többeknél (Barkóczi János, Tiha-
nyi Ferencz és P erény i Zsigmond) legyzhetetlen ellenállásra talált,
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végre Í8 fapr. 8.) az lett az izenct, hogy közlekedési czélokra nem lehet

elre kitzni a 10 núlliót, hanem clöbb meg kell tudni, mennyit bir meg

az ország anyagi ereje; azt sem tartják ezélszeriiuek, hogy az ujabb

vasutvonalakon a munkálatok a közelebbi országgylés elhatározásának

bevárása eltt megkezdessenek. (0 r s z. ír. 189- 1). Többszöri izenget^s

után azonban a frendek végre kényszerültek belenyugodni az alsó tábla

javaslatába. Egyébiránt a bekövetkezett mozgalmas napok nem engedték

me<' az 1848 : 30. foganatosítását. S z é c h e n y i átvévén tárczáját, hoz-

zálátott ugyan kedvencz szakjához, s a terv kivitelére elleges lépéseket

is tett, a középponti vasúti igazgatósággal egyességre lépett, a szolnok-

aradi vonal részletes tervét elkészíttette, st a buda-.székesfehérvári, szol-

nok-debreezeni és debreczen-szathmári vonalokon a méniöki osztályokat

és felállította, mint szintén intézkedett a pest-miskolczi vonal elmunkála-

tai iránt is, azonban kezei meg voltak kötve, mert a megajánlott 10 mil-

lió csak a törvényben maradt, s a miniszter további tervezgetéseivel irodája

falai közé volt szorítva, miután az állam különben is megapadt bevételeit

közigazgatási és honvédelmi ezélokra kellett fordítani. (V. ö. P. H. 72. sz.

)

April 8. Szombat.

Az újvidéki szerbekküldöttsége az országgy-

lés kerületi ülésének egy mart. 27-ikén Újvidéken kelt kére-

lemlevelet iiynjt be. melyben a szerbek „a magyar nemzetiséget

s a magyar nyelv diplomatikai méltóságát, ezek elsbbségét és

hatalmát, minden közálladalmi és hazai viszonyokban szives

készséggel elismerik" ugyan, de viszontkivánják, hogy „az önem-

zetiségök is elismertessék, és nyelvük szabad használása, a ma-

guk tulajdon ügyeiben, az egyházi szolgálatokban és azok kö-

rüli beligazgatásban törvény által megersíttessék." Ezenkívül

óhajtják még egyházuk önkormányzatát és egyenjogúsítását, a

megürült bácsi püspökség minélelbbi betöltetését s hovaha-

marább nemzeti gyülekezet tartását, szerb hazaliak hivatalra al-

kalmaztatását stb. A küldöttség szónoka K o s t i c s Sándor, ké-

sbb újvidéki fbíró, hálával ismeri el, hogy az országgylés a

IG pontú kérelem legnagyobb részét megadta már az nj tör-

vényczikkekben, s a még nem teljesült kívánalmakat azon nyi-

latkozattal ajánlja a gylés kegyébe, hogy „mi szerbek, ezentúl

csak egyedül Magyarországért, és csak a magyarokért élni és

halni fogunk." A tábla nevében Kossuth válaszol, kiemelvén,

hogy e hongyülés -minden népségnek a maga nyelvét, s an-

nak belügyeiben, egyházi dolgaiban szabad használatát tisz-
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teli," s hogy a még nem teljesült kivánatok és sérelmek intézke-

dés és orvoslat végett a minisztériumhoz fo gnak utasíttatni. Er-

re a klildöttség következ szavakkal vesz búcsút : „Azon atyai

gondoskodás, azon magasztos pártolás, azon kegyelemért, me-

lyet a t. RR. irántunk ez alkalommal bven és atyailag bebizo-

nyítani méltóztattak, hálás köszönetünket nyilvánítjuk, és a t.

RR, bölcseségébeu bizván , sorsunkat és életünket ezennel ál-

taladjuk."

P. H. 31. s z. (A kérelemlevél és a beszédek.) A Serb. B e w.

(55. és köv. 1.) röviden megemlítvén ezen országgylési jelenetet, elbe-

széli, hogy „a küldöttek a kihallgatás után Batthyány és Kossuth
minisztereket külön is felkeresték szállásaikon, miután Kossuth azon

kifejezése ,,hogy a magyar szívesen részesíti a szerbet azon szabad-

ságban, melyet kivívott'^, bennök aggodalmakat költött. ,,Aki ugyanis"

így okoskodtak a szerb küldöttek „valakit valamiben „részesít",

egyszersmind azt is kijelenti, hogy ezt nem azért teszi mintha abbeli

tartozását elismerné, hanem mert szabad hajlamából akarja s kijelenti,

hogy épen úgy liatalmában állana azt nem tenni is. Ezzel pedig közvetve

a magyar néptörzs felsösége van kimondva." Kossuth a magán fogad-

tatáson ismét kijelenté, hogy „az egyenjogúsági kívánat méltányos." A
küldöttek azonban „a szerb nemzet" elismerését kívánták, mire a mi-

niszter nem állott rá. Ekkor egyiköjök figyelmezteté Kossuthot a

délszlávok közt évek óta növekv forrongásra. ,,Attól félek — úgymond
„hogy a forrongás nyílt kitörésre fog vezetni, ha a délszlávok abbeli vá-

rakozásukban, hogy a dolgok uj állása a nyelvkényszemek végét sza-

kítja, csalatkoznak, s az elismerést másutt fogják keresni, ha Pozsony
megtagadja." „Ez esetben kard fog dönteni" válaszolá Kossuth; s

visszavonult szobájába. „E pillanat idézte elö a szerb háborút minden

iszonyaival és pusztításaival" teszi hozzá az idézett munka szerzje. (E

látogatási jelenet Szemere III. 103. 1. is leírja, habár ö azt, miután ek-

kor Pesten idzött — P. H. 27. sz. — közvetlenül nem tudhatta s a

fentebbi müböl is meríthette, mely az könj^vénél két évvel hamarább

jelent meg.) Feltéve az elbeszélés történeti hségét, tagadhatatlan, hogy

Kossuth a fenyegetödz szerb eltt szelídebben is kifejezhette volna

magát, s az is igaz, hogy Kossuth végs heves szavaival a küldöttek

könnyen felingerelhették honn maradt társaikat 5 de más felöl azt is le-

hetetlen el nem ismerni, hogy a másutt keresésre hivatkozni akkor, mi-

dn mind az országgylés mind Kossuth magánosan s örömmel Ígér-

ték megosztani a magjarnak minden szabadságát és minden jogát (mi-

ket csakugyan a magyar nemzet szerzett az 1848. törvények által) szerb

testvéreivel, — s a legjobb indulatból ejtett „részesítni" igébl mes-

terkélt sophi.smával oly értelmet vonni ki, mi a világosan kijelentett

,gogegyenlöség"gel ellentétbe állítható volt, — csak ugy leijetett, ha a

Sícremlei, Magy Forr. Krónika.!. ^
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,,másutt keresés' sikere felöl a küldöttek már legalább is]j annyira biz-

tosnak érezték majrukat, hopy azzal Kossuthra ráijeszthetni véltek. S

valóban, az említett niüböl (54. 1.) csakugyan azt látjuk, hogy a szerb

hazafiak már az újvidéki kérelemlevél megírása eltt el voltak határozva

^uj szerzödvényeket készíteni, akár az udvarral, akár az új magyar

kormánynyal." Kik az udvarnál keresték a kiváltságokat, azok a karlo-

viczi párt tagjai valának, s ezek, lia egyenesen felbiztatva nem voltak is,

«le azért felbiztatva érezhették magukat.

Udvarhelyszék 30 tagú küldöttsége Kolozsvá-
ron a lakosság lelkesUltségének nyilvánításai közötti sürgeti az

erdélyi tartományi gylés összehivatását. A küldöttség, élén

Pálfy Jánossal, fényes fogadtatásra talál a városban.

P. H. 35. s 2. S z i 1 á g y i F e r. E r d. U n. 41 . 1.

April 10. Hétf.

Am. k. helytartótanács Budán, hatásköre a

megersített új törvényczikkek által megszüntetve lévén, utolsó

illését tartja, s magát feloszlottnak nyilvánítja.

Palugy ay 83. 1.

Józsika Samu erdélyi udvari kanczcllár beadja le-

mondását.

Köv. Erd. Tört. 17. 1. A P e s t i H i r 1 a p (21. sz.) ezen, a köz-

vélemény által igen óhajtott lemondásra már elbb felszólította a kan-

czellárt , sima udvarias szavakban, mesteri oldalvágásokkal. A királyi

felmentés .azonban csak május elején történt meg, midn a megürült

tisztség ideiglenes vezetésével Apor Lázár alkanczellár bizaték meg

(46. ez.)

April 11. Kedd.

A pozsonyi országgylés befejezése. Ferdi-

nánd király leiratot ád ki, melyben a helybenhagyott s B a t-

thyánytól ellenjegyzett törvényczikkeket közhirrétctel végett

az ország rendéihez visszaküldi. Ezek d. e. 10 órakor a urimági

bels palotában gyltek össze, hol nevökben lelkesült éljenek-

tl kísértetve, Batthyány üdvözli a Fölséget. Ferdinánd
ekkor kíivctkezlog válaszol : „H(i magyar nemzetemnek szívem-

bl óhajtom boldogsága^, mert abban találom fel a magamét is.
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A mit tehát ennek eléiéscre tülem kivánt, nemcsak teljesítem,

hanem királyi szavammal ersítve, ezennel át is adom neked,

kedves öcsém, s általad az egész nemzetnek, ügy mint kinek

hségében leli szívem legfóbb vigasztalását és gazdagságát." A
nádor e szavakra átvévén a szentesített törvényeket, az ország

nevében hálát mond a királynak, ki a törvények megersítése

által „honunk új alkotója" lett. A szentesítés után az országos

RR. az országházába mennek át, hol a szentesítésrl szóló kir.

leirat és szentesített összes törvények a befejezéssel együtt felol-

vastatnak. Ez utóbbiban kijelenti a Fölség, hogy .... ..a tör-

vényczikkelyeket ezen levelünkbe szóról szóra beigtatni és be-

íratni rendeltük, s azokat összesen és egyenként az azokban

foglaltakkal, helyeseknek, kedveseknek és elfogadottaknak vall-

ván, hozzájuk királyi megegyezésünket és jóváhagyásunkat ad-

tuk, s azokat királyi hatalmunknál fogva elfogadtuk, helyben-

hagytuk, helyeseltük és megersítettük : biztosítván az említett

hü Karokat és Rendeket a fell, hogy minden, a fent beigtatott

törvényczikkelyekben foglaltakat, mind minmagunk megtartjuk,

mind más híveink által megtartatjuk , miként is azokat jelen

levelünk ereje és tanúsága szerint elfogadjuk, helybenhagyjuk

helyeseljük és megersítjük."

KK. N. 237— 239. 1. Orsz. ír. 198— 227. 1. (hol a szentesí-

tett törvények.) — Horvát részen megütköztek azon is, hogy a törvény-

czikkeket magában foglaló királyi levélnek J e 1 1 a c i c neve alá van

írva, holott ö köztudomás szerint a pozsonyi országgylésben nem vett

részt, s a horvát-slavon tartománygyülés ama t. czikkeket sem ki nem
hirdette, sem soha el nem ismerte. (A g r. Zeit. a P. Nap l.-b a n.

1861. 86. sz.) Mi ehhez még azt tesz szk, hogy Jellacicén kivül

több hivatalos egyén neve is olvasható a t. czikkek alatt, a kik szin-

tén nem voltak jelen az országgylésen. De megjegyezzük azt is, hogy

itt a hiteles aláírás csupán a király és tanácsosa (a miniszterelnök) ré-

szérl szükséges , a záradékban leírt nevek pedig nem sajátkez aláírá-

sok, hanem régi töi-^'ény-szei-kesztési imiodor szerint, csak a fméltóságok

viselit sorolják el , kiknek idejében a törvények szentesíttettek, me-

lyeknek átalános kötelez ereje azonban többé legtávolabbról sincs fel-

függesztve attól, hogy a törvényeket vájjon azon méltóságok hordozói

maguk részérl is elismerik-e kötelezknek vagy sem. — A Felség, nje,

F e r e n c z Károly és Ferencz József („nemzetünk kedveltje"') fö-

herczegek kíséretében apr. 10-éu esteli 5\.,j órakor érkezik meg P o-

2 80 n y b a és szokás szerint üdvözöltetik.

5*
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'Teleki József erdélyi kormányzó, a közkívánat-

nak és több törvényhatóság, ezek közt a fkormányszék, felszó-

lításának engedve, az erdélyi tartományi gylést a

király nevében és helybenhagyása reménye alatt f. é. májns 29-re

Kolozsvárra összehívja. V. ö. máj. 5.

P. H. 33. sz. A inegliívó még Köv-nál. km. IG. I. ^'. i3. Kö v-

Erd. Tört. 15. 1.

April H. Péntek.

Kossuth, Batthyány és Széchenyi felels ma-

gyar miniszterek P o z s o n yból P e s t re leérkeznek, s nagysze-

r ünnepélyességgel és közlelkesedéssel fogadtatnak. Szóuok :

Vas-vári Pál.

P. H. 32. sz. D c á k és Eötvös egy nappal elbb érkeztek le.

S z e m e r e és Klauzál pedig , mint említk, márcz. 25. óta a fvá-

rosban idztek.

April 15. Szombat.

A fvárosi közcsendi választmány kinyilatkoztat-

j a, hogy miután a felels nemzeti minisztérium B u d a-P esten
átvette az ország kormányát, hivatását bevégzettnek tekinti, s

a rend további fenntartását a minisztérium kezébe örömmel le-

teszi.

P. H. 34. sz. A vála.sztmánynak Pesten a forrongások fékezése körül

tgad hatatlan érdemei vannak, azonban niködé.''eiben nom mindig talál-

ható fel az összhang és tapintatosság. Feladatául tzte ki: vezetni és

mérsékelni a fvárosi mozgalmakat , s ily módon két oly iránynak

szolgálni, melyek egészen ellenkez utón futnak. Már említk (márcz.

18.) hogy a törvényhozás eltt méltán nénii aggodalomra adott okot a

választmány, s oz aggodalom alapos volt annyiban is, mert e testület t.

javaslatok és királyi válaszok felett is tanácskozott. Márcz. 31-éu felhí-

vást adott ki a választmány, melyben ez áll : „ Azon szabadság, melyet a

pesti 12 pontsaz országgylés ahaza minden fiaira visz-

szavonhatlanul kiterjesztett, s tovább : „B u d a-P est polgárai, ti.

kiket legközelebbrl érdekel márcz. 15-kének dicssége és jövje, egye-

süljetek az egész országgal az eddig kivívott szabadság védelmére. T i

pedig vidéki községek, kik belátva, hogy Pesten
az egész ország sorsa döntetik el, egyesüljetek B.-

Pesttel küldötteitek által, hogy a középponttal
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folytonos ériiitkezésben lehesse tek."E gj'anus (?rtelmü sza-

vakból azonban kormányra vágyás határozottan még nom tnik ki, bár a

felhívás azzal végzdik, hogy a lakosság „felkészülten várja be az ese-

ményeket, mig Pozsonyban küzd hazánkfiai jó vagy rósz hír kíséreté-

ben hozzánk megérkeznek, hogy velk együtt a nemzet sorsa
felett határozni lehessen.'' (P. H. 1 6. sz.) Úgy látszik, e

nap volt a választmány történetében a válság napja, a mennyire déleltt

N y á r y indítványára elhatározá, hogy 1 . Ha a nádor és Batthyány
le fognának mondani, azon népszer férfiakból alakítaud kormányt

(t. i. a választmány alakítand), kiknek egy részét Pozsonyból várja;

2. Mai felhívását a pestmegyei nagj-obb községeknek, s átalában

az ország mindazon hatóságainak megküld endi , melyek a választmány

iránt rokonszenvüket kifejezték, még pedig azon felszólitással,
hogy a választmány kebelébe a nép által válasz-
tandó két képviselt küldjenek. Valószín , hogy ekkor

küldé szét az ország különböz részeibe, többek kÖzt a kassai egyetemi

ifjúsághoz intézett felhívását is, melyben arra buzdítja, hogy tzze ki „a

forradalom és az egyenlség zászlóját. " A kassai ifjúság azonban kétel-

kedett a levél igaz eredetségében , s april közepén felvilágosítást kért a

választmánytól, hogy vájjon a felhívás csakugyan azoktól eredt-e, kik-

nek nevök alájegyezve van. Tényleg azonban csak a fváros terüle-

tén intézkedett a választmány, egyéb községek dolgába pedig nem avat-

kozott, így, midn márcz. 20-kán a kunok panaszt nyújtottak be hozzá

kapitányuk ellen, a választmány az elmozdítást sürget panaszt a minisz-

tériumhoz utasította (i. m. 5. sz.) Fentebbi napon (apr. 14.) este a gz-
hajó hídján a parti-a szálló miniszterek eltt a választmány tagjai tartot-

ták a fáklyát, s átalában lemondásuk szinte hangon volt szerkesztve.

Mind a mellett még ezután is létezett egy „pesti középponti vá-

lasztmány," melynek nevében Nyáry Pál elnök június 10-én a

megindítandó „Népbarát" ügyében a magyarhoni megyék
és községek elöljáróihoz ajánlást írt (i. m. 85. sz.) Megálla-

pított neve a választmánynak soha sem volt. Szokottabb kifejezések, me-

lyeket önmaga használt, ezek: „Közcsendi választmány" (5. sz.), „Bi-

zottmány" (3. sz.) „Rend- és közcsendi bizottmány" [n. o.) „Állandó

választmány" (u. o.) „Rend- és közcsendi választmány" (u. o.) „A rend

fenntartására megbízott pestvárosi állandó választmány" (12. sz.) „A
pestvárosi rendre ügyel bizottmány" (16. és 19. sz.) A Pesti Hirlap

leginkább „Központi választmány" néven említé.

Szögyény László alkanczellár a m, k. iidv. k a n c z e 1-

] á r i á t az e napi utolsó ülésében miniszteri rendeletnél fogva

feloszlatottnak nyilvánítja.

P. H. 35. sz. Szil. Forr. Tört. (apr. 16.). Az udvari kan-

czellária csak 1860. nov. 4-kén állíttatott ismét vissza régi mködésébe.
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Ap.ril 16. Vasárnap.

A magyar független felels miniszterek jelentik a

„ polgártársak "'-nak, hogy a hazának közkormányzatát a törvé-

nyek értelmében általvettck, s mindenkit hazatiúi közremunká-

lásra és engedelmességre szólítnak fel.

1*. H. 33. sz. Az els minisztériumra nézve igen nehéz volt a kez-

det. Nem örökölvén kész közigazgatási gépezetet, mindent magának kel-

lett egészen újból alapítania és rendeznie, mi sok nehézséggel járt és idt
kivánt. Míg a régi kormány fö közegeitl átvett jegyzökönyvek, okmá-
nyok stb. számbavétele és elkülönzése stb. meg nem történt, s míg az

egyes miniszteri osztályok szervezve s alkalmas egyénekkel betöltve nem
voltak (mi csak május közepe felé ment végbe), addig a kormányi tevé-

kenység, mint a kinek keze-lába hiányzik, megbénítva vala. Kossuth
hamarjában egy az akkori fogalmaknak hizelgö pénzügyi kimutatást tett

közzé (3t5. sz.) s magyar köriratu pénzver minták készíttetése felöl ér-

tesiti a közönséget. Batthyány mint id. hadügyminiszter, az országos

nemzetrség szervezése módját szabja meg (38. sz.). Sz e mere fispá-

nokat nevez, a Részeket visszakapcsoltatja , a törvények német, szerb,

oláh, horvát és tót nyelvre fordításáról, országos statistikai hivatal állí-

tásáról gondoskodik (39. sz.). Eötvös megrendeli, hogy a középisko-

lák, akadémiák és egyetemek a tanulmányok végeztével a tanév vége

eltt is bocsássák haza az ifjúságot (40. sz.) s az óhiteknek és protes-

tánsoknak egyházi nagygylést hirdet. Deák, a sajtóügyi esküdtszéke-

ket alakítja meg (44. és 45. sz.). A minisztertanácsnak legtöbb gondot

adott azonban a katonai fhatóságok engedelmességre tanítása s a hon-

védelmi ügy rendezése. A polgári fhivatalokat a kormány saját embe-

reivel tölte be, a katonai hadparancsnokságokkal azonban, bátorság- vagy

belátás hiány miatt nem tn hasonlóan. A régi katonai kerületek és várak

burcaucratiától kinevezett hivatalnokaikkal maradtak úgy, a mint voltak,

s ezek folyvást fenntartották Bécstl való függésöket , miközben törvé-

nyes felsöbbségök, a magyar minisztérium, még olykor kedvüket is keres-

ni látszék. E fél rendszabály késbb iszonyú csapásként nehezedett az

országra. A hadparancsnokok mindjárt eleinte bizonyos független állást

akartak elfoglalni az új kormánynyal szemben. Midn apr. 18-án a mi-

nisztertanács küldöttsége Budán megjelent, hogy a fegyvertárt átvizsgál-

ja, 3 abból a nemzetröket ellássa, L e d e r e r Ignácz , kat. kormányzó,

a vizsgálatot sem engedte meg, azon ürügy alatt, hogy „a magyarországi

katonaságnak a minisztérium iránti állása tárgj-ában a bécsi haditanács-

tól még ekkorig semmi rendelet sem érkezett." (39. sz.). 8 a küldöttség-

nek szégyen-szemre eredmény nélkül kellett visszatérnie. A bécsi hadi-

tanács, vagyis új néven: hadügyminiszterség pedig, az országban ily kész-
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séges alárendeltjei lévén, folyvást küldözgette a kat, kormányzóknak *

parancsokat. Ily módon a ra. kormány tekintélye sem elismerve, sem
megszilárdulva nem volt, s még június derekán is megesett rajta, hogy biz-

tosát a mczöhcgyesi tisztek visszautasították, s az ó-b u d a i orszá-

gos kat. ruha-bizottság , midn az alakuló honvédzászlóaljaknak az ott

készletben levó' posztóra legnagyobb szükségök lett volna , a posztót a
kormány elöl titkon máshová szállíttatta. A minisztérium azzal szerzett

elégtételt magának, hogy a dolgot hirlap útján elpanaszolta
á az ó-budai tisztekhez ellenrt küldött. — E szervezkedési gondok
között azonban a kormány megfeledkezett arról, hogy az országbeli ide-

gen nemzetiségeket, kiknek magyar-ellenes érzelmeik régebb id óta köz-

tudomáson voltak, s kik a márcziusi vívmányokat szinte örömmel üd-

vözölték, a reactió által pedig még nagyon felizgatva nem voltak, saját

részére elzékenységgel és engedményekkel megnyerje, vagy daczosság

esetén szigorral megfékezze. A hirlapi tudósítások figyelmeztették a kor-

mányt e kötelességére, s különösen a délvidéki magyar elem szorongatott

helyzetére, támaszt és erélyes biztosokat kértek Pestrl, de hasztalan,

mert a kérelmek koronként mindig megujultak. Végre aRadikál-kör
megsokalta a mulasztást, s maga részérl is erélyesen felhívta a kor-

mányt, hogy a vidékre népszer emissáriusokat küldjön, különösen az
oláhok közé. (46. sz.) A magyar törvényhatóságok azonban örömmel üd-
vözölték az uj kormányt és készségesen teljesítették parancsait : s midn
ápr. végén és máj. elején némely hazai lapok (különösen a „Márczius
15-ke") mindent elkövettek a minisztérium népszertlenné tételére, a
megyék egymásután küldözték be bizalmi nyilatkozataikat, és kárhoztat-

ták a lapokat.

Szem ere belügyminiszter rendeli, hogy a fispáni
helytartók hivatalaiktól felmentessenek, s a hol jelenben

fispán nincs, ott ideiglenesen a fispán kinevezéséig az alispán

vegye át a kormányzást. A fispánok fizetése az 1845. eltti

fokra állíttatik vissza, s az 1845. aug. 14-ki törvénytelen fis-

páni utasítás hatályon kivül tétetik.

P. H. 33. sz. Az 1848. újonnan kinevezett fispá-
nok névsora: Ápr. 2 0-án kineveztettek : Bohus János (A r a d),

Madocsány Pál (Árva), Jiist József (Bars), Vay Lajos (Borsod),
Wenkheim Béla (Beké s), Beöthy Ödön (B i h a r), id. Pázmándy Dé-
nes (F e h é r), Kabos József (K r a s z n a), Wesselényi Miklós (Közép-
szolnok), Eáday Gedeon (Nógrád), Pálffy József (Pozsony),
Ujházy László (Sáros), Zichy János (Somogy), Károlyi György
(S z a t h m á r), Karácsony László (T o r o n t á l), Révay Simon (T u -

r ó c z) , Bánfy János (Z a r á n d) , Radvánszky Antal (Z ó 1 y o ra)
,

Szentkirályi Mór (jászkunkerületi ka p.), Teleki Sándor (K ö -
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V á r V i (1 (? k i kap.) — Apr. 22-L'n : Batthyány Kázmér (B a r a n y a)^

Arulráí-sy Gyiila (Z e m p 1 é n), Sztankovánszky Imre (T o 1 n a), Patay
József (Szabolcs), Kárász Benjámin (Csongrád), Zay Károly

(N y i t r a.) — Apr. 26-án : Jankovics László (V e r ö c z e), Csernovics

Péter (T e m e s), Jankovics Gyula (P o z s e g a), Erdödy János (fi u -

m e i kor m.), Zidaricb János (K ö r ö s), Jozipovich Antal (Z á g r á b.)— Máj. 16-án: Szentiváuyi Károly (Gomör), Tosoni Ágoston (fiu-

mei a 1 k a p.), Smaich Bertalan (b u c c a r i i a 1 k a p.) —• Máj. 20-án :

Degcnfeld Imre (Szabolcs), Andrássy Emánuel (T o r n a), Návay
Tamás (Csanád), Hunkár Antal (Veszprém.) — Jun. 15-én:

Károlyi István (P e s t m. föisp. helyt.) — Jun. 18-án: Jeszenák

János (N y i t r a) , id. Pejacsevich László (Szeré m), Weér Farkas

(B. Szolnok), Kun Kocsárd (H u n y a d), Béldi Fereucz (D o b o k a.)

— Jun. 19-én: Kemény István (A 1 s ó - F e h é r), Horváth János

(F e 1 3 ö - F e h é r), Bánfi János (K ü k ü 1 1 ö), Bethlen Gábor (f o g a -

rasi fökap.) — Jul. 2-án: ifj. Bethlen Gábor (Z a r á n d), Szent-

iványi Ödön (Liptó.) Összesen 51 kinevezés. — Késbb a fispánok

kormánybiztosokkal pótoltattak.

April 18. Kedd.

István nádor B. - P e s t r e, J e 1 1 a c i c horvát bán Z á -

gr abba érkeznek. Mindkettnek nagyszer és lelkes fo-

gadtatása.

1'. H. 36. 47. sz. A Haller Ferencz lemondása folytán meg-

iiresült báni hivatalt, ideiglenesen H a u 1 i k György zágrábi püspök vitte.

April 19. Szerda.

Utczai zavargás B. - P e s t e n. A népgylés a közelg

évnegyed! lakbér leengedését követeli a háztulajdonosoktól. Az

alnép pedig a zsidókat üldözbe veszi és bántalmazza. Végre

nemzetrök és gránátosok állítják helyre a rendet és közbá-

torságot.

P. H. 36. sz. A személy- és vagyonbiztonság a fvárosban a moz-

galmak kezdete óta több izben volt fenyegetve. A zsidók iránti ellenszenv

különösen mindjárt eleinte nyilvánult abban, hogy a polgárok (a^ egye-

temi iljuság kivételével) a nemzetöri osztályokba nem akarták befogadni

ket. Késbb eziránt a minisztériumhoz is folyamodtak (i. m. 39. sz.),

mely ez ügyet, gyöngeségének nyilvános elánilásával, oda döntötte el,

hogy a már kiosztott fegyvereket a zsidó nemzetöröktl beszedette. Nö-

Tclte ez ellenszeiwet az, hogy ápril elején némely zsidók Pesten gyü-
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lekezetet tartván, oly mereven ragaszkodtak régi elavult separativ állás-

pontjukhoz, hogy Knnewalder annyit sem tudott köztök kivinni,

hogy szombat helyett vasárnapot ünnepeljenek, (23. sz.j De átalában a
vagyon fogalma a fváros alsó osztályánál ép úgy, mint vidéken is, több

helyeken az emberek fejében összezavarodni kezdett. Ily hangulat közt

érkezik a hir , liogy Székes-Fehérvárról az utczai néptömeg
kitörése miatt a zsidók nyakra-fre futni kényszerültek (ápr. 5.), s csak

a harmadnap múlva odaérkezett P u I s z k y Ferencz miniszteri biztos

közbevetésére fogadtattak vissza (31. 38. sz.), mely hir igen élénk iz-

gatottságot szült Buda-Pesten. — Ápr. 9-én a közcsendi választmány

kiáltványa egy másnem kihágásról értesít. Többen t. i. kivált vidékiek,

vörösszínü jelvényeket tztek fvegjök mellé és ruháikra, kik ellen aztán

„néhány polgártárs vérengz kihágással vétett," s abbeli tévhiedelmében,

mintha a vörös jelvényesek „veszedelmet, vérengezést és lángokat" ter-

veznének, kényszeríté ket jelvényeik eldobására. (26. sz.) Ápr. 15-én

még fenyegetbb mozgalom volt kitör félben. A fvárosi iparoslegények

t. i. összebeszélvén, a czéhek eltörlését, iparszabadságot kivántak, s né-

hányan közülök el voltak határozva, a zsidó mesteremberek megrohanását

(kik a magyar kézmüvessegédeket mellzni szokták), s a czéhláda meg-
égetését erszakosan végrehajtani. A városi és megyei közcsendi bizott-

ságok ébersége azonban a kitörésnek szép szerivel elejét vette, s az elé-

gedetlenek, miután számukra egy nagy népgylés engedélyeztetett, kívá-

nalmaikat kérelem alakjában a törvény útjára vitték. (34. sz.) Hogy a
közrend nagyobb sérelmeket nem szenvedett az itt elösoroltaknál, leg-

föképen a n é p érdeme.

April 20. Csütörtök.

A felels minisztérium Pesten a tegnapi botrá-

nyos zavargások vezeti és részesei ellen bünvizsgálatot rendel,

8 alkalmilag a népgylések tarthatását korlátozza. „A felels

kormány,— úgymond a hirdetmény,— minden kérelmet meghall-

gat, minden jogos kivánatot támogat és teljesít, de törvénysze-

gésre irányzott csoportozásokat el nem tür, s azok követelésé-

nek engedni soha sem fog." — Továbbá Madocsányi Pált

150 ezer pfrttal Árva-, Liptó-, Trencsén-, Túró ez- és

S z e p e s megyébe küldi, az ott mutatkozó Ínségnek, különösen

a földek vetetlen maradásának meggátolására.

P. H. 36. sz. V. ö. K ö z 1. H i V. 1 a p. 4. sz.

A szerbek Újvidéken gyiilésileg kimondják különsza-

kadásukat Magyarországtól, és csatlakozásukat Horvát-Szlavón-
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országhoz Ausztra kormánya alatt, egyszersmind felkérik R a -

j ació karloviczi érseket, hogy szerb „nemzeti gylést" hívjon

össze. Végre néhányan közülök Péter-Váradra mennek át,

s ott, mint már elbb Újvidéken, a magyar jegyzökönyve

ket és okiratokat a templom udvarán szitkok között megégetik.

U j vidéken a közbátorság megsznik a magyar és német la-

kosokra nézve, kik közül sokan Péterváradon keresnek oltalmat.

F. H. 43. sz. R ü s t o w ü e s c h. d. U n g. I u s u r r. I. 6?. 63.

lap. Az 1840. Ó8 1844. törvényczikkelyek rendelése folytún az egyházi

anyakönyveket nem magyar ajkú vidékeken is magyar nyelven kellett

vezetni, s e nyelvkényszcr adott alkalmat a szerbek tüntetéseire, melyek
majd mindenütt (különösen Szent-Tamáson, Becsén, Verse-
c z e n) az anyakönyvek elleni kegyetlenkedéssel kezddtek. A miniszté-

rium a mozgalmak hirét vévén, Csernovics Pétert küldte ki nyugta-

lankod(5 vérei közé biztosképen, kinek a szerbek közt nagy tekintélye és

soknemü összeköttetései voltak. Hz máj. 9-én érkezik Újvidékre,
mely ezalatt egészen lecsöndesült és niegjuliászodott, annyira, hogy az

anyakönyv-dl párt négy nappal elbb küldöttségileg hívta meg - B e-

csérö'l a miniszteri biztost. (P. H. 63. sz.) Csernovics népszer-

sége azonban rögtön szerte foszlott, mihelyt máj. 13-án kijelenté, hogy
az idközben kihirdetett rögtönbiróságot, a nemzeti gylés (1. e. máj.

13.) tanácskozásai alatt sem akarja felfüggeszteni, noha erre a károly-

városi püspök vezetése alatt hozzáindított uagy küldöttség is felkérte,

így történt, hogy a nemzeti gylés Karloviczra ment át tanács-

kozni. Máj..15-én a k. biztos Újvidéken közcsendi bizottságot neve-

zett ki, melynek illetékességét azonban a szerb érzelmek már megta-

gadták (i. m. 75. sz.) A magyar szerb kérdésrl láss többet a máj. 13.

jegyzetben.)

April 23. Húsvét Vasárnap.

István nádor és kir. helytartó a részek vissza-

kapcsolását elrendeli , s annak végrehajtására Wesse-
lényi Miklós elnöksége alatt királyi biztosságot nevez ki. A
visszakapcsolás ennek folytán Zarándra máj. G-án, K r a s z-

n á r a máj. 8 án , Középszoluokra és Zilahra nézve

máj. 15-én tényleg megtörténik.

P. H. 39. 58. 61. G8. sz. A Részek (Partium) ügyének tör-

ténelmi elzményei röviden ezek. Azon idben, mikor Magyarország ki-

rályai az erdélyi fejedelmekkel iiáboruskodtak, nem egyszer megtörtént,

hogy ez utóbbiak a magyarhoni megyék közül néhányat elfoglaltak, s
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maguk számára békekötésileg is biztosítottak, rendesen életfogytig bir-

toklás végett. (V. ö. Szalay M. Tört. IV. 178. 451. 525. 599. I.)

Az ily módon elszakított megyék közül némelyek, mint Szathmár,
Ugocsa, Bereg, Szabolcs, Zemplén, Borsod, Abauj.
B é k é a, A r a d és Bihar, csakhamar ismét visszacsatoltattak az anya-

országhoz, mások azonban közigazgatásilag továbbra is Erdélyhez tar-

toztak. III. Károly alatt 1733-ban, az országgylés mellzésével, kor-

mányrendelet jelent meg, mely K ö z é p s z o 1 n o k-, K r a s z n a- és

Z a r á n d megyéket , mintszintén Kvár vidéket és Zilahvá-
r s t az anyaországtól kerületi viszonyaik miatt határozottan elszakitá

3 Erdélyhez tartozóknak uyilvánitá. Az elszakított megyék dolga az

országos sérelmeknek századok óta majdnem állandó tárgyat képezte,

halomra szaporodtak a visszakapcsolást elrendel' térvényczikkek (mink:
1715: 92; 1723: 20; 1729: 7; 1741 : 18 ; 1751 : 24 ; 1791 : 11

;

1836 : 21 ;) de a tényleges visszakebelezés csak nem történt meg. Utol-

jára még Erdély Eendei sértve érezték magukat alkotmányos jogaik-

ban, midn ez ügyben a magyar hongyülés befolyásuk nélkül határozott,

3 megtartani kívánták a Részeket, mint a melyekhez szerzdési jo-

guk van. A kormány pedig gondosan szita a keletkez viszály tüzét a

két ország között, s többek közt 1839-ben Közép-Szolnok fispán-

jának kézalatt meghagyá oda mükö'dnie, hogy a megye a magyar hongyü-

lésro, világos törvény ellenére se küldjön követeket. A RR. a törvény-

nek ily módoni kijátszását a kormány részérl az országra nézve igen

veszélyes példaadásnak tartották, s óvást tettek ellene. Végre az 184V..
hongyülésen a Részeket követ nem küldés miatt bepörölték, s 800
arany forintban elmarasztaltatták , de a követelés végrehajtásának az

illaíö hatóságok (ismét a kormány utasitásából) karhatalommal ellene

állottak. Mint láttuk, az országgylés febr. 12-én és ápr. 6-án állapította

meg az 1836 : 21. foganatosítását. Mindazáltal ily elkeseredésig fokozott

ezivódást csak az Erdélylyel való testvéries összeolvadás szüntethetett

meg gyökeresen. — Forradalom után a Részek ismét Erdélyhez

csatoltattak.

Pozsonyvár OS „gyalázatot hoz magára." A nép

ugyanis azsidókat üldözbe veszi, testi sérelmekkel bán-

talmazza s boltjaikat kirabolja, söt a rend helyreállitására ki-

ktildött katonasággal is összetz és rajta ert vesz. A kegyetlen

dúlás más nap is folyvást tart. S z e m e r e belügyminiszter az

erszakosságok megtorlására ápril 25-én az esemény színhe-

lyére Tarnóczy Kázmért küldi kormánybiztosképen.

P. H. 42. 43. 47. 48. sz. Pozsonyváros utczai népe márcz. 20.

és 21-én is erszakos tüntetésekkel fenyegeté a zsidókat, s hogy már
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ekkor nagyobbmérvü kicsapongások nem fordultak el, a helybeli nemzet-

rségnek köszönhet. A hivatalos Pesti II i r 1 a p ápr. 30. így ír a fen-

tebbi eeeményekrl. „Irtózatosak azok; az ember feje ég és fellázad kebele,

midn a pozsonyiaknak zsidók elleni harczárói olvas. Ah, uraim, ne ne-

vezzétek azt zsidók elleni harcznak, mert az valósággal vagyon elleni

harcz , magyarul mondva rablás volt. Szemtanúink oly polgárokat,

kiket uri embereknek neveztek, ragadmánynyal terhelkezni láttak, ae

osztálygyüllség e harczában .... Osttálygyiillség ! Mily bünós szó ; és

ez még csak birn* értelemmel. De rablás : ez elviselhetlenül gyaláza-

tos. . ,
." Tarnóczy intézkedéseit Pozsonyban 1. Közi. 2. sz.

April. 24. Húsvét Hétf.

A nemzeti minisztérium Eszterház y Pál B é c s-

ben lév minisztert ujolag felszólítja (ez ügyben most harmad-

szor), hogy az ottani hadügyminisztériumnál eszközülje a kül-

földön szállásoló magyar katonaság hazajövetelét, miután reá a

bátorság fenntarthatása czéljából is éget szükség van. Vas-
megy é-ben (Szombathelyen) ugyanis, a zsidók üldözése köz-

ben dúlnak és rabolnak, S z a t h m á r-ban a kisebb birtokosok

a nagyobbak ellen fellázadtak, Beké s-ben a volt jobbágyok

erszakos foglalásokat tesznek, Selmeczen veszélyes tót moz-

galom áll kitöröfélben, s a pozsonyi féktelenségek szintén ka-

tonai erü alkalmazását kívánják. Jelenleg az egész országban

tanyázó sorkatonaság létszáma alig megy 18 ezerre. A nemzet-

röknek pedig fegyvereik nincsenek. A minisztérium, ha ezen

követelése is elutasittatnék, azon kivül, hogy az innen ered es-

hetségekért magáról minden felelsséget elhárít, „oly lépések

megtételét látja elkerülhetlennek, minkre felelsségének érzete

kényteleníti."

P. H. 40. V. . 29. sz. A vasmegyei és szathmári rakon-

czátlanságok három vidéki levélben érintve 53 és 76. sz. Önként kínál-

kozik itt alkalom tárgyalni az 1847. idszak alatt felmerült osztály-

súrlódásokat és birtok sért mozgalmakat, s fejtegetni azon igen érde-

kes kérdést : vau-e és mennyiben hajlama Magyarország lakosságának a

eommunismusra ? Szerz azonban e tárgyban gyjtött adatait s tett

tanulmányait helyszke miatt itt el nem adhatja, s rövid idn másutt

igyekszik nyilvánosság elébe bocsátani.

Nagykikindai lázongás. A Radák György által

felizgatott, s R a j a c i (5 érsek zászlóját hordozó néptömeg ama-
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jorsági földek uj kiosztását Bürgeti, s követeli, hogy a városházán

a magyar nemzeti zászló helyére a szerb tzessék ki. K e n g e-

látz kerületi biró ekkor az erszakoskodni kezd tömeget,

mely'szétoszlásra hiába szólíttatott fel, egy osztály lovas katona-

sággal megtámadtatja és szétkergetteti. A nép azonban ekkor

felfegyverkezik, fejszét és kaszát ragad s a katonaságot csakha-

mar elkergetvén, a tanácsházat megrohanja, a háromszín lobo-

gót letépi, a rabokat tömlöczeikböl kibocsátja, több házat fel-

gyújt s a hivatalnokok közül kettt (Csuncsics és Isako-
vics) agyon ver. Ekkép a rakonczátlankodás a magyar és német

lakosok gyilkolásává fajul. Harmadfél napig tartanak ez iszo-

nyatosságok, miközben Kengelátz s az üldözött lakosok egy

része menekül. Nagyobb katonai ervel Kiss Ern ezredes apr.

29-én érkezik a városba, midn a lázongók önként meghódolnak

s átadják fegyvereiket.

P. H. 41. 45. 47. 49. 79. sz. S e r b. B e w. 63. I. A s b ó t I.

121. 1. (az idt hibásan ,,május"-ra tévén.) Mészáros, Magyar sza-

badságharcz 9. és köv, 1. — AKikindán okozott kár hivatalosan

6000 pft-ra becsültetett, a zavargás szerzi közül május 17-ig 5-en vé-

geztettek ki. (P. H. 6.5. sz. V. ö. á p r. 26. máj. 13. j e g y z.)

Aprü 25. Kedd.

Ferdinánd osztrák császár az osztrák császárság al-

kotmánylevelét kiadja.

P. H. 41. sz. (hol az alkotmánylevél egész terjedelmében.) V. ö.

K ö z 1. 3. sz. Az alkotmányt aláirtak : Fiquelmont (külügy. 3 id.

elnök), Pillersdorf (belügy), Sommaruga (közoktatás), K r a u s s

(pénzügy) és Z a n i n i (hadügy) miniszterek.

Jellacic Buccarit kizárólag báni hatósága alá ren-

deli, s annak a f i u m e i kormányszékkel és a magyar miniszté-

riummal való mindennem összeköttetését betiltja.

P. H. 48. sz.

April 26. Szerda.

István nádor s k. helytartó megparancsolja R a j a c i c

karloviczi érseknek, hogy az 1848. 20. foganatosítása végett a

g. n. egyesülteknek vallásbeli és iskolai ügyeik iránti congres-
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susát, f. é. május hó 27-re Karlov iczra hivja össze. V. ö,

m áj. 15. j un. 2.

P. H. 4 3. sz.

Az osztrák bankjegyek iránt egy idö óta lábra kapott köz-

bizalmatlanságot s az ezlist pénznek a forgalomból kivonását a

pesti kereskedelmi testületek alaptalan félelembl

származott dolgoknak nyilatkoztat^ják.

P. H. 42. sz.

Obecsei zavargás. A szerbek népgylés alkalmával

felzendülnek, a városi tanácsnokokat üldözbe veszik (Zakót
megverik), a kerület házát lerombolják, a pénztárt kirabolják,

300 rabot szabadon bocsátanak s a határbeli tanyákat felgyúj-

togatják.

P. H. 46. 49. 59. sz. Az itteni lázougásnak fékezésére legelbb

Jovics nyg. vezérrnagy érkezik (kit a minisztérium jun. 2-án

Csernovics biztosnak támogatására rendelt. P. II. 75. sz.) s ki »

felkelk garázdaságait tovább hunyt szemmel nem nézhetvén, néhány

kevés számú híveinek élén ellenök indult, rájuk tüzeltetett s közülök

17-et elfogott, kiket azonban késbb szabadon bocsátott. Hogy e zavar-

gás mennyiben találta támaszát, az ó b e e s e i szerb lakosság érzületé-

ben, bajos eldönteni. A város szerb része nevében 1848. oct. 26-án egy

nyilatkozat jelent meg (i. m. 203. sz.) melyben az mondatik, hogy a

reactió által a magyarok ellen felfegyverezett rác/okkal egyet nem ért, s

azok iránt „nemcsak rokonszenvet nem érez, söt hálátlan magaviselettel

párosult rút s égbekiáltó bneiket kárhoztatva, mint istentelen ámítók-

nak fejére átkot mond'' stb. Azonban ez idben magyar seregek tanyáz-

tak a városban s pár nappal azeltt (oct. 24.) tartá Eder vezérrnagy

a magyar sereg átalakulási ünnepélyét, melyen Beöthy és Bernáth
kormánybiztosok is részt vettek. (294. sz.). Az akkori körülmények oda

mutatnak, hogy a lázongási hajlam a szerb elemnél átalános volt. Kikin-

dán megkezddvén a háborgás, gj-orsan elterjedt Becsén, Zentán,
Kanizsán, Szenttamáson és Földváron. A Serb.
B e w. Írja, hogy mindenik községnek meg volt a maga kis forradalma,

mi rendszerint a régi hivatalnokok elkergetésében s njak választásában

állott. Hogy Csókán, T. Sz. Miklóson, Pádén, és Hegyesen
a mozgalom ki nem tört, Csutak Kálmán torontálmegyei rbiztosnak

köszönhetni, kinek ebbeli érdeme elismeréséül István nádor késbb
méltányló kéziratot küldött. (P. H. 102. sz.). V. ö. máj. 13 jegyz
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April 21. Csütörtök.

Eötvös vallás- és közoktatási miniszter az 1848 : 20. fo-

ganatosítása végett aprotestans egyházkerületeket
az „egyházi és iskolai reform Ügyében" f. é. aug. lén Pesten
tartandó értekezletre meghívja. V. ö. jul. 10.

P. H. 43. sz.

Szereden és környékén a lakosság a z s i d ó k lakhe-

lyeit s boltjait megrohanja, kirabolja és feldúlja. Az embertelen

rakonezátlankodáS; miután az uradalmi tisztek fellépése kell

eredmény nélkül maradt, másnap is folyton tart.

P. H. 50. sz.

J e 1 1 a c i c bán Horvát-Szlavonország területére rögtönbi-

róságot rendel. Miután ugyanis „némely rósz és gonosz indulatú

emberek, nevezetesen azok, kik a horvát-szlavón haza iránt el-

lenséges érzületüket eddig is minden alkalommal kimutatták, a

jelen forrongó id körülményeit felhasználva a népet, a nemzete-

ket, s az alattvalókat és a parasztokat, mindenféle hazugsággal

nyugtalanságra és zendülésre ösztönzik," szükségesnek látja

közhírré tenni, hogy a közteherviselést és a jobbágyság eltörlé-

sét, noha ez utóbbit a márcz. 25. nemzeti gylés magában is

kivivta volna, a horvát követek közremködésével a pozsonyi

országgylés határozta el, s a király szentesítette. Ezen vívmá-

nyokat senki sem veheti el többé, de a volt jobbágyoknak azért

tiszteletben kell t ártani a földesúri birtokot. Miután azonban ez

ellen sokan vétenek, rögtönbíróságok állíttatnak fel a rablók,

gyújtogatok és lázítók ellen, ez utóbbiak alatt értvén azokat,

kik a király és a bán ellen lázítanak, kik a köznemességet az-

zal bujtogatják, mintha „az u. n. illyrek" hozták volna rajok a

közteherviselést, a parasztokat pedig azzal hitegetik, hogy ök

magyarok és nem horvátok, s hogy a magyar urak mentették

fel ket a robottól stb. V. ö. máj. 10.

Az okm. Pej.nál 5—7. 1. A P. H. (47. v. Ö. 124. sz.) szerint

már apr. 19-én küldött a bán rendeletet Zágrábmegye alispánjához,

meghagyván ennek, hogy rögtönbíróságot hirdessen mindazok ellen, kik

a Fölség, a (horvát) haza és a (horvát) nemzetiség ellen lázítani meré-

szelnének. (V. ö. Füg. I. 163. 1.) Ezzel megkezdte J. azon cselekvé-

nyeinek hosszú sorát, melyeknek czéljok volt, a magyar nemzetiséghez
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szító horvát pártot elhallgattatni és elnyomni, s a lakosságot gylöletre

és fcgj'verfogásra ingerelni Magyarhon ellen. A fentebbi rendelet [is

ügyes szerkezete által azt a képtelenséget látszik elhitetni czélozni a

tudatlan néppel, hogy a kznemességi-e az adót a magyarok rótták, el-

lenben a robot eltörlését az illyreknek lehet köszönni. Zágrábban
azalatt személyes bátorsága st élete volt veszélyezve annak, ki a ma-

gyarokhoz ragaszkodását nyilváuitni meré. V a r a s d o n a tanács leté-

tetett, mert a pesti miniszteriiun hatóságát elismeré. (P. H. 85. sz.) Apr.

2 2-éu a zágrábi magyar kaszinót a csendbizottság bezáratta s illyr

zászlóval látta el, azon ürügy alatt, hogy ott fegyverek vaunak elrejtve

(i. m. 64. sz.) A zágrábi lap, G a j-jal s a Zágrábba gyülekez pa-

pokkal kezet fogva, a kedélyek erszakos felzaklatására hü szövetségesei

voltak a bánnak. A népnek azt hirdették : „Magyarok jönek rátok a

nyert szabadságot elvenni ; ezen vad csoport gyermekeiteket Ölni, nejei -

tekét s leányaitokat megszeplsíteni fogja, papjaitokat elüzendik, s mal-

gyar lutheránus vagy plúue kálvinista lelkészeket hoznak magokkal szá-

motokra. Nem leszen szabad az atyának gyermekével, férjnek nejével

anyanyelvén — hanem esak mogyarul beszélni," stb. Naponként érkez-

tek vidékrl a népcsoportok, kiket a robot elengedése felöl (melyet a

magyarok vissza akarnak állítani) oklevelekkel ajándékozott meg a bán

(85, sz.), ki nem sokái-a mint „Istentl küldött Messiás" tekintetett s

magasztaltatott, az értelmetlen csoportok eltt pedig ilyen beszédeket

tartott: „Testvérek! még nektek soha sem volt ilyen bánotok, a ki anya-

nyelven szólt volna hozzátok. Mindig idegen ajknak valának, azért is

rabok voltatok. En szabaddá foglak titeket tenni .... de . . . vaken-

gedelmességet kívánok." E szónoklatai után a tömeg rendszerint korcs-

mákba vezettetett s ott, néha a bán jelenlétében, lerészegíttetett. A ma-

gyarellenes horvát földesurak széltében híresztelték, hogy ök maguk-

tól szabadítják tel jobbágyaikat, s a robotot nem a magyarok törül-

ték el. (70. sz.) A köznép eleinte gyanakodott s az urbériség eltör-

lése felöl is kételkedett. Ekkor J. nyilt körlevelet bocsátott ki, melyben

bizonyosokká teszi a jobbágyokat a robot s a papi tized eltöröltetése fe-

löl, a nélkül hogy a magyar törvényhozá.st egy igével említené. (Az apr.

15. kelt okniány Pej.-nál 4, 1.). Május elején a Zágrábba szorult

magyarok már e.sdve kérték a minisztériumot, nyújtson v ilumi módot

menekülhetésökre, mert fejökre halál van esküdve s helyzetük kétségbe-

ejt. A minisztérium azonban csak jun. 2-áról téteti közhírré, hogy a

Horvátországból kimenekültek gyániolítására, a személy és vagyonbiz-

tonság fenntartására a Dráva mellékére C s á n 3' Lászlót küldte, ki az

illet megyék nemzetrsége s az aezéki katonai erk felett is rendelkez-

hetik. (7 5. sz). A közbees idt pedig azzal tölte a kormány, hogy J.

józan megtérésére várakozott. E czélból t a miniszterek s István nádor,

april havában (apr. 24. táján, — és semmi esetre sem május 10-én,

mint li ü 3 t w és A s b ó t h hibásan állítják. V. ö. István hív. levele



81

P. II. 62. sz.) Ijizalmasau felszólították, hogy ha az utóbbi vívmányokban

nemzetére nézve sérelmeket lát, egyenlítsék ki békés utón, jöjön el a

bán Pestre (tetszése szerint bármikor május 10-ig), s értekezzenek ott

a két ország közös ügyeirl, a tartományi gylés határnapjának kitüzé-

aéröl, a beigtató királyi biztos kinevezésérl s átalában a horvátok kívá-

nalmairól, a magyar kormány tagjaival, kiknek, mint hivatalos lapjuk ek-

kor irá, „ers szándékuk és törekvésük mindenben, mit a törvény, mél-

tányosság és igazság megenged, oda munkálódni, hogy a kölcsönös bizo-

dalom Mag)-ar és Horvátország között cröbödjék." (P. H. o9. sz.). De a

bán a bizalmas felszólítást visszautasította. „Levelében nem annyira

Horvátország nemzetiségének, önállásának, municipalis jogainak állítií-

lagns sérelmeit emelt ki, hanem fkép a dynastiának az 1848. törvények

által sértett érdekeit hozza fel, melyeket mint katona és hü alattvaló vé-

deni tartozik." (DeákF. aPestiNaplóban 1861. 70. sz.)

April 80. Vasárnap.

A pesti R a (l i k á I-k ö r nyilatkozatot intéz a minisztéri-

umhoz, mely szerint a szerb-illyr mozgalmakra való tekintetbl

szükségesnek látja, hogy országos toborzás utján minélelbb

egy önkéntes hadsereg (különösen tüzérség) állítassák fel, mely-

hez a rendelkezés alatt lev sorkatonaság is csatolandó, továb-

bá kéri a kormányt, hogy a honpolgárokat pénz-, élelem és más

nembeli adakozásokra szólittassa fel, s hogy mindezek haladék-

talanul és czélszerüen eszközlésbe vétethessenek, szaporítsa a

haditanácsot több szakért és értelmes egyénekkel. E nyilatko-

zatot máj. 2-án nyújtja be T e 1 e ki László elnök.

P. H. 46. sz. E nyilatkozat keletkezési történetére tartozik, hogy

api-.23-ánK o 1 o z s v á rról Erdély rokouérzetének és ragaszkodásának

tolmácsolása végett a nádorhoz és miniszterekhez egy 14 tagú küldöttség

érkezvén (43. sz.), ennek tiszteletére april 29-én (Szil. hibásan egy helyt

april 30-at, más helyt april 24-et Forr. Tört. 48. 1. és F. Férf. 1. 1.) la-

koma rendeztetett, mely alkalommal Wesselényi beszédet tartott

ezen tárgyról : „Veszélyben van a hon, fel minden, ki magyar, ki pol-

gár." Nemcsak a szerbek proclamálják az elszakadást, így szól W., ha-

nem ,,leghitelesebb kútfkbl merítve mondhatom, hogy J e 11 a c i c

a horvát bán, ellenforradalom élére álland , . . . horvátaival s 20 ezerén

felülálló határreivel visszaállítani a dolgok régi állását," a ki azt hir-

deti, hogy „a mit nálunk s az örökös tartományokban a jó király a sza-

badság s a jogok érdekében tett, mindaz tle csak kicsikartatott." (P. H.

44. sz.) E beszéd következtében formuláztatott másnap a nyilatkozat. —
ARadikál-kör april 1 6 án vette fel e nevet, azeltt „Ellenzék i-

•Szeremlei. Wagyaror. Krónikája.
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k ör" lévén i'33. sz.) W i n d i s c h gr a t z bevonulásával élete meg-

sznt. Késbb H e n t z i szállás-helyiségét is összelövette, részvényesei

pedig részint mint honvédek, részint mint hivatalnokok érvényesíthették

elveiket. Ez okból az egylet 18-49. jun. 24-én végkép feloszlottnak nyil-

vánította magát. (R e s p. Szerk. Erdélyi. 8. sz.)

B ca 1 á s f a 1 V a i gylés. B a r n u t z Simon ta nár meghívá-

sa folytán Bálás falván mintegy 2 ezer oláh, jobbára az ér-

telmiségbl, fkormányszéki engedély nélkül népgylést tart, &

itt az oláhok kivánatairól és sérelmeirl értekezve, elhatározza,

hogy azokat egy, agyülés által kinevezett bizottság által formu-

lázottan, mint tanácskozási pontokat, a máj. 15-én tartandó oláh

nemzeti gylés elibe terjessze. Egyelre az unió pártoltatik.

Köv. E. T. 21. 1. Függ. I. 48. 1.

Mcijus 2. Kedd.

Vág-Ujhelyen a lakosság megrohanja és kirabolja st

zsidókat, s rajtok irtózatos kegyetlenségeket visz véghez.

Két nap alatt (máj. 2. és 3.) mintegy 600 zsidó-lak romboltatik

Össze. Végre a Trencsin városából segélyre szólított nemzet-

örök megrohanván a rakonczátlankodókat, fegyverrel vetnek

véget a zavargásnak.

P. H. 58. G8. sz. Eg}' belügyminiszteri tudósítás azt mondja:

„Vág-Ujhelyen szörny rablás és vérengzés követtetett el. Nagy
sereg nép gylt össze a környékbl mindenféle fegyverrel. A katonaság

nem bírt vele. Ennek folytában a belügyminiszter futár által T a r n ó c z y
Kázmér kir. biztos urat meghatalmazta a Pozsonyban tanyázó ka-

tonaság egy részét azon vidékre áttenni, s gyökerében elfojtani a gonosz

irányt (i. m. 50. sz.) Miután Trencsénben több helyütt is kiütött

az erszakos lázongás a zsidók ellen (P r u s z k á n az elöljái-ók voltak a

vezérek), e megye területén rögtönbiróság állíttatott fel. S z e m e r e pe-

dig e zavargásokból alkalmat véve rendeletet küld a törvényhatóságok-

hoz, melyben az efi'éle erÖszaktételek megfékezését különösen kötelessé-

gül teszi, egyszersmind pedig meghagjja, hogy a zsidókat házanként

Írják össze, annak kimutatásával, hogy mennyiben van telepedési enge-

délyek. (63. sz.) — Tudva van, hogy hazánkban utoljára az 1840 : 29.

szabályozta a zsidók települési jogát. A volt kormány alatt azonban sok

helyt ütötték fel zsídó-polgártársaínk sátorfáikat, hol települési joguk

sem volt, 3 törv'ényszerint lakniok sem volt szabad. E visszaélés nagy

mértékben fokozta irányukban az ellenszenvet.
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Május 3. Szerda.

Nagyszebenben nyilvános tüntetés a Magyarhonnal
egyesülés ellen s az Ausztriával leendü szoros kapcsolat mellett.

P. H. 55. sz. Köv. E. T. 23. ].

3Iájus 5. Péntek.

A szász egyetem Nagy-Szebenben bizottságot

nevez ki a szász alkotmány reformálására, s két testületet biz

meg, a szászokat arra birni, hogy a Magyarhonnal egyesülésben

vallásuk és nemzetiségök veszélyeztetését lássák, s a megnyi-

tandó tartományi gylésre olyan követeket küldjenek, kik az

uniót nem pártolják.

K ö V. E. T. 24. 1. V. Ö. P. H. 59. sz. S z e b e n s z c k az oláhok

fellépése által is (lásd máj. 15.) ueki bátorodva, máj. 18-án Salmen
Ferencz elnöklete alatt kinyilatkoztatja, hogy az egyesülés a szászokra

nézve nem üdvös, Ausztriára nézve pedig veszedelmes, s e nyilatkozattal

a Fölségliez kérelmez küldöttséget indit, a többi székeket pedig felhivja,

hogy a kolozsvári gylésre követeket ne küldjenek. Mindamellett a többi

székek megválaszták követeiket. Legutoljára Szeben is.

Ferdinánd Erdély nagyfejedelemség három nemzeté-

nek (a Részeket kihagyva), tartományi gylését f. e. máj. 29-re

Kolozsvárra kitzi, tanácskozási tárgyakul kurván az udv.

kanczellárságra való kijelölést, a kir. táblai elnök megválasztá-

sát, a Magyarhonnal egyesülést (^unio), az urbériség eltörlését, a

közteherviselés elrendelését, az oláhok állapotáról, polgári és

vallási jogairól törvény által gondoskodást és egy sajtótörvény-

javaslat készítését. Teljhatalmú kir. biztosul a gylésre Puch-
n er nagyszebeni hadparancsnok rendeltetik.

P. H. 60. sz. A k. leirat még K ö v.-nál Okm. 7. 1. A meghivó

levél (latinul szerkesztve s Apor L. és Szentgyörgyi Imre által aláje-

gyezve) Erdély szabadelv rendéinél nem csekély visszatetszéssel talál-

kozott, miután els helyeken oly hivatalok betöltését tzte ki tanácskozás

alá, melj-ek ezentúl csak azon esetre maradhatának fenn. ha az iinio nem
létesül. A higgadtabbakra nézve azonban elég megnyugtatást és biztosí-

tékot nyújtott az 1791 : 12, mely felhatalmazza a RE.-et, hogy a tanács-

kozási tárgyak közül, a meghívó rend sorától eltéröleg, azokat tzhetik

6*
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els heljT-e, melyek sürgetösebbek és fontosabbak. P u c h n o r kiiievez-

tetésc sem volt kedves, aunyival kevt'sbé, mei-t István nádor az erdélyi

küldöttek eltt ápr. 28. kilátásba helyezte, hogy kir. biztosul ^nemze-

tünk kedveltjét" fogja kieszközölni.

Május G. Szombat.

Ferdinánd király Bécsben két kéziratot tad ki. Az

egyikben István nádort egy Horvátországba küldend

kir. biztos dolgában utasítja, kinek feladata leend elnyomni az

ott felmerült, s Magyarországgal és a birodalommal való egység

tekintetében veszélyes elkülönzési törekvéseket. A másikban

pedig Jel lacic bánnak megparancsolja, hogy „határozott és

rendíthetlen akarata" lévén fenntartani ,,a Magyarország koro-

nája alatt egyesült tartományok egységét," a nádor kir. hely-

tartónak és a magyar minisztériumnak, melyre az 1848 : 3. szerint

a kapcsolt Részek kormánya is bízatott, a kormányzás minden

ágában pontosan engedelmeskedjék. V. ö. máj. 11.

P. H. 58. sz. A kéziratok (utóbbik máj. 7. kelttel) még
Pej.-nál 8. 1. — Jellacic némely elszakadásra és lázadásra mu-

tató iratait máj. 1-én Batthyány benmtatá a minisztertanácsnak, minek

folytán ettl azon megbízást nycré, hogy másnap (máj. 2.) menjen fel a

királyhoz, s eszközöljön ki oly rendeleteket, hogy a ra. kormány törvé-

nyes hatósága ellenszegülökre ne találjon. (Miniszt. közlemény P. H.

57-dik szám.)

Szeré mm egye Uj-Vu kvárt tartott közgylésé-

ben az utolsó pozsonyi országgylés törvényczikkeit felolvastat-

ván, elfogadja. Jellacic bán azon levele, melyben a megyét

a pesti minisztérium iránt köteles engedelmességtl letiltja,

szintén felolvastatván, határozattá válik, hogy feliratilag kér-

deztessék meg a Fölség, vájjon a megye a bánnak tartozik-e

engedelmességgel, vagy a magyar minisztériumnak. Egyszers-

mind a szerb nyelv hivatalosnak nyilváuittatik.

P. H. 65. sz. E megye Dubravay János illyr érzelm fjegyz
lazításai folytán ezután nem sokára (máj. 30.) nyíltan Jellacic zász-

lója alá szegdött, alkotmányos magyar alispánját és aljegyzjét szám-

zte (89, sz. Közi. 67. sz.), s népfölkelését Joannovics Csicaa

által a kapcsolt Készekben leghamarább szervezte (V. Ö. jun. 6.)
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Míijiis 7. y.asárnap.

Ferdinánd király J e 1 1 a c i c zágrábi, Hrabovszky
péterv aradi, Piret bánsági és Lederer budai hadikormány-

zóknak tudtul adja, hogy az 1848: 3. folytán a határrvidék és

a magyar katonaság ^.jövre minden kiadandó i)arancsokat és

rendeleteket az illet magyar minisztérium utján veend" s „ah-

hoz intézendk minden hivatalos jelentések." Mészáros ezre-

desnek pedig rendeli, hogy miután hadügyminiszterré van kine-

vezve, ezrede kormányát tegye le, s tárczája elfoglalására

siessen haza, B. - P e s t r e.

P. H. 58. V. ö. 52. sz. A hadparancsnokokhoz szóló parancsra

nézve a Függetlenségi Nyilatkozat azt állitja, hogy a parancs köröztetés

végett Istvánhoz Budára beküldetett, de onnan a nádor által

ismét visszavétetek. Azonban, hogy ily eljárásra szükség lett volna, az

akkori körülmények összevetésébl nem tnik ki. A reaktió ugyanis,

vagy más szóval, a marcziusban uralmától leszorított s magát ujolag a

király környezetébe fészkelt absolutismus, talált arra módot, hogy az

ilyen királyi parancsok hatása már elre ellensúlyozva legyen, a meny-

nyiben meghittéi által arra inté magyarországi közegeit, hogy ezentúl is

csak a bécsi minisztérium utasításaihoz szabják magukat, s ha a király

neve alatt ezekkel ellenkez szellem rendeleteket kapnának, ne enged-

jék megzavartatni magukat. A mai rendeletek, úgyszintén a máj. 6.

kéziratok is ellenjegyzés nélkül adattak ki. — Mészáros máj. 24-én

érkezik meg Pestre. (Nem pedig „ápr. végén, " mint Mészáros K.

Írja „Kossuth Levelei".ben 8. 1. V. ö. P. H. 63. sz.}

^lííjns 8. Hétf.

A báni értekezlet Zágrábban a dalmát-szlavon-

horvát tartományi gylés egybehívására és összeszerkesztésére

tervet készit. E szerint a gylés f. e. június 5 én nyittatik meg.

A követek (számszerint 192) népképviselet utján választatnak

meg, ugy t. i., hogy az öregek és családatyák nevezik ki a vá-

lasztókat. Választható minden bennlakos, 24éven felüli, Írástudó

honfi, „kinek az illet helyen ingatlan vagyona vagy polgárjoga

van," születés-, vallás- és rangkülönbség nélkül. A megnyitandó

gylésen „az osztrák-szláv tartományok képviselinek, ha ezek . .

.

a gylést jelenlétökkel megörvendeztetni akarják, illend hely



86

készíttetik." E terv a bán által egyszeri használatra megersít-

tetve; késbb kihirdettetik.

A rendflct, mely máj. 8. és köv. napokon dolgoztatott ki, Pej.-

uál 9— 13. 1.

Mííjus 10. Szerda.

István nádor s kir. helytartó Szemére ellenjegyzése

mellett felszólítja Jellaéícotj ki még be sincs igtatva báni hivata-

lába, hogy azon körlevelét, melyben a K a p o s o 1 1 - R é s z e k

hatóságait az anyaországtól elszakadásra serkenté (1. márcz. 23.j

8 azon rendeletét, melyben Szerem-, P o z s e g a- és V e r ö c z e

megyék területén még politikai vétségekre is rögtönbiróságot

hirdetett (v. ö. ápr. 27.) rögtön húzza vissza, miután azok tör-

vénybeütközk és érvénytelenek. Továbbá a Kapcsolt Részek-

beli törvényhalóságokat, s utóbb emiitett megyéket tudósítja,

hogy mindkét kiadvány alkotmányellenes és semmis. A rögtön-

birósági jog, melylyel bármely hatóságot csak a nádor kir. hely

tartó ruházhat fel, a mennyiben közbátorsági tekintetbl szükség

lenne rá, meg fog adatni, de nemcsak az eddigi rendeletek által

korlátolt értelemben. A hatóságok a magyar kormánynak szi-

gorú büntetés terhe alatt tartoznak engedelmeskedni, egyébiránt

az anyaországgal való törvényes kapcsolat ellen eddig elköve-

tett merényletek megvizsgálására és megfenyitésére, mintszintén

a törvényes rend l^plyreállitására, a máj. 6. kir. leirat szerint ki-

rályi biztos fog kiküldetni.

P. H. 55. sz. A J.-nak szóló parancs imáj. 11-röl keltezve', még
Pej.-nál 18. 1. A hatóságokhoz szóló koruiányrendolot egjake latin szö-

vegben (P. H. 66. sz.) május 15-én éikczett Zágrábba, hol mihelyt

a városháznál elolvastatott, a Márktéren tüzet gyújtottak, hogy ott

a pesti levelet megégetik, mit csak a bán közbelépése gátolt meg. A fel-

izgatott néptömeg azonban a nádor és miniszterek arczképeit még azon

este macskazene kíséretében megégette. (64. sz.) Másnap (máj. 16.) a

zágrábmegyei kisgylés is megkapta a rendeletet. Egy szerb hirlap ide-

vonatkozólag ezt irja : .Ezen küldvény félretétetni határoztatott.

Ezen küldvénynyel horvát-szlavóniai nemzetünknek holmi parancsokat

^8 commisáriust feltukmálni törekednek ; kinek, mint mondatik, az egész

hs határszéli katonaság, nemzeti örsereg s tudja az isten ki még, enge-

delmeíkedni köteles. A nagyszámú gyülekezetnek ily felfuvalkodottság
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t)ly nevetségesnek tetszett, hogy mind, de maguk a parasztok is, ka-

czagni kendtek. Hagyjon fel velünk a m. minisztérium és nádor, ne

bántsák szentségeinket, parancsoljanak ok a magyaroknak." (P.H. 70. sz.)

Led er e r-féle macskazene. A fvárosi ifjúság esteli

10 órakor tömérdek nép kiséretébeu vonul át P e s tr ü 1 Budá-
ra, s itt a Szent-György téren macskazenét kezd L e d e-

r e r Ignácz hadparancsnok ablakai alatt, mint a ki az állitóla-

gosan üres fegyvertárból a népnek fegyvert adni ujabban is vo-

nakodott. Azonban alig kezddik meg a tüntetés, midn L i p p e

és C e r i n i fhadnagyok vezérlete alatt e végbl elre kirendelt

lovas és gyalog katonák törnek el rejtett helyeikbl, s a néz
közönséget, a nélkül, hogy elbb távozásra felszólították volna,

fegyverrel megrohanják. A meglepett népbl 20-an megsebesül-

nek s ezek közt hárman életveszélyesen. A Pestre átfutott nép

azonban, mely a macskazenében semmi részt sem vett, ártatlan-

sága érzetében boszura gerjed ; a Ferenczrendiek egyhá-

zában meghúzatnak a vészharangok, s az ingerült tömeg felfegy-

verkezve, már készül áttörni Budára, midn ebbeli szándéka

kivitelétl a mindig mérsékelt Nyáry visszatartóztatja. A mi-

niszterek a katonaságot a további beavatkozástól eltiltván, Ígére-

tet tesznek (éjfél után), hogy ez ügyben szigorú nyomozást fog-

nak tartatni.

P. H. 54. s köv. sz. A vizsgáló bizottság (elnöke Zoltán bel-

ügyminiszteri tanácsos; jelentése 66. sz. V. ö. Palugy. 85, Sio. 1.

Maj lát 45. 1. Ezen idben a polgárság és az idegen eredet helybeli

katonaság közt számosak voltak a kölcsönös ingerlések, aiiróbb tünteté-

sek és súrlódások, mikre legtöbbször némely meggondolatlan szájhösök-

töl eredt az inditás. Végre (máj. 13.j Szemere kinyilatkoztatja, hogy

a vakonczátlan polgárokat a nemzetörséggel és sorkatonasággal fogja

rendre kényszeríteni, ha kihivó raagaviseletökkel alább nem hagynak.

(P. H. 63. sz.) Lederer a macskazenét követ nap elhagyta Budát
és Bécsbe távozott a vizsgálat elöl. A kormány ekkor meghagyja

Eszterházynak, hogy „b. Lederer Ignácznak itteni (Buda) megje-

lenését a maga utján eszközölje," (a mibl semmi sem lett), s ezen ki\iil,

eddigi félrendszabályaihoz hiven, b. Boyneburg Móricz osztrák altá-

bornagyot bizza meg a fhadi kormány ideiglenes vitelével. (A rend. i. m.

55. sz.) Ledérért a Fölség júniusban felmentette állásától éa „tá-

bornagyi rangra" emelte (93. sz.), Boyneburg pedig, miután hivata-

lát négy hónapig a bécsi hadügyminisztérium teljes megelégedésére ve-
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el állásától, (liatthy. levele 194. sz.)

L i p t ó-S zen t-M i k 1 oson némely panszlávok tót nem-
zeti gylést tartanak, s itt a magyarországi tótok, minta

haza „egyenjogúsított ös népe számára elidegeníthetetlen jogo-

kat reclamálnak", s „a legitimitás és törvényes rend érdekében"

egy külön, katonailag rendezett önkénytes csapat szervezését

határozzák el az osztrák kormány részére.

Moyses püspök felterjcsztménye 1861-ben. P. ?vapl. 1861.

291. sz. Ezen felterjesztmény szerint a tótok sérelme az volt, hogy ök,

kik a magyarok beköltözése eltt „ örömteljes mveldési
fokon" állottak, ez utóbbiak által „az ország termékeny la-

pály a i r ó 1 k i s z r í 1 1 a t V á n " (hinc illae lacrimae !) felettök „ a

nemzetiségi egyenjogiiság rovására .... lassanként és rendszeresen kifej-

ldött a magyar hegemónia." E sérelem ürügye alatt a cseh panszlávok

1830. óta fként irodalmilag és némely ev. egyházi közegek által mindent

elkövettek, hogy a felvidéki tótokat a magyaroktól elidegenítsék. A régi iz-

gatások a mozgalmak kezdetén fokozott mértékben újultak meg. Már-

czius óta Liptó, Túró ez, Pozsony és Nyitramegyéket
pánszláv emissariusok járták fel. H u r b á n és H o d z s a, máig is élet-

ben lev ev. lelkészek S t u r-ral kezet fogva, különösen kitüntették ma-

gukat a pánszláv eszmék, a prágai hírhedett kiáltvány (v. ö. máj. 14.)

és a magyar gylölet terjesztésében. Elbbi azonban a hatóságok üldö-

zése folytán késbb elhagyni kényszerült az országot. Ekkor a prágai

szláv gylésen (juuiusban) maga beszélte cl, hogy „önkénytes csajjatok

alakítására hívta fel a szlávokat a magyarok ellen, mert míg ezek ki

nem irtatnak, nincs remény S z 1 á v i a jövendje iránt." Hasonló jó aka-

rattal szólott Stur a német Ausztria ellen, „melynek — úgymond —
már neve is keblét epével és dühösséggel tölti el." (P. H. 1848. 84. sz.)

E szláv gylés központi bizottsága a magyarországi pánszláv törekvé-

seknek ezen kifejezést adja : „A magyarországi szlávok nem lehetnek

többé a magyarok uralkodása alatt. Magyarprszág .... ezentúl csak

egyenl jogú nemzetiségeket fog ismerni. A németek hallgassák ki a tó-

tot tótul. A magyarok is erre kényszeríttessenek országgyléseiken. Kü-

lönben ha harczra kerül a dolog Magyarországon, kijelenti a cseh bi-

zottmány üimepélycsen, hogy a borzasztó polgárháborúban közös rokonaik

mellett fel fognak kelni." (j. m, 91. sz.) E felkelés, mint alább (sept. 18.)

látandjuk, meg is történt. Felvidéki tót testvéreink azonban a pánszláv

izgatók sugalmazásaira átalában nem hajlottak, st a magyar kormány

kívánatára az egész foiTadalom ideje alatt készséggel állították ki iijonez-

illetségeikct. Jlurbán jobbára csehekbl szervezte a maga csa-

patát. Lewartowsky hadnagynak, ki 1849. jun. egy második ön-
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álló tót csapatot vezetett a magyarországi szlávok „felszabadítására," se-

regét szintén az ország határán kívül, Ungai'ísch Hradíschon kellett ala-

kítania.

A máramarosi oláhok „hüségöket nyilatkoztatják

ki a király, haza és nemzet" iránt. Ok magyarajkú polgártár-

saik ellen szövetkezni senkivel sem fognak, s bellök „panszla-

vok soha sem válnak." — annál fogva a magyar minisztérium

részérl a „ráez-illyr befolyás ellensúlyozására" netalán küldend
emissariusra semmi szükségük sincs.

A nyilatkozat P. H. 78. sz. E nyilatkozatot a megye minden oláh

ajkú lakosa nevében M.-S zigethen aláírták : Mihályi Gábor,

M a n n József, J n r k a János, V 1 á d László, Mihályka László, ifj.

Jura György- és M i h á 1 y i Gr y ö r g y, azonban, sajnos, hogy sokan,

kiknek nevében szólt a nyilatkozat, nem maradtak hozzá hívek. Az E r-

délylyel határos vidéken lakó hegyi oláh nép, ó'szre kelve, fenyeget'

hangulatot öltöttj összeköttetésbe tette magát Urb annál, ennek utasí-

tásait úgy éi-tclmezvéu, hogy „minden nadrágos embert fogjanak meg és

akaszszanak fel" (i. m. 198. sz.) A mozgalom nyilt lázadásban is kitört.

A sóbányák veszélyben forgottak. A rakonczátlankodás Borsán érte

tetpontját, hol az oláhok az ujonczozó bizottságnak ellenszegültek, Ur-

bántól p az s urakat (kétfej sas ábra darabka papíron) hoztak, s ki-

jelenték, hogy a „ császár" -ral és az Erdélyiekkel fognak tartani. E fa-

lut aztán Ferenczy hadnagy egy csapat határiTel megostromolván,

erszakosan kényszeríté hódolatra (205. sz,). A katonaság távoztával a

garázdaságok ismét kitörtek, a midn (oct, 28.)Péterfi András r-
nagy szigethi és szabolcsi nemzetrökkel rohanta meg a helyet,

s azt felgyújtatta. (223. sz.) A fbb czinkosok közül pedig késbb né-

gyen felakasztattak. (228. sz.)

Május 11. Csütörtök.

István nádor és kir. helytartó S z e m e r e ellenjegyzése

mellett Hrabovszky János altábornagyot és péterváradi had-

paranesnokot a Kapcsolt Részekbe királyi biztosképen küldi ki,

az ottani törvényhatóságokat, a határrséget és a sorkatonasá-

got hatósága alá rendelvén, s feladatául tzvén, hogy a maga
mellé veend polgári egyénekkel egyetemben a közbátorságra

ügyeljen fel, az elszakadási törekvéseket fékezze és büntesse

meg, s a máj. 10-kén megadott rögtönbirósági hatalmat, a meny-
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uyiben szükségesDek látná, más egyéb bnök fenyitéüére is hasz-

nálja fel.

P. H. 55. sz. A rend. még Pej.-nál 20. 1. E kinevezés kevés sze-

rencsével történt, a mennyiben H. hatalmát nem tudta érvényesíteni és

éreztetni a lázongókkal. J e 1 1 a c i c a kormány c kinevezését azzal a

megvetéssel fogadta, melylyel a többit. H.-nak mindjárt eleintén kijelenté,

hogy ha az országba teendi lábát, életéért sem állhat jót. Majd június

12-én N u g e n t biztosát küldi hozzá, kinek hatósága alá Szlavóniát
és a Határrséget adta, oly kijelentéssel, hogy H. is neki (N u-

gentnek) tartozik engedelmességgel. (P. H. 84. sz.) H. tiltakozott e

furcsaság ellen, de parancsainak teljességgel nem tudott foganatot sze-

i-ezni. Az egj-es hatóságok olynemü tüntetéssel éltek, mint péld. Zág-
rábmegye, mely azt határozta, hogy ha H. a Kapcsolt Részek és a

szerbek dolgába fegyverrel fogna beavatkozni , a bán által kihirdetett

rögtönbiróság alá essék. (1 19. sz.) — Mészáros (M. Szab. Elöj.)

H.-it a horvátokkal eleitl fogva egyetértnek, st -áruló "-nak mondja,

azonban erre nézve semmi tényleges bizonyítékot .sem említ. Annyi fény,

hogy biztosi minségében kell erélyt és gyorsaságot nem fejtett ki, s e

miatt vele a m. kormány sem volt megelégedve, azonban a bécsi had-

ügyminiszterség sem volt, annyira, hogy öt elfogatása után a cs. k. hadi-

törvényszék 5 évi börtönre itélte ;
—^ s ez tán indokul szolgálhat arra.

hogy mi legalább ne gyanúsítsuk.

A báni értekezlet Zágrábban feliratot intéz a

Fölséghez. E szerint a háromegy kiráh'ság nem eugedelmesked-

hetik a magyar minisztériumnak, mert az „a szláv nemzet iránt

ellenséges elemekbl, a (horvát-szlavon-dalmát) királyságok min-

den befolyása nélkül alakult, erkölcsi kényszer folytán állítta-

tott fel. ... az osztrák monarchia közös kapcsából való tökéle-

tes elszakadás magvát hordja magában," s a pozsonyi törvények

még ki sem hirdettettek a Kapcsolt Részek gylésén. A közbá-

torság fenntartása czéljából szükség volt a bán erélyes rendsza-

bályaira (v. ö. apr. 27.), s a magyar kormánynak nincs igazsága,

midn a bánt és a horvátokat jogaiktól megfosztva, egyszer-

smind mint honárulókat, felségsértket és gonosztévket akar-

ja megbélyegezni, holott alattvalói hség dolgában a horvátok,

kik közül most is 40 ezerén vérzenek Olaszorszá gban a trón-

ért , feljebb állanak a magyaroknál. Kéretik a Fölség, hogy ne

bocsásson ki oly rendeletet, s ne engedjen meg oly kormányi lé-

péseket, melyek J e 1 1 a c i é intézkedéseivel ellenmondásban ál-
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lanának, st inkább addig is, míg a tartományi gylés szabályoz-

ná a belügyeket, adjon neki „legkorlátlanabb teljhatalmat, min-

dent intézni és végezni, mit ö a rend és nyugalom 'fenntartására

s a nemzeti érdekek biztosítására ezen királyságokban szüksé-

gesnek véleud, - miután „ez az egyetlen mód a hazát a féktelen-

ségtöl és a fenyeget polgárháborútól megmenteni." Ha ezen

kérelem teljesítését ..a magyar (magyárisch) ellenfelek" meggá-

tolnák, „nem marad egyéb hátra, mint a törhetetlen jobbágyi

hséghez való változatlan ragaszkodásunkhoz képest nemzeti és

politikai létezésünk megrzése végett saját elhatározásból mind-

azon lépéseket megtennünk, melyeket a körülmények szüksége

és kényszere parancsolni s az önfenntartás ösztöne sugalni fog-

nak." Sajnosán veszi, hogy a márcz. 25. nemzeti gylés halaszt-

hatatlan kérelmei sem teljesíttettek. V. ö. máj. 6.

Az okm. Pej-nál 14—18. 1.

Május 13. Szombat.

Szerb nemzeti gylés vagyis Skupstina Karlovi-
c z n. A gylést ünnepélyes isteni tisztelet elzi meg, melyen

Kaj acic érsek a lelkészek által vezetett több ezer fre men
szerb néptömeg és számtalan ez alkalomra érkezett szervián eltt

beszédet tart ezen tárgyról, hogy „a szerb nemzet megvál-
tásának napja elérkezet t," s az si dicsséget most

vissza kell állítani. Ezután — az érsekilak udvarán— felmutatja

és felolvastatja a szerbek számára kiadott 1690. és 1691. kirá-

lyi kiváltság-leveleket, s népszónokok megmagyarázzák a soka-

ságnak, hogy azon okmányokban igért szabadalmakat, mink

:

a pátriárka- és vajdaválaszthatás és nemzeti önkormányzat, a

népnek soha sem adták meg. Ekkor a tömeg mindkét méltó-

ságot helyreállítja, s pátriárkának R aj a c i c József érseket, vaj-

dának pedig S u p l i k a t z István határr ezredest kikiáltja. A
g'ylés elnöke R a j a c i c.

S e r b. B e w. 70. és köv, lap. — V. ö. Die am 1. und 3. Mai
zu Karlovitz abgehalteue Serb. Xationalversammluug. Von einem recht-

glaubigen Vaterlandsfi-eunde. Belgrád, 1848. (Ez utóbbi munka je-

len sorok írója eltt csupán czíméröl ismeretes.) P, H. 63. 69. sz. — A
szerb forrongás els kitöréseit apr. 20., 24. és 26-án láttuk, oly tények
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kiséretében, meljekböl inagyar-ellencs fajgylölet ós földfoglalási com-

iiiuiiisticus vágyak tntek elö. A szerb papság már évek óta panaszko-

dott vallási elnyomatás felöl , s e bajt a magyar nemzeti ellenzéknek

tudta be, s ily módon a vallási rajongás tüzét oltotta be a könnyen fel-

lobbanó tömegbe. A külföldi szerviánokkal való gyakori érintkezés, s a

magyar és hon'át függetlenségi törekvések szemlélete folytán pedig nem
sokára mindenekeltt a faji érdekek s a szabad nemzetiségi eszmék nyo-

multuk eltérbe, noha a nép a mveldésben sukkal bátrabb állott még,

hogysem ez eszmék valódi értékét megitélhette volna. A szerb mondák s

a népballadák mesés hsei, azon nemzeti énekek, melyek egy hajdani

nagy szerb birodalom korára és dicsségére vezettek vissza, a nemzetiségi

érzelmek fellobbantására igen alkalmas eszközök valának, s a nemzeti

gylésre is ily dalok és balladák éneklése közben gyülekeztek a csopor-

tok. A rácz papok helységrl helységre járták a Bácskát és Bánságot,

terjesztvén és szitván minden kigondolható eszközökkel a független szerb

nemzetiség eszméit s az eddigi elnyomók, a magyar elem elleni gylöle-

tet. E végre ábrák és festmények is használtatlak a legaljasabb szerke-

zettel. A Versecz vidékén használt efféle képek egyikén péld. „az ördög

szörnye eltt Magyarhon 3 fia áll , nyaka körül fzött kötéllel , ki ket,

midn Ratthyányt, Kossuthot, Klauzált stb. emlegetik,

fojtogatja" stb. (67. sz.) Ekkép a nép, mely a márcziusi mozgalmak els

hírére saját ösztönét követve, a magyarral testvéresülni vágyott (S. Bevir.

50.), csakhamar a legféktelenebb dühösségre ln ingerelve irányunkban.

— A nemzeti gylést óriási néptömeg kiváuságára némi vonakodás után

hitta össze R a j a c i c, a B á n s á g, B aranya, Szerem, H a t á r-

rség, S z 1 a V u-Hoi-vátország „minden igaz hit szerb községét"

felszólítván követek küldésére. Csernovics azzal vélte bevághatni a

gylés útját, hogy Újvidéken, hová eredetileg hirdetve volt, rögtöu-

biróságot hirdetett. Hanem ekkor az éraek áthitta magához Karloviczra

népét. — A mi már a magyarhoni szerbek politikai állását, ^s történelmi

és jogviszonyait illeti, k hazánkban nem képezhettek és nem is képeztek

soha államot az államban. Midn a törökök által szorongatott szerbeket

seink saját hazánk területére vendégszeretettel befogadták, nem adhat-

tak nekik nagyobb jogokat, mint a minvel maguk is bírtak, s valóban

Csernovics Arzén települ népe számára 1690-ben és azután kia-

dott oltalom-levelek csak annyit ígérnek a ráczoknak, hogy „a hol lete-

lepedtek és elhelyezkedtek," egyházi önkormányzatuk lesz és saját ható-

ságaik alatt élhetnek, a mennyiben az ország törvényeivel összefér. By
saját hatóságok alatt éltek akkor azon a részen a többi néptörzsek is,

u. m. a bolgárok, németek és francziák is , kik azonban a ráczokkal

együtt közvetlen a bécsi kat. kormánytól függöttek, törvényeink sérelmére.

E külön hatóságok szervezését azon körülmény igazolá, hogy a háborús

idkben a megyei kormányzást szervezni és fenntartani nem lehetett. De
már az 17 41: 18. életbelépteti a megyei igazgatást aBácsBánságban
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is, 8 az 17 7 1). D tí c 1 a r a t r i u m 1 1 1 y r i c u in, mely a ráczok szaba-

dalmait biztosítja, egyszersmind azt is kimondja, hogy „ezen nemzet

clerusl'ival együtt, miként az ország egyéb lakosai, elsben a

provinciális magistratusoktól és helyhatóságoktól , azután a m. k. ud%'.

kanczelláriától fog függeni." Egyébiránt a törökök által a kossovoi
csatában (1498.) megsemmisített nagy szerb birodalom, s a hajdani ón-

álló nemzetiség reminiscentiái már régebben is indított arra egye? ma-

gyarországi szerbeket, hogy itt nekik, bár azon a részen, a hol laknak, szét-

szórva, s a többi népfajokhoz mérve kisebbségben vannak, független szerb

vajdaságot kellene alakítaniuk. így a Bánság kihasítása már az 1790.

azerb nemzeti zsinaton indítványoztatott. Tököli Száva azonban, a ki-

tn szerb hazafi, „lehetség nélküli rajongás "-nak nevezé azt. „Valamint

most — úgymond — úgy hajdanta is be volt Magyarországba kebelez-

ve a temcsi bánság, kikebelezése ellenkezik az ország törvényeivel, a ki-

rály hitlevelével s még a mi kiváltságainkkal sem egyezik meg. . .
. . T>e

tegyük fel, hogy a temesi bánság kihasítása lehetséges volna, vájjon mi-

féle boldogság háramolnék onnan reánk ? Vélitek-e, hogy a törvényho-

zás egyedül rátok fog bízatni ? Remélitek e, hogy a közterhek viselésé-

tl meg fogtok menekülni ? Hiszitek-e ; hogy nagyobb jogokat nyertek,

mint a mennyivel Magyarország bir?" stb. (E beszéd s a szerbek viszo-

nyai átalában tüzetesen Szalayuál „A Magyaror. Szerb Telepek."

Pest. 1861. és Magyarország. Szerk. Pompéry. 1S61. 24. 25.

32. sz.)

Május 14. Yasáriiai).

István uádor és kir. helytartó S z e m e r e ellenjegyzése

mellett megparancsolja H r a b o v s z k y biztosának, hogy miu-

tán J e 1 a c i c a május 10. rendeletnek nem engedelmeskedett, s

bár hivatalába sincs beigtatva, ennélfogva törvény szerint hatósá-

got sem gyakorolhatna, mindazáltal idöközileg kibocsátott rend-

szabályaiban „törvénytelenséget törvénytelenséggel tetéz'' : hir-

dettesse ki a Kapcsolt Részekben, hogy ezután J e 1 i a c i cnak

engedelmeskedni nem szabad, s mindenki csupán a Hrabovsz-
ky, mint kir. biztos rendeleteitl tartozik függeni. Ezenkivül hir-

dettesse ki mindenütt a rögtönbiróságot, a J e 11 a c i c által kine-

vezett hivatalnokokat a hatalomgyakorlásról tiltsa le, s a törvé-

nyes hatóságokat állítsa \'issza, Jellacicot pedig foszsza meg

kat. tisztségétl, fogassa hütlenségi perbe s bntársaival együtt

a fenyitö törvény kezébe szolgáltassa át, maga ideiglenesen min-

dennem polgári és kat. hatalmat kezébe vévén , s a határörö-
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ket a magy. kormány méltányosságáról és kedvezményeirl biz-

tosítván.

P.H. 6'2.sz.— A máj. lO.rondelet elküldésekor meghagyatott J e 11 a-

c i c n ii k, hogj' a reudelet vételétl számítandó 3 nap alatt futár által tu-

dósítást küldjön Pestre, annak miként teljesítése felöl. J. tudósításának

kimaradása szolgáltatott alkalmat a fentebbi parancs kibocsátására. Ez

a nádornak újabban tudomására jutott törvénytelenségeket igy sorolja

elö. _P o z s e g a-, V e r ö c z e- és Szeré m megyékben , melyek még

a törvényes bánnal is csak felebbezési és ország-kapitányi viszonyban

állanak, a hatósági felsöbbséget jogosítatlauul megragadta ; tisztében ma-

ga sem lévén megersítve, mégis Horvátországban fispánokat nevezni és

igv a fejedelmi hatalmat elsajátítani merészkedik, a hivatalnokokat, ha-

tóságokat és tisztviselket a törvény, a helytartói parancsok, a miniszte-

ri rendeletek iránti engedelmesség alól felmenti, söt épen és egyenesen

az engedelmeísek ellen büntetéseket szabni bátorkodott , az országos

kincstár részleteit letartóztatja, a hatóságok pénztárairól st a korona jö-

vedelmeirl is rendelkezni merészel, és ezen törvényellenes bitorlásokat

Fiume kerületére is kiterjeszteni törekszik."

A magyar kormány István nádor és kir. helytartó s

Batthyány miniszterelnök aláirásával Pázmándy Dénes-

nek és Szalay Lászlónak megbizó levelet ád, hogy mint Ma-

gyarország meghatalmazottai, menjenek a f r a n k íu r t i alkot-

niáuyozó gylésre, s ott Ausztria viszon y át Németor-
szággal, a mennyiben Magyarhunt is érdekli, vitassák meg,

gyzzék meg a német képviselket a fell, hogy ök a magyar

nemzetiségben legfbb és legbiztosabb szövetségesökre fognak

találni, hogy Magyarország a német elemben nem olvadhat fel,

mert Így elkorcsosulva, Németországnak sem tenne hasz-

not, saját határai közt pedig elcsenevészne, — adják továbbá

tudtul, hogy „Magyarországot kellemetlenül érintené, ha az

osztrák monarchia oly módon alakíttatnék által, miszerint a bi-

rodalom azon tartományai, melyek eddig a német szövetséghez

tartoztak, szláv álladalmakká alakíttatnának. ... Ez által ögy

már is óriási hatalom túlsúlya még növelteinek, azon hatalomé,,

melynek növeked befolyása Európa nyugati álladalmaira Ma-

gyarhon fennállását annyira veszélyeztetné, hogy ha Németor-

szág az ausztriai birodalomnak ilyszeríí átalakítását saját érde-

ke ellen létre jni engedné, Magyarhon kényszerítve volna szö-

vetségeseit a német birodalmon kívül keresni." A Magyar- és Né-
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metország közt kifejtend politikai viszony lesz irányadó keres-

kedelmi tekintetben is.

A megbízó levél Szi l.-nál Forr. T. 51. 1. C sengerinél Magy.

Szón. és Stat. 552. 1. és a P. N a p 1.-ban 1861. 231. sz. A követség ok-

mányai együtt láthatók S z a 1 a y ezen mürében : „A frankfurti magj-ar

követaég hivatalos okiratai" Zürich, úgy szintén Korn-nál Neus. Chro-

nik íler Magy. Hamb. 1852. II. 217—240. 1. (Majl. II. 73. 1. szerint).

— A dolog elzményei röviden ezek. Az osztrák birodalom szláv népei

eg\- május elején kelt pan-szláv kiáltványban május 3 l-re szláv nemzeti

gylésre voltak meghíva Prágába. A kiáltvány tanácskozási ftár-

gyul a birodalomban szétszórt szlávok egységét és nemzetiségük meg-

szilárdítását tzte ki s féltékenységet árult el a frankfurti parlament ál-

tal netalán létrehozandó német egység iránt. Magyarország szláv törzs

lakosai éjszakon úgy mint délen, elárasztva lnek ezen irat példányaival,

melyek kivált az illyrek és ráczok közt gyiíjtó hatást gyakoroltak, minek

bizonyságára itt csak azt említjük meg, hogy midn a késbb megnyílt

zágrábi tartományi gylés a karloviczi skupstina példájára elhatározá,

hogy magát Prágáb an képviseltetni fogja , a magyar nemzetre vonatko-

zólag azon kifejezéssel élt, hogy „nem nézheti el közönyösen , hogy egy

jövevény (Fremdling) a szláv testvéreket elnyomja." (A végz. Pej.-

nál 36. 1.). Ily körülmények közt kormányunk sem maradhatott tétlen.

Azon kívül, hogy a kiáltványok terjesztit szemmel tartatá. Batthyány
utasította Etízterházyt, kijelenteni a bécsi miniszterinmnáJ, hogy a

magyar kormány oda fogja irányozni törekvéseit, hogy a máj. 3 l-re

hirdetett összejövetel, melyre a hazánkban lakó szlávok is hivatalosak,

pánszláv jellemét vesztve, csak mint a cseh nemzet tartományi gylése
létesülhessen, s hogy azon fleg a gallicziaiak meg ne jelenjenek, mi az

által érhet el, hogy ha a gallicziaiaknak a beldolgaikban már a magya-

rok által is sürgetett önállás és függetlenség megadatik. (B, átirata P.

H. 62. sz.) Ezen kívül természetesen felmerült a minisztériumban azon

eszme : nem lehetjie-e a fraukturti parlamentet magunknak szövetségesül

megnyernünk ?" Frankfurtban, miután a cseheket nem tudták rá-

venni arra, hogy lemondva szeparatisztikus törekvéseikrl a német par-

lamentben képviseltessék magukat a pánszláv törekvések ellensúlyozásá-

ra, szintén szükségesnek tartották a magyar nemzetiséggel kezet fogva

haladni, s május 3-án, midn a cseheknél tett meghiúsult kísérlet ered-

ménytelenségérl Schilling jelentését beadta , ez többek közt igy

szólott : „Minthogy pedig a magyarok, kik ellen prágai emisszárius által

a tót és illyr népség a mészárlásokig felingerelve van, végveszélylyel fe-

nyegettetnek, szükség velk szövetségre lépni, hogy a szláv lázadások,

melyek Illyriábau, Szerbiában, Boszniában és Buko-
V inában szintén prágai vagy orosz bujtogatok által élesztetnek s már
kitörés pontján vannak, korán elnyomathassanak". (P. H. 59. sz.) E sze-

rint a pánázláv törekvések elleni kölcsönös védelem érdeke volt alapja a
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hazánk és Németország közt létesítend szövetségnek. P i 1 1 e r s d o r f

osztrák miniszter máj. 20. helybenhagyta a magyar követek meghizó le-

velét és utasításait, 8 P á z m ú n d y és S z a 1 a y máj. 25. a frankfurti

g^-iílésou nagy kitüntetéssé! fogadtattak (72. -sz.). Mindazáltal e követség

eleitl fogva nagy szálka volt a reactio szemébon, maga a bécsi minisz-

térium csak Ímmel-ámmal trte, késbb pedig hivatalos lapjában már

kereken ki is mondta, hogy a magyar minisztériumnak nem volt joga

Frankfurtba meghatalmazottakat küldeni, miután „követségeket csak ki-

rály vagy országgylés küldhet." (P. H. jun. 30. vagyis 95. sz.) A bé-

csi minisztérium azonban nem tudta, hogy e követküldés törvényes szo-

káson alapult, hogy az 1655: 17. 50.; 1G35: 5.; 1613: 43. szerint a

portához, L e n g y c 1 s z á g b a, s épen a német birodalmi gylésre is

rendeltettek magyar tanácstól magyar követek, s nem akart rá emlékez-

ni, hogj- a megbizólevelet a nádor irta alá, ki az 1741 : 9. szerint a ki-

rálynak távollétében helytartója s az 1848 : 3. szerint végrehajtói telj-

hatalommal birva képviseli a királyt. De akkoriban a vádat a lomha szer-

kesztés s szollem nélküli Közi ö n y észre sem vette, a Pesti Hirlap
pedig meg nem czáfolta. (A frankf. követség ügyét 1. tov. aug. 18.)

Május 15. Hétf.

István nádor, kir. helytartó, Eötvös ellenjegyzése

mellett megrendeli K a j a c i c érseknek , hogy a g. n. egyesültek

máj. 27-re K a r 1 o v i c z r a rendelt egyházi gylését (1.

apr. 20.) a közelebb lefolyt „kikindai gy^iszos események" követ-

keztében jun. 27-kére elhalasztva T e m e s v á r o n tartsa meg,

állambiztos Csernovics Péter levén. V. ö. j u u. ?».

P. H. 58. sz.
j

I

A szerb nemzeti gylés K a r 1 o v i c z o n határo- |

zatilag kinyilatkoztatja, hogy „a szerb nemzet politikailag sza-

bad és önálló nemzet az osztrák ház és Magyarország közös ko-
|

rónája alatt,'' s hogy a Sze rémség rvidékével, Baranya,
j

Bácska, a becsei és csajkai kerülettel, a Bánság határörvi- l

dékeivel s a kikindai kerülettel az önálló szerb vajdasá-

got képezik, mely politikai szövetségben álland a horvát-szla-

von-dalmát királysággal. E szövetség foganatosítása végett a
'.'

nemzeti gylés egy fbizottságot (odbor) nevez ki, mely szükség |

esetére a skupstinát összehívhatja, kebelébl pedig egy állán- ''

dó választmányt alakítaud K a r 1 o v i c z o n a nemzet kivánatai-

nak és sérelmeinek eligazítására és a skupstina elé terjesztésé-
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re. Ezen fbizottság felhatalmaz tátik arra is, hogy a pátriárka és

pénztárnokok egyetértésével a czéljaira szükséges költséget a

nemzeti pénztárból felvehesse, s hogy a nemzet keblébl küldött-

séget nevezzen ki, mely a skupstina határozatait és kivánatait

a Fölségnek és a horvát tartományi gylésnek megvigye, s a

nemzetet a prágai szláv gylésen is képviselje." Végül határozat-

ba megy, hogy a máj. 2 7 -re kitzött egyházi gyülekezet ne tar-

tassék meg. A skupstina még ezen nap feloszlik.

Serb. Bew. 77— 81. 1. (hol a határozatok.) (V. ö. P. H. 63.

69. sz.).— Cseruo\ics, kit Pestrl erélyesebb fellépésre sürgettek, s ki Pes-

tet ágyukért és katonaságért sürgeté meg (P. H. 57. sz.), a karloviczigy-
lés dolgairól tudomást nyervén, azokon maga is megdöbbent. Máj. 16-án

felszólítja R aj a ci c ot, hogy törvénytelen állásáról (a bizottság föel-

nöksége) mondjon le, az odbort oszlassa fel, s a határozatokat semmisítse

meg. A „pátriárka" az iratot átadja a bizottságnak, mely azt nyilváno-

san megégeti. Máj. 18-án a bizottság az eddigi alelnököt, a 28 éves

Sztratimirovic György huszárhadnagyot választja meg elnöké-

nek, aztán küldöttei által községenként albizo ttságokat állíttat , melyek

az eddigi községi hivatalok megszntével a végrehajtást kezelték, s szi-

gorú engedelmességgel tartoztak, és hogy tekintélyét növelje, önhatalmú-

lag ezen czímet vette fel : „A szerb vajdaságot ideiglenesen kormáuj-zó

fbizottság." (1. tov. jun. 12.)

Román nemzeti gylés B a 1 á s f a 1 v á n. Az er-

délyi fökormányszéktöl e nai)ra engedélyezett papi gylés, mely-

re mintegy 15 ezer oláh sereglett össze, magát nemzeti gylés-

nek nyilvánítja, s aztán I. Ferdinánd osztrák császárnak

(de nem V. Ferdinánd magyar királynak) hséget esküdvén, osz-

trák és orosz zászlók alatt több napon (máj. 15— 17.) át tanács-

kozik, minek eredménye lön, hogy a nemzet 10 pontból álló kí-

vánalmainak Bécsbe és Kolozsvárra vitele végett küldöttségek

neveztetnek ki. A gylésen szóvivk S a g u n a András erdélyi

g. u. e. püspök, M i k á s, P a p Sándor és B a r n u c z. Állandó

nemzeti bizottság rendeltetik Balásfalvára. A kiváualmak pedig

ezek. 1. Nemzeti egyenjogúság. 2. Az oláh egyház önkormány-

zata, az uuitus és a nem unitus felekezetek közti válaszfal s a

külön elnevezés megszüntetésével és Balásfalván érsekséggel. 3.

Az urbériség és dézma töröltessenek el kárpótlás nélkül. 4. Ipar-

os kereskedelmi szabadság a czéhek és külvámok megsznteié-

Szeremlei, Jlagjaror. Króuihája. •
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sével. 5. Az oláh juhászok ketts adója sznjék meg. G. A bá-

nyatized töröltessék el. 7. Korlátlan szólás- és nyomtatási sza-

badság. 8. Népgylések és egyesületek ne korlátoltassanak. 9. Es-

küdtszékek. 10. A végvidéki katonasággal kapcsolatban felállí-

tandó nemzetrségnél tisztségre csupán románok alkalmaztas-

sanak. 11. „A hajdan románoktól birt és most más kézen lev
földek amazoknak adassanak vissza." A románok sérelmei or-

vosoltassanak. 12. A román papokat az állam fizesse. 13. „Elemi

tudós, ipar- és katonai iskolák a románok számára államköltsé-

gen állíttassanak ; de a tanárok a nemzet által választassanak."

14. „Adót és közterhet mindenki aránylag fizessen." 15. Uj alkot-

mány, új büntetököuyv a szabadság, egyenlség és testvériség

alapján. 16. Az unió kérdése addig ne tárgyaltassék, mig a tar

tományi gylésen a román' nemzet is alkotmányosan képviselve

nem lesz.

Közi 4. 5. 8. sz. P. II. 59. (34. 6G. 84. sz. A gylés jegyzö-

könyve még Köv. Okm. 17— 24. 1. V. ö. Függ. I. 44. 60. 1. K ö v.

E. T. 28. és köv. 1. Kemény G. Nagy-Eny ed Vesz. 27— 30. 1.

A természettl jószív és jámbor, de tudatlan és ingerlékeny erdélyi

oláhság, mint erre késbb is vissza fogunk térni, a szász bureaucruták s

néhány önz oláh fnök bujtogatásainak esett áldozatul, midn a fenteb-

bi nem;íeti g3-üléssel a törvényes átalakulás útjába akadályt gördített.

Mint láttuk, már apr. 30-án tartatott B a 1 á s f a 1 v á u népgylés, mely a

fentebbi nemzeti gylés napját kitzte, s tíinácskozási tárgyairól intézke-

dett, azonban a magyarok és az unió irányában testvéries rokonszenvez

hangon nyilatkozott. A rövid idköz s a gylés folyama alatt azonban

nagy változáson mentek át a kedélyek. A szászok, a magyar faj zsarnoki

elnyomására hivatkoztak, mely alatt oly sokáig maradtak az oláhok. Az

aldunai tartományokból az orosz propaganda küldöttei, kik némely oláh

fnökökkel már régibb id óta összeköttetésben állottak, járták fel a ro-

mánokat, s ezek közt terjesztették azon eszmét, hogy a külön nemzetisé-

geknek, s így az oláhoknak is külön kormányt saját területtel kell ké-

pezniök, annyival inkább, mert Erdély földe az övék s a vezérszerep ott

ket illeti. (Hasonló eszmét terjesztettek, Lemény Bráu és fársjii

még az 1863. erdélyi tart. gyülekezeten is — lásd P. Napi 1863.

sept. 1. sz. — állítván, hogy Erdélyben 105— 1459. K. u. az oláhok

voltak uralkodó nemzet, s Árpád idején is csak szövetkezett, nem pe-

dig hódított nép valának, a mit azonban Béla Névtelenje — 24
— 2 7. fej. — sehogy sem látszik megengedni.) A hiszékeny oláh nép

csakhamar egészen átengedte magát e benyomásoknak, annyival inkább,

mert jobbára szegény és bárdolatlan lévén, természetes irigységgel né-^
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zett a magyarra, melybl jobbára földesurai és hivatalnokai is kerültek,

8 mert tagadliatatlan, hogy nz erdélyi töivéuyiár csak a székely, szász

és magyar uemzetiségekct ismerte el , az oláhokról pedig némely helyt

kimélctlen kifejezésekben nyilatkozik, „alacsony voltukat" hányja sze-

mökre, s még az öltözet bizonyos nemét is eltiltja tölök. A törvényho-

zás e kinövéseit, mikre különben régibb idkben maguk az oláhok adtak

okot, emberemlékezet óta senkinek eszébe sem jutott foganatosítani, s

azok tényleg semmi jelentséggel sem birtak , miután az oláh nemes

mindazon eljogokban részebalt, melyekben a veiök hason állású magyar,

székely és szász , a magyar jobbágy pedig épen azon mértékben volt

szolga, melyben az oláh : mindazonáltal, miután a törvényhozás semmi

tekintettel sem volt az oláhok nemzetisége iránt, s a n e. hitek (miut-

egy 600 ezer oláh) törvény szerint ki voltak zárva a iiivatalviselhetés-

böl, e körülmény is befolyt arra, hogy ama lázas napokban a néptömeg

eltt a magyar faj zsarnoksága bebizonyítva legyen, s az oláh népben,

mely anyagi terheinek könnyítésével és vallási egyenjogúsításá-

val megelégedett volna, oly szenvedélyeket és vágyakat ébreszszeu; me-

lyek késbb a legféktelenebb rakonczátlanságokuak lnek szül okaivá.

Az els kihágásokra a robot ügye adott alkaloiat, melyet a márcziusi

mozgalmak hirére az oláh nép átalában megtagadott. Némely földesurak

ekkor karhatalommal kényszerítették a jobbágyokat kötelességeik telje-

sítésére, mi az elámítottaknak annál keservesebben esett, mert bujtoga-

tói azt hitették el velk, hogy a császár már több év óta eltörölte a

robotot, hanem a magyarok nem hirdették ki a Fölség rendeletét. A tö-

megbe igy oltatott belé azon eszme, hogy a zsarnokságot csak a ma-

gyar faj kiii'tásával leliet megszüntetni. E tekintetben M i k á s Ferencz

ügyvéd és Pap Sándor táblai irnok rendkívül szenvedélyesen izgattak.

(Az oláh dolgokat lásd tovább aug. 19., sept. 16.)

Bécsben f o r r o n g á s. A nemzetörök, bár felsbb hely-

rl szétoszlásra szóiíttattak, fegyveresen tanácskoznak a politi-

káról. Az apr. 25. alkotmány; mint nem kielégít, elvettetik. Ata-

lános szavazatjog s a felsház eltörlése e nap vívmányai. F e r-

dinancl császár (a máj. 17. miniszteri tudósitvány szerint)

„egészségi tekintetbl'' elhagyja székvárosát.

P. H. 59. 63. sz. A császár máj. 20-án nyilatkozatot bocsátott

„népeihez, melyben elmondja, hogy „egy rendzavaró töredék .... t
szabad tetteiben korlátozni akarta," s azért távozott el, mert nem akart

katonai erszakhoz nyúlni. U nem kívánja a márcz alkotmányt vissza-

vonni, a nép törvényes úton nyilatkozó kiváuatait meghallgatni kész, csak

hogy ezek „ne egyesektl fegyveres kézzel csikartassanak ki." (A nyil.

68. sz.) A bécsi mozgalom hírét a magyar politikai körök nagy meg-

döbbenéssel és kedvetlenül fogadták (v. ö. máj. 19.) A pesti forgalom-

7*
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ban íiz osztrák nemzeti bauk jegyei ismét akadozni kezdtek, ugy hogy a

helybeli kereskedelmi testületek és a pénzügyminiszterség ismét szüksé-

gesnek látták kinyilatkoztatni, liogj' a bankjegyek iránt a bizodalniat-

lanság alaptalan. (U. o. és 65. sz.)

Május 16. Kedd.

Az els honvédek. Batthyány Lajos mi niszter-

eluök ésBaldacci Manó ezredes s az országos nem zetörsé-

gi haditanács elnöke, felhívjál^ a hazatiakat, hogy miután „ma-

gyar hazánk híthatárán veszélyes felhk tornyosulnak/' s a tör-

vényparancsolta nemzetrségen felül egy 1 ezer fbl álló „ren-

des nemzetrség" felállíttatása haladéktalanul szükséges, seregei -

jenek zászlók alá a honfiak „a királyi trón, haza és alkotmány

védelmére." Feltételek: 3 évi szolgálat, 20 pfrt foglalópénz, s

közlegénynek 8, tizedesnek 16, rmesternek 24 peugkrból álló

napidij (azaz kétszerte nagyobb zsold, mint a sorkatonaságnál.)

Másnapról egy felhívás intéztetik a sorkatonákhoz is, melyben

szolgálatban lév vagy nyugalmazott tisztek, s a kiszolgált ka-

tonák rmestertl lefelé, szintén felszólíttatnak a belépésre, kilá-

tás adatván az elléptetésekre s minden egyéb kedvezményekre,

melyekben a rendes katonaságnál netalán számithatnának. A
havi dijak ezek. Alhadnagy 30, fhadnagy 40, százados 80, r-

nagy és zászlóalji parancsnok 130, forvos 50, alorvos 30 pft.

P. H. 58, G2. 64. sz. E felhívás következtében alakulnak katonai

törvények és hadi fegyelem mellett az 1— 10. honvédzászlóaljak, habár

a felszólításban ez a szó „honvéd" még nincs benne. Eleintén „rendes

nemzetrség" használtiatott, majd Kiss Károly indítványára Kisfaludy

egyik versébl választatott a „honvéd" szó, mit kezdetben „honvéd se-

reg" (hivatalos közi. i. m. (54. vagyis máj. 24. sz.) és ,,honvédi nemzet-

öi'sereg'" (máj. 26. sz.) összetételekben használtak.

Z á g r á b m Q'^ y a kis gylésén, J e 1 1 a u i c bán levele ol-

vastatik fel, melyben megparancsolva van, hogy „miután önállá-

sunk életérl van komoly szó . . . elkerülhetetlenül szükséges,

liogy a . . . jogaink s nemzeti szabadságunk ellen intézett megro-

hanások elhárittassanak," e végett a fegyverfogható önkéntesek

összeirassanak, elkészületek tétessenek, hogy ha szükséges le-

eud „a nemzeti hadsereg és a tömeges felkelés" is kivezettethes-
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sék. Ezenkívül megrendeli a bán, hogy a házi- és hadipénztár

készleteit rendelkezése alá adják. A nádor és a miniszterek

arczképeik macskazene kíséretében ujolag megégettetnek.

Jeli. levele P. H. 70. sz. v. ö. 66. sz. A bán különös gondot

fordított a közpénztárakra, mint ezt már Batthyány is észrevette (1.

máj. 14.). így máj. 27-én Mitrovitzon és Zsupanjenben a

só- és harminczad pénztárakat katonai erszakkal foglaltatja le s azok-

ból mintegy 40 ezer pfrtot eltulajdonit (71. sz.) Hasonlót cselekszik

Rajovaszellánis. Septemberben Theresováczon (164. sz.)

Eszéken és Fiúméban (165. sz.) St június elején még a steyer

pénztárakról sem feledkezett meg (77. sz.) Máj. 27-röl azonban az Oest.

Zeit.-nak ^legnagyobb bizonyossággal" írják Zágrábból, hogy „mi-

óta a bán ö nagyméltósága hivatalát folytatja, legkisebb lépést sem tett

olyat, mirl felsbb helyre hivatalos jelentést nem tett volna, és mostanig

egy lépése sem roszaltatott." „Goromba rágalom" véli a Pesti Hírlap,

honnan (73. sz.) az idézetet vettük. Május 28-án pedig B r ó d r ó 1 Ír-

ják Pestre, hogy J e 1 1 a c í c egy császári herczegtöl ,.íratot bir, mely-

ben meghagyatik, hogy ö Felségének bármi parancsa érkeznék is hozzá,

azt ne teljesítse." (T7. o.)

Május 1?. Szerda.

A „szerb n e m z e t" kiáltványa az „0 1 á h nemzet"-
hez. ,.Llött a szabadság, egyenlség és testvériség órája.'" A
szerb és oláh nemzetiség ekkorig üldöztetve és elnyomatva élt.

A ..magyarismus" mint egy „megásottuagyborzasztó sir fenyege-

tett minden nemzetiséget'' elnyeléssel. Ámde a haladó idö neto-

vábbot kiáltott. A szerb már szabad és független nemzetnek nyil-

vánltá magát, vajdát és pátriárkát választott. Léjijen az oláh is

r,a világ többi nemzetei közé.'"

A kiáltv. Közi. 3. sz. Hasonló szellem külön felhívás intézte-

tett májiis 22-röl „a német polgárokhoz" (1. e. Serb. B e w. 87. 1.) s

egy elég barátságos hangú szózat „a magyar ajkú polgártársakhoz" (1.

e. Közi. 9. sz.), melyben már nincs szó „a magyarismus sírjá"-ról, st
ellenkezleg ilyen hely fordul el : „A szerb nemzet hivatva érzi magát
a népek életének egy magasabb eszméjét létrehozni és foganatosítani,

melyet az eddigi szkkebl fejedelmi politika elnyomott"

(érti a nemzetiségi egyenjogúságot.) E szózat így végzdik : „Éljen a
császár és király Ferdinánd I Éljen a mi igazságos ügyünk ! Éljenek ma-
gyar polgártársaink és szent jogaik. Karlo\iczán az 1848. máj. IC—22.'^
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Május 19. Péutek.

A magyar minisztérium tudatja a közönséggel és

hatóságokkal, bogy a Fölség Bécsbl eltávozott (1. máj. l.),

de meg vau bagyva Eszterházy miniszternek, bogy a ki-

rály után induljon, s bárból állapodandik meg, folyvást mellette

maradjon, s a magyar nemzetnek bozzá bü ragaszkodását tolmá-

csolván, kérje meg, bogy családjával együtt jöjjön közénk, s te-

gye át Buda-Pestre állandó lakását. Felszólittatnak egyszersmind

a boníiak, bogy a fenyeget veszélyek közt legyenek egyetértk,

ö a minisztériumnak nyújtsanak kezet a baza megmentésére az

által, bogy a honvédsereg alakulhatását elsegítik s vagyonuk

egyrcszét ajándékul vagy legalább kölcsönkép leteendik a bon

oltárára. Végül közzé teszi a minisztérium, bogy az uj ország-

gylés megnyitási napja jul. 2-ra van kitzve.

P. H. 61. 62. 63. 75. sz. A minisztérium ezután István nádort s

Szííchenyi és Eötvös minisztereket is elküldé Innsbruckba. Esz-

terházy kérelmének támogatására , hol az lett a válasz, hogy az udvar

Buda-Pestre fog költözni, ha a megnyita-.idó országgylés 40 ezer kato-

nát adand az olaszok ellen. E teltételt a Függ. H a r c z szerint a kor-

mány elfogadá , azon kikötéssel , hogy a Fölség mindjárt az ujonczok

megszavazása után közénk jöjjön s Jellacicot vagy békére é.s en-

gedelmességre birju, vagy ellenszegülése esetén formaszerint tegye ki hi-

vatalából. E közös megállapodás eredménye lett a máj. 29. kir. kézirat.

Mindezen dolgokból azonban a közönség semmit sem tudott, s Eszter-
házy egyik átiratának (I. e. P. H. 7 1. s?.) közzététele által, június ele-

jén csak arról értesült, hogy a király a meghívást „legbensbb köszöner

tel fogadá . . . forróa óhajtván azon pillanatot, mely hü magyarjai közé

vezetendi, de meghatározását a jelen körülmények meg nem engedik."'

A közönség azonban e pillanat elérkezését nem remélte. A bankjegyek

hitelének megrendülése, a minis;:terium által kifejtett s eddig szokatlan

tevékenység, az adakozási felhivások, az országgylés napjának gyors

kitzése, a nádor egyik rendelete, hogy a katonák az alkotmányra es-

küdjem k fel, s a polgárokkal egyetértésben legyenek (62 sz.) Bat-
thyány kiáltványa a székelyekhez (1. alább), mely megi'ázó szavakban

írja, hogy a magyar haza veszélyben van s „a fergeteg . . . minden órán

kitörésre hajlik," majd a bécsi zavargások ismét megújulása (1. máj. 26.)

kétségtelenné tették, hogy a válság nnpja elérkezett A fvárosi forra-

dahni és radikál elem ismét e'szakítni vágyott a törvényes féket s a mi-

nisztériumnak minden erejét össze kellett szednie, hogy a szenvedélye-

ket korlátok között tarthassa. Ezen izgatottság közben tette közé a
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M á r c z. 15-ke (56. sz.) azon hírt, hogy ,.a minisztérium István nádor

ö föherczegségét provisoritw királynak kiáltotta ki, " miért a lap birói

megfenjítcst kapott.

Batthyány miniszterelnök kiált ványa a Székelye k-

hez. „Bizva a székely nemzetnek világszerte elismert harcziassá-

gában s magyar testvérei iránti ingadozatlan szeretetében," a

miniszterelnök a hon védelmére szólítja fel a székelyeket, mi

czélból a Szeged vidékére határozott 12 ezer fnyi táborba

kellene seregelniök. V. ö. máj. 29.

P. H. 62. sz. A kiált, még Köv. Okm. 11. 1. A székelyek hangu-

latának jellemzésére kiirjuk ide ezen egykorú tudósítást. „A székelység

igen melegen karolta fel a szabadság és a haza közügyét. Az E. Híra-
dó máj. 9. számában több képviseli nyilatkozatot tesznek, miszerint a

székely nép utolsó csép vérét is kész a honért feláldozni. Ha a szabadság

kívánja , bármely perczben 80 ezer székely fog fegy\'ert fogni .... Ezen
nyilatkozatra az u z o n i eset adott alkalmat. Mint közölvcí volt, ide szé-

kely csapatok érkeztek, Szeben és Brassó felé menendök, némelyek azon-

ban azon álhírrel felizgatták, hogy Olaszhonba kell majd menniök. Erre

megtagadták a tovább menetelt és szétoszlottak. E végett sokan a haza ügye

iránti hidegségrl vádolták a székelyeket. . . . Ugyanezen alkalommal

1.515 darab fegyvert is foglaltak. Az Ellenr szerint már visza-

adták azt. Wesselényi ]M. az E. Hiradó máj. 12. számában felszólítást

intézett hozzájok, hogy „csak most le ne tegyék fegyvereiket, mert azokra

jelenleg legnagyobb szükség van. Legyenek azon, hogy mielbb nemzet-

rséggé alakíthassák magukat" stb. (i. m. 59. sz.). Ily nép különösen

hivatva volt a harczias életre, s Batthyány igen jó helyre intézte kiáltvá-

nyát. Ezen irat, mely a király menekv állapotban léte miatt csak utó-

lagos jóváhagyás reményében adatott ki, P u eh n e r h e z is megkül-

detett, kinek „ismert hazafiúi buzgalmától" azonban Batthyány,
mint': kisér levelébl is kikandikál (1. e. Okm. 12. 1,), elre sem sok

támogatást remélt. A kiáltványnyal pedig három férfi (Klapka, Gál
S á n d r és Hajnik Károly) indult a székelyek közé, hol Maros-

vásárbelyt népgylést tartva, nagy lelkesedésre hangolák a fegyverfog-

ható fiatalságot. Hajnik azonban Nagyszebenben fogságra vettetett—
tévedésbl, bár vitte Batthyány érintett levelét Puchnerhez.
(Egyébiránt, hogy a székelyek a magyarhoni szabadelv mozgalom és

az unió iránt eleintén gyanakodással viseltettek, kétségtelenül kitnik

az ily ezimü kiáltványból: „Csíkgyergyókászoni szeretett véreink! Vitéz

székely atyánkfiai ! Dicsértessék az ur Jézus ! Éljen urunk kir. Ferdinánd

ö. cs. k. Felsége!" Kelt a sz. udvarhelyi rend fenntartási bizottság 1848.

máj. 20-ki ülésébl. Aláírva: Ferenczi Pál h. alkir. bíró és Bányai An-

tal bizottsági jegyz. A nyomt. kiáltv. meg van Varga Lajos h.-m. -vá-

sárhelyi tanár gyjteményében).
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Május 21. Vasárnap.

Amagyarhoni románok képviseli. K a j a o i é ér-

seknek az egész magyarországi g. n. egyesült egyház pátriár-

kájává lett választatása ellen óvást tesznek, s miután „polgári

törvények és canonok szerint a választás törvénytelen s a román

nemzet jogainak világos letapodásával történt," ennélfogva a pa-

triárkaságot semmisnek nyilatkoztatják. Ezen kivül a magyar

mini szteriumlioz intézett beadványukban a királynak hséget,

a /,szabadság lelkes harczosainak köszönetet, magyar testvére-

ikhez ragaszkodást, a pesti miniszterumnak pedig rokonszenvet

és szinte bizodalmat szavaznak, s végül panaszkodván „a szla-

vismus" és a „szerb hierarchia" által nemzetiségükön ejtett sebek

miatt s kifejezvén azon óhajtásukat, hogy aromán nemzet a szerb-

tl mind egyházi, mind iskolai tekintetben önállóságot nyerjen,

eladják politikai igényeiket, melyek a következük. 1 . A román

nyelv diplomatikai méltósága épségben hagyatása. 2. Egy külön

román osíitály fellálítása a kultus-miniszteriumnál. 3. A románok

polgári hivatalra; 4. és határöri tisztségekre alkalmaztatása.

Mindkét okm. P. H. 67. sz. Az utóbbi alá ez van ii-va : „Kelt

Pesten, az alábbirt mcgvékbeli románok küldötteinek gylésébl, máj.

21. 1848. évben. G o z s d u Manó m. k. elnök." Ezután következnek

az Arad, Bihar, T e m e s, T o r o n t a 1, K r a s ó m e g y e i és a pes-

ti képviselk (összesen 36) aláirásai.

Május 24. Szerda.

Kossuth pénzügyminiszter 5" o-os kamatos kincs-

tári utalványokat bocsát ki 2 millió pfrt erejéig, azok

számára, kik az államot jelen rendkívüli szükségei között köl-

csöneikkel segitni akarják. Továbbá köztudomásul adja, hogy

„egyes és ketts magyar pénzjegyek" (igy) „kibocsátása tizenkét

és fél millió pfrt erejéig" már munkába vétetett s mintegy 6 hét

múlva végrehajtatni fog. V. ö. aug. 5.

P. H. 65. sz. A magyar bankó keletkezése történetéhez tartozik,

hogy Kossnth, miixtán a napi szükségek fedezésére sem volt elegend

pénze, már ápr. végén tanácskozott pesti bankárokkal és kereskedkkel

a felett, hogyan lehetne e bajon segitni s a közforgalomba is élénkséget
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hozni. E tanácskozmány eredménye lön a k. k. utalványok megállapítá-

sa (45. sz.), melylyel azon másik cztíl is vala összekötve, hogy ily mó-

don a kamatatlan i^apirpénz kibocsátásának megkezdhete'sére némi alap

gyjtessék. Az 1 és 2 foi-intos pénzjegyek kibocsátása iránt, mint raj-

tok is meg Írva van, a pesti magyar kereskedelmi bankkal köttetett meg
a szerzdés (olvasható: 146. sz.) az országgylés utólagos helybenha-

gyása reményében, az összes minisztérium s a nádor beleegyezésével.

Ily kisebb összegre szóló jegyek azért készíttettek, mert az ezüst eltn-

vén a forgalomból, fkép kis kathegoriáju jegyre volt szükség, milyet az

osztrák nemzeti bank nem bocsátott ki. Kos suth a pénzügyi munká-

lat tervét közölte bécsi tiszttársával is, azon kijelentéssel, hogy a ma-

gyar pénzjegyek a bécsi banknak is könnyítésére leendnek, mert remél-

het, hogy ez által meg fog sznni, nagyobb bankjegyei ezüstpénzre be-

váltásának igénye. E barátságot azonban Bécsben nem tudták megér-

teni. Az osztrák nemzeti bank sietett szintén 1 és 2 frtos jegyeket köz-

rebocsátani, a bécsi pénzügyminiszterség által (jun. 14.) kinyilatkoztatta,

hogy a magyar bankjegy kibocsátása a birodalom pénzügyeire kedvezt-

lenül hat, hogy ez iránt elre kölcsönös értekezéseknek kellett volna tör-

ténníök, miután a bécsi banknak a Fölségtöl 1866. dec. végéigaz

egész morna.chiára kiterjesztett kizárólagos szabadalma van bankjegyek

kibocsátására, s hogy tehát a magyar 1 és 2 forintos jegyek ne adassa-

nek át a forgalomnak. Kossuth azonban ez indoklást és követelést,

mely a magyar pénzügy függetlenségének megcsorbítását czélozá, alap-

talannak nplatkoztatá ; s bár a bécsi bank azon ajánlatot tette, hogy

kész !Magyarországnak 12*/,^ millió forintot egy és két forintos jegyek-

ben kamat nélkül kölcsön adni, oly feltétel alatt, hogy a kormány a tör-

vényhozással együtt kezességet vállaljon arról, miként a bécsi bank sza-

badalma elismertetik s más papírpénz Magyarországban nem fog kibo-

csáttatni, tárczáját kötötte ez ajánlat el nem fogadásához. Az ország-

gyíílés augusztusban Kossuth minden lépését helyeselte.

Pesten népgylés, melyen 'Széchenyi miniszter több

mint egy mázsa ezüstjét, W o cl i á n e r két láda arany- és eziist-

nemiíit, a p e s t i nemzeti kaszinó 20 ezer pfrtját s minden ezüst-

jét ajándékozza a hon felsegélésre és védelmére.

P. H. 65. sz. A kormány felhívására (1. máj. 19.) nemes verseny-

re keltek a hazafiak az adakozásban ; vidéken és Pesten összejövete-

leknél és magán utón kézrl-kézre jártak az aláírási ívek, a fvárosban,

a városháznál, az arany- és ezüst beváltó hivatalnál, a budai fpénztárnál

s a lapok szerkesztségeinél egymást érték a lelkes ajánlatok. Ezek kö-

zül itt csak Zichy Manóét említjük meg, ki 5 mázsányi remekmív
ezüst szereket ajándékozott a hon oltárára (74. sz.). Mint K o s s u t h
elterjesztésébl (1. e. 146. sz.) kitnik, 1848. máj. 24. — jul. 6-ig be-
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adatott kölcsönkép 304,494 frt; ajándékkép : 234,027 frt ; összesen

538,521 pfrt.

Május 25. Csütörtök.

Jellaéic bán Tur mezeje magyar lakosságát éjjel

katonasággal és ágyukkal megrohantatja, a uemzetürüket le-

fagyverezteti , Jozipovics István fispán lakát feldulatja,

kincseit felkutatva Z á g r á b b a viteti, s a kerület házára az illyr

zászlót feltüzeti

P. H. 7 7. 81. sz. Tur mezeje (Turopolya) mintegy harmincz

helységet számlál magában, melynek magyar volt nemes lakossága kijz-

igazgatásilag Z á g r á b m e g y e hatósága alá esik , a bán törvénytelen

rendeleteinek azonban engedelmeskedni vonakodott.

Mcájus 26. Péntek.

Ujabb z a v a r g á s B é e s b e n. A nemzetrség tori aszó -

kat erael, a lakosság a császár hazajövetelét, a katonaság eltá-

vozását és alkotmányra fcleskettetését, a zárdák eltörlését, az al-

kotmányozó gylés összehívását, a F r a nkfu rt hoz csatlako-

zást stb. követeli. „Bécs"' — úgymond a legtekintélyesebb, s

a hivatalos magyar lap „vakságában öngyilkossá válik és értetlen-

ségeivel bennünket is veszélybe hoz."

P. H. 69. sz. Az osztrák minisztérium e forrongás elidézit bün-

vizsgálat alá fogatta, egyszersmind azonban, még máj. 26-án, maga ré-

szérl iá felkérte a császárt, hogy térjen vissza Bé c s b e vagy képvise-

ljéül valamelyik íherczegét küldje oda. A kormányhatalmat ezután a

gyönge minisztérium a polgárok, nemzetrök és egyetemi ifjak választ-

mányával megosztva gyakorlá.

Miíjus 28. Vasárnap.

Egy század W ü r t e m b e r g h u s z á r s á g F i á t h Pom-

péjus fhadnagy vezénylete és Le nkey János százados kísé-

rete mellett M a r i a m p o 1 bi — Galliczia — a haza veszélyben

létehirérc felindul, s éjjel a D u i e s z t e r e n átúsztatván, terhes

bujdosás után magyarföldre érkezik.

P. 11. 77. 79. 127. sz. Klapka Memoir. 64. 6.5. 1. (hol több

hasonló eset is van elsorolva.) Mészáros hadügyminiszter roszaló

nyilatkozata Közi. 41. sz. A magyar kormány eleitl fogva mindunta-
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lan sürgcté a biícsi hadügyminisztert, hogy törvény szerint bocsássa már

haza a külföldön, külöuoscu Gallicziában lev magyar katonaságot.

E sürgetéseknek semmi eredménye sem lett, söt miután a huszárok szök-

dösése gyakoribb lön, a magyar ezredek még távolabbra vitettek a hon

batáritól. Legsrbbek voltak a szökések ösz felé , miként az egykorú

hírlapok hasábjairól olvashatni, különösen megragadó a Nádorhuszárok

szökése. rLásd 1849. jun. 9.)

Május 29. Hétf.

Ferdinánd király Innsbruck ban az erdélyi kor-

mányszéket és hadparancsnokságot a magyarországi miniszté-

rium fhatósága alá rendeli. Batthyány f. h. 19. harczra szoli-

tó kiáltványát a székelyekhez helyesli. István nádornak meg-

ígéri, hogy „azonnal, mihelyest lehetséges, mindenesetre a leg-

közelebbi magyar országgylés megnyitására, családjával együtt

hü magyarjai körébe jö, s hosszasabb ideig ott marad." Végül

J e 1 1 a c i c-nak megparancsolja, hogy az általa királyi elleges

engedelem nélkül önhatalmúlag jun. .5-re kihirdetett horvát tar-

tományi gylést hirdesse vissza és tiltsa be, maga pedig e pa-

rancs vétele után száraitaudó 24 óra alatt Innsbruckban szemé-

lyesen jelenjen meg. V. ö. jun. 2.

P. H.77. sz. és K ö z 1. 1. sz. hol az ellenjegyzés nélküli négy kir.

irat, úgyszintén még K ö v.-nál Okm. 14. 1. és Pej.-nál 21. 1. (a J e 1 1.-

nak szóló.) E kéziratok keletkezésére v. ö. máj. 19. jegyz.

Az erdélyi tartományi gylés meguyilik K o-

1 z s V á r t. A királyi eladásokat tartalmazó magyar leirat fel-

olvastatván, P u c h n e r altábornagy és kir. biztos aFölség nevé-

ben szintén magyarul üdvözli a RR-et. Ezek tanácskozási tárgy-

nak els helyre kitüzetni a Magyarhonnal egyesülést kívánják,

mire az elnök a kir. eladás három els pontját tzi ki napirend-

re, miután azok oly szoros összefüggésben állnak egymással,

hogy a „harmadik pont (az unió) czélszerü megoldása által a

két els feleslegessé válik." Az unió ekkép a gylési tagok s a

roppant számú hallgatóság roppant lelkesültsége közben legköze-

lebbi tanácskozás tárgyául kitüzetik. Ezután nemzeti ü i é s-

ben tárgyaltatik a Magyarhonnal egyesülés dolga. Miutá n a

-székely és oláh küldöttek (ez utóbbiak közt Lemén y János
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plispíik , a balásfalvai küldöttség vezére és B o h e t z e 1 Sándor)

követeléseikre megu yngtató választ nyertek, még esak a szász

követek emlegetnek nehézségeket és feltételeket, de majd id.

Szász Károly remek szónoklatára ök is meghajolnak, s bele-

egyeznek az unióba azon kikötéssel, hogy kivánataik a jelen

gylés részérl kinevezen dö küldöttség által a legközelebbi p e s-

t i országgylésre törvényjavaslatok alakjában terjesztesse-

nek fel.

P. H. 74. 75. sz. K ü V. E. T. 42. 1. A gylés, mclyuek mintegy

300 tagja volt, s ezek közül mintegy 200-at a kormány nevezett ki, egy

táblából állott s elleges tanácskozmányai nemzeti üléseknek ne-

veztettek. Az els nemzeti ülés május 28-án tartatott, s Bethlen Já-

nost kiáltotta ki elnökének. A fentebbi ülésben S z á s z v á r o s

követe (Lészay) e két szóban adta el utasítását: „Az uniót pártolom."

Brassó (Roth Illés) és Szász-Sebes küldöttei sem ellenezték azt, csakhogy

feltételül kívánták szabni, hogy a pragmatica sanetio (!) nyelvök szabad hasz-

nálata földterületük, helyhatósági jogaik, s a magyar királytól való köz-

ve 1 1 e n függésök épségben fenntartassanak. N a g y-S z eben követe,

S c h m i d t Konrád azonban c gylésen kitüntetett lelkes magaviselete-

ért otthon minden népszerségét elvesztette, s már jun. 6-án visszabiva-

tott. S a 1 iQ c n a szászok grófja a dolgok kimenetelét sejtve, el sem ment

a gylésre, s késbb jun. 2 6-ra „szász országgylést" hirdetett. Az uniót

pártoló szász követek átalában árulóknak nyilváníttattak bureaucrata

véreiktl és személyes biztonságuk tekintetébl késbb a szász földet is

elhagyni kényszerültek. Júniusban már egy küldöttség is járt a reactio-

narius szászok részérl a Fölség eltt, az unió ellen panaszkodván. (V. o.

mái. 5.) A kb-ály azonban kinyilatkoztatá, hogy „aggodalmaik alaptala-

nok." az unió t. czikk „az erdélyi RR-ek által valamennyi szász követek

hozzáiárulásával, egyhangúlag határoztatott el," s már legfelsbb meg-

erösitést is nyert. (A királyi válasz P. H. 84. sz.)

Míljiis 30. Kedd.

A kolozsvári tartományi gylés a Magyarhonnal

egyesülést egyhangúlag elhatározza, s ehhez képest a magyar-

országi 1848 : 7-et „a pragmatica sanctioban szentesített biro-

dalmi kapcsolatnak épségben tartása mellett és teljes kiterjedé-

sében magáévá tévén : ennek következtében valamint a testvér

Magyarhonban minden lakosok jogegyenlsége ki-

mondva és életbe lépve van, ugyanaz, ugyanazon módon itt is

e hazának minden lakosaira nézve n e m z e t-, n y e 1 v- és v a 1-
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1 á s k U 1 ö n b s é g- nélkül rök és változhatatlan elvül elis-

mertetik, az ezzel ellenkez törvények ezennel eltöröltetvén." Az

emiitett magyarhoni t. ezikk alkalniazásakép pedig határoztatik,

hogy 1. az erdélyi törvényhatóságok a magyarországi hongyü-

lésen összesen 73 szavazattal bírjanak ; 2. a teljes egygyé ala-

kulás részleteinek kidolgozása végett Teleki József fkor-

mányzó elnöklete alatt 26 tagii bizottság neveztetik ki a magyar

minisztérium felvilágosítására, s a legközelebbi pesti ország-

gylés elébe terjesztend e tárgyú törvén yjavaslat elkészítésére;

3. a közigazgatás folyama és személyzete a közelebbi közös lion-

gyiüés által foganatosítandó elrendezésig jelen helyzetében ma-

rad, az udv. kanczellária azonban megsznik, s a nádori és mi-

nisztérium hatóság E r d é 1 y r e is azonnal kiterjed; 4. a magyar-

honi 1848: 29-el összhangzólag „a törvény utján kivüli elnioz-

dithatatlanság a kormányi kinevezésektl függ közhivatalok

közül csak az igazságszolgáltatásra rendelt birói hivatalokra

szorittassék." — Kolozsvár örömünnepet tart, s estére ünne-

pélyesen kivilágíttatik.

Közi. 2. sz. P.H. 75. 78. sz. Agylés felirata Kö v.-uál is Okm. 31.

V.ö. Szilágy íF. Erd. Uii. 42, 49—51. 1. Az unió-bizottság javaslata

elször közzétéve az oláh ('-az. után Korunk. Szerk. Kvári. 1866.

máj. 2. sz. Erdély törvéuj-bozása a korszer szabadelvííségben túlszár-

nyalta Magyarliouét akkor, midn a „jogegyenlséget nemzet-különb-

ség nélkül" kimondá. (Nálunk a pozsonyi t. czikkek a polgárok jog-

egyenlségét sem mondák ki , annál kevésbé a nemzetiségekét , habár

elbbire nézve az 5. 8. 9. 11 t. czikkekben a legnagyobb lépések meg-

tétettek, s maga a szó is egy helyt az unióról hozott Yll. 5. §-ba mint-

egy végzetszerüleg Ijeigtattatott.) — Ily körülmények közt valóban nem
értjük oláh atyánkfiait, midn az 1848. erdélyi gylést szkkeblüség-

gel vádolják azért, mert a románokat negyedik alkotmányos nem-

zetnek el nem ismerte, — mert hiszen ez elismerésre a történtek után

többé semmi szükség sem volt. Az erdélyi 1848: 1. a többi nemzetek

eljogait is mind eltörölte, kimondván, hogy a jogegyenlség „minden

lakosra" kiterjesztetik „nemzet különbség nélkül." És midn a magya-

rok, székelyek és szászok nemzetiségi eljogaiktól mind elestek, csak a

legképtelenebb logikátlansággal lehetett volna olyasmit kinyilatkoztatni,

hogy a románok negyedik alkotmányos és kiváltságos nemzetnek felvétet-

nek. Hol a feltétlen jogegyenlség ki van jelentve, ott a nemzetiség semmi-

féle megkülönböztetés alapjául sem szolgálhat többé, vagy ha különbz-

etetést akarnának temii (merben felesleges módra), akkor úgy kellene
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tenni, hogy abból senki se maradjon ki ; s okkép negyedik alkotmá-

nyos nemzet lenne a román, ötödik a szláv, hatodik a bolgár, hetedik

a zsidó, nyolczadik a ruthen, kilenczcdik az örmény, tizedik a czigány,

és így tovább. De világosabb lenne e ezzel a dolog ? (Az unió — t. ezikk

keletkezésére és jogérvényére nézve v. ö. szept, ICy.)

E r d d y János kormányzó Fiumében az els kapi-

tánysági ülést tartja, melyben a miniszteri utasítás pontjai lel-

kes .,E vi va"-kkal fogadtatnak. V. ö. szept. 1.

P. H. 79. sz. V. ö. Majl. II. 29. 1. (hol az állíttatik, hogy

a fiumeiek Erdödyt elzték.) E. t, István nádor április 2';-án ne-

vezte ki F-be (44. sz.). Jun. 10-én pedig Szem ere Gerliczi Henrik

nyugalmazásával az alkormányzói hivatallal P r i v i t z e r Istvánt ruház-

ta fel, ki a pozsonyi hongyülésen F. követe volt. — A forradalom után

Fiume Horvátországhoz csatoltatott, mely azt az 1807 : 4.söt az 1815.

bécsi szerzdés daczára (mely a littoral Hongrois"-t bizlosítja"*

1861-ben is magának követeié.

Június 1. Csütörtök.

Buda-Pest örömünnepet ül. A sorkatonaság

ugyanis d. e. a budai vérmezn amiuiszterek jelenlétében és rop-

pant néptömeg éljenzései közt ünnepélyes tábori isteni tisztelet

után leteszi az uj esküt, melyben a fejedelmen kívül a törvé-

nyes hatóságnak is engedelmességet s az alkotmány iránt h-
séget és védelmet fogad. Estére pedig az unió elhatározásának

(1. máj. 30.) híre megérkezvén, villámgyorsasággal futja be a f-

várost. Az utczákon lelkesült vidám c.*ioportozatok hangoztatják:

„Éljen az unió, éljenek az erdélyiek!" Aztán az Erdélybl
hozott s a Magyarhonnal egyesülés kimondásáról szóló kiált

vány felolvastatik a Nemzeti színházban s ott az unió zászlója

az elragadott közönség örömkiáltásai között ki bontatik.

P. H. 72. 73. sz.

Június 2, Péntek.

A kolozsvári tartományi gylésen a pesti
legközelebbi országgylésre küldend képviselk választásáról

8 a fegyveres nemzeti er rendezésérl ideiglenes törvényjavas-

latok hozatnak, s ehhez képest többek közt elhatároztatik, hogy
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„közvetlen választásban részesüljenek mindazon úrbéresek, kik

fejadójukon felül 8 pfrt adót fizetnek, ezen kivül minden helység

egy vagy két választottai által foly be a képviseletbe, a szerint,

a mint száznál kevesebb vagy több füsttel bir" — s végre ki-

mondatik, hogy „a közbátorság biztosítása végett Erdélyben
is lehet legrövidebb id alatt alakittassék nemzetörsereg, mely-

nek egy része mozdítható állapotban fog tartatni, és ez rendes

zsoldot húzni."'

Közi. 2. sz. P. H. 78. 77. sz. (hol a t. czikkek szintén olv.) E
t. javaslatok másnap azon kérelemmel együtt terjesztettek fel, hogy a

Fölség Budára tegye át lakását. — A magyarhoni 1848: 5 Er-
délynek csak 69 szavazatot szánt, a fentebbi törvényjavaslat azon-

ban 73 erdélyi képviselt számit. A különbség onnan ered, hogy a po-

zsonyiak két erdélyi kir. városról (Szamos- Újvár és Erzsébet-
város), melyeket két-két szavazat illet, megfeledkeztek. Az erdé-
lyiek pedig a pozsonylak irataiban észrevették e hibát, s az emiitett

két királyi városnak is megadták az fíket illet képviselöválasztási jogot,

minek következtében a 69 .szavazat 4-el szaporodott. A képviselház a
kir. városok követeit jul. 15-én igazolta, s ezzel az erdélyiek javitmányát

elfogadta.

A 1 s ó - F e h é r megyében M i h á I c z fa 1 v á n az urasági

rétet elfoglaló oláhok ellen végrehajtásra kirendelt székely ka-

tonaság a helység ellenszegül lakóival s a szomszédfalvakból

összecsdült és erszakoskodni kezd néptömeggel összevereke-

dik, miközben többen elesnek.

Közi. 88. sz. (hol a hivatalos vizsgálati jelentéi.) V. ö. 86. sz.

P. H. 80. 82, sz. K ö v. E. T. .^6. 1. A fentebbi verekedés kedvez ürügy
volt a szász és oláh biijtogatóknak, mert azon, egy id óta teijesztett ko-

holmányok, hogy a székelyek az oláhokra akarnak rátörni, ez által az

igazság némi látszatával kezdett birni. Az oláh bizottság pedig alkalmat

nyert Puchner eltt „a legocsmányabb bnökkel" vádolni a székely

katonaságot.

A bániértekezlet Zágrábban kijelenti a bánnak,

hogy a reá vonatkozó máj. 29. kir. kézirat által „mint szabad

és alkotmányos nép" nem hagyja magát „megkötetni és... fél-

revezettetni." A bán személyes jelenléte „az eddig háborítatlan

nyugalom és rend" fenntarthatására okvetlen szükséges lévén,

„netalán szándékolt elutazását erszakkal is meg fogja akadá-
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dályozui" az értekezlet. A tartományi gylést pedig okvetlen

meg kell tartani, mert a nemzet kivánatai itt nyilatkoznak, a ki-

rály annak összehozásába már aprilbau beleegyezett, a pozsonyi

t. ezikkeket ki kell hirdetni, hogy érvényesek lehessenek, ájul.

2. megnyiló magyar országgyléssel értekezni szkség, s a Kap-

csolt Részek követei már együtt is vannak s csak karhatalom-

mal lehetne visszatartóztatni szándékuk kivitelétl.

Az okm. P e j.-iiál 22— 24. 1. A kir. j)aiancsuuk ily vakmer
módon való ellenszegülés, oly népnél, mely a dynastia iránti hségérl

és hódolatúról ismeretes, csak ugy képzelhet, ha elre felteszszük róla,

hogy J e 1 1 a ö i c által biztositva és meggyzve volt arról, hogy a dy-

nastia valódi akaratáról most csak ö képes helyes tudósítást adni, a mi

tökéletesen összhangzik azzal, mit máj. IG. alatt feljegyeztünk.

Jimiiis 3. Szoml)at.

Eötvös vallásminisztcr R a j a c i c karloviczi érseknek

kijelenti, hogy miután a máj. 13-ra Újvidékre engedélyezett

gylés, melyen juu. 27. egyházi gyiüekezet dolgában kellett

volna ellegesen tanácskozni, „a magyar földi g. n. egyesültek

nagy részének részvéte nélkül és utólagos tiltakozása mellett,

idegenekbl is szerkezdve, K a r 1 o v i c z á n megtartatva, akkép

és oly dolgokba merült, a mikép s a melyeket sem Kirvénycink,

sem az 1770. jul. 10. kiadott szabályok, söt magának a keleti

egyháznak elvei sem engednek meg," ez oknál fogva mind a

pátriárkaválasztás, mind a mód, melylyel az tétetett, „törvényte-

lennek és érvénytelennek'" nyilváuittatik. Egyszersmind megpa-

rancsolja az érseknek, hogy a jun. 27-re Temesvárra ren-

delt egyházi gyülekezetet, melyet az kívánatára sem elhalasz-

tani, sem Karloviczou tartani nem lehet, a mennyiben még
ki nem hirdette volna, 24 óra alatt „a legszorosabb felelet terhe

alatt saját költségén küldend sürgönyök által hirdesse ki," tud-

tul adatván, hogy a g. n. e. egyház a király rendeleteit törvény

szerint a magyar minisztérium utján veendi, s hogy az cgyház-

gylekezet már a jul. 2-ra kitzött magyar országgylésre való

tekintetbl is jun. 27-éu Temesvárt okvetlen megtartassék.

(V. ö. aug. 2.)
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P. H. 75. sz. V. ö. Közi. 59. sz. A jun.27-ro kitzött gyüleke-

zetrl lásd 1848. j un. 22.

iS z t r a t i m i r V i c s, mint a szerb nemzeti bizottság el-

nöke, fegyverre szólitja testvéreit a magyarok ellen, kik a szer-

bek „elnyomására" már közelednek. „Vegyétek el — úgymond
— elször is az ágyukat, válaszszátok meg vezéreiteket, sere-

geijetek Újvidékre,, s tegyük semmivé ellenségeinket." ne-

hogy „titeket íelakaszszanak és kínozzanak mint a becseieket
és kikindaiaka t."

A kiáltv. 1*. H. 83. sz. S z.-e lépésére alkalmat szolgáltatott azon

liir, hogy Csernovics 1500 fnyi sereggel közelget az újvidéki
forrongás, különösen az ottani törvénytelenül elállított iij tanács megfé-

kezésére. A kiáltvány, miután a bizottságnak ügynökei is személyesen

feljárták a helyeket, megtermetté gj'ümölcseit. (V. ö. jun. (>.) A vidéki

nép kaszával, kapával, vasvillával és puskával felfegyverkezve özönlött,

Újvidék helyett azonban a bátorságosabb Kariovi czot szállotta

meg. Június -én az E s t e-zászlóalj, másnap estére Csernovics is

megérkeznek Újvidékre. Jun. 7-én azonban az a hir futja be a vá-

rost, hogy a csaj kasok, számszerint mintegy o ezerén, jönnek I Ekkor

leírhatatlan rémülés és zavar keletkezik. Csernovics a lakosság

magyar-német részével Péter -Váradra fut, az Esték azooban és

a nemzetrség bennmaradnak a városban, hol a tanács a feketesárga

zászlót nyomban kitüzeti. — Az óbecseí és kikiudai rablás és gyil-

kolás részesei közül elbbi helyen már máj. 2-án, midn a rögtön tör-

vényszék kihirdetve volt, 110-en voltak fogva és kikötve (50. sz.), kik

közül néhányan, mint emiitik, fel is akasztattak. (69. 65. sz.)

Juuius 5. Hétf.

A horvát-szlavón tartományi gylés meg-

nyitása és J e 11 a c i c ünnepélyes beigtatása. Miután L e n t u 1 a y
Imre elnök és v a r a s d i föispánhelyettes a bán kineveztetéséröl

szóló királyi levelet (1. márcz. 23.) felolvasá, a küldöttségileg

meghitt Jellacic zeneszó és ágyudörgések közt megjelen a

gylésben, s R a j a éic g. n. e. érsek után elmondja az ezen al-

kalomra újonnan készitett eskü szavait, melyek Magyarország-

ról egy betvel sem emlékeznek. Majd harsány Zivio-k és

á,gyudörgések közt háromszor felemelik a bánt, ki ezután hosz-

«zabb beszédet tart , melyben költileg áradozván a szabad-

Sieremlei. Magyaror. Krónikája. O
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Ságról és király iránti hségrl, eladja a tanácskozási ftárgyat^

melyet a Magyarországgal való további viszony képezend. „Ha a

magyarok, igy szól a bún, elakarnák nyomni a Kapcsolt Késze-

ket, ezek fegyverrel állanak ellent. „Félre tehát a magyar kény-

szeruralommal," félre a mostani magyar kormánynyal, mely

„nemcsak semmi törvényes viszonyban sincs a király hatalmá-

val, hanem öt önhatalmúlag egészen függvé tette magától, s ek-

kép a monarchiái elvet alapjában megrenditette." Megemlité

még a bán a személye ellen szólt rágalmakat s a közbátorság

érdekében tett intézkedéseit, azután pedig a pozsonyi t. czikke-

ket átadja a képviseltestületnek, s kijelenti abbeli sajnálkozá-

sát, hogy „a dalmata testvérek" követeit nem láthatja. E beszéd

után a bán ismét háromszor felemeltetik, aztán az egybegyltek

nevében R a j a c i c t ó 1, mint „a nemzet dicssége és reménye''

iidvüzültetik, s végül a közönség által székén ülve a Márk-
templomba vitetik, hol a zengi püspök horvátnyelven misét

mond. A tartományi gylés J e 1 1 a c i c o t a háromegy király-

ság fkapitányának választja meg.

A jegyzkönyv s a f. javaslatok l'ej.-nál 25— 3iJ. 1. V. ö. 1'. H.

83. 85. 89. sz. A fentebbi események színhelye Zágrábban a Kata-
1 i n-t é r volt, miután a roppant szániu hallgatóság a gylés rendes helyi-

ségébe (a színházépületbe) nem fért yolna be. Abeígtatás törvényességért

nézve megkívántatott volna, hogy a F ö 1 s é g a tart. gylésbe egyezzék

bele, s a beigtatására kínevezett kir. biztos, H a u 1 i k püspök, jelen le-

gyen. Azonban egyik sem történt meg, s a tulnyomólag kath. horvátok-

nak is némileg visszatetszett, hogy az óhit Kajacic érsek viszi a

beigtató szerepet. A zágrábi püspökkel együtt a diakóvári
püspök és mind az 5 fispán hiányzott a beigtatásnál, s ekkép a J e 1 1 a^

d i c t megjelenésre hiv küldöttség elnökeivé is két idegen méltóság

neveztetett ki, t. i. S c b r o 1 1 belgrádi püspök és Kajacic. Végre a

gylés fjegyzje sem jelent meg, ez tehát ideiglenesen Z i g r o v i é Ve-

rencz körösmegyei fjegyzvel helyettesittetett.

Június 6. Kedd.

A zágrábi tartományi gylés elhatározza, hogy a

Fölségnek köszönet nyilvánittassék J e 1 1 a c i c bánná nevezte-

téseért, melylyel „a délszláv nemzetnek egyik legnagyobb és

legforróbb óhajtását teljesitette," s egyszersmind jelentessék ki,

hogy a gylés a bán minden eddigi köziutézkedéseit helyesli és,
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magáévá teszi, s végre kéressék meg a király, hogy Dalmácziát

kebelezze vissza a horvát-szlavón királyságba, s helyezze a bán

fhatósága alá, kit a királyságbeli hadseregek fparancsnoksága

is illessen. Továbbá Lentulay elnöksége alatt 59 tagú bizott-

ság neveztetik ki a követi igazolásokra, az Ausztriával és Magyar-

országgal való további közjogi viszonyokat szabályozó terv ki-

dolgozására. Ezenkívül a szerb nemzeti küldöttséget fogadja a

gylés, melynek élén Rajacic érsek eladja, a „szerb nem-

zet" óhajtásait (ezek közt a vajdaság, patriárkaság s nemzeti

függetlenség elismerése), és népe nevében szövetséget ajánl a

horvát nemzetnek. Ekkor határozatba megy, hogy .,a szövetsé-

get egyfell a királyság közt és másfell a szerb vajdaság közt,

a hová tartoznak a Szerémség rvidékeivel, Baranya,
Bácska a becsei kerülettel és csajkás zászlóaljjal, a Bán-
ság határrvidékével és a k i k i n d a i kerület, a szabadság és

jogegyenlség alapjára fektetve," a gylés elfogadja, a szerbek

minden kivánságát magáénak vallja, s igyekezni fogja azokat a

trón eltt is támogatni és érvényre emelni. A gylés részérl a

királyság kivánataival J e 1 1 a c i c bán fog egy küldöttség élén

Innsbrukba utazni, s ekkép csatlakozandik az ugyanoda

szándékozó R a j a c i c h o z, ki a sknpstinától (1. máj. 15.) küldve,

szerb társaival együtt átutaztában érinté Zágrábot. (V. ö.

június 19.)

A jegyzkönyv Pej.-nál 33. és köv. 1. (nap nélkül.) V. ö. P. H.

85. 83, sz. A gylésen tartott beszédek s ezek közt a magyar-gylöletet

lehel Kukuljevic-é 89. 90. sz. A feliratot (jun. 10. kelttel) lásd

jun. 19. — Midn a fentebbi gylésben Raj aci c a vajdaság területét

körvonalazá, Szerem megye felemlitésével, mihez a horvátok tartottak

jogot, ers vitát idézett el. E megye meg volt hiva a zágrábi gylésre

is, s a horvát nemzeti párt nem akarta, hogy a Vajdaságba kebeleztes-

sék be. A régi vajdák, igy okoskodott e párt, királyi vérbl származva is

csak hadvezérek voltak a törökök ellen, aBánságon sem uralkodtak,

— mostani viszonyok közt „a vajda csak a bán alkapitánya lehet," stb.

Az érsek a horvátokat azzal igyekezett megnyugtatni, hogy „ha szintén a

Szerémség a mi vajdaságunk alá esik is, ezzel a bán hatalma nem csök-

ken, mert erkölcsi befolyása a Dunán át ki fog terjedni a

Bácskára, Bánságra és Baranyára." Végre is tízerém, mint

láttuk, átengedtetett a vajdaságnak. Az ajánlott „erkölcsi befolyás"

azonban csak nem akart a horvátok fejébe térni, s pár nap múlva elha-

8*
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tározták, hog7 a királyhoz intézend feliratban ki kell jelenteni, hog) a

háromegy királyság területéhez Szerénimegyét is okvetlen oda értik. A
szövetség e kis viszály daczára életbelépett, de uiig a mozgalom nemzeti

jelleo-ét megtartotta, csak abban állott, hogy mindkét fél követet tartott

a másiknál, egymást a felmerült nevezetesebb eseményekrl rögtön tudó-

sitották, 3 a horvátíík megígérték, hogy a magyarokkal alkudozásaikba a

szerbeket is befoglalandják, a mit meg is tettek. Rajacic és Jella-

ci c, a két pártfönök közt azonban csakhamar nem titkolhatóvá lön a

"yülölség. Klöbbik akként nyilatkozott, hogy „szivét és lelkiismeretét a

Horvátországgal kötlUt szövetség, mint k nyomja," J e 1 1 a i c n a k ez

zokon esett és szemrehányásokat tett érte az érseknek. Cl e I 1. levele

Raj.-hoz P. H. Ití7. sz.) — 18Gl-ben S z e r é ra megye, bár a karlo-

viczi szerb kougressus ugyancsak igényt formált hozzá, Zágrábba
küldte el követeit, kik azonban, midn az illyr patrióták a Magyarország-

fal való barátságos kibékülésnek magukat ellenszögezték, többekkel együtt

kiléptek a tartományi gylésbl. (S z e r é m r ö l 1. m áj. <J.)

Egy szerb csapat J o a u u o v i c s Csicsa vezérlete alatt

T i 1 1 e 1 e u a helybeli csajkásokkal egyesülve, a fegyver-

tárt megrohanja, feltöri, s 8 kis ágyút és némi hadiszereket

elfoglalván, megrabolja, melyekkel aztán a R ó m a i s á n c z b a

húzódik. (V. ö. jau. IG.)

Közi. 9. sz. Rüst. l. 79. l. (máj. B.) Asbóth I. 29. 1. (.,jun.

els napjaiban.") S e r b. B c w. 97. 1. (nem elbb, mint jun. 8.) —
Joannovics jun. 3-án szólitá szerb véreit zászlója alá, minek követ-

keztében pár nap alatt mintegy 400 rácz felkelvel szaporodott serege.

(P. H. 83 sz.)

Június 7. Szerda.

A zágrábi tartományi gylés J e 1 1 a c i ó l>án indít-

ványára elhatározza, hogy miután a bán a gylés küldöttségé-

vel Innsbruckba menend, s ez utazási idö alatt a gylés

bizottságának vau min dolgoznia, az ülések J e 11 a c i c vissza-

tértéig elnapoltassanak. i V. ö. j u 1. 10.)

P. H. 90. sz. A bán távollétében a gyléstl kinerezett bizott-

ságra (elnöke L c n t u 1 a y) ruháztatott a kormány.

Június 8. Csütörtök.

A magyar kormány önálló hivatalos lapja Közlöny
czini alatt, G y ii r m á n Adolf szerkesztése alatt megindul.
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P. II. 75. 8z. Közi. 1. sz. A minisztérium átvévén Pesten a

kormányt, Szemere apr. 16-ki felszólítása által a Pesti Hirlap
Bzerkesztösígét hítta fel, hogy miután lapjának a többi hazai újságok

közt legtöbb elfizetje van, ideiglenesen adjon egy rovatot a hivatalos

közlenivalók számára is. — Az önálló lap, melynek tei-vezete elkészíté-

sével Baj z a bízatott meg (P. H. 97. sz.), az országgylés ideje alatt a

diplomatikai hitelesség országgylési naplót is helyettesité, s legfbb ér-

deket ez kölcsönzött neki.Henneaz országgylési beszédek és irományok

egész terjcdelmökben s kielégít gyorsasággal (az elmondás után harraad-

negyednapra) jelentek meg. A kormány e czélra a gyorsírókon kívül

beszédszerkesztket alkalmazott, kik az élszóval elmondottak megfigye-

lésére, a gyorsírói jegyzetek ellenrzésére s azok netalán szükségelt ki-

javítására voltak rendelve. A kiadás köri költséget nem kiméit, mert a

terjedelmes országgylési szónoklatok miatt igen gyakran két, st három

regál íven jelent meg. Azonban, mint ezt a képviselk olykori felszóla-

lásai bizonyítják, a beszédek nem mindig voltak az ebuondáshoz híven

közölve, mit. az is okozhatott, mert néha az érthetetlen hang vagy a zaj-

gó lárma miatt a gyorsírók a szónokok beszédét tisztán meg sem érthet-

ték. Klformáját tekintve, a lap a késbb megindult Kossuth Hír-

lapjával együtt legnagyobb volt az akkori nemzeti újságok között.

Naponként megjelent, s ára a jun.—decz. folyamnak Pesten 7, vidéken

8 pfrt volt. Késbb minden községnek és minden zászlóaljnak hivatalo-

san küldetett. A mi szerkesztését illeti, ez az országgylési tudósításo-

kon kivül, majdnem egyedül a hivatalos rendeletek és kinevezések laj-

stromozásából állott. Vidéki levelezései azonban élénkek voltak, miután

e czélra a hatósági tudósítások is felhasználtattak. A kormányelvek rend-

szeres fejtegetésétl, felvilágosításától, a felmerül ellenkez irányok tü-

zetes czáfolásától azonban mindvégig makacs következetességgel tartóz-

kodván, fteendöjét hanyagolta el, s azon helyet, melyet egy szabadelv

felels kormány közegének kell vala betöltenie ,
igen gyarló módon

foglalta el. 1849. jul. 1-vel Emdi Dániel lett a szerkeszt; ez idtl

kezdd új folyamot azonban e sorok írójának nem sikerült megszerez-

nie és felhasználnia. (V. ö. Vas. üjs. 1865. 45. sz.)

Június 9. Csütörtök.

Klauzál kereskedelmi- és iparügyi miniszter, a fennálló

czéhi szabályzat módosítása iránt remleletet ád ki.

Közi 4. sz. P. H. 80. 81. sz.

Június 10. Péntek.

A zágrábi tartományi gylés feliratot állapit

meg, melyet küldöttségileg nyújtand át a Fölségnek. (V. ö. jun.
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19.) Ezen okmány szerint Horvátország alkotmánya, tör-

vényhozása, bánja és közigazgatása eleitl fogva független volt

Magyarországtól, s az uralkodó Fölség is megesküdött, bogy a

horvátok nemzeti önállását és szabadságát fenn fogja tartani,

biztak is ebben a hazafiak, de a magyarok megszorították a ki-

rályi hatalmat. „Nyiltan bevalljuk, hogy hideg borzongás fu-

totta végig ereinket és sötét, kellemetlen sejtés vett ert rajtunk,

midn a legközelebb múlt márczius vége felé Magyarország-
nak az összbirodalommal tökéletes amalga-
mizálódása helyett, melynél egyebet Ausztria mostani al-

kotmányossága mellett nem várhatunk, reménytelenül Ausztriá-

val szemben való új helyzetérl értesültünk." A magyar minisz-

tériumhoz, mely elszakadásra törekszik, nem csatlakozhatnak a

horvátok, st inkább a nemzetiségi egyenjogúság alapján az

osztrák császársággal akarnak szoros abb viszonyba lépni, mi-

hez képest 11 pontban foglalt kérelmük megadását kérik. A
pontok ezek. l.Semmisítíessenek meg a magyar kormánynak ra-

jok nézve sérelmes rendeletei, a mostani ideiglenes helyi kor-

mányzat ersíttessék meg, jövre pedig egy országos hatóság

(derzavno vicce) engedélyeztessék a bán elnöklete alatt, mely-

nek tanácsnokait a bán elterjesztésére a Fölség nevezi ki. E
hatóság a bécsi kormánynak lenne alárendelve, egészen függet-

lenül a b.-pestitl, s a tartományi gylésnek felels. 2. A pénz-,

had - és kereskedelem ügyeit az egész birodalomra nézve egy fe-

lels összminiszterium vigye Bécsben. 3. A határrvidék pol-

gári ügyekben az országos hatóság alatt álljon, a királyságok

katonai parancsnoka a bán legyen. 4. A hivatalos nyelv nemze-

ti legyen. 5. Az összbirodalommal való viszonyok tekintetében

a királyságok a megnyitandó közpo nti birodalmi gylés alá ve-

tik magukat, s e czélból oda már követeket is (négyet) választot-

tak. 6. Dalmáczia egyesíttessék a horvát-szlavón királysággal

;

a szerb vajdaság, A 1 s ó-ÍS teyermark. Karint hi a, Kr a j-

na, Isztria és Görcz hozassanak sz orosabb viszonyba a

a kapcsolt részekkel. 7. „A magyar királyság népeivel való ba-

rátságos viszonyt a pragmatica sanctio értelmében s a magyar

korona alatt él minden nemzetiségek szabadsága, egyenlsége

és testvérisége alapján ezen királyságok továbbra is fenn Kivan-
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ják tartani. De hogy miképen történjék ez meg, ezen országok

nemzete azután fogja meghatározni, midn ezen igazságos ki-

vánatai (i Felségétl teljesíttetnek s Magyarország valódi hely-

zete az összállammal szemben világosan kivihet leend." 8. Az

országos hivatalnokokat a király helyett a bán nevezze ki, utó-

lagos megersítés mellett. 9. Mig az új törvénykezési rend élet-

té nem lép, a magyar ftörvényszékekre felebbezni ne lehessen.

10. Kulmer Ferencz a Fölség oldalához a királyságok kép-

viseljéül választatik. 11. A királyságok kiegészít részei: Po-

2sega, Vercze és Szerémmegyék; a gradiskai,
bródi és péterváradi ezredek ; u f i u m e i, b u c c a r i i és

a tengerparti kerületek. Ezen pontok, mint a gylés határozatai,

jegyzkönyvbe is igtattatnak.

A okm. Pej.-nál 79—84. v. ö. 37—39. 1. Hogy a tartományi

gylés s vele együtt az egész 184^/g-ki horvát mozgalom tudva vagy

nem tudva, tényleg a reactió zászlóját tzte ki, többek közt e nevezetes

ckirat is napfény-tisztaságban mutatja. Ha Horvátország csupán nemze-

ti érdekbl kelt volna fel, nemzetiségének s függetlenségének sürgetésé-

re és biztosítására kell vala szorítkoznia, de nem lett volna szabad M a-

gyarország a malgamizálását Ausztriával, a magj^ar pénz-,

íiad- és kereskedelmi tárczáknak a bécsibe való beolvasztását s az okirat ele-

jén a nádornak adott túlságos hatalmat emlegetnie, mely mellett a Föl-

ség „csak árny- és czimzetes király" marad, mert mindezek a reactió
jelszavai voltak, Horvátország önálló szabadságát pedig távolról sem
érintették. V. ö. Jul. 10. (Az 1848. tön^ények mennyiben lehettek sé-

relem Horvátországra nézve lásd szept. 10. jegyz.)

Ferdinánd király két nyilatkozmányt ir alá. Az egyik-

hen a horvátokhoz és szlavonitákhoz szól a Fölség , eladván,

hogy mily fájdalmasan esik neki hütlenségök, és a magyar kor-

mány mint törvényes felsbbségök iránti engedetlenségök, noha

„eg'yedül a magyar koronához csatlakozásuknak köszönhetik,

hogy alkotmányos szabadságuk, mint a többi szláv népeké, az

idk folytában el nem veszett," s noha az utolsó országgylés t.

czikkei nyelvöket és szabadságukat sem sértik, st az azok által

kivívott jogok és szabadság rajok is testvérileg kiterjesztettek.

Szomorúan tapasztalta a Fölség, hogy mint „találkoztak köztök

emberek, kik köszönet, szeretet s a nekünk tartozott hség he-

lyett az eszeveszett gyanúsítás zászlóját tzték ki, kik a ma-
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gyarokról azt állították, hogy ellenségeik , s kik e két nemzet

közt minden kigondolható eszközökkel meghasonlást igyekez-

nek elidézni." E „büntetésre méltó kihágások vezére" Jella-

c i c, kinek a Fölség, a nádor, a íuagyar minisztérium s a törvény

irányában elkövetett vétkei elsoroltatnak. Az ü megbüntetésére

adattak ki a máj. ('». és 14. királyi rendeletek, melyekben köte-

lességéül tétetik Hrabovszkynak, hogy „b. Jellacié

Józsefet, netalán létez bntársaival együtt . . . perbe fogassa, s

öt . . . báni méltóságáról és minden egyéb tisztségérl tegye le,"

minélfogva tehát a hatóságoknak most már Jeli a c i c-c s a 1

minden hivatalos érintkezést meg kell szakítniok s a kir. biz-

tosnak engcdelmeskedniök. — A másik nyilatkozmány a h a-

t á r r ö k h ö z van intézve, kik tiulósittatnak, hogy parancsai-

kat nem a haditanács, hanem a magyar minisztérium útján veen-

dik, mely az nemzetiségök , vallásuk szabadságát szívén hor-

dozza, s kivánataik meghallgatására és különféle országos érté-

k könnyítésekre hajlandó ; továbbá, hogy JeUarié bnvád
alá van helyezve, s ezentúl nem neki, hanem Hrabovszky-
nak tartoznak engedelmességgel. — E nyilatkozmányokon kí-

vül kéziratot intéz a Fölség Mészáros hadügyminiszterhez,

kit e nap tábornoknak nevez ki, tudatva vele, hogy a Magyaror-

szágban (a kapcsolt részeket s Erdélyt is ideértve) szállásoló

katonaság az osztrák badügyminiszterségtl függetlenül, a ma-

gyar hadügyminisztérium parancsai alá vau helyezve. Végül a

királyi Fölség az erdélyi tartományi gylésnek unió t. czikkét

megersíti, s István nádor és kir. helytartót meghatalmazza,,

hogy a király nevében saját belátása szerint szentesítse azon

törvényjavaslatot, melyet az erdélyi hongylés az országgylési

képviselk választására nézve alkotni fog.

Közi. 10. (vagyis jun. 18-ki sz., hol a két nyilatkozmány) és 8.

sz. P. H. 86. 84. 85. sz. A két nyil. még Pej.-nál 87—92. 1. Frey-
nál, Kossuth und Uug. ueust. Gesch. I. 66. 1. Szilágyinál F.

Tört. 63— 71. 1. Az unió megersítésérl szóló leirat Apor és S z e n t-

györgyi által alájegyezve még K v.-nál Okm. 27. 40. 42. 1. V. ö.

Szilágyi Fer. Erd. ün. 43. 1. K v. E. T. 60. 6 1. I. A két nyil. ke-

letkezésére nézve V. ö. máj. 19. jegyz. — Batthyány a királyt kör-

nyez reactió ellenállását nem csekély küzdelem után legyzvén, rábírta

a Fölséget, hogy miután Jellacic a máj. 29. kézirat szerint nem enge-
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(ielineskedctt s Innsbrukban meg nem jelent, most niár tegye ki nyiltan

hivatalából, úgy, a mint erre nézve már közös megállapodás is volt, any-

nyival inkább, mert ha J cllacic még tovább is állásában hagyatnék,

a magyar núnisztcrium fogna lemondani. Az udvar kénytelen volt hajol-

ni B. indokaira, de a „Függ. llarcz" szerzje szerint kikötötte volna,

hogy ha J e 1 1 a c i C mégis eltalálna jönni I n n s b r u k b a, az okmányok

ne adassanak ki, s hogy a pesti országgylés mindjárt kezdetén ajánl-

ja meg az olaszok ellen a miniszterek által kilátásba helyezett 40 ezer

katonát. B. azixtán a hitelesen aláirt rendeleteket magához véve, elhagy-

ta I n n s b r u k o t. Ezalatt azonban itthoun a minisztérium a horvát-ma-

gyar viszály kiegyenlítésének uj módját gondolta ki, s ehhez képest sür-

gönv által arra szólítja fel B.-t, hogy kérje fel .János cs. k, föhereze-

get, miszerint békéltessen ki bennünket a horvátokkal, menjen le, mint

közbenjáró, személyesen Zágrábba, s világosítsa fel ott az ellenünk-

ben elfogultakat. Batthyány útközben vévén a sürgönyt, a tervet

maga is helyeslé, s azonnal felkereste a föherczeget, ki a neki bzánt tisz-

tet elfogadta. Ekkép a horvátok észretérítésére s J e 1 1 a c i c engedet-

lenségének fékezésére más ut választatván, a királyi nyilatkozmány'ok

gyors közzétételére többé szükség nem lett volna, s e miatt azok rendel-

tetések helyére el sem küldettek. Hogy mikép kerültek mégis nyilvános

lapokba s a Közlönybe is, mindenesetre B. tudtán és beleegyezésén

kivül, az még mind ekkorig nincs kellen kiderítve (V. ö. Függ. I. 253
—261. 1.) Majláth János a „Magyarok Ujabb Történetérl" irt

könyvében (II. 37. 1.) némely egykorú reactionaiüusok hiedelmébl in-

dulva ki, e nyilatkozraányok igazeredetüségét megtagadta, s a szent jel-

lem B.-ról olyas rágalmat állít, mintha azon okiratokat a király ne-

vével visszaélés vitján bocsátotta volna ki. Ezen alaptalan vádat, mely-

nek B. egész jelleme ellenmond, a „Függ. Harcz" szerzje is töké-

letesen megczáfolta, s az ott elmondottakhoz mi itt csak annyit teszünk

még, hogy a méltatlan ráfogást maga a Fölség, Ferdinánd király is

két Ízben hazudtolja meg, két olyan levelében, melyeket magyar tanácsosai

meghallgatása nélkül adott ki. A sept. 4. legfelsbb leiratban ugyanis ez

áll : „Atyai szívemnek különös megnyugtatására szolgál, hogy azon Íté-

letemtl eltérhetek, melyet f. é. jun. 10. nyilatkozatomban ön (J e 1 1 a-

c i d) iránt rendelend vizsgálat és kat. szolgálata alóli elleges felmen-

tése iránt oly vádak alapján hozni késztetve valék" stb. Az okt. 20.

császári kiáltvány pedig ezt mondja: „A magyar országgylés képviseli

gyülekezete azonban, a nélkül, hogy a dolgok állásáról értesülve lett

volna, a nélkül, hogy az esetleg távollev ideiglenes miniszter, Bat-
thyány gróf visszatérését bevárta volna, a nélkül, hogy az események

rohamát tekintetbe vette volna, és semmit sem hajtva azon körülményre,

hogy az 1848. jun. 10-én a horvát bán ellen kibocsátott
nyilatkozmánynak, mely miniszteri ellenjegyzésben nem részesült,

mindig törvényes érvényt tulajdonított, az említett, Kossuth Lajos-

tól vezetett párt ösztönzésére, oly határozatot hozott, mely gr. Lamber-
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get a nyilvános rosszalásnak zsákmányul dobva stb. "— Az uniót, czikk

megersítése kioazközlésében a föérdem Batthyán y't illeti, ki az er-

délyi gylés követeivel együtt utazott el I n n s b r u c k b a.

A szerb nemzeti bizottság Karloviczon (1.

máj. 15.) Hrabovszky altábornagytól küldöttei által védel-

met kér azon megtámadások ellenében, melyek a magyar kor-

mány rendeleteibl egyes rácz községekea elkövettetnek, s kí-

vánja, hogy addig íh. mig a szerb küldöttség haza térne, a csaj-

kások a bizottság rendelkezése alá bocsáttassanak. H r a b o v s z-

ky azt válaszolja, hogy ö a magyar minisztérium parancsai el-

len nem cselekedhetik. „Szerb nemzetrl pedig — úgymond —
teljességgel semmit sem tudok. Vagy önök meg tudják mutat-

ni, hol van itt (Ausztria térképére mutatva) Szerbia, vagy

a szerb nemzet feljegyezve? Én nem látok szerb nemzetet sehol,

a meddig Magyarország és Ausztria határa terjed, s annálfogva

meg sem védelmezhetem. Oda át a S z á vá n túl van egy S z e r-

bia, s a ki szerb akar lenni, menjen oda!"

S e r b. Bew. 91. és köv. 1. P. H. 87. sz. Hrabovszky ezen

erélyes fellépésének hatását maga rontotta le, a mennyiben másnap át-

izent K a r I o V i z r a, ln^gy küldjenek hozzá újabb biztosokat, mert

tegnapi nyilatkozatát felakarja világosítani s a kivánatot érettebben meg-

fontolni. A vérszemet kapott bizottság azonban erre átküldte neki azon

panaszlevél másolatát (olvasható Közi. 12. sz.), melyet ellene már

Bécs felé útnak indított, s kijelentette, hogy ,.miután a szerb nem-
zet Felsége jó voltának elmozdítása végett ál-

lott fegyverbe," (tehát nyiltan bevallja, hogy nem saját nem-

zetisége C.S függetlensége érdekében !) : minden Hrabovszky részé-

rl nyilvánítandó ellenségeskedésért, ö reá, mint magán személyre hárí-

tandja vissza a felelsséget (Közi. i. sz. és P. H. 87. sz.) Azután pedig

egy gyújtó hatású kiáltványnyal árasztja el a rácz vidékeket, megrendel-

vén, hogy minden közsé*ben verjék félre a harangokat, s ragadjon fegy-

vert ez a „nyomorú nép," melynek „nevét is ki akarják irtani." Egy-

szersmind kinevezte a vezéreket. Joannovicsot, ki a Szeré m-

séget már fellázította (l. máj. 6.) ezredesi ranggal aCs aj kasok
közzé 8 a t i 1 1 e 1 i fegjvertár elfoglalására küldé, D r a k u 1 i e s fhad-

nagyot szintén ezredesi ranggal a nemzet-bánsági ezredbe, a j) a n c s o-

vai fegyverkészlet lefoglalására és a p e r 1 a s z i táborba küldte, K o i c s

fhadnagyot ésStanimirovicsot a fehértemplomi hadiszerek bir-

tokba vételével s az alibunari tábor szervezésével bizta meg. K a r-

1 v i c z védelmét pedig az cda sereglett szerémi népfelkelésre s a
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szerviánokra hagyta. Maga az elnök Stratimirovics, kinek már az

ezredessóg is kevés volt, fvezér (^vrhovni vozd") czimet vett fel, épen

mint Kara < iyörgy Szerbiában, midn ez a törökök ellen felkelt.

—

II r a-

b V s z k y azonban a ráczok merészségén felháborodva, haditanácsot

hiv öszsze, mely a fbizottság elfogását és Karlovicz meghódoltatását

elhatározza. V. ö. jun. 1 2.

Juuius 11. Pünkösd Yasániap.

Sz e m e r e belügyminiszter, miután a szerbeknél ,,az elsza-

kadási szándék tettleges lázadássá fajult," a horvát tartományi

gylés királyi rendelet ellenére is megtartatott, s ellenünkben

a népet fegyverre szólítá, felhívja a magyar dél-vidéket

Erdély határától a Dunáig, hogy legyen készen a legvégsre is,

a mint a kormány is készen van, a mennyiben az ország épsége,

alkotmányunk, a személy és vagyonbiztonság védelmére Ö z e-

g e d tájékán nagyobb számú nemzetrséget és katonaságot

fog táborba küldeni, melynek ellátása és élelmezése tekinteté-

bl Bácsban és a Bánságban Csernovics Péter és

V u k V i c s Seb királyi biztosok, Csongrád, Arad és

Csanád megyékben pedig Török Gábor aradi polgármester

fognak kinevezni polgár biztosokat. E polgári biztosokkal, kik

most a szükséges pénzzel el vannak látva, mködjenek készsé-

gesen közre e hatgságok és a nép, szükség esetén ket ellege-

zéssel is gyámolítván.

Közi. 10. sz. P. H. 87. sz.

Katonai vérengezés Pesten. A Károly-kaszárnyában le-

v olasz katonaság a magyar önkéntesekkel csekély ürügy mi-

att összeverekedik, s aztán az ártatlan utczai nézközönségre is

lövéseket tesz. Mészáros hadügyminiszter a helyszínén meg-

jelenvén, a lövéseket bátor fellépésével megszünteti ugyan, de

az olaszokat fegyvereik letételére rá nem birhatja, mit a lázon-

gók csak másnap délben, István föherczeg személyes felszó-

lítására tesznek meg. A fvárosi nép e pánszláv izgatásból eredt

lázongás alatt, melyben mindkét részrl többen elestek, ritka

íínmérsékletet tanúsít.

P. H. 81. 126. sz. A rakonczátlan olaszok másnap fegyvertele-

nül Komáromvárba küldettek, hol elleuük bünvizsgálat kezdetett*
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Juuius 12. Pünkösd Hétf.

Szemere belügyminiszter Pest város teriiletéu rög--

t ö D b i r ü s á g 1 állit fel .,a lázítók, bujtogatok, közcsendzava -

rók, gyilkosok, gyújtogatok, rablók" stb. ellen.

Közi. 8. sz. 1*. H. 84. sz. Ily rügtünbiróság ezután az ország miii-

dcn vidéken hirdettetett, mire a miniszter szerint fkép azért volt szük-

ség, liogy a vakmer törvényszegés a társadalmi viszonyokat veszélybe

ne döntse, s ^^az aln('p a személy- és vagyon biztonságát fel ne dúlja.''

K a r 1 V i c z i ütközet. H r a b o v s z k y altábornagy

miután a Karloviczba összeseregeit szerb felkelket for-

rongásaik megszüntetésére sikertelenül szólította fel (v. Ö. juu.

10.) a szerbek seregét d. é. 10 órakor egy zászlóalj gyalogság-

gal s egy lovas osztálylyal S t e i n Miksa százados vezénylete

alatt ^a város eltt megtámadtatja, majd mintán az ellenség

csakhamar a városba húzódott, ezt gránáttal löveti. A felkelk

nagy része fegyvereit eldobva menekül, socan az érseki lakba

és a templomba húzódnak, melyet Hra b ovszky ostrom alá

fogat. Déltl d. n. 4. óráig szünet volt. Ezután ismét megújulnak

a támadások, melyek estéli 8— 10 óráig tartanak, minn a fel.

kelk K am en i ez felé elfutnak, a támadók pedig éjszakára

Mária-Schnee mellett ütik fel táborukat. Veszteség a szer-

beknél mintegy 300 ember holtakban és seboeültekben, magyar

részen pedig 6 halott.— Els forradalmi harcz.

Közi. 8. 17. 48.— 12. sz. (utóbbik helyen a usp jun. 11.) 1'.

H. 84. 87. 90. sz. V a h o t. I. 4. 19. 1. („pünkösd els napján.")

Szilágyi For. Tör. 72. (jim. 1 1 . ). — A harez napjára vonatkozólag

még a hivatalos jelentések is jun. 11. és 12. közt oszlanak meg. (Mi a

Közlöny egykorú és szemtanú levelezjének keltét fogadtuk el, ki a

jun. 1 2-öt kétszer írja, s a harczról óra számra közli jelentéseit.) —
Asbóth (T. 123.1.\midön a verseczit írja „els komoly harcznak" a forra-

dalomban, hibázik annyival inkább, mert az akkori magyar kormány is

(Közi. 1849. 84. sz.) a k a r 1 o v i czi t monda „els csata ''-nak. El-
ször sebesült részünkön meg Weinhengst fiatal hadnagy, ki szíve

táján lövést kapva, ekkép kiáltott fel : „Dicsségemnek tartom, hogy el-

s kaptam sebet a haza védelmében." — A harcz legrészletesebb leírá-

sát szerb részrl (Serb. B. 99. és köv. 1.) bírjuk, s itt azt állítják^ hogy a

diadal a felkelket illeti. A szerb bizottság e „gyzelmet" tudatván a

horvátokkal, egyszersmind felhívta ket, hogy „0 Felségénél és alkal-
mas helyen" részökre segélyt sürgessenek. A zágrábi bizottság
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azoubau már ekkor más úton hallotta az ütközet hirét.s jun. 15-én fel-

iratot (1. e. Pej-nál 84— 86. 1.) küldött a királyhoz, melyben H r a-

b o V s z k y n a k Jellacic-csal való felcserélését s az összes hatúröni-

déknek Horvátország hatósága alá rendelését szokatlan kemény hangon

sürgeti, a kérelem nem teljesítése esetére azzal fenyegetödzvén, hog}' ak-

kor az Olaszországban havczoló honfiak tzhelyeik védelmére haza fog-

nak jöni. J e 1 1 a c i c, ki ek kor útban volt Innsbruck felé, megdöb-

benve olvasá e feliratot, s azo mial (jun. 20.) még T y r o 1 b ó 1 kiáltványt

intézett az Olaszországban harczoló örvidékiekhez, biztatván ket, hogy

csak maradjanak tovább is nyugodtan, s ne engedjék félre vezettetni ma-

gnkata hazulról jöv hírek által, vannak otthonn elegen, megvédeni a há-

zi tzhelyet. (A kiáltv. Pej-nál 125. 1.) S a bánnak igaza is volt. A
harcz H r a b o v s z k y erélytelensége miatt csak olaj volt a felkelés

tüzére, s a magyar biztosok annyi határozatlanságot és tehetlenséget

ámltak el, hogy az a megvert ellenségben a gyztes fél bátorságát és ön-

érzetét költötte fel. Miután H r a b o v s z k y visszavonult a várostól, azt

jun. 1 3-áu a X u g e n t által összegyjtött felkelk ismét megszállot-

ták, s ekkor alkudozáshoz kezdettek. Csernovics a rögtönbiróságot

megszünteti Újvidéken, hová K o s t i c s Sándor, a szenvedélyes

izgató, visszatér, az E s t e-g y a 1 o g o k T e m e r i n b e rendeltetnek, a

városi sánczokról az ágyúk beszedetnek, a Dommiguelek eltávolítása meg-

ígértetik, s Pétervárad külvárosában a sárgafekete zászló kitíízetik, és,

mint ezt két levélbl is tudjuk (P. H. 88. és 90. sz. keltezve jun. 18. és

16-róij. a fegyvernyugvás megköttetik. Karlovic zról azonban ez-

alatt alkalmas izgatók, jobliára papok járják fel a vidéket, adókat szednek,

maga az érsek P a n e s o v á r a és Belgrádba utazik izgatni és se-

gélyt szorgalmazni (131. sz.), a mi nem is marad foganatlau. Szerbiában

aláírási ívek keringtek, s maga a szerb kormány is Rajacic kezébe a

S e r b. B e w. szerint 20 ezer, magyar forrás (P. H. 135. sz.) szerint

pedig 100 ezer db aranyat adott v^lna, melybl 80 ezer Jellaci C

kezéhez ln átszolgáltatva. A belgrádi osztrák konzul (Mayerhoferj pénz-

zel és rábeszéléssel maga is mindent elkövet az idegen segélyhadak ki-

nyerésére, s e czélból Karagyorgyevics Sándor fejedelemnek, ha

egy szerémi levélnek (a pécsi német újság után P. H. i66. sz.) hinni

lehet, bizonyos házi pénztárból 5 millió forintot ígér. A harczvágyó szer-

viánok pedig seregenként tódultak át a határon. Mihály, az elzött szerb

fejedelem, s atyja b r e n o v i c s Milos, kiknek még Szerbiában
is volt pártjuk, maguk is megfordultak a Bácskában (szintén juui-

us folyamán.) A ráczok mozgalma kedvez volt a tényleges uralkodó po-

litikájára nézve, de e körülmény mégis aggodalomba ejtette, attól tartván,

hogy a forradalom . melyben oly sok alattvalói vesznek részt, rokonszen-

vet talál mutatni az elzött berezegek javára. A szerbiai csapatok élére

tehát késbb az uralkodónak egyik híve állíttatott, t. i. P e t r o v i c s

István, ki szülföldérl K n i c a n i n n a k neveztetek. Ennek felada-
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távú tétetett a forrongás iráíiyát szemmel tartani s a szerbiai kormány-

irányában netalán felmerül ellenséges czélzatokat meghiúsítani. (S e r b.

B e w. 128— 132.1.)ltthonn Sztratimirovics fejtett ki legtöbb te-

vékenységet. Jun. 15-én 500-ad magával Tittel be megy, a hadpa-

ranesnokot erszakosan leteszi, a fegyvertárt kiüríti (140 ágyúcsövet,

2 ezer db fegyvert, sok lszert stb. vesz magához) s az egész csajkás ke-

rületet zászlója alá gyjti. A határrökhöz új harczias kiáltványt intéz,

a tisztek is hozzá szegdnek, s ennek következtében a határöri szolgálat

és rendszer megsznik, s az örvonal megszakad. A k a m e n i c z i tábor

leginkább Szerembl óriási arányokban növekedik. Bácskában
Szurducski nyújt kezet a felkelés szervezésében, Szenttamás-
nál Bosznics sánczoltat, s két hét múlva a fvezér már mintegy 1

5

ezer fegyveressel és 40 felszerelt ágyúval rendelkezik (Serb. B. 103.

1.) A magyar biztosok pedig c roppant tevékenységgel szemben oly dol-

gokat tettek, mi a semminél is kevesebb volt. Csernovicsról már

emlékezénk. Hrabovszky eleintén írásos rendeleteket küldözgetett a nyíl-

tan lázongóknak (P. H. 105. sz.), melyeket rendszerint gúnynyal fogad-

tak. Jun. 16-án a jun. 10-ki nyilatkozmányokat teszi közzé, s a Kar-
iovi c z o n és R ó m a i s á n c z b a n összegylt tábort szétoszlásra szó-

lítja fel, ígérvén, hogy eddigi magaviseletéért senkit sem vonand kérdre

(91. sz.). E képtelen ügyetlenségre mutató felhívásnak a hivatalos jelen-

tés szerint eredménye az lett, hogy „Karloviczról mintegy 30-an hazaosz-

lottak,'' (jun. 17. és 18. közti éjen, midn Hrabovszky jelentése

szerint ott 15 ezer fegyveres állott.) Bács megye helyzete napról nap-

ra aggasztóbbá vált. A kormánybiztos erélytelenségén kívül másik baj

volt, hogy a megyét a fispán is oda hagyta. A közigazgatás gépezete,

hol szét nem szakadt, akadozott, mert a felkelk a postát kirabolták s a

futárokat elfogdosták. Végre a megyei bizottság látott védelmi intézke-

dések után (jun. 17.), elhatározván, hogy 20 ezer fnyi rsereg állíttas-

sék fel, más kat. képzettség tiszt nemlétében J o v i c s István vezérle-

te alatt, k é r fhadiszállással, s a közelebb fekv megyéktl gyors

segély kéressék, A közelben fekv sorkatonaság parancsnokai kinyilatkoz-

tatták, hogy k helyöket nem hagyhatják el , s a szerbek ellen mit sem

tehetnek, st Dreihann e tekintetben „magas báni parancsra" hi-

vatkozott. (A déli állapotokat lásd tov. többek közt jul. 18.)

Június 13. Kedd.

S z e m e r e belügyminiszter D é I-M agyarországot
Csongrád- és Pest megyékkel s a Jás z-K u n k e r U-

lettel együtt felhívja, hogy miután a szerbek és horvátok lá-

zongásai naponként fenyegetbb alakban mutatkoznak, s a sze-

mély- és vagyonbátorságot, a törvényt , a hazát és a koronát

veszélylyel fenyegetik, mindenki, a ki elbírja, fogjon fegyvert.
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A megyék védelmérl a kormány is fog gondoskodni ugyan, de

mindenik megyének saját határa megvédésére két hét alatt 2

—

4 ezer embert kell kiállítania a maga költségén és fegyverrel vagy

kaszával stb. ellátnia, lszert a kormány adván. Ezen örsereg

hivatása : a belsö rakouczátlanságok fékezése s a horvátok és

ráczok ellen való harczolás, szükség esetén szomszéd megye te-

rületén is, mely esetben zsoldot fog húzni. „Azon hatalom, mely

Varasdtól kezdve Krassó havasáig a Dráva innens vészén fek-

v délimegyékben fekszik s 1,323,402 magyar, 485,836 német,

651,055 oláh és 66,425 tót, tehát 2,526,718 lakos kezében van,

kik boldogul és békésen egyUtt éreznek, ezen hatalom ugyan

oly roppant, hogy annak ellenében 378,352 rácz, 72,949 hor-

vát, ha mind engedetlen volna is, mit sem tehetne,"^ mind azon

által készen kell lennünk.

P. H. 87. sz.

István kir. helytartó Mészáros ellenjegyzése mellett

többek közt századosoknak kinevezi G ö r g e i Arthur volt f-

hadnagyot az 5. zászlóaljhoz Gyrbe, és K 1 a p k a György

volt fhadnagyot a 6. zászlóaljhoz Veszprémbe.

Közi. 7. sz. (^örgei és Klapka neveik ekkor merülnek

fel elször a nyilvánosság eltt. Görgeit Gyrben sehogy sem elégítette

ki uj állapota, miután tiszttársait képteleneknek tartotta hivatásuknak

becsülettel megfelelni. Valódi örömmel fogadta tehát, midn zászlóaljá-

tól elszólíttatva, angustusban Prágába és Bécs-üjhelybe küldetett, hogy

az ottani gyárakból czindert és kapszlit hozzon a kormánynak. Ennek

megtörténtével a kormány a tiszáninneni önkénytes nemzetrség parancs-

nokává nevezte ki rnagyi ranggal, Szolnokba aug. 2 7 -én (P. H.

147. sz.) Bvebben, azonban a nap megjelölése nélkül, C^örg. I. 1 — á. 1.

(Függ. I. 539. 1. hibásan állítja, hogy Gorgei a kormánynak „szcpt.

elején" ajánlotta fel szolgálatát.) Klapka okt. 16-án a táborkarhoz

rnagyi ranggal tétetik át. (Közi. 131. sz.)

Június 16. Péntek.

Ferdinánd király kiáltványt intéz a csajkások-
hoz és határrökhöz, mely szerint sajnálkozással értette,

hogy jun. 10. kir. nyilatkozata ellenére „a közéjök lopózott lá-

zitóknak hitelt adtak,'* császári vagyont s „8 ágyút eltulajdo-

nítani vakmersködtek ," s lakhelyeiket elhagyva, ^/eljebbva-

lóik ellen nyilt lázadásra keltek." Intetnek ezennel, hogy csend-
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re és engedelmességre térjenek, a uyolcz ágyút visszaúllitsák

s békével haza oszoljanak, annyival iukábl) , mert vallásukat

és nyelvUketsemmiveszedelera sem fenyegeti és kérelmeik meg-

hallgattatására számolhatnak.

Iv ö z 1. !•). sz. P, il. ',>2. sz. Az rllciijegyzés iii'lkül kiadott iiyi-

hitkozvúny, (melyben „császári vugyon," „császári kegyelem,'^ „császári

kedve/éti fordul elö a király és a magyar kormány említése nélkül)

H r a 1) o V s z k y h o z azon utasítással küldetett le, hogy csak azon

esetre hirdesse ki, ha szük.ségesnek látandja.

Csehországban W i n d i s c h-G r a t z tábornok és

liadparancsnok Prága városát, hol a pánszlávok forrongtak,

ideiglenes kormányt, független nemzeti gylést stb. alakítottak,

bombáztatja. Másnap ert vesz a lázongáson és táviratozza Bécs-

be, hogy „a rend helyre van állítva."

Közi. 11. 13. 14. 20. sz. P. li. 84. .S5. sz. A nagy panszlav-

gyülés, melynek elzményeit röviden említk (máj. 14.), jun. i2-án nyilt

meg. A gylés kimondá, hogy Ausztria szláv állam, melyhez Német-

országnak semmi köze, a magyarországi szláv részek pedig függetleu és

önálló kiráh'ságot fognak képezni. Jun. 11-én a gylés, (hol mindenik

követ saját dialektusán akarván beszélni, bábeli zavar támadt, s utoljára

is a német nyelvre .-izorultak), már oszló félben volt. Jun. 12én az ut-

czaharcz megkezddik, 13-án az ágyúztatás, 14-én szünet. In-én a bom-

bák újra hulbiak. 1 7-éii a város több helyen ég.

Juuius 17. Szombat.

István nádor Szemere ellenjegyzése mellett meg-

rendeli Apor Lázár erdélyi udvari helyettes kanczeilárnak,

hogy az erdélyi u d v. k a n c z e 1 1 á r iát, melyre, az unió

megersítve levén, többé semmi szükség sincs, szüntesse meg
és oszlassa fel, be nem végzett ügyeit a magyar minisztériumhoz

tevén által.

Közi. 17. sz. P. H. !»2. 8z. E kanczellária az 18G0. októberi

oklevél folytán nyert uj életet, midn a Fölség Kémé n y Ferenczet

erdélyi kanczeilárnak kinevezé 1 18<'0. decz 0.)

Juuiiis lí). Hétf.
Ferdinánd király I n n s b r u c k b a n E s z t e r h á z y

minisztere jelenlétében fogadja egymásután a J e 1 1 a r i c- b á n

és Raj acic érsek által vezetett horvát és szerb küldöttsége-

ket. A bán eltt nem-tetszését fejezi ki eddigi magaviseletéért
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kit küldött társaival együtt, a történtek után, csak is mint magán

egyéneket fogadhat el. A karloviczi törvénytelen gylés (1. máj.

13. 15.) határozataitól jóváhagyását szintén megtagadja, s a szer-

beket a megnyitandó pesti országgyléshez és a magyar kormány-

hoz utasítja. — Ezen kivül István nádor s a magyar minisztérium

kivánságához képest János föherczeget kéziratban felszólítja,

hogy egyeztesse ki az egymás közt viszálkodó Magyar- és Hor-

vátországot s a kölcsönös kivánatokat közvetítse oly módon, hogy

„a két ország közt századok óta fennálló kapocs megersíttessék."

V. ö. jun. 6. 10.

Közi. 20. sz. P. H. 94. sz. Scrb. B. 113. 1. Prey I. 65. 1.

A horvát küldöttség ez alkalommal nyujtá át a jun. ] 0. feliratot. A bán a

Közlöny szerint jun. 1 7-t'n ért az udvarhoz s egyenesen F e r e n c z

Károly föherczeghez szállott, a P. Z t u g. értesülése szerint

ellenben jun. 1 6-án érkezett Innsbruckba s a föherczeghez csak azután

ment cl.midn kivúnata szerint tudtára adatott, hogy a fogadtatáson E 3 z-

t e r h á z y miniszter nem lesz jelen (P. H. 90. sz.). A bán, kinek a tyro-

liak jun. 18-án este nagyszer fáklyás zenét adtak, nem érezte magát

lesújtva a fentebbi kihallgattatás miatt, miután a Fölség éles válaszát a

környezet szelídítette, s bizonyos körökben leplezetlen tetszést is aratott

eddigi magatartásaért. Ellenben a szerb küldöttségnek adott választ „bi-

zalmas kommentár" nem követte, mi, a Serb. Bew. szerint, annyira

hatott a karloviczi bizottságra, hogy az talán Pestre fordul kérel-

meivel, ha Kossuthnak jul. 29-ki (jobban: jul. 11-ki) a szerbekre

nézve sért beszéde, mely az innsbrucki fogadtatás hirével „egy

szempillanatban" jutott tudomására, a kiegyezkedé. t lehetetlenné nem
teszi vala. E könyv annyi szinteséggel és igaz^ágszeretettel van készítve,

hogy ismeretlen szerzje meggyzdésének valódiságát nem lehet kétségbe

vonnunk, azonban véleményét ezúttal lehetetlen 1 ibás értesülésen alapu-

lónak n^m nyilatkoztatnunk. Elször is nem l-zszük el, hogy a bizottság,

bár a .•^zerb küldött-ég külön bizalmas kommentárban nem része -íttetett,

elég bátorítást ne talált volna a bán kitüntetésében, miután J e 1 1 a c i C

a szerbek ügyét is sajátjává tette, s a horvát és szerb mozgalom kölcsö-

nös solidaritásban állott egymással (1. jun. 6. jul. 10. 29.); és miután

Jellacic „a Magyarok elleni törekvéseiért aratott" tetszést, a bizott-

ságnak , moly hasonló törekvéseket ápolt , semmi oka eem lehetett

az udvari fogadtatással meg nem elégedni. Másodszor nem való, hogy

az innsbrucki fogadtatás és a Kossuth jul. 11. beszéde

hirei egyszerre érkeztek volna Karloviczra sez utóbbik nyocnban

lerontotta volna a másik hatását. Ugyanis az e s t. Z t g-nak m á r j u n.

30-ról Írják Szerem bi, hogy a karlo%-iczi bizottság Raj a c i C tói

gyorspostán tudósítást kapott a kilallgattaíás felöl s arról, liogy János
f'herczeg Karloviczra is le fog utazni. (P. H. 111. sz.). Harmad-

Sieremlei, Jlagyaror. Krácikája. 9
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n
hizprbek és rúczok nevezik magokat neiozetnek — ez a csoport cscse-
lék rabló n é p ;

itt nem lehet szó alkudozásról, rablókat rögtüu-

bíróság illet." Ezen hely Kossuth beszédében /gy liaugzik : „A má-

sodik dolog ott lenn a szerb lázadás. Mi az okokat illeti, errl, uraim,

nincs mit mondani, mert itt a dialektikára nem nyílik többé tér. Magyar-

országiján különböz népek laknak 5 de a ki Magyarország bel-
sejében külön országot akar alakítui, az oly lázadó,

oly pártüt, kinek btatáriummal kell felelni." Semmi esetre sem rabló-
Ctícs elekrl van ott szó, hanem oly jjolitikai vádlottakról, („láza-

dók, pártütk") kik az ország ezéldarabolására törekedtek, kikkel a tör-

vényes hatalom (s nem Kossuth) s a haza azért nem alkudozhatik, Qjcrt

kölcsönösen egymás álláspontjának lerontásán igyekeznek. A karloviczi

bizottság tudta ezt s ezért az innsbrucki hir vétele után, bár azeltt

már fegj'verszünetet kötött, egy lépést sem tön többet a kicgyezkcdésre,

noha arra addig is (jun. végétl jul. közepéig) lett volna elég idej , mig
Kosíuth b-'széde tudomására jutott.

I s t V íi u nádor s kir. helytartó, S z e m c r e ellenjegyzése

mellett tudatja V a y Miklóssal, bogy miután Erdély ben a

nyert szabadságot, a korona jogait s a haza épségét veszélyeztet

törekvések merültek fel, a szászokat és oláhokat bujtogatják, a

roszul értesült népnél kihágások és rendetlenségek fordulnak

elö: ezeknél fogva, de azért is, mert a havasalföldi s oláhországi

szomszédság különös tekintetet érdomel, egy helyben közpouto-

sitott hatalomra van szükség, melynek élére királyi biztosi czim-

mel ö állíttatván, neki teljhatalom adatik, a bujtogatásokat, a

csend és rend megtörését fenyíteni, e ezélból rögtönbiróságokat

állíttatni, s az erdélyi polgári és kat. hatóságok felett rendel-

kezni, melyeknek az irányában köteles engedelmesség már meg-

hagyatott.

Közi. 17. í-z. r. H. !)•>. 91. sz. Vay jun. 29-én érkezik Ko-

loz.-várra, hol rendkívüli szükség volt rá, miután Erdélyben az ifjú

szabadság ügye majdnem egészen magára volt hagyatva. A fkormány-

szék kényelmes és tevékenytelen tagjai elnézték, hogy mint mködnek
az oláh és szász bizottságok e két nép fellazításán, mint kényszerílí né-

mely rövidlátó és önz földesúr, katonai erszakkal is robotra jobbágyait,

kik az uj id szellemét érezve, törvény nélkül is felszabadulva érezték

magokat 5 ha egy pár rendeletet adtak is ki, s biztosokat küldenek egyes

bujtogatok elfogatására, az intézkedést, majdnem semmi eredmény sem kö-

vette. Ily gyöngeség láttára a fhadparancsnokság Szebenben az

oláh bizottságot merészkedett védszárnyai alá is fogadni. (V. ö. K v.

65. 66. 1.).
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Borsodmegyében D édesen képvisel-választás miatt

tetemes vércngezés, minek folytán ötven ember marad a hely

szinén.

K ü z 1. 10. '27. 39. 55. sz. P. n. 90. sz.

Június. 20. Ketl.

Kis-Szebcnben „borzasztólag dühös vérengezéssé"

fajult képviselválasztás.

Közi. 17. sz.

Fehérmegyében B o d a i k o n véres képvisel-választáS;

miközben harmincz ember kap sebet.

Közi. 22. sz.

Június 21. Szerda.

Zágrábban;, a jim. 10. kir. nyilatkozmányok vételére, a

tartományi gylés a bán távollétében rendkivüli ülést

tart. Kukuljevic indítványozza, hogy le kell tenni a királyt,

s minden erdt és rétet kiosztani a parasztok közt, hogy ezek

minduyájan felkeljenek a honvédelemre ; továbbá, hogy minden

szláv népet, fleg pedig Boszniát- és r o s z o r s z á g o t se-

gítségre kell kiáltani. Az rvidéki követek ekkor kijelentik,

hogy elégíttessenek ki minden kivánataik, még pedig most rög-

tön, mert különben egy embert sem adnak. A gylés akivánatok

kielégítését némi vonakodás után megígéri. Ezek után jegyz-

könyvbe megy, hogy „gyors futár által felségéhez ultimá-

tum küldessék, melyben férfiasan és határozottan kívántatik,

hogy a dics, derék, ellenségeitl átalábau alaptanul és aljas

módra rágalmazott bán nemcsak rögtön minden méltóságába és

hivatalába visszahelyeztessék, hanem ezenfelül neki az egész

horvát-szlavón kat. rvidék fparancsnoksága is átadassék, a

Fölség pedig az országgyléstl elibeszabott (vorgelegten) kí-

vánalmakba egyezzék bele s azokat hagyja jóvá;" miután pe-

dig a királyság a bán netalán bekövetkezend elmozdíttatása

esetén „vezet f nélkül" nem maradhat, az ország kormánya 12

tagú bizottságnak adatik át, mely korlátlan diktátori hatalom-

9*
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mai rubáztatik lel, tcttciiöl azonban a tartományi gylilésnek fe-

lels.

A jegyzk, és az ultim. Pcj.-núl 43. 92. I. v. ö. P. H. 100 sz.

Másuap az izgatottság lecseudcsiilt, mert hire érkezett, hogy a bán „Fe-

rencz Károly föberczegtöl a legbarátságosabban fogadtatott . . . s várni

lehet minden kivánatának teljesültét.'' A tartomáujT gylés ezután egy

nyilatkoEványt készit „minden osztrák-szláv törzsekhez," melyben a bán

és a ueuiijet ellen szúrt rágalmakat megczáfolni igyekszik s kifejti, hogy

a „háromegy királyságok semmi egyébre sem trekesznek, mint a mi

ket természeti és történelmi jog szerint megilleti, t. i. az osztrák m o-

nárkhia nemzeti szabadságára és integritására." (A nyil. olvasható

Pej-uál 94— 99 1.)

Juu. 22. Cst.

títauimirovics rácz serege (700 ember) V r a c s e g á j o n

D r e i h a n n alezredesnek Fehér templo m-ra beizen,

hogy a kezei közt lév 3 ágyút, 30 mázsa lport, 215 darab

fegyvert és a parancsnoksága alatt lév század katonaságot

adja ki. Az alezredes, bár a városi 1200 fnyi fegyveres nem-

zetrség a fegyvertelen ráczokkal megvívni kivánt, a követelt

tárgyakat szekereken átviszi a szerbeknek. A szorongatott vá-

ros védelme élére ekkor M a d e r s p a c b százados áll, ki

torlaszokat és :?áuczokat készíttet.

Közi. 21. 22. sz. P. H. 92. 95. Ö8, sz. F c h á r t e m p 1 o m-

ban marj un. 16-kán komoly összetzés volt az illyr és német párt

között. — A szerbek a föntebbi sikerit tény után Verseezre
törekedtek. Azonban e szándékuk hire Temesvárra eljutván,

itt jun. 23-án este két század gyalogságot gyors fogatokra raktak, s ál-

tala Verseczet hirtelen megersitették. A szerbek ekkor P a n c s o-

r á r a visszahúzódnak.

Jun. 24:. Szoinb.

Hrabovszky altábornagy és Csernovics
királyi biztosok, a karloviczi fbizottsággal fegyverszü-
netre lépnek. Föltételek : kölcsönös személyi és vagyoni

biztonság, szabad közlekedés, a csajkások és végvidékiek tisz-

teikkel egyiitt ba/.a mennek s 10 napig ottbon maradnak, a bi-

zottság maga is szét fog oszlani, ha J e 11 a i c a szerb-hor-

vát küldöttséggel 10 nap alatt haza nem érkeznék, a kedélyek
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lecsöndesítésére s a békés együttlakásra mindkét szerzd fél

fölszólítást fog közzé tenni.

A szerzödvény P. 11. í)7. sz. v. ö. S e r b. 105. 1. a fegyverszü-

net, mely ha aláírva nem volt is, mint láttuk, (jun. 12.) a karloviczi
harcz ideje óta tartott, csak arra való rolt. hogy a küldöttség távollété-

ben gyámoltalan és procaire helyzetbe jutott szerb nemzeti ügvet a vég-

veszélytl megmentse, mely terv, a dél-vidéki magyar fnökök rövidlá-

tása és erélytelensége folytán tökéletesen sikerült. R a j a c 1 c jun. 26-án

Jellacic jun. 29-én tehát a fegyverszünet alatt megérkeznek s átveszik

a mozgalmak további vezetését. Egyébiránt a fegyverszünetet, mint e

munka további folyamából is kitnik, a szerbek neoQ tartották meg.

Nyitramegyében V á g-Y c c s é n képviselválasztás alkal-

mával dühös verekedés. Sebesült mintegy 30 ember. •

Közi. 18. 23. 30. sz. P. H. 95. 99. sz.

Juh. 25. Vas.

Ferdinánd király, Eötvös miniszterének elter-

jesztésére, Hám János szatmári püspököt esztergomi érsek-

primásnak, L o n o v i c s József csanádi püspököt egri érsek-

nek, Horváth Mihály hatvani prépostot csanádi. J e k e 1-

f a 1 u s y Yincze esztergomi kanonokot szepesi, K a r n e r

Antal gyri kanonokot sz.-fehérvári, Athanaczkovics
Plató budai g. n. e. püspököt bácsi püspöknek kinevezi.

P. H. 23. sz.

Jun. 26. Hétf.

Csernovics királyi biztos rendeletébl Újvidé-
ken képviselválasztás, mely alkalommal a választást ellenz

s leshelyeikbl eltör szerbek és a magyar érzelm nemzetr-

ség közt véres összecsapás keletkezik. Elbbiek több lakost,

még nket is, leöldösnek.A városban két század sorkatonaság, a

vár alig ezer lépésnyire; azonban segély egyik részrl sem nyuj-

tatik. A választás elmarad.

Közb 21. 23. sz. Serb. 107. \. P. H. 95. sz. Klapka Nat.

II. 16, 1. (jun. 24. és 25.) Hrabovszky ezután lefegyverzi a szer-

beket, s hasonló rakonczátlanságok megújulása esetére a várost lövetés-

sel fenyegeti. Újvidék lakossága ezután az egész forradalom alatt csön-

desen viselte magát.



134

Juu. 21. Kedd.

J ú u s föherczeg tudatja J e 1 1 a c i c-csal, hogy azou

viszálynak békés kiegyenlithetése tekintetébl, mely közte és a

magyar kormány közt fenn forog, a közbenjárói tisztet a király

meghagyása folytán elvállalta. Fölliivja ennélfogva a .,kedves

horvát bánt^', hogy a magyar minisztérium képviseljének meg-

érkeztével ö se késsék Bécsben személyesen megjelenni.

Addig is pedig megvárja, hogy országa részérl minden ellen-

ségesked készületet szüntessen meg, valamint a magyar kor-

mány is fölfüggesztette hadi készületeit. V. ö. jul. 4. 10.

P. II. 106. sz. A levél még P cj.-nál. Hasonló tartalmú felszóli-

tás érkezett Istváu nádorhoz is, melyben ki volt mondva, hogy János

nem mehet személyesen Horvátországba, mert Bécsbe jun. 16-án

császári helytartónak neveztetett ki. A fentebbi báni megszólítás, me-
lyen a magyar minisztérium méltán megütközött (1. jul. 4.), a horvát

tartományi gylésnek azon okoskodásra adott alkalmat, hogy miután

János levele a bánt hivatalától feltüggesztö jun. 10. nj-ílatkozmány

után bocsáttatott ki, a báni megszólitás „bizonyságul szolgál, hogy azon

nyilatkozmány nem a Fölség akaratával jelent meg, s hogy az, az ezen ki-

rályságok ellenségei koholmányának tekintend." (A jegy-

zkönyv P cj.-nál 47. 1.) Hogy ily gyanúsítás, melyre a fönnebbi czi-

mezéö adott okot, mennyire növelte az elkeseredést, könnyen elkép-

zelhet.

Jun. 30. Péut.

Szent-Mihály végvidékí oláh községet, mely a

szerb fölkelkkel nem akart tartani, utóbbiak d. u. 4. órakor

ágyúkkal megtámadják, beveszik, s benne több mint 70 házat

leégetnek. A község védelmére katonáival elnyomuló dOrsay
Miksa százados agyonlövetik, a lakosság nagy része legyil-

koltatik.

Közi. 30. 34. sz. P. 11. 102. 107. sz. Függ. I. 227. 230. 1. Qul

1.). E község (a Scrb. 108. 1. szerint) a hozzájok küldött s ket a szer-

bekhez csatlakozásra buzdító követet letartóztatta s Temesvárra
a haditörvé&yszék elibe küldte.

Jul. 2. Vas.

Klauzál kereskedelmi miniszter . Pesten utasí-

tást ád ki az úrbéri tartozások megbecslése iránt.
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Közi. 24— 26. sz. P. H. 99 — 105. sz. Ezen utasítás az 1848

XII. 3. §. foganatositása végett jelent meg.

Jul. 3. Hétf.

Klauzál miniszter kiadja a hirlapkczelési szabály-

zatot.

K ü z 1. 25. sz.

Az osztrák minisztérium Jellacic bánnak 150

ezer pforintot küld.

P. H. 103. sz. (aug. 30-ról L a t o u r hadügyminiszter 16

ágyút küldött Jellaci cnak P. H. 153. sz.). Szept. végén a bécsi

országgylésen c tárgyban interpelláltatván a hadügyminiszter, azt fe-

leié, hogy „öJellaci é-nak mindaddig, mig a magyar minisztérium

a törvényesség terén maradt, se pénzt se katonát nem küldött ; azon-

ban miután a (magyar) minisztérium megtagadá a zsoldot a horv'át ka-

tonáktól s a császári katonákat nem lehetvén ugy hagyni : a zsold egy

része 100 ezer p. frt küldetett nekik." (l77. sz.) Ugyan ö becsületsza-

vára fogadta a képviselk eltt, hogy közte és a magyarországi hadpa-

rancsnokok közt máj. 10. óta nincs semmi összeköttetés; késbb azon-

ban a képviselk hiteles okmányokból gyzdtek meg, hogy P i r e t

bánsági parancsnokkal folytonosan közlekedett. (Alig. e s t. Zeit.

utánP. H. 180. sz.) A mit azonban a bécsi képviselk eltt nem mert be-

vallani az osztrák minisztérium, abból a magyar kormány eltt, mely

különben is világosan tudta az itteni dolgait, legkisebb titkot sem csi-

nált. A Pillersdor f-féle minisztérium mindjárt július elején fölszó-

litotta a pesti kormányt, hogy engedjen J e 1 1 a c i c-nak, mert külünben

,,a neutralitást felmondja," egyszersmind a fennebbi pénzküldési hatá-

rozatot is tudatta, felszólitván a hadügyminiszter nevében Eszter házy
utján K s s u th t, hogy a J e 1 1 a c i c-nak küldött 100 ezer pfrtot

(50 ezret jónak látott elhallgatni) téritse vissza, s a horvát seregeket

mind jelenben, mind jövre pontosan kifizesse. (Köss. H i r 1. után P.

H. 106. sz.). Elképzelhetni, hogy a magyar miniszterek mit felelhettek

vissza ily fólszólitásra, mely az ellene fegyveresen pártot ütött ellensé-

get egyenesen oltalma alá veszi, — s egyátalában nem csudálkozhatunk

rajta, hogy bécsi tíszttársaik iránt azontúl még mélyebb bizalmatlansá-

got éreztek, s a birodalom mindkét részét egyaránt érdekl függ kér-

déseket közös értekezés utján megoldani, st tárgyalni is kedvet nem
nyerhettek, annyival kevesbbé, mert naponkint világosabbá ln, hogy a

bécsi minisztérium nyilt ellenségeinkkel állván szövetségben, az állam-

kérdéseket nem az alkudozás és a jog alapján, hanem a harczi koczka

által akarja eldönteni.

Az erdélyi szász egyetem a budapesti
képviselházhoz intézett emlékiratában azon föltételeket szabja
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meg, melyek alatt a szász nép a magyar királysággal egyesülni

hajlandó. E föltételek közt van, hogy a szászok "saját alkotmá-

nyuk alatt maradjanak, mind az erdélyi tartományi gylésen,

mind a magyar kormány eltt, — hogy a szász terület, a nem-

zeti egyetem, a német nyelvnek hivatalos használata, egyházi

és iskolai ügyeik független kormányzata, a nemzeti statútumok

stb. épségben hagyassanak, a minisztériumban külön osztály

adassék ; egyébiránt pedig „a nemzeti egyetem és a király közt

semmiféle közép hely sem állhat fenn." E föltételek teljesítése

nélkül a szász nemzet az unióba nem egyezik bele.

Az emlékirat K ö v.-nál Okas. 72— 68. 1. Az egyetem a pesti
követek elé még utasítást is szabott (P. H. 137. |sz.). — Jul. 11-kéu

V a y személyesen jelent meg a szászságban s kijelentette, hogy a ma-

gyar kormánynak nincs szándékában viszonyaikat magyar mintára ön-

teni s ok elbbi szerkezetökben maradhatnak (118. sz ). Egynémely

régi kiváltság fenntartásának kívánsága azonban nem csak méltányta-

lan, de képtelen is volt, mivelhogy a szabadalom hajdan azon czélból

volt ajándékozva, hogy a nemesség ellenében bíztositékot nyújtson, és

midn a nemesi osztály minden eljogáról lemondott , biztositékra sem

volt többé szükség. V. ö. okt. 2.

Július 4. Ked.

A magyar mi niszterium felterjesztvényt in-

téz István nádor s kir. helytartóhoz a horvátokkal való

egyezkedés iránt, melynek közvetítését János föherczeg vállalta

el, s a horvátok és a bán állása törvénytelenségének részletes

kifejtése után kinyilatkoztatja, hogy valamint megbotránkozott

János föherczeg jun. 29. levelének báni kifejezésén, azon-

kép kijelenti, hogy egy „korona ellen föllázadt alattvalót" hoz-

zá hasonló alkudozó félnek el nem ismerhet, és hogy itt a Föl-

ség részérl bocsánat és elfeledés, J e 1 1 a ci c részérl pedig „a

hséghez és törvény iránti engedelmességhez való visszatérés"

jöhet szóba. Hogy a közbenjárásnak sikere legyen, arra nézve

szükség, hogy a föherczeg személyesen Zágrábba menjen^

s ott az összegyüjteud határröket, a nép- és hatósági küldött-

ségeket élszóval világosítsa föl arról, hogy a FClség s az ural-

kodóház egyéb tagjai a ])ártütést kárhoztatják, az Ausztria-
b a beleolvadást nem helyeslik, a magyar minisztérium iránt
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engedelmességet kivannak, s J e 1 1 a c i c o t többé bánnak neru

ismerik el. EzenkivUl szükség, hogy a Kapcsolt Részek törvényes

gylést tartsanak s ez utón kivánataikat a pesti országgylésre,

végzeményeiket pedig a Fölség elibe terjeszszék föl. A miniszté-

rium az országgylésen oda fog mködni, hogy a Kapcsolt Részek

nemzetisége nemcsak eddigi jogában és szabadságában megma-

radjon, hanem ujabb méltányos engedményeket is nyerjen.

A felterjeszt. P. H. Il4. sz. úgyszintén Frey-nál 107— 118 I.

János föherczeg a személyes leutazást a horvátok és szerbek közé

eleintén megígérte (P. H. 107. 111. sz.), késbb azonban, miut láttuk,

(jun. 27.) bécsi helytartóvá lett kirieveztetése miatt nem foganatositá.

Mindamellett Frankfurtban a német birodalom kormányzójának

jun. 26-káu elválasztatván (9 7. sz.), oda elutazott (113. sz.). Július

20-án azonban Bécsbe ismét visszatért. (115. sz.)

Július 5. Szerda.

A képviselház megnyitása Pesten. Miután a

királyt „súlyos betegsége" nem engedé, hogy személyesen jelen

legyen a gylésen, István föherczeg, mint teljhatalmú királyi

biztos, déli 12 órakor megnyitja az országgylést, átadván a

képviselháznak az országgyléshez intézett június 26-diki

királyi leiratot, mely szerint István föherczegnek ná-

dori és helytartói törvényszabta hatalmán kivül, a király be-

tegsége ideje alatt, teljhatalom adatik az országgylés végzé-

seit megersíteni, törvényczikkeit szentesíteni, üléseit meg-

szüntetni s a végrehajtó hatalom mindazon jogait gyakorolni,

melyek az 1848 : 3. t. cz.-ben megirvák. A nádor kir. biztos ez-

után a trónbeszédben eladja, hogy a jelen országgylés sie-

ts összehívását a hon jelen körülményei, a horvátországi „nyilt

támadás", az „aldunai fegyveres csoportok" által megzavart

közbékének minélelöbbi helyreállítása, a korona épségének s a

törvények sérthetlenségének megvédése tették szükségessé. Az

ország védelme s pénzügye lesznek tehát a gylés tanácsko-

zásának ftárgyai. „Fájdalmas érzéssel s legmélyebb nehezte-

léssel értette Ö felsége, hogy . . . bár ön kegyes indulatának su-

gallatát követte" akkor, midn az utolsó pozsonyi törvény-

czikkeket szentesiíé, „találkoztak mégis különösen a kapcsolt

országokban, s Magyarországnak aldunai vidékén, rósz akaratú
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lázítók, kik az országnak külön nyelv és vallású lakosait álhi-

rekkel s réniitésekkel egymás ellen ingerelték s... arra izgat-

ták, hogy a tettleges ellenszegülést Felségének s fensé-

ges kir. bíizának érdekében, Felsége vagy kir. háza tudtával

s elnézésével történtnek hirdetgették. „A király különös meg-

hagyása folytán kijelenti István, hogy a Felség ersen és vál-

tozhatatlanul el van határozva, koronája épségét s a szentesi-

tett törvényeket egész hatalmával megvédeni, s a törvény iránt

engedetlenkedök vakmerségét mind maga, mind kir. házá-

nak minden tagjai szigorúan kárhoztatják." Ezután megemlíti

még a nádori biztos, hogy „Erdélyországnak Magyarországgalí

egybeolvadását legszívesebb atyai indulattal teljesítette a ki-

rály," s hogy a kUlhatalmasságokkal a békés egyetértés sértet-

lenül fenn áll, kivéve, hogy a szard király ellen még mindig

tart a háború.—A ház igazoló osztályra oszlik , melyeknek min-

denike 33 tagot számlál.

Közi. 27. sz. P. H. 100. sz. Jul. 4-én elleges ülése volt mind-

két háznak P a 1 ó c z y László korelnöksége alatt, melyen tisztelg

küldöttségek választattak István elébe a elhatároztatott, hogy a kép-

viselk megbízó leveleiket a korelnöknél mutassák be. — A képvisel-

ház üléseit a R e d u t-tereraben tartotta.

Batthyány miniszterelnök az igazság és méltányosság

tekintetébl megrendeli a hatóságoknak, hogy a haza védelmére

kiindult n em z e t rö ket idrl idre, de 10 hétnél elbb semmi

esetre se, ujakkal váltassák föl, kiket községeik határán kívül

az ország pénztára fizetend, töltényeikrl gondoskodnak maguk
a községek. V. ö. aug. 13.

Közi. 28. 55. sz. Ezen nemzetörök jul. 21-kén a honvédsereg

katonai töivényci alá rendeltettek.

Július 6. Csütörtök.

A képviselházban az igazoló osztályok megteszik

jelentéseiket, a tárgyalások megkezdése azonban Nyáry Pál

indítványa folytán az erdélyi képviselk megérkeztéig (jul.

10.) elhalasztatván, az ideiglenes tisztviselk alatt csak a ház

szabályai kidolgozása tzetik ki napirendre.
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Közi. 28. sz. P. II. 101. sz. A képviselk n«iv80rát 1. jul. lO-

jegyz.

A f e 1 s ö t á 1) 1 a, melynek elnök eitil a jun. 25. kír. leirat

szerint Majlath György országbíró és P e r é n y i Zsigmond

ugocsai fispán rendeltettek, a maga refurmáltatását szüksé-

gesnek vallja, s e végett a kormányt e lömunkálatokra hivja fel.

Tárgyaláson a házszabályok.

Közi. 27. 28. sz. P. H. líil. 103. Ülési helyiség : a Múzeum
terme. Ájul. 4. elleges ülésben Beöthy bihari fispán húzta meg
elször a tábla felett a lélekharangot. „A frendi tábla" úgymond

,,
je-

len alakjában fenn nem állhat . . . . s figyelmeztetem tagtársaimat, hogy

a tábla rendezésére mi tegyük meg az els lépést, ugy legalább meg-

mutatjuk, hogy az avas institutióknak barátai nem vagyunk." A tábla a

megváltozott idk benyomásának engedve, jul. 5-én ,,méltóságos" czí-

mét, jul. 6-án pedig ,,fö r e n d i h á z" nevét leteszi. Jul. 12-én Mada-
rász L. a kéiDviselöházban már egyenesen azt inditványozá, hogy ,,az

úgynevezett felsház, mint a nemzeti akarattal össze nem fér intézke-

dés, töröltessék el," indítványát azonban, még mieltt tárgyalásra bocsát-

tatott volna, jul. 16-án visszavette. A bekövetkezett háborús idk miatt

a tábla reformálása is elmaradt, habár a közvélemény belátta, hogy

miután a nemesség kizárólagos politikai eljogairól lemondott , többé

a mágnások sem lehetnek született törvényhozók, annyival kevésbbé,

mert a másik házban már úgyis képviselve vannak, s mint esetleg szer-

kezödött testület sem a nagy birtokot, sem a politikai értelmiséget nem

képviselhetik s nézeteiket a nép millióival szemben, ezekkel egyenl vo-

nalra, k, kik 2— 3 százan vannak, nem emelhetik. A tábla mindjárt

eleinte hiányosan alakult meg, mert a konservativek, miután támaszuk, a

volt kormány, megbukott, egészen visszavonultak a cselekvés szinteré-

rl. E miatt a határozathozatalra elegend tagok számát késbb 30-ra

kellett leszállítani. Az elnök már októberben köröztetni volt kénytelen a

nagyszámú távollevket, míg az újévi válság alkalmat adott a kevesek-

nek is szétoszolniok. Kossuth, hogy a mágnási rendnek hízelegjen, ra-

gaszkodott az elavult intézményhez, s nem merte foganatba venni annak

megszüntetését, mire különben S z e m e r e váltig sürgeté.

A zágrábi tartományi gylés kiáltványa a horvát-

szlavón nemzethez. „Az idegen járommal teljesen beelégedett

már a nemzet," sok századokon át békességes tréssel hordozta

zsebeket, melyeket az „idegen uralom" ütött rajta. A jelen gy-
lés igyekezett gyógyítani a tovább hordozhatatlan sérelmeket, s

„midönmárközel voltunk ahhoz''—úgymond a képviselk test-
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léte, ,,bogy neked örvendetes jelentést tegyünk errl, hallottuk

mindenfell megrendít fájdalomkiáltásodat s észrevettük, begy

egy mérges kigyó csúszott kebeledbe és téged megmart. De ta-

dod-e drága nemzet, kicsoda ez a kigyó? Ez azon jövevény,

mely téged mindekkorig gyötört" stb. Mindvégig ilyen hangon

ösztönöztetik a nemzet, hogy ne higyjen a magyarok Ígéretei-

nek, kikhez többé soha sem fog tartozni, hanem higyjen e gy-
lésnek és a „dics bán"-nak.

A kiált. Pcj.-nál 126— 128 1.

Temesmegyébcn V 1 a j k o v e c zen a papok által vezetett

szerviánok és határrök a nyugtalankodó lakosokkal kezet fog-

va, kegyetlenül dúlnak, a jegyzt és mészárost halálra kínozzák,

rabolnak stb.

r. H. 108. sz. K ü z 1, 35. sz. A faluba, mely Verseczröl haszta-

lan kért katonai segélyt, jnl. 8. vagy 9-én érkezik egy csapat nemzet-

rség, mely több gyanús lázítót elfogott, két ellenszegült pedig fbe
ltt. V. ö. Serb. 120. 1. (hibás nappal.)

Július ;. Péntek.

Ferdinánd király Hrabovszky altábornagyot bu-

dai hadparancsnoknak nevezi ki, helyébe Péterváradra
Blagoevich bukovinai és határörvidéki parancsnokot ren-

delvén.

Közi. 42. 21. sz. r. II. 114. sz. E csere a magyar kormány

elterjesztésére történt, mely H. eredménytelen mködésével teljességgel

nem volt megelégedve. (V. ö. Közi. 1. sz.).

Július 8. Szombat.

Eötvös vallásminiszter a hitfelekezetek fpásztorait ab-

beli intézkedésre hivja fel, hogy a lelkészek a felels kormány

rendeleteit alkalmilag szószékbl hirdessék ki és magyarázzák

a nép eltt.

Közi. 32. sz.

Július 10 Hétf.

Eötvös vallásminiszter az ágost. és helv. hitv. egyhá-
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zaknak aiig. l-re egyházi és iskolai reform iráut kitzött (l. apr.

27.) értekezletét, az országgylésnek idö eltt tr.rtént cgybehi-

vatása s az Erdély lycl való] egyesülés miatt f. é. szept. l-re

halasztja el. Másnap, t. i. jul. 11-én, ezen értekezletre az erdé-

1 y i evang. és unitárius hitfelekezetüeket is megliivja. V. ö.

szept. 1.

Közi. 32. 35. sz.

A zágrábi tartományi gylés János föherczeg-

hez intézett fölterjcsztményében elsorolja azon föltételeket,

melyek mellett Magyarországgal egyezkedni hajlandó. Ezek : 1)

A jun. 10. nyilatkozmány visszahuzása. 2) Az alkudozásokban

a szerbek is részt vesznek. 3) A tart. gylés és a májusi skup-

stina törvényesnek elismertetik, 4) s ezeknek minden kivána-

taik megadatnak. 5) A magyarok megszüntetik ellenségeskedé-

seiket. 6) Miután a magyar minisztérium hatóságát el nem isme-

rik, a kapesolt részekbeli katonaság, a bán utján, az osztrák mi-

nisztériumtól függjön. 7) A fherczeg legyen a kapocs a bán és

a fejedelmi hatalom közt s eszközöljön megersítést a bán ki-

nevezéseire. 8) A bán által szervezend országos hatóság (1.

jun. 10.) ersittessék meg. 9)Dalmácziais vegyen részt az

alkudozásban, mint a horvát-szlavón királyság kiegészít része.

10) A magyar minisztérium nyilatkoztassa ki, alá fogja e magát

vetni a fherczeg közbenjáróságának s aztán a nádor elnöklete

alatt nevezzen ki megbízottakat, kikkel a bán semleges terüle-

tén találkozzék. 1 1) A magyar hatóságok bocsássák szabadon a

szláv érzelmk miatt bebörtönözötteket. —• Ezenkívül a gylés

felhatalmazza J e 1 1 a c i c o t, hogy a nép terhei könnyítése vé-

gett egy millió pfrtnyi kölcsönt vegyen fel, melyet a közjöve-

delmekböl 10 év alatt kell letörleszteni. V. ö. j u 1. 29.

A fülterjesztv. Pej.-uál 101--106. 1. V. ö. P. H. 111. sz. A
fölterj. utolsó pontjának értésére tudui kell, hogy a gylésen Húrban
Bzemélyesen jelen volt s „keserves színekkel rajzolta szlovák földiéi-

nek elnyomatását Magyarországon, csupán azon okból, mert nemze-

tiségök mellett buzgólkodni merészlenek" stb. — A gylés ezután

megbízza Jellacicot, hogy bizottságot alakítson, mely, „mint egy

szabad s Magyarországtól független nemzet" képviselete az egyezkedést

e két föelv alapján vigye. A) ,,Mindeneseti-e az osztrák monarchia egy-

ségére kell törekedni s azt fel kell tartani, .. . ennélfogva a jelenlegi
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dualisuius egyetlenegy kormányban s egy központi cungrcssusban üssz-

pontosittassék, mint az egység jelkópében és létesítjében. " (Tehát a

horvátok nemzeti és országos ügyeikrl ismét (V. ö. jun. 10.) megfe-

ledkeznek, az „egységes összállam," a reakczio jelszava kedveért!) B) A
magyar korona alatt él nemzetiségeknek egyciijogiiság adassék, a szer-

beknek és horvátoknak elkülönített közigazgatás és törvényhozás szük-

séges." (A határozat Pej-nál 48. 49. l). A bán nemcsak az alkudozá-

sokban nyer ekkép szabad kezet, hanem egy külön végzésben diktátori

hatalommal is ruháztatik fel mind a polgári, mind a katonai ügyekre nézve,

miután, „a jóságos király "^ nincs azon állapotban, hogy a nemzet iránti

érzelmeit szabadon követhetné (XXXI. végz.). A gylés ekkor, miután

még elbb 254, 250 pfrtnyi adót rótt a portákra, a só árát leszállította,

az rvidéknek iij szervezetet adott, az urbdriség eltörlésérl, faizásról,

makkoltatásról, közmunkáról stb. határozatokat hozott, — u diktátor-

bán által feloszlattatik. De hogy mikor? arra nézve kútfim biztos ada-

tot nem nyújtanak. (A P. H. 118. száma már jul. í)-én szétoszlatja a

képviselket, 126. száma pedig a bizottság kinevezését jul. 20-ra teszi).

Jellacic még azon napon (jul. 10.) elhagyja Zágrábot s szla-

vóniai körútjára indul, hol a kiütött osztály-harcz és zavargások szemé-

lyes jelenlétét nagyon igénybe vették. (Bv. P. H. 119. 123. sz.).

A magyar képviselház szervezi magát. Elnök ifj,

P á z m á n d y Dénes. Alelnökök : A 1 m á s y P. és P á 1 fy János.

Jegyzk : Záborszky Alajos, Zakó István, L u d v i g Já-

nos, Irányi Dániel, Kcller János és Kazinczy Gábor.

Közi. 32. sz. P. H. 104. sz. Pálfy f 1857. Záborszky f
1862. Ide mellékeljük az els magyar képriselház tagjai
névsorát, a mennyiben az a hivatalos Közlöny és más egykorú ma-

gyar lapok egyes tudósításai nyomán összeállítható volt.

Jegyek magyarázata: 1= 1849. inároz. l-ig Debreczen-

böl engedelem nélkül távozott. 2= l849. márcz. l-ig Debreczenben

meg nem jelent s távollétét nem igazolta. 3:=: 1849. márcz. l-ig a nyert

engedelmen túl igazolás nélkül elmaradt. 4= 1849. márcz l-ig lemon-

dott, t :=: 1849. márcz. l-ig meghalt. Atalában ezen megjegyzettek a ház

által lemondottaknak tekintettek.

A b a u j m. Bárczai Albert (mislei), Fcrdinandy Bertalan (n. idai).

Szentimrei György (szcpsii). Darvas Antal (szikszai) , Gábriel István

(gönczi). A b r u d-B anya Reinik Ágost. A 1 s ó-F e h é r m. Kemény
Domokos, pótk. Fosztó Ferencz. A r a d m. Fábián Gábor (világosi), Szerb

TÍTadar 2. (radnai), Szke Károly (pécskai), Mülek Ferencz (sz. annai),

Orbán Gyula 3. (butyini), Simonyi Lajos (kis-jeni). Aranyos-szék
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Zeyk József, Fejér Márton. Árva m. Májercsik Márton (bobrói), Kubi-

nyi Flóri (kubini). B á c s m. Latinovics Mór 3. (kulai), Zakó István (ri-

gyiczi,, Máuics Péter (ó-moraviczai), Szalmáoy Ferencz (ó-becseij, Már-

tonfi Károly, Zahorai Márton 2. Hauke Béla, Állaga Imre, Vörösmarty

Mihály (bácsalmási),Zakó Péter 2 . B a j a : Mészáros Lázár. Baranyám.
Batthyány Kázmér ipécsi), Angyal Pál (büküsdi). Madarász József

3. (.dárdai), Táncsics Mihály (siklósi), Perczel Vincze 2. (mágócsi), Ben-

cze Ignácz (mohácsi), Hegeds Imre (pécsváradi), Barthos Ede 2. (né-

metürögi). Barsm. Sebestyéni Ignácz 2. (újbányái), Balogh János (a.

maróthi), Farkas Pál 2. (lévai), Mácsai Lukács (.1849. jun. óta). Bé-

kés-Csaba: Ördög Frigyes. B é k é s m. Boczkó Dániel (orosházi)^

Omaszta Zsigmond (gyomai). B e 1 s ö-S z o 1 n o k m. Torma István, Tor-

ma József.- B e r e c z k Fejér János. Beregmegye Budai Sándor,

Román Ferencz Cmunkácsi), Lónyai Menyhért ^beregszászi), Szintay Já-

nos (kászonyi). Besztercz e-B anya: Szumrák János. B e s z t e r-

cze vidék: Soltész Traugott, Stílbriger Dániel. — Láng Dániel és

Wittstcck Károly (e kett 1849. ápr. 15 óta). Biharm. Dobozy Mi-

hály (margitai) Bernáth József (székelyhídi), Haller Sándor (élesdi), Drá-

goss János (belényesi), Irinyi József (h. pályii), Ercsey Zsigmond ibihari),

Szivák Miklós (b. uj falusi), Beöthy Ödön (1849. juu. óta), Miskolczy

Károly (bárándi), Nagy József (ugrai), Toperczer Ödön (szalontai), Am-

brus József (tenkei), Gozmán János (csekei). B o r s o d m. Eötvös József

2. (köveídi), Okolocsányi László (edeléuyi , Vadnay Miksa (szirma-bes-

senyöi), helyette : Klapka György (l84S. máj. 9. óta), Gencsy József

(csáthi), Ágoston József 2. (dédesi). helyette : Görgei Arthur (1849. máj.

18. óta). Brassó vidéke: Mysz Károly. Róth Illés. Buda Perczel

Mór, Házmán Ferencz 3. C z e g 1 é d : Varga Sándor. C s a u á d m. Glatz

Antal (battouyai), Dediuszky József (nagylaki). C s i k s z é k : Mikó Mi-

hály 3. Boér Antal. C s i k-S z e r e d a : Horváth Dániel 2. Csongrád m.

Somogyi Antal (tápéi), Bogyó Sándor f^szeghvári). Csongrádvaros:
Klauzál Gábor ó. Debreczen: Komlóssy Imre, Tar Károly, Farkas

Károly. D o b o k a m. Vas Samu, Bohetzel Sándor 4. E g e r : Csiky Sán-

dor. Erzsébetváros: MásN-ilági István, Karácsonyi János. Eszék:
Freund Ferencz. Esztergom m. Zsitvay József (dunáninneni), Varga

Benedek (párkányi). Esztergom város: Besze János. F e h é r m.

Fiátb Isti'án (ráczalmási). Madarász József (alcsuthi), Salamon Lajos

(vaáli), Madarász László (csákvári), Festetics Géza 2. (bodaiki), helyette

Lethenjei Károly, (1849. jun. 6. óta'. Félegyháza: Szabó Sándor^

F e 1 s ö-F e h é r m. Horváth István, Pócsa Ferencz 2. Fiume: Susánni

József 2. F g a r a s v i d é k Pap Máté, Boer Antal. G ö m ö r m. Ragá-

lyi Ferdinánd (rozsnyói), Kubinyi Rudolf (r. szécsi), Bodon Ábrahám

(kövi), Hevesi Bertalan (putnoki), Xagy Sámuel íjolsvai), Kubinyi Ödön

(r. szombathi). Gyöngyös Almásy Pál. G y ö r m. Káló:zi Lajos (su-

korói), Bay Antal f (pusztai , Keresztesi Ambrus (öttevényi). Györvá-
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r 3 : Lukács Sándor. Gyula Bessenyei Károly, helyette : Huszka János

(1848. okt. óta). Gyúl a-F e h é r v á r Kemény Dénes, Szobnszlói Tóth

György. H a j d u-B ö s z ö r m é n y Sillye Gábor. Hajdúkerület
Kovács Miklós (szubos/.lói), Molnár György (nánási). Halas: ifj. Gózou

Imre. Háromszék Szenti ványi György 2. Berde Mózsa. Hátszeg
Onucz János. Heves ra. Recski Andor (abádi), Borbély Lajos (túri

i,

Griifl József 2. (szolnoki) helyette : Damjanics János (1849. jun. óta),

Fehér Lajos fpétervásári ), Német Albert ítiszanánfii), Fiiky Miklós (n. fü-

gedii, Papp Pál (kápolnai). — Említtetik még: Salamon Györgyös
Gosztonyi József 'gy. patai). Hódmezvásárhely Török Bálint.

H n t m. Ivánka Zsigirond (ipolysági), Okolocsányi Antal (szálkai), Zsem-

bery Imre (németii). H u n y a d m. Gyulay Lajos, Györffy Sáudor.pótk. Vá-

radi Ádám. Illyefalva: Gál Dániel. Jászberény: Illésy József.

J á s Z-K unkerület: Nagy Károly (^sxabadszállási). Szentkirályi Mór

3. (turkevii\ helyette: Pompéry János (1849. máj. 30. óta\ Pethes Jó-

zsef árokszállási', Papp Mór (kiu-czagi:. — Említtetik még Szabó Sán-

dor. Kassa Luzsénszky Pál. Kecskemét Simonyi János, Karika

János. Kézdivásárhely Fábián Dániel. Köhalmiszék Falk

Károly 2, Jakobi János 2, pótk. Todt János. K o 1 o z s m. Mikes János,

Zeyk Kúr.dy. Kolozsvár os Topler Antal. Kolozsvár Méhes Sá-

muel, Gyergyai Feroncz. K o m á r o m m. llala-sy Ede (udvardi ', Ghiczy

Kálmán ('csallóközi), helyette: Thaly Zsigmond (1849. márcz. óta), ifj.

Pázmándy Dénes 2. (nagy'gmándi), Sárközy József 2. (tatai). Említtetik

még Cscrnátony Lajos (1849. febr. ótaV Komáromváros: Tóth Lö-

rincz. Körmöczbánya Mátyás József. K ö z é p s z o 1 n o k László

Imre (tasnádi), Buda Sándor (szilágycsehi), Décsey László 'zsibói). K ö-

y á r V i d é k : Kemény Zsigmond, Pap Zsigmond. K r a s z n a m. Bagosy

Sándor, Lázár János. K r a s s ó m. Murgu Euthym (lugosi), Vlád Alajos

(nagyzorlenczi), Joanneszkó István 3. (bogsáni), Borzsinka Axent (szász-

kait, Csolokos Dénes 2. (facseti), Paszku Miksa 3. (oraviczai). Kükül-
1 ö ra. Hallcr Lajos, Teleki Domokos 3. pótk. Szentp.My József. L i p t ó m.

Szentiványi Márton (szentmiklósi), Jaki.bik Antal ^rózsahegyi). Makó
Bánhidi Albert. M á r a m a r o s m. Asztalos Pál t fhuszthi), Mánn József

(sugatagi), Szaplouczai József (m. szigethi), Sclevér Elek (ökörmezi),

Mihály Gábor (f. visói), Móricz Antal (técsöil. Marosszék Berzenczey

László, Antal Imre. Marosvásár hely Pap János, Medgyes szék
Fabínyi Frigyes 2. Schnell József 2. M i s k o 1 c z : Szemere Bertalan,

Paló zy László. M o z s o n y m. Zichy Antal (zuráuyi), Imrédi Lipót

(szentjánosi). Nagybecskerek Hadzsics Lázár. Nagykikinda
Stojanovics Mihály 3. Nagykörös Tanárky Gedeon. N a g y s i n k-

s zé ke Schmidt Mihály 2. Schindler János, pótk. Capesiu.^ Gu-^ztáv és

Eitcl Frigye*. Nagyvárad Szacsvay Imre. Nyíregyház Hatzcl

Márton. N y i t r a m. Vagyon Antal 2. (szakolczai), Szidor Feren-z ''gal-

góczi), Tarnóczy Kázmér 3. (nyitrai), Markhot János 2. (érsekújvári), R id-
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nyánszky János 2. (vágvecsei), Zmertics Károly 2. (szénásfalvi;, Tormay

György (vágujhelyi), Zelenay Gida (verbói), Simonyi Ern (privigyei),

Kovácsicá János "i. (u. tapol -.-ányi), Brogyáni Imre (ny. zsáinbokréti).

N ó g r á d ni. Kubinyi Fureucz (losonczij, Sréter László (b. gyarmathi;,

Horváth Ödön (ecseghi), Pulszky Ferencz 2. (szécsényi), Repcczky Feremz

(fiileki), Frideczky Lajos 3. (nógrádi). O A r a d Szalbek György. 1 á h-

falva Gál János 2. Pápa Vermes Illés, helyette Horváth Mihály püs-

pök (1849. jiui. ótaj. Pécs Aidinger Pál. P e s t m. Nyáry Pál (ráczke-

vii), Hajnik Pál (váczi),Eckstein Rudolf 2. (szentendrei),Beniczky Ödön (gö-

dölli), Halász Boldizsár (dabasi), Széles Lajos (d. pataji), Teleky László

(abonyi), Nagylgnác2(keczelij, Hajós József 2. (d.vecsei),Patay Jóisef(mo-

nori). Pestváros : Kossuth Lajos (belvárosi), Irányi Dániel (lipótv.), Tre-

lort Ágoston (terézv.) helyette : Molnár GyörgA- (1848. decz. 23. óta), Ken-

delényi Károly (júzsefv.), Kacskovics Lajos (feren«zv.). P o z s onym. Bol-

dizsár István (szentgyörgyi), Szálé Antal (atomfai), Beniczky Pál(bazini;,

Olgyay Lajo.? (somorjaij, Bittó István (d. szerdahelyi;, Csehy Zsigmond 2.

(n. szombathi) Sebestyéni László 2. (galanthaij, Szüllö György (szemp-

czij. Pozsonyváros: Neszter József 2. Hauser Ern 2. S á r o s m.

Pillér Gedeon 2. (kiss^ebeni), Kapy Ede 2. (eperjesi), Dobay Hugó 3-

(héthársi), Fábri István 2. (bártfai), Szirmai Pál 4. (kurimai), Jiikovics

József (zborói). Segesváriszék Gosz Károly 2. Weunri:h Mihály

2. Selmeczbánya Jendrassik Miksa 1. Sepsiszent-György
Demeter József 3. Somogy m. Festetics Miklós 3- (lengyeltótii), Fekete

Lajos (csurgói), Záborszky Alajos (szigethvári), Kund Vincze 3 . (kaposi),

Mujszer József (n.atádi), Koller József (marczalii), Záborszky Imre. Em-
líttetik még Farkas Lajos (tabi). S o p r o n m. Csupor Gábor 3. (cs a-nai).

Niczky Sándor 3. (lövi), Tar János (uagymartoni), Lukinies Mihály

ikapuvárij, Széchenyi István 2. (nyéki), Glózer Ferencz (kismartom).

Sopron város Martini Frigyes. Szabadka Biró Antal, Szpeletics

Bódog. Szabolcs m. Elek Mihály (bogdáui). Ers Lajos (kisvárdai),

Bónis Sámuel (löki), Kállay Ödön (nádudvari), Szuuyogh Rudolf u. kal-

lói), Somossy Ignácz ( uyirbáthori). Szamosujvár Sárosi Ferencz, Kor-

buli Be gdán, pótk. Simay Gergely. Szarvas Boczkó Károly. S z á s z s e-

b esi szék Majszter Sámuel 1. Ballomiri Simon, Khaíl Mihály (1849.

jun. 19. után). Szászvárosiszék Lészay Lörincz, Popovics Mik-

lós. Szatmárm. Kovács Lajos (nagybányai), Ternyei János (a. luc'd-

gyesi) , Nagy Ignácz (csengeri), Riskó Ignácz (n. -károlyi), Botka Imre

(f.-gyarmathi) , Ujfalusy Lajos (szálkai), Kricsfaiusy Lajos. Szat-
m á r-N é m e t h i Papp Endre. Szebenszék Rosenfeld József 2.

Schmidt Henrik 2. Szeged Osztrovszky József, Rengey Ferdinánd.

Székváros Nagy Károly 3. Székesfehérvár Batthyány Ist-

ván. Szentes: Horváth Ferencz. S z e p e s m. Raisz Szilárd 2 (lub-

lói), Hunfalvi Pál (szepesszombathi), Ludvig János (iglói) , Fraucsek

János 2. (lcsei), Veszter Pál (kézsmárki), Jekelfalusy Emil (gölnicz-

Sitremlei, Jtagyaror. Króai'.iája. 10
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bányai). Szerdahelyazék Schmldt Konrád 2. ZimmermauD Jó-

zsef 2. pótk. Löw Vilmos. S rerd m i v ég v id ék : Pésüs György 1.

(pcterváradi). TemeBm. Vukovics Si;bö (kiabecakereki), Gorove Ist-

ván (or ziftilvai), Várkonyi Ádám (cBÚkovai), Pibchor István (rékaei),

Eö'.th Sándor (uj-aradi), Kis Miklós 2. (rittbcrgi), Dcskó Atlianáz 2.

(lippai), Nyéki Albert (moraviczai). Temesvár Fülöp Lipót. Tol-
nám. Bezerédi István (szekszárdi) , Perczel Miklós (kölesdi) . Kad-

ni s Pál (paksi), Bartal György (pin zebelyi), Dini Frigyes 2 (bony-

hádi), íSimon líudolf (ezak si). Tordam. Dcméuy József, Hurogi Sá-

muel, Tornám. Gedeon János (széni), Soltész János (görgei). Toron-
t á 1 m. Plecbl József (sz. györgyi) , Bogdanovits "Vilibárd (párdányi),

Bogdán Vincze (komlósi), liakalovics Szilárd 3. (zsombolyai), Dániel

Pál (zichydorfi), Hertelendy Miksa (biliéti), Karácsonyi Antal (n.-sz.-mik-

lósi), liónay Lajos (ó-bessenyöi) , Raizkovics Kozma 2. (bassahidai).

Trcncöénm. Boráiizky István 2. (baáni), Kubicza Pál ("trón séni),

Ullman László 2. (vágbesztcn zci), Nozdroviczky Gyula 2. (piuhói), Mar-

BOVízki Bertalan (bi(sei), Martincsek Miklós (ki>utczaujhelyi), Dualszky

Ignácz, Vitulay József 2. Túró ez m. Ja th György 2. (mosóczi). Pró-

nay Gábor (szentuiártoni). Udvarhely szék ifj. Bethlen János, Kel-

ler János. U g o o s a m. Abonyi István (^tiszaujlaki) Fgri János (halniii).

Uj ogyháziszék Brans h Mihály 2. Fri.Mlenfels Ödön 2. U j vidék
Hermáim Gáspár. Unghm, Pribék Antal (szobrán zi). Olsváii Gábor
(unghvári), Fekete Lörincz (kaponi), Kandó Kálmán (szerednyi). Za-
lám. Bója Gergely (kanizsai), Deák Fi'ren z (szcntgróthi), Tolnai Ká-

roly 2, (keszthelyi), helyette: Cáány Lá-izló (lK49. jun. l. óta), Gla-

vina Lajos (> sáktornyai), Horvát Pété (lotenyei), Gyika Jen (lendvai),

Putlieány József 2. (tapol zai), Simon l'ál (baksa'), C-ertán Sándor (eger-

szegi). Zárán dm. Battemay Imre (brádi), Dobilyi Károly (halraágyi).

Z e m p 1 é n m. Szirmay Ödön (li.-zkai), B dai András (raádi), Lónyai

Gábor 4. (meggyaszói), Molnár G\ö gy terebíí i), S'ennyei Pál 2. (hel-

raeezi), Szirmai József (uagymihályi). Kazinczy Gábor (iíjliclyi) Lu-

zséntzky János (homonnai). Zent a Sinkay János. Zilah Sámy László

helyette: Deáki Sámuel (1849 ápi*. 2. óta) Zóly o m m. Havas József

(breznóbányai). Kalauz Pál (szliá-si), H iszágh Dániel 1. (korponai).

Zombor Kovács Gáspár. Vajda-Hun vad Papfalvi Konstantin.

Vasm. Batthyány Livjos (i-árvári), Széli Jó', e'' 3. (rumi , Szapáry Anta.1

2. (muraszombathi), Bezcrédy László 2. (>ö zi'glii), Reissig Alajo-? 2.

(fosöörij, Hettyei István 2. (németujvávi). H 'rv .tli B Idiz-ár (szomb.ith-

helyi), Szabadíi Sándor (sz. gotliárdi), Hcttyei Vincze 2. (kö'möndii. Be-

kássy Imre 3 (kis zelli). Veröczem. \ntal Mihály (rétfalva ), Szal-

lopek Lajos 3. (diakóvá i), Tallinn Kdj (ver zei . Tanti M.ity i- ( a-o-

vii'zai). Verse ez Csi zir b'e oü •/..
\' >• í z > r ;> m m. S/abad'io^v'i An-

tal (u^oli), K ipricz Imre (veszprémi) B>c;8 -r István (en.ingi), Allyó^

István 2. (zi czi), Pap Jino.s 2. (s. vá á holyi;, M ilnár Dénes (^nagyvá-
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Bonyi). V 1 2 a k na: id. Szász Ká-oly. ÖHSze-en 415 képvisel. Nem küld-

tók cl követeiket : Bánsági vdgvidék (3) Csajkásker. (1), Horvát vdgv.

(8), Horvátország (18), Pozsegam. (2j, Szerémm. (6), Szerémi víjgvidék

(2), rr.inek következtében összesen 40 képvisel maradt el. A 415 meg-

jelent képvisel között 16 gróf, 10 báró volt. A hírlapi tudósitJisokból

csak l46 képvisel polgári állását Eikerült kinyomoznom. Ezek között

109 hivatalnok (8 iiiiniazter), 13 hivatalnélküli ügyvéd, 5 iró, 5

pap, 4 földuiíves , 4 iparos. 3 tanár, 2 földbirtokos, 1 keresked, 1

-doktor."

Július 11. Kedd.

Ferdinánd király az erdélyi tartományi gyfllés u n i o-

törvényczikkét, melyet már jun. 10-én megerösitett, szen-

tesiti, az országos törvények közé igtatja, s róla ünnepélyes ok-

levelet ad ki.

Az oki. Magyarorsz. Szerk. P o m p. 1 86 1 : 50. sz, V. 5.

Szil. Per. Erd. un. 43. 1. Pesti Napló 1861. 215. 270. az.

A képviselházban Kossuth Lajos azon tárgyban

tesz indítványt; mely u jelen országgylés egybehivatását leg-

inkább szükségessé tette. „Midn e szószékre lépek" ügymond
Kossuth, „hogy önöket felhívjam, mentsék meg e hazát, eperez-

nek irtózatos nagyszersége szorítva hat kebelemre. Vgy érzem

magamat, mintha isten kezembe adta volna a tárogatót, mely

felkiáltsa a halottakat, hogy ha vétkeztek vagy gyöngék, örök

halálba sülyedjenek, ha pedig van bennük életer, örök életre

ébredjenek. Ugy áll e perczben a nemzet sorsa, uraim, önök

kezében, és isten kezökbe adta mai határozattal a nemzet életét,

de kezökbe adta a nemzet halálát is." Ezután szónok részletes

rajzát adja a hon mostani állapotának. A minisztériumnak sem

pénze, sem hadereje, pedig a felföld pánszláv mozgalmak miatt

nyugtalanittatott. Horvátország „nyilt pártütésben áll," élén

J e 1 1 a c i c-esal s a kormány a horvátokat és a bánt hasztalan

kísérletté meg lecsöndesíteni. A szerbek föllázadtak s elleuök

fegyveres erre van szükség. Az aldunai tartományok helyzete

s az orosz hader ottani összevonása kormányunk részérl

szintén éberséget kivan. Az Ausztriával való viszonyok a két

kormány közt palástolhatatlan ellenségeskedéssé fajultak, mi-

10*
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után a péuz- és hadügyi tárczát vissza akarják tüliiuk Bécsbe
vinni. „A nemzet veszélyben van, vagyis inkább lesz, ha el

nem határozza magát élni." Kiilhatalmasságokkul való érintke-

zéseink semmi biztosítékot sem nyújtanák a hunnak. Miután tehát

a nemzet csupán önereje álíal tarthatja megniagát,szúnuk nagy-

szer határozatra hivja fel a házat, hatalmazza meg t. i. a kor

mányt : u) 200 ezer fegyveres kiállítására, mil)ül 40 ezer azon-

nal hadi szolgálatba hivaudó ; h) a mennyiben e hadi erö felsze-

relésére az országos adó elég nem lenne, 42 millió pfrtig hitel-

nyitásra. Kossuth beszéde erejével meghatja a házat. Az el-

lenzék egyik fejének, Ny áry Pálnak jeladására a képviselk

mindnyájan felemelkednek üléseikrl, s míg K u s s u t h szól,

félbeszakítják helyesl kiáltásukkal. A pénzügyminiszter mellén

keresztbe fonja kezeit, s a megindulás töredezett hangján mond-

ja: „Ezt akartam kérni, de önök felállottak é.s én leborulok a

nemzet nagysága eltt."

Közi. 33. sz. 1'. H. 105. 106. sz. Klapka Mcnioir. 383—
401 1. Szil. Forr. T. 79—93 1. Frey I. 87— 105. 1. A képvisolök

lelkesült magaviselete magát Kossuthot is meglepte, a mennyiben

ily módon elre is határtalan bizodalom szavaztatott a kormánynak. El-
z nap még heves viták folytak a felett, a válasxfclirat tüzessék-e ki na-

pirendre, vagy a honvédelmi inditvány. Az alakuló ellenzék clöbbikct

követelte. „Nem ajánlom meg'' úgymond Madarász József „semmi

áron sem (t. i. a pénzt és katonátj, mert bizonyosan tudjuk, hogy a múlt

országgylés óta nagy részben ármány kezeié a rajok bízott ország kép-

viseletét ; tudjuk, hogy a 200 ezer katona csak arra lesz megadva, hogy

szünid köttessék a lázadókkal (czélzás a Hrabovszky által kötött fegy-

verszünetre 1. jun. 24.) azoknak további megersítésére." E méltatlan

vád ellen a miniszterek tiltakoztak s Madarásza oda forditá el beszé-

dét, hogy szavaival a kormányra nem ezélozott. Az elnök szavazat alá

bocsátván a kérdést, a honvédelmi indítvány tetemes szótöbbséggel kitü-

zetett másnapi (j u l. 11.) tárgyalás alá. — Ezután jul. 12— 17-ig a ta-

nácskozások tárgyát a házszabályok képezik, melyeket láss. Közi. 34
— 39 sz. úgyszintén Kécsynél Magy. Közjog 4l3 s köv. l.

Az osztrák örökös tartományok országgylése els

ülést tart Bécs ben. A képviselk egymás nyelvét jobbára nem
értik s többen közülök irni és olvasni sem tudnak.

r. H. 108. sz. Az ekkori galliciai képviselk pásztori együgj^ü-

ségökkel még az ISB-'^^. ruthen követekot is felülmúlták. Olvassuk ró-
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luk, hogy Bécsbe érkezvén „a ligurianusok kolostorában egészen

neki vetkzve, pöre módon települtek le mindannyian, s mik^r rendes

követi szállásaikra meghivatt;ik, nem fogadták el a meghívást, hanem

együtt maradának a pricseken. Nagy része nem tud egyebet, mint a

ruthen nyelvet, s igy alig beszélhettek velük. Hogy a dolgon segítsenek,

H. urtol kértek tanácsot a jó bécsiek, ki ükét ily rögtöni intézkedésre

utasitá : minthogy a bátorsági bizottmány a kormánynyal együtt is elég

gyönge, eszközöljenek Frankfurt ból olyféle parancsot , mely meg-

tiltsa a bécsi országgylésen más, mint a Németországban diplomatikai

német nyelven beszélni. Ez anekdotának látszik, pedig tiszta valóság,

megtörtént dolog" (97. sz.). A Csehországban e gylésre megválasztott 92

követ közt (kik okt. közepén tömegesen ott hagyták a gylést' volt 40

paraszt és kisebb birtokos, 18 polgár, 12 hivatalnok, 4 jogtudós, 3 or-

vos, 4 iró. 2 iparos és 1 pap. (99. sz.). A Kremsierbe áttett országgy-

lésen pedig volt 133 földbrrtokos, 66 hivatalnok, 43 jogtanár, 32 ipa-

ros, 26 orvostudor, 20 lelkész, 12 tanár, 9 iró, 8 polgár, 8 gróf, 6 ma-

gánzó, 3 báró, 3 miniszter, 3 exminiszter, 2 nyugalm. katona és 1 ber-

ezeg. (^241. sz.).

V e r s e c z i ütközet. B 1 o m b e r g ezredes a P a u 1 i s on

támadó szerbeket, kik ott 45 elfogott nemzetrön irtózatos ke-

gyetlenségeket vittek véghez, másfél órai küzdés után Verseczen

megveri. Kitntek Eszterházy és Kohlman rnagyok. Veszteség

szerbeknél : 294 halott, 194 fogoly, (ezek közt Stanimirovics
nemzeti biztos és K o i c s felkel rnagy) 4 ágyú, 3 zászló, ré-

szünkrl 12 ember holtakban és sebesültekben.

Közi. 35. 36. 39. 41. 69. sz. P. H. 108. 110. 121. 136. sz.

Serb. 120. 1. (hibás nap: aug. 11.). Klapk. Nat. H. 20. 1. (hibás

nap : jul. 10.). A nevezett két- foglyot a temesvári kir. katonai törvény-

szék jul. 19-én felakasztatja i;Frey I. 187. I.P. H. 117. sz.). A fen-

tebbi harcz alkalmával jutott a magyarok kezébe az a sokat emlegetett

zászló, melyet rugó segélyével tetszés szerint szerb vagy osztrák színvé
lehetett alakítani.

Július U. Péntek.

Els támadás Szent-Tamás ellen. B e c h t o 1 d altá-

bornagy s magy. kir. bács-bánsági fvezér, S t e f a n o v i c s és

B s z n i c s elsánczolt szerb táborát (3 ezer ember) Szent-
T a m á s on túlnyomó ervel támadja meg, de majd három órai

kölcsönös ágyúzás után a Római sánez fell fenyegettetve,

vereséggel visszahúzódik 0-B ecsére. — Kolowráth ezredes.
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É d e r vezérrnagy.— T u r i a ellen D a m ja n i c h rnagy intéz

támadást szintén siker nélkül. Veszteség magyar részen állitó-

lag 5— G halott és a 3-ik zászlóaljnál 8 sebesült.

Közi. 40. 82. P. H. 113. 124. sz. A hiv. jel. m<% S z i 1-nál

Forr. T. 9.5. I. V. ö. S c r b. 124. I. — Vahot (Tört- Ad. III. 129.

1) egy jul. 9-tí'- Klapka (Nat. II. 20. 1.) egy jul. 10. Szent-Ta-
más elleni támadásról emlékezik. Bcchtoldot a ráczok ellen M é-

s zár 08 hívta meg a vezérségre, miután a számos) magyar születés tá-

bornokok közül e tisztre o.gyet sem nyerhetett meg. Felhívására sokan

(mint Legedics és Vogel < ijillicziában) magyar származásukat is

eltagadták , mások (mint G y u 1 a y Ferencz és Benedek ezredes)

nem is válaszoltak, a legtöbben pedig (mint az említettek és még T u c fa-

né r, Burich, Bar co, Petricscvich Horvát) többé- kevesbbé

ismeretesek voltak nemzetietlen érzelmeikrl s késbb csakugyan elle-

nünk küzdöttek. (Mészáros nehéz gondjait a vezérválasztás körül

maga beszéli el emlékiratában idézve F ü g g. I. 37 4. 1,).
—

•

Damjanichot, ki szerb eredete daczára magát hazafias érzületérl tette

ismeretessé, a temesvári hadparancsnokság utján a magyar minisztérium

apr. 16-kán hivatta haza 01aszországV)ól a R u k a v i n a-ezredtöl. fP.

H. 39. sz.).

Táráson és Ecskán szerb lázadás üt ki, elsegittetve

a Tiszán átjött csajkásoktúl ; Kiss Ern ezredes azonban két lo-

vas és két gyalog századdal Tárasra a fölkeltek ellen indul s

azokat erszakosan leveri. Táras felerésze porrá ég. Másnap

Július 15. Szombat.

E c s k á nál újul meg a harez, mely alkalommal Kiss Ern
(GJágyú és csupán lovasság), a csajkás hadcsapatokkal ersbö-

dött szerbeket (mintegy G ezer felkel 12 ágyúval) 6 órai tüze-

lés után visszanyomja és megszalasztja.

Közi. 41. 78. sz. Hiv. jel. S z il.niál i. h. A S e r b. B e w. (126.

127. 1.) szerzje e harczot igy adja el : Kissnek rendelete volt Pe r-

1 a s z t bevenni, hol D r a k u 1 i c s .5 ezer emberrel s 12 ágyúval állott,

élihez képest N.-B ecskerekröl Ecskára mozdul, hol azonban a

szent-tamási harcz rósz kime.ieteléröl értesülvén, tétova megáll ; ekkor a

szerbek, köztük Sztratimirovic.s is elnyomulva, t jul. 16-kéa

Ecskánál megtámadják s N.-Becskerekrc visszaverik. — Kisst jul. 8 án

nevezte ki Bechtold a bánsági Összes hadak parancsnokává, atemea-

vári hadparancsnokságtól, mely t eddigi elnyomulásaiban gátolá, füg-

getlenné tévén.
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0-F a t a k n á 1 300 fnyi szabadkai nemzetörsereg

mintegy 100 Don-Miguellcl egyesülten, 500 emberbl álló szerb

csapatot 2 órai puskatüz után visszaver. Woronieczky és

F a 1 e fhadnagyok.

K.izl. 43. 4G. 50. sz. r. H. 115. sü.

Július 18. Kedd.

Az erdélyi tartományi gylés befejeztetik. Mikó
Imre az erdélyi unio-t.czikk szentesítését tárgyazó kir. leiratot

(1. jul. 14.) felolvassa.

P. H. 118. sz. A t. gylés t.czikkei Cgyütt K ö v.-nál Okm. 25

—

41. 1. A követeket méltán sújtja a vád, hogy nemzeti hagyományos be-

szélési és szónoklási kedv miatt a hosszura nyújtott gyülé.s alatt rakásra

csinálták és hahnozták a törvényczikkeket, melyeknek nagy része hiányos

és felesleges vala.

B\)ld várnál Bechtold altábornagy a Római sán cz-

ból eltört szerb felkelkön ert vesz, A község, honnan tegnap

éjjel a magyar rség kiveretett, ismét a gyzök kezébe jut, mely

alkalommal a r. kath. templomban egy gúla találtatik, melyet a

szerbek legyilkolt gyermekek fejeibl raktak össze. R i p p alez-

redes, Almás y, Máriás y, Bergmann századosok.

Közi. 46. sz. P. H. 119. sz. Ezen összecsapás után Bechtold
hitvány ürügy miatt odahagyja Földvárt, hol már jul. 14 és 15-én

is voltak némi összecsapások. Mindezen harczok összes vesztesége ré-

szünkön 10 halott s 14 sebesült.

Szemere belügyminiszter „a pártütök által elöidézett-

polgárháboru"-nak véget vetend, a Bács-Bánság, úgyszin-

tén Zárán d, Csongrád, Békés, Csanád és Pest me-

gyékben rögtönitélö haditörvényszékek felállítását ren-

deli el, melyek csupán halálra itélendnek, s fleg a Szerbiá-
ból hazánk területére „berohant" idegen csoportokkal, mint tör-

vényen kivül állókkal kegye lem nélkül bánnak el. V. ö. jul. 29.

Közi. 44. sz. Délen már ekkor minden törvényes rend felbom-

lott s a lakosság a magyar kormányközegek és hadvezér erélytelensége

miatt iszonyú anarchiában háborgott. „Mig mindenik nap a K ó m a í

sáncsban, az alibunárí, perlaszi, tamásfalvai táboroknál és F e
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hértemplomnál apró, de annál Téresebb viadalokat idézett elö : a

szerb és matryar lakosok a helységekben kölcsönösen megrohanták, ki-

rabolták és szétüzték egymást s ma itt, holnap amott rendeztek sziezi-

liai estvét. ... Itt szerb, ott magyar portyázó csapatok száguldtak maguk

szántukból harcz és kalandok után a pusztákon, s a legels emberen, ki-

vel találkoztak, aggastyánokon, nkön s gyermekeken saját felelösségök-

re a kínvallatás és hóhérlás tisztét gyakorolták. Krónikát lehetne irni a

kegyetlenségekrl, ha mindazon emberteleuségeket számba akarnók ven-

ni, mtlyeket ezen két nép közt dúló harc/- története följegyzett , melyek

közül mindegyik megesküdni látszék a másiknak a földszínérl kiirtá-

sára. Barbárságokat, melyektl a lélek iszonyodik , beszélnek azon id-

bl a magyar lapok, mint a melyeket a szerbek, — a szerb lapok, minta

melyeket a magyarok követtek el, bizonyságul arra nézve, hogy mindkét

részen olfordultak."' (^S e r b.- B c w, 14G. 147.1.). A magyar kormány

ugyan már egy id óta rögtönbiróságot hirdetett a garázdaságok féke-

zésére, azonban, mint S z em e r emondja, Bácsban „nem találkozott em-

ber, ki a rögtönitél bíróságban részt mert volna venni, és, ha a statá-

riális bíróság összeült és ítéletet hozott volna, annak ítéletét végrehaj-

hajlani bátorkodott volna." (Szem. beszéde jul. 19-én P. II. 122. sz.).

A rögtönjogot tehát ki kellett venni a polgári hatóság kezébl s ka-

tonai széknek adni át, ettl várván a minisztérium, hogy az ítéleteket

végre is fogja hajtani. Pírét bánsági hadikormányzó azonban oly ki-

csinybe vette a kormány parancsát, bogy azt, mint a Közlöny 68.

sz.-ból láthatni,még aug. 7-én sem hirdettette ki.Senatus haec íntel-

ligít, Consul vidct, hictamen stb. — SztratimiroTÍcs
ezalatt a Bánságban lakó minden népfajokhoz jul. 24-rl kiáltványt in-

téz „a császár ás király nevében, kinek atyai kezei a hü szerbekre nézve

egyid óta meg vannak kötve." s minden eddigi polgári és katonai ha-

tóságot felfüggeszt, azok iránt az engedelmességet „honárulás" vétke

alatt megtiltja, ígéretet tevén, hogj' uj bizottságok fognak alakíttatni

a közigazgatás vezetésére. (A kiáltv. P. H. 147. sz.). A karloviczi

fbizottság pedig Rajacíc-ot, ki helységrl helységre járt a magya-

rok ellen tüzelni a ráczokat, -,a nemzet kormányzója" czimével ru-

házza fel.

Jiiliiis 19. Szerda.

Batthyány min iszterelnök Szalay Lászlónak, Ma-

gyarhon frankfurti követének (1. máj. 14.) utasitásba adja,

hogy anémetbirodalom és Magyarország közt oly

szövetség létrehozásán mködjék, melynek erejénél fogva mind-

két fél kötelezze magát 100 ezerig terjed segélyhadseregnek

három hó alatt leend kiállitására, azon esetben, ha a német bi-



153

rodalom és Magyarország határai szláv elem által, vagy a szláv

elemmel szövetkez más hatalmasság részérl megtámadtatná-

nak." Az osztrák államadósság egy részének elvállalása felöl

kérdeztetve pedig oda nyilatkozzék, hogy „ezen adósságokból

legfölebb csak a franezía háborúból származott magyar kamará-

lis kötelezvények elvállalásáról lehetne szó."

Az utasítás P. N. 1861. 244. sz. (Sza)ay által közölve). Az
osztrák államadósság Czoernig szerint 1848-ban : 1.238.062,395 frt,

tiz évvel kdsöbb 2,439.616,605 frt.

J c 1 1 a c i c bán Karloviczra érkezik, hol a szerbek

roppant lelkesedéssel fogadják. Esteli 6 órakor a Maria
S c h n e e kápolnánál Hrabovszky magyar kormánybiz-

tossal, egykori bajtársával tanuk nélkül találkozik, s felhiyja

ezt, hogy csatlakozzék a horvátokhoz, kik a császári udvar ér-

dekében, st „annak felhatalmazásával és jóváhagyásával' tesz-

nek mindent. Hrabov szky katonai kötelességére hivatko-

zik, mely neki azt parancsolja, hogy a kezében lev királyi ren-

deletekhez szabja magát.

Serb. 143. 1. P. H. 122'. (jul. 18-án) 123 sz.

Lánczhidi szerencsétlenség Budapesten. D.

u. a közép oszlop közti negyedik láncz a felhúzás alkalmával,

miután az emel láncz elszakadt, a vizbe visszabukik s az alant

álló hajóhidat melyen tömérdek néz állott, szétrombolja. A Duna

felszínét a vizbe hullott emberek lepik el.

P. H. 112. sz. Levitschnigg I. 220. 1. (jul. 18-án).

Július 20. Csütörtök.

A képviselházban a válasz felirati viták kezdd-

nek, s tartanak ehó 23-áig. Kossuth a kormány szószólója, a

minisztérium politikáját fejtegeti a horvát és az olasz ügyben,

miközben a horvát felkelést pártütésnek bizonyltja, az olasz kér-

désben pedig oda nyilatkozik, hogy bár a maga részérl sze-

mélyes rokonszenvet érez az olasz felkelés iránt, mindazáltal a

minisztérium az ott harczoló 10—12 ezer magyar katonát nem
hihatta vissza, mert hazánk a pragmatica sanctioból ered köte-
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lezettségénél fogva Ausztriát és királyát kül megtámadások

esetén védeni tartozik, — másrészrl azonban saját hazánk te-

rületi épségének s belbékéjének hclyreáliitása után az ola^z há-

ború bevégzését akkép kivánja clösegiteni, a hogy az a kölcsö-

nös jogigényeknek s az olaszok alkotmányos szabadságának

kára nélkül történhetik. A minisztériumiba e politika nem nyer-

ne többséget, kész lelépni. E politika ellen szólnak Irinyi Jó-

zsef, N y á r y Pál, T e 1 e k y László , P er c z e 1 Mór, Mada-
rász I>ászló s többen. Mellette pedig P u 1 s z k y Ferencz, K a-

zinczy Gábor stb. Végtére is a niiniszteriuni gyz s a Kos-
suth által tolmácsolt politika szellemében készült válaszfelirat

kézbesítésére a ház jul. 25-dikén küldöttséget nevez ki Inns-
bruck ba. V. ö. aug. 8.

Közi. 43—47. sz. P. H. 113 s köv. sz. A beszédek és a felirat

még F r e y nál I. 119. 144.1. Szil. Forr.T.97— 101. 1. Mint láttuk (máj.

19. jun. 10. jegjz.) a magyar niiuiszterium mcgigérc az udvarnak, hogy
a mennyiben rajta álland, a képviselházzal az olaszok ellen 40 ezer

ujonczot meg.szavaztat, s a király e föltételhez kötötte J e 1 1 a c i é léte-

lét s udvarának BudaPestre átköltöztetését. Ez Ígérethez képest a

minisztérium már a trónbeszéd készítése alkalmával értekezletre hítta

össze a ház legbefolyásosabb tagjait, felvilágosítván ket a helyzet s an-

nak követelései felöl. Az egybegyltek m'íjdnem négyötöd része pártolta

a minisztérium kivánatát, melyet Kossuth is védelmezett. „De a kisebb

szám hangulatából látszék" - - úgymond Kemény Zsigmond — nhogy
majd a válaszfelirat tárgyalásakor a minisztériumot hevesen fogja az

olasz ügyben ostromlani. Ez megdöbbenté vagy felbátoritá Kossuthot, s

minden miniszteri conferentia nélkül tiszttársai nevében is kinyilatkoz-

tatja, hogy a kormány az olasz kérdésben nem többséget, hanem egy-

hangúságot óhajtván, eláll kivánataitól és a nádor meg fog kéretni, hogy

a trónbeszédnek ide vonatkozó szavai kihagyassanak. E nyilatkozat va-

lósággal az országgylési miniszteri többség megbélyegzése és annak

tudtul adása volt, hogy a kormány saját pártját örökké kész feláldozni a

minoritásnak, mihelyt az heves és követel. Csakhamar a minisztérium

Kossuthra bizá parlamenti képviseltetését a vitatkozásokban. Rendsze-

rint Kossuth indítványozott és felelt az átalános politikára vonatkozó in-

terpcllatiokra. JJe ö már augusztus elején titkos összejöveteleket tartott

a minoritással s annak érdekei szerint compromittálta mindig a miniszté-

riumot, mely, minél inkább nehezedtek a körülmények ,
annál kevesbbé

mert a tárczákról lemondani. így jutott többségre a parlamentben a

széls párt 8 foglalt el az utczai és clubbi közvéleményben minden ter-

rénumot." (Cseng érinél 510. 1.). Ezen tudósításból látható, hogyan

történt az, miszerint Kossuth akkép tolmácsolá a minisztérium kivánatát
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és politikáját, hopry tolmácsolása valódi meghamisítáaa volt a raiaiazteri

tanács köz megállapodásának,kijátsíása és gúnyja a loyalis kormányfiírfiak

egyenes igdretének. Orikre s.ijnákndó, hogy e népszerség- hajhá-

szási módnak a többi miniszterek s vezértalentumok szabad tért en-

gedni elég gyöngék voltak.

JulíiiH 23. Vasárnap.

A perlaszi szerb tábor egy része U z d i n falut a német-

bánsági ezredben megrobanja s az oláh lakosok ellenállását le-

gyzvén, a helységet felgyújtja.

Függ. I. 381. I.

Sztratimirovics szerb fvezér Pancsovát vélet-

lenül megrohanja, 8 ágyút birtokába ejt, a lakosság magyar ér-

zelm részét lefegyverzi s a városi hatóságot meghódoltatja.

S e r b. 133. 1. Innen bocsátotta ki másnap a fvezér azon kiált-

ványát, melyet jul. 18 ka alatt emiitettünk, melyben tudatva van az is,

hogy a pancsova-deliblati tábor fparancsnokául B o b a 1 i c s nemzeti al-

ezredes van kinevezve.

Július 2i. Hétfó.

István nádor s kir. helytartó, S z e m e r e ellenjegyzése

mellett Bács, Torontál, Csongrád és Csanád megye

területére, a visszalépett Csernovics helyébe, Szentkirá-
I'y 2M ó r i c z t királyi biztosnak nevezi ki s rendkívüli polgári

hatalommal ruházza fel, kötelességévé tévén „a tábori föhadpa-

rancsnokokkal egyetértleg munkálkodni, más részrl a polgári

és büntet ügyekben minden olyan intézkedést megtenni, jele-

sen a rögtönitél bíróságokat megalkotni, melyek által a pártütés

elnyomása s a béke helyreállítása biztosíttatik;"' a nevezett me-

gyebeli hatóságok a biztos iránt engedelmességre köteleztetnek.

(V. ö. a u g. 26.).

Közi. 48. sz. P. H. 120. sz. A Függ. I. 395. 1., hol különben

érdekes adatok vannak Szentkirályi és biztosi mködése jellem-

zésére, abban hibázik, hogy a kinevezést aug. elejére teszi. Windisch-

grátz cs. kormányzó késbb 1849. febr. Szentkirályit vasra ve-

rette. (Közi. 1849. 20. sz.).

f
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Július 2^). Szombat

A k é p V i s c 1 ü há z H a d z s i c s képvisel jul. 24-ki in-

ditványa íolytáu, mely akkor el iicm fogadtatott, szükségesnek

látja B á c s, T e m e s és T r u t á 1 megyéknek ostromállapot

alá helyeztetését, s ehhez képest megbízza a minisztériumot, hogy

ezen ügyben törvényjavaslatot készítsen.

Küz 1. 52. 54. sz. P. H. 122. sz.

B é k e k i s c r 1 c t J c 1 1 a e i ('-csal Bécs ben . A J á n o «

föherczeg közvetítése folytán megjelent bán, nemzete nevében e

három pontot fekteti az egyezkedés „megmásíthatatlan" alap-

jául : 1) „Egyesittessék a magyar pénz-, had- és külügyminiszté-

rium az összbirodalom kormáuyával. 2) Nemzetiségünknek és

nyelvünknek adassék meg a tökéletes érvényes egyenjogúság a

belkormányzatban épen ugy, mint a közös magyar országgy-

lésen. 3) A magyarországi szerb nemzet kiváng,lmai és igényei tel-

jesíttessenek." István nádor és Ba tthyány miniszterelnök

azonban kijelentik, hogy az országgyléssel és pártjukkal szem-

ben nincsenek oly helyzetben, hogy e pontokat, így a mint for-

muláztattak, elfogadhassák. Ezzel az értekezletnek vége szakad.

Jeli. hív. tudós. 1848. .lug. <)-ról Pej.-nál 124. 1.' Úgyszintén

P. H. 135. sz. OS Frey-núl I. 208. 1. V. ö. Rüst. I. 88. 1. F r e y, ki

nagyon szereti regénynyel keverni össze a történetet, azt mondja , hogy

Jellacié és Batthyány ingerültségben váltak el egymástól.

Utóbbi azzal búcsúzott: „A'iszontlátásra a Di-ávánál!" Mire J e 1 1 a-

ci c : „Nem a Drávánál, hanem a Dunánál !" — A bán jul. 28-án, kül-

dött társai azonban m;u- jul. 20-án érkeztek fel Bécsbe s minden he-

lyet eljártak, hogy a dönt körökben kedvczöleg fogadtassanak, s hogy

Horvátország követei a bécsi országgylésbe befogadtassanak. (P. H. 120.

8Z.), Annyi sikerült nekik, hogy nemcsak az osztrák minisztériumot tel-

jesen megnyerték, hanem a gylés és a politikailag éretlen székváros ér-

zületét is elidegenítették hazánktól. Mire J e 1 1 a c i c Bécsbe érkezett, a

katonatisztek és lakosok nagy része fáklyás zenével fogadá (P. H. 122,

sz.), A küldöttség által formulázott alkupontok , melyek a tartományi

gylés által kiszabott határon is (V. ö. jul. lO.J tulcsapongtak, olvasha-

tók Pej -nál 122. s köv. I. E pontok között nevezetes az, hogy ámbár a

háromegy királyság a bécsi minisztériummal állana közigazgatási tekin-

tetben közvetlen kapcsolatban, s ámbár .Magyarhontól minden egyéb te-

kintetben független és önálló állást kapna, ipégis követeltetik, hogy „ama-
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gyár korona jövedelmei, a népességi szám arányában, a háromegy kiiály-

eág javára is ibrdittassanuk." — Másnapra a í'ennebbi találkozás után

J á nos fölierczeg Frankfurtba elutazott s ezzel vége szakadt köz-

benjárói szerepének, mely után a horvátok még nagyobb vérszemet kap-

tak ellenünkben.

Július ;>(). A asárnap.

A bécsi országgylés követeli s nem kéri a

császártól, hogy haladék nélkül visszatérjen elhagyott szék-

városába.

i'. H. 125. 121). sz. Kendkivül jellemz az akkori bécsi dolgokra

uézve az A u g s. Zeit. egyik bécsi levele jul. 28-ról: „Minden viszo-

nyaink csupa zavar márczius óta. F i q u e 1 m o n t mindig halogatott

íiiindeut, P i 1 1 e r s d r f mindenre igent mondott; az uj miniszterium-

aak kellene tisztába hozni dolgainkat, ez azonban semmit nem tesz. Még
mind csak Innsbruckból várja megerösittetését, mi egyre elmarad." (Ez-

után nem sokára végbement ez is). ., Akarná, hogy itt lenne a császár,

liogy az eljöveteléhez csatlakozó népi elemet a történeti formák pártjá-

val ersítené. De a császárnak tollába mondatja az orosz követ : Van
IJécsbeu törvényhozó gylés, a császár ott nem szükséges. Ma az ország-

gylésen kormányzóról lesz szó. De azzal semmit sem nyert a minisz-

térium. Hogy a császár leköszönjön, a baloldal szeretné, söt Stadion
is a mellett nyilatkozott ; de ki legyen utána s helyébe ? A legközelebbi

trónörökös meghasonlott a közvéleménynyel, s csak fia volna lehetséges

azon esetben, ha ki tudná magát venni az anyai befolyás alól." (P. H.

130. sz.). — A császár visszatérésének sürgetésére nézve v. ö. aug.

15. jegyz.

Július 31. Hétt.

A k é [) V i s e 1 ö h á z Pesten. Kossuth jul, 26-ki tör -

vényjavaslata nyomán, miután az aldunai s tiszai részeken ki.

ütött lázadás is bebizonyitotta, hogy ott a magyar lakosság er-

sítésére szükség van, határozatot hoz a Bács, Toron tál és

K r a s s ó megyékben kincstári javakon eszközlendö székely te-

lepitvények ügyében, e tekintetben vezérelvül állapíttatván meg,

hogy r egy-egy telepedönek oly kiterjedés földbirtoknál keve-

sebb ne uyujtassék, mint a mennyinek mvelésébl egy szor-

galmas család úgy élelmét, mint önállását biztosíthatja." Hat

éven át adómentesség, a kevésbbé vagyonosak segélyezése, a
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birtok méltányos ároD átengedése állapittutik meg. Az imaházak,

lelkészek, tanít<')k 6 évig az állam költségén tartatnak fenn.

Közi. 49. 54. HZ. P. H. 119. 1:^3. sz. Mondanunk aem kell,

hogy a beállott háborús napok miatt, e telepitv«5ny ügyében, az indítvá-

nyon kivül semmi egyéb sem történt.

Auj^usztus 1. Kedd

A kun nemzetrök Szenttamás nál a tanyai kukorieza-

földeken, a Verbász irányában elrenyomuló szerbekre tá-

madnak, s bár vigyázatlanul lesbe rohannak, elleneiket vissza-

vonulni kényszeritik. Zichy Ferencz rnagy hs halála.

Közi. 60. 6Ü. «1. 6z. P. H. 131. sz. A S e r b. (149. ].) követ-

kez hibás tudósítást adja: „Aug. 20. (szept. 1.) elesett Zichy az ifja

magyar gróf Ver basznál, egy marok szerviánnal hai-czolván ; tia

nappal késbb Castigiione ezredes J á r e k ncl a li ó ma i s á n c z-

ban megveri a szerbeket."

Augusztus 2. Szerda.

Eötvös vailásmiuiszter Rajacic karloviczi érseket,

mint a ki az ápr. 2G-ról elrendelt egyházi gyülekezetet megtar-

totta, st pártüt gyléssé változtatta, magát törvénytelenül pá-

triárkává választatta s ezen felüi még nyilt lázadás élén jis áll,

—
• érseki és metropolitai hivatalától felfüggeszti, s a g. n. e. egy-

ház kormányzásával ideiglenesen A t h a n á c z^k o v i c s Plató

püspököt bizza meg. V. ö. j u n. 3.

Közi. 58. sz. i\ H. 130. sz.

L e g a y alezredes (2 lovas és 6 gyalog század) Fehér-

temp lomnál a város megrohanására készül szerb-illyr csa-

patot (1500-2000 ember) reggeli 7 órakor megtámadja^s két

Ízben visszavervén szétkergeti. Veszteség a támadók részén 3

halott és 8 sebesült.

Frey 1.202. 1. (a K o s s. H i r 1. után;. Közi. 6 2. 66. sz. P.

H. 131. sz. A felkel csapat, mely a Loq u a-nál táborozott, elz nap

alkudozni próbált s a városba bocsáttatást követelt. A fehértemplomi ta-

nács azonban igy kezdte hozzá intézett válaszát: „Rablókkal és gyilko-

sokkal nincs alku, ezeknek a rögtöubiróság kötele Taló" stb. (Az eredet>

okmányok Preynál 2O0 1.) V. ö. aag, 23.
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Angnszt. 3. Csütörtök.

Aképviselöház, Gorove István indítványára, a né

metországi kérdésben kinyilatkoztatja, hogy a kormány követ-

küldését (1. máj. 14.) helyesli, a német nemzet egységét rokon-

szenvvel üdvözli , a német elemmel a legszívesebb barátságban

és szoros szövetségben akar élni, és hogy a bécsi kormány azon

esetre „ha a frankfurti összpontüsult német hatalommal a né-

met egységnek kérdése felett háborúba keverednék, Magyaror-

szág pártfogására Frankfurt ellenében n e számítson." — To-

vábbá Eötvös vallásminiszter elemi tanügyi t. javaslatát veszi

tárgyalás alá a ház. A javaslat szerint, mely legnagyobb részben

elfogadtatik, joga vau az államnak a szüléket kényszeríteni is

gyermekeik iskoláztatására, a közoktatási költségeket átalános

adó utján pótolni, s fö felügyeletet gyakorolni a tanügy kezelése

körül. A vallásos oktatást a többitl el kell különzeni s a lelké-

szeknek átadni. Közös iskola állíttatik olyan helyeken , hol a

gyermekek száma egyik felekezet részérl sem haladja meg az

ötvenet. — Az elemi tanügy körüli tárgyalás aug. 10-ig nyúlik.

Közi. 57— 64. sz. P. H. 126—131. sz. Prey I. 152— 165i

1. A megállapított törvényozikk P. H. 136 sz. — A n é m e t o r s z á g .

kérdésben hozott határozatot, mely egyébiránt a pragmatika sanc-

tió-ból reánk háramló kötelezcttséggol össze nem egyeztethet, megelzte

az, hogy a frankfurti képviselház jul. 22-én egyhangúlag kijelenté, mi-

szerint Magyari rázággal szövetségre óhajt lépni. A magyar képviselház

TÍazonozta c nyibitkozatot s azon parlamenttel készült szövetségre lépni,

me>y Ferdinánd király örökös tartományait a német bircdalomban

felolvasziani czélozá. K o ssuth maga is, Ferdinánd király minisztere,

miniaztcrtáraai nevében (de megkérdezése nélkül : S z e m e r e III. 100.

1.) támogitá a ház határozatát. — A közoktatási kérdést a felstábla

aiig. 25 én mellzi, miután a jelenlegi országgylésnek „a haza meg-

mentésén kell tanácskozni 1." A mé'tófcágos nrak azonban, kik e{;y-

két hétben tartottak egy-egy ülést (fél-fél órára), e határozatukkal csu-

pán közönyöíiségket árulták el a nagy fontosságú tárgyban, mi annál

kevésbbé ncitheö, mert a körülmények a közoktatási ügyben gyors ha-

tározitot és • rvrsláat sürgettek. A lelkéázi és tanítói os/.iály jövedelme

ugyanis, a beállott im zgalmas napokban majdnem mindenütt fennakadt,

B naponként orkciiek a m niszt riu.nhoz siralmas panaszok, hogy az ed-

dig ia nyomorúság )s liflyz tben lév papok és tanítók, ha a státus ne:u se-

gít rajtok, ében fognak elveszni, mert a nép az 1648 : 20-ra támasz-
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kodva, megtagadta tolok fizetésöket. (P. H. 145. sz.) — Egyébiránt az

utóbb idi'^ett törvényczikket egész kiterjedésben nem is lehetett volna

foganatosítani, mert Eötvös számítása szerint, csupán a néptunítúk ki-

tartása, legkisebb fizetést számítva, 8— 9 millió pfrtot vett igénybe, mi

az állam erejét túlhaladta.

A j a r k V á c z i és tbomasováczi szerbek mintegy i^uu-an

Karácsonyi István 1600 fünyi torontáli nemzetörseregét

Keusináról elkergetik s közüle futás közben többeket leöl-

dösnek.

Közi. «iÖ. ti'J. sz, P. H. 130. 13G. sz. K 1 a p k. N at. II. 2-J.

1. Serb. Uít. 1. (nap nélkül).

Aui^uszt. 5. íSzombat.

K o s s u t b pénzügyminiszter, István nádor s kir. bely-

tartó jóvábagyásával „5 millió ezüst pénz alapján, 12'/!. liidlió

pfrt erejéig, egy és kétforintos magyar pénzjegyek kibocsátását

vévén munkálatba" (v. ö. maj. 24.), e dologról ujolag azon boz-

záadássul értesiti a közönséget, bogy a kétforintos pénzje-

gyek, melyek ezüst belyett minden közpénztáraknál elfogad-

tatnak, ezennel forgalomba is tétetnek. Els nemzeti bankje-

gyek. V. ö. aug. 10.

Közi. .58. sz. P. H. 130. sz. A hird. még F r e y nál I. 168. 1.

Az egyforintos bankók okt. 6-án tétettek forgalomba. (Kossuth jelen-

tése Közi. 120-dik vagyis okt. 8. szám.)

Kiss Ern ezredes Neusina és Szárcsa visszafoglalá-

sára Scbiffner rnagyot kiküldvén, ez Szárcsát reggel

ostrom utján beveszi és felégeti. Neusina ellen azonban a szerb

tüzérség túluyomósága s majd katonáinak lankadtsága miatt si-

kerrel támadbatni nem remélvén, miután ellenein Er neszthá-

zánál is gyzelmet vett, Lázár földre visszavonul. Estére a

szerbek az üresen hagyott Ernesztházát kirabolják és felgyújt-

ják. Másnap —

Auguszt. (>. Vasáruap.

Schiffuer rnagy segédcsapatokat nyervén, N e u s i-

n á t Lázárfülde felöl megtámadja, s miközben a D o n-m i g u e-
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lek a Bn csak erdt elfoglalják; maga egy osztály élén az

égö falut rohanja meg s veszi be kétségbeesett védelmeztetés

után. Meussingcr fhadnagy.— A szerbek J a r k o v á c z r ;i

hátrálnak.

Koz I. 68. (magáu tudóaitás).. (54. 69. sz. (hivatalos tudósítások,

melyek a napra nézve egymásnak elleumundanak). V. ö. P. II. 131. sz.

Szil. Forr. T. 104. 1. Klapk. Nat. II. 22. 1. (hibás nap : aii-. 7.).

Maderspach rnagy Fehértemplom ról a várost

nyugtalanító szerb tábort Vra cs eg áj on megtámadja, azon-

ban B 1 m b e r g m. k. ezredes tétlensége miatt siker nélkül.

Asb. I. 124 1.

Augusztus 8. Ked.
Az országgylés küldöttsége Innsbruck bau átnyújtja

a válaszfeliratot s megkéri a Fölséget, hogy miután egészsége

helyreállt, jöjjön Budára magyarjai közé, s „legfbb jogait a

törvények szentesítése által hü nemzete közt gyakorolja." Fer-
dinánd, ki épen visszautazandó volt Bécsbe, megígéri, hogy

az országgylést személyesen fogja berekeszteni. V. ö. jul. 20.

Közi. 70. 71. bz. Jelentéi a küldöttség- eljárásáról P. H. 136.

sz. A válaszfelirat tartalmából következtetve Pesten elre is tudták

már, hogy a Fölség nem fog lejöui Budára. Kossuth, Ferdinánd mi-

nisztere, a maga hírlapjában ehhez képest már jul. végén egy iudítvány-

nyal állott elö, hogy t. i. koronáztassék meg az ifjú F e r e u c z-József

föherczeg Magyarország külön királyává. „Atyja életében" úgymond K.
„felsége (Ferdinánd) is koronás ifjabbik királya volt Magyarországnak,
oly eset, a mi gyakran elfordult történetünkben. A magyar nemzet ked-

veli ezt a drága föherczeget, Ferencz-Józsefer, kinek születésénél fogva

a trónöröklésre kilátása van. A magyarok Istene hozza urunkat és kirá-

rályunkat közénk, de hogyha ez meg nem történhetnék, akkor tegye

meg felsége tekintélyének legkisebb rövidsége nélkül, te^ye meg a

fönséges Ferencz-Károly föherczeg atyai szeretetbl azt az áldozatot,

iiogy adjon neküuk Ferencz-Józsefben egy ifjú királyt. A magyar nem-
zet, mint gyzhetetlen óriás fogja öt védelmezni, ha kell, a pokol ellen

is, az osztrák ház jövendje biztosítva leend ;
— a magyar azonban Bu-

dán akarja tisztelni királyát." (Köss. Hirl. jul. 29. sz. Freynál L
144— 148. 1.). — Talán ez id tájon történt az is, mit Szemere
mond (m. 100. 1.), hogy Kossuth, Ferdinánd király minisztere, négy-
szem közt István föherczeget megkínálta a magyar koronával, melyet
azonban ez visszautasított.

Szeremlei Magyaror. Krúnikája. 11
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Aug. 10. Csütörtök.

Kossuth pénzügyminiszter az o s z t r á k egy és két

forintos uj bankjegyek elfogadásától eltiltja a magyar köz-

pénztárakat, miután aug. 7 én az osztrák pénzügyérség is eltil-

totta az állampénztárakat a magyar kormány egy és két forintos

pénzjegyeinek elfogadásától. Egyszersmint a pesti pénzügymi-

niszter az arany és ezüst Ausztrián kiviilrc vitelét átalában eltiltja,

az orüköstartományokba való ezüst-kivitelt pedig csak 500 frtou

alóli összegeknél engedi meg.

Közi. 64. sz. P. H. 134. sz. K s s. rendeletei még S z i l-nál

Forr. Tört. 103. ds F r e y-nál I. 210. 1. V. ö. máj. "24. jegyz. Az arany

és ezüst kivitele tilalmának indokát és történetét Kossuth aug. 24-dii

a képviselházban adja elö. Ekkori beszédét 1. P. H. 148. sz.

A szerb felkelk d. e. 1 1. órakor J á r e k falut B á c s me-

gyében bárom oldalról megrohanják. Castiglione ezredes

azonban két órai vitéz harcz után a támadókat visszavonulásra

kényszeríti. Veszteség magyar részen 8 ember holtakban és se-

besültekben.

Közi. 69. sz. P. H. 137. sz. Mészáros hadügyminisztere

napon érkezik N.-Ii e c s k e r e k r e.

Augusztus 13. Vasániap

Batthyán}' miniszterelnök megrendeli a hatóságoknak,

liogy miután á u e m z c t ó r ö k gyakori váltogatása s összes ki-

mozdíttatása czéltalanuak bizonyult be, „olyan nemzetrökbl

álló hadi ert teremtsenek, mely önkéntesen ajánlkozó, ers,

egészséges egyénekbl alkotva legyen, kik kötelezvék mindad-

dig mig a harcz tart, vagy a haza szolgátatukat igényleni fogja,

.a kormány rendelete alá helyezni magokat." V. ö. j u 1. 5.

K ö z 1. 66. 8Z. P. H. 134. sz. A rend még Kö v.-nál k m. 73—
7 6. 1.

A z i r e g elfoglalására törekv Sztratimirovics rácz f-

vezért (2 ezer ember s 8 ágyú) Wollnhoffer vezérrnagy

készen várva, V e r b á s z nál reggeli 4. órakor megtámadja. A
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meglepett ellenség szekereit a kukoriczákban hagyva harcziren-

det képez, de majd heves küzdelem után visszaUzetik. Jász-kun

nemzetrök. D e-V itte és Balázs rnagyok. J ó n á k ütegpa-

rancsnok.

Serb. 151. 152. 1. K ö z 1. 6G. P. H. 138. sz. S z i r e g Imto-

k;lra az ellenség rendkívül nagy súlyt fektetett, mert az itteni sánczok

birása volt a kulcs azon egyetlen töltéshez, melyen át a Krivaja-
uocsái'okon közlekedni lehetett, ezeu kivül e falu, valamint T e m e r i u

és .] a r c k is, S z e n 1 1 a m á s s a 1 és T u r i a val szemben feküdvén,

aiig H magyarok kezében volt, a szerbek szabadon mozoghatását igen

megkötötte.

Augusztus 14. Hétf.

Ferdinánd király Eszter ház y miniszter ellenjegy-

zése mellett leiratot intéz a magyar országgyléshez, melyben

tudtul adja, hogy miutááfe é c s b e visszatért s egészsége helyre

állott, a jun. 26-án István nádorra ruházott rendkívüli ideigle-

nes megbízást királyi jogainak gyakorlására nézve (v. ö. jul. 5.)

ezennel megszünteti. Másnap

Augusztus 15. Kedd.

A F ö l s é g Írásbeli válaszát is kiadja az országgy-

lés feliratára, melyben megigéri,hogy az országgylést szept.

1 7-én személyesen fogja berekeszteni, kinyilatkoztatván egyszer-

smint, hogy meg fogja védui az országot azok ellen, kik királyi

parancsának s a törvényes hatóságnak nem engedelmeskednek,

s hogy a horvátoknak meghagyta, miszerint béküljenek ki s

Magyarország határát megtámadni s átlépni nem merészeljék.

V. ö. a u g. 8.

Közi. 76. sz. Függ. I. 336. (hol az utóbbi válasz kelt nélkül).

Az elöbbik leirat, (mely S z i l á g y i nál is Forr. T. 120. 1. megvan), aug.

22-éu olvastatott fel a házban. — Utóbbi napokban Radeezky mind

több-több elnyöket vivott ki az olasz fegyverek ellenében s aug. 5-én

Károly Albert M a j l a n d o t, székvárosát, is kénytelen volt a dia-

dalmas vezérnek feladni. Ekkor a két harczo ló fél közt Anglia és

Francziaország közbenvetésére fegyverszünet létesült. Bár Ausz-

triát e két idegen hatalmasság beavatkozása nagyon sérté, nemsokára a

fegyverszünet meghosszabbításába is beleegyezetí, remélvén, hogy ezen

11*
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idö alatt Magyarország és Bécs megzaboláztatik. A bécsi miuiszterium

tehát iiyiltau el kezdé hagyni eddigi iugadozó politikáját s merészen ál-

lott a reakcziú élére, llogy czélját annál biztosabban elérje a Fölségnek

közel kellett lennie, s visszatérnie rendes lakóiielyére. „A császárnak 1 n u s-

b r u c k ba vonulása a magyarok számára gyümölcsözött" úgymond az

egykorú hiv. "Wien. Zeit. „E félrees városban lelt legkívánatosabb

alkalmat az orezátlanul vakmer Batthyány Lajos gróf, a z o s z-

t r á k miniszterek tudta n é 1 k ü 1, cselek, ármányok és iusinu-

atiók által kicsikarni azon rendeleteket, melyek ]\Iagyarországiiak a bi-

rodalombóli kiszakasztását még határozottabbá még bovégzettebbé te-

vék. E kierszakolásban a gróf hü segédre talált a jó éi'zésü de higeszü

Eszterházy herczegben." (P. H. 230. sz.). — A magyarországgyü-

lés tudta azt, hogy a Fölség lakása csak azéi-t tétetett vissza Bécsbe,

hogy a reakezionárius miniszterek és bii'odalmi képviselk annál in-

kább ellensulyoziiassák hazánkbaii a szentesített törvények foganatosítá-

t^át s megakadályozhassák a hungyülés jul. 11. határozatainak helyben-

hagyását, és ezt a föltevést a bécsi dönt körökrl még a fentebbi jul.

15. válasz sem háríthatta el, habár ugy lát^fc, mintha annak feladata lett

volna a királyi leirat kellemetlen hatását csillapítani.

Batthyány miniszterelnök megrendeli u D u n a és

ü r á V a közt fekv törvényhatóságoknak, hogy miután J c 1 1 a-

e i c, daczára hogy neki „ J á nos föhcrczcg jelenlétében Ígére-

tet tett, hogy azon feltétel alatt, ha a magyar kormány hadi ere-

jét a horvát határról hátra húzza (a mi meg is történt), maga is

ugyanazt fogja tenni, most Horvátország ban, nevezetesen

Várasd körül; tetemes hadert gyjt/' s határainkat megtá-

madással fenyegeti : állítsák ki tüstént minél nagyobb számmal

a kiindulásra önkéntesen ajánlkozó nemzetröket,
fegyverezzék fel s gyjtsék egy helyre azokat, hogy velk egy

a dunántúli kerületbe e napokban kinevezend hadvezér rendel-

kezhessék ; ezenkívül intézkedjenek a hatóságok, hogy a horvá-

tokat, ha betörnének, népfikeléssel is visszaverhessék.

A rendelet P. II. 137. sz. és F r e y nál l. 217. 1.

Auguszt. 16. Szerda.

A képviselház ban Mészáros hadügyminiszter

ujonczállitási t. javaslata napirenden. A javaslat szerint a rendes

katonaság létszáma,ide nem értve a határröket,200 ezer freeme-

Iend,miböl40ezergyalogés4300huszártüsténtkiállítandó,ugyau-
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annyi gyalog és lovas pedig els felhivasra készen tartandó. A ka-

tonai szolgálat ideje G év, (a határozatban 4), egy apának két fia

be nem sorozható, mogváltásuak és helyettesítésnek módja nincs,

iijonczozás alá esnek a 19—22 évesek, az eddig szokásos toborzás

megsznik, az egyházi személyek, és egyetlen fiuk vagy nök nem
soroztainak be stb. — A tárgyalás aug. 23-ig tart s rendkivül

heves jellemet ölt magára ezen kérdésnél, hogy min lábra ál-

littassék a katonaság? Végre a miniszter javaslata nyer többséget

mely szerint sor ezredek a régi német lábon hagyatnak s csak

további kiegészittetésök rendeltetik el, az ujonczok ellenben ma-
gyar vezényletet, nemzeti szín jelvényeket s „honvéd" nevet

kapnak.

Közi. TG. 77. sz. Szil. Forr. Tört. 105. 110. 1. Forr. Férf.

6— 8 1. A boiívcdujoncz, országgylési végzés folytán megyéjétl elre
20 pftot kapott. (P, H. 226. sz.). A viták menetére nézve v. ö. aug. 21.

Auguszt. 18. Péntek.

Batthyány miniszterelnök S z a 1 a y frankfurti követet

felszólítja, hogy a B.-P est és Frankfurt közti szövetség
megkötését siettesse. ,,A reakczió" úgymond Batthyány „már

nyilían lép fel, és többé nem titkolja szándékát s terveit. Magyar-

ország van kijelölve els áldozatul. E végre az olasz gyzelem

után huszonnégy ezer katona küldetett Olaszhonba szint-

annyi végvidékinek felváltása végett, hogy ezek egyesüljenek

azon tizennégy zászlóaljjal, melyeket J e Ha cic Várasd kö-

rül már is konczentrált. hidakat készít s proklamáezióibau be-

törését Ígéri. Ha aztán a horvátok, szerbek és reakcziouáriusok

segedelmével legyzik a magyart, akkor akarnak Bécsnek menni,

hol "W i n d i s c h-G ratz és Hammer stein Jellacicnak se-

gédkezet nyujtaud a végre, hogy megbüntessék azon oktalan

várost és minisztériumot, ki most bajunkat nagyobbítja és vesze-

delmünknek örül. Ezekbl következik, hogy elttünk legfelebb

három hét van. Arra szólítom tehát fel önt, hogy ezt értesse

meg a német diétával, és birja azt mielbb egy oly diploma-

tikai fellépésre nemzetiségünk és függetlenségünk mellett, legyen

az követküldés, legyen az szövetségkötés, mely lépésnél fogva
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inegakadályoztassék azon irány és törekvés, melynek diadala

csak antigermáu felsöbbséget tenne uralkodóvá A ii s z t r i ában."

A levél Függ. 1.346.1. Szalay minden sürgetése a szüvot-

ség dolgában eredmény nélkül maradt. Aug. 19-éu ugyan János föher-

czegnek, a bii-odalmi kormányzónak, bemutattatva, ettÖl szívesen fogadta-

tik, de már ezept. 15-én II e c k s c h e r külügyminiszter azzal lepi meg,

hogy István nádortól nyert meghatalmazása az aiig. 14-ki leirat [\. e.)

folytán megsznt. Szalay tiltakozott e képtelenség ellen , miguem
S c h m e r 1 i n g, az uj külügyminiszter, okt. 1-én kijelenté eltte, hogj' a

Frankfurtban lév osztrák követ közlése szerint, Ferdinánd ki-

rály roszalja ide küldetését, s lelhatalmaztatását semmisnek nyilvánítja.

Í5Z. ekkor elhagyta Frankfurtot. (További mködését 1. nov. 11,)

Aug. 18. Szombat.

B é 1 d i Ferencz V a y kir. biztos parancsa folytán oly zéi-

bl jelen meg Nagyszeben ben, hogy az ott fészkel „ro-

mán nemzeti bizottság" bujtogatásainak véget vessem. A bizott-

ság tagjai azonban menekülnek , s csupán Laureanit és

Balacescut sikerül Béldinek a P u c h n e r tol nyert katona-

sággal elfogatnia.

Közi. ö8. sz. K ö V. E. T. 78. 1. Az elfogottak, miután kiszaba-,

dításnkra társaik mintegy kétezer fegyveres kérelmezt vezettek Szebonbtu

aug. 25-én szabadon bocsáttattak. — A b a 1 á s f a 1 v i csoportozás utat,

(1. máj. 15.) az oláhok nemzeti bizottsága a szászok fvárosába húzódott,

hol ez utóbbiak egy választmányt neveztek ki (élén B e n i g u i, a S i e b

Boté szerkesztje), mely az oláh bizottsággal összhangzásban mköd-
jék vag)' Í3 inkább azt sugalmazza, és a magyarokkal békülni ne en-

gedje. A szász bureaucraták hivatalukat befolyásukat, a papok gazdag

dézmájokat féltették az unió foganatosítása esetére, s miután a Föl-

ség az unio-törvényczikket , melyre .. szász követek is rászavaztak,

megerösité , az ellene tiltakozó szász küldöttséget pedig reudi'e uta-

sította , nem maradt más hátra, mint „körültekinteni", s a románok

ellcnszegülési hajlamát titkon ájjolgatni , arra oktatván ket , hogy az

unió érvényét nem lehet elismcrniök, mert a román negyedik alkotmányos

nemzetnek még nincs elismerve. (P. H. 6G. sz.). A m i h á 1 c z f a 1 v a i

eset (1. jun, 2.) igen kedvez alkalmat nyújtott nekik, hogy a székelyek

és magyarok elleni gylöletet szítsák ; egyszersmind azon eszmét is bele

oltották a tudatlan oláhokba, „hogy most annyi szántóföldet, rétet és

erdt kell elfoglalni, mennyi csak lehetséges, mivel a földesurak is évek

eltt némely darab földeket majorsági földekké tettek, melyek pedig

úrbériek voltak^ s t eflf. Az oláh bizottság tehát ezen különben is kedvelt
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hangon hiirolta a kfidélyeket, a a pópák által, kikkel az egész tartomány-

ban üsszeköttetée'ben állott, a legveszélyesebb kommunisztikus eszméknek
lön terjesztjévé. E miatt a lelkészeket, kik erszakoskodásra vezették a

népet, több helyen be is kellett fogatni. Az oktatás kesernyés gyiimül-

csét a szászoknak is nem sokára meg kellett kóstolniok. „Az oláhok

jószágai szász szántóföldekre és rétekre hajtattak. . . A szebeni oláh ma-
jorosok . . . barmaikkal . . . háborítlanul legeltették heteken , hónapokon

át a szebeni polgárok buja búzaföldeit és rétéit. Százankint lehetett látni

naponkint az ökröket és lovakat, melyek a sz'ebeniek buja földjein és ré-

téin barangoltak, senki sem gátolta ezen botrányt mindaddig, mig a jó

egyetértés a szász és oláh politikusok közt fennállott . . . Végre azon-

ban ... az oláh majorosok nomádi mködése erélyesen félbeszakasztatott.

Két század polgárrség segélyével a mezkön legel barmok behajtattak.

A mezkön okozott kár összesen mintegy 10— 12 ezer vfrtra rúgott.''

Az oláh „Gazetta'' hirdette, hogy a tizedszedés törvényesen megvan
szüntetve, az unió ellen azonban, mely e törvényt az oláholu'a is kiterjeszte,

tiltakozott. A szóvivk átalában „ugy állították fel a dolgot a nép eltt,

hogy a mit nyertek, egyedül a császárnak, nem pedig a rendeknek, s kü-

lönösen nem a nemességnek köszönhetik. Uj tér nyilt meg a cselekvé-

nyekre a bujtogatok eltt, mikor az oláh határrvidékiek parancsot kaptak

a s z e g e d i táborba indulásra. Már elre ki volt minden csinálva. Hónapok

óta vannak már Barnucz és L a u r e a n i stb. folytonosan útban a

tartomány egyik végétl fogva a másikig. Néhány nappal ezeltt azon-

ban ismét visszatértek S z e b e n b e, és itt tartották és a környékben hol

a másik oláh határezred fötisztikara van, r 1 á t h o u titkos gylése-

ket." (153. sz.).

Eisö támadás Fehértemplom ellen. Bobalics rá-

czai (mintegy 6 ezer ember) Vracsegaj és Kusich felöl

reggeli 4. órakor három csapatban megrohanják a várost. A pol-

gárság azonban, élén Maderspach örnagygyal, s a kevés szá-

mu temesi nemzetörök (S k u b 1 i c h fhadnagy) és illyr-báusági

katonák (^Philipeszko hadnagy) kétségbeesett elszántsággal

védelmezik a minden oldalról felgyújtott város sánczait. D. e.

8. órakor a város fele része már az ellenség birtokában. Déli 12.

órakor a lángok a templom körül is kiütödnek s Knicanin
szerviánai a védk háta mögött a vásártérre nyomulnak. Ekkor

érkezik V e r s e c z röl B 1 o m b e r g ezredes segédcsapata, mi-

nek folytán a támadók a házak közül kiveretnek. Azonban künn

még G óra hosszat folyik a csatározás , mignem esti 9. órakor a

szerbek Thomasovácz felé elhúzódnak. A német polgárság a

városi áruló szerb lakosokat leöldösi. Veszteség a szerbeknél
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1^90 halott, a védk részérl 04 ember holtakban és sebesül-

tekben.

Seib. 174s köv. 1. Közi. 79. sz, 81. 82. P. II. 144. sz. Frey

I. 238. 1. Va h o t I. 82. 1. (képtelenségekkel vegyest.) V. ö. aug 2. 23.

A Kiss Ern ezredestl küldött V é c s e y rnagy T a-

r a s n á 1 a szerb felkelket a Tiszán átveri s a falut egészen

fiégetteti. V. ö. j ul. 14.

Ko :í1. 8!, sz. r. II. 113. 14-1. sz. (aug 20.). .Szil. Forr. T.

121. lap.

Második táraadás 8 z e n t - T a m á s ellen. B e c h t o 1 d

m. kir. fvezér a S z t r a t i m i r o v i c s vezérlete alatt álló el-

sánczolt szerb tábort reggeli G. órakor "NVo llnh of f er dandá-

rával K i s-K é r fell megtámadtatja , s mig maga a sáuczokat

és a községet löveti, azalatt a verbászi vonal ellen Bakonyi
gyönge csapatát küldi rohamra. A Sándor-gyalogok már be-

ll jutnak a sánczokun s a kétségbeesett bátorsággal kUzd szer-

viánokat és albániaiakat visszaverik, midn a legyzötteknek

egy zászlóalj határr érkezik segítségökre, minek következté-

ben a támogatás nélkül hagyott magyarok visszahúzódni kény-

szerülnek (fi. u. 3. óra). Végre 8 órai kölcsönös s fkép a szer-

bek részérl heves ágyúzás után a hadereje legnagyobb részét

veszteglésre kárhoztató Bechtold érzékeny veszteséggel vo-

nul vissza. Kitntek Aulich alezredes és L e n k e y százados.

Veszteségünk 2 halott és 110 sebesült. Fiáth Pompejiis fhad-

nagy bajnoki halált hal.— A szent-tamási mködéssel egyidejleg

K 1 w r a t b és C a s t i g 1 i o n e ezredesek T u r i á t támadják

meg (reggeli .5. óra), hol J o a n n o v i c s parancsnokolt. Öt óra

hosszat tart már a kölcsönös ágyútz, midn a Vásák és

S c h w a r z e n b e r gek a helységre rohannak, azonban a szer-

bek gyilkos lövései ell, s miután hátban is fenyegettettek, végre

eredménytelenül húzódnak vissza. — E nap F ö 1 d v á r ellen

is intéztetik szintén sikertelen támadás.

IMI. 141. 143. 148.1 49.SZ. Közi. 74.82. sz. S e r b. 153— 102 1.

Klapka Nat. II. 23— 25. l. S z i 1. F. Tört. 1 1 1—113. 1 — E tá-

macli'is a magyar kormi'inv határozott rendeletébl törtt'nt, niel\et a szer-

bek naponként való térfoglalásais kegyetlenkedései valahára kihoztak türel-
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méböl. B p (• h t 1 d azonban ugy intézte az ostromot, hogy a siker lehe-

tetlenné váljék. W o 1 I n h f f c r ezután örogség miatt leköszönt s he-

lyébe Bakonyi lépett, mirl D o á k miniszter aug. 26-án értesité a

képviselöliázat.

Auguszt. 20. Yasárnap.

Ferdinánd király Mészáros hadügyminiszternek

rendeli, hogy a Magyarországban tanyázó, nem a magyar koro-

nához tartozó ezredeket a többi örökös tartományokban elhe-

lyezett magyar ezredekkel váltassa fel, egyedüli kivételével azon

ezredeknek , melyek jelenleg még Olaszországban az

ellenség eltt állanak."

Közi. 79. sz.

Auguszt. 21. Hétf.

P e r c z e 1 Mór a képviselházban a szenttamási

harczok miatt árulással vádolja a vezérséget. E vád által a mi-

nisztérium sértve érzi magát s Perczel ellen az egész ház felin-

dul, ki azonban, bár a ház rosszalását fejezi ki a gyanúsítás fe-

lett, a vádat vissza nem veszi. Napirendre nem kerül a sor.

Kö z 1. 75. sz. P. H. 140. 142. 143. sz. A beszédek még Fr ey-

nál I. 220—228. V. ö. L e v. I. 127. Szil. Forr. Tört. 115—119. 1.

F. Férf. 180. 227. 240. 1. Perczelnek ezen, a képviselház eltt
mindenesetre tapintatlan, habár egyébként helyes sejtelmen alapuló, vádjá-

ból Batthyány csinált magának legtöbb kellemetlenséget, kit többi mi-

nisztársai most is csak gyöngén támogattak. ^Miután Mészáros magát

a hadsereggel azonosítá, s arra szólítá fel a házat, hogy vagj- öt kárhoz-

tassa, vagy P e r e z e 1 id eltti kifejezését : a miniszterelnök, mint a

kormány feje, ezt szintén kívánta, azon hozzá tétellel, hogy vagy a kifeje-

zés rovassék meg, vagy mondja ki a ház a mini.sztérium ellen a bizal-

matlanságot. Perczel azonban megmarad kifejezése mellett, st a mi-

nisztereknek ,. zsarnokság "-ot lobbant szemökre. Madarász folytatja

a támadást, s kimondja, hogy ha az ellenség meg nem veretik „a kése-

delem oka egyenesen ket terheli." Nyáry szintén a minisztérium

gyöngeségét emeli ki s Madarásznak védelmére kél, a dolog mibenléte

felöl azonban Szentkirályi kihallgatá sát sürgeti, ki a délvidékrl

('pen ekkor P e s t r.e érkezett. Végre Batthyány elkeseredéssel je-

lenti ki, -hogy ha ház elfogadja Nyáry képvisel ur indítványát:
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holnap minisztérium ncia lészou, mert én még ma lelépek.'' A pesti kijz-

vélcmény, mely a kormányt átalában eiélytelenségröl és tétlenségrl vú-

clolá, e miatt már ekkor nem sokat búsult volna, annál kevésbé, mert a

miniszterelnök az épen ekkor tartó ujonezkiállítási vitákban ezélszeríiség

tekintetébl makacsul ellenszögzé magát oly követeléseknek , melyeket

a katonaság megmagyarosítása tekintetében a baloldal igen ersen sür-

getett.

Alig. 22. Kedd.

A s b ó t h alezredest U j-M u 1 d u v á n mintegy 400 fnyi

szerb-határör csapat reggeli 4^/,y órakor megtámadja. A s b o t h

öt óra hosszat tartó csatározásban védi magát, s már-már gyze-

lemre jut, midn túlnyomó ertl tartva S z á s z k á nak elhúzó-

dik. A szerbek Uj-Moldovát felgyújtják. Veszteség magyaroknál

3 halott s 12 sebesült, a szerbeknél összesen 21 ember.
Közi. 87. sz. Szil. F. Tört. 122. 1. F. Férf. 141. 1. ö. P. H.

150. 152. sz.

Alig. 23. Szerda.

Vitális rnagy Fehértemplom nál a Versecz felöli

szllhegyek körül a város ellen támadó szerb felkel ket visz-

szaveri s K r u s i c z á-ig üzi. K á 1 n o k y fhadnagy, S c h ö 1 s-

koru hadnagy. Veszteség magyar részen 3 halott s 4 sebesült.

Közi. 110. sz. P. H. 147. sz. (hivatalos jel). Szil. F. Tört.

121. 1. Frey I. 240. 1. Serb. 177. 1. (aug. 24.).— Aug. 19. (1. c.)

után a szerbek ismét alkudozáshoz kezdtek, szertelen követeléseikkel

azonban elutusíttatásra találtak. Fentebbi harcz végeztével este ismét

egyezkedési ajánlatot tesznek, minek folytán Vitális többekkel együtt

más nap átmegy a szerb-osztrák táborba. Az alkuból semmisem lett. Vi-

tális azonban, ki a 9. honvéd zászlóaljjal aug. 21-éa érkezett Fehér-

templomba, lelép tisztségérl, midn a veres sipkások vezénylete Rácz
századosra marad. V. ö. aug. 19. 23.

Aug. 24. Csütörtök.

• A képviselház ban az országos költségvetés s K o s-

suth pénzügyi javaslatai sznyegen. A kiadás czimci.

Királyi udvar ^.^ évre 2.166;GG7 frt. Nádor udvara és hivatala

112,860 frt. Miniszterelnök 41,750 frt. Külügymiriszter 40,398

frt. Belügyminiszter 408,720 frt. Pénzügyminiszter 1.44,910 frt.

Közmunka és közlekedés 4.412,475 frt. Földmivelés ipar és ke-
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reskedés 318,813 frt. Vallás és közoktatás 825,414 frt. Igaz-

ságminiszter 404,590 frt. Hadügy 16.480,000 frt. Összesen

28.845,507 frt, melybl a bevétel bevonása után fedezend

marad 18.718,777 frt. — Apr. 11-én találtatott a' pénztárban

506,015 frt. Ettl kezdve június végéig a bevétel 3.010,943

frí. Az 1848 és 1849-diki mindkét évre szóló költségvetés

eredményét összefoglalva, a hiány 1848-ban 16.000,000. frt,

1849-ben 45.000,000 frt, összesen 61.000,000 frt, azon esetre

számítva, hogyha a háború 1849. végéig tartana. Miután nem
tudhatni, hogy a javaslóit adónemekbl mennyi gyülend be,

a pénzügyminiszter ájul. 11. határozat nyomán az egész hiányzó

összegre hitelt kér, s felhatalmazást, hogy kamatatlan pénzje-

gyeket bocsáthasson ki , melyeknek beváltásaért az állam min-

den jövedelmével felels legyen, s melyek az 1852 évtl kezdve

évenként 3 millió pfrttal törlesztessenek. E jelentés és a kapcso-

latában lév t. javaslat, melyre a központi bizottság részérl

L ó n y a y Menyhért eladó tesz észrevételeket, huzamosabb ideig

állandó tanácskozási tárgy marad, azonban a ház mingyárt az

els napon felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a mennyi-

ben a költségvetést a közjövedelmek nem fedeznék, az ország

1848. második félévi és 1849. évi közszükségeinek fedezése vé-

gett a kincstár számára 61 millió forint erejéig hitelt nyisson,

illetleg kamatatlan pénzjegyeket bocsásson ki.

Közi. 82— 86. sz. Az átalános tárgyalás aug. 28-áu fejezte-

tik be.

Aug. 26. Szombat.

A magyar kormány Beöthy Ödön fispánt B á c s, T o-

rontál, Csongrád és Csanád megyékbe Szentki-

rályi Mór helyére rendkívüli királyi biztosnak nevezi ki. V. ö.

jul. 24.

Közi. 83. sz. Szentkirályi, a Jász-kuu nemzetörökkel együtt,

kikre személyesen akart felügyelni, már ekkor visszatért a déli táborból,

az események szellemével s némikép múltjával meghasonlva.

A szenttamási szerbek az ók éri magyar tábor egy

részét Szir egén d. u. 2Va órakor ismét megtámadják. Har-

madfélórai tüzelés után rohamot intéz az ellenség , de a ma-



172

gyarok szuronyától , kiknek idközben 2 ágyú érkezett segé-

lyökre , Temerinröl véresen vissza kergettetik, s futásnak

ered. Veszteségünk G ember.

Hivat. jel. r. H. 150. sz. Közi. 86. l,aug. 24.). S z i r e g ro vo-

natkozólíifr v. i'.. a u g. 13. jegyz.

Alig. 28. Hétf.

B a 1 1 h y á u y és De á k miniszterek a buda-pesti kor-

mány megbizásából Bécsbe indulnak, oly czélból,hogy ott ájul.

1 1 . ki határozatra megersítést nyerjenek, továbbá rábírják a Föl-

séget, hogy parancsolja meg a Magyarországban lév katonai

parancsnokoknak, miszerint a magyar kormánynak engedelmes-

kedjenek, J e 1 1 a c i c nak pedig izenje meg, hogy hazánkat meg

ne támadja, söt a horvátokkal együtt fegyvereit tegye le, — egy-

szersmint óhajtják a miniszterek megtudni, mikor jö le a Fölség

hosszabb idre hazánkba.

Függ. I. 413. 1. Kossuth beszéde: Közi. 82. sz. és S z i Iná'

V. Tölt. 116. 133. V. ö. 152. 1. B.-Pcsten a délvidéki szerencsétlen har
tzok s átalában a minisztériumi ingatag és tétlen politika miatt a kedé-

lyek igen fel voltak ingerülve a kormány ellen, melynek feje Bat-
thyány minden erélyesebb rendszabályt került, mit Bécsben forradalmi

szándékra magyai'ázhatnának, nehogy ez által a dynasztiával kiegyezkedés

Htjába akadályok gördittessenek. Végre azonban a minisztérium tisztába

akart jöni a bécsi dolgokkal, miután belátta, hogy az eddigi ei'ötelen

politika, csak ellenségcink bátorságát növeli, s idt enged nekik harczi

készületre. A miniszterelnök azonban hazáját végveszélytl féltette, ha

a forradalom árja elborítaná, s ez okból, csakhogy a bécsi kormánynyal

való nyilt szakadást kikerülje, kész volt engedményekre s nevezetcsen a

birodalrfli államadósságok egy részének elvállalására is, habár ez eszme

Pesten legkisebb népszerséggel sem birt, annyival kevésbbé, mert a po-

litikai körök és gyiildék szelleme, Kossuth által sugalmazva, a szigorú jogos-

ság terébl egy lépést sem volt hajlandó önként feladni. V. ö. s z e p t. 4.

Kiss Ern ezredes huszár elrsei A r a n y i fhadnagy

alatt Ecskánál a szerb felkelket, kik közt két század gyalog

is volt d. u. 4. órakor visszaverik. Veszteség magyaroknál 1 ha-

ott s 1 sebesült.

Közi. 88. sz. 1'. H. 152. sz.

A s b ó t h rnagy Rácz Sándor századossal egyesül-

ten 0-M 1 d o V á ból kiveri a szerbeket s részben a Dunába szo-

rítja. 0-M 1 d V a porrá ég.



173

Közi. 90. sz. P. H. 154. sz. (hív. jelentés). Asbóth (I. 124.

1.) a harczot aug. 23-ra leszi, hibásan. Az aug. 22. alatt idézeti hivata-

1 OB tudósítás Asbóthot alezredes nek, a kéz alatti ugyancsak hivata-

los jelentés pedig rnagy nak irja.

Aug. 29. Kedd.

A szerb felkelk Istvánföldnél (Hajdusítza) az A 1 1 i"

b u n á r irányában átkelt magyarokat megverik s Istvánföldét

hamuvá és rommá változtatják. A magyar csapat vesztesége

20 halott.

A Sieb. Boté után P. H. 187. sz.

Aug. 30. Szerda.

Második támadás Fehértemplom ellen. Kuica;
n i n szerviánai reggeli 4. órakor túlnyomó ervel rohannak a

város ellen, azonban a polgárság s legkiváltkép a 9-ik zászlóalj

(Pliecz százados) hsies küzdelme folytán d. u. 2. órára visz-

szaüzetnek. B 1 o m b e r g ezredes sorkatonaságát a harcz ideje

alatt a várostól egy órányi távolságban heverteti, s a küzdelem

végére érkezik Fehértemplomba. A harczban kitnik A b a n-

court Károly rmester. Gyurics szerb kapitány elesik. Ré-

szünkön veszteség 5 halott s 22 sebesült.

Hív. jel. Közi. 128. v. ö. 88. 110. sz. Serb. l77. 1. (nap nél-

kül.) — A s b ó t h (I. 124. 1.) é.s V a h o t (Honv. K. I. 85. 1.) a napot

aug. 31 -ára teszik. Az ellenség számát a hiv. közlemény 2, Asbóth 5,

Vahot (szokása szerint jól elhajtván a sulykot) 13 ezer emberre teszi. —
Pliecz nevét a Közlöny egyik magán tudósítása „B 1 i c z"nek. másika

(189. sz.) „Blietz Antal"nak, egy hivatalos harmadik értesítés pedig

(egyenesen a 9-ik zászlóaljtól Fehértemplomról szept. 24,) ,,Plicz János

8zázados"nak, Asbóth végre a 9. z. a. egyik századosát „Villámának iija.

Egy jun. 19. ki tiszti kinevezésben (Közi. és P. H. 89. sz.) a 9. z. a.-hoz

századosnak „Pleitz János fhadnagy" neveztetik ki. — Pliecz Já-

nos okt. 16-án a 38. z. a. hoz neveztetett ki rnagyi ranggal, s egy hiv.

kimutatásban már „Villámi János" néven fordiíl elö. (Közi. 161. sz.) —
Blomberg elözö napok valamelyikén személyesen találkozott N u-

gent tel J e 1 1 a c i C ügynökével s ezt a jun. 10. kir. nyilatkozmányt el-

mutatván, felhívta, hogy mutasson neki ezzel ellenkez irá.sos királyi

rendeletet. Nugent válaszolá, hogy olyan még most nincs, de lesz uen^

sokára. (Böv. Közi. 85. sz.)
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Aug. 31. Csütörtök.

Ferdinánd király kéziratot intéz István nádorhoz,

mellékelvén az osztrák minisztérium ily ezimü dolgozatát ; ,,Em-

1 é k i r a t a Magyarország és Ausztria többi or-

szágai közt fennálló cgységi kapocsról." A kéz

iratban megrendeltetik, hogy a magyar minisztérium néhány

tagja 8 — 14 nap alatt menjen fel B é c s b e, értekezni egyfell az

emlékiratilag kifejtett egységes összbirodalmi kormányzatról,

melynek tervét aFölség is helyesli, másfelöl azon

elfeltételekrl, melyeknek alapján remélni lehet, hogy a J á

nos fherczeg Frankfurtba távozásával megszakadt al-

kudozás a horvátokkal ismét megújítható s a háború kikerülhet

leend. Az elfeltételek ezek. 1. Az alkudozáson Bécsben Jellarir'-

nak vagy felhatalmazottjának jelen kell lennie. 2. Minden ellen

ségeskedést kölcsönösen meg kell szüntetni. 3. A „bán és metró-

polita" személyét sért rendszabályokat vissza kell vonni. 4. A
határrséget ideiglenesen a bécsi hadügyminiszterség alá kell bo-

csátani. — Az emlékirat pedig bebizonyítani igyekszik,

hogy a legfelsbb államkormány vezetésénél a pénz- és had-

ügyek kormányzásában való egységet hazánk és az örökös tar-

tományok között már a pragmatica sanctio megállapította, ré-

gibb országgyléseink több törvényczikkben elismerték, s hogy

annál fogva a magyar független had- és pénzügyi minisztériumu-

kat a bécsi központi minisztériumba kell olvasztani s a Magyar-

ország alkotmányába márczius óta behozott változtatásokat, ezek

közt különösen az 1848: III. 2. t. czikket is, melyek az íisszbi

rodalom egységének ártanak, meg kell szüntetni, annyival inkább,

mert a császár márcz. 15én az osztrák-német tartományok szá-

mára is alkotmányt Ígérvén, „e perez óta a törvényhozó hatalom

nem vala, mint régen, kizárólag a monárkhánál", s az uralkodó-

nak jogosultsága sem volt a márcziusi engedményeket a biroda-

lom egy részének nyújtani. Ezenkívül elpanaszolja az emlékirat,

hogy a magyar minisztérium a birodalmi államdósságok egy ré-

szének elvállalására nézve mindeddig semmi tényleges biztosíté-

kot sem nyújtott, s számos példákat hord fel arra nézve, hogy

•a magyar független had- és pénzügyi minisztériumok a biroda-
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lom L a j t h á n iuneu és túl fekv részeinek kormányai között zsur-

lódásra és szakadásra adtak okot, s a közös birodalom rövidsé-

gére állanak fel, hogy a független magyar kormány az ország-

lián kiütött „fölkeléseket és lázadásokat" nem birta megfékezni,

hogy több, jogkörét túlhaladó dolgokba avatkozott u. m. Frank-

furtba követeket küldött, a katonák esküjét megváltoztatta, ahon-

gylilésen 200 ezer ujonczot szav áztatott meg, mely „veszélyes

sziben" tnik fel, mert a belföldön a rendet kisebb hadervel

is helyre lehetne állítani stb. Végül kimondatik: hogy „az Au-

sztriaicsászár ságtói különvált magyar király-

ságna'kfenná 11 ása polititikai lehetetlenség-

nek tekintend."

A kézirat és emlékirat S a m m 1 u n g der für Ungaru erlass. Al-

lerh. Manifeste u. Proklam. Auliaug 1— 23. 1. A kézirat még Pej. nál

128. 1. és FrevnálII. 5. 1. Az emlékirat. P. H. 161— 164. sz. — E

nagy ügyességgel szerkesztett, de lelkiismeretlen emlékirat egyike a forra-

dalmi korszak alatt felmerült legfontosabb államokmányoknak. Határo-

zottan jelzé a dolgok uj fordulását s kimutatta a politikai irányt, melyet

a bécsi kormány százakodok óta titkon követett, ezután pedig követni

akar nyíltan. Midn ez emlékirat a magyar királyság független fennál-

lását „politikai lehetetetlenségnek" nyilatkoztatta s a királyilag szeiatesi-

tett törvények megváltoztatásának „mellözhetlen szükségét '^ és módját

kijelenté, megalapítá a jogvesztési tant, melynek mindazon vezéreszméit

elöadá, melyeket egy késbbi politikai iskola bvebben is kifejtett és re-

ánk alkalmazott. A Pesten lév miniszterek nagy megütközéssel vették az

osztrák kormányférfiak által szerkesztett iratokat, az elst, annyival in-

kább, mert a) B a 1 1 h á n y és Deák már két nap óta (1. aug, 28.) Bécs-

ben lévén, különösnek tnt fel, hogy az udvar magyar minisztereket ki-

van, holott a fennlevök kihallgattatást sem képesek nyerni a Fölségnél, s

mert b) a bécsi miniszterek hívatlanul megszabták a J e 1 1 a c i c-csal való

egyezkedés elfeltételeit, kit az emlékirat már „bán" néven említ. Szept.

4-én tehát futár által értesítik a magyar miniszterek Batthyáuyt és Deá-

kot az érkezett iratokról, kijelentvén, hogy valamint eddig, ugy most is haj-

landók a horvát viszonyokat a jog és méltányosság alapján kiegyenlíteni,

de a királynak Magyarországot illet dolgokban csupán k adhatnak tör-

vény szerint tanácsot, mint felels magyar miniszterek. — Az emlékiratra

a magyar országgylés, a bekövetkezett háborús id miatt, mely minden

közjogi vitákat háttérbe szorított s feleslegessé tett, adós maradta felelet-

tel, azonban ujabban Deák Ferencz Lustkandl müvét tüzetesen czáfol-

ván (Csengery, Budapesti Szeml. 1865. 1 — 170.1.) közvetve az

emlékirat politikai és jogi állítmányait is halomra döntötte, a mennyiben

elttünk ugy látszik, hogy Lustkandl könyvének irányát és föelveit
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az emlékiratból kölcsönözte. — Nekünk nem lehet feladatunk e helyt

tüzetes vizsgálat alá vennünk a terjedelmes emlékirat minden javaslatait

és elveit, csupán azon • viszonyt akarjuk röviden érinteni, mely az u. n.

pragmatica sanctio és hazánk országos függetlensége közt létezik és gou-

doltatik. Az emlékirat azt mondja: „A pragmatica sanctio értelme min-

dig oly világosnak, oly kikerekítettnek tekintetett, hogy iránta soha sem-

mi kétség fenn nem forgott. A legfelsbb kormányzás egy-
sége, az összes fináuczügy vitele, a sereg kezelése
és vezetésevoltamon árkhiaosztatlanságáról szóló
alap törvény szükséges folyománya.^ De hogy ha ez igaz,

volna, akkor a pr. sanctio nem biztosítéka lett volna önálló ulki)tmányunk-

nak, hanem eltörlése, s nem az ország nagylelkségének és bölcseségénck,

hanem a korlátlan uralkodói jognak lenne oklevele. Ily felfogást pedig

maga az 1723 . II. 9. hazudtol meg, mely azt mondja, hogy „a nöágnak

ekképen elfogadott örökösödésére is kiterjesztcssék az 1715. évi 3-ik

törvényczikknck rendelete, mely szerint a nemzet biztosíttatik, hogy a

fejedelem Magyarországban soha másként ország-
lani s kormányozni nem fog, mint az országban al-

kotott 3 jövendben alkotandó törvényei szerint'*

stb. E törvényekben szó sincs ^ a legfbb kormányzás egységérl," st in-

kább határozottan ki van kötve, hogy Magyarországot a többi tai'tomá-

nyok mintájára nem szabad kormányozni ; sem a pénz- és hadügy Bécs-

ben összpontositásáróinincs szó, st inkább meg van szabva, hogy az adót

és a katonaságot a hongj'ülés határozza meg, annak hova foi-dításáról és el-

helyezésérl ugyanaz intézkedik a m. k. helytartótanács utján. Így értel-

mezték az 1723 : 1. 2. t. czikkeket (vagyis a Magyarhont kötelez prag-

matica sanctiót) Mária Terézia s II. Lipót, kik esküt tettek le az ország-

alkotmányának megtartására, s utóbbik az 17 90: 10-ben, világosan ki-

jelenté, hogy hazánk ,, egész oi-száglási formájára nézve független és

semmi más országnak vagy népnek lekötve nincs hanem saját önállással

és atkotmánynyal bír" stb. Az 1723 : 1. 2. Magyarországot a német-

szláv örökös tartományoktól való azeltti teljes függetlenségében tehát

meghagyták, a birodalom Lajthán inneni és túli része közt az ural-

kodó személyének egységén s a kölcsönös védelmi kötelezettségen kivül,

melyet már az 1790 : 6 is elismer, semmiféle más közös ügyet nem alapí-

tottak, s kiváltképen semmi igényt és jogot sem nyújtottak az örökös

tartományoknak arra nézve, hogy törvényhozásunk s országos önállásunk

jogkörét csorbítsák vagy elnyeljék, s a törvényalkotásnak ezer éves szer-

zdvényeken és szentesített hat ározmányokon alapuló tényezi közé za-

varólag lépjenek. Ily szerep annál kevésbbé illeti meg az örökö.s tarto-

mányokat, mert ha szintén a pragmatica sanctio ép ugy magában foglalná

a birodalmi had- és pénzügy összpontosítását, a mint nem foglalja, azon

esetben is ezen összpontosításra sokkal inkább Buda-Pest tarthatna

számot, mintsem Bécs, miután Magyarország a Fejedelem országai közt
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területileg legnagyobb, s folyvást alkotmányos önkormány-

zattal birváu, politikailag legérettebb. Magyarország sohasem vágyódott

felül kerekedni az örökös tartományokon, s az összbirodalom pénze és

vére felett intézkedni magának jogot nem formált. A bécsi miniszterek

részérl pedig ily igény különösen botránkoztató volt ránk nézve 1848.

nyarán, niidó'n ök az örökös tartományokat sem tudták kielégíteni, magá-

ban Bécsben sem v'oltak képesek jó rendet tai-tani, hatalmunkat kény-

szerültek huzamosabb ideig megosztani az A ii l a val és a „Sicherheits-

Comité'^-val, nem csak a Szent-István tornyán kényszerültek eltrni a

német nemzeti színeket, hanem közeiállottak ahhoz, hogy u frankfurti

minisztérium parancsára az osztrák színeket még a katonaságnál is né-

met birodalmi színekkel cseréljék fel, és a mi mindezeknél több, arról

voltak ismeretesek , hogy Magyarhou ellenségeivel rokonszenveznek,

J e 1 1 a c i c nak pénzt és ágyukat küldöznek, politikájukra nézve legki-

.-^ebb önállással sem birnak, mert egy titkon müködö reakcziónak sugal-

iiiazásait követik. Ily körülmények micsoda biztosítékot nyújthattak volna

an-a nézve, hogy a magyar nemzet pénze és véi"e, Bécsben rendeltetésé-

hez liiven fog kezeltetni? s hogyan nyugodhatott volna bele eszerint Ma-

gyarország legfbb jogainak átadásába fkép oly idben, midn az Eu-

rópaszerte megindult demokratikus és szabadsági szellem inkább haj-

landó volt több jogokat követelni, mintsem a régi önállóságot is feladni.

De azt sem engedhetjük meg, mintha „a magyar kormányba márczius

óta behozott intézkedések" ellenkezésben állanának a pragm. sactióval.

Ugyanis az vitolsó pozsonyi oi'szággyülés czikkei százados törvényekre

vaunak fektetve, és oly alapelvekre, melyeket minden koronás király es-

küvel szentesitett. A független s felels kormány azon si törvényes el-

ven alapul, hogy Magyaroszág szabad ország, semmi más népnek vagy

országnak lekötve nincs, saját eddigi vagy ezutáni országgylési tör-

vényei szerint kormányzandó (1790 : 10 ; 1715 : 3.) s a htlen kor-

mányférfiak és tanácsosok az országgylés által feleletre vonhatók ; a

nádori Jiatalom, szintén régi törvényekbl ered, melyek megszabják,

hogy ha a kii'ály nem lakik az országban, a végrehajtó hatalmat helyette

a nádor gyakorolja ; a had- és pénzügy eleitl fogva országgyléseinken

tárgyaltatott s határoztatott meg, mire nézve töméntelen t. czikkeket

idézhetnénk (lásd ezeket Récsy M. közjog, és Deák i. m.) ; egy szó-

val az 18-48, törvények, a mint az 1861. magyar országgylés mondja,

„csak ujabb és határozottabb alakot adtak a nemzet jogainak, tisztába

hozták s n kor igényeihez alkalmazták, miket az ország évek st száza-

dok óta mint alkotmányának s törvényeinek szellemébl szorosan követ-

kezket folyvást sürgetett , de a nemzet és fejedelem közti viszonyt ille-

tleg lényegben ujabb jogokat nem teremtettek." ^Felirat P. N. ISiíl.

182. sz.) E szerint a pragm. sanctióbói az 1848. törvények megváltoz-

tatása szükségét teljességgel nem lehet következtetni, már csak azért sem,

mert e változtatás oly régi törvényes alapok lerontásával eshetnék meg,

Sieremlei, Magjarui. U'roiuKá'.a. 12
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melyeknek épségben tartására épen a magyarországi pragin. sanctió is

kötelezi az uralkodót. — Egyébiránt sok álokoskodásnak és sok közjogi

zavarnak eleje vétetett volna, ha az idegen államféi-fiak és jogászok na-

gyobb lelkiismeretességgel, a magyar publicisták pedig több vigyázattal

szólnak a pragm. sanctióról midn az Magyarlioura alkalmaztik. A tudo-

mányos külföld s az osztrák államférfiak pragm. sanctió alatt oly szer-

zdést értenek, mely a magyar közjogterén jogérvéuynyel nem bir, értik

t. i. alntta azon családi szerzdést, melyet 1713. ápr. 19. a

trónöröklés rendére nézve az uralkodó család tagjai magok közt meg-
állapítottak, s melyet az alsó ausztriai, steyeri, sziléziai, és csehországi

rendek is elfogadtak. (így péld. a miramarei kötvényben: „a VI.

Károly császár által pragmatica sanctió neve alatt 1713. ápr. 19-én fel-

állított házi törvény." A kötv. P. N. 1864. nov. 19. sz.). Miután tehát

a név már e házi törvény számára le van foglalva, s azzal

a politikai nyelvhasználat terén tökéletesen azonosult, a mi 1723 : 1. 2.

t. czikkeinket, melyek a nöág örökösödését változhatlanul megszabják,

mint ezt az 1861. országgylésen Révész Imre kifejté, nem lehet

pragm. sanctiónak neveznünk, annyival kevésbé, mert azon szó sem az

idézett, sem a késbbi t. czikkekbcn 1848-ig el sem fordul. Különben e

név használata által magunk adunk okot a zavarra, s arra, hogy a név

köpenye alatt a két pragm. sanctió egymással kicseréltessék s a mi két-

oldalú szerzdésünk helyett reánk oly törvény erszakoltassék, mely me-

rben császári oklevél, számunkra törvényes önállásunk fell semmi biz-

tosítékot sem nyújt, s az 1723 : 1. 2. t. czikkektl, mint ezt Deák ki-

fejti (i. m. 49. s közi.), igen lényeges pontokban különbözik. Mindaddig

pedig, mig Magyarországon minden szorosabb körülirás nélkül széltében

és egyszeren ha^'ználják a „pragm. sanctiót" ép úgy mint az örökös

tartományokban, magunknak tulajdonítsuk, ha a Lajthán inneni és £li

tartományok ugyanazon egy pragm. sanctió kalapja alá fogatnak, s

hogy nemcsak Lustkand I-nél hanem még hivatalos munkákban Í3

olyat olvashatunk, mint péld. C z o e r n i g nél, ki (Stat. Handb. Wien

1861. 1. I.) „az összes birodalomra" (s így Magyarországra is) „tartozó

alaptör\'ényül az 1724. decz. 6. pragmatica sanctió "-t jelöli ki, mely a

trónöröklés rendét az 1713. ápr. 19. családi törvény szerint szabályozza.

Legérthetbb és legszabadosabb kimondani ; hogy a magyar köz-

jogban pragmaticasanctió nincs, hanem van 1723:

1.2. törvényczikk, mely a trónöröklés rendét ép oly

szentül és változhatlanul megszabja, csakhogy sa-

ját feltételek mellett, mint a közönségesen úgyne-
vezett s a neme t-s zláv tartományokat kötelez prag-
matica sanctió.

Sztratimirovics fvezér (5 ezer ember .s 20 ágyú),

hogy Péterváradot kozléki vonalától elszakítsa, B e eh-
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told m. k. altábornagy seregét éjjel (aug. 30és31. kö/t.) négy

badoszlopban táraadja meg, maga a föerövel Nadályrúl in-

dulván T e m e r i n re,, hol M a t h é ezredes és SzécLén 8 ezer

emberrel s 14 ágyúval állottak, két hadoszlopot pedig G o s p o-

dinczeröl és Káty ról Szir'egés Jarek ellen rendelvén.

Math é e terv meghiúsítása végett a két utóbbi csapat elébe a

Rómaisáncz megrohanására tetemes 'ert küld, hol reggel

tájon kemény viadal fejldik. Sztratimirovics e dologról értesül-

vén maga is e harez színhelyére siet, midiin Mathé T e m e r i n

felé visszahúzódik s a támadásra elnyomuló hadoszlopokat ers

ágyutüzével viasszariasztja. Járek és Temerin a szerbek által

fölégettetik.

Serb. 166. 167. 1. A Közi. (87 sz.) és P. H. (151. sz.) tudó-

sításai Temerin megtámadtatását és elhamvasztatását aug. 29 és 30

közti éjre teszik. — Mészáros hadügyminiszter személyesen jelen

vult e harczban, s kis hia vala, hogy el nem fogatott. V. ö. szép t. 1.

Eszékvár rsége kinyilatkoztatja, hogy „a várat csá-

szári birtoknak s az összállam vagyonának tekinti, melyet a Ma-

gyar- és Horvátország közt kifejlett pártharczban mindkét fél

által semleges területnek kivan tartatni és respektáltatni", en-

nélfogva nem engedi meg, hogy a magyar minisztérium paran-

csára honvédek menjenek falai közé, valamint védeni fogja ma-

gát akkor is, ha Horvátország részérl megtámadtatnék, mely

esetben segítségre a honvédzászlóaljakat is befogadandja.

A nyilatkozat Freynál II. 84. 85. 1. Mint a tiszti aláirásokból

látszik, az örséget leginkább Vasa ésZanini gyalogok képezték. Az
eszéki eseményekbl az tnik ki, hogy a tisztikar átalában s a városi

lakpsság egy része ellensége volt a magyar nemzeti ügynek, s e két elem

Pest felé csak akkor hajlott, midn valamely erélyesebb hazafi fellépése

a reakczionáriusokra ráijesztett. Az alsóváros J e 1 1 a c i C támogatására

ajun. 5. gylésre elküldte követeit, a felsöváros és a vár azonban

a követkldést megtagadta, minek folytán a zágrábbi gylés Jellacic

ügynökét N u g e n t-et bizta meg, hogy a nép által vétesse foganatba

a választást. (A végz. Pej-nál 40. 1.). Ezalatt azonban a magyar or-

szággylésre küldend képviselk választási ideje is elkövetkezvén, a vá-

rosi közgylés nem tudta, mit kelljen csinálnia. Végre Jankovics
pénztárnok befolyására jun. 10-én azt határozza el, hogy a pesti köve-

tek választásáról csak azután tanácskozik, hogyha a bán Innsbruck-
ból visszatérend. (P. H. 96. sz.) Jun. 30-án azonban már a magyar be-

12*
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folyás lön a túluyomó, s T u 1 1 i á n Ede eszközlésére a pozsouyi töi"vé-

uyek és a jun. 10. uyilatkozmányok kihirdettettek (9Ö. sz.). Az ország-

gylési képvisel ezutáu Pesten meg is jelent (Közi. 131. sz). Aug.

6-án a vukovári daudársegéd J o v i c h várparancsnoknak ajánlatot tesz,

hogy az erd védelmére két zászlóalj gradiskai és broodi ezred-

beli katonaságot kész bevezetni ; de ajánlata visszautasittatik (P. H. 153.

sz.) Nemsokára ezután a reakczió uyilt fellépésének ideje elkövetkezvén

Eszékre is erélyes biztos érkezett B ii n y i k József személyében. Ez

okt. 7. és h-án a törvényes tanácsot feloszlatva ujat választatott s ezt

Jellaci c irányában engedelmességre kötelezte, a pesti képviselnek

pedig meghagyta, hogy azonnal haza térjen, mit azonban ez nem tett

meg.. A honvédelmi bizottmány okt. 17-én Bunyikote tettéért

„törvényen kivli honáruló '^uak nyilvánítá (195?. sz.), s egyszersmind

erélyes kormánybiztost küldött az ingadozó vár megtartására. Nemsokára

J ó v i c h rábiratott, hogy a vár ormaira a nemzeti háromszint kitzéssé.

(Eszékrl 1. tov. Febr. 14.) V. ö. okt. 8.

Szept. 1, Péntek.

A magyarországi ev. ref. egyházkerületek képvi-

seli értekezlete B.-Pe s t e n, némely az egyház önkormányza-

tát illet s a törvényhozásilag kimondott vallási egyenlség és

viszonyosság alkalmazását czélzó elveket és javaslatokat álla-

pít meg, ezúttal a honvédelem által egészen igénybe vett kor-

mánytól csupán némely halaszthatlan egyházi és iskolai szük-

ségletek fedezését kivánja (megszüntettetvén s kárpótoltatváu

mindennem u, n. ágy vagy párbér), s végülegy képviseleti ala-

pon B.-Pesten tartandó nemzeti zsinat idejéül 1849, aug. 1-ét

tzi ki. V. ö. jul. 10.

Az é r t. j e g y z k ö n y v e (Az alsószab. és hajdúk, ref. c. me-

gye levéltárában, kéziratban). Az értekezleten részt vett Tiszamellékrl

IG, Tiszántúlról 33, Dunántúlról 22, Dunamellékröl 18, Erdélybl 9 tag.

Elnöknek megválasztatott Teleki József, jegyzknek Salamon József és

Apostol Pál. Az 18 48 : 13. és 20. felolvasása után a tiszántúli kerület

véleménye, mint legkimerítbb fogadtatott el a tanácskozá.s vcziírfonalául

(aug. 30.). A miniszteri rendeletben elforduló „reform" szóra nyilvánít-

tatik, hogy azt „egyházi beléletünkre nem érthetjük," s az államsegélyt

csak az ön kormányzat rövidsége nélkül fogadhatjuk el. Azután az 1848 :

XX. 2. életbe léptetéséül a kül reformra vonatkozólag következ megálla-

podások történnek. Az á 1 1 a m h o s való viszonyt illetleg: 1.

Beléletünkbe az állam ne avatkozzék. 2. A p r o te s t a n sok mindenütt

szabad lukás.sal s polgári joggal bírjanak. 3. Az állam közügyeibe (törvény-
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hozás, kormányzás, bíráskodás) vagy egyik egj'ház se folyjon be, vagy

mindenik egyenlen. 4. Népessdg arányában legyeji segítve minden egyház

az állam által. 5. Tábori papok egyházunk részdröl is állíttassanak. 6. A
válóperek folytatása, elitélése, a háromszori hirdetéstl való felmentés

adassék át az egyháznak. Más egyházakhoz való viszonyt
illetleg: 1. Az áttérési törvényes (184^/^) fonnaságok vagy más

hitfelekezctre is alkalmaztassanak, vagy (mi inkább kívánatos), a hoz-

zánk átjövökre nézve is szüntettessenek meg ; az áttérk korára nézve

vagy semmi korlát se legyen , vagy minden egyházbeliekre nézve egy-

forma legyen
;

j,a nagyszámmal történ átmenetekrl rendelkez XX.
7. §. a templomoknak mint feloszthatlan tárgyaknak birtokára nézve

minden hitfelekezetekre kiterjesztssék.'' 2. Vegyes házasságoknál a

„hirdetés végetti bejelentésrl két tanú bizonyságot tévén, ezen bi-

zonyságtétel mellett az egj'beesketés érvényesen megtörténhessék;"

a válófelek szabadon választhatják a bíróságot, s a felperes az alpe-

res bíróságát követi, a protestáns fél az elválasztó ítélet után bár-

mely felekezetíí egyémiel uj házasságra léphet ; a gyermekek vagy

mindnyájan atyjxxk vallását kövessék, vagy a fin az atyáét, a leány az

anyáét. 3. R. kath. ünnepek megtartására a protestánsok ne kötelez-

tessenek. 4. A kölcsönös iskolatartási szabadság életbe léptettessék. —
Az 1848 : XX. 3. foganotosítása tekintébeu az állam által csak ,,a bei-

hivatalnokok fizetését kívánja teljesíttetni az értekezlet, még pedig oly

módon, hogy eltöröltetvén az egyháztagokra kivettetni szokott adók, meg-

tartatván ellenben az e végi-e szolgáló föld és egyéb ingatlan birtokok,

mint szintén az e czélra rendelt alapítványok, ezeknek jövedelmét a meg-

határozandó mennyiségig pótolja ki az állam, meghagyatván ezen fe-

lül a stolarék is, a majdan eltrlendö keresztelési díj kivételével". A kor-

mányzási költséget vagy mindenik egyház maga fedezze, vagy minden

egyházaknál az álladalom. Az állam az egyházi költségeket az egyes

eg\-házkerületek utján fogja kiszolgáltatni. A lelkészi fizetések három

osztályba soroltatnak; 600,800, 1000 pft. és a segédlelkészek 300,

•400, .500 pft minimummal. — Az iskolai reform szüksége elis-

mertik ; a közös iskolák ügyéhez csak akkor fognak szólani ha az 1848 :

XX : 2-ben kimondott egyenlség és viszonyosság életbe léptetve lesz ;

a nemzeti egyetemnek mind a tanítókra mind a tanulókra nézve közösnek

kell lenni, s a hítfelekezet számára ott alapítandó hittaui szék betölté-

sére az egyház befolyást kíván magának. Az állam vállalja el az elemi,

közép és felsbb tanodákban a tanítók fizetését, az eddigi tandíj eltöröltet-

vén, az iskolai czéloki'a szolgáló földek és egyéb ingatlanok azonban a

tanítók fizetésébe betudatván. A fizetéseknél az elemi, közép és fisko-

lák szerint 400, 600 és 1000 pft kgyen minimum. (Aug. 31.) Ezután

Eötvös vallásminiszter kinyilatkoztatja az értekezlet küldöttsége eltt,

hogy az országgylés egyházi szükségekre 1 millió, iskolai czélokra pe-

dig 1.500.000 pftot rendelt, s ennek nagj-obbrészét a szepességi plébá-
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uiák, az oláh és orosz lelkészek veszik igénybe. (Szept. 4.) ;
— „A meg-

döbbcíitöleg" kevés összeg felöl azoubau bvebb felvilágosítás kéretvén,

kijelenti, hogy azon összeg csak a megkárosult hivatalnokok ideiglenes

felsegélésérc vau szánva, a minden egyházi és iskolai szükségek fedezé-

sére kívántató összeg pedig azután lesz meghatározva, hogyha az e rész-

ben szükséges adatok és összeírások elkészülnek s igazoltatnak, mi 1850-

nél clobb nem történhetik (szept. G.) — Ezután a zsinat ideje és helye

az ág. és unit. atyafiakkal egyetértöleg kitüzetvén, s e tárgyban az egy-

házkerületek elmunkálatokra szólottatván, miután az útiköltségek meg-

térítése a kormányra hagyatott, mely az értekezletet összehittii, a kép-

viselk szétoszlanak. (_S/,i'pt. 7.)

Sztratimirovics fvezér Szi reget, Tem érint
ésJárckct a tegnapi (1. c.) terv szerint megtámadtatja. A
harez éjféltájon kezddik J á r e k nél, hová Ma t h é ezredes Te-

meriuröl föerejével indul. Ezalatt azonban Sztratimiro vics

a csekély rséggel hagyott T e m e r i u t megrohanja, s az ottani

sánczokat véres küzdelem után elfoglalja, minek következtében

az ég várost a magyar csapatok odahagj'ni kényszerülnek. Já-

rek és S z i r e g szintén elfoglaltatnak s a magyarok Okérre hát-

rálnak, E hadi mtét után Pétervárad szeged-szabadkai

közléki vonalától elmetszetik, s a ferenczesatornai és tiszai vo-

nalak az ellenség javára felszabadulnak.

Se rb. 167— 169. 1. (a nnp : szept. 13. hibás v. ö. 183. 1. és P.

H. 151. sz.). Temeiiu romjain ekkora gj'özedelmes Sztratimiro-
V i cst vajdának akarták kikiáltani harczosai.

J e 1 1 a c i c bán Zágráb ban rendeletet küld Fiume ta-

nácsához, mely szerint miután a kerület megszállása s a báni

kormány eltti meghódolása fell értesült, tudomásul adja, hogy

a város kormányát Busán Hermann teljhatalmú biztosára

ruházta, ki oda nem sokára megérkezendik. A csend és rend

fenntartására ottani föhadi kormányzónak V i k t or tábornokot

nevezi ki. V. ö. máj. 30.

A rendelet P. H. 158. sz. F i u m e t aug. 3 1-éu B u n y c v á < z

Jellacic biztosa fegyveres ervel kényszeritette a meghódolásra.

Szept. 2. Szombat.

Els támadás P e r 1 a s z e 1 1 e n. K i s s Ern ezredes

(4 ezer ember s 16 ágyú) D r a k u 1 i c s szerb táborát (mintegy
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4 ezer ember s 11 ágyú) a pcrlaszi sánczokban reggeli 4. órakor

megtámadja, s három órai tüzelés után a várost rohammal bevé-

vén (Vettcr alezredes) az ellenséget tökéletesen legyzi és

szétkergeti. Pesti önkéntesek "W o r o n i e e k i alatt. Bihari nem-

zetrük Kiss Pál százados alatt. Veszteség szerbeknél 260 em-

ber (holtakban és sebesíiltekben), 9 ágyú, 30 mázsa lpor stb.

Magyaroknál 14 halott, 69 sebesült.

Közi. 88. 89. 91. 103. sz. P. H. 152. sz. Fr ey H. 61. 66. 1.

Serb. 179 s köv. 1. (nov. 2.-hibás). Szil. F. Tört. 124. 1. F.

Férf. 98. 1. R ü 8 t w I. 8 7. 1. K 1 a p k. Nat. II. — B e c h t o 1 d tá-

l:)ornok már ekkor lemondott a vezérségröl, s a gyzelem dicssége els

Jielyen Kisst illeti, ki azonban teljességgel nem tudta felhasználni diada

lát. „Ha Kiss" úgymond a szerb iró „rögtön Tittel ellen fordult vol-

na, ez els támadásra kezeibe esik vala, ha Pancsova ellen nyomult

volna, ez kénytelen vala elébe hozni a fehér zászlót, oly nagy volt a meg-

döbbenés, oly megsemmisít hatással volt e veszteség az egész tarto-

mányban." Rajacic ekkor egy bátorító kiáltványt intézett a szétfu-

tottakhoz s ket összegyjteni iparkodott. Sztratimirovics pedig

sietve küldött K n i c a n i n ért, kivel egyesülten Periasz és Pan-
csova között nemsokára védelmi helyzetbe tette magát. Mindezen ré-

mület és intézkedés azonban felesleges volt a magyar vezér aluszékony-

sága miatt, ki harczosait nem elre, hanem hátra vezette a diadal után,

t. i. E c s k á r a és B e c s k e r e k r e.

Szept. 4. Hétf.

Ferdinánd király kéziratot intéz a „kedves báró

Jeli aci c"-hoz , mely szerint ;.atyai szivének különös meg-

nyugtatására szolgál, hogy eltérhet azon nyilatkozatától, mely-

nek kimondására f. é. jun. 10. nyilatkozmánya által oly elter-

jesztések alapján biratott, melyek az tettleg kimutatott hü

engedelmességében legteljesebb ezáfolatukat találják.'- A báró

minden eddigi hivatalába és méltóságába a legfelsbb megelé"

gedés nyilvánítása mellett állíttatik vissza.

P. H. 166. sz. Az ellenjegyzés nélküli kézirat még P e j.-nál 130 L

SammL Auh. 23. 1. F r e y n á 1 II. 7.1. Klapkánál Mem. XXI.
379. 380 L V. 5. Xat. I. 36.1. Szil. F. Tört. 135 1. S z a p 1 o n c z a y,

az 1861. képv. házban P. N. 1861. 119. sz. Köv. E. T. 77 1. — E
levél, bár az osztrák kormányférfiak egyetér.ése Jeli a c i c-csal eleitl

lógva tudva volt, rendkívül lesújtó volt a magyar körökben. A P. H i r-

f apót szept. 12. számában tudósítják elször felle, a szerkesztség
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azonban egyelre nem adott egészen hitelt a hirnek, majd a dolgot -a

kamarilla gyalázatos cselszövényének " tulajdonitá „mely által jó feje-

delmünket akarják gonoszul kompromittálni." (V. ü. szept. 21. sz.

hasonértelmü nyilatkozata.) A kormánykörökben azonban még nagj'obb

megdöbbenést szült a levél. A Pesten lev miniszterek épen szept.

4-én izentek Bécsben lev társaiknak, hogy a hon átokkal készek egyez-

kedni (I. aug. 31.), s niig feleletet várnak, gr. Teleki Ádám utján a táborból

kapják (szept. 10. vagy 11.) Neustadter varasdi tábornoktól

egyéb báni iratok közt a fentebbi kéziratot. István nádor u kézirat

felöl rögtön megkérdeztets'én, oda nyilatkoztatott, hogy auuak igaz

eredetérl semmit sem tud. Ferenc z-K á r o 1 y föherczeg azonban a

Bécsben lév Deák kérdésére kinyilatkoztatta, (szept, 16.), hogy a

kézirat a Fölségtöl ered.

Kossuth az aug. 31. kir. kéziratról értesülvén, felhívja

a képviselházat, hogy támogassa a minisztériumot azou

czéljai elérésében, melyekért most két tagja idzik Bécsben
(1. aug. 28.), mert ha a törvény szerint kormányozni akaró

miniszterek nem hallgattatnak meg a Fölségtöl, a vész készület-

lenül fogja meglepni a hazát. Inditványa folytán tehát elhatározza

a ház, hogy 100 tagú küldöttséget indit a Fölséghez, megkérni

öt, hogy ájul. 11. határozatok szentesítését ne halogassa

tovább, jöjjön le Budára, távolítsa el körébl a reakcziót, paran-

csolja haza a külföldön lév s ellenség eltt nem álló magyar

katonákat, az itt benn levkkel teljesítesse pontosabban a hon-

védelem kötelességét, s vegye ki Horvátországot a jelen katonai

hatalom alól, hogy törvényes kívánságai az „ egyenlség, testvé-

riség és szabadság" alapján elintéztethessenek. Továbbá bizott-

ságot nevez a ház Európához és a nemzethez intézend nyilat-

kozmán3-ok készítésére, melyekben elmondva legyen, a nemzet

jjoga, mérséklettsége és hsége", s az, hogy e hazát „ármánynyal

akarják megdönteni." Végre a déli táborba a lelépett Be éh-

tl d helyére a sereg vezérletére ideiglenesen Mész ár o s

hadügyminiszter rendeltetik, s a kormány által kinevezett

Beöthy Ödön (1. aug. 26.) biztos a ház részérl is teljhata-

lommal ruháztatik fel, különösen a végett, hogy a seregben

hséget és összetartást létesítsen.

Közi. 89. sz. P. H. 1.3. sz. Kossuth és Pázmándy
beszédeik még S z i 1-nál F. Tört. 125 129., 131.. 132. 1. F. Férf.

182. 1. és Frey-nál L 242—252. 1. E határozatok a d. u. ülésben
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Fiitelesittetvén, esti 8. órakor a fels táblán is elfogadtatnak, mely a
küldöttségbe a maga részérl 20 tagot nevezett. Az Európához
szánt kiáltvány, melynek szerkesztésével Szemere bízatott meg (K ö z 1.

liy. S2.) nov. 27-én olvastatott fel a házban (P. H. 225. sz.), de az

nlmüczi iratok érkezte után decz. 4-én már kérdésbe tétetett, van-e reá

a beállott körülmények közt szükség? (231. sz.) A nemzethez intézend

nvilatkozmány tárgyalása decz. 4-én kezddött s másnap be is végez-

tetett (231. 232. V. ö. 22G. sz.) A kiált^-ány javaslata (K ö z 1. 179. sz.

P. H. 229, sz.) igy kezddik : „At^-ánk£ail Az örökké való Istennek

nevében szólunk hozzátok az igazságnak szavával. Szólunk hozzátok

magyarok, némtek, tótok, oláhok, ráczok, honátok, szólunk elárult

közös hazánk nevében" stb, A tárgyalás alkalmával a javaslaton némi

, álíoztatások tétetvén, miután az egészet a fels tábla is elfogadta, decz.

11-én a ház meghagyja a honv. bizottmánynak, hogy az okmányt tegye

közzé. Ebben el vannak sorolva a nemzet és a legfbb hatalom közt

márczius óta kifejlett viszonyok s különösen intetnek a honfiak, hogy a

nov. tí. és 7. irományokat semmiseknek tartván, az országgylés kíván-

sága szerint minden ert fejtsenek ki a hon megmentésére. Az elfogadott

szerkezet a K ö z 1 ö ítyben nem tétetett közzé. A küldöttség útját
1. szept. 9.

U r b á n Károly cs. alezredes Bécsbl a 2. oláh ezred-

hez Naszódra érkezvén s annak parancsnokságát a megbe-

tegedett J V i e h-tól átvévén , tiszteit összegyjti , a magyar

kormánynak az engedelmességet felmondja, s magát Erdély

északi szélén a reakczió leghatalmasabb eszközéül veti fel.

Köz. E. T. 79. 1. A második oláh ezred már régibb id óta

fanatizálva volt ellenünk, annyira, hogy midn jul. 26-án Dézsen
Jablonszki és Pap ezi-edesek. a n. szebeni hadparanesnokság

máj. 7. azon rendelete folytán, hogy a régi eskümintába e szavakat

kell bele szúrni : „az. alkotmányt megtartani és megoltalmazni" (P u c h-

n e r körirata K ö v. Okm. 9. 1.)— az ezred zászlóalját felakarták esketni,

1 legénység kijelentette, hogy az uj eskü mintát nem fogadja eL s inkább

a/, oroszokkal tart, mint a magyarokkal. (Közi. 08. sz. Köss, H i r 1.

aug. o. sz. Frey-nál. I. 204. I. v. Ö. K v. E. T. 71. 1.^ Urbán
további mködéseit, 1. szept. 14.

Szepteml)er 5. Kedd.

Széchenyi közlekedési miniszter Bnd a -Pestrl
betegen távozik, s útját Bécs irányában a döblingi tébolyda

^elé veszi.

Balogh Pál oi"vosi jelentése KÖzl. 103. sz. vagy szept. 20. sz.

ugyanaz P. H. 168. sz. Szil. Forr. Férf. 240—242. lY. ö. Uj. Ism.
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VI. 313. 1. Utolszor szólott a képviselházban szept. 1-ón, a költségvetés

tárgyalásakor, a Tiszaszabályo^íás s a hazai vasutak ügj-ében. (K ö z 1.

86. sz.) Az utóbbi napok eseményei különös megrázó hatást gyakoroltuk

a nemes grófra. A reakczió merész fellépése elrablotta a békés kiegyen-

lithetés reményét tle is, annyival inkább, mert Bucla-Pcst han-

gulata sem kedvezett a körülményekkel való megalkuvásnak, s titkon

támogattatva Kossuthtól, a békülékeny politikájú Batthyány
ellen mind hangosabban nyilatkozott. A közvélemény elkeseredve volt

a felett, hogy a minisztérium a fenyeget veszélyekkel szemben igen

keveset tesz a haza megmentésérc, s már-már nyilt kitöréssel fcnyegetöd-

zött. Növelé a bajt, hogy egy ídö óta (1. aug. 28.) B § 1 1 h y á n y nem
volt látható Pesten, s ez némelyek eltt gyanúra adott okot. Széchenyi

„folytonos álmatlan éjjeli virrasztásai közt nem látott egyebet, mint

rémképeket, melyek ellen lelke diadalt vivni ki, képes többé nem vala.

Es ezen lelki küzdelmekhez azon gondolat csatlakozott legkínosabb

hatással, hogy imádott hazája veszedelmének legfbb oka, ö maga,
ébresztvén fel a nemzetet százados álmából. Szüntelen hazája szeren-

csétlenségét emlegeté, s egész komolysággal fejtegeté, mikép nincs többé

menekülés nemzetünkre nézve. Már látá hazánU fvárosát ellenséges

vad csordák által elpusztíttatva, e század egyik legpompásabb mester-

müvét, a budapesti lánczhidat, a hullámok mélyébe temetve, s mint

M á r i u s Karthágó düledésein, ugy képzelé ö magát elpusztult

hazája romjain. És mikor a szerencsétlen grófot meglepi az eszelsség

haragja, mint E b q u i r o 1 a dühöt nevezi, az eltorzult arcz barázdáin

gyakran a kétségbeesés keser könnyei görgedeznek le" stb, A J e 1 1 a-

cic beütésérl szóló hirek hivatalosan is megerösittettek (1. aug. 1.5.)

Pesten a toborzások nagyobb mérvben kezdettek meg, a sorkatonaság

hazafi érzelm tagjai saját ezredük oda hagyásával a honvédek közé

lépni buzdittattak, az idegen eredet katonák a fvárosból eltávolíttattak,

Kossuth az utczai és clubbi jjárttal kezet fogva, valami zenebonát ter-

vezett, hogy ez alatt Budavárát elfoglalja s több ezer fegyvert tartott

elrejtve, miket nem akart kiszolgáltatni. (C s e n g. 511. 1.) A nádort

magát is rémület fogja el, és sietve izén Batthyány nak, hogy
jöjön haza rögtön, mert a Kossuthpárt kicsapongásait csak ölebet

képes még fékezni, s Zsedényit Bécsbe küldi, hog}^ hozzon magával

Budára katonai ert. L a t o u r bécsi hadügyminiszter azonban, ki

Pesten rakonczátlankodást óhajtott, hogy Jellacicnak annál jobl) ürügye

legyen a betörésre, a kért katonaságot megtagadta. (V. ö. F ü g g. I.

438. 1.) Ily események siya. alatt aludt ki Széchenyi elmevilága. Pestrl

eltávozva több hirlap (Márcz. Tiz. 151. sz. s utána az Életképek és a

Népelem) nem átallotta hirdetni, hogy a gróf csak álbeteg, s a veszélybe

jutott hont ide hagyva, Bécs pártfogása alá siet. E vád ellen aztán

Wesselényi szólalt fel a Pesti Hírlapban „alacsony rágalmazók"

nak mondván a vád terjesztit. Wesselényi kijelenté , hogy
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ugyan Széchenyivel elvl)en ineghasoulott , de szívben mindig

barátja maradt. E védelem a l)áró lovagias jellemének becsületérc válik

ugyan, azonban kétségtelenül mutatja, hogy ö messzelátó barátjáról

ítélve nem kevésbé volt elfogult és vak, mint azok, kiket megczáfolni

igyekezett. Védiratában ilyen hely is fordul elö. „Mindig nagyon fájt

nekem, hogy magam eltt sem tudtam, s nem a világ eltt menteni azt,

miként ö (Sz.) c közölebbi években oly ügyet, meljniek sokáig volt

buzgó harczosa, s oly személyeket, kik a jó ügynek mindig hív bajnokai

voltak s maradtak, gyöngédtelenül támadott meg. Nem tagadom azon

hitemet, hogy Széchenyi a jó ügjnek , melynek ó' elÖbb oly roppant

sokat használt, késbb, bár használni akarva, sokat ártott." (A levél

P. H. 158).

Szeptember (>. Szerda.

Kossuth pénziigymÍDiszter értesiti a közönséget, hogy

az 5 forintos magyar pénzjegyek ezennel forgalomba tétet-

nek, V. ö. szept. 4.

Közi. 90. sz.

Futakon és Kérnél a szerbek diadalt aratnak.

Szil. F. Fört. 139. 1. Ezen harczot Sz. kivül senki sem emliti.

Nagy-Szeben a minisztériumtól rendelt honvédállitást

megtagadja, miután a jul 11. határozat még királyi megersítést

nem nyert.

Köv. E. Tört. 7 7. 1. V. ö. P. H. 163. sz.

Szeptember 7. Csütörtök.

M a d e r s p a c h rnagy Fehértemplomról a 9-ik

honvédzászlóaljjal Kruschiczát és Kusichot a szerbek-

tl elfoglaltatja. Amott Pliecz itt Rá ez Sándor századosok.

Utóbbi a kalugyer-zárdát Szlaticzán fölégeti. — Ugyan

e napon a 9. zászlóalj egy század határr s 4 ágyú segítségével

könny viadal után Vrácsegájból is kiveri a szerbeket,

kik sánczaikból is kiszorittatván a Karasou tul vesznek

állodást. Vracsegaj elhamvad.

Közi. 97. 98. sz. P. H. 163. sz. F r e y. II. 64. 1.

Brassóban kerületi ülés, mely „a magyar minisztériu-

mot mint kormányt egyátalábau el nem ismeri."

P. H. 167. sz.



Szeptember 8. Péutek.
Knieanini szerviánai (mintegy 400 ember) D e b e 1 1 i-

ácsa határörvidéki falut megrobanják , lángok martalékává

teszik, s a szerencsétlen lakosok közül mintegy l<»-et leöldösnek.

Nagy István volt debell. tanitó kézirata után (birtokomban.)

Hivatalos: Közi. 97. sz. P. H. 187. 171. sz. (utóbbi helyen hibásan :

szept. 10.) Szilágyi (F. Tört. 210. 1.) és Vahot (III. 8.5. 1.) a

napot szintén elhibázzák, amaz okt. 24-ét, ez dccz. 16-át cmlitvén, noha

ez idötájt újólagos támadások ismét tétethettek a falu ellen. Nagy
István, ki a debclliiicsai eseményeket személyesen végig élte, e tárgy-

ban igy ir : A szerbek május óta rábeszélés, ármány és kecsegtetés utján

számtalanszor megkisérlették e református magyar falut pártjukra átté-

riteni, de mindig siker nélkül. Idvel azonban a helység állapota aggasztó

lön, 5 Vörös Mihály, „jnint D.-án régibb tanitó, a vidék és népség

ismercije, egy tájékozó s némi tanácsadással ellátott jelentést irt" a falu

helyzetérl a magyar kormány és közönség számára, mely jelentés nem
sokára hírlapi utón is közzé tétetett. E közlemény, mely a ráczok elsza-

kadási terveire- és akkori egyébb dolgaira kell világot vetett, átalános

figyelmet költött, de egyszersmind a szerbek ingerültségét is annyira

felkölté, hogy Vörös, a leend bosszúállás hozzá elhatott hangjai által

megrémítve, nemsokára minden nyugalmát elveszíté. ..Elbb tehát csa-

ládját kiszökteté a határon azután pedig maga is útra kelt, s mint a

helység követe Pestre ment, a minisztériumot tudósítandó a dolgok

állásáról. Ez történt június közepén. Ez id óta nem tért többé

vissza Vörös D.-ba s a mit a Függ. Ilarcz írója (I. 237. 238. 1.)

az magasztalására ir, az hibás értesülésen alapul. Vörös eltávozása

után. a szerbek újra levelek és követségek útján igyekeztek maguk
számára megnyerni a falut , mely azonban elég szilárd volt el nem
szédittetni magát, habár Kiss Erntl többszöri kérelmezései daczáni

sem kapott egyebet szóbeli biztatásnál. A falu küldöttei ez idtájon

fjul.-ban) Kiss Ern táborában találkoztak Vörös Mihályival is. ki

Kossuth által idközileg mozgó nemzetrségi kapitánynyá iieveztetett

ki. Ezalatt a szomszédfalvak saját biztonságuk szempontjából mindnyájan

szövetségre léptek a szerbekkel. Szept. t^lején szétveretvén a perlaszi
tábor „s a ráczok mindenfelé szétszaladván az mdéken, D. felé is

rohanva jött a veszély napja, mert a szétvert had Panesován össze-

szedvén magát, mintegy 5— GOOO- fvel s 8 ágyúval ellátva szept. 8-án

pénteken délután helységünk ellen megindult, s hat lovas szervián legelribb

is a ménest körbe fogva, vágta sebesen a rácz sereg felé, mit látv.n a
mind srbben elrohanó lakosság, lni kezd rajok. A ráczok egyelre
egy lövést sem tettek, s ha talán mi nem kezdünk, egészen más sorsunk

leszen, mert a czélba vett szervián jól felénk vágtatva megfenyegetett,

de szavát a roppant zajban nem értvéji meg, a debelliácsi népség rohamot
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intézett cUenök. Ekkor aztán ök is elkezdték 3 fontos golyóikat ö

ágyúból sebesen küldözni, mire mi azonnal hátráltunk, s zetni kezdeténk

a sebesen nyomuló ágyúzó ellenségtl. Egy fél óra múlva a fél falu he

volt kerítve, s egymást derekszögbe vágó utczáin keresztül-kasul süvöltött

a golyó, a futó sivó-rivó lakosság között ; majd fél oldala egyszerre

lángba borult. A ki menekülhetett, ment, alig gondolhatva családjára. Az
egy mérföldnyire lév Antalfalvára vezet ut el volt lepve mene-

külkkel. A ki hátra maradt, elfogatott. A ráczok azonban nem üzenek,

hanem zsákmány után láttak. Mi Antalfalvára bcbocsátvu, s kevés vizet

kapva csupán — de menhelyet Istenért sem — ég helységünknek

hátat fordítva, mentünk még este -tovább s falunk lángjainál 9 óra tájon

£ c s k á r a értünk. Én onnan még éjfélre Becskerekre Kiss Ei'nöhöz

mentem, s a történteket neki elbeszéltem. Mintegy 300 férfi, lány, gyer-

mek, öreg pedig barom módjára fogságba vitetett s Zimonybau
tartatott hat hétig, aztán pedig elbocsáttetott. Halottunk 10— 12 lehe-

tett. Mintegy 4-ed impra a Periasz városba ismét bevonulni akaró ráczok

újra megveretvén s egész Periasz hamuba döntetvén, az elre nyomult

magyarság védelme alatt sikerült a debelliácsiaknak mintegy 2 ezer

pfrtnyi cassájukat a torony hegyébl, hová rejtetett, elhozni, s legégetbb

szükségeiket ebbl fedezni. Különben kenyérrel az országos bizottság

látott el bennünket Becskereken. Deballiács harangjait a ráczok elvivék,

s azok csak késbb kerültek vissza." Hogy a helység 100 halottat veszi

-

tett vo4na, mint némelyek állítják, az be nem bizonyítható. E 100 halott

egyébbiránt benne áll azon folyamodványban is, mely, hihetleg Vörös

által készíttetve, egy néhány d.-i. lakos nevében a képviselháznak

benyujtatott, s itt szept. 2 6 án tárgyaltatott. (Közi. 1 10. sz.) A képviselk

azt határozták a segélyt kér levélre, hogy a D.-iak számára ^rögtön

országszerte segély gyjtessék", els szükségeik pótlására pedig nekik

az országos pénztából iiémi összeg nyujtassék. Az ekkori magyar hírla-

pokból iáthatni, hogy a segély szépen gylt a D.-iak számára, de hogy
miképeu osztatott az ki , arról N. I. semmit sem tud. A télen át a mene-

külök közül igen sokan Makón és H. M. Vásárlyhelyen húzták meg
magokat, hol, mint egykori származási helyeiken, emberséges vendég-

szeretetre találtak. A falu ügyeinek bátor vezetje, ki a levelezéseket

is vitte Vörös eltávozása után, s ki a helységbl utolsó távozott, a fent

említett Nagy István .volt.

Szeptember 9. Szombat.

Ferdinánd király Schönbruunban az ország-
gylés küldöttséget fogadja s Pázmándy elnök

beszédére válaszolja, hogy az ország integritását s jogait királyi

hite szerint védeni, a felterjesztett törvényczikkeket átvizsgálni,

s a fennállókat megtartani fogja, gyönge egészsége miatt azon-
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ban Budára nem jöhet le. P á z m á n d y és a nagy küldöttség

a kii'ály beszéde s maga meghajtása után némán és feszesen

megfordulnak, s eltávoznak a terembö^ A nemzet és királya

utolszor találkoznak egymással. V. ö. szept. 4.

Legkürülményesebben P. II. 158. sz. (egy szemtanútól.) V. ö.

Pázmándy jelentése : u. o. 159. sz. Közi. 96. sz. Frey I. 254—260.

I. Klapka Mem. 380— 383. 1. Függ. 1 432—437. 1. (szept. 8.)

Szil. For. Tört. 131— 133. 1. (szept. 9.) Kvári E. T. 78. 1. (szept.

8.) A küklüttség szept. 6-án már Bécsben volt, másnap elkészítette a

beszédet, melylyel Pázmándy a Fölséget üdvözölni akarta, s Deák
miniszter bejelenté a küldöttséget a királynak, és lépéseket tett az elfo-

gadtatásra. Ennek napja szept. 8ra tüzetett ki. Már épen indulni akart

a küldöttség a kiballgattíitásra, midn Lobkovitz a Fölség segéde

azon hirrel érkezik, hogy az elfogadás el van halasztva, miután Pázmándy
beszédében (melyet német fordításban „tudomás végett" elre bekiván-

tak), sért kifejezések vannak (1. ezeket Függ. i. h.) melyeket elbb meg
kell változtatni. A küldöttség, bár maga részérl ugy volt meggyzdve,
hogy a beszédben „a tiszteletlenségnek még csak ániyéka sem foglalta-

tik,'' kivánta a sérelmeseknek talált helyek kijelölését, mi esteli 9. órára

meg is történt, midn Batthyány hoz a Fölség részérl adandó

válasz is megérkezett. A kivánt módosítások ekkor a beszédben meg-

tétettek, a küldöttség szept. 9-én reggel Bécsben maradt, s bar azon

48 óra, melyet a képviselház a bécsi idzésre kiszabott, már elmúlt,

mindazáltal megakarta tenni a végs próbát, s bizonyosságot akart

szerezni arról, igaz-e az, hogy Jellacic lázadása a király helybenha-

gyásával történik. Batthyány már reggel a schonbrunni palota

lépcsin állott, bebocsáttatáséi't sürgetve. „Déli 12. óráig semmi tudósítást

sem kaptunk" ugy mond a P. H. tudósítója „midn fájdalmas elkese-

rültséggel felkerekedtünk, és száz s egynehány bérkocsival egyenesen a

király udvarára hajtattunk. A nép köszönt szerencsekivánatai közt már

az elteremben voltunk, midn a királynak bejelentettek. A bámulásig

egyszer ruhájú küldöttség, ridegül teljesítette kötelességét. Egyetlen

szava nem hallatszott a lelkesedésnek."

Szeptember 10. Vasárnap.

Jellacic hadizenése. Az altábornagy „ a D r á v á n á 1"

két nyilatkozmányt ad ki. Az egyikben eladja, hogy ,^egy

elbizakodott önz párt Magyarországon" a márcziusi izgatottsá-

got „oly engedmények kivivására használta fel, mely a magyar

korona alatt lév idegen nemzeteknek szolgaságára és elnyomá-

sára" s az egységes összbirodalomtól elszakadásra yezet. Horvát-
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és Szlavonország létezése megsemmisittetett, a szerbek ellen

erszakos rendszabályokhoz nyúltak, János föherczeg köz-

benjárásának semmi haszna sem lett, mert Batthyány nem
fogadta el a feltételeket (1. jul. 29.), J e 1 1 a c i c ezután a magyar

országgylés határozatát várta „utolsó békeszavá''-ra, de mind-

eddig tárgyalásra sem került a dolog. Ezalatt pedig a sérelmek

szaporodtak, a mennyiben .,a magyar párt" Horvátországban

„az anyagi (materielle) nyugalmat" megzavarni, Szlavóniában

Pestre képviselket választatni, a szerbeket erszakosan

legyzni törekszik, Triestben és a Dunán vizi harcz-

készületek folynak, s a magyar nemzetrök a bán hatósága terü-

letére berontottak. „Mi egységes, hatalmas, szabad Ausztriát

akarunk, s annálfogva elmaradhatatlan feltételül a had-, pénz

és külügyek minisztériumának összpontositását," a nemzetiségek

jogegyenlségét kivánjuk. „Miután a magyar minisztérium azt

véli, hogy erre nem állhat rá, s miután megmarad különszaka-

dási törekvéseinél, vagyis a szép monarchia felbomlását akarja

elidézni, annálfogva a kötelesség és becsület azt parancsolják,

hogy merjük a legvégst és ragadjunk fegyvert!" — A másik

nyilatkozmány a „magyar nemzet"-hezi van intézve, lényegben

az elsvel azonos tartalommal, benne felhivatnak „a magyarok,

a testvérek," hogy a bán csapatait fogadják barátságosan,

miután azok nem ellenök, hanem csak a minisztereK ellen men-

nek, a személy- és vagyonbátorságot azonban nem támadják

meg, st védelmezni fogják.

A két nyil. Pej.-nál 131— 135. 1. P. H. 167. sz. E ujilatkoz-

kozmányok szerint a báu hadizenésére okot az 184'/g. t. czikkek s a

magyar minisztereknek azokhoz való állhatatos ragaszkodása képezte,

csakugyan, a horvát nemzeti párt még máig is azt tartja, hogy azon

törvények „Horvátország és Szlavónia municipális önállóságát és autonó-

miáját, valamint minden törvényhatóságának szabadságát a legtökélete-

sebb megsemmisítéssel fenyegették," (Agr. Zeit. P. N. 1861. 87. sz.),

hogy általuk _a horvát nemzetet a háromegy királyságban a világ szín-

padáról kitöriilni, s a török rajákhoz lealacsonyítani'' akartuk (Zág-

rábm. körlevele. 1861. febr. 14-röl Magy. r s z. Szerk. Pomp,
1861. 61. sz.), söt egyenesen is kimondják, hogy az emiitett törvények

„egyetlen indoka volt a szerencsétlen polgárháborúnak." (K ö r ö s m.

végz. i. m. 69. sz.) Azonban a vád, mintha az 1848. törvények Hor-

vátország helyhatósági és önkormányzati jogait sérelmesen megváltoz-
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tatták, vagy megseinmisitették volua, méiobeu alaptalan. Máiczius eltt

Horvátország közigazgatásilag a m. k, kanczellária ós helytartótanács

alatt állott, s ez állásáa az uj törvények semmit sem változtattak, azon

kivül, hogy a kanczellária és helytartótanács helyére a minisztériumot

igtatták, a korábbi kapcsolat és helyhatósági jogok pedig érintetlenül

maradtak. De Horvátországnak kipróbálni sem volt alkalma az uj álla-

potot, miután Jellaöic vezetése alatt tényleg felmondta a régi kapcsolatot,

s elszakadt tlünk, még mieltt a minisztérium a kormányt átvette volna.

A fentebbi vád tehát egészen méltatlan, s annál kevésbé illik az 1848.

törvényekre, mert ezek azon felül, hogy a politikai joguk gyakorlatát,

az úrbéri mentességet (mint ezt maga Jellació is elismerte! Pej.
5. l), a közteherviselést a kapcsolt részek lakóira is kiterjesztik, a

horvátok irányában különös kedvezménynyel is voltak, Horvátország

csekély terjedelme miatt az úrbéri kármcntesitést maga nom eszköz!)!-

hetvén, Magyarhon saját erszénye rovására a horvát földesuraknak oly

kármentesítést határozott, mint az itthoniaknak, a régi országos sérelem

tárgyát, a határörrcudszert, embertelen és baromi szolgálatával együtt

eltörölte, a báni hatóság s a fbb törvényszékek jogkörét érintetlenül

hagyta, Horvátországtól, mint országtól, kivánt képviselket, kiknek

választási módjuk elintézését a zágrábi tartományi gylésre Ijizta, annyi

elzékenységgel, hogy az iránt a márcz. 31. országos ülésl)eu ma;;;!

Buny ik József, a horvátországi követ is köszönetét fejezte ki (K. K.

<ía R. R. Napi. 206. 1.). A pozsonyi törvényhozás elismerte, hogy a

horvátoknak orvosolatlau sérelmeik vaunak, (nem voltak-e Magyarország-

nak iá ?), miket még a letnt kormány okozott, s e sérelmek eligazítása

végett rendelte (1848. 3) az álladalmi tanácsot, s ha ott nem képvisel-

tette magát Horvátország ámbár meghivatott ; — ha a bán a miniszterek

májusi szivcs felszólítására, hogy jöjjön Pestre s adja el a horvátok

óhajtásait és panaszait, hogy orvosoltathassanak, Pestre el nem jött

.

vájjon mindezekért az 1848. törvényeket, a magyar törvényhozást é.-.

kormányt kell-e vádolni ? A magyar konnáu)' annyi elözékonységi-t

mutatott a horvátok iránt mingyárt mködése kezdetén, a mennyit sol;;;

az eltt nem tapasztaltak. Május elején azt is elhatározta, hogy a bel

és igazságügyi minisztériumban külön horvát osztályok állíttassanak fel,

hogy a Horvátországgal való levelezés latin vagy horvát nyelven folyjék

(P. H. .57. sz. miniszteri közi.), a tengeri só árát leszállította, a szicziliai

só behoaatalát megengedte, a miniszteri osztályokba keresve kereste a

horvát és sziavon eredet hivatalki^pos egyéneket, s a határörökrl a

legemberségescb szabadelvüséggel intézkedett (részletesen i. m. 114. sz.

a határrök korábbi nyomorú helyzetét 33. sz.) Csak az eddig mondot-
takból is látható, hogy az 1848. törvények Horvátországra sérelmesek

nem voltak, s nem lehettek, sérelmeseknek csupán a nemzetiségi áhrán-

dokti'.l elfogidt elme tarthatá, oly czélból, hogy ekkép ürügyet találjon

azon elszakadás végrehajtására, mely felé az illyr párt már ('-vek ót.;



193

gravitált. S valóban azt látjuk, hogy midn a bálványozott J e 1 1 a c i (5,

nemzete ezen hangulatára támaszkodva, az 1848. töi-vények ellen hadat

jzent, korántsem arra fektette a fsúlyt, hogy ezen törvények Horvát-

ország helyhatósági jogait sértik, hanem, mint ezt hivatalos okmányokból

kimutattuk (jul. 10. 29.) arra, hogy Magyarországnak külön pénz- és

hadügyminisztériumot adtak, melyet szerinte Bécsben kell összpontositani.

E tétel van legersebben hangsúlyozva a fentebbi nyilatkozványban is,

ugy hogy az altáboi-nagy nem annyira a megsértett Horvátország nevé-

ben j elégtételt követelni, mint inkább a bécsi minisztérium nevében

elvenni tlünk a független had- és pénzügyi kormányt, a mi már Hor-

vátország helyhatóságai jogaival legtávolabbi összeköttetésben sem áll,

mert hiszen az Horvátországra teljességgel nem tartozik, hogy egy

merben idegen ügy felett, t. i. a tulajdonképeni Magyarhon pénze és

vére felett Pesten intézkedjenek-e vagy Bécsben? Jellacic
világosan tudta, mit akar. O Bécsben tett alkuja szerint (J e 1 1 a c i é

saját levele P. H. 173. sz.) „az egységes Ausztria létesítéséért" harczolt,

mire nézve az összpontosított minisztérium szükséges, de nem Horvát-

országért, s ezért történt, hogy mihelyt hadai átlépték a Drávát, a

horvát nemzeti színeket azonnal császári színekkel
cseréltette fel. (Kraljevics képvisel az 1861. zágrábi

gylésen P. N. 1861. 148. sz.), st a serezsanok zászlaira, melyek a

Dráván át hozattak, már otthon e jelszó íratott fel „Császárunk-
ért!" (Laib. Zeit. F. H. 1848. 169. sz.) Hogy horvát atyánkfiai

Jellacic szándékai felöl késbb magok is gondolkodóba estek, s hogy

Stojanovics képvisel az 1861. zágrábi gylésen a multak igazolására

szükségesnek látá kimondani, miszerint : „ 1843-ban csak min magunkért

harczoltunk s ez által nem akartunk senkinek sem szolgálni, sem senkinek

hálája után nem sovárgánk, akkor nemzetünk fenntartásáért, a háromegy
királyság alkotmányaért harczolánk" (a beszéd P. N. 1861. 153. sz.) :

azt utólagosan tökéletesen értjük, és méltányoljuk.

Szept. 11. Hétfn.

Jellacic altábornagy hadseregének nagyobb részével

átkel a Dráván, s Magyarhon földére beront.

P. H. 187.188. sz. V. ö. 180. Közi. 98. sz. S z i 1. F. Tört-

142. 1. Rüst. I. 90. 1. Klapk. Nat. I. 35. 39. 1. — A Pesti Hírlap-

ban (187. 188. sz.) közlött levelezésbl, Jellacic tisztei tudósításai

szerint, tudjuk, hogy az elhad Gr a m m o n t ezredes alatt szept. 11 és

1 2-én vonult V a r a s d r ó 1 Csáktornyára, s onnan L e t e n y e

majd N. -Kanizsa felé vette útját. A jobbszárnyon R o t h tábornok,

az xítóhadnál K e m p e n vezérrnagy, a tartaléknál H a r t 1 i e b tábor-

nagy parancsnokoltak. ^laga Jellacic, kinek összes hadereje mint-

egy 50 ezer fre ment, szept. 12-éu Csáktornyáról kiindulva P e r-

Szeiemlei, Slsgyaror. Krónikiija. XÓ
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luk, K o 1 1 r i, K :i n i /. s a, B e r é n y, S á r d stb. felé tartott, betö-

rési szándékát a magyar konnáuynyal som elre, sem utólagosan nem tu-

datva, minek következtében ez hivatalos tudósításaiban ezen stereotyp

kifejezéssel élt : „a hazánk földére rabló módjára beütött Jellaéic."*

És e kifejezés tökéletesen illet a hadseregre is, melynek legénysége min-

mindenféle gyülevész fegyelmezetlen emberekbl állott, kiket ugy lát-

szik csupán a rablási vágy és a tisztek jjarancsszava tartott együtt. E
részben, mellzve a magyar hirlapi levelezk egykorú tudósításait , a

hoi-vát tábor elfogott levelezése is teljes hitel adatokat szolgáltat.

Kempen vezérrnagy péld. igy ir: „Én 12 ezer fnyi osztályt veze-

tek, oly tarkán összeszedettet, a mint csak képzelhet. Határrségi gya-

logság, nép, serczsánok, vasasok, báni lovasok, kovás puskák, pisztolyok,

vadász fegyverek, kaszák, hincsúk, stb. Ezt mind egybeilleszteni az én ne-

héz munkám leond." (A lev. P. H. 174. sz.). Egy másik tiszt Székesfe-

hérvárról szept. 27-röl igy ir : „Az id ránk nézve igen kedvez, csak-

hogy igen nehéz feladat a csapatok élelmezése, melybl mindent requi-

rálnunk kelletik . . . Négy nap alatt Pest eltt fogunk állani. Jaj ezen

városnak, mert határreink annyira el vannak keseredve és felbszítve,

hogy ott borzasztóan fognak gazdálkodni, most som lehet ket a legdur-

vább kihágástól visszatartani és lopnak s rabolnak borzasztóan ; minden-

nap kiosztogattatunk köztök ezer botot, de mit sem használ, maga az

Isten sem, nemhogy egy tiszt lenne képes ket visszart ártani. . . . En
ezen rablókirándulásban már kétségbeestem, és ugy tetszem magamnak,

mint valami rablófnök, mert az élelmezésrl nekem kelletik gonduskod-

nom, 8 ha az élelmiszereket szép szerével ide nem adják, akkor requi-

rálnom kell. . . Naponként szükségem van 9 ezer kenyérre, 280 akó

borra, 100 mázsa húsra, 5 mázsa sóra, 60 mér zabra; röviden, ez bor-

zasztó, és mégis mindamellett az itt elszámláltakat naponként minded-

dig behajtottam" stb. (A levél 187. sz.) Egy másik tiszt : „A velünk

jöv serczsánok és a fels halárvidék mezei osztályai rettent gazdálko-

dást visznek véghez. A bán halált rendelt ugyan minden rablásra, de

hasztalan, k csapatonként hajtják táborunkba a juhokat. A mit meg nem

foghatnak lelövik" stb. (A lev. 190. sz.) Ismét másik: „Borzasztó egy

hadjárat. Ez zsarnoksággal bemázolt emberség, már nem is kivánok

élni. . . A határrvidékiek a legdurvább kihágásokat követik el. . ,

Rablás és lopás az ö foglalkozásuk. En nem értem a báut, miéi't hozta

el e szemetet, mely jól fel sincs fegyverezve" stb. (És igy tovább ! Lásd

azon több százra men ellenséges elfogott leveleket, melyek a betörés

után közzététettek a magyar lapokban.)

A képviselházban esti 6. órakor Pázmándy
küldöttségi elnök jelentést tesz a bécsi útról (1. szept. 9.), azután

István nádor s kir. helytartó levele olvastatik lel, melyben

írva áll, hogy a Fölség a magyar minisztérium lemondását elf-
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gadta, s addig isimig az uj miniszterelnökj ki már felterjesztve van,

megersítést nyerhetne, ö maga veendi át az ország kormányát.

Kossuth ekkor, bár elbb már lemondott, székét a miniszteri

padra vissza teszi s kijelenti, hogy ismét miniszter akar lenni, a

ház pedig az ö indítványára óvást tesz a nádor szándéka ellen

s tudtára adatja, hogy rendelete, miután ellenjegyezve nincs,

nem érvényes, egyszersmind Kossuthot és a le nem mon-

dott Szemerét megbízza, hogy mindaddig vigyék tárczáikat,

mig az uj minisztérium meg nem alakul. Ezenkívül értesülve

lévén, hogy Jellacic a határszél felé már megindult a fegy-

veres betörésre ugyancsak Kossuth indítványára határo-

zatba teszi, hogy a kormány addig is, mig a 61 millió pfrt-uyi

hitelre (1. jul.,11. aug. 24.) királyi szentesítés érkeznék, az or-

szág összes közjövedelmeivel biztosított 5 forintos pénzjegye-

ket forgalomba bocsássa, a szerint, a mint a pénzügyminiszter

már ellegesen is (1. szept. G.) intézkedett, a megajánlott ujonczok

számából a hatóságokra es számot vesse ki s állíttassa elö, sza-

badság adatván a régibb hadfiaknak, hogy a sorezredekböl

rangjuk megtartása mellett a honvédzászlóaljakba átjöhessenek.

— Esteli 9. órakor megérkezik A[l m á s y Pál elnök, ki egy kül-

döttség élén a ház fentebbi óvását Budára átvitte, s elmondja,

hogy a nádor, fentebbi iratához, miután az csak egyszer tudó-

sítás volt és nem rendelet, ellenjegyzést nem látott szükséges-

nek, hogy ö azzal törvénytelenséget elkövetni nem akart, s az

irányában nyilvánított „bizalmatlanságot" igen sajnálja. A ház

ezen izenetre kijelenti, hogy általa tökéletesen meg van nyug-

tatva. V. ö. s z ep t. 15.

Közi. 97. sz. P. H. 1.59. sz. A beszédek még Freynál II.

10—19. l. Szilágyinál F. Tört. 133— 138. 1. Az els magyar

minisztérium lemondásának történetet és napját a kutfök ellenmondásai

miatt alig lehet bizonyosan raegirui. A Függ. I. 440. lap ide vonat-

kozólag ezt mondja : „Szept. 10-é n végre Batthyány és Deák is meg-

érkezett (Bé sböl), s a minisztérium azonnal tanácsba gyiUt az elshöz. . .

E tanácskozásnak az lett eredménye, hogy a miniszterek mind
összesen még a gyülekezetbl átkilldték lemondásukat a nádorhoz,

kivéye S z e m e r e belügyminisztert, ki Kossuth indítványára
-az uj minisztérium kineveztetéseig tárczáját megtartotta, mind hogy a

Jsözx-eudet és bátorságot fenntartsa, mind hogy legyen, ki az uj elaökmi-

Jiiszter kineveztetését ellenjegyezze." Ezen eladás azonban ismét hibás

13*
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értesülésen alapul. Elször is nem áll, hogy a tanácskozinányból „a mi-

niszterek mind összesen" küldték volna el lemondásukat a nádorhoz.

Ugyanis Szemeréröl és Deákról késbb szólván, Mészáros hadügy-

miniszter a lemondókhoz nem csatlakozott (Közi. 1849. 24. sz. P.

H. 1848. 160. sz.) s tárczáját ezután is vitte, még pedig a Fölség jó-

váhagyásával , mi onnan tnik ki, mert Ferdinánd király még okt.

17-én is Mészáros felterjesztésére és ellenjegyzése mellett nyu-

galmaz és léptet elö több katonatisztet. (A fökorm. szék irata P. H. 217.

sz. V. ö. Közi. 141. sz.}. Eszterházy szintén nem ezen tanácskozmány-

ból küldte el lemondását, miután ö Pázmándy küldöttségi elterjesztése

szerint a schönbrunui fogadtatást megelz nap (szept. 8. vagy 7. de nem

0. mint Függ. I. 431. 1. állítja) leköszönt és eltávozott Bécsbl. (Bat-

thyány lemondására nézve v. ö. szept. 12.) Másodszor téves azon

eladás, (mely Kossuth szept. 1 1. képviselházi beszéde nyomán készült),

mintha Szemere Kossuth indítványára tartotta volna meg egyidre
tárczáját. Szemere maga az egész dolgot igy irja le: „Miután a király

Bécsben a nemzetgyléstl megszavazott hadi és pénzeröt nem szentesí-

tette, a minisztérium, mintha normális idket élt volna, sietett feloszlani,

mindenik miniszter nyakraföre és egyenkint (tehát nem is gyüle-

kezetbl) beadván lemondását a nádornak. Ily körülmények közt a kép-

viselház elnöke szept. 11-én titkos ülést hivott össze. Mindenik minisz-

ter, kivéve Deákot (igazság) és engem (belgj'), mint a kik vissza-

lépésünket nem adtuk be, elhagyta a mini.szteri padot. . . . Volt tiszt-

társaink bejelentették, mintegy dicsekedve, a háznak, hogy lemondásu-

kat benyújtották, és Kossuth, ki az általa azeltt „töi*pe"-nek ne-

vezett ellenzékben foglalt helyet, örömét fejezte ki a felett, hogy : „vala-

hára megengedte az Isten, hogy a minisztertárczától megszabadulhatott.^

Ekkor Deákra került a sor, röviden kinyilatkoztatta, hogy ö nem vágyik

táreza után, de nem tartotta kellemes dolognak, a ház tudta nélkül oly

állást odahagyni, mely a mostani körülmények közt annyira fontos ; azon-

ban miután tiszttársai elhagyták a miniszteri padot, ö is hasonlóan cse-

lekszik. Ekkor én kezdtem el beszélni és mondék : Ámbár igen kellemet-

len dolog félreértetni , azonban e miatt nem hagyom magamat polgári

kötelességem teljesítésében megzavartatni, és ezennel kinyilatkoztatom,

hogy épen most jövök a fherczeg nádor s kir. helytartótól, kinek kije-

lentettem, hogy a miniszteri tollat mindaddig nem fogom letenni keze-

imbl, mig uj minisztérium nem leaz alakítva, attól félvén, hogy ha

ezen törvényes minisztérium lelép, második nem fogna kine-

veztetni." Es ez valósult is. E nyilatkozatom hallatára mintha há-

Ivog esett volna le a ház szemérl, és hangos tetszéssel jutalmazá tette-

met, átalános szavazattal felszóllítottak, hogy a miniszteri hatalmat ne

bocsássam ki kezembl. Néhány óra múlva a titkos ülés nyilvánossá ala-

kult, és mit tn itt Kossuth ? Belátván a miniszteriura nagy hibáját, hogy

visszalépése által könnyelmüleg kibocsátotta kezébl a kormányt, és va-
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lószinüleg boszankodva azon, hogy e hiba helyrehozását talán másnak

és nem neki fogják tulajdoníthatni, azt állította, hogy én a liáz részérl

hozzám intézett kérelmek folytán maradtam helyemen, és aztán igy kiál-

tott fel : „És én, ki lemondtam, ezen széket ide teszem (egy széket

megfogva és a miniszterek asztala mellé helyezve), ráülök (tetszés, leül

a miniszteri padon), és akarom látni azon embert, a ki merészelné ta-

gadni, hogy én finánczminiszter vagyok." (III, 110— 112. 1.) Azonban

Szemere is hibázik (l, 75. 1.) midn állítja, hogy „a miniszterek szept.

11-én nyújtották be lemondásaikat," mi képtelenségnek bizonynl be,

mihelyt meggondoljuk, hogy szept. 11-én István nádor már azt tudata

a házzal, hogy a Fölség Bécsben elfogadta a lemondást, melynek e

szerint^ (oly idben, midn Pest és Bécs között még sem vasút, sem

távíró nem volt,) egy vagy két nappal elbb kellett történnie. (Klapka
Nat. I. 37. 1. pedig abban téveszt, hogy a lemondást szept. 8. eltti

idre teszi.)

Második támadás Periasz ellen. Kiss Ern
ezredes értesülvén Sztratimirovics rácz fvezér azon ter-

vérl, melynél fogva N a g y-B ecskereket, azö fhadiszál-

lását megtámadni törekszik, ennek meghiúsítása végett Vetter
alezredest a támadás egyik kiinduló pontja. Periasz ellen küldi,

honnan az alezredes Stefonovics szerb fnököt (3 ezer ember, 7

ágyú) véres szuronyharezban kiveri. A város kétharmada porrá

ég. K 1 c k tüzérfhadnagy, V é c s e y rnagy.

Közi. 102. 118. sz. P. H. 165. 180. sz. Serb. 186. 1. Szil.

F. Tört. 98. 119. 1. Frey n. 74. 1. Klap. Nat. II. 30 1. (szept. 10.)

Asb. 1. 128. 1. (nap nélkül.)

Tordamegyében A r a n y o s-L ó n á n az oláh néptömeg az

ujonczösszeiró bizottságnak ellenszegülvén, a katonaságtól szét-

veretik. Elesik 13 oláh.

Közi. 112. sz. P, H. 174 sz. (szept. 12-én, az oláhok közül 23

bal meg). K ö v. E. T. 78. 1.

Szept. 12. Kedd.

A képviselházban déltájon, miután a Kossuth
által ezúttal formulázottan benyújtott indítványok (1. szept. 11.)

megersíttettek, Z s é m b e r i képvisel javaslatba hozza, hogy

a ház, miután a haza veszélyben van s egy reakczionarius mi-

nisztérium kinevezése sem lehetetlen, azon idre, mig az ország

megmentve nem lesz, nyilvánítsa permanensnek magát. A tet-
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széssel fogadott indítványt NyáryésPalúczy is pártolják^

Bezerédy, Schmidt, Klauzál és Batthyány Lajos

azonban helyteleuitik, ez utóbbik fGleg azon az okon, mert ily

módon a nemzetgylés lelépvén a törvényesség terérö!, a nádor

föberczeget arra kényszerítené, bogy „sorsát clválaszsza a mi-

énktl." Az indítvány mindamellett szám szerinti többséget nyer-

Batthyány ekkor pártfcleível egyesülve, névszerinti szava-

zást kíván, miközben az u hívására Deák a terembe lép, kifejti

hogy az 3 848: 4. az országgylés idöelöttí feloszlatása ellen

tökéletes biztosítékot nyújt, s hogy \gy a forradalmi czélzatii

permanentia kimondására nincs semmi szíikség. Zsembery
ekkor indítványát visszaveszi. — Este másik ülés tartatván,

Kossuth indítványára clhatároztatik, hogy keressék fel a ná-

dor az áprilisi törvény által reá rub ázott hatalomnál fogva meg-

alakítani a kormányt, s tovább feszültségben nem tartani a nem-

zetgylést, melynek aggodalmai vannak, hogy Bécsben va-

lami reakczionarius embert fognak miniszterelníiknek kinevezni.

Batthy áuy ekkor kijelenti, hogy a nádor öt bízta meg mi-

nisztérium alakításával. A ház ezt örvendetes tudomásul vévén,

István föherczeg iránt küldöttségileg osztatlan bizalmát fe-

jezi ki.

P. n. ItíO. sz. Függ. I. 448—452. 1. (hol a jelenet érdekes és

tárgj'avatott leirása). Az eseipényeket összevetve, s tudva, hogy Bat-
thyány már Bécsbe utazása eltt (aug. 28.) kijelenté a nádornak,

hogy visszatértével Kossuth nélkül akar uj minisztériumot szervezni,

igen valószinü, hogy neki nem volt komoly szándékában végkép vissza-

vonulni, s a forradalmi elemnek szabad tért engedni, hanem midn le-

mondott, formalitás csupán arra való volt, hogy általa minisztertársai

is hasonló lépésre ösztönöztetvén, módját ejthesse az uj kormány meg-

alakításának. — Zsemberi, ki permanenczíát sürgetett, két hét múlva azt

inditványozá, hogy a ház egy idre függeszsze fel magát. (P. H. 170 sz.)

István nádor s kir. helytartó köztudomásul adja, hogy

miután az ország a végrehajtó hatalmat egy perczig sem nélkülöz-

heti, a leend uj minisztérium elnökét, Batthyány Lajost, a ki-

rályjóváhagyása alá már felterjesztette, s öt lemondásának vissza-

vételére is rábírta, hogy rendeleteit vele ellenjcgyeztethesse.

Egyszersmind felelsekké teszi a közigazgatás közegeit a tör-

vényes rend fenntartásaért, s kijelenti, hogy ö .,az ország törve-
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iiyeit, alkotmányát, szabadságát minden ellenség ellen erejéhez

képest megvédeni s fentartani el van határozva."

A rendelet B a 1 1 h.-tól ellenjegyezve P. H 161. sz. és Sz.il. -

nál F. Tört. 142 1. B. kincveztetésé-e nézve v. ö. s z e p t. 15.

Sztratimirovics fvezér Nagy-Becskerek el-

foglalása végett Z s a b 1 y a és M o s s o r i n r ó 1 éjjel (szept. 11.

és 12. közt) két hadoszlopot a Tiszán áttévén, Elemért és

Aradaczot heves csatározás után birtokába veszi, s ott K n i-

caninra várakozik, kinek utasítása volt Tomasovácz-
ról támadni Becskerek ellen. Kiss Ern ezredes azonban e terv-

rl értesülve lévén, Knicanint visszatartóztatja, a többi ellensé-

ges csapatok ellen pedig támadólag lép fel. Aradac zról Appel

vezérrnagy (2 század ember és 4 ágyú) könny szerrel elko

geti a szerbeket, Eleméren azonban, hol Sztratimirovics maga

vezényelt, véres küzdelem fejldik ki, mig végre az ellenség,

miután Kiss pompás kastélyát feldúlta, visszaveretik, s a Tiszán

keresztül hajtatik.

Serb. 192. 1. Köz 1. 102.118. sz. P. H. 180. K I ap k a Nat.

II. 30. 1. (szept. 11.) E meghiúsult vállalat után Eajacic letette pa-

rancsnokságából s elfogatta az eddigi fvezért, kinek tisztán nemzeties

iránya és pazar pénzköltése eddig is .szálka volt szemében (v. ö. szept.

30.) Sztratimirovics azonban megszökött fogságából, s nemsokára tekin-

télyes szerb had élén állott, szemben a többi rácz hadakkal. Az érsek

megrémülve, nemzeti gylést hiv össze (1. okt. 9.) Sz.-csal, kit elbb

mint honárulót számzött, kibékül, s öt a vajda megérkeztéig fvezérnek

elismeri. Három nap múlva megérkezik a vajda.

Szept. 13. Szerda.

Batthyány miniszterelnök a d u n á n t ü 1 i megyé-
ket rögtöni tömeges fölkelésre szólítja. „Az ellenség", úgymond

felhívásában „a drávai vonalat három helyen nyíltan megtá-

madván", készül hazánk földét fegyverrel elfoglalni s a „magyar

nemzetet szolgává alázni." V. ö. szept. 1 1.

Közi. 9P. sz. P. H. ItíO. sz. Szil. F. Tört. 140. 1. Másnap a

képviselházban M a d a r á s z L. interpellálta Batthyányt. ,. Miért tör-

tént az" úgymond M. „hogy a miniszterelnök átalános népfikelést

rendelt, a nélkül, hogy ez iránt a törvényhozó testet megkérdezte volna."

B. válaszolá, hogy a felhívás nem átalános fölkelést czéloz, csupán azon
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vidékre azól, mely az uUeuséges táborhoz közel esik. M. nem volt kielé-

gítve a magyarázattal, miután uépfólkelést a ház mellzésével csak dik-

tátor rendelhet. Végre is Kossuth nak kellett a miuiszterehiök védel-

mére kelnie, s a becsmérl és köteked szónoklatoknak vége szakadt.

Szept. 14. Csütörtök.

U r b á n alezredes N a s z (') d o n kiáltványt bocsát ki,

melyben tudtul adja a hatóságoknak, hogy tölc már ezideig 50

falu kért segélyt a magyar kormány ellen és nyilvánitá ki, hogy

az uniót el nem ismeri s ujonezokat a b.-p esti minisztérium

számára szolgáltatni nem fog. Az alezredes tehát ellene fog mü
ködni a márcziusi vívmányoknak, melyek a császártól csak ki-

eröszakoltattak s a birodalom egységét és fennállását veszélyez-

tetik, ez okból megtiltja a magyar minisztérium iránt az engedel-

mességet, s felhívja az oláhokat, hogy saját kívánságuk szerint

keljenek fel a császár és a mouarkhia védelmére s minden 100

fötöl egy ujonczot küldjenek hozzá Naszódra. V. ö. szept. 4.

A kiáltvány töredéke Frey-nál II. 02. 1. v. ö. K ö z l. 126. 109.

1 34, 1 3 i . (ez utolsó, számban a m. kormány jutalmat tüz U r b á n fejére.)

Függ. II. 123. 1. Naszód ezután valóságos Mekkája lön mindazok-

nak, kik Erdély északi részén a reakczio kezére dolgoztak, hol Urbáu a

hires oltalom leveleket, vagyis p a z s u r a-kat (oláhul : sas) osztogatá

hiveiuek. Messze vidékekrl nagy seregekben jártak , útközben liógo-

molyhoz hasonlóan szaporodva az oláh néptömegek, hogy bemutatnák

hódolatukat a „Császár" emberének. E csoportok hol keresztül utaztak,

mindenütt félreverették a harangokat (s ezt még oly község sem tagadta

meg tölök, min D é z s), foglyokul magukhoz ragadták a tekintélyesebb

magyarokat, kik közül U r b á n, miután az oláhok által megcsufoltatni

engedé ket, néhányat szabadon bocsátott. Az erdélyi hatóságok össze-

dugott kezekkel nézték e népvándorlásokat, s nem csuda, hogy befo-

lyásukat a magyar parasztságnál is csaknem egészen elveszítették, fi o 1-

sö-Szolnok ban a nép az eddigi tí.sztviselknek sok helyt felmondta

az engedelmességet, K ö v á r v i d é k rl pedig Irbánt szólitá fel, hogy

adjon nekik nj tiszt\'iselket, az ujonczozásnak ittott ellenszegült, s az

anyakönyveket hatalmába ejté, utóbbik helyen a megye pénztárát is er-

szakkal lefoglalva (Monostoron) Naszódra küldte. (Urbán befolyá-

sát a máramarosiakra l. máj. 10. jegyz.j

8zept. 15. Péntek.

Ferdinánd király S c h ö n b r u n n ból irt levelében ki-

jelenti István nádor s kir. helytartónak jóváhagyását B a t-
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t h y á n y uj minisztériuma iránt, s a leend miniszterek neveit

felterjesztetni kívánja, — a feltételekre nézve azonban, melyek

mellett Batthyány új minisztériumot alakítani igrrkezék,

oda nyilatkozik, bogy azokra most „még nem adhat határozott

feleletet." Egyszersmind szemrehányást tesz a magyar országgy-

lésnek, hogy két hónapi ülésezése daczára még mindeddig sem-

mit sem tett a horvát viszály kiegyenlítésében, (mire nézve a

Fölség a Reichsvcrsammlun g-ra fogja bizni az alkalmas

eszközök feltalálását), s hogy szept. 11. határozatában elhagyta

a törvényes tért, a sorkatonáknak engedélyt adni merészelvén

(sich entblödete) a honvédseregbe lépniök.

Közi. 102. sz. P. H. 164. sz. Szil. F. Tört. 145 1. A képvi-

selház iitóbbik engedélye a kibékülést szivén hordozó Batthyány-
nak is nem csekély aggodalmakat okozott. Szept. 12— 14 a budapesti

rendes katonaság tagjai százanként mentek átíratni magukat a honvé-

dek közé. Önmagok kezdték lehányni és tépni fekete-sárga jelvényeiket.

A gránátosok, egynehányat kivéve, mind átjöttek Buda ról. Batthány

végre szept. 1 4-én rendeletet ád ki , hogy több áttérni kívánók nem
vétetnek föl, mert az épen alakuló H u nya dy-csapat már ki van

egészítve. E miatt azonban keser megtámadtatásokat kellett szenvednie,

(l. szept. 16. midn a királyi levél felolvastatik a ház eltt.)

A képviselház Kossuth indítványára elhatározza,

hogy az örökös tartományok országgylésének küldöttségileg

rokonszenvet fog nyilvánítani, s ajánlatot tesz neki, hogy Magyar-

ország és a birodalom közt fennforgó kérdéseket és összeütköz

érdekeket igazítsa el a két ház egymás közt barátságosan.

Napirenden a szöllödézma , mely elvileg, eltöröltetik. Éjjel

C s á n y kormánybiztos levelébl értesül a ház, hogy Teleki
Ádám vezérrnagy, a J e 1 1 a c i c eltt álló hadsereg vezére, a

bán ellen, kivel közös katonai eskü köti, harezolni nem akar,

mire szintén Kossuth indítványa folytán, rögtön fölszólíttatja

István nádort, hogy tiszte szerint álljon azonnal a had élére s

Magyarhou földébl védtelenül egy talpalatnyit se engedjen oda.

A nádor a felhívásnak készséggel enged, s kijelenti, hogy „ha a

nemzetet mindenki meg fogja is csalni, ö halála után is tisztán

akarja a maga emlékét fenntartani."

Közi. 96. 100. 101. sz. P. H. 163. 165. 167. sz. Frey II.

52. 1. A nádor nyilatkozata szinteségében Kossuth már nem bízott
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s jgy történt, hogy indítványára a ház a nádoron kivül még három em-

bert küldött a táborba, a kik tökéletesen „birják a ház bizodalmát" 8

-mindenre felhatalmazva legyenek, a mi a haza megmentésérc szüksé-

ges." — A drávai magyar sereg vezére május vége óta a hazai szárma-

zású tt i n g e r Ferenez volt, ki Mészáros megérkeztéig Buda-
Pesten a hadügyminiszteri tanács elnöke vala (P. H. 38. vagyis apr.

20. sz.) Ott inger azonban Jellaöic beütésekor több ezredekkel

együtt átpártolt hozzá, s ekkor szállott a vezérlet Telekire. C s á n y
fentebbi tudósítását a nádorral egyetértve szept, 18-árólmár oly magya-

rázattal kiséri, hogy Teleki kész a haza ügyét védelmezni. A képviselk

eltt azonban ekkor is különösnek tnt fel, hogy egy királyi biztos

elbb árulásról ir, kt'söbb pedig egy.'^zerüen azt mondja, hogy tévedés

volt. A dolog tulajdonképeni állását a tábor tisztikara igyekezett felde-

ríteni egy nyilatkozmányban (P. H. 1*36. vagyis szept 21. sz.) E sze-

rint Teleki fhadiszállására „B u d a-P estrl nagyszer republikánusi

mozgalmak és minden törvényes rend megszünéséröli hirek érkeztek. A
dolgok ezen állapotában haditanács képzdött, mely oda nyilatkozott,

hogy egy ideig a horvátokkal semmi nem harczba ne bocsátkozzanak,

mert különösebben a trón jogait kell szemük eltt tartaniok. Ennek kö-

vetkeztében Keszthelyig visszavonulás határoztatott. Itt az összes

tisztikar összegyülekezett, s ezek azt határozták, hogy miután az ország

törvényes állapota még mindig fenn van, k letett esküjökhöz hiven, a

horvátokkali minden harczot elfogadni, és a trón s magyar királyság

jogaiért épen oly hsileg harczolni akarnak, mint ezt társaik Olaszhon-

ban megmutatták." Elbb azonban szept. 16. küldöttségileg fclszólitot-

ták Jell'acicot, mutassa meg nekik a Fölség világos parancsát a

Magyarhonba betörésre nézve, ellenkez esetben védeni fogják ellene

magokat. E tárgyra vonatkozólag érdekes összevetésre ád alkalmat

Csány emiitett tudósítása s dr. Hi b 1 levele a Je 1 1 a c i ó táborából, ez

utóbbikból is kiderül, hogy a B u b n a rnagy által vezérelt tiszti kül-

döttség készeknek nyilvánitá magyar a sereg tiszteit átmenni Jellacic-

hoz azon esetre ha ,.() Felségétl a nádor és magyar minisztérium által

a bán serege elleni harczolásra adott parancs visszavonatik." A lev. i.

m. 187. sz.) Batthyány közlésébl azt tudjuk, hogy a Miklós- és

Sándorhuszárok tisztikara nyilatkoztatta ki elször (Bnbna és B á r-

c z a y százados vezetése alatt) Telekinek, hogy tovább hátrálni nem

akar. Í104. sz.)

Szept. 16. Szombat.

A képviselház esti ülésében B a 1 1 li y á n y elmu-

tatja a tegnapi kir. kéziratot, s ennek folytán kijelenti, hogy

mintán néhány nappal azeltt csupán azon esetre Ígérkezett

minisztériumot alkotni, ha egyfell a Fölség az föltételeit (ezek
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veleje : hogy Jellacic lögtön parancsoltassék ki az országból)

teljesíti, másfell a képviselház is bizalmával támogatja, s mi-

ntán jelenleg egyik eset sincs valósulva, a miniszterelnökscg-

j-Gl visszalép. Nyáry és Kossuth szerint a kézirat ])usztán

cselvetés akar lenni a bécsi kormány részérl, hogy ekkép a

nemzet leszorittassék a törvényesség terérl, s ugy vélik, hogy

meg kell rakadni „a fonalat, mely meglehet, épen azoktól hagya-

tott fenn számunkra, kik azt hiszik, hogy mi azt el fogjuk lökni

magunktól.'" Hasonló szellemben szól Madarász L. Ígérvén,

hogy és elvtársai ezentúl támogatni fogják Batthyányi,
csak fogadja el az állást. Majd Kossuth ismét felszóUalva, kéri a

grófot : ^hozza meg a hazának ezt az áldozatot," maga részérl

ö nem kivan miniszter lenni, nehogy egyes ember személye ürü-

gyül használtassék a nemzet szabadsága elnyomására, ellenben

megvárja a háztól, hogy a királylyal való egyesség kedvéért az

uj minisztériumot elfogadja. Ennek, igy szól, két jó következ-

ménye Icend, ugyanis megmarad „azon constitutionalis er, mely

a nádor fövezérségében rejlik, az ármány pedig kénytelen lesz

vagy lemondani feltett czéljáról, vagy nyiltan kimondani : én

reakczió vagyok. Batthyány ekkor kinyilatkoztatja, hogy

kötelességének tartja engedni a felhívásnak, s minisztériumot fog

alkotni.

Közi. 102. P. H. 164, sz. Az utóbbi napokban fkép Jellacic

betörése folytán a forradalmi szellem annyira ert vett a házon, hogy

Batthyány nak alig lehetett többé reménye, hogy elkésettnek tartott

kibékülési politikáját a többség támogatni fogja, pedig okvetlen eiTC

volt szüksége, hogy magának Bécsben is befolyást szerezhessen. Szept.

13-án d. c. hosszú szónoklatok tartattak a sorkatonák honvédek közé

állásának felmerült akadályai felett, azonban Kossuth befolyására a

ház végre is a miniszterelnök hazafiságábau megbízván, az áttérések fo-

ganatba vételét az ö belátásától fiiggeszté fel. A baloldal, és a bécsi fo-

gadtatás s a raboló liorvátok elnyomulása folytán felingerült utczai

közvélemény azonban minden ái'on erélyes védelmi intézkedéseket köve-

telt s Batthyány irányában minden bizalmat elveszítvén, Kossu thot
akarta az ügyek élén látni, és már széltében beszélgették, hogy t dik-

tátornak kell kikiáltani. A radikálpárt a népet és a magyar érzelm sor-

katonákat izgatá a közohajtás foganatosítására Batthyány a terv-

rl értesülvén, átlátta, -hogy ha a csiny sikerül, a forradalom kitörését

nem lehetend többé meggátolni. Még azon éjjel (szept. 14.) a katonai

laktanyába sietett tehát és czélszerü intézkedései által a katonaság el-
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csábittatásának elejét vette. Utóbb értekezett K o s s u t h-tal is, ki ezen

izgatásokról mit sem látázék tudni, s kijelenté, hogy azokat nemcsak nem
pártolja, hanem azoknak engedni sem hajlandó" (Függ- 1- 475 1.)

Özept. 14-én azonban a tárgy ismét a ház elibe hurczoltatott. Mada-
rász interpellálta a miniszterelnököt, miért nem szabad a sorkatonák-

nak áttérni a honvédek közé ? A zaklatott Batthyány rekedtsége

miatt személyesen jelen nem lévén, Írásban küldte meg feleletét ; ez

azonban nem találtatott kielégítnek, Balogh János átalában ])izal-

matlanságot nyilvánit a miniszterelnök iránt, s a haza megmentjét egye-

dül Kossuthban látja. Ekkor tomboló lelkesedés ragadja meg a házat.

Madarász L. „a miniszterelnök által adott feleletet ugy tekinté, mint

a legnagyobb oklevelet, az általa követelt politika ellen." stb. Végre

ismét Kossuth csöndesíti a viharokat, s határozatba téteti, hogy a mi-

niszterehinki felelet felett a ház nem kivan tovább tanácskozni. Ily jele-

netek után csak az oly rendületlen, hónáért minden áldozatra kész férfi

maradhatott még tovább is az ostorozott helyen, min Batthyány volt. A
következ nap a király kézirata, s azon megdöbbent hir, hogy nincs
hadsereg, mely J e 1 1 a c i c ellen harczolni kész legyen, aggodalomba

ejté a nagy szaA-u népszónokokat, a ház jobl) szellemétl vezettetve rögtön

bizalmat kezdett érzeni B. iránt, mert belátta, hogy most Kosuthot
állítani a kormány élére, annyit tenne, mint készületlenül egyszerre be-

lerohanni a foiTadalomba. Bathyány eleintén vonakodott. j,Egyik

lehetlenség" úgymond ,.B é c s ben, másik Pesten. Bécsben lebetlenné

van téve oly férfiakkal kormányoznom, kik e háznak s talán a hazának

is nagy mértékben kedvesek volnának, itt lent pedig nem engednek 0I3'

férfiakat jelölni ki, kiknek kedvéért némi kedvezményeket lehetne az or-

szágra nézve remélni, kedvezményeket, nn-lyek ha mindjárt csak bizonyos

subjectumok kedvéért adatnának is,a nemzetnek respiriumot szereznének'^.

Egyszerámind panaszkodott, hogy hozzá nincs bizalma a háznak. A kép-

viselk ekkor mindnyájan felállva, lelkes kiáltással nyilvánítják bizalmu-

kat. B a t h á n y nuk azonban még mind ez nem volt elég. Mintegy

fürkészve a köznyílatkozat szinteségét, kérdé : „Vegyék jól fontolóra,

nem érkezett-e el azon végpercz, (s z e p t. 1 6.) melyben a nemzetnek

utolsó elszánt védelemre lévén szüksége, a törvényesség bilincseit nem
tartozik többé respectálni." A ház azonban érezte, hogy e politika, mely-

nek még pár nai)pal azeltt hódolt, most bizonyos veszélybe sodor, s a

mérséklettség mellé szavazott. így állott el azon visszásnak tet.^zö je-

lenet, midn Batthyány „a törvényesség bilincsei széttörésérl" szól,

Madarász L. pedig K s s u t h ta 1 együtt a törvényesség terén na-

radás mellett szónokol.

A román nemzeti gylés Bálás falván az erdélyi

oláhok kiváuatait a következ pontokban foglalja össze. 1. A
„magyar terrorismusból származott rögtönbiróságok sznjenek
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meg, az elfogott egyének s a lezárolt vagyonok adassanak ki,

2. Az üldözéseknek, a falura küldetni szokott katonai végrehaj-

tásoknak, a robotnak s minisztériumi ujonczállitásnak szakit-

tassék végok. 3. Komán nemzetrség állíttassék fel s ágyúval

és egyébb fegyverrel láttassék el. 4. Az eddigi „eröszaktételek"

és elitélések megvizsgálására a különböz nemzetiségekbl

„parasztok-, polgárok- s értelmesekbl" vegyes bizottság nevez-

tessék ki. 5. A földesurak és parasztok közt kifejlett viszályok

kiegyenlítésére egy másik bizottság szerveztessék. 6. Az unió

nem ismertetik el érvényesnek, valamint 7. a magyar minisz-

térium joghatósága sem. 8. Az oláhok a hadparancsnokság

közvetítésével a császári minisztériumtól kivannak függeni. 9.

Mielbb közönséges nemzeti gylés tartassék a román érdekek

szempontjából, a májusi nemzeti bizottság pedig ersittessék

meg. 10. Erdélyi országgylés is tartassék, melyen a román

nemzet is képviselve legyen. 11. Az osztrák alkotmány Er-

délyre is terjesztessék ki, 12. s itt ideiglenes kormány ala-

kittassék, melynek népességi arányban legyenek tagjai románok,

németek és magyarok.— A jegyzkönyv ezen végzdik : „Éljen

az osztrák kormány !" V. ö. szept. 27.

A jegyzkönyv S z i l.-uál F. Tort. 195. 1. V. ö. Köv. E. T. 81. I.

E gylést , melyre az oláhok több napokon át fegyveresen gyltek,

V a y eleintén kai-hatalommal s«ét akará kergettetni, de majd hiszé-

kenysége folytán rászedetvén, engedélyezé, söt tagjainak oltalomlevelet

is adott. A kivánati porotok ujjal mutatható bizonysággal hirdetik, hogy

e gylés tagjai az osztrák reakczió sugalmazásai alatt állottak, s azokról

egyenként szólani fölösleges. Csupán a 6. pontban foglalt tétel az, a mi

megérdemelheti további íig;y'elmünket, annyival inkább, mert e tekintetben

a román közvélemény 1 7 esztend lefolyása alatt is ugy látszik keveset

változott. Az 1861. fels táblán G o z s d u Manó elsorolá az okokat,

melyeknél fogva az erdélyi oláhok a Magyarhonnal egyesülést nem
tartják „jótékonyságnak, kívánatosnak és bevégzett ténynek," s ez okok

közt fö az, hogy az erdélyi unio-t. czikk befolyásuk nélkül készült,

róluk uélkülök határozott. „Az erdélyi országgylésnek" úgymond

G z s d u egy régi tan szerint (1. aug. 19. jegyz.) „az lett volna teendje,

hogy a román nemzetet jogosult nemzetnek kellett volna nyilvánítania,

s egy átalános népképviselet alapján összehívandó országgylésben az

uniót a román nemzettel együtt határoznia el." (G. beszéde P. N. 1861.

142. sz.) E tárgyról az 1863. nagy szebeui taitományi gyüleke-

zeten is számtalan szónoklatok folytak, melyek már korántsem maradtak
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meg a inérséklcttség azon sziiivoualán, hová Gozsdu magát felomelui

tudja. A vég uclküli beszédek közül csak a S te re a Siulutiu érsekét

(L tí m é 11 y utóda!) érintjük, ki többek közt ezeket luoudá : ^ Az 1848.

(erdélyi) országgylés vastag politikai hibát követett el, mert a balázs-

falvi gylés követeit nemcsak nem fogadta el, hanem elkergette s az

uniót nélkülük erszakosan kikiáltotta," holott ez országgylés-

nek, „midöu Magyarhonban a jogegyenlség már ki volt mondva, nem
volt joga a román nemzet követeit el nem fogadni." (St. beszéde P. N.

1863. 189. sz ) Ezen ellenvetésekre, bár az ügy magyar nemzeti rész-

rl ujabban is kellleg felvilágosittatott, nem tartóztatjuk meg magunkat,

alkalmilag röviden meg nem felelni. — Els tekintetre feltnik, hogy

az érsek kevesebb szerencsével szólott a dologhoz , mint G-ozadu.

Ugyanis, midn az erdélyi gylés összehivatott, még akkor a polgári

(és nem nemzeti) jogegyenlséget megalapitó magyarhoni törvényeknek

nem volt törvényes érvényk Erdélyben, miután a Király-
hágón tul es résznek külön törvényhozása volt, melynek bele-

egyezése nélkül ott semmiféle jogelv sem vala kötelez. E szerint a

balásfalvai küldötteket el nem fogadni igen h joga, st kötelessége

volt a kolozsvári gylésnek (bár a küldöttség elnöke, Leméuy p s pök
vészt vett a tanác8kozásokl)an, s mint látandjuk, beleegyezett az unióba),

annyival inkább, mert az elfogadásra a magyarhoni jogegyenlségrl

szóló törvényekbl sem meríthetni semmiféle érvet, nemcsak azért, mei't

ama törvények nemzeti egyenjogúságról semmit sem szólnak (ez csak

1849. jul. 28-án határoztatott el), hanem azért is, mert a sokadalom

módjára összereglett balásfalvi gylést szabályszer képviseletnek

egyátalában nem lehetett volna elismerni. Az elfogadás nem is jog-

egyenlség, hanem a jogegyenlség megfiértése lehetett volna, a rendi

és demokratiai képviseletnek oly csodálatos összekeverése, melyben a

román elem vegyszáma merben hamis fogott volna lenni. Azonban

ugy látszik, Sterea nem is tudja, mit akartak voltaképen a balásfalvai

követek. Miután abban lát hibát, hogy a gylés a román követek nélkül

kiáltotta ki „erszakosan" az uniót, szerinte ama követeknek a tanács-

kozásokban is részt kclle venniük. De ily képtelenséget még a balásfalvi

gylés sem kivánt, s arra fel sem hatalmazá küldötteit, kiknek egyes

egyedüli teendjük volt, a jegyzkönyv szerint, „a kérést Kolozs-
várra az országgylésnek elvinni." E kérés lö-ik p.intjában volt

aztán az, ho^ry az uniót ne vegye tanácskozás alá az országgylés a

román nemzet nélkül. — Es ez az, a mit Gozsdu is szükségesnek tartott,

oly formán, hogy mondja ki az országgylés a román nemzet törvényes

elismerését, s aztán egy második „átalán >s népképviselet alapján össze-

hívandó országgylésre" hagyja az unió-kérdés tárgyalását Ily dolog

az akkori viszonyok közt kivihetetlen l<>tt volna. A bel- és külföldi

erszakos rázkódások következtében a birodalom alaposzlopai kezdtek

ingadozni, annyira, iiogy az els erdélyi tartománygylés összehívására
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nézve sem lehetett bevárni, mig a Fölség iija ki a gylést, hanem a

kormányzónak önfelelösségére kellett annak napját kihirdetnie. Május-
ban még borultabb lett a láthatár, s a fejedelem kénytelennek érzé

magát székvárosából menekülnie. Ennek következtében tüzetett ki, idö

eltti gyorsasággal a pesti országgylés egybegyülésének ideje. Ily

körülmények közt a dynastia leghbb tanácsosai is szükségesnek tárták,

az Erdélyben legels rend alapkérdéssel minél elbb tisztába

jöni, f! ekkép tüzetett ki a király által a kolozsvári gylés elébe a

Magyarhnnnal egyesülés éget kérdése. E gylés május végén teljes

joggal vette tanácskozás alá mindazt, mi a királyi eladásokban foglal-

taték, s a fennálló törvények értelmében határozhatott az unió-ügyben

is. annyival inkább, mert azon elem, mely egykor Erdély földét meg-

szcrzé s alkotmányát az idk folyamán át fenntartotta, legméltóbb és

egyedül illetékes volt dönteni ezen, a jöv szabad alkotmányos életét

biztosító kérdésben is. — Az unió t. czikk érvényét a román nemzet

elleges elismerése különben is semmivel sem fogta volna emelni.

Ugyanis Erdély gj'ülésén a tanácskozás és szavazás régi gyakorlat

értelmében nem a nemzetiségek szerint történt, s kétségen kivül áll,

hogy valamint a t. czikk hozatalába a magyar, székely és szász nem-
zetiségek, mint olyanok, nem folytak be, ugy a netalán törvényes-

nek elismertetett román sem fogott volna befolyni. Mindazáltal nem
lehet mondani, hogy a kolozsvári gylés az unióczikkben az oláhokat

illetleg „róluk nélklök" határozott. — Ugyanis e gylés rendi szer-

kezet volt, hová az ország kiváltságos tagjai, bármely nemzetiségbl

valók voltak is, elküldték követeiket s benne az oláh nemesség tényleg

s ép oly jogosan volt képviselve, mint a magyar. Már pedig maga Gozsdu

mondja, hogy „Erdélyben a nemesség fele része román", s magok
az erdélyi oláhok elismerik, hogy a „román nemzet, mint nemes 1848.

eltt is (1848-ban is) részt vett a polgári és politikai jogok gj-akorla-

tában." (M a n n Gábor az 18ö3. n. szeb. tart. gyülekezeten P. N. 18G3,

203. sz.), s hogy mily mérvben vett részt, gondolhatjuk onnan, hogy
Mann szerint csupán „az ö megyéjében 500 nemes család közül

400 román és 100 magyar család van." (u. o.) E szerint kétségen

kivül áll, hogy az unió t. czikk az erdélyi illetékes oláhok befolyásával

készült, s valóban máj. 29-én egyetlen egy oláh követnek sem jutott

eszébe az unió tárgyalás alá vétele ellen azon képtelen kifogást tenni,

hogy a tárgyalás lialasztassék el, miután k (kik jelen vannak), nincse-

nek jelen. Figyelemmel kisérve itt az unió t. czikk keletkezését, azt

látjuk, hogy tárgyalás közben az oláhok érdekében Bohetzel Sándor

Hátszeg követe szólalt fel elször is, kijelentvén, hogy neki ,,utasitása

az uniót pártolni, de küldi azt kívánják, hogy ugyanazon tör-

vényben, mely az uniót kimondja, mondassék ki az oláh

nemzetnek az erdélyi három nemzetteli hasonjogusága ;" tudja ugj-an a

szóló, hogy e kivánat a magyarhoni törvényekben már teljesítve van, de



208

a kedélyek megnyugtatása végett mégis szükségesnek látja annak

különös megadását. Ez indítvány hosszú vitát idézett elö. „Elvileg"

úgymond az Erdélyi Hiradó egykorú tudositója „minden szónok

pártolta, csupán formulázása felett ágaztak el a vélemények." Lemény
püspök ezután még annak kimondását is óhajtá, hogy „a nemzetét

alacsonyitü kifejezései törvényeinknek megsemmisíttetnek." — í-s rjC

kivánatokhoz, jóllehet az unió eszméjében is bennfoglalvák, a nemzeti

ülés többsége hozzá jánilt, s a törvényjavaslat ahhoz képest lön szer-

kesztve,*^ beleigtattatván t. i. azon szavak, hogy „minden lakosok

jogegyenlsége nemzet-, nyelv és valláskülönbség nél-

kül elismertetett és az ellenkez eddigi tüi-vényck eltörölteknek

nyilváníttatnak." (V. ö. máj. 30. jegyz.) Ekkép készült az unió t. czikk

a törvényesen egybegylt oláhok közremködésével, st egyenesen
kívánságuk szerint. Más nap a javaslat országos ülésben is

elfogadtatott, a nélkül, hogy ellene csak egyetlen egy oláh követ is

óvást tett volna. Jun. 10-én és jul. 11-én megersitheté és megszente-

sitheté a Fölség a t. czikket minden aggály nélkül, mert egyhangúlag

szavaztatott meg. P u c h n e r királyi biztos pedig a v6gsö ülésben,

miután a törvények magyar és oláh nyelven kihirdettettek, a Fölség

nevében e szakkal rekeszté be a gylést: „Bezárom Erdély utolsó

országgylését" s ismét nem volt senki az oláh követek közül, ki az

„utolsó" ellen tiltakozva, még egy másik gylést kivánt volna. Ezután

az oláhok tényleg elismerték az unió érvényét, midn a pesti ország-

gylésre képviseliket elküldöttek. — 8 e kétségbe vonhatatlan törté-

nelmi tények daczára, azt mondani, hogy „az unió t. czikk nem érvényes",

csupán annyit jelenthet, mint legszelídebben szólva, megtörtént dolgokat

meg nem történtekké tenni óhajtani s ezáltal oly törekvéseket igazolni,

melyeknek kezdete : országos törvényeink és integritásunk tagadása. —
A nemzeti bízottságot, melynek megersítése sürgettetett, ezután a n.

szebeni hadparancsnokság is (^^P a cifications-Auss chu.?8 der

Románén" czim alatt!) elismerte, s a kölcsönös solidarítás fenntartása

végett ahhoz állandó ügynököt küldött. Elnöke volt a bizottságnak

B a r n u t z (^kicsapott tanár) , titkára : Flórián, pénztárnoka :

Belecescu (szintén volt tanár és nyelvész.)

A Verseczet és Fehértemplomot ostromló szerbek d. u. ö_

órakor Szuboticzát megrohanják, Udvarszállást felgyiijtják,

(az ott talált magyarokat leöldösik), s innen Jámba tódulnak,

hol az urasági házat feldúlják s magtárait kirabolják.

Közi. 111. sz. Ez események Oraviczát annyira megrémítették,

hogy a város bár megtámadtatva sem volt, elre meg akart hódolni a

ráczoknak, mit csak Asbóth L. rnagy és Graenzenstein Gusztáv

bányaigazgató akadályoztak meg (i. h.)
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Szeptember 17. V.asárnap.

Batthyány miniszterelnök közli a képviselházzal az

uj minisztérium felteijesztett tagjait. Ezek: Ghyczy
Kálmán, Szentkirályi Mór, E r d ü d y Sándor, V a y Mik-

lós, Kemény Dénes, Eötvös József és Mészáros Lázár.

A nyolczadik minisztert nem terjeszthette fel, mert a személy-

re nézve még nincs önmagával egészen tisztában.

Közi. 102. sz. P. H. 164. sz. Szil. F. Tört. 146. 1.

Komáromváros nagyobb s szebb része (mintegy ezer

ház) porrá ég.

P. H, 165. 167. sz. Köxl. i06. sz. A képvisclöház"szept. 21-én

Tóth Lörincz koniáromvávos képviselje elterjesztésére, a leéget-

városnak 5 évre 300 ezer pfrtoí kamatatlan kölcsönt határoz. A szeren-

csétlenség napja egyébiránt összeesik a V i 1 ni o s-gyalogok mozdula-

taival, kiket Maercz várparancsnok az erdbe Lelopott volna, ha az

éber komáromi nemzetörök az érkez katonaság eltt még idején fel

nem szedik a hidat. (V. ö. P. H. 170. sz.J Ugyancsak szept, 21-én

határoztatott el, hogy a minisztérium a várparancsnokságot Maercz
kezébl kivévén, azonnal született magyarra bizza. — Hogy a vár

kézbekeritésében mennyi ármány és fondorlat követtetett el, az a mélyen

beavatott és részes L a m b e r g és Ma e r c z levelezésökböl tnik ki,

melyet Bécsben a hadügyminiszteri palota ostroma alkalmával a tanulók

feltaláltak s T a u s e n a n tanár közrebocsátott. (A leveleket I. P. H

.

194. sz.)

P 11 c h n e r nagyszebeni hadparancsuok az erdélyi kato-

nai albatóságoknak megrendeli, hogy ezentúl a polgári kor-

mánynak semmiben se nyújtsanak támogatást.

Ko v. E. T. 7 9. 1.

Szeptember 18. Hétf.
Muraköz képviseli a Horvátországhoz leend csatla-

kozás végett a S i m u n i c h cs. k. tábornok által összehivott

csáktornyai gylésen kinyilatkoztatják, hogy ök „a király-

nak s a magyar minisztériumnak engednek, Horvátországhoz

tartozni pedig nem akarnak."

P. H. 179. sz. Hogy Muraköz mennyiben tartozik az anyaor-

szághoz, s mily jogtalanul követeltetik a horvátok által maguk részére,

Szeremlei. Majjaror. Krónikája. . 14
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ujabban kifejtették Deák Fereucz (P. N. 18G1. 70. hz.), 1 n k o y

Ádám (i. m. 141. és 176. sz.) s legkiváltkép li o t k a Tiv. (i. m. 167.

168. sz. és líudap. Szcml. 1861.1.)

A magyar nemzetrök Nagy -Kanizsán a szöllök- éa

pinczékben garázdolkodó horvátokat megrohanják, s közülök

mintegy 100-at levernek.

í\ 11. 179. V. ö. Iö7. sz.

Miavára, 11 u r b á n és Hodzsa evang. t6t papok veze-

tése alatt „a magyarok által 900 évig nyomott szlávok felsza-

badítása" végett mintegy 500 cseh tanulóból alakult csapat

érkezik, mely az országbeli tótokat fegyveres csatlakozásra

hivja fel a magyarok ellen. V. ö. máj. 10.

P. II. 168. 170. sz. A csehek szept. 17-éa iudultak ki Bécsbl,
hol M i 1 s volt szerb fejedelem fia is befolj't a toborzásba (174. sz.)

s a tót „nemzeti tanács" levele szerint, melyet az ellcnök küldött

parancsnokokhoz intézett (1. e. 180, sz.), külön vonaton, katonai vitel-

bérért utaztak, miután „czélunk és érzelmeink O Felsége kormánya clött

már elbb is tudva voltak," fegyvereiket és egyébb szerelvéuyciket pi-dig

egyenesen a cs. k. hadiszertárból kapták, mint ezt Windischgratz
maga is irja. (W int. 17. 1.) Miavára a lakosok egy része vezette be

az idegen csapatot, mely alkalommal a vezetk egyike S t u r (a

,Narodne Novini" volt szerkesztje) azzal lelkesité u népet, hogy ,.most

van ideje a magyarok által elfoglalt tótok földjét visszavenni. Az els

összeütközés szept. 2l-én történt, melyben „a rablók közül 9 esett

el, a katonaság közül pedig" (ezt Lainberg küldte Pozsonyból)

„csak egynek is még hajszála sem görbittetett meg" (173. sz.) A pán-

szláv csapat Szeniczeig elnyomulván, itt a falusi elámított tótok

egyelre rokonszenvvel fogadták, azonban Z m e r t i c h képvintslö,

Vojnic.'j rnagy és Koronthály biztos erélyes fellépésök u

további csábitgatáboknak pár nap alatt elejét vették (Bv. i. m. és Közi.

123. sz,) V. ö. szept. 20. — K o s s u t h a pánszlávok betörésérl csak-

hamar értesülvén, határtalan dühösségre fakadt. „Az ilyen vérebeket"

úgymond, „melyek a szegény magyar hazát vérrel áztatni akarják, agyon

kell verni, miut a veszett kutyákat. Fogjátok meg a gaz lázítókat,

bitóra velk irgalom nélkül." (Köss. llirl, Freynál 11. í)8. 1.)

Késbb a kormányt kezéhez vévén. Húrban, Stur és Hodzsa fejeikre

egyenkint 50 pfrt jutalmat tzött ki (okt. 17-én Közi. 130. sz.), s

ket mint honárulókat számüzé. — Idk folytával Húrban, ugy
látszik, jobb meggyzdésre tért, mint a melynek ISi'^/g-ben hódolt.

Az 1851. tót értekezleten legalább oda nyilatkozott, hugy a tótság

„nem kifelé, hanem Morva- és Csehország is Pest felé fog
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gravitálni", s hogy „6 maga is Pestre fog lemenni, nemzetisége sorsát

az országgylés kezeibe egész bizodalommal letenni, ha tudná is, hogy
mingyárt felakasztják." (P. N. 18iil. 133. sz.) Hodzsa ellenben magyar
gyülöU'ti'ben j-ivithatatlan s a protestan.sokra tartozó 1859. cs. k. nyilt

parancs köpenye alatt mindegyre folytatja izgatásait.

P e r c z e 1 Mór, a képviselház által a drávai hadse-

regbe kinevezett biztos, felhivja B u d a - P e s t harczképes egyé-

neit, hogy miután ö a táborba magával egy a kormány költségén

alapítandó u. n. Z r i n y i - c s a p a t o t akar vezetni, ezen csa-

patba önkéntesen minél számosabban soroztassák be magokat.

A felhivá.s Freynál II 95. 1. Okt. 18-án e csapat 35. honvéd-

zászlóalj nevet kapott. (Közi. 127. sz.)

Szeptember 19. Kedd.

A képviselházban Rosenfeld és Schmidt
Henrik szebeni, Bransch ésFriedenfels ujegyházi, nem-

különben S c h n e 1 1 József és F a b i n y i Frigyes medgyesi

szász képviselk kinyilatkoztatják, hogy k visszalépnek a

nemzetgylésrl, miután ezt oly irányúnak tartják, hogy benne

részt venni a két elst és két utolsót nemcsak egyéni meggyzö-
désök, hanem küldiknek állitólagis politikai iránya, a két

közbülst pedig egyedül magánvéleraényök tiltja. E nyilatko-

zatra Kossuth kijelenti, hogy a nemzetgylés a törvényesség

s ^a párttök elleni védelem" terén áll, ,,a ki ezen irányt nem

követi, az Jellacic irányát teszi magáévá, ki pártüt," sa
ki elhagyja a házat, a nélkül, hogy helyébe más követ válasz-

tatnék, „azzal ugy kell bánni, mint árulóval." Nyáry indít-

ványára határozatba megy. hogy az elnökség uj választások

fell intézkedjék, addig pedig, mig ezek végbe nem mennek, a

lemondok maradui tartoznak, átalános szabály lévén, hogy

„eltávozni rövidebb idre az elnök, hosszabb idre a ház akarata

nélkül nem szabad s kik ezzel ellenkezt tesznek, szökevények-

nek tekintetnek." — Napirenden a szöll dézma.

P. H. 1G5. sz. Közi. 103. sz. (elleges rövid tudósítás, a követ-

kez 104. sz. elttem nem ismeretes.) F rey 11. 94. 1. Szil. F. Tört.

156. 1.—F a b i u y i két nappal e rettent leczke után egészségi változás

miatt kért 3 heti engedélyt a háztól, mit meg is kapott. (Nem emlék-

szem rá, hogy egészsége helyreállásával ismét visszajött volna ) Brassó

14*
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követe Myss már szept. 18-án kért és nyert eltávozási engedélyt

családi ügyek miatt. Saguna azonban még a szept. 22. felsházban

is L c m é n y n y e 1 együtt erdélyi ügyben kiküldetést fogadott cl.

szept. 25-én pedig ugyanott monda egyebek közt : ,.Az 1848 : 20 elég

biztosságot nyújt a g. n. e. vallásuaknak, s ezt annyival inkább mond-

hatom, midn már Erdélynek az anyahonual egyesülése királyunk

által is szentesítve van." (K ö z 1. 109. sz.) Hogy S c h m i d t Henrik,

ki az mxió érvényét tettleg elismert^ azzal, hogy Pestre ment s ott

hónapokon keresztül tanácskozr,tt . mint lépett késbb a czentralista

bureaukratia zsoldjába, s mint szerzett Schmerlingianus érdemeket a

Herm. Zeit. bzerkesztése körül, mködve az unió ellen : az sokkal

közelebb esik hozzAnk. nüut hogy csak említeni is kellene.

Az örökös tartományok országgylése Bécsben
1?^9 szavazatta] 108 ellenében kijelenti, hogy a házszabályok

értelmében, melyek a küldöttségek elfogadását tiltják, a magyar

hongyiilés küldötteit el nem fogadhatja . hanem inegbizza

Strobach elnökét, hogy érintkezzen a küldöttekkel, s Írásos

jelentését tegye meg az országgylésnek. A küldöttek erre kije-

lentik, hogy ök magához a gyléshez voltak küldve s az elnökkel

Írásbeli nyilatkozatok tételére nincsenek felhatalmazva. Bécs
lakói este nagyszer fáklyás zenével tisztelik meg a magyar

küldöttséget. V. ö. szept. 15.

Közi. 107. sz. (hol az eredeti okmányok és Deák küldöttség!

jelentése szept. 22. éri.) P. H. 167. 168. és 169. sz., (ez utolsó, mely

a bécsi országgylési tanácskozmán}' folyamát adja, legkimeritöbb). A
bécsi országgylésen („Konstituirende Reichsversammlung") határo-

zottan uralomra vergdött a szláv szellem, mel\ a reakezionárius minisz-

tereket legyezgeté. Szept. 11-én péld. Ki egér prágai képvisel, a

magyarok tüzes ellensége, a ház tetszése közt jelenté ki, hogy „n

monarkhia addig áll, mig mi (t. i. a szlávok) akarjuk. Én és mi nem
ismerhetjük el a parlamenti nyelvet ; hogy németül beszélünk, ez enged

ménj' tlünk. " (P. H. 160. sz. )— Kossuthot, kinek érzelemdus poli-

tikája sugallá a küldöttséget, leginkább bosszantá a fentebbi kudarcz.

„Ha hottentottákhoz küldött volna a nemzet egy ily küldöttséget"

ug}'mond szept. 22-én a képviselházban .barátsággal hajolt volna meg
eltte ! De a bécsi országgylés tette egy impertinens durvaság s szé-

gyen, gyalázat, mely czivilizAlt emberekbl álló gyléshez n^m illik.

Azonban a dolog engem nem konfundál* stb

A magyarok segítségére kiindult bécsi légió fosztálya

(1100 ember) Buda -Pestre érkezik s a városháztéren
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Rottenbillcr polgármester által ünnepélyesen fogadt atik.

A légió részérl Mathey Gusztáv százados tart üdvözl beszédet.

F r c y II. 105. 1. (hol M. szép beszéde is.) E légiónak, melyet a

bécsi egyetemi iíjuság (élén S z e r é d y) toborzott diákokból és mester-

emberekbl, egy része (miutegy 400 ember) Breszlern-Sternau
Kinö vezérlete alatt már e hó közepén leérkezett Pestre (i. m. 46. 1.)

Tetemesen szaporodtak pedig a legióbeliek" Bécs meghódolása után,

niidön számuk összesen mintegy 2 ezer fre emelkedett. November 26.

;i Muzeumtéren nagy ünnepélyességgel szenteltetett fel zászlójuk (L e v.

í. 157. 1.) Ezután közülök az els csapat Erdélybe küldetett, hol Bem
seregének egyik állandó diszét képezé. Mathey azonban elesett még a

horvátok elleni harcban. Breszlernt pedig Wiudischgrátz végeztette ki s

Erdély hegyeit egyik sem látta meg, hol vitéz bajtársaik Bem oldalá-

nál legnagyobb részt harczban hullottak el. Az életben maradtak mint

tisztek különböz zászlóaljakba beosztattak. A légió feloszlására egy

méltatlan vád szolgáltatott alkalmat, minek folytán a légió podgyászai

lopás gyanúja alatt megmotoztattak. E lealázó tény után egy méltóságtel-

jes nyilatkozat (olvasható Honv. 7 7. sz.) kíséretében feloszlatja önmagát

a hs csapat, melytl Bem a szebeni csata után Szeliudekeii
könyezve búcsúzott el.

Ferdinánd kéziratát lásd szept. 23.

Szeptember 20. Szerda.

Mayerhofer alezredes s osztrák konzul Belgrád-
ban, tudósítja J e 1 1 a c i c 1 , hogy hosszabb id óta folyto-

nos utazással járja be a Bánság és Sze rémség rvidékeit

oly czélból, hogy a határröket a magyarok ellen fegyverezze,

kéri a bántól az igért fegyvereket és a gzhajókat.

A levél Közi. 1 7 9. sz.— M a y e r h. (kinek mködéseirl 1. Klapk.

Nat. 36—39. 1. Rüst. I. 82. 119. 1.) küldetésének egyik felét, a szerbiai

segédhadak kinyerését már ekkor bevégezte, (1. jun. 12.) s a délvidékre

jvén sok tevékenységet és ügyességet fejtett ki. (V. ö. szept. 21.)

Sztratimirovics letétele után Rajacic a szerb hadak ideig-

lenes vezérletére is t hítta meg. (L. szept. 30.)

H u r b á n tót felkel fnök B r e z o v á r ó 1 „a szláv nem-

zetet" fegyverre szólitja. V. ö. szept. 18.

A felhívás közölve P. H. 174. sz. Egészben iakonice igy hang-

zik : „Parancs a szláv nemzethez, üdvözlet 0-Tura lakóihoz. Siesse-

tek magatokat felfegyverezni a szabadságért, a mint csak tletek telik.

A felfegyverzett szláv népség B r e z o v á r a jjön. A szláv nemzet
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tanácsából. S/ept. 20. Jaroslav ('-y Hu r bán, a szláv nemzet

titoknokai. " — (H u r b á n t a Fölség késbb ezredesnek nevezte ki.)

A pecséten hármas halom, a középsn ketts kereszttel, körirat : „Narodna

Kada tílovcnska." (A szláv nemzet gyülekezete.) Ezután 0-Turáról hOO,

Szeuiczéröl 3 ezer, Lubináról 150, Hradek és vidékérl „minden ép,

fegyverviselhetö egyén ^ harozra szállott II u r b á n . . .ellen. (P. II, i. sz.)

Szeptember 21. Csütörtök.

István nádor és Jellacii; altábornagy kitzött talál-

kozásuk Szemesnél a K i s f a 1 u d y gzösön. A bán a nádor

érkezése eltt a Balaton partján beszédet tart tiszteihez.

„Ha a találkozás" úgymond „nem nyujtand biztosítékot a felöl,

hogy a magyar minisztérium az ausztriaival
összekapcsoltatik, nem leend semmi eredménye. Az én

czélom egy ers Ausztria létesítése. Bánná neveztetésem óta"

igy folytatja „huszonegy kéziratot kaptam aFölségtl, melynek,

fájdalom, nem oly helyzetben voltam, hogy engedelmeskedhettem

volna; de végre a császár maga is méltánylá eljárásomat." A
nádor megérkeztével Jellacic .,a magyarok htlenségétl tartva,"

nem megy a gzösre. Ekkor a felindult fherczeg nádor a magyar

sereg vezérletét másra bizván, Budára, s innen másnap titok-

ban Bécsbe utazik, s a nélkül, hogy eltávozásáról értesítené

a nemzetet, elhagyja vészben forgó hazája földét, csupán

Batthyánynak jelentvén ki bizalmasan, hogy a királytól

vett parancs következtében távozik.

Közi. 104. 108. sz. Jellacic magaviseletére nézve legrészlete-

sebb egy elfogott levél a hónát táborból P. H. 174. sz. A nádor

eltávozására, mely szept. 24. d. e. Ghyczy által jelentetett be a háznak :

Függ. I. 504— 511. 1.— Rüstow (l. 95. 96. 1.) és Levitschnigg (I. 16. 1.)

hibáznak, a találkozást megtörténtnek mondván. Ghyczy emiitett alka-

lommal többek közt monda: „Nádor fensége ezen méltatlanságról,

mely irányában elkövettetett, szükségesnek tartván O Felségét is érte-

síteni, hogy tudja, miként az utolsó kisérlet O Felsége generálisának

engedetlenségén múlt el, Bécsbe nicnf stb. Ügy látszik, ezen a többség

akkor megnyugodott. Szept. 27-éu jelenti a ház elnöke, hogy a nádor

lemondása megérkezett, mire a ház titkos üléssé alakul, melynek tanács-

kozmányai nem jutottak nyilvánosságra. Ettl kezdve a közvélemény

egészen más hangulatot öltött a fherczeg megítélésében. Okt. 10-én

Madarász már igy szólt a képviselházban : „István, Magyarország

nádora, minden elörei bejelentés nélkül, melyet o háznak tett volna,
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d, sereget elhagyván, éjjeli idben Budára jött és innét éjjeli idben

Bécsbe eltávozott. István föherczeg, Magyarország megbízott fvezére,

elvállalván ezen fvezéri méltóságot, egy iratot küldött, a mely egy

egész ívbl áll Batthyány miniszterelnök iirhoz, melyet magánlevelével

kisért, melyben kimondja, hogy a Fölségtl egy parancsolatot kapván,

melynél fogva meghagyatik neki, hogy mint ausztriai föherczeg a Jella-

cic táborával szemközt mint ellenség ne merészeljen állani, hanem
tartóztassa meg magát minden személyes befolyástól, ennek engedni

köteles lévén, nádori hivatalát kénytelen letenni, s ekként elmegyen Bécsbe

s megpróbálja az utolsó lépést, s ha ezen eltávozása a háznak némi

aggodalomra s erösebb vitákra adna alkalmat, azon esetre felhatalmazza

a miniszterelnököt, hogy lemondását, melyet én is olvastam, a képvisel-

háznak azonnal adja be" stb. A honvédelmi bizottmány átvévén a

kormányt s a háborús idk mindenféle szenvedélyeknek szabad tért

engedvén, István személye oly nyilvános Ítéleteknek lett kitéve, melyek

tekintve a föherczeg eddigi érdemeit és helyzetét, nyilván túlságosak és

méltatlanok voltak. A Közlöny decz. 6. száma a nádori lefoglalt

irományok közül, egy 1848. márcz. 23-ról kelt s a Fölséghez intézett

levelét is közli a nádornak, minden legkisebb magyarázat nélkül tigyan,

de a czélzat érthet volt, s a közvélemény és a féktelenkedö napi sajtó

nem késett a közzé tett levelet, mely egyébiránt, mint H o r v á t h

helyesen megjegyzi, a föherczeg ellen fegyverül egyátalában nem alkal-

mas, a legszélsbb vádak alapjává tenni. (E levél közölve van az eg^--

koru többi magyar lapokon kivül Freynális II. 119— 122. 1.)
—

Visszatérvén a fentebbi találkozásra^ Jellacic maga igy tudósítja

arról K u 1 m e r t , barátját , szept. 2 3-ról ; „ Tegnapeltt Beöthy,
S z a p á r Y kíséretében zöld, veres és fehér lobogóval ellátott Kisfaludy

nev gzösön István föherczeg Szemesre jött ; felakartam keresni, de

nem engedték meg, épen nem engedték meg. A fherozeg becsületszót

becsületszóra halmozott, de az emberek azt hitték, hogy a gép mégis

ersebb a becsületszónál, s hogy daczára a föherczeg kétségbeesésének,

magokkal vihettek volna. Elég az hozzá, hogy nem bocsátottak a

föherczeghez" (ez a hajó fedezetén állott, Jellacic a somogyi parton

s ladikba kellett volna ülnie, hogy a gzösre, mely a viz sekélysége

miatt a parthoz egészen közel nem köthetett ki, felléphessen), „s igy az

értekezésbl semmi sem lön ; de különben sem lett volna az értekezésnek

eredménye, mert habár a nádor Isten tudja mit igért volna is, nem
feküvék benne alkotmányos garanczia, az országgylés vagy a miniszté-

rium mindent désavouirozhatott volna, de egyébiránt is minek az alku-

dozás, az nekem nincs természetemben," stb. A horvát tábor tisztjei,

kiktl a bán fennhangon kikiáltva kérdé, beleüljön-e a ladikba vagy

sem? azon ürügy alatt tartóztatták vissza a hs altábornagyot, hogy a

gzösön 4 nemzeti zászló mellett egy császári szinü sincs kitzve.

Ujházy László, sárosmegyei fispán egy folhivást bo-
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esát ki egy szabad vadász-csapat alakítása iránt, melynek tagjai

a gyzelemig saját költségükön harczolandnak.

A felhívás K ö z 1. 107. vagyis szept. 24. sz. E csapatbn U. ós

három fia sorozzák be elször magukat. Szepl. 25-röl már jelenti 11., hog}-

Szoutagh Gusztáv ny. százados is belépett. Decz. 5-éröl pedig P o-

z s u y b 1, (a toborzásnak Batthyány rendeletébl Pest határán kívül

kellett történnie), azt t<'>zi közzé, hogy csapata felszerelését és kitartá-

sát a kormány vállalta el. (L e v. TI. í>9. 1.)

Harmadik támadás S z e n t - T a m á s e 1 1 c n. M é-

szaros tábornok s ideiglenes vezér, (25 ezer ember) B i g g a

százados sánczait (mintegy 5 ezer ember s 14 ágyú) hajnali 3^/\,

órakor ágyuztatni kezdi, aztán pedig a v e r b á s z i vonal ellen

rohamoszlopot rendel, melyet azonban félutról meg visszaparan-

csol. Majd d. e. 10 órakor Okér felöl erösebb csapatot indít a

hidfö megtámadására, melyet már-már elfoglalnak a magj'arok.

midn Csr gr ól Joanuo.vics Mihály .j ezer határrrel

érkezik, s az ellenében küldött huszárokat visszavervén, a veszé-

lyezett hidföig magának utat tör. Mészáros, ki személyes vitéz-

ségét egész a vakmerségig kitüntette, ezután puszta ágyúzásra

szorítkozik, s 12 órai harcz után az ostromot félbeszakítja.

Serb. 196— 198.1. Klap. Nat. 11. ;}2. 1. P. H. 170. s/. Közi.
108. sz. Rüst. 1- 119. 1. Vah ot H. 50. I. III. 64. 1. Szil. F. Tört.

158. 1. F. Férf. 108. 1. Mészáros, ki e támadást a kormány egyenes

parancsából tette (P. H. 218. sz.) a szerencsétlen ostrom után visszahi-

vatott tárczájához. Helyét a hadseregnél E d e r foglalta el.

B 1 m b e r g ezredes V e r s e c zen, miután M a y e r h o f e r

osztrák ügynök személyesen felszólitá, hogy a várost engedje

át a ráczoknak, a városi tanácsülésben kijelenti, hogy Magyar

ország ügyéért ö és ezrede többé nem akar harczolni, s a várost

sem fogja tovább védeni. Azonban maga részérl semlegességet

igér. De miután másnap a magyar had ágyúit lefoglalni akarta,

a városi nemzetrök katonái ellen fegyvert szegeznek. Blomberg

szept. 23-án, miután hasztalan sürgette a tanácsot hogy hódol-

jon meg a szerbeknek, kivezeti dsidásait a városból.

P. H. 173. 181. sz. Ezzel ellenkez a Serb. Bcw. (199.1.;,

mely szerint szept. 21 -kén Versecz feladta volna magát a szerbek-

nek, illetleg M ay e rh o femek. A P. H. 159. (okt. 17.) száma

pedig közli is a szerzdvényt, mely mellett Versecz meghódolt. Czi
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me : „Egyesség egy rdszröl cs. k. ezredes Blomberg és kir. kir.

Versecz városa küldöttsége, másrészrl cs. k. ezredes Mayerhofer és az

osztrák — szerb nép küldöttsége közt Lagerdorfon (Straza) szept. 22.

1848." A dolog mibenlétére a Közlöny 118. (okt. 6.) száma vet

tiszta világot, hol D a m a s z k i n föbiró (Versecz szept. 25.) hivata-

los pontossággal tesz jelentést V u k o v i c s kir. biztosnak a vei'seczi

eseményekrl. E jelentés szerint szept. 23-áu vonult ki Blomberg, és se-

legeivel a Vatina felé vezet utón ütött tábort, Versecz irányában elr-
söket állítván, s ujolag felbiván az elöljáróságot, 1 ogy lépjenek egyes-

ségre a szerbekkel, mibl azonban semmi sem lett, st a 9-ik zászlóalj

épen ekkor is harczolt velk. Szept. 2 4-én a dsidások kalauzolása mel-

lett az alibunári táborból uj szerb csapat érkezik, mely másnap megtá-

madja a várost. Szóval Blomberg és a szerbek egyezkedni akartak a vá-

ros birtokára, a verseczi nemzetrök azonban Sz kübli eh százados

alatt vioszautasitoíták az egyezkedést, ép ugy mint az erszakos támadást.

A sbóth (I. 125. 1.) ismét hibázik, midn állitja, hogy Blomberg már

szept. 6-án elvonult Versi_czrl Temesvár és Lúgos felé. — Jú-

liusban a b. pesti hadügyminisztérium „hazánk igazságos ügyének h
felkarolásáért" elismerést és köszönetet nyilvánított Blombergnek (P.

H. 116. sz.) ; forradalom végeztével pedig a bécsi hadügyminisztérium

fejezé ki elismerését irányában azzal, hogy az ezredest tábornoknak ne-

vezte ki.

Szeptember 22. Péntek.

Ferdinánd király a hivatalos Wiener Z e i t ii n gban

érzelmeit közli Magyarország- népeivel s az itteni katonasággal.

E szerint különösen roszalja a Fölség a Magyarország éü a többi

örökös tartományok közt fennálló kapocs gyöngitését ezélzó tö-

rekvéseket, melyeknél fogva a magyar kormány magát idegen

kormányokkal érintkezésbe tette, az országgylés az Olaszor-

szág ellen nyújtandó segélyt feltételekhez kötötte s kinyilatkoz-

tatta, hogy Ausztriának nem fogna segélyt adni, ha a német bi-

rodalommal háborúba keverednék. Oly katonai intézkedések is

történtek a királyi jogok csorbítása mellett, melyeknek komo-

lyan ellenállani ájul. 11. országgylési határozatok meg nem

ersítése által a Fölség kötelességének tartotta. A magyar mi-

nisztérium félrevezette az uralkodót, midn a horvát mozgal-

makat csak egy pártos kisebbség fondorkodásainak monda, ho-

lott azokban „egy egész hü nemzet kivánatai" nyilatkoznak,

melyeket miután sem a magyar minisztérium sem a pesti or-

szággylés ki nem egyenlített, a királynak j,nem maradt egyéb
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bátra, mint egy szereucsétlcu háború iszonyatosságain sajnál-

kozni, 8 királyi akaratját kinyilatkoztatni". Ezen akarat az,

hogy a sorkatonák , kiknek az országgylés merészkedett az

átlépcrít a honvedek közé megengedni, el ne hagyják zászlóikat,

a pártharczokban az összeütközést kerüljék, annyival inkább,

mert a Fölség valamint megfogja büntetni a katonaság áttérését

és a papírpénz kibocsátását illet rendszabályok szerzit, ugy

el van határozva „az ország törvényes jogait figyelembe vcnni.'^

A fejedelem azon meggyzdésben él, hogy népei „inkább hien-

denek királyuk szavának, mint a bujtogatok és csendhá-
boritokénak.'^

A k(5t iiyilatkozváiiy (kelt S c h ö n b r u n n b a n ellenjt-gyzt^s

ii(<lkiil) P. H. 178. sz. és Pejnál 139. 1. ugy szintén Samml. 1--4. 1,

A honvédelmi bizottmány keletkezése. A kép-

viselházban d. e. 10 órakor az elnök jelentést tesz, hogy

Nyitramegyébc „néhány száz fegyveres lázitó" ütött be

Morvából, s az ország veszélyes helyzetét fest szónoklatokból

kitnik, hogy Komárom vára sincs biztositva a nemzet számára.

Ily körülmények közt Kossuth indítványára a ház küldött-

séget indít a miniszterelnökhöz, hogy tle a honvédelmi ügy

mibenléte fell felvilágosítást nyerjen, s egyszersmint megkér-

dezze, hogy a mennyiben az nj minisztérium mindekkorig nincs

megersítve s a kormányteendkkel ö egymaga annyira tulhal-

mozva van, hogy azok elintézésére elégtelen, jelentse ki, nem

érzi-e szükségét annak, hogy a képviselház közremködését a

kormány kezelésében rendkivülilcg igénybe vegye, mely esetben

a ktildöttség tagjai rendelkezésérc állanak. E küldöttségbe

Kossuth, Nyáry, Madarász László, Pálfy József és

Zsemberi neveztettek ki. Napirenden az úrbéri viszonyok s

szldézsma. — A délutáni ülésben tudtul adatik Batthyány
válasza, mely szerint a honvédelmi intézkedéseket kellleg

megtette, rendeletei mindenütt készséggel foganatosíttatnak, s

szükségtelen, hogy a ház a végrehajtásban segédkezet nyújtson.

Az állandó bizottság kinevezését tehát feleslegesnek, st állásá-

val összeférhetetlennek tartja. Egyébiránt ö kész számot adni

tetteirl, s ha a ház másra akarja bízni a végrehajtó hatalmat,

bár mikor leteendi azt. V. ö. szép t. 28.
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Közi. 107. sz. P. H. 168. 169. sz. — Kossuth, ki ezen ügyben

fél óra alatt ötször beszélt, kívánta, hogy Batthyány vagy a ház

rendkívüli közrenuíködését vegye igénybe, vagy pf dig a miníszterjelöltek

foglalják el rögtön helyöket. Madarász L. Batthyány intézkedéseivel

nincs megelégedve, s kiküldetéseket sürget. Ghyczy, Bezerédy és

Deák c forradalmi lépések ellen szólnak. Kossuth azonban kereken

kijelenti, hogy „azon bizalomnál fogva, melylyel a miniszterelnököt

hivatala elvállalására felhivta, támogatni akarja azon politiká-

jában, hog>' az országban egy talpalatnyit se engedjen védtelenül.'^ —
Miután Batthyány a kormány gépezetébe való avatkozástól visszauta-

sitá a bizottságot, ennek teendje egyelre csak a tanácskozásra s arra

volt szorítva, hogy a hadügyi hireket a miniszterelnöki irodából a kép-

viselházba hordja.

Ürményh.ázát, Toi'ontálm. déli szélén, mintegy

3 ezer fnyi szerb csapat megrohanja, s a falut, mely a rácz

betörések ellen hónapokig sikerrel védte magát, egészen lángok

martalékává teszi. Az órajárásnyira fekv Zichydorfon a

közbiztonságra kirendelt uhlánok jó elre megadják magokat

a szerbeknek.

Közi. 112. sz. P. H. 175. sz. Ezen helyeken egy n ag y b e c s-

k e r e k i tudósítás vau közölve, ugy látszik, hivatalos toUból. S ez

Írja: „a tlünk elfogottakkal iszonyú kegyetlenséggel bánnak, kínozzák,

korbácsolják, nyúzzák, hasokat felhasogatják s oly rettenetességeket

visznek rajtuk végbe, melyre megborzad az ember, s nem képes leírni a

toll." Zichydorfon ezután hosszabb idre tábort ütöttek a ráczok.

Szeptember 23. Szombat.

A képviselházban István fherczeg közlésébl

Ferdinánd király kézirata tárgyaltatik, mely szept. 19-én

Schönbrunnbau ellenjegyzés nélkül kelt. E kéziratban

felszólittatik a nádor, sürgetni a minisztériumot, vonatkozva az

aug. 31. királyi levélre, hogy a Bécsbe küldend miniszterek

által az osztrák minisztérium emlékirata nyomán

tárgyaltassa mindazon kérdéseket, melyek a pragmatica sanc-

tiónál fogva Magyarországgal összeköttetésben lév tartományok

nyugalmát érintik. Ezen kéziratra másnap Deák Ferencz indít-

ványa szerint határoztatik, hogy miután sem a kézirat, sem az

emlékirat nem az országgyléshez küldetett , azokra felelni az

országgylésnek nem szükséges, hanem a minisztérium elibe
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azon elv tzetik ki,hogy a íenu t'orogliató kérdések kiegyeuli-

tése körüli alkudozásokbau, a mi Magyarország területi épségét,

független önállását, és szabadságát illeti, a törvény korlátai kö-

zül egy bajszálnyira sem szabad eltávozni.

Közi. 107. 108. sz. P. H. 1G9. 170. sz. Az osztrák miniszterek

szept. 19. irata különösen alkalmas volt Buda-Pesten a végletekre

kényszeriteni az elkeseredettséget, a mennyiben rendkivül ingerl volt,

hogy azon befolyás, mely az országra ráküldte Jellacicot, magyar

minisztereket kivan látni Bécsben, holott azok már szept. 11 -én le-

mondtak, az ujakat pedig épen azon befolyás megersíttetni nem engedé.

S m g y m e g y é b e n Szántód és Z a m á r d i közt

d. e. 11 órától d. u. 4 óráig magyar és horvát csapatok csa

tároznak.

P. H. 17 2. sz.

Jám, Kustil és Vojvodincz Krassómegyei
falvakat Rácz és Pliecz századosok, Udvar szállást
pedig Maderspach rnagy a fehértemplomi rség élén meg"

tisztítják a szerb felkelktl, kik Bobalics vezérlete alat*

Verseczet megtámadással fenyegették.

Közi. 119. .sz. P. H. 180. sz. Szept. 25-én \f a y e r h o fe r

Fehértemplomot Jellaic nevében önmegadásra hivta fel siker nélkül

Szeptember 24. Vasárnap,

Kossuth Lajos Buda -Pestrl Czegléd, Szol-

nok, Krös és Kecskemét felé indul, szónoklata hatal

mával, tömeges fölkelésre buzditni magyarjait.

P. H. 170. 172. sz. Közi. 108. sz. A d. e. ülésben Kossuth
ekkép nyitá meg a beszédek sorát : „Lelkemben felvagyok"
úgymond „indulva azon gondolattól, hogy egy 40— 50 ezer potom
ember bejö az országba, s ugy szólván kardvágás nélkül foglalja el

az országot. En nem érzek magamban annyi ert, hogy ezt trjem ;

egj' fél óra múlva mmt a miniszterelnök által kiküldött biztos megyek a

vasúton s megkezdem Czegléd n él felhívni a népet, hogy tömegestül

fegj'verbe szálljon, s igy megyek tovább faluról falura, és vagy n e m
látnak önök többé, vagy látnak, mint utócsapatát oly seregnek,

mely maga is képes lesz semmivé tenni azon gyalázatos rablócsordát.''

Ezután egy pár inditványt tesz, hogy t. i. a képviselk hasonló czélból

oszoljanak szét, mindenki azon vidékre, hol a népre befolyása
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vau, s Mztán, liogy :i karzat menjen a Duna bal partjára a városi

néptömeggel egyesülve, s kövekkel, kaszákkal verjék vissza J e 1 1 a c i c-

ot, ez alatt a boltokat be leliet zárni. Ez iflötájon történt, hogy Kossuth

egy képvisel által útlevelet kéretett magának B a 1 1 h y á n y t ó 1

valami megbizással Francziaországba, ki azonban ,, nehogy öt ott is

kompromittálja" a kérelmet megtagadá. (Cseng. 185. 1. Szem.
m. 65. 1.)

Szeptember 2b. Hétíö.

F e r cl i u a n d király a hivatalos Wiener Z c i t u n gban

uyilatkozványt intéz Magyarország lakóihoz. „Magyarhonban a

polgárháborii minden oldalról kiterjedéssel fenjeget." Hogy a

veszélyes helyzetnek vége szakittassék, „az anarkhia félelmei

eltávolíttassanak ', s a vérontás megakadályoztassék, Gróf L a m-

ber g Ferencz tábornagy neveztetik ki az országban lév, bár-

mily néven nevezhet fegyveres csapatok fparancsnokának s

rendkiviili kir. biztosnak, kinek kötelessége a további villongás-

nak elejét venni s a törvényes rendet kivált az északi részen

helyreállitani. Az országban lév hadsereget Laraberg irányában

engedelmességre intvén a Fölség, figyelmezteti katonáit, hogy

„a magyar minisztérium és a horvátországi bán parancsa alatt

álló csapatok közti harczot semmi esetre sem engedi meg, s

mindazoknak, kik enmagukat zászlóik elhagyására csábittatni

engedek, tettüket megbánva, a visszatérésre s királyuk iránti

kötelességök teljesítése" paraucsoltatik.

Közi. 132. sz. P. H. 181. sz. A nyil. még Pej.-uál 139. I. és

í^ a m m 1. 5. 1.

A V e r s e c z i nemzetrség a Blomberg ezredes kato-

nái által A 1 1 i b u n á r r ó 1 kalauzolt szerb felkelk (mintegy

800 ember) támadását megelzve. Boros székely fhadnagy

vezérlete alatt az ellenséget Vlaikovecz felé megrohanja s ágyu-

lövéseivel megszalasztja.

Közi. 118. sz.

A szeged városi lakosság távolból egy ökörcsordát

rácz csapatnak vélvén, népfölkelést rendez, s a helybeli szerbek

ellen kegyetlenkedik. Végre a honvédek lecsillapítják a hhót.
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Vah. II. 5 1 . 1. Hasonló eset történt ez idötájou B e 8 z t lí r c z é n.

hol a szászok félreverték a harangot, s fegyvert ragadtak „egy csorda

marha" közeledésére, melyet toronyból vizsgálva, ellenséges magyar csa

patnak láttak. (P. II. 181. sz.)

Szeptember ÍÍ6. Kedd.

Ferdinánd király Schönbrunnban levelet ir

Batthyány miniszterelnöknek, kapcsolatban küldvén Maj-

láth György országbíróhoz intézett rendeletét, mely szerint ez

utóbbik a királyi helytartói tiszt ideiglenes vitelével megbizatik,

és az országgyléshez szóló leiratát, melyben ez deczcmber

l-sejéig elnapoltatik, — meghagyván Batthyánynak, hogy mind-

két okmányt ellenjegyezze, s azok végrehajtására a szükséges

lépéseket tegye meg.

A levél Függ. I. 531. 1. E levelet Lamberg hozta le

Budára, s ennek meggyilkoltatása után küldte meg Kossuth
Batthyánynak. Ez Jellaciéhoz ment a levéllel, hogy meggyzze
öt aiTÓl, miszerint a fejedelem nem fegyverrel, hanem békés utón kívánja

eligazitani a bonyodalmakat, s hogy e szerint a bánnak meg keli szün-

tetnie a király ujabb rende'ete vételéig az ellenségeskedéseket; mire

azonban Jellacic nem hajlott. Aztán haladék nélkül Bécsbe sietett a.

miniszterelnök, hogy ott a kapott rendeletek törvénytelenségét kifejtse^

(különösen, hogy helytartót a forvény nem ismer, s a költségvetés tár-

gyalása eltt az országgyülé-jt nem. lehet berekeszteni), s megakadá-

lyozza, hogy Lamberg idközben történt meggyilkoltatása valami állam-

csapás véghezvitelére föl ne használtassék. (Batthy. levele P. H. 191.

sz.) Majláth hasonló szellemben mködött. „Mihelyt" úgymond

maga. a felstábla nov. 1. ülésében „hitelesen értesültem az iránt, hogy

a nádornak lemondása után a helytartói hivatal személyemre czéloztatctt

ruháztatni, mnlhatlan kötelességemnek ismertem azonnal Bécsben szemé-

lyeden megjelenni a végett, hogy az ti nem fogadhatás törvényes okait

az illi t helyt'ken elöíidhassam, s minden ez iránt netalán teend további

lépé.seknek ideje korán elejét vegyem. Ez sikerült is." (Közi. 145. sz.)

Majláth távollétében egész október alatt P e r é u y i vitte a felsötáblai

elnökséget.

Somogymegyében Marczali és Boronka közt a

megyebeli nemzetörök horvát csapatokkal gyzedelmesen csa-

tároznak, s foglyul 118 embert, zsákmányul pedig 242 lovat s

95 szekeret nyernek.

Közi. 147. sz. (hol a somogyi táborozás szept. 15-tl 30-ig

hivatalos pontossággal leíratik.)
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Szeptember 21. Szerda.

A képviselházban d. e. 10 órakor Jellació

elfogott levelezése sznyegen , melynek érdekesebb darabjai

felolvastatván, a ház többek közt megérti, hogy a bán ismételve

pénzt kér a bécsi hadügyminisztertl, s K u 1 m e r horvát minisz-

tert is „arany és határozott i^cs. k.) nyilatkozraány" küldésére

sürgeti. Éjjeli 11 órakor pedig az uj minisztérium (1. szept. 17.)

meg nem ersítése, V a y Miklós miniszterelnöknek kineveztetése

jelentetik be a háznak s ezen kivül két kir. leirat német nyelven

szept. 25-rl, melyekben L a m b e r g Ferencz kineveztetése a

a magyar néppel és a katonasággal közöltetik. A ház Kossuth
indítványára, (ki jelenté, hogy vidéki krútjában mintegy 12

ezer embert gyjtött össze, kik az ellenség elébe kiindultak),

elhatározza, hogy miután Lamberg kinevezése miniszteri ellen-

jegyzés nélkül történt, s e szerint törvénybe ütköz : az „érvény-

telen és semmit ér," minek következtében Lamberg irányában az

engedelmesség megtiltatik, másként cselekvk „az alkotmány

és nemzeti szabadság felforgatásának bnébe" esvén. Egyszers-

mint „a miniszterelnöknek s a honvédelmi bizottmánynak'*'

meghagyatik, hogy az ország s alkotmány védelmérl gondos-

kodjanak, s e határozatot a legsietsebb utón közöljék a ható

ságokkai és katonasággal.

Közi. 111. vagyis szept. 29. sz. (rövid közlemény a szept. 28.

8z. végén Í3.) P. H. 172. 173. sz, A határozat még S z i l.-iiál F. Tört.

163.1.3 Frey-nál 11.113— 117. 1. Batthyány Lamberg kine-

veztetéséröl értesülve, kijelentette, hogy azt ellenjegyezni fogja, miután

Lamberg közvetítése által a kiegyenlítést s a forrafialom meggátlását még

lehetségesnek tartá, és mieltt elhagyá Pestet (szept. 27. d. u.), meg-

ígértette a befolyásosabb képviselkkel, hogy e dologban addig, míg ö

vissza nem érkezik, nem fognak határozni. (Horváth S. Ludw. Batth.

50. 1.) E terv meghiúsult. Alig hagyta el Batthyány a várost, J.Uacíc-al

találkozandó, midn Lamberg megérkezvén Budára, este 3 1 képvisel

(ezek közt Kossuth és Madarász L.) felszólítja az elnököt, hngy

tartson azonnal ülést, különben a hazára háramolható veszedelemért öt

teszik felelssé. Az ülés megnyílván, elször is Madarász emelt szót 3

hazaárulóknak nyilváuitá azokat, kik Lambergnek engedelmeskedni

fognak, mire a karzati közönség oly formán nyilvánitá tetszését, hogy.
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az elnök kiünttetésseí fenyegetödzött. — V a y a neki szánt a\inisz

terelnökséget nem fogadá el 8 tovább is megmaradt királyi biztosi hiv;t

tálában. (A fökonu. lev. Kö v.-nál okm. 120. \.)

A „r m á u n e m z e t — populus Romauus — E r d é 1 y

ben nyilatkozatilag kijelenti, hogy a Fülséguek nemzetrséget

iiletci rendeleténél fogva „önvédelmére és a közbiztonság tekin-

tetébl'- fölfegyverkezik, s azok ellenében, kik ebbeli szándékát

gátolni törekszenek, védeni fogja önmagát. V. ö. okt. 21.

decz. 28.

A latin nyelv nyilatk. Köv.-nál okui. 7ü. 1. — Kemény N.

E. Vesz. 46. 1. Ezen okmány azon gylésrl adatolt ki, melynek egyéb

dolgait szept. 16-áról már emiitök. Ugyanazon gylés hagyta meg :i

nenraeti bizottságnak, hogy Erdélyt oszsza fel praefccturákra s D a e o-

Roman iának vesse meg alapját. A románok ez irányú terviizk<'

déseiröl sok érdekest tud Kvári E. T. 109—114. 143. 1

Szeptember 28. Csütörtök.

L a m b c r g Ferencz tábornok s királyi biztost, a felbszült

utczai néptömeg Buda-Pesten a lánczhid közepén d. ii.

1—2 óra közt némely nemzetrök védelmezése daczára meg-

rohanja, s kegyetlenül kivégezi. V. ö. szept. 25. 27.

Közi. lil. sz. P. H. 173. 174. 175. sz. F r e y U. ii 7. 1.

P a 1. 87. 1. S z i 1. F. Tört. Kö v. E. T. 83. 1. Mint mondják, Lamberg

már elözö nap Budán volt, s rendeleteket osztott szét a katonaságnak.

Szept. 28. Batthyányt várták vissza a táborból, egymásután érkeztek

különböz hirek. majd hogy a harcz folyik, majd hogj- Jellacic békét

kötött. A lakossága köztereken, a fehérvári utou, a Gellérthegyen
gyülöngött, ágyumorajt és seregmozdulatot figyelve. Ily feszült hangulat

nyomása alatt terjedt cl a hir déltájon, hogy Lamberg, kirl a hirhipok

napok óta irnak, s a képviselház határozott, a városba érkezett. A dobok

verettek, a nemzetrség fegyverhez kapott, az izgatottságot növelé azon

látmány, hogy Budán a várbeli förhelyen két kgyn közé egy cseh tüz«'r

állíttatott ki. Hire terjed, hogy Lamberg már elfoglalta a várat, a kap'.;-

kat bezáratja, s nemsokára átjö Pestre, feloszlatni a nemzetgyülé.^t.

_ Halál :\z árulóra, nem illanhat el a gazember!" kczdé kiáltani a

tömeg. Lamberget balsorsa épen ekkor hozta az utczára. Hrabovszkj'tól

kiindult .s a lánczhid felé tartott Ennek közepén a kaszákkal, ru-

dakkal, s puskával felfegyverzett tömeg clött habozás nélkül bevallja

kiljétét, mire egy döféssel nyakán megsebesíttetik, s bérkocsijából kirán-

tatik. Lamberg kéri a népet, hogy „bocsássa Kossutbhoz, vagy a kép-
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visolöliázbíi!" Mind hasztalan ; Icgyilkoltatik. Az irtózatosan átszurdalt

és vagdalt hullát vérszomjas emberek a Károlykaszárnyába hiu\zoIták,

honnan azt 1849. febr. l-én Windischgrátz felásatva nagy pom-

pával takarittatia el. A halottnál a szept. 20-ki kéziratok találtattak.

Éjszakára a város kivilágíttatott a zavargások cltávoztatása végett, s

Lamberg katonáinak támadásától tartva, a nemzetrség kiállittatott.

A képviselház e nap reggeltl d. u. 2. óráig zárt ülésben tanácskozott.

Ekkor nyilvános üléssé alakulván, némelyek a vész színhelyérl a terembe

tódultak s egy idegen beszélni kczdé, hogy a Budára átrendelt ágyukat

visszatartóztatta. A betódult egyéneket s az idegent azonban kiutasitá

az elnök, a zárt ülés határozatát kimondá (1. alább), s az utczai gyilkosság

fölött roszalását jelenté ki. Másnap a ház határozatilag kárhoztatta a

véres tettet, s elköveti ellen Kossuth indítványára bünvizsgálatot rendelt,

mire annyival inkább szükség volt, miután ugy látszott, hogy a pestvárosi

hatóságot e napon egészen elhagyta eszmélete és erélye. A Közlöny
szept. 29. száma élén irtózattal szólott a politikai gyilkossági'ól. „Gróf

Lamberg nem a, becsület mezején esett el"' úgymond egyebek közt,

„hanem elesett ugy, mint a legelvetemültebb ármány által felzaklatott

népbosszu áldozata • . . szintén fájlaljuk azon férfiú gyászos végét, ki

szolgálati készségében urának s honának talán becses szolgálatot vélt

tenni, midn oly missziót vállalt el, melyet a jó hazafi sem törvényesnek,

sem természetesnek nem ismerliet.

"

A képviselház d. ii. 2. órakor, a f. b. 22-én kinevezett

bizottság három jelenvö tagját, u. m. K o s s u t h o t , N y á r y t

és Z s e m b e r i t , miután Batthyány a fvárosból V e 1 e n-

c z é b e (^Fehérm.) utazott s a kormányt nem viheti, a közcsend

fenntartásával, „azon rendetlenségek és véres bosszúk eltávoz-

tatása végett," melyek legújabban elfordultak , megbízza,

hatalmat adván nekik, „minden oly intézkedések sikeres meg-

tételére, melyet jelenleg az ország állapota kivan." V. ö. o kt. 8.

K ö z 1. 112. sz. E bizottságba a ház okt. l-jén még S z e m e r é t

és Mész á rost (ki idközben a délvidékrl haza érkezik), a felatábla

pedig okt. 3 án a maga részérl P e r é n y i Zsigmondot, id. E s z t e r-

h á z y Mihályt, S o m s i e h Pongrárzot, Józsika Miklóst és id. P á z-

raándy Dénest küldi ki. Az államtitkárokra nézve pedig szept. 29-én

határoztatik, hogy a bizottmánynak engedelmeskedjenek.

P e r c z e 1 Antal, nemzetrségi rnagy, B a r a n y a megyé-

ben r s z 1 ó n R o t h tábornok podgyászát elfogja. Zsák-

mány : 189,600 puskatöltés, 80 fegyveres határr, s 16 két

lovas szekér.

Közi. 113. sz. P. H. 175. sz.

Sttremlii, Jiagjaror. Krónikéja. lO
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Szeptember •?!). Péntek.

S u k r ó i ütközet. J e 1 1 a c i c bán (30 ezer eiuber s 58

ágyú) M ó g a m. k. altábornagy jobb szárnyát, hol 3500 emberrel

M li li 1 b c k ezredes áll vala, d. e. '/i órakor P á k o z d felöl

megtámadja, oly czclbúl, hogy a V e 1 e u c z c-túnak szorítsa.

A magyar had azonban bátran megállja a tüzet s három izben

veri vissza a K c m p e n -osztály támadását, midöu a Sukoró

eltt fölényre jutott kíizéppel (4500 ember) Ho 1 ts che vezér

rnagy is a jobb szárnya támogatására nyomul, A bán ekkor

(d. u. 2. óra) S z é k e s - F e h é r v á r r a visszahúzódik. M ó g a

túlnyomó ellenséges ertl tartva, estérc szintén odahagyja

állását s M a r to u V á s á r r a vonul, miközben némely tüzérek

egy magyar lovas osztályt ellenségnek vélve, erre parancs nélklil

rátüzelnek, mibl kölcsönös lövöldözés és rendetlenség fejldik

ki. Kitntek Makk tüzérfhaduagy és Kohlmann József

százados, ugy szintén I v á u k a rnagy, ki vigyázatlanságból

foglyul esik stb. Veszteség részünkön 8 halott, s 37 sebesült,

a horvát-osztrák részen holt és sebesült összesen mintegy 100.

Rüst. I. 9 7. 1. Ivlapk. Nat. I. 4.0—43. I. Gürg. I. 30. 35.

60. 1. Közi. 114. sz. P. H. 175. 170. 17S». sz. Frey II. 1j9— 131.

1. Szil. F. Tört. 16G— 170. 1. V a h. I. 61. 1. A kdpviselüház okt.

l-j(5ii a magyar seregnek vitéz magatartásácrt elisaiorés(5t nyilvAnitá,

Kohlmannak pedig, ki a táborkarnál tett igeu fontos intt'zkedt5.seket, „mint-

hogy (a bánáti táborból) áttétele nem járt anyagi áldozathozatal nélkül,

annak némi pótlékául" köszöuetc jeléül 500 db aranyat határoz kifizet-

tetni. — A magyar táborban, melynek vezérsége Telekirl szAUott

Mógára, H a 1 1 li y á n y is jelen volt, keresvén ott Lamberget, de mintán

uera talált;!, s >izt hitte, hogy J e 1 1 a c i c táborában leend, M ó g a bcK--

egyezcsével 15 n b n a rnagyot küldte át oda, (szcpt. 27-én), oly utasítás-

sal, hogy Lamberget még azon éjjel Batthyány nevében találkozóra kérje

fel. Bubna Lamberget tormédzetcsen nem találta ott. hanem azon remény-

ben, hogy Laml)erg ezalatt megérkezendik, a minisit'.'relnök elleges tu-

domása és helyeslése nélkül egy napos fegyverszünetet eszközölt ki. Szept.

30-án a magyar sereg ellenállása által meglepetett bán maga kéretett né-

hány napi fegyverszünetet, melyet Móga, ki uj csapatokat várt, helyben-

hagyott. A bán e végett Ivánkát szabadon ereszté. A fegyverszünet három

napra köttetett, oly feltétel mellett, hogy állnnását mind a két ellenfél

megtartsa. J e 1 1 a c i c azonban a.feltételt uem tartotta meg. Mint okt.

6-ról maga irja D ah len altí])ornagyhoz „mködései vonala ellenségc.-i

f
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befolyások által ve3Z('lyeztetve kezdett lenni. Budát föls^oidle'seivel be-

venni lehetetlen volt, minthogy a magyar csapatok vakbuzgósággal küz-

denek az enyéim ellen. Én tehát az ellenféllel kötött három napi fegj--

vcrszünetct arra használtam fel, hogy Gyr felé egy oldalfordulatot

Flankcubeweguug!) tegyek, hogy igy biztosabb tért nyerhessek,

és segítséget vonhassak magamhoz." (Jeli. levele P. H. 190. sz.) Mire a

fegyverszünet ideje letelt, az elámult magyar sereg csak hlt helyét látta

a gyors lábú bánnak, ki okt. G-án már Gyrben ütötte fel hadiszállását,

(P. H. 174 sz.), honnan harmadnapra ismét tovább M. - v á r i g
hátrált. Ez oldalfordulat azonban a bán hadiképzettségü tisztei önérzetét

is szégyennel boritá el, s bár, a dolgok ezen változásáról Bécsben semmit
sem tudva, az okt. 3 -ki leiratban Jellacic magyarországi föhadparancs-

noknak és fvezérnek már kinevezve volt, mindazáltal késbb dönt
J-örökben belátták, hogy bár Jellacicnak minden szabad és elnézhet,

de tettével a katonaság eltt mint fvezér lehetetlenné tette magát, s

ekkép a fparancsnokság W indischgratzre ruháztatott. (1, okt.

16.) — A bán e perfid mozdulata következtében Eoth és Philip-
p V i c s tábornokok hadteste fedezet és támadás nélkül maradt s a
f ertl cserbe hagyatva, mint látni fogjuk (okt. 7.), rövid nap kény-

telen volt letenni fegyverét.

Miavánál V'ojnics Lajos rnagy, Hurbán szláv

fnök csapatát szétrobbantja.

Közi. 123. sz. P. H. 174. sz.

S z e b c n s z 6 k az unióról semmit sem akar tudni, a magyar
kormánynak nyiltan felmondja az engedelmességet, s volt pesti

képviselinek hazajövetelökért (1. szept. 19.) köszönetet szavaz.

P. H. 180. sz.

Szeptember 30. Szombat.

G ö r g e i Arthur rnagy Zichy Jen grófot, kit Adony.
nál a felbszült nép körmei közül kiragadott, a Csepelszigeten

rögtöniíél haditörvényszék elibe állitja, s itt, Lrén, azon okon,

hogy „a haza ellenségeivel egyetért s tettleges részt vett a dél-

szláv lázadásban" halálra Ítéltetvén, felakasztatja.

Görg. I. H— 29. 1. (hol Görgei igen terjedelméén akarja iga-
zolni eljárását). Közi. 117. (okt. 5.) 121. 122. sz. P. H. 179. sz.

Szil. F. Tört. 170 1. F. Férf. 12. 1. S z e m. 1. 11. 1. V. ö. okt. 4. —
V a h t (I. 43. 1. III. 16. 1.) és K v á r i a napot szokásuk szerint elhi-

bázzák, valamint a Függetlenségi harcz írója is téved, midn a kivégez-

15*



228

totóst okt. l-re Újfaluba te.<2Í. — A m'g adminisztrátov korából íryülült

Zichy-nck a hadi törvónyaziík eltt minden büue az volt. hogj- kocsijában

ruhái közt a szcpt. 22. nyilatkozmányok nyomtatott példányai találtattak

s R t h táborába Kálozdra utazott Székes-Fehérvárról (hol Jcllacic irá-

nyában kitüntet' nyájasságot tanusitott), egy levéllel, mely igy hangzik:

_Roth cs. k. tábornok dandárvezérhez. Tábornok ur ! Gr. Zichy Jcnö

nr megkeresése folytán rendelem, hogy a gróf umak sauve-garde adassék

s átalában minden oltalom nyujtassék. Székes-Fehérvár 1848. szept.

27-én. Jcllacic m. k. altbngy.'' A kivégcztetéat Pesten okt. 2-án követ-

kez falragasz tudata: „Az árulók igy bnhdnek. Gróf Zichy Ödön
(igy) fehérmegyei volt adminisztrátor, szept. 30-án ^j^^ órakor Csepel-

szigetén mint a haza ellcn.ségeivel szövetkez hazaáruló kötéllel
kivégeztetett." (P. H. 179. bz. és S z i l.-nál). E megdöbbent
fellépés az egész hazában hihetetlen mértékben ragadta Görgeire a

figyelmet. Mint Lamberg meggyilkoltatásáról, ugy c kivégeztetésrl is a

véres tettekben gyönyörköd nép számára csakhaiüar versezetek és

ponyvairodalmi termékek készültek, a mig felsbb körökben a határo-

zatlanok eltt Görgei rémképpé vált, a nép szemében ugy tnt fel, mint

a forradalom hse, ki vérrel is kész áldozni a szabadságnak. Zichy

lefoglalt ingóságai késbb egy szennyes tettre adtak alkalmat, melynek

érdekében Kazinczy Gábor 1849. mánz. 17-én interpellálta a

konnányt. (A ^Madarász bünrészességét a drágaságok meglopásában

lásd aKözlöny egykorú számaiban, ugy szintén H o n v. 9. 71. sz.

Lev. II. 25— 27. 1. és Szil. F. Tört, 344— 348. 1.) Mi ez ügyet

részletesen nem fogjuk tárgj'alni.

Somogyban Sz. Gyröknél a megyebeli nemzetörök

horvát csapatok ellen csatároznak s azokon gyzelmet és jelen-

tékeny zsákmányt (201 szekér, több mint GOÜ ló) vesznek.

Közi. 147. sz.

Mayerhofer ezredes Karloviczon közhírré teszi,

hogy öt az alvidéki „mindkét föhadparancsnokság tehetetlensége

folytán a kilátásban lév vajda távollétében, Jellaric bán a

horvát-szerb szövetség természeténél fogva megbízta a határri

ezredek s a szerémségi és bánsági zászlóaljak njra szervezésé-

vel," hogy a szerb nemzet ereje kifejtessék s a magyarok elle-

nében megvédessék. Mködése oda lesz irányulva, hogy a szerb

nemzet a császár által kimondott alkotmányos szabadságban

részesüljön s régi kiváltságait visszanyerje stb.

A hirdetm. töredéke S c r b. 193. 1. Mint láttuk (szept. 20.) a cs.

k. ezredes tevékenysége délen már rég óta megkezddött, s fentebbi
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szavaiban azt akarja iiiondani, hogy miután az érsek S z t r a t i ni i r o-

V i e s t a füvezörüégtöl elinozditotta, egy idre ö veszi azt kezéhez.

(V. ö. szept. 12.)

Október 1. Vasárnap.

Batthyány Lajos a koimáDyról s képviseli állásáról

lemond.

Horváth S. Gr. L. Batthy. 5 1. I. Itt van közölve Batthyány

levele (németben), melyet egész tei-jedelmébcn átveszünk : „A magyar
képviselháznak. Épen most vettem hirét a képviselk utolsó határozatát

nyomban követ gonoszságnak, gr. L a m b e r g borzasztó meggj-ilkol-

tatásának ; e tény minden a hon javára tett fáradozásaim sikerét különben

is meghiusitá, ugy, hogy majdnem fölöslegesnek látszik, midn ezennel

tudtul adom, hogy rögtön letettem hivatalomat, melynek törvényes

hatáskörét nyirbálni (schmalern) a képviselház ismételt izben köteles-

ségének tartá. Azonban nyíltan ki kell jelentenem, hogy ámbár e pilla-

natban visszalépek, bens meggyzdésem szerint jogom van megvárni,

hogy ezen lépésemet senki ne tulajdonítsa sem a haza -szent ügye iránt

való közönyösségnek, sem semmiféle önz aggályoskodásnak, hanem a

joggal megvárt bizalom hiányának, mely hiány a házat oly útra vezette,

hová a törvényesség iránti tiszteletbl, melyhez hivatalos állásomat s

cselekedeteimet mindig füzem, nem követhetem, s nem is fogom követni.

— Egyszerdmiut lemondok képviseli állásomról. Bécs 1848. okt. 1.

Gróf Batthyány Lajos." E rendkívül érdekes levél a képviselház nyil-

vános ülésében és naplójában soha meg sem említtetett, s az egykorú

lapok, tudtomra, szintén teljesen hallgattak róla. Azonban ugy látszik,

zárt ülésben sem vétetett el, s így történt, hogy azok, kik a titokba

beavatva nem voltak, el nem tudhatták képzelni, miért nem jön vissza

Batthyány Pestre. Ezek közül az okt. 6. ülésben Mártó nfy
képvisel interpellálta az elnököt: „Tudjuk" úgymond „hogy Batthyány

miniszterelnök Bécsbe távozott, de arról, hogy mily minségben és miért

van Bécsben, a ház értesítve nincsen. Ha mint magánember van Bécs-

ben, az ellen nincsen szóm, de ha ugy van ott, mint miniszterelnök

:

e részben... felvilágosítást kérek..., nehogy oly gyanú ébredjen, mintha

a minisztereink talán oly alkudozás végett volna Bécsben, melyrl
beszélni szégyen s mélybe ereszkedni bün volna." Erre Pázmándy
azt válaszolja, hogy Batthyány feltételekhez kötötte a második minisz-

térium megalakítását, melyek Bécsben nem fogadtattak el, és ott Vay
Miklóst bizták meg uj minisztérium alakításával, „ideiglenesen pedig

mint minden más alkotmányos országban lenni szokott, meghagyatott

gr. Batthyánynak, hogy vigye addig a miniszterelnökséget és a felülrl

érkezend parancsokat ellenjegyezze. Most gr. B. ilyen állapotban

távozott cl a táborba, ily állapotban távozott a táborból Bécsbe;" hogy
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mit csinál Bécsben, azt ö sem tiidja, de ez nem is szükirégcs, mert a

honvédelmi bizottmány viszi a kormányt, s erre Batthyánynak nims
befolyása. (Közi. 120. sz.) Végre nagy sokára nov. 9-éu jelenti az

elnök a háznak, hog}' Batthyány képviseli állásáról is lemondott (hogy

mikor? elhallgatja) s helyébe uj választást kell elrendelni (154. sz.) Ez
meg Í8 történt, minek folytán Batthyány újra megválasztatott s dei.zem-

ber elején ismét megjelent a képviselházban, hol a kormány oldal és

karzat hangosan nyilatkozó nemtetszéssel fogadá..(H o r v á t h S. 29. 1.)

A F eb ér t e mp lü ni b ú 1 kiiudult Rá ez és Pliecz
századosok (3 század s 4 ágyú) a szerbek táborát V r a c s e-

gaj n ál korán reggel megtámadják s d. c. 10. óráig tartó köl-

csönös ágy II- és puskattíz után szétkergetik. Déli 12. óra tájon

azonban, a mieink miután a K árason tul és Palán kán
túlnyomó ellenséges erre bukkantak, Febértemploraba vissza-

húzódnak. Részünkön a veszteség 1 balott s 2 sebesült.

Közi. 12G. sz. P. H. 186. 187. v. ö. 181. sz.

A JellaL-ic-csal kötött fegyverszünetet 1. szept. 29. jcgyz.

Oktolber 2. Hétf.
Ghyczy Kálmán igazságügyi államtitkár Buda-Pesteu

a népfölkelési rendszabályok által igényelt törvényszünetet

Magyarbon minden jogbatóságainak, a váltótörvényszékeket is

ide értve, megrendeli, kötelességül tevén a hatóságoknak, hogy

ott, hol a népfölkelés már életbe lépett, minden törvénykezést

függesszenek fel és csupán a rögtönbirósági s oly rendri és

bnvádi ügyekben szolgáltassanak igazságot, melyek a közbá-

torság, a személy- és vagyonbiztonság tekintetébl haladék

nélkül intézkedést kivannak.

Közi. 115. vagyis okt. 3. sz.

L a 1 u r , osztrák hadügyminiszter meghagyja P u eh n e r

nagyszebeni hadparaucsnoknak, hogy miután „Magyarország

nyilt lázadásban van, s a monarchia épsége fenntarthatása vé-

gett fegyverhez kell nyúlni," küldje egyik tábornokát bizdnyos

számú hadsereggel N a g y - V á r a d r a , az ottani várnak azon

esetre leend biztosítása végett, ha a felkelk Pestrl Nagy-

Várad és D e b r e c z e n felé futnának. Továbbá értesiti arról,
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hogy „a magyar minisztériumnak minden lehet parancsa, mely

a seregekre vonatkozik, mostantól kezdve semmi érvényességgel

sem bir, s hogy a cs. seregeknek mindent el kell követniök,

hogy a nemzetrség lefegyvereztessék.

Latnur Erdélyben elfogott levele Közi. 132. vagyis okt.

20. sz. úgyszintén P. H. 193. sz. és K ö v.-núl Okm. 79 1. (okt. 3.

liibás nappal).

Az erdélyi szászok emlékiratban kérik a Fölséget, hogy

az általuk lakott területet (összesen 200 D mértföld) Erdélybl
kiszakítván, emelje M á r k g r ó f s á g r a. V. ö. jul. 3.

K ö V. E. T. 85. 1. A szászoknak politikai és vallási elszigetelt-

ségre törekvésök már régebben is többször nyilvánult, habár a magyar

királyok által nagylelküleg adományozott fü!d, melyen a többi nemzet-

béliek is, péld. az oláhok velk egyenjogúak voltak, soha sem volt

kizárólagos birtokuk, s az András— kiváltság alapján már az 1770.

decz. 15-ki P r o d u c t i o n a 1 e Forum Nagy-Szebenbéu kimondá :

„terrae proprietatem ad bospites teutonicos haud transivisse, ac

etiam hodie ad saxonicam nationem non pertinere," s e földet az erdélyi

törvények is „fundus regius," „tcrra regia" néven emiitik, de „Sachsen-

land"-nak sehol. A szász nemzet esküt tett a magyar és székely nemzettel

való unióra (melynek köszönheti fennmaradását), számárk a Lipót-
okmány s az 1791. erd. országgylés önkormányzatot s a legszebb

jogokat biztositottak , melyeket az 1848. törvényhozás érintetlenül

hagj'ott. (v. ö. jul. 3.)— 1850. febr. 6-án történt az a lépés, mely a tör-

ténelemben ritkítja párját, hogy a szász egyetem W o h 1 g e m u t h és

Bach Ede ts. k. biztosok eltt önkéntesen lemondott önkormányzatáról,

s helyhatósági alkotmányáról ; hogy pedig e botrány egyedül ne álljon,

l&62-ben még azt is kimondá: ^.hogy az egyetem szerkezeténél fogva

többé nem alkalmas megfelelni az ujabb korban egy fötörvényszék

igényeinek", s ekkép igazságszolgáltatási jellemét is leteszi, mit Schmer-

ling azon évi nov. 4-én helybenhagy. Ekkép pusztították el a szászok

gyönyör jogaikat, önként és saját kezökkcl. (A szászok történelmi

s jogviszonyait bvebben lásd M. 0. 1861. évf. 193. 194. sz.)

Október 3. Kedd.

I' e r d i n a n d király S c h ö n b r u n n b a n „ mély fájda-

1 ómmal és megütközéssel tapasztalván , hogy a képviselház

Kossuth Lajos és társai által nagy törvénytelenségekre

magát rávenni hagyta, st több törvénytelen végzéseit királyi

akaratunk ellenére végrehajtotta, és közelebbrl a béke helyre-
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allitására általunk kiküldött kii*, biztosunk gr. Lamberg Ferencz

tábornagyunk ellen, mieltt ez a törvényes formában kiadott

megbizü levelünket elmutathatta volna, f. é. szept. 27-én egy

végzést hozott légyen, melynek folytán a nevezett királyi bizto-

sunk egy a dühösségre fölhevült vad csoport által az utczán

vakmerleg megtámadtatott és irtózatosan meg is öletett/' ezek-

nél fogva a Fölség a magyar országgylést szétoszlásra paran-

csolja, nem szontcsitett határozatait semmiseknek nyilvánítja.

Magyarhont és Erdélyt hadi törvények alá rendeli, s az összes

magyarországi hader teljhatalmú fparancsnokának, királyi

helyettesnek és biztosnak Jellaeic bánt kinevezi. Ezen királyi

rendeletet ellcnjegyzi Récsey Ádám, kit a Fölség magának

Eécseynck ellenjegyzése mellett e nap Magyarország miniszter-

elnökének nevez ki. V. ö. okt. 7.

Közi. 121. u>kt. 9.) .sz, P. H. 182. sz. A k. leirat s Récsey

kineveztctése még S z i l.-nál F, Tört. 173. 1. Klapkánál Nat. I. 4G.

1. Mcmoir. 401. 1. K ö v.-nál Okm. 82. 1. P e j.-nál 140. 1. S a m m 1.

5. 1. és F r e y->uál II. 147. 1. E leirat, a mint tartalmából kétségbe-

vonhatatlanul kitetszik, rögtön azon benyomás hatása alatt készült,

a mint Lamberg megöletett, s talán azon biztos hiedelembon, hogy mire a

leirat Pestre' érkezik, oda már akkor gyztes serege élén Jellaic be

fogott vonulni. — Eécsoy
,

(erdélyi születés elöregedett katonatiszt),

annyira ismeretlen volt a képviselházban, hogy a leirat vételekor ott

elbb tudakozódni kellett felöle, hogy„vajh ki ö?" Miniszterelnöksége

történetét lásd okt. 6. jegyz. A leirat méltatását okt. 7. jegyz.

Székes-Fehérváron a helybeli polgárság R o^

h

horvát-osztrák tábornok ] 800 fnyi tartalékhadát , mely a

városban a megfutamodott Jellaeic élelemszereit és betegeit

rizte, azonban egyszersmint rabolt és garázdálkodott is, fegy-

vert ragadva, ügyes terv szerint megtámadja, s komolyabb

összeütközés nélkül lefcgyverzi. Szász Ferencz éslzmay János.

Közi. 126. sz. P. H. 187. 220. sz. foz utóbbi helyen T z in a y-

nak köszönetet szavaz a honv. l)iz.)

Z a 1 a 111 c g}' é b e n K i s - K a n i z s a és S z e n t - ]\I i h á 1 }-

nál Vidos nemzetörparancsnok Nugent illyreivel puska-

íUzet vált, mely alkalommal S z e nt -M i hál}^ felgyujtatik.

Másnap a kanizsai nemzetörök a Kis-Kanizsán maradt 50

illyrbl 46-ot leöldösnek.

P. II. 183. sz.
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Aradon a várba nyomulni törekv S c h w a r z e n b e r g-

uhlánoknak a nemzetörséí? ellenszög:zi magát, s ezzel a vár és a

város közt a nyilt cgyenetlenkedés elkezddik. Másnap

Október 4. Szerda.

Bcrger altábornagy, a várparancsnok, felszólítja Arad-

várost, hogy nemzetörségével a fegyvert rakassa le, Máriássy

rnagy önkénteseit a batárból távolítsa el, s nyilatkozzék : „a

császárral akar e tartani, vagy a provisorius kormánynyal?"

V. 0. okt. 8.

P. H. 186. sz. Vah. III. 15. 1. Klap. Nat. II. 14.5. 1. Máriássy

parancsnoksága alatt ekkor .5,550 ember és 230 ló állott, a várörség

liadt-reje pedig, hivatalos tndósitás szerint (F. Z. 243. 1.) 1,381 ember

és 207 ló vala, egyelre csak 30 napi élelemmel elláts'a. — A Schwar-

zenberg-uhlánokat (147 emberj, mint ugyanezen forrásból tudjuk, a

magyar kormány Gallicziába rendelte, az ublánok azonban, megtagad-

ván az engedelmességet, a vár védelmére nyomultak elö.

Kossuth, honvédelmi bizottmányi tag, Szegeden óriás

néptömeg jelenlétében barczra biizdit. Leírhatatlan lelkesedés.

Közi. 1 30. sz. Itt van közölve K. ez alkalommal tartott roppant

szónoki hatású beszéde. Ugyan ez megvan F r e y nál is II. 152. 1. mint

szintén Le v,-nél I. 4 4. 1. A beszéd, mely nincs túlzás nélkül, igy kez-

ddik : „Szegednek népe, nemzetem büszkesége, szegény elárult hazám-

nak oszlopa, mélyen megilletdve hajlok meg eltted." Atalában Kos-
suth igen értett nemzeti büszkeségünk simogatásához s kevés szóval

igen sok hízelgt tudott mondani, mi a nagy tömegnél soha sem

téveszti el hatását. így monda (és sokkal méltóbban) 1849. jul. 18-án,

midn Aradra utazott, a tisztelg aradiaknak: „Boldognak érzem

magamat e határon, mert szent földre léptem . . . Közmondássá teszem

az állhatatosság jellemzéséül, „„állhatatosak mint az aradiak.""

flíouv. 178. sz.) A nemzetnek azonban, miután vezeti arról gyzték meg,

hogy Jellacic és a reakczio egyéb eszközei a magyar fajt kiirtani,

hazánk földét éa szabadságunkat elragadni akarják, (mert ez volt alapér-

telme minden harczra buzdításnak), nem volt szüksége oly üres dicsérge-

tésekre, melyekkel sokan szemben illették, annyival kevésbé, mert Kos-

suthot, bár merre fordult, mindenütt készen várta már a lelkesedés.

De az egész izgatás, mely tömeges felkelésre irányult, ekkor egészen

felesleges is volt. Kossuth és a kormánv mi hasznát vették volna egy

óriási népfólkelésnek, oly vidéken, melyet közvetlen nem fenyeget az

ellenség ? Hogyan tartott volna fegv-elmet e tömegben, melyet rendes

foglalkozásától elszólitott, zsolddal pedig el nem látott? A következés

niegmutatta, hogy az innen-onnan Pest felé megindult népcsapatoknak
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a honv. bizottmány sem fegyvert, sem öltönyt, sem alkalmas tiszteket

nem tudott adni s azokat fdlntról vissza kellett hazájukba küldenie. Az
akkori küiühnúnyeket szorosabb szemügyre vüvén, ugy látszik , hogy

Kossuth ezen vidúki útja ismét (v. ö. szept. 24.) a hadi esemúnyekkol

állott közvetlen üsszefüggésben. A szept. 29. harcz folyamáról óráról

órára gyors futárok hozták a fvárosba a hirt, mint az e napi képvise-

lházi beszédekbl kitnik. A harcz kimenetele nagyon bizonytalannak

tartaték, annyival inkább, mert falragaszok hirdették (d. u. 3 óra), hogy
j^némely" tábornokok nem akarnak harezolni. Kossuth a házban foly-

vást védelmi és fegyverkezési tárgyakról beszélt s azt is felcnilité, hogy

kevés az ember a kormányban, a státustitkárokat is fel kellt-ne venni,

mit a képviselk helyeseltek. E nap és-'a rákövetkez éjjel számos gaz-

dag polgár kincseivel együtt elfutott Budn-Peströl. A másnapi (szejjt.

30.) képviselházban (d. e. 10, óra) már Kossuth nem jelent meg. A
s u k r ó i harcz kimenetele tudva lett, s azt, miután rendetlen vissza-

vonuláson végzdött, egyelre nem lehetett gyzdelemnek venni. Az
elnök beszédén a képviselházban, bár biztató akart lenni, keresztül lát-

szott az aggodalom, kijelenté, hogy a f ö v á r o s v é d e 1 m é r e a nép-

tömeget kell fegyverezni, s itt igen rövid id alatt ütközetet várt. Majd

nyomatékkal emelé ki : ,. Azon nem várt ísetben, ha itt elresztenk aa

ütközetet, azt fogom tenni, mit a körülmények javasolnak, kik itt le-

szünk— összefogunk jni, mert a nélkül hogy mindent meg ne próbáljunk.

Pestet elhagyni nem fogjuk. — Ha elhagyta a n á d o r, e 1 h a g y-

t á k többen, én elhagyni nem fogom" stl>. (Közi. 114. sz.

az utóbbi tételt, szórt sorokkal szedette az elnök s S z c m e r e szerint

Kossuthra czélzott vele). Okt. 1-én és 2-án Kossuth szintén nem volt

látható Buda-Pesten s e napokról a honvédelmi bizottmány rendeleteit

Szemere, M a d a r ász, Pál f f y stb irtak alá. Kossuth as alföldi vá-

rosokon át, mindenütt harezra buzdítva, végre okt. 4. d. u. 3. órakor

szakadatlan esben Szegedre érkezett. „Mi" úgymond Szemere „kik

akkor ideiglenesen a kormányt vittük, kényteleuek voltunk Kossuthnak

futárt küldeni utána, hogy ne menjen már messzebb, hanem jjön vi.-z-

sza. Es igy jött vis-za okt. 7-én, midn Jellacic már Pozsonynál állott;

— de miután lakájából minden ki volt hordva, — világos bizonyság arra

nézve, hogy Kossuth menekült,— kénytelen volt veudéglöb.' szállani" (i.

h.). — Köviden semmi sem jellemezheti jobban e korszak két fhsét,

mint az utóbbi napok eseményei. Jeliaeic közclgetésekor Batthyány
elébe megy Székesfehérvárra; Kossuth fut tle Szegedre. Bat thy ány
Lamberg kineveztetést elre helyesli, a meggyilkoltatás után pedig líécsbe

a reakezió torkába siet, hogy ott a tórvénytelen-ségek ellen óvást tegyen
;

K o s s u t h Lamberg kiueveztetését elre kárhoztatja, a gyilkosság el-

követtetése után pedig a tettesek ellen bünvizsgálat rendeltessék el.

Batthyány nem vágyik hatalomra, de a veszély perczében óvást tesz,

midn a ház Kossuth indítványára a kormányt ki akarja kezébl ra-
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gadni, s csak akkor hagyja ods^ tárczáját, midöii a hatalmat, távollétében,

tudta és beleegyezése nélkül, másra bizza a ház ;
Kossuth rábeszéli

képviseltársait, hogy a kormányt neki adják át, Lamberg megöletésekor

azonban megalázódva ir rögtön levelet Batthyánynak, esdekelve kerven,

hogy siessen vissza Pestre, vegye magához ismét a koi'mányt, mert a

hatalmat „a nép diihe^ készül átvenni, s ezt csupán egyedül ö tudhatja

még fékezni (a levél Függ. I. 530. I.),— aztán pedig, bár köztudomáson

volt, hogy a fvárosi néphez ö tud legnagyobb hatással szólani s bar az-

eltt való nap jelenté a képviselházban, hogy a kormányban kevés az

ember, ott hagyja a kormány székhelyét, s távol vidé-

kekre megy merben felesleges munkát végezni !

A z i c h y (1 V f i nemzetörök W e i z e Napóleon száza-

dos vezérlete alatt Szent-János helységet Torontál déli ré-

szén megtámadják s ágyúzzák, mire a szerbek a helység egy-

részét felgyújtván a kukoricza-földekre húzódnak, innen pedig a

nemzetrük rohama folytán rendetlen szaladásnak erednek.

P. H. 186. sz.

G Ö4' g e i Arthur rnagy P e r c z e 1 Mór ezredes elohadá-

val Feh ér megyében Táczról merész huszártámadással el-

veri a horvátokat. Veszteségünk 1 halott s 3 sebesült, a horvá-

toké 11 halott s több sebesült.

Közi. 120. sz. P. H. 181. sz. A hiv. jel. még S z i l.-nál Forr.

Tört. 171. 1. Görgei Szolnokban (l. jun. 13.) szeptember folyamán

mintegy 700 fnyi mozgó nemzetrséget szedett Össze, melylyel e hó

végén Csepel szigetét szállotta meg, feladatául tétetvén az ellenségre

nézve az átkelést meghiusitani. Hogy e feladatát annál sikeresebben

megoldhassa, elre felhatalmazást kért B a 1 1 h y án y tói, h<^gy az el-

fordulható engedetlenség, gyávaság éi árulás büntetésére hadi törvénye-

ket alkalmazhasson, mi neki meg is adatott, (v. ö. szept. 30.) st a kor-

mány mindjárt megérkezése els napjaiban a Duna-Földváron
állomásozó vegyes i sapatot (Hunyady-esapat, némi lovassággal együtt) s e

vidékbeli kaszás népfölkelést is parancsnoksága alá helyezé (okt. 2.),

oda módosítván feladatát, hogy R ó t h tábornok egyesülését Jellacic-csal

akadályozza meg. Görgei ezen minségben csak egy napig mködött, s

okt. 3-án a Eoth elleni vezérséget P e r c z e 1 Mórnak kénytelen átadni,

kinek is alárendeltetett s kit a kormány a Zrinyi-csapattil küldött az

elszigetelt horvát tábor megsemmisitésére. Görgei azonban a honv. bizott-

mányhoz Írott levelében már okt. 6-án kétségbe vonja Perczel „hadtu-

dományi ismeretét." (G ö r g. I. [4— 32. 1. Görgei levele a h. biz.-hoz

Mész'.-nál 18. 1.)
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Október 5. Cst.

Fehér megyében B á r ú u d ))usztán, K o t b tábornok

clöhada (mintegy 1500 ember) P e r c z c 1 Mór ezredes és G ö r-

gei rnagy által fenyegetett állásában, elöbbiknek önként meg-

adja magát.

Küzl. 120. sz. Hív. jel. még Szil.nál F. Tört. 171. 1. V. ö.

Viih. I. 43. 1.

Kolozsvár a pesti kormánytól oltalmat és V a y he-

lyett erélyesebb királyi bi/.tust kér U r b á n es. ezredes és

P u c h n e r badparancsnok erszakoskodásai ellen.

K ü V. E. T. 85. 1. Vaynak kir. biztossága alatt Erdélyben a leg-

szomorúbb állapot iiU'ztetett elo. A magyar nép földönfutóvá lön saját

honában, s fegyvertelenül és védtelenül maradt, inig az oláhokat a sze-

beni kormány fegyverrel és zsarolási felhatalmazással látta el. A balás-

falviak és Urbán ellenében mindekkorig scnnni erélyesebb lépések sem
történtek, s a garázdálkodás folyt liáboritatlannl. Az ersségek, a ka-

tonai, kamarai, st a polgári hivatalok nagy része is a i'eakczióhoz szitu

egyénekkel maradt megrakva, s e miatt több (péld. a marosportusi,

dévai, gyulafehérvári) pénztárakat az ellenség ürítette ki. Az alsóbb ha-

tóságok s magán egyének sürgetései, (péld. hogy Gyula-Fehérvár magyar
várparancsnok hatósága alá helyeztessék, ugy amint a törvény kivánja,)

ép azon félszeg simogató politikánál fogva, melyet Magyarhonban is áta-

lában követett a kormány, mind eredménytelenek maradtak. B a 1 d a c c i

fparancsnoksága szintén kevés jót eredményezett, miután minden intéz-

kedéseit határozatlanság, bátortalanság, és erélytclenség jellemzé.

L a 1 n r bécsi hadügyminiszter M a j t h é n y i ezredest,

Komárom vár parancsnokát fclszólitja, hogy a vár kapuit

Jellaci c katonái eltt felnyitni kötelességének ismerje. Maj-

thényi a levelet okt. 0-én a honvédelmi bizottmánynak kül-

di meg.

L. levele P. II. 190. sz. s Frey nál II. 144. 1. E levelet Jella-

cic O V árról okt. 6-áról kiildé meg lepecsételten Majthényihoz. (A
várról 1. tovább decz. 30.).

Okt. 0. Péntek.

Bécsi forradalom. A magyarokkal rokonszenvez

bécsi nép nyilt fölkelésben tör kireakcziouarius kormánya ellen,

I
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s midn L a t o u r hadü.^yminisztcr J c 1 1 a c i c támogatására a

vasúton egy gránátos zászlóaljat akar útnak indítani, az indóház

körül felszaggatja a síneket; s az elindulást erszakoló u a s-

s a u í ezreddel összeverekedik, miközben maga a gránátos

zászlóalj is a nép részére áll. A városban hirtelen torlaszok

emeltetnek, s az utcza-harczban a katonaság átalán megveretik,

vagy átpártol a felkelkhöz. A halálra keresett miniszterek kö-

zül Latour elfogatván, lámpásfára akasztatik, W e s s e n b e r g,

Bach és K r a u s e az országgylésbe menekülnek, s tárczáik-

ról lemondanak. Récsey elbocsáttatását megkapja, s királyá-

tól az okt. 3. leirat visszavételét sürgeti. A Fölség, okt. 6. és 7.

közti éjen, ismét elhagyja székvárosát.

l'. H, 182— 186: sz. Közi. 124. sz. A bécsi minisztérium, mint

a Magyarországhoz küldött legfelsbb rendeletek is mutatják, utóbbi

idben teljesen letéve az íihiwy.ot, melyet eddig viselt, s nyíltan bevallá

retrográd és reakczionárius irányát. A hivatalos Wiener Zeitung
néhány nap óta megvetéssel és gylölettel utalt a nemsokára letiprandó

magyar mozgalmakra. Növelte az ingerültséget, fleg Latour ellen, a

Jellacic leveleinek közzé téiele, melyekbl tisztán látható volt, hogy e

két férfiú régóta egy czélra dolgozik t. i. a márcziusi szabadság meg-

semmisítésére ; s midn pár nappal elbb a hazajövetelre kész magyar

katonaság Bécsbl Olaszországba indíttatott, oly tüntetések történtek, me-

lyekbl a közelg zivatar kitörése már sejthet volt. — Bécs ezután

majdnem egy hónapig állott ellenséges lábon a Fölség katonáival, mi-

nek következtében mi idt nyertünk a hadi készületekre. Récsey szintén

elfogatván, késbb az A u l á ban vallatás alá lön vettetve, s miniozterel-

nöksége történetét ez alkalommal igy adá el. Okt. 3-án hittak a S t a a t s-

K a n z l e i ra miniszteri tanácsba, miután két nappal elbb a lemon-

dott E s z t e r h áz y tárczáját elfogadni vonakodott,mivelhogy Batthyány

nem akarta ellenjegyezni, valamint a szintén felajánlott hadügyi tárczát

sem. A miniszteri tdnácsban tudtára adaték, hogy a Fölség b. V a'y t

bizta meg uj minisztérium alakításával, de míg ez megtörténnék, hogy

az ügyek folyama fennakadást ne szenvedjen, a császár öt nevezte ki

Magyarország miniszterelnökének. Miután „a hosszas katonai szolgálat-

ban megszokta az engedelmességet .... a kellemetlen mauifestumot"

(okt. 3.) ellenjegyezte, de egyszersmiut rögtön benyujtá elbocsáttatásért

folyamodványát. Azonban Vay megérkeztéig maradnia kellett, bár O

felségét a manífestura visszavételére is kérte, mely kérelmét másolatban

a pesti képviselháznak is megküldé. Okt. 6-án 1^
.^ órakor megkapta

elbocsáttatását, de K r e m s be parancsoltatott az udvarhoz, a király

parancsait ellenjegyezni Vay megérkeztéig. (Récsey vallomásai P. H.
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190. sz.). B a t t li y á n v Vay kineveztetését ellenjegyz, Récseyt azon-

ban figyclmczteté, hogy „ne hagyja magát eszközül felhasználtatni egy

készülend státuscsapá-ra". mit Récsey neki egyelre meg is igért

(Bittliv. levele Deákhoz i. m. 19 1. sz.). Okt. 9-én Kossuth az ország-

gyülésiick beuuitatá Récsey lemondását, Ferdinánd német levelével (kelt

Sii-hiírz-Kirchenben, okt. ) együtt, melyben a lemondás elfogadtatik ;

mindazonáltal a képviselház másnap (okt. 10-én) kinevezé a közvád-

K'ik.it. kik Récsey ellen a keresetet megindítsák. V. ü. okt. 7 .

Egy szerb csapat (körüli). .500 cinbcr s 1 ágyii) S z á r c s a

falut T u r 11 1 á l déli részén déltájon B o t o s h és N e u s i n a

felül két oszlopban megroliauja s a lakosság és a kevés számii

helyrség ellenállását legyzvén, elfoglalja és kirabolja.

p. H. 188. sz.

Okt. 7. Szombat.

A k é p V i s e l u b á z az okt. 3, kir. leiratot, melyet eleinte

(d. e. 11. órakor, midn annak egyik nyomtatott i)éldányára

Jellacic irományai közt akadt) bajlandó volt koboltnak tartani,

miután a báz elnök ebez Récsey által biteles példányban meg-

érkezett, tárgyalás alá veszi, s K o s s u t b indítványára törvény-

telen alakja és tartalmáért érvénytelennek nyilvánítja és elveti

(esti y. óra), ebbez képest JellaCic királyi biztosi minségének

ellentmond, a neki engedelmeskedket bonárulóknak nyilvá-

uitja, s kijelenti, bogy törvény értelmében (1848: 4.) addig el

nem íog oszlani, mig az utolsó évi országos számadás s a kö-

vetkez évi költségvetés átvizsgálva s jóvábagyva nem lesz.

Egyszersmiut Kécseyt mint bonárulót bííuvád alá belyezi, s

ellene, mint a ki az 1848 : 3. ellenére az ország alkotmányát

sért rendeletet irt alá, közkeresetet batároz. A f e 1 s t á b 1 a

e batározatot másnap egészben magáévá teszi.

Közi. 121. vagyis okt. 9. sz . ds köv. sz, P. H. 182— 184. sz.

A határozat még S z i l.-nál F. Tört. 174—180. 1. F r e y nál II. 15—
159. 1. A déleltti ülés kezdetén az elnök a benyújtott kérvényeket fel-

említvén igy folytatá : „Jelentem a háznak, miként Jellacic némely

levelei elfogattak, melyekben Magyarország törvényhatóságai és katonai

hatalmai fölött már ugy intézkedik, mint egy oly kormány- és királyi

biztos, a ki, lehet mondani, mint egy királyi hatalommal vau felhatal-

mazva. Ezen elfogott levelek mellett találtatik nyomtatásban egy irat,
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melynek alá van iivsi „Ferdinánd'' király és „Récscy Ádám" mint

minisztcrelnijk. (ivaczaj). Ámbár eddig sem az országgyléshez sem az

ország más törvényhatóságához egyenesen felségétl ily irat nem

érkezett, mindamellett ugy vélekedik a bizottmány, miként ezen nyom-

tatott leii'at, vagy nem is tudom minek nevezzem, az országnak jelen vi-

szonyaiban a ház eltt el nem titkolhafó ; következleg ez fel fog olvas-

tatni, a ház bölcs határozásától függvén a további intézkedés." A "felol-

vasás végeztével Kossuth Lajos „lelkes éljenzések közt" a szószékre

lép. „Tisztelt képviselház" úgymond „mieltt ezen ocsmány dologhoz

szólanék (helyes), engedje meg a ház" elmondania azon meggyzdését,

hogy a magyar nép kész utolsó emberig meghalni inkább, mintsem or-

szágát eltipratni engedni. Aztán elbeszéli, hogy a tiszavidéki nép t oly

lelkesedéssel fogadta, hogy abból következtetve „nem kerül bele 3 hét,

8 300 ezer ember fegyverben áll. Jöhet tót, szerb, oláh lázadás, Jella-

cic a maga irtózatosságával, s mind ezt legyözeudjük. . . . Ezen gyalá-

zatos komédiát illetleg (hosszas és kedélyes gunykaczaj), én még arról

a hajdani hires rablóról Sobriról is oly véleménnyel vagyok, hogy isten

és az emberiségnek szemérmetcssége érzete eltt még is szégyenelne

ily valamit tenni. Nincs az a bandita Olaszországban , ki el nem pirulna

önmaga eltt, ha ilyet cselekednék
;
(igaz !)," s alább megemliti, hová

vezet az, ha ily lépésekkel ki akarják irtani a nép szivébl a király

iránti kegyeletet. Az esteli ülésben a jegyz felolvassa a hiteles iratokat

t. i. Récsey levelét és a két királyi iratot okt. 3-ról „mely iratok részint

köz kaezajjal, i-észint átaláncs indignátióval, s „„gyalázat"" felkiáltá-

sokkal fogadtattak" úgymond a napló. — Visszagondolva Jellaeic szó-

törésére, melynél fogva a fegyverszünet alatt megszökött (1. szept. 29.), a

serege által elkövetett átaláuos zsarolásra és rablásra, s Perczel tudósí-

tásaira, melyekben kilátásba helyezé, hogy a bennszorult horvátok nem

sokára kénytelenek lesznek mindnyájan lerakni fegyvereiket : kétségen

kívül áll, hogy az ö, királyi biztosnak és fhadpai-aucsnoknak kineveztetése

ií közérzülea-e igen különösen hatott s azt mélyensérté, a házat pedig midn
törvényellenesen feloszlatási-a Ítéltetek, önvédelemre ösztöuzé, s az utolsó

bátor szó kimondására kéuyszerité,— ezt azonban a hongyülés annyi mér-

séklettel tévé, hogy bár onnan lámadtatott meg, honnan mindenki a tör-

vények védelmét várja, minden utógondolat nélkül semmi egyelért sem

küzdött, mint megtámadott élete és törvényei fenntartásaért. Azok, kik a

Fölséget az okt. 3. leiratok kiadására birták, midn ennél fogva a ma-

gyar nemzet ellenszegülésére számítottak, elfeledkeztek arról, hogy a

nemzet a törvényes térre fog állani, midn alkotmányát törvényben nem

gyökerez utón akarják megdönteni, s ennél fogva hasoulithatatlanul

elnyöscbb és biztosabb helyzetbe jut, mint megt imadói. A nemzet nem

feledte még el, hogy a Fölség az országgylés megnj-itásakor a horvá-

tokat lázadóknak nyilvánította, jun, 10-cn Jellaeic letételét helyeselte,

hogy a hHzi területének és törvényeinek megvédését ismételt izben
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Ígérte, s az alkotmány fenntartását még szeptemberi nyilatkozataiban is

fogadta. A nép eltt tisztelt volt a fejedelem nve, s tekintélye ersen
állott, annyival inkább, mert sok helyt azon véleményben élt, hogy szol-

gasága eltürlést't is csupán neki köszönheti. Nem sokára azonban a bé-

csi miniszterek emlékirata kétségtelenné teszi, mit addig is sokan sej-

tettek, hogy dönt körökben alkotmányunk ellen halálos csapást szán-

dékoznak mérni ; Jellacíc hivatalát vissza nyervén, a nemzet megérti,

hogy a bécsi kormány hazánk nyilt ellenségeivel tartózkodás nélkül

szövetkezik, s a bán elfogott levelezései közzététele folytán Latour
azon állítása, hog\' Jellacic-csal összeköttetése nincs, nyilvános hazug-

sággá aljasul ; majd a bán Bécsbl fegyverrel, pénzzel és cs. kir. nyilat-

kozmányokkal ellátva hazánk földére tör, rablással és zsarolással je-

lölve meg mindenütt útját, és ekkor királyi biztos küldetik ki Lamberg
személyében, hogy a magyar seregeket fegyverezze le s az ellenállásra

tegye képtelenekké , Jellacíc visszaparancsolásáról azonban még mindig

nincs szó ; st sajátkez leveleibl kitnik, hogy a szcpt. 22. nyilatkoz-

vány egészen az ö czéljai tekintetébl adatott ki. E tények minden ha-

bozást eloszlattak s kétségenkivülivé vált, hogy némelyek a királyi te-

kintély háta mögé állva, senkitl sem korlátolt kezekkel azon mködnek,
hogy míg szóval jogai fenntartásáról biztosítják a nemzetet, az alatt

tettleg nemzeti életét és alkotmányát támadják meg. A képviselház

mai határozata a végelszánás bátorságát mutatja fel, mely igaz jogaiban

bízva, többé semmitl sem riad vissza, mi által a hont megmenteni remél-

heti. Azon kényszerít szükségnek engedett, melyet Groot, (De Jure

Belli et Pacis Amstel. 1670. 877. 1) „summa necessitas" név alatt

méltányol, s mely a Hármas Könyv szerint (1. sz. XIV. czim 2.

szakasz) jogot ád az alattvalónak fegyverhez nyúlni , még királya ellen

is, bünlelenül. A támadó fél nem a nemzet volt. Ki az 184Ö. törvénye-

ket már elbb nyíltan megtámadá, az osztrák minisztérium vala (f-

leg aug. 31.) ; ki hazánk földére valóban rabló módjára beütött, Jella-

cíc volt. És ekkép a nemzet a legméltatlanabb- modorban volt kihíva

szentesitett törvényei, házi tzhelye, s harczi becsülete védésérc, s hogy

erre teljes joga van, oly kétségbevonhatatl»nnak látszék, hogy a királyi

helyettes, az uralkodó család egyik tagja habozás nélkül vállalta el a

vezérséget, s vezette táborba seregeinket azok ellen, kiknek bevallott

czéljuk volt hazánk alkotmányát megsemmisíteni s integritását aláásni.

Az ekkép megkezdett harcz okt. 7-én is megtartotta jellemét, miután a

nemzet nem uj engedmények, kicsikarását, hanem rsak szentesitett tör-

vényeinek s országos életének megóvását határozá cl, oly ellenfél irá-

nyában, kire ugyan idközben a legfbb hatalom ruháztatott, do a ki

szószegéssel megfutamodva gyztes hadaink eltt, s elfogott levelei által

tettül talpig lelepleztetve, többé a becsületes ellenség tekintélyével

sem bírt, s ugy tüut fel, mint kezdettl fogva ugyanazon kész eszköze a

királyt környez rcakcziónak, kinek tehát a nemzet a legfbb jog gya-
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korlatát át nem engedheti, ha csak ön<5rzetét levetkezni, és jogainak

eltiprására ijinnaga segédkezet nyújtani nem akar vala. — Kgyik nagy

szeren sétlenségc volt ez idszaknak, hogy nem volt oly jóravaló nem-

zeti párt, mely hathatós felvilágosításait a trón körül, s mérsékletét, meny-

nyiben szükséges volt, a képviselházban érvényesíteni akaita és tudta

volna. Az ii. n. conservativok, kik közt; az udvarnál befolyásos ésszivesen

látott arisztokráezia nagyobb része tartozott, clöblji mködésük s a nyil-

vános szereplés helyét egészen oda hsgyták, többen még képviselknek

sem hagyták magokat megválasztatni. A kik a pesti politikát a dynastia,

uz összbirodalom s az si viszonyok szempontjából nem hely^-selték, egy

lépést sem tettek, hogy annak más fordulatot adjanak, s kik márczius

eltt annyi tevékenységet és befolyást tudtak kifejteni, ugy viselték

magokat, mint a kiknek többé semmi kötelességük sincs a közös haza

irántj — sem ]?écsben sem Pesten nem voltak láthatók, jobbára ma-

gányba húzódtak vissza vagy külföldre vonultak, s indolentiájokkal

még inkább megkönnyítették a bécsi kormány politikája érvényre

jutását. Annyit azonban a conservativok múltjának igazolására ki kell

jelentenünk, hogy bár W i n d i s c h-G r á t z, H a y n a u és P a s k i e-

V i c s politikai ügynökei leginkább közülök teltek ki, mindazáltal a

legkiválóbbak és jelesbek ha elhagyták is e vészteljes idben a nemzet

ügyét, de az ellenséges kamarillának országos életünk megsemmisíté-

sére ezélzó törekvéseibe nem folytak be, söt azokat kárhoztatták. Egyik

közlönyük Jellacic betörésekor kimondá, hogy az csak legmagasabb

kegyélvezése folytán történhetik, s „büntetésre méltó állampolitika ki-

folyása, s hogy az osztrák minisztérium emlékiratát, „az absolutismus

szelleme lengi át", melynek nálunk nines jogosultsága. (A czikk Frey.-
nál U. 33— 38. 1.). S ily meggyzdés lehetett egyik oka annak, hogy

Bécset egészen oda hagyták, annyira, hogy Lamberg megöletésekor csu-

pán két egyén volt, ki dönt körökben munkásságát és életét felajánlá

:

Pálffy Mór, ki nemsokára rnagy rangot nyert, és Majláth János,

kinek szolgálatát Ferencz Károly nem vette igénybe. (Majl. II. 83. 1.).

— A képviselház okt. 7. határozatára vonatkozólag végül még azt

jegyezzük meg, hogy annak hozatalakor a legutóbbi (okt. 6.) bécsi ese-

mények fell Pesten senkinek sejtelme sem volt, s azok hire csak okt.

8 án hatott el a házba, s okt. 9-én tétettek közzé a lapok által.

Ozorai fegyverletétel. A Csapó Vilmos rnagy
nemzetrei által a siófoki átkelésnél feltartóztatott, T á c z ról

és S p n y á ról hátráló Rothés Philippovicscs. tábor-

nokok horvát csapatai (összesen 7,500 ember s 12 ágya) Per-

czel Mór ezredes felszólítására d. e. leraKJák fegyvereiket. G ö r-

g e i ezredes és Gáspár százados.

Közi. 122. (vagyis okt. 10.) és 126. sz. (utóbbik helyen Per-

czel hivatalos jelentése, mely a kitüntetettek [közt Görgeit egy szóval

Szeremlei, Magyaror, Krónikája. 16
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sem említi). Csapó hivatalos tudósítása P. H. 191. sz. v. o. (ióig.

I. 43—47. 1. Mész. Köss. Lov. 17—20. 1. — Szilágyi (F. Férf. 12.

41. 1.) és Klapka (Nat. I. 44. 1.) a napot hibásan okt. 8-ra és G-m

teszik. — Az ellenség már okt. G-án alkudozási kívánságát jelenté

Csapó eltt, ki egyelre annyit igért, hogy ha ágyúit itt hagyja, kész

visszakisérni öt Horvátországba. De majd (TÖrgeill éjjig azon tudósitást

nyervén, hogy Szil a a felöl segítségére jö, másnap ri'ggid feltétlen hó-

dolatot kiv'ánt s tolnai nemzetreit harczi rendbe állitá ki. Mire a/

ellenség megadja magát Csapónak. Ekkor jelen meg Kökény ess i,

Perczel küldötte, s a hódolati pontok megállapíttatnak. A fegyverleté-

telrl Perczel jclentéséljöl okt. 7. d. e. értesül a képviselház, s a ma-

gyar hadseregnek, Perezelnek, é^ Görgeinek, daczára, hogy ezt ama.í

agyonhallgatni akarta, s a Perczel által kiemelt tiszteknek köszönetet

szavaz, a népfelkelésrl sem feledkezvén meg, Csapó nevét azonban,

kinek az egészben legnagyobb érdemei voltak, s kinek ])arancsnoksága

alatt Ozoránál, Szilason, Sár-Kereszturon és Simontornyán összesen

13,500 ember állott, egészen mellzvén. — A horvátokat, miután esküt

tettek, hogy Magyarország ellen soha többé harczolni nem fognak, Per-

czel hazájukba útnak indíttatja. Az országgylés ebbe beleegyezett,

késbb azonban a kormány, tudtára esvén, hogy a már elbb eskü mel-

lett hazabocsátottak, ellenünk ismét behozattak, a haza felé utazókat

nagy részben visszatérítteti, s Budán, Munkácson és a Tiszaszabályozásnál

mint hadi foglyokat földmunkákra használja fel. A sereg tisztei elzárat-

tak, a két tábornokot a honv. bizottmány okt. 12-én honárulá.íi vád alá

hclyezé. — így végzdött azon hadjárat, melyet a horvát tisztek olyan

reményben kezdtek meg, hogy „a magyar minisztériumot pokolba üzen-

dik", s „lihetleg Magyarhon el fog játszatni" (Wenzel tiszt levele

P. H. 188. sz ), s melyre visszagondolva, bárki eltt is különösnek tnik

fel, ha még napjainkban is dicsekedni hallja az illyreket, hogy k gyz-
ték le a forradalomban Magyarországot! (B r 1 i c h

képvisel az ISGl.zágr. tart. gylésen P. N. 1861. 293. sz.) Az 1848.

év szén magok a horvátok sem állítottak olyasmit, st hogy a kudar-

czot szépítgessék, Roth tábornokot gyávának és árulónak kiáltották, ki

a legénységet nem fizette (hihetleg pénze nem lévén^, s apró csapatok-

ban, mellékutakon ,,barátságtalan vidékeken" (!) szántszándékkal vezette

a magyarok hálójába. (A g r. Zeit. a P. H.-b:in 1848. 213. sz.). —
Perczel okt. 6-án pöröl össze Görgeivel, kit, miután az ö tervét rosznak

állította, az örökkel minden elitélés nélkül fbe akar lövetni.

Arad városát, miutáu az okt. 4-ki felszólitásiiak nem en-

gedelmeskedett, Bcrger várparancsnok déli 12— 1 óráig els

Ízben ágyuztatja.

Feldz. i. Som. 243. 1. K l a p k, Xat. II. 146.1. Vah. III.

16. 1. Elz nap levelet küldött Berger a városba, követelvén a ma-
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gyarok kezében lév 6 ágyú kiadatását, a honvédek közé állott sorka-

tonák visszaküldetését s Máriássy csapatának kiutasíttatását a vá-

rosból. (P. H. 18G. sz.)

A ráczok elnyomulásának és dulásának hírére a sze-

gedi népfülkelés Sz reg felé vonul, s itt miután az elre

küldött fegyverekbl 150 elsikkasztatott, több szerbet legyilkol.

Majd azon hirre, hogy egy szerb csapat Ki k i n d a fell nyomul

Szeged ellen, visszafordul, s megtudván, hogy Szregen a ráczok

három magyart megöltek, a városbeli rácz lakosokat rohanja

meg, s rajtok embertelen kegyetlenkedést és rablást követ el.

P. H. 193. sz. V. ö. Függ. II. 63. 1. (hol ez esemény igen körül-

ményseen tárgyaltatik, belevonatván a sept. 25-ke alatt említett ü kör-

csorda szereplése is).

ASzent Jánosról elnyomuló szerbek mintegy ezerén

Zichydorfot megtámadják, de a Verseczröl érkezett

katonai rségtl és nemzetröktl ágyulövésekkel fogadtatván,

csakhamar visszaverettetnek.

P. H. 193. sz.

Október 8. Yasárnap.

A képviselház, Kossuth indítványa szerint, addig

míg az ország normális állapota visszatértével törvényes kor-

mány nem alakittatik, az ország teljhatalmú kormányával a

honvédelmi bizottmányt ruházza fel, s elnökké, kire a tagok

mködési körének megszabása is tartozik, Kossuth Lajos kép-

viselt rendeli. E határozatot másnap a fels tábla is ma-

gáévá teszi. Y. ö. szept. 28.

Közi. 122. 123. 132. sz. Szil. Forr. Tört. 182—185.1. A kor-

mánynyal felruházott testület eleintén „honvédelmi választmány", „hon-

védelmi bizottmány", „országos honvédelmi bizottmány", „a király s

haza nevében az országgylés által választott honvédelmi bizottmány"

stb. ne\eken felváltva nevezte magát, ez utóbbi néven fleg, midn tiszti

kinevezésekrl volt szó Ezek eleintén így vezettettek be: „A miniszter-

elnök helyett Nádor s kir. helytartó utólagos jóváhagyása reményében

ezennel kineveztetnek." (Közi. okt. 6. sz.)vagy: „Miniszterelnök

távollétében a honvédelmi bizottmány által utólagos jóváhagyás reménye

alatt kineveztettek" (Közi. okt. 9. sz.). Okt. 8. után már csak igy

:

16*
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„Utólagos jóváhagyás reményében kineveztetnek." Deczember elejétl

kezdve pedig csak egyszeren: „Kineveztetnek."' — Késbb a tes-

tület megállapodott a legrövidebb „honvédelmi bizottmány" kifejezés

mellett. Kossuth a fentebbi ülésben kormányelnökké választatván, arra

kérte a házat, hogy a bizottság esak három tagra redukálva neveztessék

ki, vagyis az elnökön kivül lenne még két tag. A ház ezek egj'ikeül

N y á r y t kinevezé s mellé még P á z m á n d y t ohajtá, kihez Nyáry is

ragaszkodott. A diplomata Pázmándy azonban kijelenté, hogy a tábor-

ban némely politikai fontosságú tekintetek adandják elö rövid idn ma-

gukat, s ö még ma oda akar menni. Különben is ö a törvényhozó test

elnöke, és „kimondom nyíltan, hogy ezentúl menni nem akarok!"

Ajánlja maga helyett Perényit. Ekkor azonban Nyáry visszalép a triumvi-

rátus eszméjétl s óhajtja, hogy a bizottság maradjon mint eddig 10

tagú, Kossuth elnöklete alatt, a ház pedig mondja ki, hogy „miután

Magyarországban más konstituált hatalom nem létezik mint a ház, e ház

kormányoz a maga küldöttei által," egj'ébként nem vesz részt a bizott-

ságban. — Xov. 26-án elhutároztaték, hogy a honv. bizottmány elnöke

és tagjai az elbbi miniszterek számára rendelt fizetést húzzák, de a

honv. bizottmány tagjai kijelentetlék, hogy nem akarják mago-
kat minisztereknek tekintetni, s a miniszteri fizetést el

sem is fogadják. Kossuth hasonlókép kijelenté a háznak (decz. 19.),

hogy azon 2 ezer p. frt havi pótlékdijt, mely a költségvetésben a minisz-

terelnök számára van kitéve, semmi esetre sem fogadja el. Ekkor tehát

elhatároztatik, hogy „a honvédelmi bizottmány azon tagjai, kik az

ország kormányzásában folytonosan tettleges részt vesznek, a niini.szteri

fizetéshez alkalmazott napidijakat húzzanak", melybe a havi pótdij mel-

lzésével a képviseli fizetés is betudassék, — egyszersmind kijelenté a

ház, hogy a honvédelmi bizottmány a ház kifolyása, s azt nem akarja

oly nem felelsségre szoritani, mint a minisztériumot ; ezzel azonban

a nemzetgylés a parlamentari.s felelsség elvét elejté, miután oly kor-

mány, mely önmagának felels : diktátorság. De bár mint nyilatkoztak

is a ház eltt a honvédelmi bizottmány tagjai, tiltakozván a miniszteri

nevezés ellen, a bizottság egyes osztálj-ai mégis felvették s tényleg hasz-

nálták hivatalosan is a „minisztérium" kifejezést. Eltekintve a hadügy-

miniszterségtl, mely mint láttuk (szept. 11.) törvényesen maradt fenn,

olvashatni rendeleteket „pénzügyminisztérium" (K ö z 1. decz. 22. sz.)

„vallás és közoktatási minisztérium" (u. o.), „igazságügyi minisztérium"

(P. H. 226. sz.), „kereskedési minisztérium" (Közi. 174. sz.) stb. fel-

iratokkal. A tárczák Levitschnigg szerint november (Lev. I. 245. 1. s. ö.

II. 4. 1.) közepén igy osztattak vala ki : bel : Nyáry, pénz": Kossuth
(Duschek\ igazság : S z e m e r c, kül : B a 1 1 h y á n y Kázmér, rendr :

Madarász László, had : Mészáros, kereskedés : P u 1 s z k y Fe-

recz, ki deczember végén Budapestrl külföldre menekült. Mindezen

osztályok azonban kevés önállósággal mködtek, miután Kossuth, bár
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magának egy külön kormányelnüki osztályt rendezett bo (ennek hiva-

talnokai névsora Közi. 182. sz.) mindenik osztály ügyeibe intézölcg

avatkozott be, s október elejétl kezdve 1849. ápril végéig a kormány-

hatalmat saját kezeiben összpontosította, miközben a veszély nagysága

érzete alatt fölcg a hadsereg elállítása és szervezése körül valóban bá-

mulatos tevékenységet és óriási eredményeket fejtett ki. Hatalmi korlát-

lansága azonban némely keblekben eleitl fogva aggodalmakat szült.

Fcbr. 8-án végre Halász képvisel indítványozá a házban, hogy a

miniszteri tárezák osztassanak ki, s Kossuth a bizottmány eddigi eljá-

rásáról adjon számot. Ez indítvány tárgyalása febr. 26-ra halasztatott,

midn a ház tetszését megnyeré, a kormányelnök azonban végre is ki-

tudta vinni, hogy miután a kormány rendezése „pártszakadást" idéz-

hetne el, az indítvány mellztessék. — Az egyes miniszteri osztályok

s az alsóbb hivatalok eddigi szei'kezetökben és hivatalnokaikkal marad-

tak változás nélkül, s a mhiisztériiira visszalépése után önként és kész-

séggel rendelték magokat alá a houvédf-lmi bizottmánynak. Csupán az

eddig Bécsben székel, u. n. „külügyminisztérium" tagjai jutottak igen

sajátságos precair helyzetbe. Okt. 4-éu királyi rendelet jelent meg R é-

csey ellenjegyzésével, melyben Pulszky az államtitkári további

hivataloskodástól felmentetik. Pulszky ennek következtében Pestre jött.

Itt azonban a honv. bizottmány okt 11-röl meghagyja neki, hogy mi-

után a királyi fölmentésnek azon alaptalan állitás szolgál indokolására,

mintha lemondását benyújtotta volna, a mi pedig nem történt meg,

nem tekintve a legfölsöbb rendeletre, menjen vissza Bécsbe S hivatalát

tovább is folytassa, s „mindazon tisztviselket a külügyminisztériumnál

és erdélyi kanczelláriánál, kik a haza s alkotmányos szabadság iránt

rokonszenvvel nem viseltetnek, utólagos jelentés föltétele alatt tüstént

elmozdíthassa." (Ah. biz. rendelete Közi. okt. 12. sz.). Pulszky távol-

létében az államtanácsosok fenntartották a királylyal való elbbi összeköt-

tetésüket, így Mészáros hadügyminiszter fölterjesztésére a Fölség okt.

17-én két királyi rendeletet jegyez alá, melyben a sorezredekhez kü-

lönböz egyéneket tisztekké nevez ki, elléptet és nyugalmaz. (A kir.

rendeletek Közi. 141. vagyis okt. 29. sz.), Okt. 22-röl Bartal György

államtanácsos küld a hadügyminisztériumhoz ujabb királyi rendeletet,

melyben a Fölség okt. 17-rl M o 1 1 i n á r y Károly csajkás csapatbeli

rnagyot magyar nemességgel ruházza fel díjmentesen. (A rend. Közi.
143. vagyis okt. 31. sz.) A „külügyminisztérium" további történetét

a következ jelentés foglalja magában :

„ A magyar külügyminisztériumnál lév álladalmi tanácsosok az

országgylési elnökségnek. Herczeg Eszter házy leköszönésével és

Pulszky álladalmi altitkárnak Bécsbli eltávoztával, mi alólirtak kö-

telességünknek tartunk : e miniszterségnek törvényesen kiszabott foglala-

tosságait szakadatlanul folytatni, nemcsak, hanem a legújabb bécgi ese-

mények következtélien, midn jelesül S z i r m a y, R a g á 1 y i és Hetyei
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országgylési követeknek letartóztatásuk értésünkre jött, az ország által

szerzett fegyverek téritvény nélkül lefoglaltattak, és Vargha titoknok,

hivatalos szállásának lepecsétlése mellett, hadi személyek által elfogatott,

— minden erélyc?séggcl föllépni, miután pedig a hadi parancsnoksághoz

intézett leveleink siker nélkül maradtak, egyenesen (ifclségének sérel-

meinket elterjeszteni.

Mieltt azonban felsége kegyelmes válaszát vennénk, f. h. 12-én

W i n d i s c h-G r ii t z hcrczegnek abbeli határozott rendelése adatott

tudtunkra, hogy minden hivataloskodással azonnal felhagyván, mi két

alólirottak 24 óra alatt IJécsböl távozzunk ; midn pedig törvényes állá-

sunkat, az épen függben lév számos hivatalbeli tárgyaknak, nevezete-

sen életkegj-elcmért beadott 12 folyamodásnak sürget voltát és e rész-

beni személyes felelsségünket ak aránk kifejteni, nemcsak minden

értekezés tlünk megtagadtatott, s/ít Bécsváros kapitánya katonatisztek

kiséretébcn, a volt két kanczellária épületébe rendeltetvén, ott minden

hivatalos szobákat és szekrényeket elzárt, lepecsételt, és minket a többi

hivatalnokokkal együtt kiutasított ; Gordon generális pedig nekünk

röviden olykép válaszolt, hogy tlünk semmi óvásokat avagy nyilatko-

zatot nem fogadhat el, hanem egyedül arra int, miszerint a vett utasi-

táshoz pontosan alkalmazzuk magunkat.

Ily helyzetben minden további kísérletünk foganatlanságáról meg-

gyzdvén, személyeinket pedig veszélyeztetve látván, nov. 13-án Bécs-
bl minden ingóságunk hátrahagyásával elutaztunk és még utunkban

is több akadályt szenvedvén, csak másnap érkezhettünk honunkba ; mit

ezennel az országgylés elnökségének tisztelettel bejelentünk. — Kelt

Sopro nban nov. 20. 1848. Bárt al György, Platthy Mihály."

(Közi. 172. sz. P. H. 22.. sz.)

A honvédelmi bizottmány az országbeli wárpa-

rancsnokoknak „a király és nemzet nevében" megrendeli, hogy

hségük és engedelmességi készségeik felül hozzá 7 nap alatt

Írásbeli nyilatkozatot küldjenek s a hármas szint a várakra

kitzzék, ellenkez esetben hazaárulóknak fogván tekintetni.

Közi. 121. sz. — Arad mint láttuk (okt. 3.4. 7.) oly maga-

viseletet tanúsított, mely a jövre nézve minden kétséget kizárt, s a kor-

mánynak már elzleg nyilvánitá, hogy mint „császári osztrák birtok",

„nemleges" akar maradni, a pártharczba nem elegyedik, a megtámadá-

sok ellen azonban utolsó emberig fogja védelmezni magát. Temesvár
még határozottabban nyilatkozott, a mconyiben E. u k a v i n a parancs-

nok az ok. 3. leirat értelmében a város területén kihirdette (ok. 7.) az

ostromállapotot s a haditörvényszékeket, (R. hirdetménye P. H. 190.

198. sz,) s okt. IG-án az rség nevében kinyilatkoztatta, hogy „Temes-

várat, mig az átalános züi'zavar teljesen rendbehozva nem lesz s az ers
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nem kényszerít törvényekre alapított kormány helyre nem állíttatik,

senkinek át nem adjuk, senkitl parancsot el nem fogadunk, hanem ezen

fontos ersséget a fejedelemnek és dynastiának" tartjuk meg. (V. ö. okt.

2b.). Eszéken melynek állapotát fentebb (aiig. 31.j már érintettük,

J ó \ i c h a hó közepén kitzte a három szint. Pété r-V áradon
Beöthy Hentzit elmozdi:á a várparanesnokságtól s rizet alá téteté.

(P. H. 201. sz. Függ. I. G98. 1.) és bár Blagoevich hadikormányzó

az okt. 3. leirat vétele után kijelenté, hogy „Kossuth tulfeszité a dolgo-

kat", s „a császárnak" kíván engedelmeskedni, (bvebben Közi. 132.

sz.) mindazáltal okt. 15-én a vár falain már nemzeti lobogó lengett,

minek örömére a kormány Pl.-nak köszönetet, a Dom Míguel és Este gya-

l(»goknak pedig a várban két heti íngyenzsonldot határoz. L í p ó t v á ron

Jeszcnák János kormánybiztos erélyes fellépése folytán, ki az oláh ha-

tárröket a várból eltávolítá, okt. 13-án tzték ki a három szint. Mu n-

k á c s o t I. okt. 21. Komáromot 1. okt, 5.

A thomasováczi szerbek Zsigmond íalvát To-

rontálban éjjel megrohanják. Millutinovics rnagy
honvédéi meglepetve futnak, s a falu népe az ellenség véres ke-

gyetlenségének áldozatául esik.

Közi. 126. sz.

H u n y a d megyében Rákösd lakosai R i e b e 1 rnagy
ellenök küldött osztrákjait visszaverik.

K ö v. E. T. 89. 1. Riebel rnagy Hátszegen azt a szerepet

vitte, melyet Urbán Naszó don, t. i. a magyar falvakat lefegyve-

rezni, az oláhokat a felkelésre szervezni törekedett. (Bvebben Közi.
159. sz.) azonban Kvári szerint kevesebb pusztítást engedett meg mint

llrbán. (M í n d a z á 1 1 a 1 ö. Ö. okt. 1 8).

Október 9. Hétf.

A szerb nemzeti gylés Karloviczon Raja-

cicnak és a fbizottságnak (1. máj. 15.) eddigi mködéséért

elismerést szavaz, s a megérkezett S u p 1 i k á c z tábornokot

felhívja, hogy álljon az ügyek élére s vegye át a fvezérséget,

ez azonban kijelenti, hogy mig hivatalában megersítve nem

lesz s legfelsbb helyrl utasításokat nem nyerend, addig csak

mint cs. tábornok idzhetik s mködhetik szülföldén. E nagy

kedvetlenséget szült nyilatkozata után teljhatalom adatik Raja-

cic-nak a kormány vezetésére, nemzeti pénzjegyek kibocsátására,
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a magyarokkal alkudozásra s az osztrákkormányuyal való viszo-

nyok elintézésére.

Sci'b. 211. I. (a nap nem egészen biztos). I. lu. (200. 1.) irja,

hogy Stra'imirovic szept. 9. (21)-éii szökött meg Karloviezból, s hogy

(204. 1.) Rijacic szept. 25. (okt. 7)-re hirdette ki a gylést, a mikorra

Suplikácz megérkezett ; a gylés összeülése napjául azonban szept. 9.

(21)-et ir, hol a hónap nyilván el van tévesztve. Sajnos, hogy a kü-

lönben használható könyv számos ily leirási hibáktól hemzseg! — Sup-

likácz ez tán körutat lesz a Bácskában és liánságban vérei közt, kik

rajongó lelkesedéssel fogadják, melyre csak az hatott htölcg, hogy min-

denütt „a császár nagylelkségét", a „császár" irányában köteles hsé-
get hirdeti, melylyel a lázongás ö s s z e n e m f é r. Ez alkalommal

a végvidékieket rávette, hogy a határrendszerbe visszatérjenek. Stratimi-

rovió-tól pedig egyidöre vgy szabadult meg a diktator-érsek, hogy a

tüzes vér ifjat diplomatiai megbízásokkal küldte fel Ollmtzbe, hogy
ott nemzete érdekein mködjék, s mindenekeltt jiénzt. fegyvert és sza-

badalmakat sürgessen, A pénzjegyek ,.a szerb nemzet kezességére", nem-

zeti nyelven, Suplikácz aláírásával bocsáttattak ki. (A gr. Zeit. P. H.

225. sz. hol egy 5 forintos utalványról van szó\ forgalm ik azonban

csupán a fölkelés helyére szorítkozott, s már Rukawina is betiltá a nemzeti

jegyeket. (P e s t. Zeit. P. H. 242, sz,) Forradalom után azonban a

bécsi kormány e jegyeket névszerinti teljes értékkben beváltotta s e

czélból Trifunácz pénzügyi biztost küldte le Z i m o n y b a, hol

1849. decz. 13—1850 febr. 12-ig tört(Mitek a beváltások. (Trif. hird.

Samm 1, Anh. 48. l).

Bácskában Fekete heg y-nél a székely honvédek az

ágyuk ellen támadó szent-tamási szerbeket visszaverik.

Közi. 129. sz.

Október 10. Kedd.

A képviselház Kossuth iuditváuya szerint megren-

deli a honvédelmi bizottmánynak, hogy a külföldön lév magyar
katonaságot hivja haza, továbbá megparancsolja, hogy a hon

határain kivül tartózkodó magyarok, miután most reájok szük-

sége van a nemzetnek, akár birtokosok akár nem, 15 vagy, (a

mennyiben az osztrák birodalom határain tul lennének), 30 nap

alatt haza térjenek, s meghagyja a kormánynak, hogy azon

480 olasz foglyokról, kiket a bécsi kormány „javíthatatlan

rendzavarás! hajlamaikért*' minden ilélet nélkül Szegeden tart

elzárva, miután a szegedi ^árra cgyébb czélból vau szükség, „a

I

I
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szabadság alapján" intézkedjék. Ezen kivül utasítja Móga
vezért, hogy J el 1 a c i (5-o t Ausztriába is Üldözze, köszönetet

szavaz a bécsi országgylésnek a Magyarország ellen kiindított

seregek átjöbetésének megakadályozásáért, tudatván vele, hogy

Jellacic üldözése „csupán a baráti érzelmek viszonzásából'' ered,

s végre kijelenti, hogy „a nádor legveszélyesebb pillanatban

hagyván cl a tábort, a milyen nagy volt azon remény és biza-

lom, mely hozzá a magyar nemzetet kötötte, azon tette által

megszakadt s hogy a nádori széknek ekénti megürülése kö-

vetkeztében az ország kormányzása iránti intézkedések annak

idejére halasztatnaU."

Közi. 124. vagyis okt. 12. sz. P. H. 184. 185. 192. sz. A ha-

tározat Freynál is II. 159— 161. 1. Ezen határozat alapján történt

hogy Kossuth az Olaszországban szolgáló magyar katonákhoz felhívást

intézett, hogy siessenek hazájok védelmére, Kadeczky azonban idegen

tisztekkel rakta meg a magyar ezredeket, halált szabott a felhívás ter-

jesztire, s annak sikerét meg tudta hiusitaní. (Bvebben Függ. I. 611. 1.

és Frey) V. ö. decz. 21.

A honvédelmi bizottmány kiáltványa az erdélyi

oláh néphez. A magyarok ujabban testvérileg megosztották min-

den szabadságukat az oláhokkal, kik ha szenvedtek is régi id'í

óta, ennek okai „a királyt környezett tanácsosok... kik a ma-

gyarok felett is kiterjesztek a szolgaság pálczáját." Ugyanezek

„láziták" fel a többi testvér népekkel együtt az oláhokat a ma-

gyarok ellen, oly czélból, hogy a magyar megtöretése utána

többi nemzeteket is újra leigázhassák. A magyar azonban vala-

mint Jellacic hadán ert vett, ugy le fogja gyzni és megbünte-

tendi a fellázadt oláhságot is ; azért a kinek élete és vagyona

kedves, 8 nap alatt a törvényes rendhez és engedelmességhez

visszatérjen.

A kiáltv. Köv.-nál Okm. 89.1.

Kolosmegyében Bárén az oláh felkelket a V a y királyi

biztos által kiküldött nemzetörök és honvédek megrohanják, s

miután köziilök mintegy 10-et elejtettek, szétkergetik.

Közi. 133. sz. F ü g g. II. 128. 1. A felkelk fnökei B r a t e r-

n a i (Tyivorán) Sándor mezségi praefect, és S i m o n i c z tribun ez al-
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kálómmal elfogattak, s okt. 13- án Kolozsváron rögtön törvényszékileg

kivégeztettek. (Közi. 134. sz.)

Sopronracgyében Neme s-K éren Pethe nemzetr, f-

hadnagy és P a r 1 e k V i c s sorgyalogsági fhadnagy (összesen

3?)ö ember) a liaza felé vonuló túlnyomó erej horvát tábort

Löv fell megtámadják. Egy negyedórai tüzelés után a kaszás

nemzetrök meghátrálnak s az egész magyar csapatot rendetlen

szaladásba keverik. A horvátok Lövt felgyújtják s a szomszéd

falvakat kirabolják. Másnaj)

Október 11. Szerda.

A magyar csapat ész nélküli támadását ismételi, minek kö-

vetkeztében teljesen szétveretik s a horvátok a visi hogy tövében

fekv falvakat (Z s i r a, S a 1 a m o n f a, V i s és G y a 1 ó k a)

feldúlják és elpusztítják.

P. H. 197. sz. Ellenben Reissig és Szél kormánybiztosok

okt. 11-röl igy írnak : Ók a vasmegyei maradék nemzetrséget és a nép-

fölkelést Szombathely és Kszeg közt alították fel, oly czélból, hogy

a Cs e 11 r e g vidékét megszállott s Móga csapatai által megtámadott

horvátoknak (8 ezer ember Tódorovich alatt) útját állják. Okt. 11-én

e^y pár órai távolságban ágyumorajt hallottak és felgyújtott falvak füst-

jeit szemlélték, s csakhamar azon tudóaitást vették, „hogy Móga tábor-

nok erejének ogy része az ellenséget, melyet tegnapeltt (okt. 9.) némely

sopronmegyei nemzetörök és 120 föböl álló Ernöezredbeli sorkatonák

siker nélkül támadtak meg, mai napon 11. óra tájban megrohanta s egy

részét megsemmisítette, a másikat megszalasztotta, egy részét pedig el-

fogta. Ezeknek megértésére táborunknak lelkesedése és barezvágya

annyira növekedett, hogy a népet már többé a táboi-ban megtartani lehe-

t tlenné vált, el kellett tehát ket gr. Zichy lleruiaunuk vezérlete

alalt az ellenség felkeresésére bocsátani . . . Ezen kivül van megyénkben

még egy tábor, melyet Vidos József vezérel, ezen táborban Batthyány

Lajos gróf nagy erélyességgel mködött, nagy elszántsággal lelkesité a

sereget, ki azonban mai napon szerencsétlenül járt, mert midn nemzet-

reinket Hegyfaluból az ellenség ellen vezette és földabroszát zse-

bébl kihúzta, lova megijedt s vele együtt elesvén, keze kitörött." (A

jelentés, mely okt. 14-én a képv -házban felolvastatott, Közi. 128. sz.)

V. ö. okt. 12.

A honvédelmi bizottmány Görgci Arthur ezredest az

osztrák határszélre a parendorfi magyar táborba küldi, szinleg
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a fvezér rendelkezése alá, valósággal pedig a M ó g a altábor-

nagy lelkületének kipuhatolása a netalán áruló szándékának

meghiúsítása végett.

G- ö r g. I. 88. 1. Görgei okt, T-én neveztetik ki ezredesnek (Közi.

122. sz).

Október 12. Csütörtök.

K a r g e r alezredes Zichy Manó és Kovács Zsigmond

rnagyok (összesen 1,800 ember) T o d o r o v i c h tábornok se-

regét d. e. 11 órakor Horpács és Salamonfa közt Sop-

ron megyében megtámadják s hátranyomják, d. u. 4. óra tájban

azonban a túlnyomó erej ellenség ágyutíize elöl a magyar

sereg visszahúzódik, de majd Vidos nemzet örvezér s hadpa-

rancsnok 3 uj zászlóaljjal C s e p r e g alá érkezvén, ennek hirére

az ellenség Pereszny ére, az erdkbe, s innen másnap Kösz e-

g e n keresztül Ausztriába szalad. Veszteség részünkön 5 halott

s 4 sebesült, az ellenségnél 200 halott, sok sebesült s 38 fogoly.

Közi. 133. sz. P. H. 194. sz. V. ö. okt. 11. jegyz.

Október 13. Péntek.

Puchner nagyszebeni hadparancsnok az Erdélyben
lév ezredeknek megrendeli, hogy rajta kivül senkitl se

fogadjanak el rendeleteket. V. ö. szept. 27.

Közi. 91. 1.

A Z i c h y d r fi magyar rség Aranyi huszár százados

vezérlete alatt a végvidéki határsánczokban táborozó túlnyomó

erej szerbeket megtámadja s 1 1 1 a n c s a falun tul kergeti.

Veszteségünk 2 sebesült, a szerbeknél 30 halott.

P. H. 193. sz.

A Csurognál átkelt szerb felkelk (3 ezer ember) Tö-

r ö k-B e c s é nél Csuha alezredes és R o h o n c z y rnagy
rségét (ezer ember s 2 sajka-ágyu) korán reggel megtámadják

s a város falai közé szorítják. Az ellenség már tüzet vet a há-

zakra s az utczákon a nk és gyermekek öldöséséhez kezd, mi-

dn a lakosok csatlakozásával ersbödött rség újból rajok
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ront a haramiákra, kik egy órai kölcsi5nös mészárlás után meg-
szaladnak, azonban az Becsérl érkez Damjanics rnagy
(3 zászlóalj) szemben találván ket, küziilök sokat legyilkol, sokat
pedig a Tiszába szrit. Az ellenség kezére miiködö F r á n y o v a

felgyujtatik.

A F ü 1 d V á r ról elnyomult szerbek (3 ezer ember s 8 ágyú)
Fach ezredest (9 század gyalog, 2 század huszár és 4 ágyú)
0-Be sénél megtámadják s két izbeu visszaverik, végre azon-

ban az ó-becsei nemzetrökkel ersbödött magyar csapatok Föld-

várra visszakergetik az ellenséget. Veszteségünk 7 halott s 7

sebesült. Másna])

Október 14. Szombat.

riquetti százados a Nagy-K iki n dá t megszállott

végvidékieketa város eltt támadja meg, de majd belátván, hogy

csekély erejével sánczaikból ki nem verheti, mintegy 20 sebesült

veszteséggel, T o r d á r a visszahúzódik. E közben N a g y-S á n-

dor rnagy, ki okt. 13-áu a szerbek közeledése hirérc 300

fnyi lovasságával N.-Kikiudáról északra kivonult, a szomszéd

helységekbl idközben összegyjtött néhány száz felkelvel

ersbödve, a nélkül, hogy Piquettit elre értesítené, Nagy Tc-

r e m i a fell a városra tör, ennek déli szélén azonban a végvi-

dékiek és Piquetti (ki Nagy-Sándor embereit ujabb szerb csapat-

nak vélte) gyilkos ágyutüzétl visszaveretik, midn a kikindai

ráczok leshelyökbl eltörvén, futó emberei közül töljb mint

150-et leöldösnek. Estére a szerl)ek önként elhagyják sánczaikat

8 Thomasovácz irányában visszahúzódnak. Nagy-Sándor

pedig okt. 15-én az áruló várost nagy részben flégetteti.

K I apk. Nat. 11. 40—43. 1. S e r b. 222. 1. Közi. 134. 130.

sz. P. H. 190. 192. 194. 198. 202. sz. L o v. I. 106. 1. Vali. III. 131.

1. A szerbek hadjárati terve volt, hogy azalatt mÍ2: J c 1 1 a c i é rlunántul

nyomul Pest felé, ök a Duna bal partján fognak támadólag mködni,
mely czélra els dolognak tárták 0- és Tör k-B e c s e mintszintén

N a g 3'-K i k i u d a elfoglalásával a Bácska és Bánság közt elvágni az

összeköttetést s Temesvárra támaszkodva a magyar hadseregnek háta

mögé kerülni. E terv az okt. 13. és 14. szerencsétlen kezdeményezéssel

meghiúsulván, a szerbek egyideig nem mertek tenni ujabb támadásokat.

Beöthy ez idközt alkudozási kísérletekre forditá. Rajacid egyideig ugy
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tett, mintha szivén feküdne a béke ügj'e, noha követeléseit igen magasra

csigázta. Béci eleste után azonban világosan elárulá, hogy a kiegyezke-

dés nincs szándékában <V. ö. nov. 9).

A képviselház a Bécs gyániolitására rendelt ma-

gyar hadsereget (v. ö. okt. 10.) miutáu „ugylátszik, hogy az

osztrák nemzet, seregeink segélyével élni nem akar", a magyar

batárra visszatérni parancsolja. Kossuth kormányelnök ez

alkalommal tartott beszédében eladja, hogy a Fölség okt. l-re

„egy kombinált terv szerint*' kilencz fell akarta hazánkat meg"

támadtatni. A támadók ezek : Arad vár, T e m e s vár, G a 1 1 i-

c z i a, 1 1 m ü t z tája, J e 1 1 a o i c és A u e r s p e r g, M a y e r-

hofer, Nugent, Urbán s az erdélyi oláhok.

Közi. 126. sz P. H. 188— 190. sz, A határozat még F r e y-

iiál II. 162— 165. 1. S z i 1. F. Tört. 188. 1. — A magyar sereg a ház

okt. 10. határozatát vévén, az elöhaddal (Ivánkái Brnckot Auszt-

riában megszállotta. Bécsben ezalatt a felkelés tényezi között rendkivül

nagy zavar uralkodott. Auersperg 10 ezernyi serege a Marchfelden tábo-

rozott s a birodalmi gylést hódolatra szólitá fel. Ez, V a r g h a István

tudósítása szerint „minden intézkedésekre a Gemeinde-Auschusst
hatalmazta fel s határozatait ellegesen is magáéinak vállalta el.^ Az
Auschuss azonban „nem érezvén magában elég ert, hogy a magyar
sereg segélyül hivassék, ei iránt az országgylési bizottmányhoz járult."

Jellacic ezalatt szintén szorongatá a székvárost s ennek a birodalmi

gylés, okt. Ití-áról a következket irá : „Kegyelmességed a béke ehö

feltételéül mondja azt, hogy a magyarok ne lépjék át az osztrák hatá-

rokat, s ugy vélekszik, hogy eziránt csak az országgylés tehetne lépé-

seket. Az országgylés nem hivta be a magyarokat, s épen oly kevéssé

parancsolhatja ki. A magyar országgylés jelenté nekünk, hogy a ma-

gyar tábornak parancsot ada Kegyelmességedet üldözni, s csak akkor

állani meg, ha Kegyelmességed le van fegyverezve. Az országgylés an-

nálfogva ismétli, hogy békére más eszközt nem lát, mintha Kegyelmes-

séged seregével visszavonul hazájába.^ stb. (A levél P. H. 193. sz.).

Látni való, hogy az osztrák nemzet egyátalában nem utasitá vissza a

magyar segélyt, de ennek részére határozottabban nem nyilatkozhatott

oly idben, midn ellenségtl volt körifogva s idnyerés tekintetébl

követségei a császár eltt és Jellacic-nál béke felöl alkudoztak. — Kos-

iíuth ezután személyesen a táborba indult s az ö felelelsségére hadaink

átlépték a határt, (mely tényre a képviselház utólagosan semmit sem

határozott P. H. 211. sz). Ugyanis okt. 16-án a magyar csapatok Bécs

felé mozdultak elre, de éjjel ismét visszahúzódtak. Okt. 17-én a Bruck-

uál álló zászlóaljakat ellenséges lovasság háborgatta, mely azonban a
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uiiéiiik kartácslövéseire visszavonult. 1 7-én a lajthai liidat a honvédek

szétrombolták s a vaspálya sineit felszaggatták. 21 -én táborunk ismét

megindult Bécs felé, mintegy két méitfóldet haladván, az ellenséges el-

véddel rövid ideig tartó ágyúzásba bocsátkozott, másnapra pedig a ma-

gyar határra ismét visszahúzódott. (lOl. sz. V. ö. Görg, I. 58. 8 köv. 1.)

Azon nyilatkozat, melyet okt. 14-éröl a magyar sereg a bécsi nemzetöri

fparancsnoksághoz intézett, olvasható P. H. 19 6. sz. — Az okt. 1.

„kilencz támadás", melyrl annak idejében oly sokat beszéltek, s mely-

rl Kossuth annyiszor irta, hogy „terve a nádori irományokban megtalál-

tatott", bár alapeszméjében az akkori tények által igazolt vala, résuletei-

ben a történelmi igazság világánál mint ködkép foszlik szét.

A ho 11 véd el mi bizottmány tudatja az országgal,

hogy „egy bizonyos S i m u n i e h nev ember, ki magát G e n e-

r a 1 nak nevezi, hivatkozva valamely rendeletre, melyet a ma-

gyar kormánytól soha sem kapott'', S á r o s megyébe, minden

hadüzenés nélkül „rablóként" beütött. tehát vagyonával és

minden társaival együtt „közprédául jelöltetik ki"', ellene a fels

megyékben népfülkelés rendezend, melynek vezérévé P u 1 s z ky

Sándor alezredes van kinevezve. Öimunich fejére 100 ezüst

forint s csapata minden egyes tagjaira 20 ezüst forint jutalom

tzetik ki. V. ö. okt. 28.

Közi. 124 vagyis okt. 16. sz. P. II. 189. sz. Simunich sáfos-

megyei betörését valamennyi forradalmi munka megemlíti. A „Függ.
Harcz" (l. 593.1.) e tárgyban igy ir. „Simunich tábornok október

elején néhány zászlóaljjal Szepesmcgyébe íjobban Sárosba) tört, s Bárí-

fáig haladt, pár nap múlva azonban i^mét kitakarodott az országból. E
gyors távoztának az volt-e oka, hogy a dei'ék szepesi népet felfegyver-

kezve s ellenállásra készen találta? vagy mivel más parancsokat vett az

iij fvezértl, bizonytalan." — Azonban egykorú hiteles tudósitásokból

kitnik, hogy Simunich Sárosba (vagy Szepesbe) egyátalában nem tört

be. A tényállás ez: Okt. 12-én Eperjesen a megyei bizottság renu-

kivüli ülésében az alispán elterjesztette, hogy „hiteles magán tudósítás

folytán értésére esett, hogy Hartmann nev német gyalog ezred a szom-

széd (lallicziából e megyébe beütni készülvén, f. h. 14-én Bártfa vá-

rosába száliásoland." A bizottság „a netalán bevonulandó ezred" pa-

rancsnokának tudtul adatni határozza, hogy katonái mint ellenség fognak

tekintetni. Ugyanaz nap esti 10. órakor az alispáni hivatalhoz „sürgöny

utján érkezett Simunich vezérrnagynak felszólító levele, hogy miután

ö.... Magyarország fels részébe bevonulaud", a megye csapatai élel-

mezésérl gondoskodjék. „E felszólítás rögtön közöltetett Irányi Dá-

niel körünkben mköd kormánybiztos úrral, ki ezt sür.;öny utján az
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országos kíjnnányiiak haladéktalanul átküldte." stb. (Vidéki tudósitás

Eperjes. Okt. 13-rúl. Közi. i. h.) Ezután a sárosmegyei bizottság okt.

13. és 14-röl Eperjesen tartott ülésébl egy harczra szólitó felhívást

formulázott „Sárosnak lelkes fiaihoz", melyben ket élelmiszereiknek

az ellenségtl való megvonására és Simunich ellen fegyverre szóllitja.

Azonban már 14-én megérkezik „Simunich altábornagynak, mint a beütni

szándékolt hadsereg hadiparancdnokának arról értesít levele, hogy a

közbejött viszonyok (eingetretenc Verhaltnisse) miatt jelenleg Eperjesen

keresztül Magyarországba be nem vonuland." A levél, melybl

e tudósítást vesszük , igy kezddik: „Azon vész, mely a gallicziai sereg

berohauási szándékával oly közel fenyegette fels Magyarország részeit

s különösen a megyét, jelenre legalább eltávolíttatott tlünk . . . Mivel

azonban ellenségnek hinni nem lehet...." a megyei bizottság már kész

folliivását,|közzététeti. S a levél ezen igy végzdik : „A mint Simunichhoz

küldött futároktól értesitteténk : seregei T r e n c s é n megyén keresztül

készülnek az országba nyomulni. Ez azonban a Bécsben történtek után

alig hihet" stb. (A levél „Eperjes okt. 15." kelttel Közi. 132. vagyis

okt. 20. sz). Kossuth azonban Irányi sürgönyét amint megkapta,

rögtön hozzálátott a fentebbi tudósitás készítéséhez s mire értesítve lön

arról, hogy a betörés elmaradt, a tudósitás már, mely történeti neveze-

tességet vivott ki, a világ minden része felé el volt terjesztve. Bártfa

város neve 'a betöréssel azért hozatott kapcsolatba, mert Simunich e

város tanácsát okt. 12-érl Tarnowból (Galliczia) sürgöny utján szintén

felszólitá, hogy csapatai élelmezésérl gondoskodjék. Bártfa tiltakozott a

betörés ellen s az élelmezési felhívást vísszautasítá, azonban okt, 13-án

délután már Símuni^^^htól azon tudósítást kapja (Kelt okt. 12. éjjeli HVn
óra Duklán) hogy „közbenjott viszonyok miatt katonái nem fognak

Fels-Magyarországba Bártfán keresztül vonulni. (Vidéki levél Bártfa

okt. *13. Közi. 131. sz.). — Simunich, élelmezési felhívását szokása

szerint maga eltt küldvén (l. e. P. H. 187. sz.) okt. 20. táján Trencsén-

megyébe tört be. Marczibányi fispán nemzetröket és népfölkelést

gyjtött ellene, az litszorosokat eltorlaszoltatta, s az élelmiszerek szállí-

tását szigorúan eltiltotta. Simunich, pénze nem lévén, csapatait zsarolásból

és rablásból tartotta, (203. sz.) vigasztalásul a különben is szegény lako-

soknak nyugtatványokát hagyván. (Köss. Hirl. 106. sz). Összeütközésre

azonban egy darabig nem került a dolog, mert jól szervezett sorkatonai

elébe a magyar kormánybiztosok a trencséni fegyvertelen s jobbára tót

népet nem merték harczra kiállítani. (V. ö. okt. 28.) Hadereje vala

4496 ember, feladata : Gödingtl kiindulva Nyítra- és Pozsonymegyén

át Nagy-Szombatot elfoglalni, Lipótvárt kézrekeríteni s aztán a bá-

nyavárosokon keresztül S c h 1 i c kel egyesülni. (W interfeldz. 13. 1.

E hivatalos jellem munka sem emliti, hogy Simunich Sárosban is járt

volna).
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Október 15. Tasárnap.

A képvisclüház a hadsereg ueuizeti lábra állitása

érdekében megrendeli, hogy a csapatok a háromszint átalábau

vegyék fel (zászlóknál^ tisztiöveknél, csákórózsánál, stb.), shogy

a tisztek a honvédelmi bizottmány rendeletei irányában köteles

föltétlen engedelmességeiket jelentsék ki, a nyugalmazott tisztek

pedig nyugdijuk különbeni elvesztése mellett a magyar alkot-

mányra s a képviselház irányában való engedelmességre es-

küdjenek fel ; egyszersmint az öt forintos pénzjegyeken kivül a

nagyobb pénzjegyek forgalomba bocsáttatása is elrendeltetik.

V. ö. u V. 27.

Közi. 129. 132. sz. P. H. lüO. 192. sz. A honvédelmi bizott-

mány a hadsereg számára késbb a következ esküforniát állapította

meg. „Esküszöm az él istenre, Magyarországnak Magvarország alkot-

mányának hséget ; esküszötu, bogy az ország alkotmányát s annak tör-

vényes s jogszer függetlenségét éltemmel s véremmel megvédeni kész

vagyok ; nemzeti zászlómat soha el nem hagyom, a magyar országgy-

lésnek s általa megbízott vagy megbízandó kormánynak és ennek utján

kinevezett törvényes elöljáróimnak engedelmeskedvén kötelességemet

mindenki ellen, kit az országgylés a haza ellenségének tekint és áta-

lában véve mindig pontosan, beesületcsen és hiven teljesítendem." (K ö zl.

183. vagyis decz. 10. sz. Itt van a tisztek elibe szabott nyilatkozmány

minta is, hasonló szellemben szerkesztve, csupán az országgylés irá-

nyában kötelezvén engedelmességre, de azt is világosan kiemelvén, hogy

„HZ ausztriai kormány rendelkezési hatósága'' el nem ismertetik. Feje-

delemrl nincs szó egyikben tem). A hadak magyar lábra átalakítására

a kormánybiztosok hivták fel a házat, kik a hadmüveletekben e tájon

beállott szünetet a sereg reorganisalá^ára felhasználni szükségesnek vél-

ték. A pénzjegyekre hozott határozat következtében a „pénzügj'rainisz-

terségtöl" okt. 2 2- én rendelet jelent meg, mely jelenté, hogy a száz
forintos jegyek, mel> éknek leírását is közli, legközelebb a forga-

lomnak átadatnak. Közi. 142. sz. A száza^iokra különben ez van irva.

-Buda-Pest, september 1-én 1848". V. ö. j a n. 9.

Október 10. Hétf.

Ferdinánd király és császár 11 m ü t z böl W e s s e n-

berg által ellenjegyzett nyilatkozmányt intéz „népeihez." E
szerint az „okt. 6. Bécsben elkövetett istentelenségek" székhelye
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odabagyására indították a Fölségct, a ki, miután „a bécsi láza-

dás támasztói . . . egy nyílt lázadásban álló sszomszéd tartomány-

nyal fölségsértö szövetkezést kötöttek, . . . vérz szívvel kény-

szerülve érzi magát" í'egyverhatalommal verni le a lázadást s

Lambcrg és Latour gyilkosain „boszút venni." E czélból Win-

disch-GrUtz Alfréd tábornok az összes hadernek (az olasz-

országi csapatokat ide nem értve) fvezérévé neveztetik ki. V. ö.

o k t. 24.

A nyil. Közi. 13G. sz. (okt. 17 hibás nappal). P. H. 136. sz.

S a ra m 1, 9. 1. úgyszintén S z i i.-aál F. Tört. 192. V. ö. Uj. I s m. VI.

583. 1. Más nap a fvezér „eddigi kitiinö érdemeiért" '(v. ö. jun. 16.)

altábornagyi rangra emeltetik.

Kossuth kormányelnök utasítást ad ki a n é p f ö 1 k e -

lés rendezése ügyében, mely szerint a népfölkelésben minden

férfi részt vesz, a ki csak karját bírja, s otthonn csupán azok

maradnak, kiknek jelenléte a közbátorság fenntartására múlha-

tatlanul szükséges. Azon helyeket, honnan a népfölkelés kimoz-

dult, az illet „királyi biztos" ostromállapot alá helyezendi, s

ott a törvénykezés megsznik, a fegyverek beszedetnek hasz-

nálat végett. Czélja a népfölkelésnek, nem homloksort képezni

az ellenséggel, hanem azt oldalt és hátban minduntalan nyugta-

lanítani, közlekedési vonalait elrontani, podgyászát és élelmi-

szereit elfogdosni. Fegyver gyanánt lándsa, kasza, fejsze hasz-

nálandó, a i)uska nem mindenkinek kezére bízandó, stb.

Közi. 131. sz. P. H, 192. sz. Az utasitás még F r e y nál II.

177. 1.

Székely nemzeti gylés Agyagfalván. Ber-

:í enczey László kormánybiztos meghívása folytán, ki a kor-

mány rendelésébl augusztus óta a „Ko ssuth-huszár"-okat

gyüjté a székelyek közt, mintegy 30 ezer ember gyl össze

Agyagfalván, hogy az oláhok ellenségeskedéseivel szemben önvé-

delmérl tanácskozzék. A gylés Mikó Imre elnöklete alatt el-

ször is esküt tesz le a király, az alkotmány és a magyar minisz-

térium iránt való hségre, aztán elhatározza, hogy az egész

székelység keljen fel a harczra ; a nemzeti fparancsnokságot,

miután a nagyszebeni hadi kormány mindekkorig semmit sem
Szíremlci, Magjaror. Króniliája. 17
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tett a székelyekért, ettl függetlenül Zsombori ezredes vegye

kezéhez. Urbán hivatalától fosztassék meg, a várak hazai

születés és nemzeti érzelm tisztekre bizassanak, a szászok és

oláhok békére szólittassanak, a határöri szolgálat sznjék meg,

stb. A tanácskozás másnapon át is tart.

Közi. 135. 136. (hol a gylés elzményei terjedelmesen és hi-

telesen leiratnak) 188. sz. (hol Berzenczey saját eljárásáról számot ad).

P. H. 195. Í96. sz. Köv. E. T. OG. 9i. 1. Czetz Bem'sFeldz. 41—
43. 1. Klapka Nat. II. 193. 194. 1. S z i 1. F. Tört. 19 7. 198. 1. R ü s-

tow 1.132. 133.1. (a helyet Maros-Vásárhelyre tévén). Puchuer
okt. 6-án megti.ltja a székely katonaságnak és tiszteknek a gyülésbeni

részvételt (Puchner felszólitása Köv.-uál Okm. 80. 1.), késbb azonban

an'ól panaszkodott, hogy levelei a háromszéki postáról nem juthattak el

rendeltetésök helyére. (P. rendelete u. o. 124. 1. V. ö. Köv. E. T. 85).

Vay még tovább ment, t. i. betiltotta a gylést, e miatt azonban meg-

rohantatván, késbb engedélyezé, de hogy a rend fenntartása legyen,

M i k ó t küldte biztosnak. A gylés azonban Mikó biztosi minsége

ellen óvást tett, s öt csak mint „székely atyafi "-t fogadta el. — Berzen-

czey a gylésen azt kívánta, hogy csak 6—8 ezer rendes nemzetrség

induljon ki, a többi erö pedig maradjon otthon. Azonban a székelyek,

Vay és a megyék segélykiáltására mindnyájan menni akartak, minek

aztán nem lehetett egyébb következése, minthogy a fegyvertelen és

hadi fegyelmet nem tartó tömeg ereje, melyet, bár megigérve volt, pénz-

zel és ágyukkal a kir. biztos el nem látott, önterhe alatt rogyjon össze.

A nép okt. 18-án már tábort képezett: Háromszéknek Donáth alez-

redes, Csik-Gyertyónak Dorschner ezredes , Udvarhelyszéknek

B e c z m a n alezredes, Marosszéknek Lázár Dénes ln parancsnoka.

Donáth minden józan számítás nélkül Kküllvárig nyomul elre, és ha-

dának egy részét (Kálnoky Dénes) Magyar-Sárosnál az osztrákok és

oláhok elfogják s szétverik (okt. 25.), az innen kifejlett elégedetlenség

miatt pedig nem sokára az egész tábor feloszlik, Donáth maga is „vé-

letlen és gyanúsan" kimúlik. (H o n v. 1849. 20. sz. K ö v. E. T. 103. 1).

V. ö. nov. 1.5. Atalában a késbbi események azt a föltétlen magasz-

talást, melylyel hazai iróink (valljuk meg) a kissé különben is bokros

székely nép tetteirl szólnak, teljességgel nem igazolják, s azt mutatják,

hogy az agj^agfalvi lelkesültség is, miután további táplálékot nem nyert,

alig volt több szalmatüznél. Tagadhatatlan azonban, hogy a székely

népet mind a b.-pesti, mind a kolozsvári kormány jóformán magára

hagyta, sem zsolddal, sem fegyverrel, sem lszerrel, sem ügyes tisztek-

kel el nem látta, s ily körülmények közt tle a haza jogosan alig vár-

hatott valamit. Csik-, Udvarhely- és Marosszék magától még jóra-

való népvezéreket és hivatalnokokat sem tudott elállítani, a fbbek

pedig épen a reakczió kezére dolgoztak. H a 1 1 e r Ferencz példája, ki
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e táborozáskor f e j d r e gy h á z i összes gabnakészletét, s 30 ezer fo-

rintot adott, mondhatni egyedül állott, és sem a középrendnél sem a

népnél nem talált utánzókra. (L m. 138. az). Az udvarhelyszéki nép

saját földesurain elkövetett tetteit ezúttal nem említjük, nehogy az

óesárlásra alkalmat keresni látszas.suuk, mi ép oly távol áll tlünk, mint

a helytelen dicsérgetés.

Október 17. Ked.

KusichotRácz százados a fehértemplomi rség egyré-

szével elfoglalja, s a szerbek ezen fészkét hamuvá égeti. Ré-

szünkön veszteség 1 halott, s 1 sebesült. Maderspach rnagy
a k a r a s i hidat szétromboltatja.

K ö z 1. 137. sz.

P e r c z e 1 Mór tábornok a M u r á n átkelni törekv hor-

vátokat L e t e n y é nél megszalasztja, s közülök 700-at foglyul

ejt. T r a n g u s rnagy. Hadának másik részével pedig Gás-
pár rnagy támadja meg az ellenséget, s azt K o 1 1 o r i nál

kiveri sánczaiból. Veszteségünk 1 halott, és 3 sebesült. Másnap

Október 18. Szerda.

P e r c z e 1 mindkét osztálya megújítja támadását, s mig

maga a vezér Csáktornya tói Várasd felé kergeti, azalatt

Gáspár Domború nál veri meg a horvátokat, minek követ-

keztében a Muraköz megtisztíttatik az ellenségtl.

Közi. 132. 134. 136.'sz. Szil. F. Tört. 191. 1. P. H. 198. sz

(túlzott nagyitással). E hadjárat után Perczel a varasdi hid eltt ütött,

tábort, szemben Jellacic illyreivel, kik a túlsó oldalon tanyáztak. Végre

a varasdi lakosok megunták várni, hogy meddig néz még a két had egy-

mással farkasszemet, hanem, miután az illyrkatonák élelmi szereiket

felemésztették s városukban di-ágaságot idéztek elö, nov. 1-én elleuök

fellázadtak. Véres küzdelem fejlett ki, s a város ágyukkal lövetett

(P. H. 311. sz).

P u c h n e r nag^jszebeni hadparancsnok Erdély ható-

ságaihoz és lakóihoz kiáltványt intéz, melyben tudatja, hogy a

nádor és a magyar minisztérium lemondása folytán törvényes

kormány nem lévén, s az országgylés, mely Erdélyben „er-

szakolt és terrorismusi rendszert léptetett életbe", az okt. 3. 4.

17*
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kii-, parancs által „luegsemmisíttetvén" s hadi hatóság által

helyettesittetvéu, ezen parancs folytán 6 mint katonai kormány-

zó a polgári kormányt i^* kezébe veszi, hogy az erdélyi nemze-

tiségek ellenségeskedéseinek végit szakítsa. Felszólít tehát

minden hatóságot, hogy neki engedelmeskedjék, az önkéntesek

toborzását, az ujonczok összeírását megszüntessék. Egyszers-

mind a nemzetröket saját hatósága alá rendeli, a kormánybiz-

tosok további mködését eltiltja, kiket engedetlenség esetén

haditörvényszék elibe fog állítani. V. ö. okt. 21. 24.

Közi. 138. v.ü. 144. sz. A kiúltváiiy még K ri v.-uál Okui. L

E uapon a fökorruányszéket is felliivta egy külön levélben (megvan

Közi i. sz.) hódolatra Puchuer, ki okt. 9-én még oda nyilatkozott,

hogy gyöngült egészsége miatt nem viheti hivatahit, s a hadparanesnok-

ságot már le is tette. Talán e meggyöngült egészség lehetett oka, hogy

a magyar hatóságokkal való levelezését annyira elhanyagolta, hogy okt.

20-ka táján Kolozsvár városának minden kísér sorok nélkül küldte

meg a Jellacic kineveztetését, s az országgylés feloszlatását magában

foglaló V i e n e r Z c i t u n got, mire a városi képviseltestület azzal

felelt, hogy szintén minden kisérö levél nélkül küldte meg neki a kép-

viselház okt. 7. határozatáról szóló országgylési tudósitást, s egy fal-

ragaszt, melyben Jellacic mint „vogelfrei"' köröztetik. (P. H. 196. sz).

KÍ8-en y edi mészárlás. E helyt okt. 14"óta eltorlaszolt

állásban védte magát azon vidéki magyarság, (mintegy 40<)

ember) mely az oláhok dúlásai és kegyetlenkedései elöl ide me-

nekült. A mai nap, a nagyszebeni parancsnokság küldöttének

lelszólitására, a kis csapat lerakja fegyvereit ; éj beálltával azon-

])an a románok megrohanják a gyámoltalanokat, s közülök

140-et, kik közt féríiak, nök és gyermekek voltak, részben ke-

gyetlen kínzások közt kivégeznek.

Kemény G. Xagy-Euy. 54. G3. 1. H o n v. 13. sz. (nap nél-

kül). Az öldöklés napja nem bizonyos. Kvári (E. T. 91. 1.) ugy lát-

szik okt. 15-re, Klapka (Nat. IT. 183.1.) okt. 18-ra, Kemény G.

pedig (i. h.) okt. 19.re teszi, azonban eladásából kiderül, hogy a táma-

dás okt. l'á-én kezddött, s „négy nap és négy éjen át" tartván okt. 18.

reggelén végzdött. A lefegyverkezés tehát okt. 17-én, a gyilkolás

pedig okt. 18. és 19. közti éjen történhetett.
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Október 19. Csütörtök.

A román nemzeti bizottság felüzólitást intéz az

erdélyi magyarokhoz és székelyekhez, felhiván ket, hogy

egyesüljenek a románokkal, a „császár'', haza, törvény és sza-

badság érdekében. „Vagy ezen egyesülést" ngymond a fölszó-

litás ,,nem találjátok kivihetnek? Jó, ngy tzzük ki a harcz

lobogóját, kezdjük el a véres csatát, mi sem rettegünk tle,

minden ernkkel folytatandjuk" stb. Egy másik kiáltványban

pedig az oláhokhoz szól a bízottság ekképen : „Románok, test-

vérek ! Emeljétek fel fejeiteket ! Egy szebb jövend hajnala

hasad számotokra. Pillantsatok vissza ! Néhány hó eltt még

egy elhagyott, üldözött nép valátok, vezér s fegyver nélkül.

Ily mennyiségben még soha fel nem keltetek, tanácskozzatok

szabadon ügyeitek élén, a legfelsbb polgári és katonai tör-

vényes hatóság törekvéseitek törvényszerségét elismerte,

fegyverrel és vezérrel ajándékoz meg benneteket, s egyesíti

veletek a fegyveres hatalmat egy közös czél elérésére : a csá-

szárért, hazáért, szabadságért és nemzetiségért. — Veletek

szövetkezve, ama nagy czélokérí gyzdelmeskedni vagy meg-

halni, kész a szász nemzet" stb, ^Bátor lélekkel álljatok síkra

utolsó emberig, s áldozzátok utolsó csepp véreteket az igaz

ügyért . . . Hogy gyzedelmeskedjünk, harczolnunk, az ellenséget

mindenütt megtámadnunk s nekie mindenütt ártanunk kell, s ha

ellenszegül, kiirtani." Azonban a szükségtelen kegyetlenségek-

tl, rablástól ,,a fensöbb biróra" való tekintetnél fogva óvakod-

janak a románok, s a katonatisztek irányában legyenek tanulé-

konyak, fegyelemtartók.

Az els kiáltvány K ö v.-nál Okm. 100.1. A második Közi.
149. vagyis nov. 6. sz. (a Transsylvania ntán). E kiáltványok kiadták

a jelszót az oláhok átalános fölkelésére, s felnyitották a kaput a nyom-
ban megkezddött isznnyatosságok eltt. V. ö. o k t. 18. 23. 25. 28.

Z a b k 1 i c k i Péter lengyel menekült Pesten felhívást

intéz honfitársaihoz, hogy vele egyesülten ragadjanak fegyvert

Magyarország védelmére. „Magyarországtól nyerte a mi Galli-

cziánk alkotmányát, most a kamarilla minden erejét megfeszíti
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hogy a magyarokat, a mi testvéreinket elnyomja, alkotmányos

jogukat megsemmisitse, s épen ezen kamarilla fenyeget minket

is hazánk, Galliezia jogainak, eltörlésével, s azzal, hogy jogaink-

kal együtt magunkat is örökre a rabszolgaság legmélyebb ör-

vényébe taszítson" stb.

A felhívás F r c y-nál II. 188. 1. Ezután alakultak a lengyel zász-

lóaljak vagyis u. n. légiók (az els Vysocki alatt), melyek száma

késbb 8-ra emelkedett (i. m. III. 80. 1.), Gallicziából már a nyáron

érkeztek üdvözl és rokonszenvet jelent iratok Pestre, s a lengyel

menekültek számosan gyltek itt s az északi megyékben össze, annyira,

hogy Kossuth már júniusban akart egy lengyel légiót alakíttatni,

terve kivitelének azonban Batthyány ellene szögezte magát. (Horváth S.

47. ].). Okt, 30. után a lengyelekkel abban állapodott meg Kossuth,

hogy 15—20 ezerén vegyenek részt harczunkban. Bem azonban e

tervet nem javaslá, s maga részérl kijelenté, hogy a lengyel bizottság-

gal kötend alku érvényét nem fogja elismerni, miután a bizottságnak

semmiféle országos hatóságtól sincs felhatalmazása. (W e 1 d y c z, der

Antheil der Polen an d. Ung. Revol. Altona. 1850. 13. 1. Majláthnál

II. 101. 1.). A Közlönynek elttem ismeretes számai. Z.-ról és felhi-

vásáról egy igével sem emlékeznek, st e nevet „lengj'el légió" sem

használják hivatalosan, csak egy izben van szó a .,Visocky-zászlóalj"-ról.

(Közi. 180. vagyis decz. 7. sz.)

Október 20. Péntek.

Ferdinánd király „utolsó felszólítást" intéz Magyar-

ország és a Kapcsolt Részek lakóihoz. Forduljanak el „az elámí-

tottak . . . azon kis felekezettl . . . mely magát a hazával azono-

sítni vakmerösködik ; . . s árulását a haza legszentebb érdekei

ellen folyvást követi", mely az országgylést „izgatva vagy

elnyomva", törvénytelen végzések hozatalára bírta, „önkényes

munkásságát egészen a legnyílváuosabb zsarnokságig kiter-

jeszté", s végre annyira ment, hogy a magyar seregeknek az

örökös tartományokba való berontást megparancsolta (v. ö.

okt. 10.). A Fölség a „békesség, rend s közjólét áldásai közt . .

.

a szabadság teljes élvezését" biztosítja népeinek. (V. ö. d e c z. 4.

Közi. 182. sz. A kiáltv. még Szil.-nál F. Férf. 236. 1. és tíamm.

1. 11. 1. (minden ellenjegyzés nélkül).
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Október 21. Szombat.

V a y királyi biz tos Erdély ben nyilatkozmány t ád ki,

melyben kijelenti, hogy a polgári kormányt, melyet a magyar

minisztérium kezébl a király és a nádor jóváhagyásával vett

át, P u c h n e r nagyszebeni hadparancsnoknak átadni nem fogja,

8 a közcsend és rend háborgatói ellen a székelység erejével fog

föllépni. V. ö. okt. 18.

V. hirdetménye K ö v.-nál Okin. 106. 1. Kemény G. N.-Eny.

66. 1.

G y u 1 a-F e h é r v á ron a helybeli nemzetrség a városra

rohanó oláhok táborát visszaveri. H ó r á k várparancsnok ekkor

a gyztesekkel letéteti fegyvereiket, a várost a magyar kor-

mány irányában engedetlenségi fogadásra kényszeríti, s a sárga-

fekete lobogót kitüzeti. A várost a románok felgyújtják.

Kemény G. N.-Eny. 72—74.1. Köv. E. T. 97. 1. P. H. 202.

az. (uj részletekkel). E nap az oláhoktól fenyegetett Alvincz is be-

jelenti Hóráknak, hogy alá kiváiija vetni magát a cs. kát, kormánynak.

P u c h n e r nagyszebeni hadparaucsnok a román nemzeti

bizottságot botorul felhatalmazza az erdélyi oláhoknak 15 légió-

ba való osztására, melyek összesen 195 ezer fegyvert számlál-

va, mint ilyenek az osztrák birodalom 33-ik hadtestét képezen-

dik. Ugyan ö L e m é n y János püspököt, miután a magyarokkal

tart, hivatalától megfosztja, s mással helyettesíti.

Köv. E. T. 97. lll.l. Kemény G. N.-Eny. 50. 51. 64. 1.

M á r i á s s y rnagy A r a d v á r ostromzárolását elkezdeti,

mely czélból a vániak Kisfalud (Engelsbrun) fell megszál-

lása végett L i p p á ról Z u r i c s százados (debreczeni nemzet-

örök). Pécskáról pedig Asztalos százados nyominak elre,

azonban ez utóbbikat a marosi átkelésnél a várrség egy része

feltartóztatja. Ekkor kölcsönös tüzelés kezddik, miközben az

osztrákok kedvez állásukat estig megtartják, midn Zurics-

tól hátban fényégettetve, veszteséggel húzódnak vissza a várba.

Veszteségünk 12 halott s 37 sebesült, osztrákoknál csak halott

71. Máriássy megszállja Uj-Aradot. Másnap
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Október 22. Yasáriiap,

A r a d V á r b ó 1 kirontás, melyet azonban Z u r i c s é^

Asztalos századosok Kisfalud és S z á d e r 1 a k felöl vissza-

vernek. M á r i á s s y rnagy P é c s k a felöl megszállja U j-A r a-

d 1, s ekkép a várat egészen zárolja. Berger várparancsnok

visszatorlásnl 48(> bomba- és golyólövetet röpit a városra s aa

épületekben tetemes kárt okoz.

Klapk. Nat. II. 147. 1. Küzl. 139. 102. sz. (iitóbbik szám-

ban van a Kos. Hirl. után Ziirics hivatalos jelentése, mely a bt^kés-

megyei nemzetrök ellen kemény kifejezéseket használ). P. H. 211.

198. sz. A Pesti Hirlap egy helyt (204. sz.) Zurics csatározását a Lei-

ningen- és Sivkovics-gyalogok meg az uhlánok ollen, a hely megnevezése

nélkül okt. 20-ra teszi, a békésiek félénkségét világosan észrevétetni

engedvén; más helyt (197. sz.) pedig azt mondja, hogy a Maros jobb

partján elnyomuló magyar csapat (Lippáról) Augyalkutig haladván,

„az ellenséget" onnan okt. 21-én szorította hátra. Végre, hogy a zavar

növekedjék, a Vasárnapi Újság egyik helyi tudósítója (1861.

évf. 16. sz.) az „angyalkuti harczban magokat kitüntetett békési nemzet-

örök "-röl emlékezik. Ugylátszik a rejtély nyitja az, hogy a békés-

városi önténtesek okt. 20-án derekasan megállván a sarat, a dicsére-

tet megérdemelték, ellenben a b é k é s m c g y e i nemzetörök a kisíaludi

harczból kivonván magokat, s a világosi zavargók ellen intézett tá-

borozáskor pedig rabolván is, méltó megrovásra okot adtak. A fentebbi

harcz után a békésmegyei, úgyszintén a szentesi és Csanádi csapatok oda

hagyták Aradot, s Máriássy oldalánál leginkább a debreczoni és békés-

városi önkéntesek maradtak, kik azonban, a Pestrl hiába sürgetett

ostromszerek nemlétében, jobbára tétlenségre voltak kárhoztatva. —
Okt. 23-án a város lövetése megújul, s egy kirontás ismét visszaveretik

(PH. 301. sz;.

M u n k á c s V á r at L a u b e rnagy s várparancsnok a

honvédelmi bizottmány rendelkezése alá formaszerint átbocsátja.

Közi. 146. sz. P. H. Iít3. 198. 201. sz. (hol az elzmények

is). Szint ay kormánybiztos az átadás után sánczokat húzatott a vár

körül, s védhet állapotba igyekezett helyezni az erdöt, mely sztratégiai

fontosságát különben már rég elveszítette.

Ferdinánd császár az örökös tartományok országgy-

lését Kremsierbe parancsolja.

A cs, parancs Közi. 146. sz. P. H. 20 5. sz. „Miután" úgymond

I
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a Fölség „a, törvényes rend megzavart állapota, s a bekövetkezend ka-

tonai szabályok lehetetlenné tevék, hoír\- az országg\'ülés a fvárosban

folytassa tanácskozásait", meghagj'á, hog}' „üléseit Bécsben azonnal

függeszsze fel", s nuveraber 15-re K -ben gyljön össze, „hol háborítat-

lanul s szakadat nélkül szentelheti magát nagy feladatának, egy státu-

saink érdekeinek megfelel alkotmáu^'t dolgozni ki."

Október 23. Hétf.

Kossuth honvédelmi bizottmányi elnök 12 ezer fíínyi

ajoncz segédcsapattal a magyar táborba, mosony-megyei M i k-

1 ó s fa 1 V á ra érkezik, hol a hadi tanácsot támadó háború kez-

désére igyekszik rábirni, azonban Görgei Arthur ezredes nyo-

matékos ellenvetései miatt, sikertelenül.

G Ö r g. I. 70 s köv. 1. Kossuth hadvezéri ösztönszer tapin-

tatáról és belátásáról raiud Eüstow, mind Asbóth kedvezöleg nyilatkoz-

nak, s a kormányelnök szeretett ie sztratégiai dolgokba avatkozni, hadi

terveket készíteni, a mi állásánál fogva igen könnyen igazolható volt.

V a y királyi biztos Erdély lakóit PuchuerésUrbán.
ellen a Fölség nevében átalános népfölkelésre szólítja fel. V. ö.

okt.21.

Közi. 144. sz. P. H- 202. sz. A felhiv. még K ö v.-nál Okm.
lOíi. 1. V. ö. Köv. E. T. 99. 1. „Keljen fel" úgymond a felhívás „min-

denki, ifjak és vének ragadjanak fegyvert, . . . minden hatóság gyjtse...

feg3'veres erejét az általa meghatározandó helyre, késedelem nélkül

egybe, hogy egyesülvén azon 40 ezer vitéz székely atyafiakkal, kik már

a haza oltalmára M.-V á s á r h e 1 y röl kíindulandók. legyzhessük azon

ellenséget, ki szép Ígéreteit csalással váltotta be, s kinek nincsen más

czéija. mint összerombolni életünket, vagyonunkat, nemzetiségünket és

dics alkotmányunkat ... Ki ellenségünkkel kezet fog. elfogja veszíteni

újonnan nyert szabadságát, el azon szabadföldet, melyet egv nagylelk

áldozat következtében ingyen kapott, s azon föld jutalmul fog szolgálni

azoknak, kik a haza megmentésére sikeres kezekét nyújtottak.'^

Z a 1 a t h n a romlása. E békés és vagyonos bányavárost

Dobra Angyal, Piposés Nemes fnökök által vezetett ro-

mán tábor megtámadván, a csekély számú helyi 'nemzetrség

fegyvereit leteszi, de midn a románok a lakházak kirablásához

és felgyujtásához látnak, az elkeseredett nemzetörök fegyverei-

ket visszaragadják, s a gyujtogatókat kiverik a városból. A meg-
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Témíilt lakosok közül sokau Gyula-Fehérvár felé menekiíluek,

de majd utóléretvén, báutatlanságuk kikötése mellett, az oláhok-

nak Preszákán megadják magokat. A románok azonban kifosz-

togatják a védteleneket, s (okt. 24. reggel) közUlök mintegy

640-et, ré.szben iszonyú kínzások közt, lemészárolnak. Ezalatt a

várost is birtokába ejti a roppant számú ellenség, s azt fölégeti

és szétdúlja.

Keni. G. N.-Euy. 75— 83. 1. II o u v. 19. sz. K ö v. E. T. lOl.

I. Szilágyi Magy. Emléklapok Pest 105. 147 s köv. 1. C z e t z

57. 1, Utóbbik íi zalathnai legyilkoltak összes számát 2 ezerre, a Hon-
véd (i. sz.) a Preszákán kirablottak és leöltekét 1,200-ra, Kemény pe-

dig az Enyed, Gy. -Fehérvár és Balásfalva vidékén pár hét alatt lemészá-

roltakét 2,500-ra teszi. A preszákai dolgokat a Honvéd tudósítója

(Szabó János lelkész) igy írja le : „Itt (Preszákán este) egy nedves

térre a szegény magyarokat lefektetik, igen lefektetik, mert senkinek

felállani nem szabadott, s ki ezt tette, rögtön fbe ltték. Az elvett fegy-

vereket magok közt elosztják. Most elkezddött a fosztás, rablás. Min-

denkit, mindenétl megfosztottak, a nknek hajukat szétbontották,

nincs-e ott drágaság elrejtve, a ni szemérmet megsértették. Mindenek
eltt a nknek papucsaikat, a férfiaknak csizmáikat vették el. Egész

éjszakán keresztül kutyáknak szidták, fenyegették, hogy a magyart

egészen kiirtják. Reggelre, okt. 24-rc viradólag, parancsolják a szegény

kifosztott mezítelen magyaroknak, hogy keljenek fel. És e szóra : „in-

dulj", minden fegyvert rajok sütnek, s boldog volt, kit golyó talált,

mert a többit a legnagyobb, legtigi-isebb kínzások közt lándsákkal ver-

ték agyon. Nem kíméltek sem öreget sem fiatalt, nem gyermeket, nem
csecsszopót: még az oláhnök, ezen hj^cnák is kapákkal verték asszonyain-

kat agyon. Hogy az olvasónak némi fogalma legyen az oláh kínzásról,

feljegyzem ide C s á s z á r Zsigmondné borzasztó halálát ; elbb fejét

betörték, lánesával mellét átszúrták, ugy hogy mind ell mind hátul

a vér patakként folyt, aztán egy láncsanyelct méhébe döftek, lemezte-

lenítették, csak egy inget hagyván rajta j szegény asszony talán har-

madnapra elkál)ultságából magához jött, mezítláb bevánszorgott F e-

h é r v á r ra, és az oláhnál kegyetlenebb várparancsnok H ó r á k, a

várba sem engedte be, a városon a kórházba jutott és iszonyú kínok

közt egy párnap után életét bevégzette. P e c h e rné, 80 éves aggn,
F r e n d 1 né, D i á n i c s né mind alig mozogható öregek, lándsa által

haltak el. Három szopó gyermeknek anyjuk szeme láttára nyakukat

szakasztották el. Farkas László örsereg kapitányának elbb egyik,

aztán másik lábát, ismét egyik kezét, aztán mást vágták le s végre ütöt-

ték fbe." — A Zalathuán dúló románok közt okt. 25-én Jancu és

Bálinté praefectek csináltak némi rendet.
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Bethlen Gergely és B ánfi Jáno8 századosok Nagy-
Lak és Vajdaszeg közt 380 honvéddel, 100 Mátyás-huszár-

ral, és egy csapat székely huszárral mintegy 5 ezer fnyi oláh

tábort megrohannak, s 5 órai küzdelem után megfutamitnak,

mely alkalommal a szaladok közül mintegy 200-an lekaszabol-

tatnak. Veszteségünk 2 sebesült.

Közi. 143. sz. P. H. 202. 204. sz. Kern. G. Xagy-Eiiy. 123.

124. ]. Czetz 40. 41. 1. Klapka Nat. II. 199. 1. (hibás nap: nov.

9.). A hiv. jel. még S z i l.-uál F. Tört. 124. 1.

Lázár Dénes dandárnok székelyei Miklós oláh fnök
táborát (mintegy 12 ezer ember) K ü k ü 1 1 o megyében E a d-

n ó t h on megtámadják s estére futni kényszeritik. Zsákmány

400 felpakolt tarisznya, több ágyú, fegyverek és néhány száz

fogoly. Veszteség 194 halott az oláhoknál, székely egy sem.

Közi. 144. sz. P. H. 202. sz. (mindkét helyt Lázár hivatalos

jelentése okt. 25-éró'l). K ö v. E. T. 103. E. (okt. 24).

Október 24. Kedd

A képviselházban olvastatik W i n d i s c h G r á t z

oszrák fvezérnek a szlavóniai és szerémi hadparancsnokság-

hoz okt. 17-rl Ollmützben kelt rendelete, melyben az okt.

16-ki legfels. kézirat közzététele parancsoltatik, úgyszintén

olvastatik Vay kir. biztos okt. 21. értesítése, mely szerint

Puchner okt. 18-án a polgári kormányt is magához ragadta, s a

kamarai, harminczadi, bánya- és postai pénztárakat több helyt

tettleg lezárolta, melyhez képest határoztatik, hogy mindkét

rendelet érvénytelen és törvénybe ütköz, s mindazok kik ^eme

az alkotmányos törvényszentesitette jogállapotot legázoló in-

tézkedéseknek bármi értelembeni elmozdítására, foganatba

vételére önkéntesen kezet nyújtanának" honárulóknak tekin-

tessenek. A felstábla e határozatot másnap magáévá teszi.

V. ö. okt. 28.

Kö zl. 137— 139. sz.

Székváros — Dobokam, — rendrségi csapata az

oláhok által megtámadtatván, ezek közül 17-et elejt, a többit
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bekeríti, s részben ',345 ember) lefegyverzi.

Kuzl. 145. sz. P. H. 204. sz. A hiv. jel. még Szil.-nálF.

Tört. 224. 1. Bvebben P. H. 202. sz.

Kovács Lörincz százados szilágysomlyói nemzetreivel

a krasznamegyei oláhok roppant táborát V á r s o 1 e z mellett

rövid ideig tartó puskatiiz után szétkergeti.

P. H. 203. sz. Az ezen alkalommal elfogott bujtogatok egyike

másnap kötéllel kivégeztetik.

A szerbek Szabó alezredes huszárait, kik ezer darab

szarvasmarha elhajtására voltak kirendelve, Özireg és T e-

merin közt megtámadják. A huszárok a véletlen támadást

visszaverik ugyan, de gyalogság hiányában 0-Kérre visszafor-

dulni kényszerülnek, ujabb megtámadástól tartván. Veszteségünk

2 halott, s 1 sebesült (Gombócz fhadnagy). A szerbeknél mint-

egy 10 halott.

Küzl. 143. 150. 6Z. V. ö. Szil. F. Tört. 210. 1.

Október 2b. Szerda.

Kossuth honvédelmi bizottraányi elnök P a r n d o r f ról

a magyar fsereg hadiszállásáról W i n d i s c h-G r a t z osztrák

fvezérhez átiratot küld, melyben eb'i van adva, hogy „egy

csalárd udvari kamarilla . . . hitszegés, árulás és rosszlelküség

által akarja Magyarország alkotmányos jogait s állami létét",

miknek védelmére a magyar nemzet fegyvert fogott, „meg-

semmisíteni", s hogy Windisch-Gnitz kineveztetése honunkra

nézve törvénytelen, a ki annálfogva felszólittatik, hogy ellensé-

geskedéseivel mind maga hagyjon fel, mind Jellacic-ot fegyve-

rezzek, Bécs ostromával is felhagyván stb. Win dis ch-Gr atz

kurtán válaszolja, hogy „lázadókkal nem alkuszik", s az átirat

kézbesítjét I v á n k a ezredest letartóztatja.

Közi. 144. .'^z. P. H. 202. sz. Az átirat még S z i l.-nál F.

Tört. 201. 1. Görg. I. 64, 72. 73.1. Ezen követség történetérl

Pulszky tett jelentést a képviselháznak okt. 31-én, s innen tudjuk,

hogy Ivánka társa volt Dobai pozsonyi nemzetörtiszt. A táborkövelek
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W i n d i sch-Grá t z seregében találták gróf Pálfy Móricz os. kir.

rnagyot is (l. okt. 7. jegyz.), ki a magyar követek clött azt monda,

hogy „ne csodálják ott létét, mert ö köteles felsége jogait védeni, és

ha igaz, hogy 15 nap alatt minden magyar köteles houába térni, ugy

ö megsznik magyar lenni." (E nyilatkozatra vonatkozó képviselházi

beszédeket és határozatot 1. Közi. i. sz. és 145. sz. P. H. i. sz. és

22 G . sz). A táborkövetok visszatértükben R o t h-N eusidelbe Jel-

lacié elrseihez érkezvén, itt Ivánkát a bán elfogatá, azon iudoklás-

.sal, hogy Fligelli is parlamentair volt, (Jellacic-tól Lamberghczij
midn a magyarok fogságába esett. (Fligelli elfogatását Kossuth a

honv. biz. nevében szept. 29-én teszi közzé a K ö z 1. 113. vagyis okt.

l.sz.-ban). Ivánka elfogatása azonban Windisch-Gratz népjogról való

fogalmát oly színben tüntette fel nálunk, mely az engesztelhetetlen

gylölet meggyökerezteséaére szolgált. Kossuth a ház nov. 9. ülésében

ide vonatkozólag monda, hogy ez „oly sérelem, melynek megtorlására

Európa bármelyik nemzetének közbenjövetelét "és fellépését is igénybe

veheti" a nemzet

!

A magyarhoni r. kath. püspöki kar P e s t röl pásztori

levelet bocsát ki, mely szerint „a kormányzásukra bizott szent

egyházakban különös áhitatosságot rendeltek tartatni a lelki-

pásztorok által . . . Midn félévvel ezeltt a pozsonyi országgy-

lésen 8 százados polgári alkotmányunk a kor igényei és a nem-

zet kivánataihoz alkalmazva megujíttatott , . . nem tarthatá

senki lehetségesnek . . . hogy az ámításnak és izgatásnak valaha

sikerülhessen e szabad alkotmányt megtámadhatni, s e czélra

az országban lakó, a magyarokkal egyenlen jogosított más

ajkú lakosokat a magyar ellen fellázítani ... Az atyai szeretet

és a gondoskodás leggyöngédebb szavaival intetnek és kéret-

iiek"a lelkészek és minden hivek, hogy ,,laukadatlan buzga-

lommal és tántoríthatatlan hséggel ragaszkodjanak a törvény-

szabta rendhez, ne hallgassanak a pártoskodók sugallataira,

s önként teljesítsék a haza védelmére irányzott felsbb rende-

leteket." Gyakori imádkozások rendeltetnek, hogy a békesség

áldásai minélelbb elkövetkezzenek. V. ö. jan. 20,

A körlevél K Ö z 1. 155. vagyis uov. 12. sz. és P. H. 213 .sz.

Kik és hányan voltak névszerint e levél kibocsátói, nem tudom, miután

a püspökök nevöket egyenként nem jegyezték alá a közzétett példány-

nak. Az országbeli fpapok legnagyobb részének magatartása a nemzet-

nél már régebben közrosszalással találkozott. A Kossuth lapja ok tó-
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ber elején, nem trhetvén tovább szó nélkül a dolgot, kemény leczkét

ad nekik, melyet lényegben a Pesti Hirlap is átvesz. (181. sz.).

„A nép tétováz, a nép ingadoz. a uépot ezer ármány hálózza körül, ezer

rém ijeszti, ezer álpróféta csábítja, és pásztorai, atyái, rei hallgatnak."

Mig Hajacic és Ha ülik püspökök izgatnak és pénztíirukat üritik

ki a magyar elem ellen, N á d a s d i Magyarország püspökcinek legöre-

gebbje, H á m az uj esztergomi érsek, L o n o v i c s, „kinek ékes-szólása

ismeretes", Scitovszki „a nyughatatlan, kinek buzgósága nem
fukar áldozatokban", hallgatnak, s résfzvétlenül félre húzódnak. „Vájjon

zárvák-e elöttök is, a királyi termek ajtaji ? . . . Hol vannak a gazdag

fpapok, kik márvány palotákban laknak, és arany serlegekbl iszszák

a föld leghíresebb borait, hol vannak, hogy nincs, ki a haza vérz vité-

zeinek csak egy pohár vizet nyújtson, és a földönfutókká lett ezereknek

csak egy kurta szalmatett csináltasson a beköszönt tél idejére." stb,

A fentebbi körlevél oly átalános mondatokban van szerkesztve, hogy

a püspökök W i n d i s c h-G r a t z neheztelését sem vonhatták magokra,

miután „az elöljárók" és „a hatalmasság" alatt, kik iránt az engedel-

messég ajánltatik, szükség esetén az altábornagy közegeit is lehetett

érteni. Okt. 14-én a honv. bizottmány a „honáruló" Haulik zágrábi

püspök javait lefoglaltatui rendeli. (Közi. 128. sz.), nem sokára pedig

Zichy Domokos veszprémi püspök ellen rendeli el a vizsgálatot,

(P. H. 203. sz.), ki a hont elhagyta. Jel 1 a ö i c-csal pedig bizalmasan

levelezett. (187. sz,). Nov. 30-án Zsivkovics Paníeleimon temes-

vári g. n. e, püspököt „mint lázitót és hazaárulót" a kormány hivatala

további folytatásától eltiltja, s teendit ideiglenesen P o p o v i c s István

verseczi g. n. e püspökre bizza. (K Ö z 1. 183. sz,). H á m János prímás

még deez. 1-én Pesten a honvédelmi bizottmánynak a szathmári irgal-

mas nk zárdáját honvédsebesültek számára kórháznak felajánlja, (a

hirdetm. P. H. 231. sz.), késbb azonban oda hagyta azon ügyet, mely

mellett a honvédek vérzettek, s javait valamint a Scitóvszkiéit
Js a következ év tavaszán lezáratta a minisztérium. (Közi. 1849. 110.

V. ö. 139. sz). Ellenben Popovics "Vazul munkácsi görög egyesült

püspök tevékenységét, melyet „a közcsend és rend fenntartásában"

fként az orosz ajkú lakosság közt kifejtett, 1848. októberében dicséret-

tel emelte ki a kormány (P. H. 189. sz.) valamint Lonovi cs „haza-

fiúi készségét" is, melynélfogva az egri honvédkórodának 200 pfrot adott.

(Közi. decz. 24. sz). A nemzeti párthoz csatlakozásukkal legnagyobb

nevet vivtak ki magoknak Horváth Mihály csanádi és Ruduyánsz-

k y József zólyomi püspök. Elbbik nagyrészt a szerbek hatalmába

esett püspöki megyéjét elhagyva, 1849. januárban Debreczenbe
ment, s ott Kossuth környezetének egyik állandó tagját képezé. (Kultus-

miniszteri mködésérl alább több izben lennd szó). Utóbbik pedig

1848. deczemberében körlevelet intézett papságához, melyben a honv.

bizottmány iránt engedelmességet parancsol, ugyanazon hó folytában
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pedig az ország népeit W i n d i 8 c s-G r a t z ellen fegyverre buzdítja.

(Lev. II. 122. 1).

Deschan Achill osztrák biztos Temesvárról cs. ka-

tonákkal s oláh uépfelkelökkel szállja meg Lúgost, honnan

elle a csekély erejli magyar rség kivonul. A biztos ekkor sár-

gafekete zászlók alá esketi fel a lakosságot, a megyei tisztikart

szuronynyal Kényszeríti hódolatra, mire az lemondását kijelenti.

P. H. 205. sz. Deschan a megürült tiszti állomásokat az elnöklete

alatt hevenyészett katonai bizottság utján nem sokái'a betölti. — E hó

folytán már átalában szomorú képe volt a Marosontuli vidéknek, Arad-

és Zaráudmegyéknek. Temesvárról az uhláuok most ez, majd amaz
községet szállották meg, lefegyverezték a nemzetrséget, s a nevesebb

egyéneket magukkal hurczolták. A vérszemet kapott tudatlan oláh nép

pedig ezalatt a rend minden kötelékét széttépte, s kommunisztikus hajla-

mait szabadon követé. Az alsó papságtól vezetve, nyilt lázadásban for-

rongott, rabolt, kegyetlenkedett és dúlt, mint p. o. Fii b i e e n, N.-R e-

m e tén, T ó t-V áradon, Konopon, Soborsinon, Zámon stb.

(P. H. 212. 222. sz). Ismerünk egy számukra kiadott felhívó paran-

csot, melyben 12 falu felszólittatik, hogy keljen fel. E jjarancs igy vég-

zdik : „Ezen faluk tüstént keljenek fel fegyveres ervel az ellenséges

magyarok ellen, kik bennünket kiirtani és Ferdinánd császár birodalmát

botrányul tétetni akarják, és papokkal, birákkal s esküttekkel, akármi-

némü fegyverekkel felfegyverkezve menjenek Hossz úszó falura s ott

várják be csütörtökön este a katonai ert, melylyel találkozni fognak

minden hiba nélkül. A ki nem fog engedelmeskedni, bnhdni fog mani-

festum szerint rögtönitélet által. Kelt a katonai és császári hatóságtól.

Élelmezéssel lássa el magát minden ember négy napra. L u g o son Nov.

8. 1848. B ar b u c z s. k. commisarius (p. h.) P e r b u 1 y e vi c z s. k.

város hadnagya (p. h.)". Hogy a felhivás a temesvári oszti-ák hatóság

felülvizsgálatán nem ment keresztül, már ügyetlen szerkezete is elárulja,

6 hogy azon iszonyú garázdaságok, melyeket az oláhok elkövettek

Rukovina helyeslésével nem találkoztak, szinte bizonyosnak tartható,

annyival inkább, mert az altábornagy több községnek védelmet is nyúj-

tott, nehogy a szerbek és oláhok által felprédáltassék. Mindazáltal a

zavargókra nem csekély bátorítás volt az, hogy a vár ellenséges lábra

állitá magát eddig törvényes felsbbségével a magyar kormánynyal, s

hogy Rukavina Temesmegye területére nézve egy bizottságot állított

el, melyre a polgári hatalmat ruházta, a népet pedig az eddigi hatóság

iránt való engedelmességtl eltiltotta. (Kiáltványa Közi, 177, sz). Ezen
bizottmány elnökéül b. Ambrózy Lajos temesí volt fispánhelyettes,

tagjaiul: Zsivkovics g, n. e. püspök, Osztoich János kir. ud-

varnok. Módos Pál, Veszelinovics Pál volt város kapitány

,
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D é z s ú u Ákos (igy) volt megyei szolgabíró, ki egyúttal biztosi uiinö-

ségben mködik, neveztetnek meg." A magyar kormány a temesi bizott-

ságtagjait okt. 29-én törvényen kivüli hazaárulóknak nyilvánitá. (Közi.

143. 6z.), u megyekormány székhelyét Lugasra tette át, s egyszersmiml

a fölidézett anarkhiáiiak elnyomására (.'rélyes lépéseket tön. E czélból

M á r i á s s y Aradvár alól több izben katonai ervel rándult ki e vidék

egyik és másik részébe ; november elején pedig Aradmegyébe G á 1 László

indult két század aradi nemzetrrel és egy század bihari honvéddel (P.

H. 211. sz.) körútra, az oláhok megzabolázása végett, kiknek vezeti

közül Világoson G-an kivégeztetnek. Aradmegye nov. 9-e táján

már ismét csöndes volt. Innen a szomszéd Z a r á n d b a megy Gál,
s miután G u r a v o j o n és T e r n o v á n véres harczl)an gyzött, több

ellenszegül falut föléget. Hal ni ágyon a bujtogatok közül ismét

tj-an kivégeztetnek. íi. m. 21 G. "222. sz.). Gál nov. 14-én visszatér

Aradra.

Tehén falván — Vaka — Z a r á u d megyében, a k ö-

rösbányai olúh lelkész társaságában menekül Brády-
c s a 1 á d ot, B u t e a n u praefect románai baromi vérengzéssel

lemészárolják.

Köv. E. T. 102. 1.

Bán fi János és Baumgarten századosok (mintegy

ezer ember) N a g y-E n y e d nél a C s o m b o r d és Szentkirály

felöl táborozó oláhokat (6 — 10 ezer ember) megtámadják, szét-

kergetik, s közülök mintegy ,'>00-at levágnak.

Kern. N.-Eny. l24— 127. 1. Enyed környékérl a m uzsiaai
oláh tábort (Prodaun) már egyszer okt. 23-án elzték a cs. osztrák ka-

tonák, kik azonban e szolgálatuk után Gyula-Fehérvárra visszaparati-

csoltattak.

P u c li n e r nagyszebeni hadparancsuok tudtára adja a

román nemzeti bizottságnak, hogy a román népfölkelést és a

•cszászári katonaságot zsarolásból kell kitartani.

Kern. N.-Eny. 64. 1. A mveletlen oláh nép nem tudván külömb-

séget tenni a zsarolás és rablás közt, Puchner felhatalma zását nagyon

természetesen ez utóbbira értette. Hogy e bai'barságtól Nagy-Szel»en se

maradjon el, „biztonsági választmánya" által e hó 28-ról megrendelé,

hogy a város kapuin csak azok bocsáttassanak be, kiknek osztrák ut-

levelök van, a többi menekülök pedig visszautasíttassanak. {X rend.

Köv.-nál Okm. 113. l), A ra. sárosi harczot 1. okt. 16. jegy z.
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Oktofeer 27. Péntek.

A I) i h a r megyei nemzetörök, leginkább D o b o z y István

fobiró vezérlete alatt, az oláhok roppant seregét Bo gdán h á-

/. á n K r a sz n a megyében megtámadják s némi harez után a

faluból kiverik. Bogdánháza porrá ég.

P. H. 227. sz.

Október 28. Szombat.

Az országgylés, Puehuer okt. 18-ki rendeletére

válaszolandó, kiáltványt intéz Magyarország s fleg Erdély né-

péhez, melyben az altábornagy által hirdetett nézeteket hami-

saknak uyilvánitja. Magyarország független és önálló kormá-

nyát az 1848. törvények egy elöjogos osztály kezébl kivévén

a néphatalom védpaizsa alá helyezték. A király kötelessége

szerint e törvényeket megtartotta volna, azonban egy „vakme-

részreakczió lelkiismeretlen eljárásával a beteg s folytonosan

gyöngül uralkodónak szivét népeitl elidegenitette s a király

nevében mindent elkövetett", hogy az ország „az absolutismus

martalékává legyen." A különböz ajkú népeket egymás ellen

bszítette, a szerbeket és horvátokat ellenünk pénzzel és fegy-

verrel segélyezte, s aztán elnyomásunkra L a m b e r g e t és

Jellaéicot küldte el törvénytelenül, végre a hongyülést is

szétoszolni rendelte, s az országot ostromállapot alá vetette. Ily

viszonyok' közt a minisztériumnak le kellett köszönnie. Egyetlen

egy állami hatalom, mely törvényes minségben megmaradt,
az országgylés, mely „az elárult haza" megvédése tekintetébl

a honvédelmi bizottmányra ruházta a kormányt, azon testületre,

mely a nép rokonszenvével találkozik s Jellaeic ellen gyztes

seregeket állított. Intetnek tehát Erdély népei, hogy ^hitelt ne

adjanak egy lázitónak, ki midn a terrorismusról hazug hireket

tölt, ugyanazon papiron katonai kormány alá vet titeket és a

vérbiróságokat rendezi ;" ellenben az országgylésnek és a hon-

védelmi bizottmánynak mindenki engedelmességgel tartozik.

V. ö. k t. 24.

Közi. 143. vagyis okt. 31. sz. P. H. 201. sz. E kiáltványt,

melynek készitését okt. 24-én a képviselk Kemény Zsigmondra
Szereinlei, Magyaror. Krónikája. IS
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bízták, s melynek Erdélyben divó minden nyelvekre lefordítását a ház

clrendelé, P á 1 f y János alelnök és L u d v i g h jegyz írták alá.

S i m u n i c h cs. tábornok Ordódy rnagy seregét Kosz-
tolna és Zarjecs mellett T r e n c s i n ben d. u. 2. óratájon

megtámadja, s miután Ordódy félig fegyverzett népfelkeli az

els ágyuszóra megfutottak, teljesen szétveri. Veszteségünk

mintegy 40 ember holtakban és sebesültekben. Pongrácz
Guidó. a népíolkelök lelkes vezére elesik. V. ö. okt. 14.

Közi. 147. 148. S2. Simunich (ki már okt. 21-éu Csaczán volt)

hadereje: 4,496 ember s 12 ágyú. Ordódyé négy század porosz berezeg

sorkatona, 1,696 nemzetr, és 3,400 jobbára kaszás és fegyelmezetlen

népfölkelés. Különösen kitnt a fentebbi harczban a sorkatonák közt

B 1 a h ó Antal tizedes, ki „ látva, hogy csapatja veszve van, ha magát

fel nem áldozza, lfegyverét ellökve kardot ránt, s mint dühödt oroszlán

vágtatott az ellenséges csapatba, hol, miután négyet a másvilágra kül-

dött, egy távolabbról jött golyó földre terité." Simunich nov. 1-én Nagy-

Szombathra érkezik. (P. H. 212. sz).

V n k V á r at, honnan a ráczok kompon átkelni töreked-

tek, Végb Bertalan rnagy s z a b a d k a i . nemzetreivel a

Duna innens partjáról 3 óra hosszat ágyuztatja, mi erélyesen

viszonoztatik..

P. H. 211. sz. Köz 1, 150. Okt. 31-én a Dunán át a kölcsönös

ágyulövések megújulnak.

A bszült oláhok ell menekv magyarság megmentésére

érkezett B á n f i János és B e t h 1 e n Gergely századosok K r a-

k ó nál Alsó Fehérmegyében J a n c u praefect táborát megtá-

madják, azonban, a nagy köd s az ellenség tulnyomósága miatt

több órai sikeretlen harcz után Nagy-Enyedre visszahúzódnak.

Ezalatt a románok a faluban lév szerencsétlen magyarok közül

mintegy 200-at leöldösnek és agyonvernek.

Kem. N.-Eny.90. 9J. 128. 131 1. Ellenr a P.H.-ban 216.

sz. Honv. 12. sz. (a leöltek száma 165). Az oláhok nagyobb mérv
öldöklései október közepén kezddnek. Okt. l2-re ugyanis Balázs-

f a 1 V ára 10— 15 ezer fegyveres volt felgyüjtve, kik élelemhiányában az

urasági csröket és pinczéket rabolták ki. Aztán pedig az embervér on-

tására került a sor, A kis-enyedi és zalathnai dolgokat már láttuk (okt.

18. 23.). Ezután a kies Hegyalja pusztíttatott el. A falvak, külö-
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nsen az uri lakok kiraboltattak s széthányattak. A magyar lakosoknak

elször is fegyvereiket kellett útadniok, mire a gyámoltalanok rendsze-

rint lemészároltattak vagy pedig Balázsfalvára fogságra küldettek, mi

az utközben kivégeztetéssel átalában egyet jelentett. A krakói gyil-

kolással majdnem egyideüleg Benedeken mintegy 70 ember, Ma-
gyar-Ige n ben az egész falu (csak a ref. lelkész hagyatott meg „hir-

mondónak"), B r s-B c s á r d n mintegy 63, M -Uj v á ro n mint-

egy 90, Sárdon több mint 30 ember esett S e n d r u c fonok román
vitézei kegyetlenségének áldozatni. E vidék uri lakossága majdnem egé-

szen kiirtatott. (Bvebben Kemény 88—101. 1.). E napokban az öldöklés

ipondhatni átalánossá vált egész Erdélyben s a románok a magyar faj

gyilkolásában hóhéri müvészséget tanúsítottak. Kocsárdon és G e r e n d-

K e r e s z t u r on mintegy 260 ember végeztetett ki. Elöbbik helyen

„az apát, anyát és gyermeket egymásra rakták és ugy döfték keresz-

tül 5 a fogak kiszedése, ujjak, fülek, orr, kéz, láb levágása napirenden

vannak, másnak a belét szakasztották ki és szájába tömték." (P. H.

211. sz. Kern. N.-Eny. 72.1). A Szán csal ban, Hosszuaszón,
Asszonynépén, Vörö s-E g y h á z o n, Forrón elkövetett iszo-

nyatosságokról P. H. 192. 198. további vérontások: 199. 202. 203. sz.

Urbán és Riebel, az oláh nép által bálványozott két katona fnök,

elnézték e dolgokat, söt közvetlen közelükben is megengedték, s igy

magok mentek elöl a szörny példával. Naszódon az oda hurczolt

uri családok tagjai, férfiak és nök egyaránt oszlophoz voltak kikötözve,

hol kenyéren és vizén tengdve, a gyülevész alnép gúnyának és aljas

bántalmazásainak állottak zsákmányul kidobva, néha azonban meg is

csonkíttattak és összevagdaltattak. „A nök közül némelyiknek emli

levagdalva, másoknak on-uk, füleik, s mindenik gyalázatosan megnyírva."'

(P. H. 210. sz.). Hátszegen „az oláh pap 15 magyart összekötött

karokkal s lábakkal a S z t r i g y partjára felállítván, minden egyénnel

szembe egy láncsás oláhot állított, kik parancsra a magyarok fejét ketté

hasították s ezek a vízbe hullottak. Algyógyon, miután Urbán azt

proklamálta, miszerint minden felakasztott oláhért két magyart fog

felakasztani, a haramiák 80 magyart s ezek közt a reform, papot B o-

czát akasztották fel ellegesen."' (Honv. 13. sz). A kisebbségben lév

s meglepett magyarok rendszerint annyira elboríttattak ellenséges ertl,

hogy önvédelemhez eleinte nem is igen nyixlhattak. Késbb azonban

sok helyt elszántan várták be az élethalál harczot. Krasznában és

B e 1 s ö-S z 1 n k ban egyik falu megtámadta a másikat kölcsönösen,

ép ngy mint a szerbek között. Az oláhok falvai azonban nagy részt

üresen állottak, mert a rablásokból megrakodott nép az erdségekbe

vonta magát, hol békés foglalkozásától elszokva, vad kalandokat keresett

s bujkált a honvédek ell.

18*
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Október 30. Hétf.

S c h w e c h a t i ütközet. A Bécs felszabadítása végett

elnyomuló M ó g a altábornagy (30 ezer ember s 36 ágyú) a

W i u d i s c b-G r íi t z fvezérlete alatt álló osztrákokat megtá-

madja. A viadalt reggel 7. órakor Bárczay ezredes kezdi meg,

a magyar jobbszáruynyal M a n n s w ö r t b nél, melyet G u y o u

rnagy bsiessége következtében batalmába kerit. Görgei ez-

redes (elhad), ezalatt a Scbwecbat eltt felállított ellenséges

csapatokat veri vissza, majd Scbwecbat megrobanására indul,

mely szándékától azonban Móga útközben letiltja, miután L a u-

g e n d o r f fell a magyar balszárnyat (R é p á s y ezredes) túl-

nyomó ellenséges er fenyegeté. Répásy az ellene intézett táma-

dást visszaveri ugyan, de Jellacic bán ezalatt a magyar közepet

(Lázár ezredes) bátranyomja, s aztán a jobbszárnyat is meg-

riasztja, melynek példáját végre (d. u. 4, órakor) Görgei dau-

dára is követi a Fiscbamentre vonulásban. A közép teljes

rendben bátrai, valamint Répásy is, ki az utóvéd tisztét jelesül

végezi, azonban a jobbszáruyon lév komáromi kaszás nemzet-

örök dísztelen szaladásuak erednek. Veszteségünk mintegy 40

halott és 200 sebesült.

Eüst. I. 1Í3. 1. Klap. Nat. I. 51—54. 1. G ö r g. I. 75. 8G.

1. Küzl. 145. 147. SS. P. H. 203. sz. S z i 1. F. Tort. 205— 20Í). 1.

Vall. III. 114 s köv. 1, Frey II. 192—194. 1. A csata szerencsetlen

kimenetelére Görgei szerint föbefolyással volt az, hogy a mindkét tá-

borban lév sorkatonák 30 éves béke után most állottak elször

tzben, s azok, kik eddig egy urat szolgáltak, még nem szokták meg
egymást egész elkeseredéssel ellenségnek tekinteni. X e m e g y e i azon-

ban egy alaptalan rénihiruél fogva, hogy t. i. a magyar sereg már körül

van keritve, a közéj) és a balszárny nagy részének testi lelki erejét az

ütközetet elözö éjjel kimeritteté, mi a gyzelemre jutást szintén nem
segítette el. Kossuth maga is jeleu volt a harczban, s az ütközés folyama

alatt minden áron Schwechat elfoglalását sürgeté. Móga magaviseletével

annyira nem volt megelégedve, hogy ellene a hadivizsgálatot rögtön el-

rendelé mire egyébiránt alig volt szükség, mórt a m. k. vezér lóról

leesés következtében megbetegedvén, másnap önként lemondott tisztsé-

gérl, melyet Kossuth ideglonesen Görgeire bizott. A kormányelnök nov.

9-én érkezik vissza Pestre.



Október 31. Kedd.

Bem József lengyel tábornok B é c s böl, hol "W i n d i s cL-

G ratz kiadatását kíJvetelte, menekülvén, magyar határra érke-

zik. Hazánk ügyének megnyerte P u 1 s z k y Ferencz, Kossutthal

érintkezésbe hozta Hauk Lajos, menekülését lehetvé tette

Szontagh Pál.

S z i 1. F. Férf. Majl. II. 101.1. Haukia kimondott haditörv.

ittílet S 2 i l.-iiál F. Napj. 17í». 1. Szontagh beszéde képviselvé válasz-

tatása eltt 1865-ben : Wanderer 1865. okt. 7. esti sz. Bem Pestre

érkezvén, innen nov. 8-áról Bécs ostromát s a székváros védelmezésében

való saját szereplését irja le, igen kemény kifakadásokkal W i n d i s c b-

Grátz ellen (Közi. nov. 11. sz). A tábornok megérkezésérl s szemé-

lyiségérl egyébiránt sem a hivatalos újság, sem a Pesti Hirlap egyelre

semmit sem közlött. Hanem ez utóbbik nov. 11-ki számában következ

értesítést tette közzé : -B e h m generál Pestre megérkezett, István ber-

ezeg (ez is megváltoztathatná czimerét) vendéglbe szállott. Nov. 10-én

egy 1 9 éves ifjú lengyel bemegy hozzá. Kérdi : Behm generálhoz van-e

szerencsém ? Bchm megnevezi magát. Ai'ra az ifjú pisztolyt vont el s

ráltt. A tábornoknak fejét sebzé a golyó, de nem veszélyesen. Az ifjú

elfogatott s rögtönilél szék elibe állittatott. A törvényszék eltt az ifjú

lengyel igen határozottan lépett fel. Monda hogy neve K. F. Azért jött

ide, hogy Magyarország szabadságaért harczoljon. Behmet megakará

lni, mert árulója a szabadságnak.— A biróság a leng}-el légióból három

egyént hallgatott ki. Ezek közül egy állitá a nevezett tábornok elleni

vádat. Vádolák, hogy Bécset iá az eldönt ostrom eltt két nappal oda

hagyá, miért ellene többen készültek. A vádlott ifjú, tüzeiebb vérmér-

séklet lévén, felfogá a tervet, és sietett végrehajtani. Különben az ifjút

társai becsületesnek vallák és jó származásúnak. Egyebet nem tudnak

rá, mint hogy 1846-ban iskolából kicsapták, mivel a forradalomban

részt vett. A törvényszék ez ügyet már azért sem tartá vögtönitélet alá

tartozónak, mert e vádlott ifjú még csak 1 9 éves. A közönség kitör

éljenzéssel fogadá az itélet kimondását. A tanúskodó lengyelek egyike

azzal is vádolá Behmet, hogy Parisban is a portugál király zsoldjában

állott, hol 1833-ban a lengyelek már egyszer rá is lttek." Ezen bemu-

tatás a lengyel hs neve iránt nálunk egyelre nem költhetett valami

nagy rokonszenvet. A Közlöny tehát Bemtl nov. 12-én rövid pótló

jelentést hozott a nov. 8. czikkhez, melyben el van adva, hogy a tábor-

nok okt. 29-én alakosság nagyrésze, Messenhauser, és a diákok kérésére

hagyta el a várost, oly idben, midn annak már fele része be volt véve;

majd (nov. 14. 17 és 18. sz.) „Bem tábornok emlékirata" czim alatt

felvilágositásokat ád a tábornok egész múltjáról s politikai érzelmeirl,
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kijelentvén azt is, hogy ö a magyar szabadság ügyéhez, melynek szol-

gálatát felajánlá, lelkébl ragaszkodik. E ezikket a Pesti Hirlap nem
elbb mint nov. 21. és 22-én tette közzé. Kossuth Bemet Pozsonyba

érkezésekoi- egyelre Guyon oldala mellé Nagy-Szombathra küldé hadi

tanácsadókép, Bem azonban ez állásán alig pár napot töltött. (Görg. I.

93. 1). A gyilkos szándékú itju pedig Pestváros börtönében maradt el-

zárva, honnan 1849. májusban kiszökött. (Houv. 12G. sz).

Bécs városa ers bombáztatás és némi ellenállási liarcz

iitáu \y i 11 (1 i s c h-G r ii t z altábornagynak feltétlenül meghódol.

Közi. 151. 153. sz. Rüst. I. 111. 1. P. K. 213. 2U. sz. Az
alkudozások már okt. 28-án megkezddnek, de a magyarok érkezése

hírére félbeszakadnak, A bécsi felkelk közül ezután W i n d i 8 c h-

G r a t z többeket — újságírókat is — haditörvényszékileg kévégeztetett.

Messen hauser Wenczel a nemzetrség fparancsnoka nov. 16-áu

a S t a d t-G r a b c n e n lövetett fbe. (Az Ítélet P. H. 225. sz).

B e c z m a u alezredes túlnyomó erej székelyeivel d. e. 10.

órakor Urbáu alezredes elöhadát Tordamegyében Sárpa-
tak uál megtámadja s rövid barcz után több mint 100 halott

veszteséget okozva szétkergeti, majdd. n. 4—5. órakor Dorsch-

D er ezredes csapataival egyesülvén, V aj d a-Sz.-I v á n nál Urbán

fóerejével (mintegy 1,-500 ember s 3 ágyú) száll szembe, melyet

csakhamar szintén hátra iiy om. A székelyek üldözésének a be-

álló éj és köd vetnek véget. Veszteségünk két sebesült. Másnap

November i. Szerda.

D r s c h u e r és B e c z m a n székelyei Urbán seregé-

nek üldözése közben Sz ászKégent megszállják s az ellen-

séggel szövetkezett várostól a fegyverek kiadatását, a magyar

kormány iránt engedelmességet, a sereg 24 órai élelmezését

és 50 ezer pfrt hadiköltséget követelnek, midn pedig e feltéte-

lek meg nem adattak, Berzenczei kormánybiztos az ingerült szé-

kelyeknek szabad rablást enged, miközben „nov. 2-re viradólag

egy álnok kereskednek saját boltjában támasztott, s katonáink

által természetesen nem oltott ttiz által" a város lángba borul s

részben porrá ég.

II n V. 20. sz. (a harcz napja ucm biztos). K v. 10 1. 1. (a harcz

okt. 31. Sárpatakról nem emlékezve). Czetz Klap.-nál Nat. II. 196. 1.
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(sárpataki harcz — V. Sz. J. nélkül — okt. 29.) Uj-Ism. III. 44. 1.

(Sz, R. fólégctdsét uov. 4-re tévún). P. II. 211. sz. C z e t z Bem s Feldz.

56. 1. — U r b á u Naszódot elhagyván, a szászok és oláhok támogatá-

sára s a székelyek fékezésére délre húzódott lo, s okt. 14-én szállotta

meg Sz.-Régent, hová maga köré az oláhokat táborba gyüjté. A fen-

tebbi harczból menekülvén, gyors segítséget kér Puchnertöl : „Annyi a

magyar" írja, „hogy tán még az 50 év eltt meghaltak is mind feltá-

madtak." Szász-Régen felgyujtásának története még eddig nincs egészen

tisztára kiderítve a történelem számára. Berzenczey a képviselházban

igy adta elö a dolgot: „3 hétig 40 ezer embert kontóra kellett, ug}-

mint Jellaió, tartanunk. Ugyan nem volt 2 töltésünk, de azért Szász-

Régen alá elmentünk, nem kevés ütközettel, és Urbán seregét szétvertük.

És akkor a szász nemzet kiköltözött a városból, kijött élnkbe néhány

rabember és néhány scnator, és kérdeztek mit akarunk. Mi azt feleltük,

hogy tartsanak ki l>cnnüukct 24 óráig, és a város kapituláljon. A se-

regnek nem volt zsoldja. Méltóztattak a szász-régeniek az erdre menni,

és 24 óráig a legénység éhen szomjan fizetés nélkül ott ült béketürve

Szász-Régen alatt, akkor egy szász és egy oláh boltos fclgj-ujták a vá-

rost. Udvarhelyrl jön levél, hogy meg van támadva. Ekkor a fegyelem-

nek vége van, a kormánybiztosok rendelkeznek, de rendelkezéseik cont-

ramandáltattak." (Közi. 188. sz). Az egykorú szász lapok szerint

azonban magok a székelyek pörsölték fel a várost, s tagadhatatlan,

hogy ily tény az akkori körülmények közé tökéletesen beillett, s a

.székelyek érzületében is kielégít alapját találta. E vagyonos város a

megj'ével már a forradalom eltt is ujat húzott, márczius után pedig

az imiónak pénzzel, rábeszéléssel és példájával ellene dolgozott, s leg-

közelebb az oláhokkal a székelyek elnyomására kezet fogott. Közhie-

delem szerint Urbánt is maga liivta be, s bntelen magyarokat hurczol-

tatott annak táborába, kiket „közhelyen a piaczou legplkoltatott, s a

vidéket kiraboltatá.'^ (Honv. 132. sz\ Ily elzmények után részünkrl

egészen természetesnek találjuk a zsoldot nem húzó székelyek ingerült-

ségét, s iszonyú bosszúját, habár azt helyeselni nem tudjuk is. A jobb

érzés székelyek akkor sem helyeselték. „Én könyeket ejtek" úgymond
egy szemtanú „a lángok felett, s ezek és az eddigi, bár sokszor jogilag

menthet égetésekbl nemzetünk szerencsétlenségét jósolám. De nem
segíthetek. A nép dühe iszonyú fokra volt hágva. " (i. m. 20. sz).— To-

vább idztünk város szerencsétlenségénél mint e kor eddigi történet-

írói, hogy tanújelét adjuk annak, miszerint kötelességünknek tartjuk

nyiltan és leplezetlenül kimondani az igazat. A tények szándékos elhall-

gatása és elferdítése keser utógondolatokat takar, de a hibát jóvá nem
teszi, sem a meghasonlott testvérek közé, kik a szenvedély napjaiban

egyaránt hibáztak, az szinte kibékülést vissza nem varázsolja.— Szász-

Régen kii-ablásával félbeszakadt az agyagfalvi lelkesedés. A zsákmány-
nyal megrakodott csikiek, kik egyébiránt sem felszerelve, sem jól vezé-
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nyelve norn voltak, kedvüket veszitek a további harczhoz, s miután hirc-

is jött, hogy székelyfüldöu az oláhok nyugtalankodnak, Moldva fcloí

pedig ellenséges betörés készül, követelék, hogy bocsáttassanak haza.

Ennek következtében az egész székely nép haza ment, s Berzenczey

mellett alig maradt két ezer ember. Végre a maros -vásárhelyi harcz

az egész székely táborozásnak egy csapással dicstelen véget vetett.

(1. nov. 5).

TóthAgostoD, EgloffsteÍD, és Nagy Károly rna-

gyok S i b ó u és Rónafalui], Közép-Szolnok megyében, a fel-

lázadt oláhokat éjjel megtáiiiaclváu öldöklü harczban megverik

és szétkergetik. Kónafalu elhamvasztatik. Az oláhok 47 halottat

veszítenek.

Közi. 152. 154. sz. Szil. F. Tört. 225. l". A P. H. (198. sz.)

szerint a magyar volt jobbágyok Sibon már október közepén fellázadtak,

s ref. lelkészüket Urbánhoz Naszódra hurczolták. Annyi más adatokból

(Honv. 57. 58. az.) is világosan kitnik, hogy a feuuebbi lázadásban az

oláhokkal a sibói magyarok kezet fogtak. Mi ok inditá ket erre, az

utóbbi hosszú közlemény gondosan eltakarja.

Kossuth kormányelnök, Pozsonyban a feldunai magyar

hadsereg fövezérletét véglegesen az általa egyszersmint tábor-

noknak kinevezett Görgei Arthurra bizza. Utóbbik Guyon ezre-

dest Simunich tábornok ellen Pozsonyból 10 ezer emberrel Nagy-

Szombathra rendeli.

Görg. I. 87— 93. 1. Klapk. Nat. 1. 84. 1. Rüst. I. 114. 1. —
Kossuth Görgei kineveztetését nov. 9-én tudatva a képviselházzal, igy

nyilatkozék : „Az volt a kérdés, találkozik-c a ftiszti karban, ki

jótáll, hogy seregünk ha megveretnék is, nem fog eloszlani, A fvezér

eziránt semmi reményt nem nyújtott. Monda, hogy a tisztikar nem akar

a határon átmenni, és hogy ha meggyzetünk, seregünk egészen elvész.

Mcgkérdc tehát másokat is. S csakugyan találkozott, ki a csata kedvez

kimenetelére kés^z tervét benyújtotta, s találkozott tekintélyes egyén, ki

nyilvánitá, hogy ha bár elveszítnök is a csatát, seregünket meg lehet

menteni. Ezen egyén a mostani föhadvezcr." Aztán, a kinevezésre a ház

utólagos megersítését kérvén, igy folytatá : „Becsületemmel állok jót

a háznak, hogy ma tessék mondani néki : Az ur nem lesz fvezér, hanem

közlegény! — hiven fogja a hazát igy is szolgálni." (Közi. 154. sz).

E dicsbeszéd mutatja, — mennyire nem ismeré még ekkor Kossuth ke-

gyeltje hiúságát. Másrészrl azonban be kell vallanunk, hogy a válasz-

tás, az akkori körülmények közt a lehet legszerencsésebb volt. Minde-

nekeltt bátor és határozott férfira volt szükség, ki a nemzeti ügynek
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sereget teremtsen, az ingadozásoknak véget vessen, és mindent elkövessen

a hadereje kifejtésére. Gürgei e feladatnak kitnen felelt meg, s a leg-

els-, és egészben véve mindvégig legjobb hadtestet szervezé. „Néhányan"

úgymond az ekkori magyar kormány egyik tagja „megpróbáltak az

ifjú hadvezér eltt engedetlenkedni, hanem ekkor egyszeren golyó-

val felelt, a hanyagokat és gyávákat elkergette, a fegjelmet hol hiány-

zott, életbe léptette, hol meglazult szigorúbbá tette ; szorgalmat és ki-

tartást követelt a katonai gyakorlatokban, pontosságot a szolgálatban
;

egyszóval oly sereget vett át, melyben még a régi begyakorlott ezredek

is közel voltak a feloszláshoz, s ebbl egy meglehetsen fegj-clmezett

hadsereget alkotott. És midn a régi magyar ezredekben szolgált cisztrák

tisztek nagyrésze ingadozott a dynastia iránti hség és a magyar alkot-

mányra letett ünnepélyes eskü között, még akkor is sikerült neki szin-

te, méltóságteljes és férfias bánásmódjával sokakat megnyerni a magyar

g^'nek, a többieket pedig, kik egyátalában nem akartak maradni, he-

lyes tapintattal szabadon bocsátá, azon okos nézet szerint, hogy jobb,

ha az ellenség szem eltt, mintha hátmegett van."' (Szem. II. 15. 16. 1)..

V. ö. d e c z. 1 6. j e g y z.

November 2, Csütörtök.

A f ö k r m á u y s z é k Erdély ben P u c h n e r fühad-

parancsnok polgári hatalmának (l. okt. 18.) ellenmond. Az okt.

3. rendelet, melyre a hadparanesnok támaszkodik, a királyi

kormánynyal hivatalosan nem közöltetett. A magyar miniszté-

rium törvényes alakjában ma is fennáll. Az oláh lázadást nem

a magyar tisztviselk s földesurak zsarnoksága, nem a székelyek

fölkelése stb. Idézték elö, niint Puchner állitja, hanem „az al-

kotmányos kormányrendszer megsemmisitésére törekv párt

eszközéül felvett alezredes Urbán és czinkosai hazugságai", s e

vészt és nyomort árasztó dolognak a hadparancsnok is részesévé

tette magát az által, hogy a polgári hatóság ismételt kérései

daczára a katonaságot a magyar földrl elvonta, a nemzetr-

séget lefegyvereztette, Urbán és a balázsfalvi gylés mködéseit

ellenben elnézte, st támogatta, majd okt. IS-ka után tiszteit

adta vezérekül a bszülten dúló csapatoknak. Igaz, hogy a

polgári kormány tehetetlen a bajokkal szemben, de a hadpa-

rancsnok miatt az, ki a zavargóknak fejévé tette magát, s ekkép

a lázadás által politikai czélokat törekszik elérni. A kormány-

szék az ok. IS-ki kiáltványt közzé nem teszi, st ellenkezleg

felszólítja a hadparancsnokot, kinek „semmi helyes és törvényes
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ok alapján útja nem lehet magút az Erdélyrészek kormányára

feltolni," hogy vonja vissza kiáltványát, szüntesse meg az oláhok

lázongását, a királyi biztossal és a kormányszékkel közremü-

ködvéu.

r. H. 218. sz. Az okmány még K ö v.-uúl 0. 114— 121. S z i 1.-

nál F. Tört. 227— 232. 1. V. ü. Köv. E. T. 108. 1.

Ti m b ul oláh fönük tábora (mintegy G ezer ember) K a-

1 n a Miklós rnagy N a g y-B á u y á r ó 1 kimozdult csapatát

S z a k á 11 a 8 on, Kvárvidékéu, reggel és d. u. 4. órakor két

Ízben megtámadja, rövid harcz után azonban véresen vissza-

lizetik. Az oláhok vesztesége G8 halott s mintegy 100 sebesült,

részünkön 1 sebesült.

Közi. 151. 161. sz. P. H. 211. sz. A kövárvidéki oláh lázadás

elfojtására a szathmári nemzetörök okt. 23-án indultak ki lakhelyeikbl,

oly móddal, hogy nov. 1 . és 2-án Far kasaszó tói Erd ö-S z a d á n,

N a g y-B anyán, F e 1 s ö-B anyán és Kapnyikon keresztül

Sztrimbuiig félhold formán fogják körül a zavargókat. (L. tov.

nov. 4).

Nov. 4. Szombat.

S i m u n i c h tábornok utóhadát N á d a s nál Pozsonyme-

gyében a magyarok megtámadják. Kölcsönös ágj'uzás közben

az ellenség derékhada J a b 1 o n c z á r a húzódik, hol h hidat

maga után föl szedetvén s néhány házat felgyújtván, az üldöz

sereg körmei közül kisiklik.

P, H. 212. sz. Simunieh ezután Morvába vezette éhségtl csigá-

zott seregét, (218. sz.), azonban nov. közepén ismét betöri, s Szén á s-

f a 1 u ig (Szenicz) és Jablonczáig nyomult elö, örökös zsarolásaival

sanyargatván a vidéket. (225. sz).

Katona Miklós rnagy Nagy-Bányáról kiindult önkén-

tesei Maróti százados vezetése alatt T i m b u 1 4 ezernyi oláh

táborát Költ ó-K a t a 1 i n nál Kvárvidékén megtámadják, mely

faluban a románok kevéssel azeltt egy pár magyart láncsával

földhöz szegezve pörsöltek meg. A felkelk az els ágyuszóra

raegszaladuak, s üldöztetés közben 40 halottat veszitnek. A falu

porrá égettetik.

P. H. 214. 216. sz. (utóbbik helyen a nap: nov. 2.). Katona hi-
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vatalos jelentése nov. 10-röl ezen harczról szintén nem emlékezik, mig

ji nov. 2-ki támadás leírását ismételi, (Közi. IGl. sz). Katona ezután

serege balszárnyát két részre osztván, 1 á h-L ápost ésRogozt, a

naszódi határezreddel való közlekedés ezen ftámaszait bevette és lefegy-

verezte (G y e n e Károly), jobbszárnyát pedig Gyökeresig küldte, s

pár nap alatt összesen 52 oláh helységet fegyverezett le, harangjaikat,

a lázadás fó'eszközeit, leszedetvén, 8 92 bujtogatót haditörvényszék elé

állítván. Az ellenszegül falvak— mint Rogoz, F e 1 s ö-S zöcs, Gaura
fölégettettek. Timbul pedig nov. 8-án Domokos magyar falut ham-

vasztotta el. (Kat. i. jel. és P. H. 223. sz). A bujtogatok közül késbb,

midn a magyar tábor Dézs ellen indult, 17-en felakasztattak (P. H.

226. sz). Timbul azonban nem sokára ismét fölemelte fejét. Decz. 3-án

már Máramarosba ütött be egy 1,200 fnyi csapat élén, mindenütt rab-

lással jelölve útját. Mint mondják, maga folytonosan részeg volt, s ren-

desen két ember emelte lóra, ha szaladni kellett. Decz. 20. eltt vissza-

vonult Máramarosból. (262. sz).

Nov. 5. VaStárnap.

Aradon Berger várparancsnok a várost ágyuztatja, mi-

közben a Maros hidján Zsigmondházá nál keresztül hatolt

osztrákok a városi kaszárnyát és a faraktárt fölégetik. A mieink

ekkor, hogy a közlekedést megszakítsák, s annál nagyobb biz-

tonságban legyenek, a 80 ezer pforintba került hidat felgyújtják.

P. H. 211. sz. Közi. 157. sz. Klapk. Nat. 148. 1. (a város

ágyuztatását hibásan nov. 4-re tévén). A bombáztatásra az adott okot,

hogy akitörésben szerepl dsidásokra a magyar elrstl rajok tüzeltek.

Gedeon altábornagy (12 ágyú, 14 század gyalog, néhány

század lovas katonaság s még nagyobb számban szász nemzet-

rök és oláhok) Zsombori ezredes székely táborát, (ezer gya-

log s mintegy 4 század lovas) Maró s-V á s á r h e 1 y nél meg-

támadja. Az ágyuk hiával lév fegyelmezetlen székelyek nagy

része az els ágyuszóra szakadásnak ered, a többiek pedig pár

órai ágyúzás után, miután Zsombori és a többi tisztek cs. kato-

nákkal ütközni nem akartak, mintegy 8 halott veszteséggel,

teljesen átengedik a tért az ellenségnek. A katonák és a maros-

vásárhelyi lakosok közül, kiknek városát a szász nemzetörök

és oláhok ez éjjel és nov. 6-án kirabolták, a sanyarú hidegben

történt futás közben sokan elhullanak. Egyidejleg Kalchberg
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százados Gedeon balszárnyával Radnóthnál ver szét egy

székely csapatot. Másnap

Nov. 6. Hétt.
H e y d t e századost, ki a m.-vásárhelyi futó tábornak út-

jában állott, B i k a f a 1 V á nál Udvivrhelyszékbeu az udvarhelyi

székelyek visszaverik.

Czetz Bem, s F. 56.1. Köv.E. T. 1Ü5. 1. Közi. 1849. 22. 4G.

sz. Klap. Nat. 11. 197. 1. Uj. Ism. III. 95. V. ö. ii o v. 1. o k t. IG.

Zsombori <ís Dorschner a fentebbi liarozból kihuzváu magokat, a vezérlet

körül Gál Sándor túbúrkain fnök intézkedett, Berzeuczeytöl, a Kossuth-

huszárok toborzújától támogattatva. A szerencsétlen liarcz után Bcrzen-

czeyre a székely tisztek vadászatot tartottak, ö azonban Gallicziáu

keresztül menekült, s Pestre érkezvén, a decz. 13-ki képviselházban

hosszú védbeszédct tartott kormánybiztosi mködésérl, melyben Katona
Miklóst és Yayt vádolja, kik elö nem nyomultak, s magára hagyták a

fegyvertelen székelyeket. — Ez utóbbi birét vévén a vásárhelyi vesz-

teségnek, miután a székelyekben utolsó támaszát is elvesztette, Bernáth

kormánybzitossal egyetértve Debreezenbc ir, s tle Kolozsvár megmen-
tésére sietsen 2 ezer nemzetrt kér. Debreczen a sürgönyt nov. 9-éu

veszi. (P. H. 214. sz). — DorsehuLr ezután Puchuer kezére dolgozott,

mignem Bem 1849. jau. 14-én mcgfosztá tisztségétl, de ki már ekkor

a felíüggeszt irat (l. e. K v.-nál Okm. 145. 1.) szerint ,.a vezénylete

alatt lév székely népet annyira fanatizálta, hogy testvéreik és az alkot-

mány iránt ellenséges indulattal viseltetnek. "S valóban a székelyek (kü-

lönösen esikiek és gyergyószékiek) fékteleuked és a hon ügye iránt

tévelyg magaviseletérl, mely mindaddig tartott, mig Bemmel összeköt-

tetésbe nem jöttek, az egykorú „Hon v éd" is sürü panaszokat közlött.

(Azonban a három székiekrl 1. nov. 23). Jan. i 3-án Maros-Vásárhelyen

vége szakad a cszászáriak uralmának. A lengyel hs elnyomulása uj

hangulatot ébreszt s hsies lelkesedést öut ismét a székelységbc. Caik

és Gyergyószék büubánólag ismerik be eddigi „vétkök"-et, s „azon ke-

gyelmet kérik, hogy engedtessék" meg nekik fölszerelt zászlóaljaikkal

Bemhez csatlakozhatuiok. (Honv. 36. sz). — Dorschner a nyár folytán

mint C-. osztrák biztos az orosz táborban jött vissza Erdélybe, s mint

ilyennek egy kiáltványa ismeretes, melyben honfitársait a muszkák ba-

rátságosan fogadására szólítja fel. (A kiáltv. Köv.-nál 0. 185. 1).

Nagy-Sándor alezredes némi lovassággal és egypár ágyú-

val N a g y-J é c s á ról Toroutálmegyében az osztrák dsidásokat

és gyalogokat véletlen megrohanással elkergeti. Veszteség oszt-

rák részen 10 holt, 1 sebesült, és 10 fogoly, részünkön 1 ember.

Közi. 159. sz. P. H. 216. sz.
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Ferdinánd király OllmUtzban nyilatkozmányt intéz

Magyarország népeihez, elmondván, hogy „egy szemtelen párt"

az 1848. t. ezikkek királyi niegerüsitését „gonosz visszaélésekre

s az osztrák monárkhia mcgröviditésére" használta fel ; e párt-

nak, (mely elcsábitá a sorkatonákat, elszakadásra törekszik, a

lázadó és gyilkos bécsiekkel szövetkezik, s az örökös tartomá-

nyokba betörést merészel), leverésére neveztetett ki Windisch-

Gratz, oly czélbol, hogy a törvényes rend ismét helyreállittassék.

Annálfogva megparancsoltatik, hogy mindenki nyugton legyen,

„a papírpénz további kibocsátása rögtön megszüntettessék," a

toborzások, népfelkelések, a nemzetrség hadiszolgálatra alkal-

mazásai félbeszakíttassanak. Az országgylés „királyi szándék-

kal ellenkez^ minden határozatai semmiseknek, azok végre-

hajtói „mostantól kezdve" ebbeli tisztökért felelseknek, „Kos-

suth Lajos és az általa támasztott lázadás czinkosai . . . fölség-

es hazaárulóknak nyilváníttatnak." Ellenben mindenki kötelezte-

tik, hogy Windisch-Griitz rendeleteinek „föltétlenül" engedel-

meskedjék. Másnap

Nov. 1. Kedd.

A F ö 1 s é g másik kiáltványt intéz, különösen Magyarhon

földmivelö lakóihoz, melyben ezek biztosíttatnak, hogy a robot-

tól és dézmától ezentúl . is felmentve leeudnek. Tudtul adatik,

hogy a királyt „Kossuth Lajos és pártüt társainak vakmer
kísérletei kényszeritették", a fegyveres er alkalmazására. Ok

j,
gyilkoltatták meg gyáván azon férfiút, ki a polgári háború

veszélyeinek elhárítására volt küldve a hazába." Ok „elcsábítják

és megcsalják" a földmivelöket. Csatlakozzék mindenki Vin-

disch-Gratzhez, s az rendeleteinek, „melyeket a haza javára

adand ki", engedelmeskedjék. V. ö. d e c z. 5.

Közi. 182. sz. Az okmányok még S a m m 1. 16— 20. 1. S z i 1.-

nál F. Tört. 240. 1. A kiáltványok nincsenek ellenjegyezve.

Akalotaszegi magyar falvakat cs. lovasoktól vezér-

lett több ezer fnyi oláh fölkelés támadja meg. A lakosok azon-

ban, kiknek D o b o z y Lajos bihari nemzetrnagy is fedeze-
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tükre volt; a támadást visszaverik. Szent-Királyt és Zentelkét

Hunyad megyében az oláhok fölgyújtják.

Köv. E.T. 116. 1.

Jíov. 8. Szerda.

C

8

á n y i János föbiró Kecskeméten felhívja a lakos-

ságot, hogy miután Károlyi István pestmegyei fispán a

megye területérl 1,800 funyi huszár-csapat alakítását vállalta

el, az alkalmas egyének soroztassák be a csapatba magokat.

Föltételek : szolgálat a háború végéig, fegyvert és lovat az ország

ád, de lovat mindenki maga is vihet, melynek árában 300 váltó

forintot kap, ruházatot és nyeregszerszámot mindenki maga fog

szerezni, napi zsold 8 peng kr, tisztek és altisztek, mint hon-

védek dijaztatnak.

Közi. 158. vagyis nov. 15. sz. nov, 11-én a honvédelmi bizott-

mány e huszárezred vezényletét magára Károlyira bizza ezredesi min-
ségben, Htasitván egyszersmint a „pénzügyminisztériumot'', hogy a ki-

állitandó sereg költségeinek fedezésére, a grófnak 250 ezer forintot

fizessen ki.

Nov. 9. Csütörtök.

Lagerdorfi ütközet. Damjanics alezredes B o b a-

1 i c s vezér ráczait (1^200 ember s 9 ágyú) Lágerdorfnál meg-

rohanja, s Földváry Károly százados (3 zászlóalj) és Erei-

dé n r e i c h tüzér fhadnagy vitézségök folytán a faluba szorítja.

Itt a V j V d i n c z rl érkez Elek százados (9. zászlóalj) fo-

gadja a hátralékát, kik meglepetve vad futásban keresnek me-

nedéket, miközben a Würtcmberg-huszár ok és Rózsa Sándor

lovasai által üldöztetnek. Lagerdorf felgyujtatik. Veszteség ré-

részünkön 3 halott s 7 sebesült, a szerbeknél mintegy 200 ember

s 2 ágyú.

Klapk. Nat. TI. 55. 1. Rüst. I. 123. 1. Közi. 158. 166. sz.

P. H. 222. 227. 219.238. sz. Szil. F. Tört. 217. v. ö. 214. 1. (2 har-

czot csinálván egybl). A fentebbi harczért, bármily szerencsésen ütött

is ki, V e 1 1 e r fparancsnok szemrehányást tön Damjanicsnak, fleg,

mert Lagerdorfon túlságos kegyetlenkedés követtetett el, mely vádat

Dawjanics hevességében büszkén visszautasitott. Innen oly gylölködés
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fejlett ki a két férfi között, mely az egész forradalom ideje alatt fenn-

maradt. A thomasováczi szerb tábor vezére e vereség után (nov. 12.

táján) alkudozási készségét jelenté nálunk. Vetter maga ment el hozzá-

juk , megtudni kivánataikat. Ezek : 1.) fegyvereik és hadszereik

megtartása ; 2.) 40 ezer forint, melylyel a szerviánokat kifizethessék;

3.) általános bnbocsánat. — Vetter azonban mieltt velk egyéb pon-

tokról szólana, a fegyverek kiadását követeli (P. H. 218. sz). A hon-

védelmi bizottmány ekkor, a szerbekkel mindenáron kibékülni akarván,

Klapka György rnagyot küldte le az egyezkedési pontokkal Beöthy
és V u k V i c s kormánybiztosokhoz, biztosítván a szerbeket általános

bnbocsánat, önkormányzat, vajda- és pátriárkaválasztás, s nyelvük

szabad használata felöl, Ígérvén, hogy az rvidék iekröl a katonagyarmati

rendszexi; leveszi, vagy azt tetszés szerint megkönyebbiti : szóval oly

roppant engedményeket tévén, melyeknek nagy része csupán a helyzet

szorultságában leli alapját. Ezután egyidöre az ellenségeskedések meg-

szntek, a hadifoglyok kicseréltettek, a sánczoknál az ellenséges elr-
sök egymással barátkoztak. (Közi. 156. sz). De Rajacic már nem
volt hajlandó a kibékülésre, (bár erre a skupstinától felhatalmazva volt),

8 a m. kormány békepontjait visszautasitá, kijelentvén, hogy a szerbek

a császártól várják kivánataik teljesítését, kinek fvezére 100 ezer em-

beri-el már ugy is közelget B u d a-P esthez.

Perez el Mór tábornok Holztraunál^ S tey er ben,

B u r i c h cs. tábornokot (mintegy 4 zászlóalj és 6 ágyú) reggeli

4. órakor megtámadja s állodásából 2 izben kiveri, d. e. 10. óra-

kor pedig F r i e d a u t szuronynyal beveszi, — Gál alezredes,

Gáspár rnagy, S z e k u 1 i c s. Veszteségünk 1 halott s 14 se-

besült.

Közi. 158. sz. P. H. 213. sz. (a nap nem egészen biztos). 217.

sz. (a nap: nov. 8). Lev. I. 140.1. Szil. F. Tört. 212—214. 1. Per-

czel Steyerbe betörésére okul szolgált az, hogy Burich fegyverszüneti

alkudozásokkal igyekezett t ámítani addig, mig Nugent megersöd-
hetik s mig a Friedauu lév osztrák sereg a horvátokkal kezet fogva tá-

madólag léphetnek föl, mit azonban Perczel jobbnak látott megelzni.

Harcz után a túlnyomó ellenséges erö által bekeríttetéssel fenyegettet-

vén, még azon nap visszahúzódik Csáktornyára, rendes táborhelyére.

Nov. 11-én pedig a muraközi vizáradások miatt ezt is odahagyva, L e-

teny ére vonul, Muraközt az ellenség betörése eltt tárva hagyván.

A cs. haditörvényszék Bécs ben B 1 u m Róbertet, L i p-

c 8 e város frankfurti képviseljét, ki a bécsi okt. fölkelésben
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részt vett, fbe löveti. — A magyar képviselház B e s z e János

indítványára nov. 27-éu „irtózatát" fejezi ki ez eset fölött.

Közi. 172. sz. P. n. 219. 225. 227. sz. fHol Blum rövid élet-

rajza). Lipcsébeu ezen kivégezés után az osztrák konzul lakáról a két-

fej sast letépték, s egy utczai lámpásfára akasztották. (222. sz). Ennél

több elégtételt nem nyert Blum vére.

Nov. 10. Péntek.

B e r g e r várparancsnok Arad v á rost esteli 1< >. urától

másnap hajnali 1. óráig bombáztatja.

Közi. 159. sz. P. H. 215. sz. K 1 a p k. Nat. II. 149. 1.

Nov. 11. Szombat.

N a g y-S á n d r alezredes K i s-B e c s k e r e k en, Temes-

megyében, a íeraesvárbeli osztrákokat s a hozzájok csatlakozott

mintegy 2 ezer fnyi népfölkelést megtámadja s ágyutüzével

szétriasztja.

Közi. 164. sz. (hol N. S. hiv. jelentése nov. 14-röl Kis-Becsk.)

A harcz napját Füg g. II. 68. 1. adja.

Nov. 12. Yasáruai).

K s s u t li, honvédelmi bizottmányi elnök, S z a 1 a y t, Ma-

gyarhon frankfurti volt képviseljét, felhatalmazza, hogy L o n-

d n b a menvén, figyelmeztesse az angol kormányt azon nem-

zetgazdászati elnyökre, melyeket Magyarországgal kötend

szövetségbl húzhatna, s felvilágosítván nemzeti harczunk önvé-

delmi és jogos alapja fell, kezdjen alkudozást, melynek befe-

jezését a londoni kabinet részérl B. -Pestre küldend követ

utján lehetne legalkalmasabban foganatosítani.

Függ. II. 52. 1. P a 1 m e r s t u Szalaynak ezen ügyben hozzá

intézett clsö iratára decz. 3-áu azt izeni, hogy „a brit kormány csak

ugy ismeri Magyarországot, mint az osztrák birodalom egyik alkatrészét,

a annálfogva, ha a küldöttnek valamely közleni valója lenne az angol

korniánynyal, a N.-Britannia és Magyarország közt létesítend kereske-

delmi szerzdésre nézve, az csak az osztrák Császár képviselje, báró

K 1 1 e r által történhetik meg. " Szalay ekkor csak bizalmas beszélgetésre
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k«^ri (dcoz 15.) :i hatalmas miiiiszteit (1«; ozcn In'roline is visszautasíttatik.

(Coirespoiiclence relatíve fo tlie Affairs of Hungary 105— 109. 1 Majl,-

iiál II. 08- 1). Dcczeinber "il-t-u pedig a Londonban idözo Guizot
közben járását kéri ki, de ez csak ennyit mond : ., Egyezkedjenek ki

önök Ausztriával ; Oroszország interventiója nekem napról-napra való-

szinübbnek látszik." Deczember végén Szalay elhagyja Londont, s lielyét

késfibb az ekkor kimenekült P u 1 s z k y tölti be, kit a magyar kormány

levelezési ügyíiökségével, mint már helyben lév trgyént. 1849. május-

ban biz meg Kossutli. (Sze)n. III. lói. 1).

W i n d i s c h-G r a t z cs. fvezér Schönbrunuban kelt kiált-

ványában M ó g a altábornagyot s a magyar hadseregben szol-

gáló rendes katonatiszteket felszólítja, hogy 14 nap alatt hozzá

áttérjenek, különben mint pártütök .és árulók haditörvényszéki-

leg fognak büntettetni. V. ö. nov. 13. 26.

Közi. \1S. sz. A kiáltv, még S a m ni 1. 22. 1.

Az A r a d tói érkez Z u r i e s százados csapata (900 ember

^ 2 ágyú) a T e m e s V á r és Lúgos felöl elnyomuló császáriak

elöhadát, melynek kíséretében mintegy H ezer fnyi oláh nép-

fölkelés vala, déli 12. órakor Li p p á nál megtámadja, s hat óra

hosszat tartó folytonos tüzelés után K ö v c s d r e hátra nyomja

Ama v/tros birít)káért történik )násna}) a

Nov. 13 Hétf

Lippai ütközet. Máriássy rnagy ugyanis (7ö() ember s

»í ágyú ) a t r a u n a u i és h (• s s z u s z ó i utakon, meg a Lippa

eltti magaslatokon állitja fel vitézeit a várost elfoglalni törekv

temesvári osztrákok és oláh népfölkelök ellen. Reggeli 7, órakor

kezddik az ágyúzás. Az oláhok ágyulövései és orditozásai köz-

ben háromszor törnek az osztrákok a magyar jobbszárnyra, de

mindannyiszor visszaveretnek. Hasonló történik a balszárnyon

és középen is. .Mimhizáltal esteli 7 i'»rakor Máriássy l.szere fogy

tával ki nem birliatván az osztrákok ers tüzelését, a Ma r o son

át yi á r i a-K a d n á r a visszahúzódik, a midn Lippát a császá-

riak niegszáilják. Veszteségünk *', a császáriaké .'500 ember

lioltakl)au és sebesültekben.

Ív I ;i ji k. Nat II. 149. 1. úiz els napi liarez : nov. II.) P. H.

ijíO. 2 2. sz. fegve/.öleg. .•= nov. 12. az els napi haroz). K y z 1. Ifi 8. sz.

S.fitmlri, A|a-y,,„r. hr.Wiiks a. 1 9
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(az clsö lüipi hiinz : no\ . 12> \' u li. III. '22. 1. i áziutónj. — Mig Máriássy

Lippán hurczol. iizalatt a váibelick kirontanak L'j-Aiudni, (melynek id-

közi vrtlclnu'röl a parancsnok megfeledkezett), s a VHri>.st kirabolván, ismét

cll/itják magokat a szükségesekkel. Máriássy ké öbb (1. nov. 18.) a várost

is visszafoglalja, s Lippára is örséget helyez, miután ez utóbbi helyn'il

az osztrákok önként vis-zaluizódtak. (P. H. 22ÍI. sz).

W i 11 d i s (• b-(' r ii t z cs. fvezér kiáltványa Magyarország

lakóihoz. ,.Néliáiiy áruló lá/.adónak kevés hónapokon át tartó

kényuralma" véres polgárháhorut idézett el. A koronás király

jogai ellenszegülésre találtak, a személy- és vagyonbiztonság

veszélyezve. a földmives fegyverhordozásra „kényszerítve" van

fejedelme ellenében. E gyászos állapotnak véget vetni akarván

a fvezér a „valódi honfiak"-tól gyámolitást. „a rosszakaró láza-

dók által clcsábítottak"-tól hódolatot vár, annyival inkább, mert

,.a király iránti hségre visszatérni a végs perez elérkezett."

Jelszava : „oltabim a lii veknek, Itoesánat a megliánóknak, s

pusztulás a lázadóknak I"

Közi. 182. sz. A kiáltv. még S a m m 1. 24. 1. és Köv.-iiál O.

I2(i. 1.

Az K s z é k r 1 kindult \ á s á r h e 1 y i százados (2 század

Huuyady-gyalog) C s e p i n né! Verczemegyében az ellenséges

elöhaddal (2(»ii ember) összeütközik, s al)ból 5 embert agyon l,

131 gradiskai határrt pedig foglyul ejt. A mieinknek e kény-

szerszemlén semmi veszteségük sem lett.

r. II. 21(í. sz. (biv jel. .

Hald a c v i ezredes éhez .és fáradt ujonczai (4 ezer ember

8 6 ágyú) Urbán alezrede ; csapatait Szamos-Újvárnál, a

kéri fördházak felé megtámadják. U r b á n ekkor a S z a m o-

son áthúzódik s az országúton a hegytetn foglal helyet. Mieink

a cselt észre nem véve, utána nyomulnak a hegy felé, ágyúikat

sem vive magokkal, honnan azonban egy órai liarcz után visz-

szalizetiiek. Az üldöz lovasságot a Székely-huszárok tartóztat-

ják fel. xAl i k e s Kelemen és C z e t z János. Raldacci eszmélet-

len za\arbau.

1'. H. 22N. s/. C z e t z liem. 50. I. .S z • 1. F Tört. 2,32. 1. K ö v.
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E. T. 11''. 1. (nov. 14.; KeiiK-ny Nagy-Euy. 14^1. 1. (iiov. 3.).— Úr-

ban pár nappal clöbh szállotta meg Sz. V.-t melyet 40 ezer pfrtig sar-

czol meg. — Czetz mint Turszky-ezredbeli szolgálatban lév badnagy

jixl. elején neveztetett ki osztályfnöki segédnek. (P. H, 103. sz.), s ezen

minségben a lionvédelmi minisztériumban dolgozott. Okt, 14.-éu hivatalt

cserélt, a m. k. egyetemnél a hadi szolgálatra készülk számára nyitott

tanfolyamban az árkászat éa hidászat tanáranl rendeltetvén, fi 87. sz).

Okt. 30-án pedig V ay Miklós mellé Erdélybe küldetik rnagyi ranggal

táborkari segédül (250. szk Alezredesnek decz. 1-én neveztetik ki.

(253. sz>.

J a n c u })iaefect románjai F e 1 v i u c z városát A r a u y o s-

székben egészen feldúlják, s (nov. 13, 14, 15.) lángok martalé-

kává teszik, mely alkalommal a várcsban maradtak közül mint-

egy 30 lakos az ellenség kegyetlensége martalékául esik.

Ilunv. 108. ^^z. Kem ény N.-Eny. 139— 141.1. K v. E. T.

116. 1. A szanaszét bolyongó felvincziek közül ezután „több mint 200
személyt emésztett fel a keser bánat, a szkölködés és a kemény tél-

beni szigorgás." A haza té'itek tavaszra kelve roppant ínséggel küzköd-

tek a romok között.

Nov. 14. Kedd.

Ferdinánd király a régi mintájú erdélyi fökormány-

széket újból felállitja, s elnökének Mikó Imrét kinevezi, utasít-

ván ezt, bogy Windiseb GrUtzuek és a n.-szebeni hadparancs-

nokságnak engedelmeskedjék, a pesti kormánytól pedig rende-

letet el ne fogadjon. V. ö. j a n. 2.

K V. E. T. 118. 1. E kinevezés a szászok és oláhok óvástétele

olytán késbb visszavonatik.

Nov. 15. Szerda.

A s b ó t b Lajos rnagy (420 ember s 4 ágyú) B o g s á n

vidékén és utczáiu Appcl cs. vezérrnagy s az oláb fölkelk túl-

nyomó ereje ellen déli 12. órától d. u. 4. óráig csatározik, végre

ellenségeit megszalasztja. Veszteségünk 3 balott 7 sebesült.

Közi. 167. 16^. 171. 17 2. 189. =z. (vagyis : egy kicsiny harczró

5 mondd : öt h i \- a t a 1 o s j e l e n t é r^, melyek kczül három magától

Asbóth-tól eredt !). P. H. 223. 226. 242. sz. Szil. F. Férf. 141. 1.

19*
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A f b. I. l'2tí. 1. K 1 a p k. Nat. 11. r)(i. 1. — Asb-itli e. haicz után E /. e-

r e s krassómcgyei oláh l'aUi mi-gfckezését és IcíVgyvcrzésct Rózsa
Sándorra, a rablófönökböl lett cáapatvezérrc bizza, ki e tisztében ugy

járt el, mint egy. .. haramia. (Bvebben Függ. II. 94. 1. nap nélkül :

Ide czéloz Dania^^zkin verseczi íobiró jelentése is — K ü /, I. 172. sz.

—

uielybon panaszolja, hogy IJózsa líogsánnál nevezetes kihág.isokat kö-

vetett el). Kossuthot azonban e garázdaságokról Asbóth valószínleg

nem tudósította pontosan, mert a kormányehiök még ezután decz. 15-röl

teszi közzé, hogy Rózsát, miután több liarozban vitézül viselte magát, s

azon vádat, hogy L a g e r d o r fuál kihágásokat követett \o'hm el, hite-

lesen megczáfolá, — a már eddig is élvezett Uözbocsánatban jov're is

nu'gi-rösiti. (Közi. decz. Itl.sz).

Az Eszék várból kiindult Batthyány Kázmér koi luány-

biztos Szarvas mellett Veröczemcgyében ríivid ágyútz után

megkergeti az ellenséget. K á c z rnagy. Veszteség részünkön

1 halott s néhány sebesült, (köztük maga Batthyány is), az

ellenségnél 17 halott, 1 ágyii, s 1 zászló.

Közi. 164. </.. V. H. -ilM. Szil. F. 'i'órt. iir). 1.

Nov. 10. Csütörtök

Asztalos százados S o 1 y m o s nál A r a d megyében az

oláh népfelkelket túlnyomó számuk daezára szétszórja, s elfo-

gott fnökeiket elítélteti.

K la )) k. Nat. 11. 1
•") 1 . I.

U r b á n alezredes S z a m o s f a 1 v á nál, miután a helysé-

get felgyujtá, Haldacci ezredes seregét (a bihari és .szabolcsi

nemzetrökkel együtt lo ezer ember s 12 ágyú) este 10. órakor

megtámadja. A lioiuédek iBánfi János) azonban bátran fölfog-

ják s visszaverik a támadást, de ekíizbon a szabolcsiak egy kar-

íácslövésre ;5 ágyúval megiiadnak, Kolozsvár irányában az

egész nemzetrséget rendetlen szaladásba keverik, s maguk Gya-

lun keresztül Na ;:,y-Várad és a Hajdúkerület felé haza futnak,

utjokat garázdálkodással és rablással jehiivéM. A iiemzeíriik

nie^futamodására Kolosvárt minden rend felbomlik. Baldaccit

este saját vadászai fogságra vetik. Kjszaka alakosság az enyedi

és tordai menekülkkel Vay lakára tíir, követtdvén, hogy ve-

zesse ket az ellenség elibe. Eredménytelen védelmi intézkedések

után Urbán tMlnyomó erejétl taitva clliatároztatik :
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Nov. 17. Péntek.

Kolozsvár feladása, mi ezélból M i k ó Imre és G r o i s

föbiió kora hajnalban az ellenség táborát felkeresik, s ott a

szerzdést elkészítik. E szerint a nemzetrség fegyverét leteszi,

a polgári igazgatás érintetlen nuirud, rablás és oláhok a város-

ban nem lesznek, azonban hadi sarez fizettetik, — melyet ké-

sbb Puchner 21(» ezer pfrtban állapit meg.

F. H. 220. 221. 222. sz. K o /J. 170. 171. (hol Baldacei bevá-

dolása) 188. líT). sz. (Utolsó helyen ily czimii értekezés: „Erdély el-

árultatiisának vázlata", melybon bségesen kijut Vaynak, Baldacciuak,

Mikes Kelemennek, Pocha rnagynak egyaránt, s melyet a Közi. szer-

kesztje megcsillagozván, különös figyelembe ajánl, maga is szentül meg

lévén gyzdve egy -tervszer árnlá.-"-ról. mely miatt Erdély elveszett!)

Czetz Bem 58— 62. I.Kv. E. T. \\\). l. 0. 128. 1. (hol a feladási

egyezmény). Szil. For. Férf. 314. 1. (Hibás nap).— Baldacci, Mikes Ke-

lemen által még 16-án este kiszabadíttatván fogságából, a megmaradt

csapatok felett Bán f i-H u n )• a d nál ismét átvette a parancsnokságot.

Ellene azonban a kormány vizsgálatot rendelt. Mikes János a koloz.í-

vári nemzetrség parancsnoka szintén vádoltatván, saját kértére a kép-

viselház ellene is vizsgáló bizottságot nevezett ki. — W a r d e n e r

nov. 18-án, Kalliany nov. Í^O-án vonulnak be a feladott városba,

hol rögtön a legszigorúbb ostromállapoti rendszabályok léptek életbe.

Az utczán 3 embernek együtt megállni tilos volt, minden közhelyek

még a teuiploniok is bezárattak, a lakházak a fegyverekért átmotoztat-

tak. Urbán kényszerité a fkormányszéket, hogy Írásban vesse a'.á magát,

(Hon v. 13. sz.) s ez a király nevében Erdély lakóit is fegyverletételre

és hódolatra szólította fel, (a felszól. K ö v.-nál 0. 101. 1). Az oláh ve-

zérek ezalatt követelték, hogy a várost kiprédálhassák, de Wardtner,

ki sok méltatlankodást és erszakoskodást meggátolt, ,.indignatioval

kergette el a szemtelen követelöket." vHonv. 14. sz.) Az unió azonban

egyik királyi pénztárnok vezetése alatt, ünnepélyesen és forma szerint

eltemettetett. (Honv. 112. sz. 1849. máj.-ban pedig a kolozsvári tanács

azt határozá el, hogy a kétfej sas temettessék el egész szertartással.

Ily dolgokban vagy hirekben telt akkor kedvök az embereknek !)

NoY. 18. Szombat.

N a g y-S á n d o r alezredes mozgó csapatja Szén t-A n d-

r á s oü a temesvári rséghez tartozó uhláuokat megrohanja, s a
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faluból kiveri. Veszteségünk 2 halott s 1 sebesült, az ellenség

nél egy tiszt agyonlövetik.

V u k V i c s liív. jelentése uov. 20-rúl : Közi. 1 tj8. sz. Függ.
II. <nS. 1. (nov. 15. elesik 40 osztrák). Ezen utóbbi köny? szerint

Nagy-Sándor ezután K n ó z helységet támadja meg, honnan azonban a

temesváriak vereséggel zik vissza.

K c r g e V várparancsnok A r a d városára 1 14 ágyúlövést

tétet.

K i", /l. 178. .sz. V. II. 221. 22S. sz. Uka c bombázásnak a volt,

mert 17. ('s 18. közti éjen Máriássy Uj-Aradot ismét visszafoglalta.

BclsöSzolnokmegyébcn S z t r i m b u i nál P é t c r y And-

rás rnagy szigeti és szabolcsi nemzetrei, az oláh határszéli

katonák által meglepetve; rövid ideig tartó puskatüz után szét-

veretnek^ s 3 ágyujok és minden jtodgyászuk hátrahagyásával

rendetlen futásban keresnek menedéket.

P. II. 227. 228. .sz.

Nov. 19. yasániai).

Kossuth kormányelnök Ígéretet tesz affelöl, hogy a harcz-

ban megbénultak számára B u d a-P esten egy intézet fog állít-

tatni, melyben azok élelmezést {'s ellátást kapnak, a háború

végeztével pedig a sérültek földbirtokkal fognak jutalmaztatni.

Ennek következtében a katonai hatóságoknak megparancsolja,

hogy a kórházakban felgyógyultakat ne ereszszék egyszeren

szerteszét, hanem, ha további szolgálatra képtelenekké lettek,

Buda-Pestre a kormányhoz utasítsák. V. ö. 1849. j un. 2.

A rend. P. II. 21Í). sz.

x\ov. 20. Hétf.

Wiudiseh-Grjitz altábornagy osztrákjai Pozsony megyé-

ben D é V é n y-U j f a 1 u nál a Morván átkelvén, reggeli 4. órakor

megtámadják s visszanyomják a magyar elrsöket. Nemsokára
azonban a magyar csapatok elre nyomulva, visszaverik elle-

neiket, s a Morva hidját gránátlvéseikkel elpusztítják. Nov.
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23-án a magyarok Kosztolányi Mór alezredes vezérlete alatt

intéznek kényszerszemlét Schlosshof ellen, minek folytán

itt és Újfaluban kölcsönös gránátlövések miatt több házak

meg'gyuladnak.

P. H. 223. 22á. 221. 228. sz. K .1 z 1. 174. sz. (Görg. jelentése

a iiov. 2.3. harczvól).

P e r c z e 1 Mór tábornok a Muraközt elfoglalva tartó hor-

vátok ellen hajnalban L e t e u y e és S z e m e n y e íelöl támadást

intéz, minek folytán az ellenség Várasd felé elhúzódik, s Mu-

raközt Pcrczelnek átengedi.

r. H. 22;-). sz.

Nov. 22. Szerda.

Berger várparancsnok Arad várost d. e. 9. óra tájon

bombáztatja.

P. H. 228. sz. Oka « lövetcsnek a/, volt, hogy avarból Uj-Aradra

inonui tört'kedö o.sztrákokat :i tna.ííyar elrsök visszakergotték.

Nov. 28. Csütörtök.

Háromszék gylése S e p s i-S z e n t-(T y ö r g y ön. A
háromszéki hös székelyek, kiktl midn békét ajánlottak (nov.

12.) P u c h n c r hadparancsnok föltétlen hódolatot követelt (nov.

16.), önvédelemre és harczra szánják el magokat. Gá b o r Áron

a magas lelkesedésit egyszer székely, ágyukat Ígérkezik önteni.

Miután azonban Berde Mózsa kormányküldött, Dobay ezredes,

és a többi fnökök a pénz és hadi szerek hiányát fejtegetik.

a gylés formaszerü határozat nélkül oszlik szét. V. ö. nov. 28.

Köv. E. T. 125. V. ö. 122. 123. 1. Egyet. Euey clop. Ki-

adja a Szent-István társ. I. 24. 1. (Ez utóbbi miiben mindenütt ^A áron
Gábor" iratik, azonban az erdélyiek átalában s maga a kéi-déses egyé;

is — egy levél tle a Houv. 110. sz. — e nevet egyezöleg igy iijáku

„Gábor A r n"\

R i c z k ó rnagy az erdélyi sereg elöcsapatával (4 század

gyalog, 160 lovas és 2 ágyú) G y a I u nál K o 1 o z s megyében a

tnlyomó erej ellenséget megtámadja, s bár gyzelmet arat,
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késbb óvatosságból Gyaliuól Bá n t i-H u n y ud r;i hátrahii-

zödik.

P. H. 229. s2. Xov. 22-röl 13.-Huiiyadról jek'uti \' a y konn. bizto»,

hogy soiegünk Gyalut az elloiist'gtol cU"o;,'I:tlta. Közi- 170.V

A d é V á n y-n j ía I u s i harczot I. nov. '20.

Nov. 25. Szombat

Katona Miklós óriiagy Jobbára szathniári neni/etörk-

böl és önkéntesekbul álló seregét (15 ezer ember s 10 ágyii).

az ellenség D é z 8 nél S z a ui o s-U j v á r és N a s z d felöl két

oldalról iiicgtániadja. Ez utóbbik helyrl intézett támadást a

Vilmos-huszárok Koz ár várnál visszaverik, de a Szamos-

Újvár fell elnyomuló Urbán ell a többi csapatok az ügyetlen

vezénylet miatt D é z s felé visszahátrálnak, mire az egész magyar

sereg rendetlen szaladásnak ered, s csupán a bécsi légióbeliek-

nek és a Vilmos huszároknak köszönhet, hogy az ágyuk meg-

mentetnek, s az üldöz ellenség feltartóztattatik.

1'. H. 231. 232. sz. Kö/1. 178. sz. (nov. 24. ). Katona serege

ezután, ittott lablásokat követv(?n el (rí^szleteaeii 236. 239. 244. sz ),

Nagv- Bányára. ^ innen nov. 29-én Szatlimárra hátrál, (233. s/.) hol

ideiglenesen Zsunnay>eszi át a térparanebuokságot (239. sz.), az elbbi

vezért pedig a konnány vád alá helyezi, s m»jd megrendeli, hogy u hi-

bás nemzetrök fegyverüktl fosztassanak meg, s a nemzetrségbl

töröltessenek ki. (Közi. 190. vagyi.s riee/. 17. sz).

Nov. 2Í> Yasárihii).

Görgei tábornok s fvezér és Csány kormánybiztos

W i n d i s c h G r ii t z nov. 12. kiáltványára vonatkozólag a fel

dunai magyar hadsereg nevében kinyilatkoztatják, hogy c sereg

alkotmányos királyához hü maradt, de jelenben a pesti képvi-

selháztól s az ország törvényes kormányától, a honvédelmi bi-

zottmánytól várja parancsait.

Kö z I. 17 3. vagyis nov. 30. sz. P. H. 227. sz. A nyilaik, mé^-

S z i l.-nál F. Tört. 221. l. és K l a p.-nál Nat. f. 94. 1.
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Nov. 27. Hétfó

A li u V é d e 1 m i I) i z o 1 1 ni á ii y, „hogy a magyar had-

sereg ftiggetleu állása s ei;ysége biztosítva legyen", nríegrendeli;

hogy „minden a sor- és honvédsereg közt eddig fennálló különb

ség megsznjék, s mindazon seregek, katonai testületek vagy

szakok, melyek ez ideig nem egyedül csak a magyar miniszté

rium által vették rendeleteiket, hasonnev honvédseregekké,

vagy testületekké átalakittas:?anak ,
. . . hogy a katonai adminiszt-

ratio egysége a sereg minden ágaira kiterjesztessék, hogy az

eddigi kétfelé vezetett hivatalos levelezések ugyanazon egy fo-

lyószámmal vezettessenek, hogy az ezredek nevei, s a tulajdo-

Dosok jogai raegszüntettessenek." Mely rendelet folytán Mészá-

ros hadügyminiszter a fhad i parancsnokságoknak s a mozgó

hadsereg vezérséget meghagyja, hogy a kormány parancsát

a f. é. dccz. 1 sö napjától kezdve teljes ervel foganatosítsák.

Közi. 173. vagyis nov. 30. sz. E icndi-lot által Kossuth a ren-

des hadsereg „minden osztályait hunvédscregekké" átalakítani, s a zász-

lóaljak belsíi szerkezelét ehezképest egyenlsíteni törekedett. (Közi.

173. sz. ide von. rend.). A gyalogszázadokra vonatkozólag már elbb

határoztatott, hogy a tiszti fizetések kímélése tekintetébl a közhonvé-

dek létszáma nov. Itöl kezdve 160-ról L'OO-ra emeltessék, (Közi. 132-

sz.) egyszersmint, hogy a sorezredek is tökéletesen kiegészíttessenek, st

két-két tartalék századdal láttassanak el il5S. 160. sz. nov. közepe)

a lionvédek közül. Mészáros azonban nov. 25-én a gyalogsági sor-

ezredek tartalék-századait eltörlé, csak a lovasságét hagyja meg. (170,

sz.). Deez. 7-rl pedig a fentebbi rendelet következményéül meghagyja

az eddigi gyalog sorezredek törzs- és ftiszteinek, hogy mielbb magyar

honvédegyenruliába öltözködjenek (181. sz). A kormány ezen lépései

azonban, bár a honvédek népszersége nagy vala, annyira, hogy a hon

védelmi bizottmány végre azokat, kik ismételt tilalma ellenére sorezre-

deiket elhagynák s a honvédek közé akarnának állni, igen szigorúan

utasitá rendre (167. sz), számos régibb katonákban aggodalmakat éb-

resztettek, kiknek hiúságukat i.-i sérté, bogy az ujoncz honvédekkel, bár

ezek ép azon katonai törvény alatt állottak, egy sorba helyeztetnek.

U j v i d é k en és Pété r-V á r a d on az osztrák érzelm tisztek e miatt

egész zavargást idéztek el (deez. 12. táján), midn azonban a D o n-

M i g u e 1 legénység nyíltan fellázadva, s az ágyukat és a fbb pontokat

elfoglalva, tiszteinek ellene szegült. ([*. H. 244. sz). Az aggodalmak

eloszlatását mind Kossuth, mind a hadügyminiszter szükségesnek látván.
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clöbbik decz. 13-ról egy roncleletbcn fejtegeti, liogy „a kormány a sor-

ezredeket ösi dicsöségökben feiiii kivánváu tartani, nemcsak hogy a

sorezrodok zászlóaljakká fel nem oszlattatnak, söt inkább az uj honvéd-

zászlóaljak is ezredekbe fognak egyesíttetni ; . . . a sorezredek eddigi

szerkeze-tökben maradnak" stb. .Mészáros ezen nyilatkozathoz még azt

toldja, hogy a k^rmányuak „hatámzott akarata nem feloszlatni a már
fennálló sorczredeket, de söt a honvédzászlóaljakat is azok mintája sze-

rint rendes 4 zászlóaljból álló sorezredekké összekapcsolni'' (Közi.
187. sz.), mely szándékot azonban a fentebbi rendeletbl csakugyan

semmiféle írásmagyarázó sem tudta volna kiolvasni. ^Mészáros az eddig

fennálló osztrák cs. k. katonai törvényeket teljes érvényben hagyta, s

nov. 25-éii ideiglenesen egy „kir. magyar legfelsbb katonai törvény-

széket" állit fel, mely alá decz. l-óta mindennem kat. hatóságok tör-

vénykezési tekintetben alérendcltetnck. (170. sz), A honvéd ujonczok

é's szabad csapatok kiállítása, felszerelése, tisztekkel való megrakása

mindezideig nem tartozott a hadüg3iiiiniszter jogkörébe, hanem az orszá-

gos nemzetörségi tanácséba, melynek elnöke, Ji a 1 d a c c i Erdélybe

távozása óta, N á d o s y Sándor ezredes volt, ki egyenesen a honvédelmi

bizottmánynyal áÜott kapcsolatban (132. 135. sz.), s a ki, tekintve

szakjában fáradhatatlan mködéseit, társaival (Kiss Károly, Páudy
Soma; együtt a honvédzászlóaljak kiállítása és szervezése körül tagad-

hatatlanul nagy érdemeket szerzett. A sor- és honvéd -ászlóaljak közti

különbség megszüntettetvéii, a nemzetörségi tanács beleolvadt a hadügy-

ininiszterségbe, minek következtében ennek újonnan rendezése vált szük-

ségessé, s a decz. 7-ki Közlöny ben már közzé tétetik, hogy a belszer-

kezet igy állapíttatott meg: I. Ij 1 n ö k i osztály: Gombos László.

il. Katonai osztály: Nádosy. III. Táborkari osztály :

Vetter (helyettese: Csermelyi Lajos). IV. Tüzérségi és felfegy-
verzési osztály: Lahucr György. V. U j o n c z o z á s i és p ó t-

lovazási osztály: Képásy . VI Polgári g a z d á s z a t i o s z-

tály: Török Bálint gróf. — A honvédek kiállításában legnagyobb

akadály volt a ruha- és fegyverhiány, mely miatt okt. közepén kényte-

len volt megrendelni a kormány, hogy egyelre csak 38 gyalog honvéd

z. a. alakíttassék. (133. sz). A hatóságok közt voltak késedelmezök is,

de voltak olyanok is, kik a 200 ezerbl rajok es illetményt, habár erre

nem köteleztettek, egyszerre kiállították. Nov. 11-éu 49, (157. sz. j

18-án 51 gyalog zászlóalj volt készen vagy alakuló félbon, zászlóaljan-

ként 1,200 embert számítván (l'íl. sz. hol az 1— 51. zászlóaljak állo-

máshelyei és parancsnokai kimutatva vannak). A gyalog sorezredek

közöl november közepén 15 volt benn az országban (u. m. a 2. lí'. 31.

32. 33. 34. 37. 39. 48. 51. 52. 53. (50. 61. és B2-ik számúak), a hu-

szársorezredek közül pedig 12 úi. m, az 1— 12. számúak), azonban

mindezen, fleg a huszárezredek jobbára csonkák és kiegészitetlenek vol-

tak (IGO-ik számú Közi. nov. 17-rl, hol az ezredek hivatalos kímuta-
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tása). A huszár .sorczreckkhcz járultak az újonnan alakított l.jvas ezre-

dek, melyeknek számuk ez év folytán 6-ra emelkedett. Deez. 3-óta ezek

is számmal jegyeztettek, s a sOrezredekkel folytatólagosan összekapcsol-

tattak, olykép, hogy a Hunyady 13., a Lehel 14., a Mátyás (Kossuth) 15.,

a Károlyi IG., a Bocskai 17., s a Frangepan 18. huszárezrednek nevez-

tetett. (K ö z 1. 179. sz). A huszárezredeknf'i századonként 150 ember

s ugyanannyi ló számíttatott. (186. sz). A honvi'd.sereg nagynu'rvü ala-

kulása folytán igen rövid idö alatt sok tisztet kelletvén kinevezni, a

kinevezés kevés válogatással történhetett, és sokszor méltatlanokat is ért,

ív. ö. decz. 1 0.) kik, a lielyett, hogy állomásaikra tértek volna, vagy Pesten

csop/brtosultak, vagy szanaszét bolyongtak az országban. Xádosy é.s Mé-

száros a sok csavargó tisztek rendreutasitására süriieu bocsátották ki

rendeleteiket, mindenkit kötelessége teljesítésére intvén. Görgei rö-

videbben bánt a dologgal, a meunyiben a távollevket (s ezek közt

több mágnás tisztet), mint szökevényeket köröztcté. — A katonai zsold

a honvédeknél eleintén nagyobb volt mint a sorkatonáknál ^l. máj. 16.),

de a képviselház okt. 5. határozatánál fogva késbb egyenlsíttetett.

(P. II. 179. .sz. V. ö. Kö 7. l 126. sz). Decz. 6-án a lionvédclmi bizott-

mány elrendeli, hogy a képviselház szeptemberben hozott abbeli hatá-

rozata, hogy a szolgálati idejöket már kitöltött altisztek és közkatonák,

ha továbbra is hadi szolgálatban m'iradnak, eddigi zsoldjuknak ' 3-dával

nagyobb dijt húzzanak, az egész magyar hadseregre kiterjesztessék.

(Közi. 180. sz). A tisztek illetményét l. decz 21.

Nov. 28. Kedd.

Háromszék férfiai, miután a szász s oláh fölkelk H i d-

V é g nél csoportosulva szülföldjüket fenyegették, s H e y d t e

százados betörésérl és a nemzeti tisztek harczolni nem-akará-

sáról értesültek, Pap rnagy meghivására fegyveresen Öepsi-

Szent-Györgyre gyülekeznek, hol a nép a saját katonái

által elfogott Balázs Manó rnagyot, kinek árulása köztudo-

másra jutott, a törvényes végrehajtás megelzésével kegyetlenül

kivégezi. V. ö. nov. 23.

Köv. E. T. 126. 127. 1. H o n v. 87. sz. Balázst, ki a honvéde-

ket fegyverletételre akarta rábirni, s kinek az ellenséggel való levélvál-

tásai kitudódtak, az illetékes biróság már épen vallatta, midn a türel-

metlen nép a törvényterenibl erszakosan kihurczolá. „Miután a nála

talált levelekbl is a bizottmány eltt bne kiviláglott . . . rongálások s

két lövések alatt ö-szerocryék . . . lovakkal tapodtaték a holttest."
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Nov. 29. Szerda.

P e r c z e 1 Mór tábornok Gáspár oinagyjíyal L é g r á d-

nál d. c. 11. órakor az ellenség sánczait u Dráva mentén meg-

táuuidtatja. A kölcsönös ágyúzás d. u. o. óráig tart, niidön a

nagy köd miatt véget ér. Veszteségünk 2 sebesült.

Közi. 177. sz. r. H. 231. sz. — A/ i. Iiiilapokbau Perczel

hiv. tudósitAsai állanak oly pontatlansággal bziTkesztve, hogy saját ág)iii-

nak számát elöl lO-rt- hátul 4-it. az ütközet napját pedig elöl 2n-iT

hátul világosan 28-ra teszi.

A I) d z a i harezot I. u o v. 30. jegy z.

Nov. 30. Csütörtök.

M a d e r s |) a c li rnagy a K a r a s Jobb partján Palán-
k á nál tanyázó szerb tábort az r d ö g h i d.j a clött megtá-

madja, s mintán a 9. zászlóaljjal a sánczokat 2 órai véres küzdc

lemben elfoglalja, ellenségeit szétkergeti, táborukat pedig fel-

gyújtja. Veszteségünk :> halott és 9 sebesült, a szerbeké mintegy

100 ember, s ezenkívül 3 ágyú a 8 cs. k. löszerkocsi. Egyidejleg

a Verscczröl kiindult Kiss Pál rnagy (í) század gyalog, egy

osztály lovas, és G ágyú) Karlsdorf eltt támadja meg

Agics és Baraics fnökök ráczait, kiket két óra hosszat

tartó ágyúzás után sánczaikból kiver, s egészen a falu tövéig üz.

honnan azonban idközben az ellenség A 1 i b u n á r ról segítsé-

get nyervén, a honvédek Nikolincze eltti állodásukba visszahú-

zódnak. Veszteségünk J halott s 2 sebesült.

Közi. 180. 181. sz. r. H. 233. 235. sz. Klap. Nat. II. 59.

60. 1. E két támadást Vetter fparancsnok rendelte, kinek terve szerint

a föerönek e nap K n i c a n i n (Thomasovácz) ellen kellett volna in-

dulnia, de a mi a nagy köd miatt nem foganat<.isíttat(>tt.

A magyar csapatok (mintegy 4,200 ember) d. c. ködös

homályos idben a sziregi sánezokat Vcrbász felöl meg-

támadják. A maroknyi rség támogatására Szent-Tamásról
segély érkezvén, néhány órai makacs és véres küzdelem után a

íámadás visszaveretik. Egyidejleg Szén t-T a m á s, T u r i a és
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Földvár ellen is intéztetnek tüntetések, utóbbik helyen K o m-

lóssyoiuagy az ellenséges sánezokat a Kálvária-hegyen ro-

hammal foglalván el, !í a szerbeket a falnba kergetvén.

Serb. ->21. I. Köz). 186. sz. P. H. 2:^5. sz. K 1 a p. i. h
S z i 1. F. Tört. 218.1. ihol szintén megvan Komi. tökéletlen jelent éte

B u t y k a százados aháromszékick kel a Földvár
felöl elnyomuló H oy dte századost H i d v é g és A r a p a t a k a

közt F e 1 s ö-F e h é r megyében visszaveri. Gábor Áron els

ágyuját viszi a harcztérre.

H o n V. 87. ^z. Ugyancsak itt van niegirva, hogy Nagy Dani
és S á r 8 i századosok nov. 29-én Bodzafordulónál szétüzték az osztrák

tisztek és szászok által vezérelt oláh telkelöket, kik Zágonnál oly

szándékkal akartak betörni a székely földre, hogy „két nap alatt az oláh

bocskort m.-v á s á r h e l y i borban áztassák meg. "* Kvári (129. 1.)

ezen liarczról .*i'ininit som szól, « fentebbit pedig nov. 29-re teszi.

Decz 1. Péntek.

A honvédelmi bizottmány B e ni et, „a vitézségérl és had-

vezéri tehetségérl históriailag ismeretes' lengyel tábornokot, az

erdélyi hadsereg fvezérévé nevezi ki.

A ri'nd. Köv.-nál O. 1.J3. 1. \'. ... E. T, 132. 1. Kossuthuál )iov.

23-án járt fgy székely küldöttség, (melyrl még dcez. 2 7. alatt szólani

fogunk) Erdélyije fvezérnek Perez e 1 1 vagy B e m et kérvén. De már
ekkor C s u li a Antal alezredes ki volt nevezve, ideiglenesen pedig

(J z e t z re bizva a vezi'ri pálcza, kinek személyisége iránt a küldöttség

is bizalmat nyilvánitott. Miért lépett vissza Csuha ? nem tudom. Bem decz.

4-én D e b r e e z e n be /-rkezvén, ott a helyi esapatok felett szemlét

tartott, s tábori használatra a városi nyom<lából egy sajtót vett magához.

Deez. 5-én Nagy-Váradon foüiultatott fáklyászenével. Itt másnap
tüzérségi gyakorlatot tartatott, s a várat szemügyve v.tte. Innen tovább

indulva, mközben a nemzetrök felett helyenként szemlét tartott, s estére

(y s u e s ára érkezett, hol a csapatokat és a vidéket megvizsgálván, s a

teendkrl intézkedvén, egy napot töltött. Deez. 8-áii K r a s z n á }i át

•'rt a ftáborszállásra, Szil á g y-S o ni 1 y ó r a, hol vezérkarát megala-

kítja, irodát állit, s a sereget rendezi. (P. H. 2.51. sz. V. ö. K v. E. T.

139. I. Pügg, TI. 189. 1. — ez utóbbik sokszoros tévesztésekkel). Megér-

kezése, s erélyes és önbizalnrat lehel inti'zkedésci mindenütt roko)iszenvet

költöttek. Decz. 13-ról már N a g y-l> á n y á ról tudósítja Kossuthot, hogy
< v-'irost, )nely szintén kivilágítással foo-adta, ma megszállotta, az Erdélvbe
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vezet föuttit ágyukkiil és csapatokkal megrakta, u mellékszurosokat

jáiliatatlaiiokká tette, .-- luinzetörükkel rizteti. (A tudósitv. Közi.

191. sz). „Bem tábornok fellépésével" úgymond vgy szakért „Erdély-

ben a látszólag az osztrák fegyverekre néz\ e kedvez, mindig bágyadtan

vezetett háború u) lendületet nyer. A téli hideg s a hóval mélyen borí-

tott hegy völgyek daczára, az egész tartományban rendkivül élénk s

mozgékony hadjárat kezddik, t. i. a fnlajdonképeni téli hadjárat, mely-

ben Bem a maga kitn hadvezéri képességét ineglepleg gyors és

mindig elluitározó mozdulatai, ellenfelének helyes megítélése, vala-

mint rettenthetetlen bátorsága és igen nagy vakmersége (Keckheit)

által, még szinte kt-tségbeejt vereségek után is, a legfényesebben bebi-

zonyította. A vén, l)eteges. bár személ^-es vitézséggel biró Puehner

tábornok, ezen mindenre kész, ravasz, válalkozú. uiindeut felvillanyozó

ellenfélnek, az lassúságával és igen nagy elövigyázalosságúval egy-

átalában nem felelhetett meg.'' (Berliner Militair. Lit. Zeit. 18t)l.

• ). Heft). — Bem inegérkezésekor az erdélyi magyar sereg ladereje

volt 1 1.285 ember s 24 ágyú, a császáriaké pedig r>5 század gyalog,

15 század lovas, s 37 ágyú. (A hadakról részletesen 1. C z e t z-nél és

K ö v.-nál) Bem els napi parancsa kelt nélkül K v.-nál (>. 135. 1).

K o s z t (» 1 á n y i Rlór alezredes (2 zászlóalj gyalog, 2 sza-

kasz huszár, és 3 ágyú), az ellenségtl megszállott Ma gyár-

fal vát Fozsonymegyében reggeli 5. órakor megtámadja s el-

foglalja, késbb azoubau a Morva túlsó partjáról irányzott

ágyulövések .s az ellenség elönyomidása miatt visszahúzódik, a

Láb és Magyarfalva közti hidat elbontván, s az átjárásokat

eltorlaszolván. Veszteségünk lo halott s lO sebesült, osztrákoké

45 halott s (K) fogoly.

Kr. zl. 178. .sz. l*. II. 232. 23'J. sz. Klap k. Xat. I. 10 1. 1.

Decz. 2, Szombat.

T r ó n V á 1 1 o z á s. Az e napon 1 1 m ii t z b e n az ural-

kodó család, úgyszintén .Jellaci (', W i n d i s c h-G r ii t z, s az

osztrák miniszterek eltt kelt okmányok szerint Ferdinánd császár

és király, ,.a szomorú tapasztalás" által a fell gyzetvén meg,

hogy „népeinek boldogságán szive óhajtása szerint munkálódnia

immár nem áll tehetségében", koronáiról s fejedelmi hatalmáról

lemond, melyet, miután a törvényes trónörökös F e r e n c z-

Károly fherczeg „hasonló meggyzdéstl vezéreltetve" örö-

kösödési eljogával élni nem akar vala, F e r e n c z-J ó z s e f
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fölicrczeg- vcHZ át, ,,ifjal)b erü kívántatván az uJ státiisfonuák

elöniozditására és sikeres teljesilésliez vezetésére." A l"^ éves

uj fejedelem a nov. (i, és 7. leg:fel8Öbl) intézkedéseket meger-

síti, s W i n d i s c h-G r ;i tz n e k, katonai parancsnokának, meg-

hatalmazást ád a magyarországi „lázadás" megzabolázására,

íelszólitván egyszersmint az ,. elcsábított" sorkatonákat és ,. Ma-

gyarország törvényes érzelm lakóit", hogy a fölkelést hagyják

oda. V. ö. de ez. 7. 1<>.

A családi okináuyok Ko/. 1. 182. .sz. P. H. 235. sz. P. Nupl.
1861. 88. sz. S ii 111 m 1. 25. 1. és. S z i l.-nál F. Tört. 241. 1. Ezeu ok-

mányok liC'lyes mcgvilágositását adja Teleki László, halála után

közzétett beszédtöredékébcu (Magy. Orsz. Özerk. P o m p. 18<)1.

114. sz).

A s z t a l (.» s százados az a r a d i ostromsereg egy részével

(70<» önkéntes és 2 ágyul Z á m nál llnnyadniegyében a Károly-

Ferdinánd okát, és a roppant számú oláh felkelket megveri,

egy ágyút, több mázsa töltényt s uagy mennyiség lport zsák-

mányul ejt, No pcs a László épületeit pedig felgyújtatja.

Közi. 182. .sz. P. H. 235. 236. 240. sz. K 1 a p. Nat. II. 151.

1. (decz. 1. — hibás nap).

S z eged y alezredes (3 század gyalog, Vo század huszár,

s 2 ágyú) Görgei fvezér parancsából a császáriakat déli 12.

órakor D e u t s c h-H a s 1 a u eltt a Lajtliánál megrohanja, s a

faluból is kikergeti, de majd, P r e 1 1 e u k i r c h e n fell nagyobb

ertl tartva, a kényszerszemlébl G á t á r a visszahúzódik.

Másnap

Decz. 3. Vasárnap.

Görgei rvonaláu Köpésé n yu é 1 veri vissza T e s s é n

százados másfél órai verekedésután Prellenkirchen felé a támadó

ellenséget. P a k y tizedes.

A decz. 2. harczia : K ö z 1. 179. .sz. P. H. 233. sz. Szil. F. T.

235. 1. Klap. Nat. I. 101. I. A decz. 3. harczia : P. H. 232. sz. K i5 z 1.

178. sz. (hivatalosan ii u v. 3-ra tévén).
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Decz. 4. Hétf.

Támadás A r adva r ellen. .M á r i á s s y nemzetöiezredes

(8,5CK.) ember, s 12 ágyú) éjfél után a várat niegrohaDJa. A szé-

kelyek és d e b r c c z c u i íinkéntesek már a keleti oldalon lév

vértgátig hatolnak, midn észreveszik, hogy a harmadik sáuez-

ban a várabrosz szerint keresett hid. . . sehol ; s ekkor a helyett,

hogy a föbástya mcgmás/hatására a további intézkedéseket

bevárnák, idöolötti rohamkiabálásnkkal az rség figyelmét ma-

gukra vonják, minek következtében a támadás másfél órai tüze-

lés után véresen visszautasíttatik. Veszteségünk holtakban és

sebesültekben 100 ember. Hergcr várparancsnok d. n. 5-töl

esti !<>. óráig löveti A radot.

Klap. Nat. 11. l..;. I. K ) / I. 182. s/.. Vali. III. -24, 1. I'. II.

136, sz. M á r i á s s y decz. 3-á)j kapott iij i!i-sit<'spket, Aradra ('ikiv.vt^ii

400 len^Tyel ^^ 11 .Vfíyii lOii lionvi'dfiizi'rrtd.

Deoz. 5. Kedd.

A képvisel li h á z az okt. 'J^K nov. »;. cs uov. 7. királyi

leiratokra, melyek elz nap olvastattak fel, .Madarász László

és József iiiditványnk szerint határozaíilag kimondja, hogy azon

iratok, mintán ellenjcgyezvc nincsenek, törvénylelen^'k és érvény-

telenek, s mindazon tények, melyek azokban az országgylés

s annak egyes tagjai ellen felhozatnak, alaptalan rágalmak ;
kik

ezen iratokat bnjtogatás r/éljából terjesztik . Ii;izaárnl(»knak

nyilváníttatnak.

Ki", zl. 17:i. l.SO. s/.. 1'. 11. 2;i-i. .s4. A li.-i/ rUk"(.ril»a)i kiadott

iiyilatkn/.ni.-'iiiyár I. > /. c ]> I. 4. j o í;- v /..

']' ho 111 a s o V á (• z i hadjárat, K' i s s Hrn tábornok il.")

ezer ember) Vette r tábornok terve szerint Eeska. Z s i g-

m o n d fa 1 v a és L á z á r fii j d irányából három oldaln'd tá-

madja meg K n i ea n i n szei!) táborát. A liurez reggeli •> órakor

Botos hon k'/ddik meg, hol az ellenség a •) e/er t'nyi ma

gyár hadoszlop továbl)nyomulásának makacsul ellenszíiijzi ma-

gát. K/.alatt )iia;:a K i s s a ilioniasováezi Te tn >' sli i d f /i ellen
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tör, hol, a többi hadoszlopok jeladását türelmetleuségböl be nem

várva, déltájon 24 ágyúból megkezdi a tüzelést, d. u. 3. órakor

pedig rohauíot parancsol a sánczok ellen, mely azonban, bár

háromszor újul meg, határozottan visszaveretik. Ekkor az orlo

V á t i hidvercssel elkésett és feltartóztatott é c s k a i hadoszlop

hátulról rohan Thomasováczra, s azt felgyújtja, de véres küzde

lem után szintén visszanyomatik. Veszteségünk esui>án holtak-

ban 250 ember.

Klai). Nat. II. 66. 1. K ü s t. I. 125. 1. Közi. 18<i. Ib7. sz.

(nagy átaláuosságban, réázünkon 14 halott s 40 sebesült;. P, H. 240.

237. 238. sz. Kiss ezután Klapka örnagj^ot bizza meí 'íj tMni"!
'

hadjárathoz tei'vet készíteni.

A Zsombori ezredes vezérlete alatt lév háromszékiek

d. u. 1 . órakor S z á s z-H e r m á u y o n Brassóvidékén a Heydte

százados által támogatott s ágyukkal ellátott fölkelket meg-

támadják, s rövid harcz után szétverik, a falut pedig, melynek

lakosai a harczbau részt vettek, fölégetik. Veszteség a székelyek-

nél 4, az ellenségnél 19 halott.

H o n V. 87. sz.

Decz. 6 Szerda.

r d ó d y rnagy Nádas ról kimozdult csapatai C z e ró-

ván és Leszkón Simunich rségét megtámadják, s W i u-

-d i s c h-G r a t z berezeg urasági épületeit összeágyuzzák és fel-

gyújtják, de majd három órai csatározás után visszahuz(»dnak.

Posta százados, I m e 1 y fhadnagy. Veszteségünk 3 halott s

S sebesült, az ellenségé mintegy öO halott.

Közi. 185. sz. P. H. -237. sz.

Schlick osztrák tábornok ( 7 zászlóalj, 6 lovas század,

összesen S ezer ember és 1 ágyú i, G r a b nál és B a r w 1 u e k-

nél Gallicziából Sárosmegyébe ül, s Z b o r ó t és S z v i d n i k et

ellenállás nélkül megszállja. '

W i n t. 103. 1. Schlicknek, ki elbb krakkói hadparancsuok volt,

feladatául tüzetett ki, Kassát és Felsö-Magyarországot elfoglalni, »

aztán L s n c z on és \' á c z on keresztül W i n d i s e h-G r a t z czel

Szeri-mlei. Magyaror. Kroriiknía. 20
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egyebiiliii. A magyar kormány, a betörés felól tlöre értesülvén, a ha-

tárezéltken föIcg H u n k ú c z iiál cltorlaszoltatta az utszorosokat ét' hán-

czoltatotf, katonasága azouban a szélekt'u nem volt, s miután u zborói

szoros torlaszainál álló 200 nemzetr az osztrák lovasok elsö látásáia

hazafutott {V. H. 252. sz.), Schlick ellenállás nélkül nyomulhatott elre,

3 F i e d 1 e r riandárával decz. 9-én már K p e r j c s e n pihent meg. A
betörésrl íizonban sem a képvi.selöház, sem a közönség hivatalosan nem
lön f udósitva derz. 1 3. eltt.

Bem táboinuk nyilatkoziiiányt intéz Erdély lakúihoz,

mely szerint a magyar kornuiuy u nemzetiségi és vallási teljes

jogegyenlséget biztosítja, s a polgári és katonai hivatalokat a

születés, nyelv és hitíelekezet tekintetbe vétele nélkül log^ja be-

tölteni ; belügy<'iben mindenik nemzetiség a magyar nyelv mel-

lett tulajdon nyelvével élhet ; a hadi szolgálatban bénultak vagy

elestek özvegyeirl és árváiról az állam gondoskodni fog.

Az okm. K v.-nál (). 134. l.

Decz. 7. Csütörtök.

A képviselház „az urszágba magán utón beküldöz-

getett'' decz. 2. trónváltozási okmányokra vonatkozólag Kos-

suth indítványa szerint kinyilatkoztatja, hogy ,,a királyi szék

birtokával az országgylés híre, tudta és beleegyezése nélkül

egyoldalulag senki sem rendelkezhetik'', annálfogva azon okmá-

nyokban foglalt családi egyezkedés, s az osztrák trónról való

lemondás. Magyarhont nem kíitelezi. Míg a király az alkot-

mányra meg nem esküszik, s megkoronázva nincsen, addig ren-

deleteinek sem szabad engedelmeskedni ; másként cselekvk

a honáruláí' bnébe esnek. E határozatot d. u. ] . «')rakor a f" e l-

s t á b 1 a is egyhangúlag magáévá teszi.

Közi. 182. vagyis decz. 9. sz. 1'. H. 236. sz. A határodat még
Szil.-nál F. lort. 245. I. K 1 a p.-nál Nat, í. 56. 1. K tárgyban elz
nap értekezlet tartatván, W e s .•j e 1 é n y i, ki képvisel nem volt, fejte-

geté, hogy az uj fejedelem eltt meg kell hódolni. E Javaslat a/.oDbao,

melyet Pázmándy is támogatóét, csak 2— 3 jobboldali képviselt

tudott megiiyernyi. Batthyány Lajos Pestre érkeztével a határozat

már ki volt mondva, azonban igen rosszulólag nyilatkozott fellf, s

pártfeleivel értekezletet tartván, elbatározá mindent elkövetni annak

visíizavonatápára (Bvebben Függ. II. 170— 175. I '.
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Báuíi alezredes (2század honvéd s2(J0 neiiizetöi) Nagy-
Seb e s néJ K o J z 8 megyében J a n c ii praefect táborát (mint-

egy 2 ezer oláh s 100 T u r 8 z k i gyalog) C 8 u c 8 a felöl meg-

támadva szélyelveri, s a futókat kés estig üldözi.

I'- H. 245- fcz.

Decz. 8. Péntek.

A képviselház az 1848. nov.— 1849. juu. adó tár

gyában elhatározza, hogy a földadónál az évi tiszta jöve-

delem 4" (,-ka vétessék fel alapul, s hogy a házadónál azon

városokban, hol a lakházak állandóul bérbe adhatók, a házjöve-

delem 4" (,-ka, falukban pedig mindenik külön szobától 8, kisebb

városokban 16^ nagyobbakban 24 pkr fizettessék adóba; kere-

set i ad ó nál szintén 4'\, szolgál alapul, haszonbérlök a ha-

szonbér 27ü-kát fizetik, pénztkék pedig akként fognak adózni,

hogy az adósok, kik egész értékük után adóztatnak meg, a ka-

matok 4%-kát lehúzzák
;
palink a-a d ó nál a kazán akó tar-

talma nagyság szerint 1— .-) pforintjával számíttatik; italmé-
rési adóban a kereseti adón felül Pesten 15, egyebütt 10— 2

pforintig fizettetik; személy adóba minden 18— (50 éves

munkabíró férfi és nö fizet 8 pkrt ; távolléti adó ban végre

azok, kik egy év alatt fél évet nem töltenek a hazában, rendes

adóíiletéküket háromszorosan fizetik.

Az orsz. határozat P. H. 242. sz. V. Ö. Közi. 182. 18.^. stb. sz.

Ezen határozat a pénzügy mini-szteri javaslat (I. e. aug. 24. alatt) foly-

tán leginkább L ó n y a i Menyhértnek mint a központi bizottság eladó-

jának észrevételei szerint készült, s több hónap óta egyik állandó tanács-

kozási tárgyát képezte a háznak, mely azonban közben-közben a napi

hirek és honvédelmi intézkedések által annyira el volt foglalva, hogy

néha egy hétig sem tért napirendre (V. Ö decz. 30. jegyz.). A javaslat

nov. 30-áu került részletes tárgyalás alá.

Decz. 9. Szombat.

A honvédelmi bizottmány a Magyar gazdasági egy-

letet pártfogáí>a alá veszi, s egyelre 8 ezer pfortot utalványoz

számára.

Közi. 184. sz.

20*
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A H á r ui .s z é k r c betörni igyekv H e yd t e cs. százados

a 250 honvéd, 30 31 á ty ás-hnszár, és kevés láncsásokból álló,

s egy ágyúval rendelkez székely csapatot K ö p e c z e n Felsö-

Rákos felöl megtámadja, s miután a láncsások a harcz kezdetén

megszaladtak, az Oltón keresztül nyomja, azonban miután a

honvédek bátran födöztck a hidon átvonulást, üldöztetni nem

meri. Veszteség a székelyeknél ') halott, az ellenségnél 3*3 ha-

lott. Másnap

Decz. 10. Yasárnai)

Kö pecze*^^ az ellenség fölégeti, lakosai közUl mintegy

100-at legyilkol, s P a p Mihály rnagyot foglyul ejti.

Hon V. 87. sz. Est. L. 23. sz. (P a p ismerfetcse). V. ö. K o v.

E. T. 12Ö. 1. eltcrö és hiányos adatok).

G ö r g e i tábornok-vezér és C s á u y kormánybiztos P o-

zsonybau „a felduuai királyi magyar hadsereg nevében" a

decz. 2. trónváltozásra vonatkozólag kinyilatkoztatják, hogy

„a magyar királyság két oldalú kötményen alapszik s Magyar-

ország királya csak az lehet, ki az országgal koronázási egyez-

ményt kötött, az ország törvényeire esküt tön, s Szent-István

koronájával megkoronáztatott", s ehhezképest kijelentik, hogy

trónra ,, senkit sem ismernek el feljogosítottnak, kinek uralkodá-

sát az ország és alkotmány el nem ismeri, s k . . . az országot

,

s az országgylés és az általa rendelt kormány jogszer tekin-

télyét minden idegen bitorlás, erszak és megtámadás ellen

készek utolsó csepp vérig védeni."

P. H. 241. sz. A nyíl. még 8 z i l.-nál F. Tört. 2.52. 1.

Görgei magyarjai az osztrák elöröket d. e. 10. órakor

Pozsony mellett a dunántúli G r i e c h e n a u irányában meg-

támadják. A magyar ágyuk a Várhegy s a Duuapart közti

térrl a Dunán keresztül d. u. 4. óráig folytatják tüzelésüket, a mi

dön visszahúzódik az ellenség. Sebesültek részünkön 2t3-an.

P. lí- 141. .ÍZ.

J e 1 1 a c i c bán Bécs bi kiáltványban tudatja a d a 1-
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m a t á k kai. hogy „a császár" ^'*t D a lm á c z i a polgári és ka-

tonai kormányzajának nevezte ki. Az uj kormányzó Dalmátor-

szágnak nemzetiségi, vallási s közgazdászati tekintetben iidvös

javitá sokat, jogegyenlséget igér. s „az alkotmányos utón létesí-

tend kormányzási rendszabályok" által szebb és nagy jövendt

jósol.

A kiáltv. Pej.-nál 144. 1. és S a m un 1. Anl. 25. 1.

Decz. 11. Hétf.

A képviselház, Mészáros hadügyminiszter terve

nyomán a Lu d o vi c z eum o t „Magyar Hadi-ftanoda"-vá

alakitja át.

K z 1. 18ít. V, ü. 1<?6. sz. (utóbbik helymi a rt'szletes költségve-

tés, minek eredményt', hogy 200 növendék kitartása évenkint 10 1, 145:;

pfrt-ba kerül), ^Mészáros e hadi tanoda eszméjével miugyárt Pesti-e ér-

keztével kezdett foglalkozni, s máj. "29-én már javaslat készíttetése felöl

intézkedett. (P. H. 69. sz). A ház Madarász József indítványára

e tervben azt is elhatározza, hogy vallástannal és egyházi szolgálattal

a hadi növendékek „ne terheltessenek", hanem az intézetben egy polgái'i

állású, s valláskülönbség nélkül kinevezend egyén bizassék meg az

erkölcstan eladásával. A»folsó' tábla azonb.in a terv ezen részét netn

hagyta helybe.

B u d a m é r i ütközet. Az Eperjes rl hajnali- 1. órakor

megindult S c h li c k tábornok P u 1 s z k y Sándor alezredes ha-

dát (6 ezer nemzetr, 3 zászlóalj honvéd és 14 ágyú), mely a k a s-

s a i hegyek északkeleti oldalán kedveztlen területen állott,

d. e. Kb órakor Budamér fell megtámadja. A harezot megnyitó

ágyútz els heve szüntével P e r g e n daudárnok a magyar bal-

szárny ellen az erdnek nyomul, mire az némi puskatüz után a

középpel együtt visszahúzódik. P" i e d 1 e r dandárnokra, ki T é-

h á,°n y nál a parasztok miatt felsült, s a rósz utak miatt sokáig

késett, a császári vezér megunván a további várakozást, Deym
dandárát rendeli ki a magyar jobbszárny megkerülésére, de már

ekkor P u 1 s z k y hadai átalános visszavonulásban voltak, mely

a nemzetröknél nemsokára szaladássá fajul. A kassai Heruád-
hid mellett, hol valahára Fiedler is csatlakozik az osztrákokhoz,

két szepesmegyei zászlóalj, a kassa-miskolczi országúton pedig
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a lengyel légió cgyrészc fedezi, vitéz harczban, a fiitóhad mene-

külését. Veszteséglink a számos holtakon és sebesülteken kivül

250 fogoly, osztrák részen 147 holt és sebesült, s ezek közt né-

hány ftiszt. Sciilií'k esteli 5. órakor összes csapatai élén Kassára

bevonul-

Wiiit. U»4-l(»;t. 1. K I a p. Xat. I Uüst I. 17H. l-iO. I.

KÖ-/1. 1S7. 1SÍ». sz. P. II. 241. 245. sz. A vosztett harcz, toU'g mi-

után a .-izertü futott nemzetrök Schnck liaderejéröl rémületet jxerjesz-

töleg szóltak, M i s k o 1 c z o n Fel.sö-Magyarurszág fhelyén, rendkiviili

esüggedéíit idézett el, mely félelmes arányokban terjedt Pest felé is.

Kossuth .szükségebnek látta decz. 13-rül egy buzdítást (K ö z 1. deex.

1 4. sz.) inti'zni Borsó d-, Heve s , Pestmegyékhez és a J á s z-K n n-

ö á g hoz, \iihimiiit az ellenség háta mögött es h«tóságokhoz, melyben

ükét azzal vigasztalja, hogy ,.ellenségeinknek a volt nádor irományai

közt is feltalált azon tervezetében . . . hogy magyar hazánkat kilenez

oldalról fogják megtámadni... utolsó" támadás már a Schlické, de ettl,

bár a magyarok gyakorlatlanság és fegyelemhiány miatt elveszítették is

a budaméri ütközetet, nem kell félni, mert „nevetséges dolog attól tar-

tani, hogy S—9 ezer ezen kényszeritett zsoldosokból álló esorda a ha-

zát veszélyeztethetné." Álljanak ki i-smét a „derék" nemzetrök, keljen

fel a nép, ,.s legyen^a nemzet meggv-zdve, hogy az ilyen 8— 9 ezerbl

álló ellenség nem egyéb, mint egy jó fegyverliferans, melyet el lógunk

fogni, s fegyvereivel annál több houvéd zászlóaljat felszerelni." Egy má-

sik levélben pedig tudr'sitja „a magyar népet, :i Tiszának hs ivadékát*^,

hogy ,. hadügyminiszter Mészáros Lázár, ur szíves .volt önként kije-

lenteni, liony a Schlick elleni táborozás fvezérk-tét maga vállalja el,

s rögtön rendeltetése helyére induland", továbbá, hogy „tábori élemt'-

zési biztos I r á n y i Dániel képvisel leend, ^ tartományi konn. bizto-

sok pedig báró V a y Lajos lÖispán Borsod ban, A 1 m á s s y Pál

képviselházi alelnök H evesben, kik különben is megyéjök-

be , a népfölkelés orgaiiísatiójára már elbb kiküldettek." ui. o.)

Dtcz. 1.') én i)edig a harezl)an kitüntett ttek (ezek ki'.zt fi e d e o n László

rnagy zempléni nemzetrei) vitézségét dicséri meg a kormányolnök,

közhírre- tevén „hogy a fvezér hadügyminiszter elindul a sereghez, a

honvédzászlóaljak, lovasság, fegyver, töltés, ruházat küldemények egy-

mást érve mennek." stb. (Közi. desz. lü. sz). Mészáros deez. 14-én

tudatja a képviselházzal uj tisztségét, egy igen kedélyes és önbizahnaf

lehel beszédben, melyet a ház „hosszasan, tartó éljenzések és tapsok"

közt fogad, — eladván abbeli remményét, hogy „azt, kit Schliknek

hínak, talán u:cgschlikoljuk", (a P. H. tudósítója szerint: „meg is fog-

juk síkolni"), de kiemelvén, hogy ..ismeri e vezért, jó, derék katona.
*"

Atalában Mészáros ajánlkozása igen ked\ ezÖ hatással volt a félénkség

oszlatására. Kassa miatt Pulszky gyanusíttatott (Közi. Ií59. &z.),
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iöt némely elfutott iiein/.etöröktöl ^áruiá.Sbal' is vádoltatott (P. H. 'i4í>.

iz.). Mészáros tiszta és retidithctetlenUI becsületes érzelmeirl h hadi

képzettségérl ellenben mindenki meg volt gyzdve, s épeu azéit. bár

a szerbek elleni hadjáratában nem mosolygott is rá a .szerencse, az

ujabb lelkes elszántsága ert öntött :i rsüggedkbe, s a Miskolczon lé-

^k még egyezer ohnondhatták felle a mit május 24-én Pe^ttre jövetele-

kor egyik hirlapunk, hogy „már érkeztének csupa liirére is ersödünk.^

(P. H. 63. sz). Az uj vezér több ezer honvédet s pár ezer huszárt nyer

erösitésül, s decz. 18-án érkezik Miskolczra, hol Szemerével kezet

fogva erélyes lépéseket tesz sei-ege rendbehozására s a közesüggedés

eloszlatására. (Részletesen P. II. 150. 241. sz. és a Közi.) Mészárossá!

nftnt Besze János is, (ki decz. 13. ki réminditv'ányával a jobbak iszo-

nyatát és neheztelését nem ok nélkül idézte föl— V. ö. P. H. 239. sz.),

3 kinek a ház engedelmet adott, hogy menjen a táborba, miután magR
monda, hogy ismeri önmagát, ^ tudja, hogy .jó mellével s érczhang-

jával" több hasznot tesz a táborban, mint képviseli mködésével a

tanácskozásoknál.

Frischeisen alezredes és H u r b á ii tót felkelö-fönök

B II d a t i n nél T r e n c s é n megyében Querlonde rnagy és

Beniczky kormánybiztos csapatát megtámadják, miközben

a turóczi kaszás nemzetrök csakhauiar megszaladnak, de a

honvédsereg bátran helyt áll, s 6 órai kölcsönös tüzelés után

Hurbán kénytelen C s á z á r a, Frischeisen pedig J a b 1 u n k a

felé hátrálni. Veszteségünk 7 halott s 27 sebesült.

Közi. 188. 189. .sz. P, H. 241. 242. sz. W i n t. 64.1. K 1 a p.

Nat. I. 89. 1. Beniczky nek Zólyom, Hont, B a r s és T u r ó c z-

megyékben nov. 1 l-óta polgári és katonai fhatósága volt
;
(kineveztetése

P. H. 231. sz). — A fentebbi harcz után az osztrákok, tartván a ma-

gyarok Morvába és Sziléziába ütésétl, uj csapatokat vonnak magokhoz
Gallicziából, s az ekkép megersített sereg vezérlete az Olaszországból

hazatért Götz tábornokra bizatik. — Frisch. decz. 4- én n .Jablunka-

szoroson tört be hazánkba.

Az élelmi szereket szállító Kedves Lajos századost Lip-

p á nál az ellenség megtámadja, s folytonos ágyiitüz között

R a d n á r a szorítja.

Közi. 190. sz.

Decz. 12. Kedd.

A 11 i b u n á r í ütközet. D a m j a n i c s ezredes (2,5u0 em-

ber) d. e. K a r 1 s d o r f eltt támad, s a 3. és 9. zászlóaljak köz-
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remüködésével «i íaliit és a sánczokat több órai kölcsönös ágya

tz után szuronyviadalban elfoglalja. A szerbek ekkor A 1 1 i b ii

nárra hátrálnak, hol e közben a Z i .c hy d o r f ról érkezett

Gergely rnagy (magyar jobbszárny) a tiilnyomó erejíi ellen-

séggel (J a n o V i c s) hanyatló sikerrel küzdött. A Karlsdorí-

ról hátráló szerbek azonban Allibunáron is rémületet gerjeszte-

nek. Gergely épen ujabb rohamra vezeti csapatát a község ellen,

midn másik irányban az ellenség háta mögött Damjanics is

feltnik vitézeivel. Erre minden további kíizdéssel felhagynak

a szerbek, s mer rendetlenségben futnak Paucsova felé. Alli-

bunárt a magyar sereg fölégeti. Veszteségünk holtakban (kik

közt Szkublics rnagy) és sebesültekben mintegy :<)<>, az

ellenségé mintegy 40') ember.

Klup. Nat. 11. tí9. 1. Serb. 226. 1. ^iiiat;yaruk vesztesége 30(1

halott). P. H. 242. 244. sz. (veszteségünk 10 halott. 5 sebesült) Szil.

F. Tört. 2*^2. I. Férf. 116. 1.

G á 1 Sándor százados a F e 1 s ö-R á k o s nál F. Fehérme-

gyében táborozó Heydte császári százados seregét 2 oldalról

megtámadja, s a jobbára fölkelkbl álló tábort tökéletesen szét-

kergeti. A K s s u t h-huszárok a R i k a-erdn keresztül üldözve

elleneiket azok közül 297-et öldösnek le. Zsákmány ü<» marha,

5ok lfegyver, s 3 mázsa lpor.

Hon V, S«. ííz. K ö V á r i (£. T. 129. 1.) ide vonatkozólng ennyit

és igy ir : „decz. 9-én F e I s ö-R á k o ? nál ütöttek össze (t. i. Heydte és

a hároinszékiek) : mígnem Gál Sándor alezredes decz. 13-An a Rikán

kiverte."

Decz. i;>. Szerda.

W i n d i s c h-G rü t z osztrák fvezér s kir. biztos S c h ö n-

b r u n n ból tudatja Magyarhou és Erdély lakóival, hogy nov.

13. kiáltványa értelmében hadserege élén átlépte Magyarország

határait, oly czélból, hogy a .,törvényeknek anárkhikus íbndor-

latok által megdöntött uralmát, a semmivé lett személyi és va-

gyoni biztonságot helyreállítsa.' Annálfogva idegen vagyont

megcsorbitani, „bszült dühösségbl vagy vakbosszuból" köz-

ségeket elpusztítani, felhalmozott készleteket megseramisiteni,
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tilos. A hatóságuk és községek felelsekké tétetnek a inagáa,

köz vagy államjavakban „a lázadó kormány'' rendelete folytán

eshet károkért. Másnap pedig

• Decz. 14. Csütörtök.

Magyarhon és Erdély földmivelö népéhez intéz a cs. fvezér

külön kiáltványt, melyben a nov. 7. levél szerint, az iij fejedelem

nevében és megbízásából biztosítja a uépet, hogy a robot és

déznia eltörölve marad, s felszólít mindenkit, hogy ezen Ígéret-

nek hitelt adjon, s békében maradjon, mert ha a ,.lázadók"-kal

tartand, mint áruló fog büntettetni. E kiáltványnak szószékbl

közzétételére a lelkészek köteleztetnek, a megtörtént kihirdetés

felöl rögtönitéleti büntetés terhe alatt a legközelebbi kat. pa-

rancsnoknak azonnal jelentést tévén.

Mindkét kiáltv. S a m m 1. 31 — 33. 1. A houv. bizottmány a fö-

hadsereget oda utasitá, hogy visszavonulásában a háta mögött hagyott

vidékeken a gabna és széna készleteket, a mennyiben Komáromba el

nem szállíthatná, semmisítse meg, s G ö r g e i míg Gyrbe n'^m érkezett,

útjában roppant mennyiség széna készleteket gyújtatott fel. Azonban

csakhamar belátta, hogy ezen „hazafini pusztításokból * (mint ö nevezé),

oly roppant kár háramlik az ország lakóira, hogy azzal az a csekély

haszon, melyet a kormány ezélozott. arányba sem tehet, s annálfogva

a további égetésekkel önként felhagyott (G ö r g. 1. 125. 126. 1). A
hátráló hadsereg eltt pedig a kormánybiztosok magoktól nem mer-

tek ily erszakos rendszabályt foganatosítani, s magára a népre bízták,

hogy élelmiszereit az ellenség eltt dugja el vagy semmisítse meg, azután

pedig ragadjon fegyvert, s keljen fel tömegesen. Lukács Sándor kor-

mánybiztos decz. lít-én mindenik élve vagy holtan elfogott osztrák

fejére 2 pfrt jutalmat tzött ki A nép azonban ertelen tüntetéseivel,

melyek folytán maga földönfutóvá lett volna, a nélkül, hogy kormánya

rajtíi, segíthetne, s anyagilag kárpótolhamá, egy ers hadsereg bosszújá-

nak nem tette ki magát, s a fegyveres fölkelés sem állott ki. mihez an-

nál kevesebb kedv lehetett, mert "Windisch-Gratz decz 26-án Fertö-
Szent-Miklósról rendeletben tette közzé, hogy 1. „minden lakos,

ki bárminem fegyverrel kezében elfogatik, azon szempillantásban kötél-

lel kivégeztetik'' ; 2. minden község, mely osztrák katonát, futárt és szál-

littmányt megtámad, földdel egyenlvé tétetik; 3. minden helység eljá-

iósága a csend fenntartásáért életével felels. (A rend. S a m m 1. 34. 1).

Simunicij osztrák tábornok (16 * ^ zászlóalj, 4 lovas

század és 18 ágyú) a nádasi szorosból Pozsonymegyében Or-
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(lüdy rnagy dandárát gyönge védelem után kiveri, s Nagy-

Szombatlira iizi.

Wiiit. 43. l. Mész. 35. 1. (dei/. 14 és 15.). K 1 a p. Nat. I.

10;J. l. (iörgei (' vcroség hirérc ej^y i röscbb csapat élni (inyomt küldi

N.-S/oml)atlibíi.

A r a d v.á r fölnientése. L c i n i ii g e ii vezérrnagy T e-

me s vá iról (2,500 gyalog,, o század lovas, 15 ágyú s mintegy

5 ezer oláh fíilkelö) IMáriássy ezredes ostromló hadát déli

12. órakor Uj-A ra d eltt megtámadja. Némely osztrák érzelm

ttizéreiuk, kiknek egyrésze harcz közben az ellenséghez át is

pártol, a s z e n t-m i k 1 ó s i sánezokból csak gyöngén viszonoz

zák a támadók folytonosan ers tüzét. Végre a székelyek tovább

nem l)irv;'ni kiállani az ellenség gyilkos lövéseit; a sánezokból

rendetlen fufásban L' j-A r a d r a vonulnak. Eza iatt a békési
zászlóalj a várbeliek kirontását hsileg visszaveri. Asztalos
százados, s Vysocki rnagy pedig szintén nagy bátorsággal

állják cl az üldözk útját, minek következtében a futóhad estére

a e s a I a i erdnél vert hid(»n a Maros túlsó partjára menekül

bet. Veszteséglink az eltbgattakkal együtt 2M) ember s 3 ágyú.

A vár, hol decz. S-óta már a lóhus járta, az ostromzár alól fel-

szabadul, élelmi szerekkel 6(> napra ismét elláttatik. OstrommU-

veink szétromboltatnak. A város déli 12-tl esteli 7. óráig ersen

boml)áztatik.

Kl.ip- Níit- '•• 1''4. 1. Küst. I. 1:50. 1. V :i li. IH. 2i;. 1. V. H.

244. s/.. A/, o.stroinló .seregben inár czoii harcz elötf is útaláno.s volf -a

kivíin.«iág, liogy M á v i á s s y ügyesebb vezérrel váltassék fel, mintán ö

nemcsak hadi képzettségét nem igazolta kellleg, hanem fegyelmet sem

tudntt tartani, annyira, hogy az ütközetek elöl a ti.sztek széltire .szökdös-

tek. (P. H. i. sz). Decz. 16-án Vetter fparancsnok megérkezése tsmét

némi önbizalmat önt az ostromlókba kiket a Pa u 1 i s ra kirendelt szé

kelyek is odahagytak (Közi. 145. 196. sz). Vetter Aradról Pe.stre

f?ietvén, ott felvilágositá az aradi dolgokat. F>ecz. 23. eltt kevé-ssel

megérkezik a táborba (Iái Miklós ezredes, az nj parancsnok, decz.

25-én pedig átveszi tisztségét, s másnap áthidaltatja a Marost, megszállja

rj-Arudot, és a várat ismét elszakítja közlekedéseitl. (252. sz).

B e r g !• r várparancsnok decz. 22-én hódolatra szólította fel A r a d oh

vonakadása esetére halomra lilvetéssel fenyegetvén. A város azt felelte,

hogy nincs hatalmában ily lépés, miután a honvédek által lefegyverezte

-

tett, s a nemzet >erege megs/állva tartja.
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Decz. 15. Péntek.

J a r k o V íi c z i ütkii/et. S u p 1 i k á c z cs. táboruok 8 rácz

vajda a Jarkováczon (N é m e t b á n s á g i ezredben) szállásoló

I) a ui j a n i c s ezredest decz. 14. és 15. közti éjen kevéssel éjfél

után, a falu lakosaival egyetértve véletlenül niegrobanja. Ax,

álomból felriadt magyarok leirbatatlau zavarba jutnak. Dámja

nies azonban rettcntbctetlenül gyjti össze harczosai t, s mig maga
csapatai egy részével 4 ágyú kíséretében ' „ órai utczai öldöklés

után a helységl)öl északnyugotra kivágja magát; azalatt Kiss
Pál rnagy és Ascbermann százados a sereg másik részével

délnek Dobricza felé buzódnak ek bol 5 óra bosszáig védik

magokat. TJeggeli H. órakor Damjanics robamra vezeti ,,íiai''-t;

s benyomul a helységbe, honnan Kiss Pállal egyesülten csakha-

mar kiveri az ellenséget. Jarkováczon kiviil még egy állodást

vesznek a szerbek, melybl azonban rövid ágyúzás és egy vitézi

támadás után szintén kiveretnek, s déli irányba zetnek. Jarko

váczot a magyar sereg fölégeti. Veszteség a szerbeknél mint-

egy ezer ember. — Estére Damjanics, Kiss Ern és V e 1 1 er

tábornokokkal egyesül Szárcsánál. A'etter e nap a tboraaso-
váczi bidft foglalta el csekély ellenállás után, s Thomasováczot

fölgyujtatta.

Klai-. Nitt. II. 70—73. 1. K ii s t. I. 1-27. 128. I. Vali. III. 4.

84. 1. K ö z I. 196. sz P. H. -245. sz. A liiv. jel. még S z i l.-nál í'. Tört.

•2 6 2. — .\ S f r b. 224. 1. azt állitja. hogy AUibunár elvesztése utáu

Jaikováczuál K n i c a n i u támadta .-; v e r te m e g a magyarokat, kik

eznttal 9 ágyút s 7 lszer-kocsit vesztettek volna, Snplikácz, e könyv

czélzata szerint ismét nem említtetik .
— Damjanics e szép gyzelmét

nem tudta használni, mert a lielyett. hogy nyomon iizné elleneit, szaba-

don hagyta vonulni fés/.kökbe, Panesovára. Atalában foiraiialrai

vezéreink soh".sem bírták kellÖeu megérteni azt a nagy igazságot, hogy
a gyzelemnek az ellenség ldözése adja meg igazi becsét, s a nélkül

H vérontásnak pillanatnyi elnynél nincs egyéb eredménye.

Decz. 16. Szombat.

K o s s u t b a g u e r i 1 1 ah a r c z o t élre ndeli . „Az udvari

kamarilla'^ Ferdinánd lemondása mellett kimondta azon

szándékát, hogy „Magyarországot nemzeti és országos önállásá-
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íöl meg akarja fosztani, s az ausztriai birodalomba provinczia

gyanánt beleolvasztani, 8 a magyar nemzetnek vagy barczot

kell vivui (írszágos lételeért . . . vagy alá kel' irni kitíiröltetését

a nemzetek sorából, s országos léteiérl le kell uionilania."

Azért védnünk kell magunkat. Nemzetünk ellenségei e napok-

ban vették s veszik foganatba azon tervet, hogy ,.9 oldalr»')l"

támadják meg hazánkat. Bár seregeink délen gyzelmeket vív-

nak ki, de miután S i m u n i c h Nádast bevette, s ez által Pozsony

tarthatatlan ponttá vált, és a határszél védelmét fel kell adni : a

harezot az ország belsejében folytatni. Most fejtse ki azért a

nemzet minden erejét. S c végbl a megyei hatóságoknak meg

parancsoltatik, hogy alakítsanak önkéntes vállalkozókból gyalog

és lovas mozgó nemzetörségi vagyis guerilla csajjatokat, melyek

a portyázásokra s harczi mozdulatokba begyakoraltassanak,

s az ellenség beütésekor házi tttzhelyök védelmére készen állja-

nak. Zsoldot a guerillák az országtól fognak kapni, lóval és

fegyverrel azonban magok lássák el magokat.

Közi. lUO. bz. Decz. 18-ról Kossuth a querillákra vonatkozólag

meghagyja, hogy a vezérek választása a fö- vagy alispánt vagy a kor-

mánybiztost illesse, hogy a ki 100 emljert i'i.sszegyiijt, századosi, a ki

20Ó-at, rnagyi illetményt kapjon, s hogy a querilláknak rendeltetésök

nem az ágyuk elibe állani, hanem az ellenséget „mint a hangya körül-

keringeni" , véletlen meglepni, minduntalan nyngíalanitni, szállitmányait

elíögdosni stb. (A rend. P. H. 244. szj.

P a r n ü r f i ütközet. Windisch-Griitz altábornagy foere-

jével reggeli 9. órakor Brucknál átlépi a Lajthát, s ezzel a ma-

gyar örvonalat egy csapással felbontja. A fötámadást d. e. 11.

órakor a parndorfi magaslatokon elhelyezkedett Zichy
Lipót alezredes (3 zászlóalj s 12 ágyú) ellen Jellacic bán

(11 ezer ember) intézi, kinek ers ágyútüze ell csekély szánni

gyalogjaink csakbamar meghátrálnak, s a visszavonulási utat

eltévesztve M o s u y helyett Nczi dérbe futnak. Kmety és

Pöltenberg hsiességök a futó had útja íödözésében. Vesztesé-

günk 2() halott, 20 sebesült s 25 fogoly. Jellacíc éjszakára Fél-

toronyt és Miklósfalvál szállja meg.

'"
' Górg. I. 122. 123.1. W i n t. 27— 33.1. Küst. 1. Ió9. 1.

K 1 a p. Nat. I. 193. 1. Közi. 200. sz. (hely és nap hibásan). Win-
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d i s c h-G r ii t z ( k k o r 1 h a d e r e j c. 1 . (JellaciCj liadtost : 1 5 /iisz-

lóalj, 20 lovas század s 54 ágyú. 2. fWrbna) hadtest: 15f j. zász-

lóalj, 7 1. század ós 54 ágyú. Tartalék ('Serbelloni) hadtest:
8^/g zászlóalj, 25 1. század és 108 ágyú. Osszeseu 39V» zászlóalj, 52

1. század s 216 ágyn, vagyis .36,911 gyalog és 6,202 lovas. — Görgei

decz. 17-cn teljesen elhagyja P o z s o n y t, hol nov. 1-óta serege ál-

landó fohadi szálláson volt. A tábornok mihelyt átvette a fparancsnok-

ságot, azon tervvel lépett fel a kormány eltt, hogy Pozsonyt, mely nem
védhet pont, cl kell hagyni, hogy a Duna jobb partján a fer húzódjon

vissza Gyrig, clöcsapatait Mosonyig nyújtván, a bal parton pedig- Po-

zsonyt s a f c h é'r h e gy s é g i föátjárásokat egyes ers csapatokkal

kell megrakni, melyek túlnyomó ertl szorongattatva L i p ó t v á r r a és

Komáromra vonulhatnak vissza, ezalatt pedig a kormány és ország-

gylés székhelyét Pestrl a Tisza mÖgé kell áttenni, hol a rendes kato-

nák és hadszerek szaporítására minden ert ki kell fejteni. E tervet

azonban a kormány elvetette, s a hadvezérnek kötelességévé tévé a ha-

tárt megrakni és védeni, miután ezt a kedélyek megnyugtatására s a nép

lelkesedésének fenntartására is okvetlenül szükségesnek tartotta. Görgei

leszavaztatván, arra forditá gondjait, hogy seregét újra szervezhesse,

vagyis a nemzetr és önkéntes hadesapatokat feloszlathassa, s bellök ren-

des honvédzászlóaljakat alakíthasson. Azonban ebbeli törekvései közben

igen sok akadályokkal kellé küzdenie. Számos nemzetörök kijelentették,

hogy miután szolgálati idejök letelt, haza akamiak menni. Görgei ezeket

"elbocsátá, st a többi önkénteseket és nemzetröket is el akarta küldeni,

kik rendes honvédek lenni vonakodtak. Kossuth ezt nem engedé^neg, st
ujabb önkéntes csapatokat is szerveztetett, ugy vélekedvén, hogy ,,a lel-

kesedés magában is elég a rendet, a hadi fáradalmak trését, az enge-

delmességet és a fegyelmet kipótolni" (s ezen nézetétl csak a kassai

taiuiságok után tért el, decz. 13. szózatában kijelentvén, hogy „a gya-

korlat és fegyelem hiányát a hazafiúi lelkesedés nem egészen pótol-

hatja"). A hazájukba visszatért önkéntes és nemzetr csapatok tisztei

legnagyobb részt maradtak, de olyan igényekkel, hogy a honvédek közt

is hasonló (^ngban alkalmaztassanak. Görgei ennek ellene szögezé ma-

gát. Ekkor sokan Pestre mentek, hol az óhajtott fokú kinevezést meg-

kapták. Kossuth felhatalmazta Görgeit, hogy tiszteket nevezhessen ki

századosokon alul. A honvédelmi bizottmány e jogtól megfosztá, s a

fparancsnoknak csupán azon eljogát hagyta meg, hogy századosokon

felüli fokozatokra egyéneket ajánlhasson, s N á d o s y és M é s z á r o s

utján maga eszközlé a kinevezéseket, de annyi tévesztéssel és személy-

válogatással, hogy Görgei nem gyzött ellene tiltakozni
;
(ide vonatkozó

levelei: (iörg. I. 99— 112. l.). különösen sürgeté, hogy senki hon-

védtisztté kell hadi képzettség hiányában ki ne uevPztessék, minek
végre engedett a kormány, s a decz. 5-ki Közlönyben közzétette, hogy

^ senki ftisztségi-e a honvédseregnél nem alkalmaztatik, sem ellépte-
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teert' számot nem tarthat, hacsak a kiroiidclt clölegeb bizottmány ehitt

kt'pfeí-ségiíröl a próbát le nem tette.' Kegy ver, lábbeli, ruha éí> fehér

iiemii a táborba küldött honvédek egy részénél teljesen hiányzott, az

önkéntes csapatok pedig miután esak egy pár fehérnemjük volt, egészen

eltetvesedtek, s e miatt sokan betegséget kaptak, ezenkívül a táborban

a kholera is dühöngött, oly n. érvbe n, hogy nov. 17-ig 29 beteg kö-

zül 1 1 meghalt. De leginkább liántottu az uj fvezért, hogy seregéi. ek

elhelyezése körül jog nem engedtetett neki, s <>ly terv végrehajtására

Ítéltetett, melyet maga alapjában hibásnak tartott. Eszrevt'vén, hogy

Kossuth katonai dolgokban leginkább a honvédelmi bi/.uttmány befo-

lyása alatt áll, azon ajánlatot tette neki, legyen diktátor, a undíin a íö-

sereghez jvén, nála befolyását uiegalapitni reményié. A levé'l azonban,

melyben Kossiithtot >' lépésre bírni kisérlé, (megvan G ö r g. I. !•!)— 103.

). és M é s /.-nál 24—28. 1.), oly homályosan és hiányos indnkolással

volt szerkesztve, hogy Kossuth al)ból a nagy lépés inegtételéní egyáta-

lában riem meríthetett elég alapot, s i lég volt, ha a sorok közt kitudta

olvasni, hogy ö ott diktátor.sággal vau megkínálva, miután a tárgyalás

nyilván a hadpararanesnok jogkörének s/élesbitése kÖrül forgott, de

nem Kossuth személyérl. A határvonal rizésének mindazáltal megvolt
az az eredménye, hogy Windisch-Gratz, mint maga is bevallja, kinos

bizonytalanságban st teljes tudatlanságban volt a magyar kormány had-

ereje, hadi készületeinek mibenléte s katonáink elhelyezé.«-e körül,

mintán a magyarok közül kémeket pénzérj sem kaphatott. Winf.
19. 2»;. 1.).

PetricLevich Horváth ezredes cs. portyázó csapata

(mintegy 2 zászlóalj gyalog, 2 osztály lovas és (J ágyú) déltájon

megszállja Sopron t, miután elbb az elrsi huszárokat a vá-

ros eltt rövid ideig tartó viadalban elkergette. Veszteség mind-

két részen néhány halott és sebesült.

P. H. 250. sz W i n t. 64. 1. K ö z 1. 200. sz.

Nagyszombathi ütközet. S i m u n i e h osztrák tábor-

nok Guyon ezredest délután a város eltt túlnyomó ervel

véletlenül megtámadja. Guyon merész, deczéltalan hsiességgel

komoly ütközetbe bocsátkozik, s a város utczáin is harczol, mi-

közben a tüzérek nagyobb része ágyúi mellett elhull, mignem

két órai véres közdelem után a magyar sereg egy része S z e-

r e d nek, mágika C z i f f e rnek veszi futását. P u s z t e r n i k tá-

borkari ftínök, és M a k k tüzér rnagy. Veszteségünk holtakon
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é8 sebeHülteken kivül 798 fogoly, ö ágyú s 1 zászló, osztrákok-

nál 1 halott, 38 sebesült.

W in t. 43— 4*;. 1. Riist I. 159. 1. K 1 a p. Nat. 1. 106. K ü zl.

i;t4. l'. U. 250. sz. E vtísztoség hirc. mely a budaincri vereségére

nyomban következett, a kijzhangniatban ismét na^y rémületet idé/ett

elö. A lapok egy ideig semmi tudósitást sem hoztak róla, a félelmes liir

azonban titkon terjengett, s Kossuth deoz. Ü2-én az elcsüggedésnek

elejét veend, jelentést bocsátott közre a hadügyek állásáról, melyben, a

feldunai hadsereg vis.szavonulását gondosan i'lpalástolváu, egyes har-

czosok vitézi tetteit sorolja elö, oly hangon, mely aiiuak idejében meg-

tette jó hatását, haViár most, 18 év nmlva, sajátságosnak tüuik is fel. E

jelentésben áll : „a honvédelmi bizottmány .Inöke magasztos örömmel

bocsátja köztudomásra seregünk bánuilatos vitézségeinek egyes ténytüt,

melyeket a feldunai hadsereg segédétl, mint erre hivatalosan megbizot-

tól épen most vett kezéhez ; oly tényeket fog ezek közt olvasni a közön-

ség, mink a világ hadi történetében c-sak igen gyéren s mint világszerte

bámult ritkaságok jelennek meg. Nem, e nemzet igazságos ügyében

nem veszitett" stb. stb. _A feldunai hadsereg fvezérsége meg fogja tenni

a f. h. lö-ka óta történtekrl a részletes és kiegészitö jelentést. Egye-

lre néhány elleges adatok. 16-án egy gyalog zászlóalj — Inczédynek

14. sz. honvédéi — az ellenségnek egy zászlóalj közeled lovasságát

irtóztató kiáltás kÖzt szuronynyal rohanták meg és megszalasztották."'

(Jegyz<-t alól : ^Ez csaknem hallatlan bátorság. Ily tettet csak 1) e s a i x

vitt véghez Egyptusban a pyramisoknál, melyekre Napóleon e sza-

vakkal mutatott : katonák, 40 század néz alá reátok! —
Koí-suth Lajos"). „Egy zászlóalj huszár a 10-ik ezredbl Kypkeörnagy
alatt, körülkerítve keresztül vágta magát egy egész dragonyos e z- -^
reden." (Jegyzet alól : „Éhez hasonló tényt a magyar histórián kivül

alig ismerünk. K. L.''). .,Kmety rnagy 2:5-ik honvéd zászlóaljával az
|

ellenség l(),OÜO-nyi gyalogságának visszaverését merényletté megkisér- /

teiii. Egy Vilmos-huszár közvitéz egy ellenséges tisztet fogott. A fiatal

legényke pardont kért, és a magyar közvitéz azt mondta neki jó nemet-
(^^

seggel: „Eredj pokolba gyáva, nekünk úgysem árthatsz." (Jegyzet alól:

.Óhajtom, hogy kitudassék ezen vitéz huszár neve. K. L."j. „A mi követ-

kezik nagyszer. N.-S z o m b a t h ban a nádasi dandár, Guyon ezredes,

Fusztelnik vezérkari rnagy és Makk tüzérrnagy alatt, 1,7 00 embe-

rünk 1 5,000 ellenség ellen, szurony viadalban s z tMU t ü l-

sz e m b e, m tí 1 1 m e 1 1 i r á u t 5 e g é s z óra hosszat tartotta
magát. Elesett közel fele, a többi keresztül vágta magát. Az Erneszt-

zászlóaljnak zászló rz százada ott fekszik lobogója mellett, mely csak

a század utolsó emberével tudott elesni." (Alól jegyzet: „A haza lebo-

rul szent emléktek eltt dics vitézek ! Kiontott szent véretek az enyé-

szet átka gyanánt hullaud vissza az igazságos egekrl az ollmützi kama-

rilla nép, gyilkos fejére ; melyeknek legjobbika sem ér fel egy cseppet
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kiontott véretekbl. Társaitok, s :iz egész nemzet meg fogja bszülni ha-

lálotokat. Hiszen még van Isten az egekben, s kell hogy elkövetkez-

zék a támadások hajnala. A nemzet imádkozik cmlékezetetökért. A f-

vezér keresse össze neveiteket, s a földön, melyet véretekkel megszentel

tétek, egy nagyszei'ü nemzeti t-mléknek kell emeltetni. Addig némuljon

el az öröm minden magyar ajakról, mig N.-Szombath szent földét a gaz

ellenség körmei közül ki nem rogadtuk, s bosszút nem állink e gyilko-

saitokon. Ha kinek az elestek közül családja van, jelentse magát a kor-

mánynál, ök a nemzet fogadott gyermekeivé lesznek. K. L.") stb. stb.

*" A képviselket is gyász ünnepély tartására hivta fel a kormány elnök.

.s decz. '28-án a harczban elestekért Buda-Pest minden templomában

ÜDnepélyesen engesztel szent misét szolgáltattak ki. A dolgot még
különösebb szinben tünteti fel, azon tény, melyet L e v i t h se h n i gg
cinlit, hogy t. i. az Ernesztzászlóaljbeliek, kiket Kossuth, mint t'les te-

két égig magasztal és meggyászoltat, el nem estek, hanem a harcz kez-

detén megadták magokat, s zászlóstól együtt átmentek az osztrákokhoz,

kik azokat Olaszorsszágba küldték. (L e v. I. 59. II. 107. !•) S valóban

Windisch-Grátz nagy számú elesteinkrl egy szóval sem emlékezik,

ellenben a 7^ fo"'oly t csak ugy lehet megérteni, ha azok alatt az Er

peszt-zászlóalj bélieket gondoljuk.

Dadacs. százados kétszázad határr s több ezer oláh

felkel élén Resicza bányavárost megtámadja, a városi nem-

zetrök (mintegy 400-an) azonban támogatva egy oraviezai ön-

kéntes század (Asbotli) által, fegyvert ragadnak, s gyzelemmel

visszaverik a támadókat.

Ki'izl. ir«7. tiz. L V. J. löO. I. a e-,, százados neve: T')^^dHi

Decz. V. Aasáriiap.

B e r g e r várparancsnok A r a d v á r o s ra 10 1 ágyúlövést

tétet, miközben a várat felszabadító osztrák hadtest T e m e s- jj

várra visszaindul.
'

Közi. l'.tT. sz. P. H. i'.-)-?. sz. Klap. Xat. II. 156.1. (dec;^

16. 17).

Decz. líS. Hétf. •

Ct ö r g e i tábornok az üldözésére kelt J e 1 1 a c i < bán el 'itt

utó hadával Mosonynál állást vesz, s ers ágyutüzével, és

az ellenséges jobbszárnyra tör 2 osztály Vilmos-hus7ársággal I
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a bánt clönyomulásábau feltartóztatja s visszaveri. Ütközet után

pedig föerejével még azon éjjel megkezdi elvonulását Gyr felé,

melyet másnap ér el.

Göi-g. I. 124— 127. 1. Wiiit. 38. 1. Klap. Xat. I. lOH. I.

Közi. 194. sz. P. H. 245. 246. sz. A fenti'bbi harczról Görgei hamar-

jában egy magán levelet ir Kossuthhoz, melyben az ütközet eredménye

felöl meglehets könnyelmüsé2:íel nyilatkozik. Kossuth e levelet, mint

hivatalos tudósítást kinyomatja,melylyel felejthetetlen bosszúságot okozott

Görgeinek. A kedvez eredmény harcz egyébbiránt ;i csüggedt honvé-

dekre, kik ezúttal az ellenség futását látták, igen jó és bátoritó hatás-

sal volt.

U r b á n alezredes (9 század gyalog, 1 század lovas, s 5

ágyú) Baumgarten alezredest (bihari nemzetrök, 3 szakasz

honvéd, s 40 olasz lovas) Almás felül B ö r v é n y nél Kolozs-

megyében megtámadja, s rövid küzdelem után Csúcsához
visszaveri. Baumgarten itt egy század ersítést nyervén, újra

elnyomul s ellenfelét visszaveri, a további harczot azonban l-

szerhiány miatt kénytelen abbauhagyni.

P. H. 2.^3. sz. Czetz. Klap.-uál Xat. 11.218. 1. C z e t z B.

'.17. 1. Köv. E. T. 140. 1.

Decz. 19. Kedd.

Kossuth honvédelmi bizottmáuyi elnök jelenti, hogy

Beöthy Ödön erdélyi „teljhatalmú országos biztosnak" van

kinevezve, kinek hatósága alá még Szabolcs, Bihar, özatmár-

megyék, a Hajdu-kerület, a Részek- és a Bem vezérlete alatt

harczoló sereg is tartozik. Vay Miklós királyi biztos s az eddigi

kormánybiztosok hatalma megszüntettetik. Az uj biztosnak az

illet polgári és katonai hatóságok föltétlen és kész engedel-

mességgel tartoznak.

A rendelet P. H. 245. sz. Kolozsvár feladása után egy a többi-

tl különvált székely zászlóalj (T o In a y rnagy alatt) Bánfi-Huuyadról

Kossuthhoz követeket küldött, kik t az erdélyi dolgok állásáról felvi-

lágosították, s tle Madarász, N y á r y, C s á n y vag)' B e ö t h j-

személyében kinevezend kormánybiztost kértek (nov. 23. Pest). A
kormányelnök azonban a nevezett egyéneket maga sem nélkülözheté, s

Erdélybe Pálfyt ajáulá, kit még asou este ki is nevezett. A küldöttek

Síeremlei, Magyaron. Krúnikája. 21
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nem tartották alkalmasnak Pálfyt, ki, bái- az állást egyelre elvállalta,

azt nem is foglalta cl. (H o u v. 126. sz). Hcöthy nj hivatala elfoglalá-

sára N. Váradról decz. 23-án indult el. (Közi. 203. sz). Vay Kolozs-

vár feladása óta minden népszerségét elvesztette. Egy kormánybiztos

rendeletébl a bihari lovasok már ki is indultak elfogására, Kossuth

azonban a bárót állásában megersítette (P. H. 223.), s ö még decz.

7-én is Czetz fhadi szállásán volt Szilágy-Somlyóban. (Hiv. tud. Közi.

189. sz). Késbb azonban a honvédelmi bizozottinány az akkori közvé-

y lemény árját követvén, keresetet i)ulit< ;t ellene (Közi. a H o n v.-beu

37. sz), habár a báróval a császáriak még kevésbé voltak me-elégedve.

(Ezek vádjait 1. S o m m. 1— (i, 1.).

Batthyány Kázmér eszéki kormánybiztos K á c z és

V e 1 s (irnagyokkíil (összesen mintegy 2 zászlóalj s 8 ágyú)

d. u. 1. órakor Csepinnél Veruczemegyében a horvátok el-

sánczolt táborát két oldah'ól támadtatja meg. A mieink az erdt

(Ténye felöl), a sánezokat, s a falu egy részét ers ellenállás

után elfoglalják, a czukorgyárt s több épületeket azonban siker

nélkül veszik ostrom alá, végre esteli ö — 6. óra közt elfoglalt

hadállásaikat is feladva, a kényszerszemléböl fáradtan visszatér-

nek. Vesztetégünk 12 halott, 11 sebesült, s i6 elszéledt ember.

Az elesettek közt V á s á r h e 1 y i István százados, a H u n y a d y
csapat parancsnoka.

Hiv. jel. P. H. 2.0. sz.

Csúcsai ütközet. W a r d e n e r osztrák tábornok a

Körösön át Kis-Sebes és Csúcsa közt Kolozsmegyében R i c z k ó

ezredes jobbszárnyát megtámadja, a 1 1 . zászlóalj azonban az

osztrák gyalogokat ismételt izben visszaveri. Nem messze e

helytl a magyar középen D o b a y rnagy küzd, s az ágyúira

rohanó lovasok támadását szintén visszaveri. Miutáü B a u m-

g a r t e n ezredes aBörvény völgyben Urbáut s az oláhokat,

mint tegnap, ma is gyzedelmesen feltartoztatá, Riczkó minde-

nütt tulnyomóságra jut.

L. a decz. 18. alattBÖr vényhez id ézett kútfket,
és Közi. 203. sz. P. H. 245. 250. 253. sz. Ez utolsó helyen a P e s t.

Zeit. után van közölve a harcz leirása, ngy látszik szemtanú tollából.

Miután uj részleteket is ád, tartalmát ide jegyezzük. „Decz 19-én korán

alezredes Baumgarten egy századot kiküldött az ellenséget fölke-

resni, s félszázadot K r a s z n a felé küldött, szétverni az ott gyülekez
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oláhságot, hol 46-ot eltogtak ... A tákkal berágott utoa találták ket
a mieink, hol eröscii tüzelni kezdettek. A mieink neháoy hzÁz lépé-sre

visszavonultak elször, a nagyobb számú ellenség elöl, de félszázaddal

erösülvén, s két kartácslövést tévén a mieink, az ellenség engedni kény-

telen volt, 8 mi gyztünk. Ez alkalommal azonban derék alezredesünk

Baumgarten térdén lövést kapott, s a parancsnokságot kénytelen volt

St'höneekernek (nemzetr százados) átadni... 19-én Csúcsa és Kis-

íSebcs közti elrseink is megtámadtattak Ward'íner tábornok serege

által, 8 csak egy szakaszból állván, visszanyomattak. í^élszázad küldetett

segítségül ; — s ez az ellenséget rohammal támadta meg. A roham
ers volt, mindazáltal a mieinknek engedni kellett. Visszavonulás köz-

ben feltártatván, nagy kárt fínek az ellenségbe n. Itt ltték meg Ht.

Quentin rnagyukat, mire az elbuség visszavonult, s a mieink Dobay
vitéz százados vezérlete alatt, ki két sebet kapót, s még sem hagyta cl

a harcztért, visszafoglalák elbbi állomásukat. A foglyok által tudta

meg Riczkó ezredes, ezen szárny vezére, hogy másnap erösebb ellen-

séges megtámadás van készülben. Igen gyengének érezvén a túlnyomó

ellenséges er ellen kifáradt hadunkat, éjjel az ágyukkal visszavonult.

Ezen elsietett visszavonulást rósz néven vették neki"' (v. Ö. Közi, 203.

8z.) ,,s más parancsnok tétetett helyébe, habár a sereg decz. 21-én is-

mét elfoglalta elbbi állását." Baumgarten e harcz után sánta maradt.

Forradalom után B. Pestre került, s az alagút titkára lett. Holttestét

1^61. jan. 28-án fogták ki az Aklunasorou a Dunából. (P. Napló
1861. 24. 25. sz).

B i n d e r osztrák rnagy és M i k á s fölkelt oláhsága (mint-

egy 10 ezer ember) S í b ó nál K.-Szolnokban Kemény Farkas

rnagygyal és Kiss Sándorral harczol. Utóbbiaknak Czetz

alezredes és B e t h 1 e n Gergely százados érkeznek segítségökre.

Végre Mikes ezredes jól irányzott lövései folytán az ellenséges

csapatok elhúzódnak. Másnap

Decz. 20. Szerda.

Czetz alezredes Szurdok nál személyesen vezeti a tá-

madást. A székelyek bátran nyomulnak a magaslatokon állást

vett ellenségre, de annak lövései miatt nem sokra boldogulhat-

nak. Mikes ezredes ekkor hátrálást színlelve, az A 1 m á s pa-

takon keresztül vezeti csapatait. Az ellenség leszáll a völgybe.

Czetz pedig a patak magasan fekv balpartjára ágyukat vo-

nat fel, s mig ezekbl lövet, a hálóba került ellenség háta mögé
egy székely csapatot rendel. Ezt megpillantva, féktelen szala-

21*
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dásoak ered az oláhság, luiközbeQ a M á t y á s-liiiszárok nagy

vérontást viszoek véghez köztük.

L. a d e c z. 1 8. a l u 1 1 B ö r v é ii y h c z i d é z e 1 1 k u t f ö k e t.

Ezen ütközet leírását leginkább Czetz könyve után szerkeztettük. Ugyau-

csak Czctztöl ered l'. H. 250. sz.-ban lév hiv. jelentés, mely decz.

20-ról a Szamos völgyének megtisztítását ekkép írja le: „A müködö

sereg, mely egy zászlóalj székely, l osztiily Mátyás-huszár, 1 század

erdélyi nemzetr, és 2 ágyúból állt, reggel G. órakor indult S i 1) ó ról,

a többi sereg és 2 ágyú Síbó fedezésére hátramaradt. Az elöcsapatot

Bethlen Gergely öniagy, a középesapatot Mikes ezredes, a tarta-

lékot pedig K e m é u y Farkas rnagy vezeté. Az elöcsapat bátran nyo-

mult elre, ezalatt egy osztály Mátyáshuszár Szabó Ferdinánd

vezérlete alatt B o r z o v á t elfoglalta és felgyujtá, s az ellenség Szur-

dok és a közte fekv halmokat, a Szamos balpartjait megszállotta, és

,/ uh ász százados, az ellen háta megé Ti li ó elfoglalására és felgyúj-

tására, hogy sehol se legyen az ellenségnek maradata, küldetett. A csata

itt megkezdetett, az ellenség ersen tartá magát, száma 9— 10 ezerbl

állott a népfelkeléssel együtt, s félóra múlva a tér mienk volt ; két szé-

kely ezredbeli közvitéz nehéz, a tzmester és a tudósító táborkari fnök

könyü sebet kapott. Az ellenség a legvadabb futással rohant szét az

erdbe, Horváth ezredes egy eskadron huszárral ment üzésökre, mi

az ellenség zavarodását még inkább emelé ; a gyalogság l)enyomult

minden akadályok daczára az ellenség falvaiba, és azokat felgyujtá.

Kitüntették magokat." stb. stb.

Bogsánt az osztrákok a magyar rségtl véres küzde-

lem után elfoglalják.

Klap. Nat. II. 7»). 1.

üecz. 21, Csütörtök.

A honvédelmi bizottmány hadseregi parancsot
bocsát ki; melyben az alszázadosi, kissebb dijii hadnagyi, had-

irnoki és hadfi (kadet) tisztségeket az egész magyar hadsereg-

ben eltörli, s a sor- és honvédhadak egyenl lábra állításának

elvébl kiindulva, a katonai zsoldot megszabja, eltörölvén a

sorhadnál eddig fennálló illetményeket, s az egyes hadosztályok

részére márczius óta ideiglenesen megengedett hadipótlékokat.

A tiszti fizetés a jelenlegi háború idejére következleg állapítta-

tik meg. A tábornoknak jár havi 560 s évi 6,720 írt dij, s ezen-

kívül havonként 340 frt, vagyis évenként 4,080 frt. vendégpénz,
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s igy teszen Boinden járandósága együtt havi 1000 vagy évi

12,000 frtot. Tüzérségnél, lovasságnál, és gyalogságnál követ-

kezk a havidíjak : ezredes 420, 250^ 250 forint ; alezredes

250, 184, 184 írt; rnagy l'.i5,150,150 frt; százados 15l),120,120

frt ; fhadnagy bO, 62, G2 írt ; alhadnagy 60, 58, 58 frt. Az évi di-

jak pedig következk : ezredes 5040, 3o00, 3000 frt ; alezredes

3000, 2208, 220S frt; rnagy 2340,1800,1800 frt; százados

1800. 1440,1440 frt; fhadnagy 960,744,744 frt; alhadnagy

720, 696, 696 frt. Ezen illetmények 1849. jan-tól fogva számit-

tatnak.

Közi. 198. sz. Az illetményi kimutatásról szóló egész munkálat

késbbre igértetett közzététetui, a hátra lév rész azonban elttem, ki

ezen itlöböl a hivatalos lap mindenik számát nem birom, ismeretlen. A
nemzetörségnél az rnagyok elöléptettetvén, addigi járandóságuknál (vidé-

ken 91, Buda-Pesten 100 fi-t) nagyobb dijt nem kaptak, miután

az állam csak az öni3,gyi és segédtiszti fizetéseket vállalta magára, s h

nagyobb kitüntetések csupán czimzetesek voltak. Hasonló elv állott a

nemzetri segédtisztekre is, kik bármely rangfokozatban mindenkoi-

csak a kiszabott egyforma illetményeket húzták. (Kzi. I(i8. a?). A
harcában bénultak nyugdíjazását 1. d e c z. 2 3.

Ormai Norbert rnagy a kormány által honvéd vadász-

ezred alakítására hatalmaztatván fel, felszólítást intéz „Magyar,

ország lövészeihez", s ..az emberiség, a drága haza, dics Kos-
suth Lajosunk nevében" hivja fel ket, hogy ezen uj ezredbe

álljanak be. Föltételek : a teljes fölszerelésen kivül 20 frtnyi

foglalópénz, s ha valaki lvegyvert is hoz, másik 20 frt váltság-

díj. A zsold 1 vadásznál naponkint 16 kr és kenyér, 1 alvadász-

nál 24 kr. és kenyér, 1 fvadásznál 30 kr. és kenyér.

Közi. 198. vagyis decz. 25. sz.

G i b e r t i szard miniszterelnök, S p 1 é n y i Lajosnak, a

magyar kormány követének T u r i n ban, kinyilatkoztatja, hogy

az olasz kormány elismeri Magyarország függetlenségét, s vele

szövetségre lépni hajlandó, mi ezélból Monti grófot követül

küldi Pestre, ki a Magyarországban lév olasz katonaságot is

felhivandja a magyarokhoz csatlakozásra, — ezen kivül a mi-

niszterelnök a fell is biztosítja S p 1 é n y i t, hogy a R a d e c z-
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k y zászlóitól elpártolandó magyar katonák, ha Piemontba men
nek, szíves fogadtatásban részesUlendnek. V. ö. 1849. febr. lo.

Függ. II. 55. 1. Az olasz konnánynyal Telek i László léte-

j<ít< ttc a diplomatikai összeköttetést, Rioci Albert Píirizsbaii lév olasz

követ utján, ki már nov. 22-én kijelenté, hogy kormánya a Lombárd-
Velenczt'bnl átszök magj-ar katonák hazajutliutását Piemonton keresz-

tül el fi'gj.i segiteni, s hogy ennek megköiiyebbitt'sére jó lenne, hogyha
Teleki egy magyar ügynököt utasítana Turinba. Teleki igy küldte oda
Splényi kapitányt, kit a picmonti miniszterelnök decz. 10-én fogadott.

(Az Ola-zországban lév katonák megszöktelésére tett kísérleteket 1.

Függ. i. h. V. ö. Frrv. III. 45. 1.)

Decz. 22. Péntek.

K s s u th honvédelmi bizottmány! elnök harczi felbivást

intéz Magyarország népeihez, melyben a megcsalatott nemzeten

elkövetett iszonyuságokat elsorolván, s az ország szorongatott

helyzetét lefestvén, hazája és szabadsága védelmére tömeges föl-

kelésre és katonai szolgálatra liivja föl a népet. E kiáltvány

igy kezddik : „Magyarország népeihez ! A mindenható Isten, a

népek istenének nevében. Ámen." s igy végzdik : „Fel Isten

nevében, ti a népek milliói! Velünk a jó ügy, igazság, velünk az

Isteni" Benne a kormány a harczban megbénultak számára

kíivetkezö, szabad tetszés szerint választandó jutalmakat igér :

boltig való ellátás, vagy 10 hold öríikös földbirtok, vagy l,Oí)0

pfrt. — Egyszersmint a korraányelnök minden vallás felekezet

papságának meghagyja, hogy e kiáltványt a nép eltt szószék-

bl felolvassák, a polgári törvény hatóságoknak pedig megpa-

rancsolja, hogy, „miután a magyar nemzet ellen irtó háború

foly", az országgylés által megajánlott 200 ezer ujonczbl

rajok es illeték hátralékát haladék nélkül kiállitván, Pestre

küldjék, hogy itt az ujonczok fölszereltetvén, harczra induihas

sanak.

Közi. 198. 197. sz. Az 1849. évi márcz. 11-én elrendeli a hon-

védelmi bizottmány, hogy a harczban elesett honvédek özvegyei is nyug-

dijat húzzanak az államtól, nevezetesen 4, 6 vagy 8 pkrt naponként,

a szerint a mint az elesett férj, — közlegény, tizedes vagy rmester volt.

G á 1 Sándor százados az osztrák tisztektl vezetett fölke-
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löket M i k 1 ó s V á r nál megveri, s Háromszék határából kiker-

getvén „Pach"-ig üzi.

Honv. 88. sz. (A feuebbi „Pach" sem a Gámán-féle, sem a n.-

szebeni 3 nyelv helynévtárban, sem Lipszky térképén nem található, a

alatta talán Ma^ryarost (Xüssbach) koll érteni).

Decz. 23. Szombat.

Bem tábornok Jablonszki osztrák ezredest D é z s nél vá-

ratlanul megtámadja, s kemény tüzelés és ezt követ szurony-

harcz után Besztercze felé üzi. Tóth alezredes.

Czctz n. 104. 1. Klap. Xat. ÍI. 220. 1. R ü s t I. 137. 1.
—

Kvári szerint (E. T. 141.) Bem, decz. 22-éu Kápolna nál harczolt

„ Jablonczi"-val.

Decz. 24. Vasárnap.

Schurtter tábornok Zsombori ezredes felkel széke-

lyeit H i d V é g- nél Marosszéken els támadásra szétkergeti.

K ö V. E. T. 1 54. 1. S m m. VITI. 1. v. ö. d e c z. 28.

Decz. 25. Karács. Hétf.

Kolozsvár visszafoglalása. Bem tábornok A p a-

h i d a felöl Erdély fvárosa eltt véletlenül megjeleu, honnan

a meglepett gyönge rség pár ágyúlövés után, néhány száz em-

berének s podgyásza egy részének hátrahagyásával, Felekre
menekül.

Köv. E. T. 141. 1. Kern. N.-Eny. 150. 195.1. C z e t z B. 185.

1. Közi. 203. sz 1849. 10. sz. S z i 1. F. Tört. 283.1. L e v. I. 158.1.

Riist. I. 137. 1. (decz. 20.) Klap. Nat. II. 229. 1. (decz. 23).

Decz. 26. Karács. Kedd.

A u.-s zebeni had parancsnokság a románok ke-

gyetlenségei és dúlásai ellen rendeletet ád ki, megparancsolván,

hogy. a felkelk a rablással és gyilkolással felhagyjanak, kü-

lünben rögtönbiróság elé fognak állittatni.

Kov. E. T. 143. 1. E rendeletnek, melyhez hasonló már okt.
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26. és 3-án, úgyszintén decz. 15-én is bocsáttatott ki, miután a fenye-

getés nem foganatosíttatott, teljességgel semmi haszna sem lett. A „ró-

mai nép" folytatta vandalságait.

Decz. 27. Szerda.

Ferencz József császár Stadion ellenjegyzésével

Üllmützben kelt kéziratok szerint R a j a c i c érsek „érdemei",

mint szintén .,a hü és vitéz szerb nép" iránti tekintetbl az ösi

pátriárkaságot helyreállítja, s az érseket a pátriárka méltósá-

gával fölruházza, továbbá S ii p 1 i k á t z cs. tábornok szerb vaj-

dává lett elválasztatását megersíti, Ígéretet tévén egyszersmint,

hogy a béke helyreálltával „a szerb nemzet" belkormányzatál,

az egyenjogúság alapján rendeztetni fogja.

Az okmányok S a in ml. Anh. 26. 1. v. ö. Serb. 230. 1. Ezen leg

felsbb megersítések képezték a választ a máj. 18. és l5. karloviczi hatá

rozatokra. E határozatok szentesítése kinyerhetése végett a fbizottság

ügynökei Ollmützben, mint láttuk, már régibb id óta fáradoztak, az

osztrák kormány azonban sokáig húzta halaí^ztotta a dolgot. Miután

honn az érsek volt az, a ki a dynastia, s az összbirodalom érdekeit képvi-

selte, s a kormánynyal levelezett, a határozatok meg nem ersítéséért

a szerbek öt kezdték kárhoztatni. Novemberben már hangos rosszaló

hangok emelkedtek a fpap ellen, majd az ellenzék azzal fenyegetzött.

hogy a magyarokkal fog alkura lépni, még az érsek akarata ellenére is.

Eajacic megrettenve egy jegyzéket (1. Serb. 232—237. 1. kelt nélkül,

csonkán) intézett az osztrák kormányhoz, melyben kereken kijelenti,

hogy ö honfitársait tovább már nem tudja türtztetni, s ha a megersí-
tések gyorsan ki nem adatnak „a szerb nemzet a magyar kormánynyal

egyezkedik." Ezután jelentek meg a fentebbi okmányok.

Ö u p 1 i k á t z István cs. tábornok s szerb vajda P a n c s o-

V á n szélhdés következtében hirtelen meghal.

Serb. 240. 1. Rajacíc e végzetes balesetnek hírét vévén, rög-

tön Thodorovic tábornokért küld, ki jan. 3-án mint praesumptiv vajda,

a szerb hadak parancsnokságát átveszi. (Thodorovic azonban sem czim-

zetes, sem valódi vajda nem volt, s Klapka és a Függ. Harez. II. 326.
1. írója hibáznak, midn t vajdának írják, st ki is neveztetik. V. ö.

az l861. szerb skupst. feliratát P. X. 108. sz. — hol világosan ki

van mondva, hogy az „utolsó" vajda Suplikátz volt). A mozgaloifl fnö-
kei közt azonban, kik az érsek politikájával s diktátori hatalmával már
teljesen jól laktak, ekkor kitört a tovább már nem palástolható viszály.
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Stratijnirovic Ollmützból hazaérkezve, igényt tartott a fövezérséghez. Aa

odbor nyilván pártjára kelt s átadta neki a fhatalmat. De az érsek is-

mét elfogatási rendeletet adott ki a nemzeti vezér ellen (jan. 21.), 8

nappal késbb pedig Karloviezot egy császári tiszt által ostromállapot

alá helyezte. E miatt az ingerültség a legvégsbb fokra hágott. Strati-

mirovic már fegyveresen készült az érsek ellen, midn ez a bizottság

tagjait szép szerivel Temesvárba csalván, itt lemondásra bírta (febr.

9, 10). Még azon hó folytán Windisch-Grátz vette kezéhez a délvidék

kormányát. Szerb csapatok élére cs. tisztek állottak, a nemzeti szinck

félretétettek, osztrák jelvényekkel cseréltettek ki, cs. katona tisztek a

pátriárka által megersített hatóságokat is feloszlatták s községenként

tisztnjitást tartottak, és mi mindezeknél több volt, haditöryények
léptek életbe, épen ngy, mint a magj'ar vidékeken, s minden további tün-

tetés a nemzeti mozgalom érdekében lázadásnak bélyegeztetett. Végre a

szerbek rémülésére ápr. 2-án az érsek is mint „ császári biztos " M a y e v-

h fe r tábornoknak, az uj hadikormányzónak rendeltetett alá. S ezzel

a nemzeti mozgalom el volt nyomva és megalázva. A szerbek, midn
késbb a közéjök szorult Jellacid segélyt kért tlök, nem lettek többé

arra birhatók, hogy tömegesen fegyvert fogjanak.

Bem tábornok K o 1 o z s v á r ról Erdély ellenséges érzel-

m lakóihoz békekiáltványt intéz, melyben a multakért közbo-

csánatot igér, de egyszersmint kijelenti, hogy „az alkotmány-

szer kormány ellen elkövetend minden politikai vétkeket hadi-

törvényileg fog bntettetni." A hadi tzfegyverek beadása el-

rendeltetik.

A kiáltv. Szil.-nál Y. Tört. 286. 1. és K ö v.-nál 0. 133. 1. E.

békeszónak semmi jó eredménye sem lett. Beöthy kormánybiztos

jan. 18-án egyik felhívását imígy kezdi: „A bnbocsánat meg nem ter-

metté a maga gyümölcseit. A vad elem dühöngve pusztít, ártatlan vérrel

öntözi e földet ... A fváros (Kolozsvár) közelében városok és falvak

dlnek romba.'' stb. (A felhiv. H o n v. 15. sz).

G ö r g e i tábornok éjjel (deez. 26. és 27. közt) elvonul

Gyr bi s az ottani sánezokból, hol AV i n d i s c h-G r a t z cs.

fvezér késedelmeskedése folytán 8 napot idzhetett. Estére

Windisch-Grátz megszállja a várost, melynek kulcsaival P á 1 fy
Mór rnagyot a Fölséghez Ollmtzbe küldi.

Görg. I. 128. 129.1. Wiut. 54. 55.1, ,.Az egész dolog"

úgymond Kossuth, Gyr odahagyását decz. 28-án a képviselnek beje-

lentvén, „ régibb terv következtében történt. ^ A kormányelnök bámulatos
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ügyességet fejtett ki ezen idben, hogy azon csüggedést, mely a magvai-

sereg palástnlhatatlan liAh-álása következtében a közhangulatra neheze-

dett, eloszlassa. A házat és a hirlapok hasábjait elárasztá apróbb gj'ö-

zelmek, egyes vitézi tettek, seregmozdulatok özöuével, melyeket délrl

és Erdélybl kapott, s a harczi lelkesedést igen élénk szinbeu tünteté fiU.

V. ö. d e e z. 16. X a g y-S z n m b a t li.

Decz. 2S. Csütörtök

Görgei tábornok iitúliadát, midn épen iitra indulni

akart 1 1 i u g- e ;• vezérrnagy (12 lovas század, s (j ágyiO a J c 1-

lacic hadtestébl Bábolnánál Komárommegyében d. e.

megtámadja. A meglepett huszárok rendetlen szaladásnak ered-

nek, melylyel a zempléni önkéntes és p o r o s z sorgyalogo-

kat is zavarba hozzák. A futás Nagy-Ig m á nd nál ér véget.

Veszteségünk 3üí» halott, s 700 fogoly.

G i. r g. I. 1 30. 1. W i n t. 59. «0. l, G ö r g e i biv. jel. S z i l.-nál

F. Tört. -264. 1. F. Férf. 14. 1. levele P e r c z e 1 hez Mész.-nál 40. 1.

V. <.. K r e y. II. 211. 1. (érdekes s talán történethii részletekkel).

A F r r ó i ul érkez S c h 1 i c k tábornok Mészáros
vezért d. u. S z i k s z ó mögötti állodá sában megtámadja. Köl-

csönös ágyúzás után a jobl)Szárnyról elnyoiuulásra kirendelt

huszárok az osztrákok gránátlövései eltt meghátrálnak. Ezalatt

P e r g e n daudára is megérkezvén, a Hernád melletti magasla-

tokon felállitott magyar jobbszárnyat röppentyibl oldalt lövi,

s szintén hátranyomja. A magyar sereg, a nélkül, hogy a tul

nyomó ertül tartó Schlick üldcizui merné, éjjel Miskolcz felé a

Sajó mögé tétetik át. Veszteség az osztrákoknál ö sebesült s 3

hiányzó, részünkön több.

Wint. 115— 117. 1. Klup. Xat. 1. 178. 178.1. Schlick

e harcz után G ü n c z r e s innen jan. 1-én K a s s ára húzódott vissza,

miközben a 20 R. foknyi zord hidegben csapatai rendkivül sokat szen-

vedtek. A menésrend az utazás alatt teljesen fölbomlott, s kuszált töme-

gekben húzódtak egész zászlóaljak. Számtalanok kidltek s hullottak

az országút árkaiba, kik 2— 3 nap inulva fagyott tagokkal vánszorog-

tak be Kassára, hol a kórházak nem fogadhatták be a betegeket, miután

egyremásra mindenik zászlóaljból 70— 80 embernek el volt fagyva

egyik vagy másik tagja. (K o c z i c z k a : Wintcr Camp. des Schlick

Ollmiitz 1850. Majláthnál II. 122. 1). Kétségen kivül áll, hogy

-
,
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c visszíivonnláfi alatt, ha Mószáros (íp oly mdi-tdkhon, s (5p oly helyte-

lenül nem tel Schlicktöl, inint Schliok Mészárostól, az osztrák hadtestet

g}'ors üldözéssel meg lehetett volna semmisíteni.

A román nemzeti gylés S i a g u n a püspök el-

nöklete alatt Ferdinánd lemondását tudomásul veszi, s az uj

fejedelem trónra léptét „háromszoros ÍIocli!" kiáltással üdvözli.

Elhatározza : hogy „minden vármegyében, kerületben és széken"

uj tisztválasztások történjenek a nemzetiségek aránya szerint,

..az anarkhia gyökereinek kipusztítása végett." A volt-földes-

urak és Jobbágyok, a községek és magánosak, mint szintén a kü-

lönböz nemzetiségek között lábra kapott egyenetlenségek,

úgyszintén ,,az ellenségtl" okozott károk megvizsgálása és ki-

egyenlítése végett bizottságot nevez ki. A 150 ezer mozgó „ro-

mán gárda" számára szuronyos fegyverek, s ezenkívül a nép

számára 50 ezer puska beszerzésérl intézkedik „a nemzet rová-

sára és hitelére." A községek és egyesek számára, hogy tüzel

fájuk legyen, bizonyos erdségek kivágatását elrendeli, az uuio,

mint ,,minden a hazát ér nyomorúságok forrása", s a „perfid"

kormányszék fennállása ellen tiltakozik, országgylés tartását

s nemzeti fnök választását kérelmezi, s óvást tesz afféle gya-

núsítások ellen, mintha a románok lázadók, elszakadásra, res-

publikára és kommunizmusra hajlandók lennének. V. ö. szept.

27. fel)r. 25.

A iiyülé.s jegyzökönyve K ö v.-nál O. 137— 142. 1. E. T. 143. 1.

A r a p a t a k i szei'zdés, Gedeon cs. tábornok és a h á-

r o m székiek közt. E szerint a szék Ferencz Józsefnek hódo-

lati esküt tesz le, a 12. zászlóalj és a Kossuth-huszárok fegyve-

reiket leteszik, a volt székely katonák azonban megtartják, de

az ellenségeskedéssel felhagynak. Gedeon a szék határán sen-

kit el nem fogat, s az oláhokat oda be nem bocsátja.

K ö V. E. T. 154. 1. R. d. g. r. közlése. A hídvégi harcz (l. decz.

24.) után a székely fiuk legnagyobb része hazafntoít „innepelhi." Há-
romszékben semmit sem tudtak arról, hogy Bem Erdélybe elindult,

söt olyan hir terjedt el, mintha W i n d i s c h-Gr á t z már az egész Ma-

gyarországot meghódoltatta volna ; igy kezdték a vezetk Gedeonnal az

alkudozást. Jan. 2-án a szerzdés kicseréltetett, 5-én a székely határöri
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ftisztek Zsombori vezérlete alatt Brassóban jártak, s az esküt Gedeon

kezébe letették, Jan. 6-án Puchner Medgyesröl örömét fejezi ki a

székely nemzet „megtérése fölött, s a megtérteket ,.az összbirodalom

minden nemzeteivel közös egyenjogúság'' kilátásba helyezésével kecseg-

teti. (P. kiáltványa Köv.-nál 0. 143. 1). Azonban ezen öröm idöelötti

volt. A székely önkéntesek s a nép nagy része eleitl fogva semmit sem

akartak tudni az egyczkodésröl, fegyvereiket le nem tették, söt „mire

meghallak, hogy E r d ö v i d é k nek Háromszékhez tartozó részére fegy-

veres nép k'pózott be, s a vashámorokat, melyeken ágyúit önteté, össze-

rombolák : jan. 5én . . . a szász földre rontottak, s hogy hámoraikért

elégtételt vegyenek, H e r m á n y t szuronynyal bevették s felprédálták.

"

Gedeoji, ki idközben katonái egy részét Puchnerhez küldte, elnézte a

dolgot, hanem harmadnapra a székely falukból két-két öreg székelyt

idézett kezesek gj'anánt Brassóban, s az esküt a nép részérl is letétette.

Párnap múlva a brassói újságból Hem közelgetésének hirc elterjed,

majd a lengyel vezér biztosukat küld a székelyek felbároritására, midn
az egész szerzdés feledékenységbe megy, a harczi készületek ismét

megkezddnek, az eldugott fegyverek elöszedetnek, s a megömlesztett

ágyuk njra öntetnek. fV. ö. f e b r. 4).

Decz. 29. Péntek

Bethleni ü t k ö z e t. B e m tábornok Jablonszki ós

Urbán es. ezredeseket (mintegy 4 ezer ember) négy órai he

ves ágyúzás és szuronytámadás után a íSzamos mellett megveri.

A tábornok által kergetett Jablonszki ezredes, ki lába el-

fagyása miatt Urbánnak adja át a vezényletet, B e s z t e r-

ezére, Binder százados pedig a vert had másik részével,

melynek nyomába R i c z k ó ezredes rendeltetik, Naszódra
hátrál. Mikes Kelemen ezredes.

C z e t z P.. 117. s köv. 1. K ö v. E. T. 145. 1. K 1 a p. Nat. II, l3l. L

W i n d i s c h-G r Ji t z cs. fvezér Gyr ben kelt kiáltványa

szerint a papírpénz kibocsátásával, fiilségsértéssel, a néj) terro-

rizálásával, a cs. hadak rágalmazásával stb. terhelt Kossuth
Lajost, ,. úgyszintén az egész honvédelmi bizottmányt, s a megyék-

be és városokba kiküldött mindennem u, n. kormánybiztost'' tör-

vényen kívülinek nyilatkoztat, megparancsolván a hatóságoknak,

hogy ezeket fogják be, s a legközelebb es katonai parancsnok-

ságnak adják át. Mindazok, „kik merészkednek e forradalmi
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bizottság habár legkÍ8el)b parancsát is elfogadni, v^y végre-

hajtani, azonnal kérlelhetetlenül rögtíin biróságilag kivégeztet-

nek." Az ellenséges cörekvésü községek „földdel egyenlvé té-

tetnek'', 3 a csend fenntartásaért a község elöljárói feleletre

vonatnak.

A kiáltv. S a in m 1. 35. 1. Jau. 1-én, szokott díplomácziai mérsék-

letü hangján, már azt rendeli a herczeg-fövezér, hogy „a lázadó csordák

mint valami rablóbanda" több községet felgyújtván, 3 mi különösen

rósz néven vétetett, a b á b o l n a i ménesbl tetemes számú (a W i n t.

GO. 1. szerint: 103 db.) lovakat elhajtván, az ekkép okozott kár meg-

térítése végett „a Kossuth-pártban szolgáló minden egyének összes

vagyonai zár alá vettessenek." (A rend. S a m m 1. 37. 1). A magyar ka-

tonákra vonatkozólag pedig alárendeltjeinek megparancsolja, hogy az

elfogott honvédtisztekkel ne ugj' bánjanak mint hadifoglyokkal, ha-

nem csak mint „közönséges fegyenczek"-kel és lázadókkal, s ehhez

képest tartásukra is a legmagasabb tiszttl a századosig 1 frt, ezen alól

40 kr. napidijt fizessenek, melyet azonban az országos pénztárnak be

kell tudni. Ezen lépést a debreczeni képviseló'ház a polgárosult népek

hadakozási módjával nem találá összeegyeztethetnek, a honvédelmi

bizottmány pedig (márcz. 26.) azzal vélte visszatorolhatónak, hogy tud-

tára adta a berezegnek, hogy ha tiszteinkkel tovább is ugy fog bánni

mint közönséges rabokkal, a magyar kormány is épen ilyen bánásmód-

ban részeltetendi a hatalmában lév cs. fogoly tiszteket. (Közi. H o n v.

80. sz).

Decz. 30. Szombat.

A képviselház az úrbéri kárpótlás tárgyalását fél-

beszakítja és „boldogabb idkre" halasztja.

Közi. 203. sz. Kossuth nak egy idevonatkozó javaslata már
a szép. 17. és 18. ülésben elfogadtatott, s a tárgyalás ezután az 1848:9
folytán szükséges intézkedésekre ment át Deák javaslata szerint.

Azonban csakhamar kiviláglott, hogy a mozgalmas id nem alkalmas

ily tárgy fejtegetésére. Szept. 23. és 25-én tehát ismételt izben hatá-

rozat hozatik, hogy a hbéri viszonyok felett megkezdett tárgyalás foly-

tatása elmarad. Október folyamán a harczi hirek s a trónnal való vi-

szonyok vették igénybe a ház figyelmét ; s a képviselk, miután Kossuth
a táborban volt, fontosabb kérdésekbe nem ereszkedtek, s ritkán tartot-

tak ülést is. A koi-mányelnök hazatérte (nov. 9.) után sürüdtek az ülé-

sek, de ezeket jobbára honvédelmi hirek s napi események foglalták

el. Decz. 6-án egy a képviselk által elfogadott urbériségi javaslat a

felsötábla elibe kerül, mely azt elvété, miután benne a becslési mód-
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sztírt igen hosszadalmasnak találta. A táigy, Kossuth azon indok olásáia.
hogy a voltarisztokiác/iának minúlelcíbb segély uyujtassék, decz. -JS-áii

vétetett ismét clö, midn mind a kiküldött bizottság, mind a küzponti

választmány beadta an-a vonatkozó javaslatait. A dolog vitatása azon-
ban önz szennyes érdekeket is merített felszinro, s igen szenvedélyes

vitákat idézett elö
; midn pedig határozásra került volna a dolog, a

szavazás elöl sokan kivonultak, s a bennmaradtak rendszerint nem vol-

tak elég számmal. Egyik javaslat a másikat érte, de mindenik elfogadá-

sának és érvényesítésének íönehézsége volt, hogy tettleges fizetést adni
a telkek számának hiteles összeiráa clött nem lehetett. Miután a hábo-
rús körülmények az összeírás végre ii aj tására nem voltak alkalmasok, hogy
a volt-földesuri osztály veszteségén némileg enyhitve legyen, Deák némi
ellegezést ajánlott az illetékes kárpótlási dijra. A ház azonban nem
akart ellegezni. Ugy látszott, hogy sokan, az egyetemes és országos

szempontokat félrevetve, egyenesen zsebkérdést csináltak a dologból,

s arra néztek, hogy mit kapnak majd ök kárpótlás fejében. Az alföld a

felfölddel vivott. D e d i n s z k i végre a fentebbi ülésben kijelenté, hogy u

jelen idk közt büntetésnek tekintené magára nézve, ha a hon védelmé-
tl eltekintvén, ilyen ügyekrl még tovább is kellene tanácskoznia, s

indítványozza a tárgyalás félbeszakítását. Deák ez eszmét bvebben
kifejté, s a ház ekkor, legyzve azokat, kik bizonyosan szégyent fogtak

volna hozni reá, kimondá az elhalasztást.

Mo r i Ütközet. P e r c z e 1 Mór táboinuk a sark á-

D y i magaslatokon rendezi seregét {0,620 ember és 24 ágyii)

midn a K i s-B é r r ö 1 kiindult J e 1 1 a c i c bán (16 ezer ember s

ö2 ágyú) Gramm ont dandárét az erdben felállitja, mely

ellen Perczel nagy távolból ersen ágyuztat. D. e. lU. órakor

ers ágyutiiztl támogattatva, 1 1 i n g e r tábornok ront lovas-

ságával a még jóformán készületlenül álló magyar seregre, en-

nek következtében ez, miután Perczel ágyúi a Hunyady-buszá-

rok vigyázatlan elnyomulása s ezt követ fogságba esése miatt

legnagyobb részt födözetlenül maradtak, teljesen szétveretik.

Futó csapataink menekülését Csákvár és S z é k e s.f e b é r v á r

íelé a M i k 1 ó s-b u s z á r k példátlan hsiességgel födözik.

Veszteségünk 4—5 száz ember holtakban és sebesültekben, el-

fogatik 6 ágyú s 1000 ember.

Wint. 74—81.1. Görg. I. 133—138. 1. Klap. Nat. 1.

114—116. 1. Est. L. 15. 3z. Lev. I. 140.1. Szil. Férf. 43. I. Vah.
II. 53. 1. Frey. II. 219. 1. Az utóbbi 4 könyv a napot hibásan adja,

valamint K v ár i is. (E. T. 140. 1.). Perczel a kormány rendelete foly-



33r>

tán Icteiiyei fhadiszállását oda hagyva vonult fel a fváros védelmére,

Görgei parancsnokságának azonban nurn volt alárendelve. Ez utóbbik

Bábolnától vonulván, a honvédelmi bizottmány biztatásai következtében

nagyszer védelmi készületeket várt készen találhatni a vértesi liegyek

közt. „Itt fogják" ez volt az elleges híresztelés „a haza ellenségei

sirjokat lelni ! iMár készül a nép, hogy azt szélesre és mélyre ássa ! Azon

kevés ntak és ösvények, melyek e hegygerinezen keresztül vezetnek,

el fognak rontatni, s akkor ott bevehetetlen óriás sáncz létesül, és a nép

készen van rajta gyzni vagy meghalni ! A Fleis •hhackei--ut B á n h i d a

és Bicske közt liegyszoroson visz keresztül, hasonlókép a K i s-B é vrl

M ó o r ra vezet ut Sárkánynál. E helyeken egyes bátor csapatok egész

hadsereget feltarthatnak." (íörgei azonban a hely színére érve, a n(ípnél

kevés lelkesedésre talált, az utak bevágásáról szó sem lehetett, a mennyi-

ben azok mindenütt kényelmesen járhatók voltak, egyes helyeken némi

csekély torlaszokat raktak, melyeket Görgei „kedélyes lionvédei" föl-

gyújtottak, hogy tzknél melegedjenek, az úgynevezett hegyszoros

pedig sehol sem volt feltalálható, s ennélfogva fiörgei a vértesi hegyek

(litalmazását „nagyszer esztelenség '^-uek nyilatkoztatá. E csalódások

következtében fhadiszállását már desz. 29-én Bicskére tette át, s mi-

ntán igen valószínnek tartotta, hogy az ellenséges föerö a F 1 e i s ch-

h a c k e r-uton fog elre törni, a g 3- r- kisbér- sárkány- m ó o r i

vonalon pedig csak kisebb mellék hadervel nyomuland Buda felé, ugy

helyezé el seregét, hogy ama fvonal födözve legyen, meg lévén gy-
zdve, hogy a móori utón Perczel önálló hadteste maga is megfelelhet

á mellékerönek, annyival inkább, mivel (íörgei, hogy Perczeit jobbról a

megkerülés ellen védje és saját hadával összeköttetésben tartsa, egy ei"s

lovas osztályt egy üteg ágyúval már Gyrbl O n d ó d ra rendelt, aztán

pedig egy dandárt K ó c s ról C s á k v á r ra parancsolt. A honvédelmi

bizottmány Perczelnek köszönetét fejezi ki azért, hogy „daczára a zor-

don idnek, daczára az öt sok oldalról környezett ellenséges ernek,

8 a tömérdek fáradalmaknak, vitéz és lelkesült seregét akként vezette,

hogy a Görgei tábornok seregéveli összeköttetését szerencsésen kiesz-

közlé", (a hála szavazat, — kelt Pesten decz. 30. — Közi. 20 J. sz) :

azonban megfeledkezett arról, hogy ugyanazon területen egymás mellett

két kölcsöíiösen független és önálló vezér sikeresen nem mködhetik, s

hogy a hadmüködésekben egység legyen, s az eshetségekért a f lels-

ség növekedjék, egyik parancsnokot a másiknak alá kellett volna rendel-

nie. E helyett azonban a kormány, st maga Kossuth, gyakorolta a két

sereg felett a fparancsnokságot, 6 — 9 mérföldnyi távolból küldözgetvén

hadi terveit a táborba, bár sem az ellenséges er állásáról s erejérl,

sem a honvéd- sereg mozdulatairól pontosan s idejében értesülve nem
volt, sem a harcztér sztratégiai tulajdonságáról helyes ismeretei nem
v alának. Perczel kirendelt állásában a honvédelmi bizottmány határozott

parancsából fogadta el az ütközetet. (E parancs ügyét 1. Kossuth
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leveleiben Mész.-núl 38. 39.1. Pe rezei levele 79.1), .le meg-
lepetve, s a nélkül, hogy az ellenség ereje felöl magáaak elleges

tudósítást szerzett volua, és csupán Görgei irányában táplált gylölet.'.

teszi érthetvé, hogy a szenvedett veszteségért késbb mégis Görgeit okolá,

mint a ki „neki segítséget nem küldött, sem Bicskérl Háuhidára ígérete

daczára elre nem nyomult." (Perczel késbbi levele n hadügymíniszté-

TÍumhoz Mész.-núl 75 s köv. 1). E vád azonban, ha az akkori körülmé-

nyeket tekintetbe veszsziik, aligha igazolliató, miután Görgei azzal, h.>gy

egy hadcsapatot Ondód ra, s egy másikat A.-G á 1 1 á r a rendelt, sokkal

többet tett Perczelért, mintha B.ánhidára elnAomult volna, s miután Per-

czel Görgei fparancsnoksága alatt, sem a harcz eltt sem a harcz után

nem állott, s az ütközetet is Kossuth és nem Görgei rendeletél)öl fogadta

el. — (iörgei deez. 30-án este Bicskén értesült utólagosan Perczel futó

honvédéi által a harczról s a vereségrl, és miután a szétvert had na-

gyobb része Fehérvár irányában menekült, ekkép az ellenséges

jobbszárnynak Móortól Lovas-Berénybe nyomulás által rést nyitott ;i

két hadsereget egymástól elszakitni, e veszély megelzésére deez. 30. és

31. közti éjen dandárait újonnan helyezi el, a bicskeit Baracskára, a

csákvárit Vár ra, a zsámbckit Sóskút ra, a gállait B í á ra rendelvén,

hogy ily módon Perczel hadának összeszedése után az ellenség jobb-

szárnya ellen támadólag lépjen fel, s azt, lia lehet, megsemmisítse.

„Azonban" így ír Görgei „Perczel tábornok tönkreveretése, a honvé-

delmi bizottmány római bátorságát egyszerre megtörte." (Elzleg Kos-

suth azt irta Görgeinek, hogy a kormán}' a fváros eltt dönt csatát

akar, „s el van készülve Buda romjai alá temetkzní.") „Deez. 31-én

korán reggel egy kivételesen német nyelven szerkesztett rendeletet kap-

tam Kossuth aláírásával, melyben nekem megparancsoltatik, hogy had-

testemmel haladék nélkül a Buda eltti u. n. els vonalba t. í. a Tétény,

Buda-Í)rs, Buda-Keszí és Hidegkút eltti halmokra vonuljak vissza. Én
válaszomban utobó elhelyezkedéseimrl adtam tudósítást, s ezenkívül

szabadságot vettem magamnak a parancsolt visszavonulást határozottan

rosszalni, de mindamellett az ellenséges jobbszárny megtámadásával fel-

kellett hagynom, miután a Pcrczel-féle hadtest közremködése nélkül

sikerre nem volt kilátásom" stb. A két vezér jan. 1. találkozott Tétény

és Hamzsabég közt egymással, mclj- alkalommal Perczel azzal a nyilat-

kozattal kezdé meg a beszélgetést, hogy „a kemény vereség után,

melyet ö Ottingernek adott, ez sokáig nem lehet képes rendbeszedni

magát." (V. ö. deez. 31. jegy z).

Wrbna altábornagy; (IV^/r, zászlóalj, 7 lovasszázad és-

54 Sigyw) Komárom eltt az iíjszonyi hídfnél állítja fel had-

seregét, s a várat Bach rnagy mint táborkövet által föltétlen

hódolatra szólítja föl. Az rség határozottan elutasító választ ád,

melyhez Majthényi tábornok s várparanacsnok, ki eleintén
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ingadozott, még azt teszi, hogy ö a várost V, Ferdinánd király

számára védelmezi. Wrbna ekkor alkonyat felé föerejével elhú-

zódik az ersség alul,, a hidfö zárolását R a m b e r g tábornok

alatt Lederer vezérörnagydandár ára (3 zászlóali, lovas-század

és I>^ ágyú) hagyván. V. ö. o k t. .

Wint, 82. i. K 1 a p. Nat. I. 301. 1. M a j t h ti n y i, kit azon

érdemeiért, hogy a várat JtUacicuak fel nem adta, a kormáüy okt.

20-Hii tábornoknak nevezett ki (akinevezés: Közi. 134. sz.), nem sok-

kal ezután (febr. elején) a kormány által a várparancsuokságbau Török
ezredepsel cseréltetett ki, niidön megsértve érezvén magát, tisztirangját

18 letette, azt adván okul, hogy a honvédelmi bizottmány öt, Debreczenbe

;nentkülésével eorsára hagyta, s fel akarja áldozni. Honvédelmi ügyeink

jobbra fordultával azonbaji tiszti ruháját újra felöltötte, s ismét tábor-

noknak kivánt tekintetni, de ekkor meghagyatott neki, hogy a várat

"24 óra alatt hagyja el. Midn pedig e rendeletnek nem engedelmes-

kedett, 6 egyenruháját ismét felöltötte, ettl közhelyen megfosztatott é&

fogságra vettetett. (Est. Lap. 4, sz), V. ö. m á r e z. 10.

8 i m u n i c h tábornok Lipótvárat ostromzárolván, lö-

veti. Estére azonban, miután tüzérségi laboratóriuma elözö nap

Drahóczon légbe röpült, s ezzel együtt minden löszere meg-

semmisült, a lövetést félbeszakítja.

W i n t. -6 7.1. L i p ó t V á r parancsnoksága O r d ó d y kezében

volt. V. 0. I k t. >^. j e fi- V z.

Decz. 31. Yasániap.

Az országgylésben este Batthyány L. indítványozza,

hogy a kormány menjen haladéknélkül Debreczenbe, a

képviselház pedi^' vé^s perczig maradjon Pesten, s Win-

díscb-Gratz altábornagyhoz és onnan a fölséghezk ibékülés végett

követséget küldjön, azután pedig napolja el magát. Madarász
L. ellenben azt kívánja, hogy a képviselház is menjen Debre-

czenbe. a békekövetségre pedig semmi szükség. Végre határo-

zatba megy, hogy mind az országgylés, mind a kormányszék

Debreczenbe tétessék át, de kíegyezkedés végett az ellentá-

borba küldöttség is induljon, melybe Batthyány Lajos, Maj-

1 á t h György. L o n n v í e s József, Deák Ferencz,, M a j 1 á t h

Antal, és B e z e r é d y István neveztetnek ki, föladatukká tétet-

i'zttcmUi, ?]a^2siir Hriniktjü. 22
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vén, hogy a király éá nemzet közti hékcö kiegyeulité-st a uein-

zet bec8üléte, törvényes szabadsága, és jóléte fenntartásával ki

sértsék meg.

Közi. 1)549. 1. sz. Karádfy, 1848. deoz. íil-ke Pesten

Megjel. Szil. M. Emi. 39. I. Szem. I. 94. Szil F. Tört. 207. 2.32.

I. K 1 :\p. N;it. 119. 1.

A honvédelmi bizottmány iijolag megparancsolja

Görgei tábornoknak, hogy „a nemzet becsületeért" Buda
eltt elhatározó csatát vivjon, ugy azonban, hogy rongálások-

tól a fvárost raegkimél.je, seregét pedig a Duna balpartján meg-

mentse.

I. h. A W i u d i s c h-g i á t z hez ind ilt követek vitték meg ezen

parancsot Görgei táborába, mely alkalommal egyszersmind tudósirá

Kossuth Görgeit a békekövetség s a Debreczeube költözés ügyérl is.

A fvezér jan. 1. d. u. P r o m o n t ó r i u m o n olvasva a Kossuth leve-

lét, nagy felindulásba jött. Sértette a kibékiilési lépés, melyet hibásan

Kossuthnak rótt fel, s melyrl még hibásabban azt tartá, hogy nem is

szinte ; boszantotta a Debreczenbe menekülés, miután elbb a kormánj

Gyr, majd Buda romjai alá Ígérkezett már temetkezni, s melyet most

az elpalástolhatlan félénkség sugalmának itélt ; az elibeszabott hadterv

pedig, melynek képtelenségét egy pillanatra belátta, s melyrl ingerül-

ten monda, hogy ,.ez csak olyan hadvezér számára való, mint Kossuth"
,

tökéletesen kihozta béketrésébl (Görg. I. 137— 139). Másnap ko-

rán reggel tehát Pestre sietett oly szándékkal, hogy Kossuth iltt a

parancs kivihetetlenségét föltá ja, s t rábirja, hogy „álljon el vagy a

csatától, vagj- a hadsereg megmentésétl, vagy legalább a fváros kímé-

lésétl és a háziurak rokonszenvétl", ellenkez esetben visszalép

önként a vezérségtöl. De Kossuth már ekkor nem volt Pesten ! Görgei

tehát Vettert kereste föl, kit a kormány a honvédelemben helyetteséül

hagyott (l. jnn. 2.).

R i c z k ó ezredes Beszterczé röl a hátráló B i u d e r

cs. rnagyot Bukovinába kizi, Bem tábornok pedig seregének

nála maradt részével Naszódot, Urbán fészkét foglalja el s

prédáitatja fel.

Czetz R. 119.1. Klap. Xat. II. 232.1. K v. E. T. 14."i. 1.

V. ö. Közi. 1849. 3. sz. (hib'is nap : jan 2 ).

A es. hadparancsnokság N.-S z e b e n ben a szász és oláh

nép fnökeivel okmányt irat alá, melyben ezek Brassó és N.-
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Szebca védelmére Ltidera orosz tábornagytól Oláhországbaa

néhány ezer ember segítséget kérnek. V. ö. Jan. 24.

Köv. E. T. 14G ltí8. 1. Az egykorú Honvéd (109. az.) e

dolgot igy adja el : ,,Annyiban mégis különböznek a szászok az oláh-

októl, hogy a muszka behívása egyedül a szász atyafiak mestersége.

Vegyes gylés tartatván, az oláhok S i a g u n á t és r g i d á n Rudolf

brassai kereskedt kivéve, mindnyájan a muszka behívása ellen, a szá-

szok ellenben mindnyájan a mellett szavaztak. A többség g}'özött. S

minthogy ezen interventio kérdése a bécsi és pétersburgi udvarok közt

már elre el volt igazítva, csakhogy a macska lábára volt szükség,

melylyel a sült gesztenyét a parázsból ki lehessen kaparni, s ily macs-

kalábnak a szász atyafiak önkényt ajánlkoztak, S i a g ii n a és M ü I l e r

Gottfried mint küldöttek a muszkákhoz utaztak.'^ Lüdcrs jan. 2-áu

fogadá a követeket Bukurestben, s kijelenté, hogy nincs felhatalmazva

átlépni a határt. (M aj 1. II. 199. 1. T i m o n i bukaresti osztrák konsul

levele Puchnerhez Kv.-nál 0. 147. 1). A román nemzeti bizottság nyi-

latkozatából (Köv.-nál 0. 155. 1.) a dolog elzményeire vonatkozólag

annyit tudunk, hogy e bizottság ^.ha szintén nem örömest, azonban a

hazának gyámoltalan helyzete és szüksége által kényszerítve a román és

szász nemzet megmenthetése végett aláírását önként odadta'^ decz. 2-án,

de ugyanazon iratban szabadkozik a bizottság, hogy az orosz segély

ügyében folyt további alkudozásokban, s a hadparancsuokság késbbi

határozatában többé semmi része sem volt.

Vége az I. kötetnek.)

*í)*
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Jaim«1r, 1. Hétf.

B u d a-P est löl a kormány, képviselház, s magán mene-

külök megkezdik siettetett vándorlásukat Debreczen felé. Nagy
sürgölödés, levertség, zavar, és 20" E. hideg.

Szil. F. Tört. 275. 1. V. Ö. Menekvés Debreczenbe. Irta —r—

.

Pest, 1850. (Az akkori közluingulatot érdekesen jellemz, egyébként

adatok teljes hiányában szkölköd, s történelmi becs nélküli munka).

Az átköltöztetés, és a fváros nyugalmának fenntartása körül legtöbb

érdemei vannak az óriás erély C s á n y nak, ki mint teljhatalmú biztos

egész jan. 4. éjjeléig helyben maradt, s az átalános rémületben roppant

tevékenységet és lélekjelenlétet fejtett ki tisztének betöltése köri. (Lev.

II. 51. 1). Kossuth jan. 6-án készit egy érzelmi hangon irt nyilatko-

zatot „Deb reczen városa közönség é"-hez, tudatva ezzel, hogy
„ime én a nemzet nevében Debreczen városát a magyar szabadság örvá-

rosának nyilatkoztatom, s az országgylést és kormányt a debreczeniek

becsületességének rendíthetlen sziklájára helyezem. "*

A 3. honvéd zászlóalj Nendorfból (a Németbánsági ez-

redben) kiveri a szerbeket.

V a h. 332. 1. Klapka (Xat. II. 1 78. l.)'e Vahotpontosságu adat

ellenében azt irja, hogy a Kiss Ern hadserege |(melyben a 3. zászlóalj

is volt) az újévet Petrovoszellában tölte s jan. 2-án érkezett Neudorf-
ra és Fr an c zf e Id r e, anélkül, hogy útközben ellenségre akadt

volna.

Jau. 2. Kedd.

G ö r g e i tábornok Pesten a Mészáros tárczáját viv Vet-

ter tábornoknak kijelenti, hogy ö a kormány hadi tervét (). decz.
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31.) végre nem hajtja, s a sereg vezérletével Vettert kiuálja

meg. Miduü pedig az ajánlatot ez utóbbik is visszautasítja,

Csáuy kormánybiztos elnöklete alatt haditanács Ul össze, mely

a további hadmüködések elébe a következ jeles tervet szabja.

Dönt harczra nincs szükség. Fdolog, hogy a mostani hader

a Duna bal partján elvonulván meguientessék, s az ellenséges

fer figyelmét magához csatolván, azt Debreczentl elvonja, s

ott ujabl) csapatok szervezése lehetségessé váljék. A déli hadse-

reg (V é c s e y és D a m j a n i c s ) a Közé p-T i s 2 á h o z vonul

fel, s ott Répásy tábornokkal együtt a kormány székhelyét

védi, Szabadkát s a Maros voualt Hadik ezredes alatt ki-

sebb hader tartja. P e r c z e 1 Szolnok felé a kormány menekü-

lését fedezi, G ö r g e i pedig V á c z uak indul Simuuich ellen,

s onnan körülmények szerint vagy Komáromba, vagy a báuya-

városokl)a veszi útját. Az egyes hadtestek további parancsaikat

a hadügyminisztériumtól veendik.

G ü r g. I. 140. 1. (A liíiditanúcs napja jaii. 2.) Klap. Nat. l.

122. 125— 129. 1. (a haditanács napja: jan. 4.) Szem. II. 18. 1. Az
elzményeket 1. decz. 31, jegyz. E haditerv részletes kidolgozása Klap-

kára bizalott.

H e ö t h y Ödön kormánybiztos az uuio daczára is még
mindég tovább mködni akaró fkormányszéket, mely Kemény

Ferencz alatt Urbánnak is meghódolt, feloszlatja és megszünteti.

K ö V. E. T. 152. 1. E kormányszék erötelen politikája folytán

azon sajátságos helyzetbe jutott, hogy ellene a küzd pártok mi n d e-

nike hadat inditott. Ugyanis decz. 28. uz oláhok, jan. 2. Beöthy tilta-

koznak fennálh'isa ellen, 1849. szept. l-én pedig Wohlgemuth erdélyi

kormányzó tesz közzé egy hirdetménj't (1. e. Samml. Auh. 34. 1.), mely-

ben a kormányszéket a fölség m. é. decz. 22. rendelete folytán szintén

föloszlatottnak nyilvánítja. Egyébbiránt a májusi tart. gylés szüksé-

gesnek látá a kormányszék további fennállását, tekintettel lévén az

erdélyiek féltékenységére helyi, nemzetiségi, és vallásos érdekeik iránt,

s az egykorú hirlapi tudósításokból is kétségtelenül kitnik, hogj' az

erdélyi hatóságok nag}' része ragaszkodott a fökormúny.székhez provin-

cziali.s érdekek, az ügyek gyorsabb és biztosabb elintézése, s mind.azon

közvetett és közvetlen hasznok szempontjából, melyek egy összpontosí-

tott fhatóság fennállásából származni szoktak. A jul. 2-re összehívott

országgylésen a fkormány.szék megszntetését többen indítványba

tették; de a képviselház nem látta tanácsosnak a dolog részletes fejte-



getdsét sem, annyival kevésbbc', mert a minisztériumnál sokan legalább

egy pcremtorius fötörvéiiyszíík felállitását sürgetöleg követeltek. (V. ö.

Küzl. 94. sz.). Szept. 10. és l-i-ikdn azonban az unió ügyében készi-

tett törvényjavaslat tárgyaltatván, kimondaték, hogy a kir. tábla Erdély-

ben eddigi helyén mcghagyatik, a kormányszék helyébe pedig Kolozs-

várt egy feltörvényszék alakíttatik, mely a kir. táblától és „a szász

nemzet egyetemétl" föllebbezcndö pöröket lássa el, Pesten pedig a

hétszemélyes tábla mellé az erdélyi törvényekben jártas egyénekbl
külön osztály állíttatik. ÍKözl. 99. sz).

AKisucza Ujliely fell támadó Götz tábornok (3

zászlóalj gyalog, '4 lovasszázad, s 12 ágyú) BrodnónálBe-
niczky kormánybiztos csapatát (3 zászlóalj honvéd, számos

nemzetrség, és 8 ágyú) rövid harcz után B u d a t i n re veri,

innen pedig egy órai heves viadal után a Vágón keresztül hát-

rálni kényszeríti.

Wint. 144. 1.

B a 1 1 á n y százados népfölkelökkel, zempléni nemzetörök-

kel és Thworznicki lengyel badfiaival M a t i s c h e k századost

a Dargószorosból kiveri, s Szinyén keresztül Abaujba ker-

geti. Másnap

Jan. 3. Szerda.

S c h 1 i c k cs. tábornok K a s s á ról S t e r n e g g századost

küldi segédcsapatokkal a mieink ellen, kik Szinyén éjjel (3. és

4. óra közt) meglepetnek, s Dargón keresztül Gálszécs felé ker-

gettetnek.

Wint. 119. 1. V. ö Klap. Nat. 182. 1.

1 1 i u g e r tábornok lovasdandára G ö r g e i tábornokot

(Z i c h y-d a n d á r) H a m z s a b é g és Téténynél megtámadja.

Görgei a kezdetben gyztes vérteseket huszáraival nem sokára

visszavereti ugyan, de V e 1 1 e r n e k azon híradására, hogy az

ellenség már átkelt a Dunán, s a fvárost baloldalról fenyegeti,

estére P r m n t ó r i u m felé visszavonul. Vilmos-huszárok.

Görg. r. 142. 143. 1. Wint. 8.5— 88. 1. Klap. Nat. I. 123.

124. 1. Vetlev jelentése hibás volt.



A magyar országgylés küldöttei Bicskén Windisch-
r U t z íuvezér s cs. helyettestl fegyverszünetet,, s az ország

törvényeinek elismerését kívánják, abbeli szándékukat is kije-

lentvén, hogy ha az egyezkedésre a cs. fvezér nem érezné magát

felhatalmazottnak, a Fölséghez Ollmützbe fognak menni. Win-

(lischOriitz a kérelmezket nem mint az országgylés küldött-

ségét, hanem csak mint magán embereket fogadja, s odanyilat-

kozik, hogy a további vérontásnak csak ..föltétlen hódolat"-tal

lehet elejét venni, külíinbcn ö az országot meg fogja tudni hódí-

tani, s akkor katonai kormány alá veti ; a küldötteket az Oll-

mützbe meneteltl letiltja. V. ö. decz. 31. jan. 13.

W int. SS. 1. K ö /, 1. 1849. 1. 3. sz. Windisch-Urütz a küldött-

íícg egyik tagját Batthyány Lajost iicm bocsátá maga elibe.

Kiss Ern tábornok K n i e a n i n szerbjeit Pan csóván
Frantzfeld és Neudorf fell három osztályban megtá

madja, azonban szerencsétlenül, mert támadása minden fell

visszaveretik, s több órai véres harcz után, melyben 100-nál

több holtat és sebesültet vészit, kénytelennek érzi magát Ver-

se ez és Na gy-B ec s k ere k irányában elrendelni a vissza-

vonulást.

K 1 a p. Nat. Jl. 78 1. S z i 1. F. Tört 281. 1. és F. Féif. 1 l!i. 1.

^jai). 2). Vall. III. 132. 1 (jan. 2). Utóbbi napokban Ki.ss .sztrafdgiai

hibát követett el azzal, hogy a decz. 15-én megzavart szerbeket nem
üldöztette, hanem íöerejét és idejét a temesvári portyázó rség vissza-

verésére pazarolta, s végre, eredménytelen és fárasztó ögyelgés után,

Pancsova megrohanását akkor határozta el, midn e helynek megerösi-

tésére az ellenség már önbizalmat és elég idt nyert vala. A visszavert

hadsereg minden bizalmát elveszte vezére iránt, .s a ftisztek fölszóliták

V II k o V i c a kormány biztoit, hogy Kisst lemondásra birja, s helyébe

Damjanics neveztessék ki A vezércsere után Kiss Debreczenbe ment,

hol késbb a kormány a nemzeti harcz ügyeért tett roppant anyagi ál-

dozatai valamint személyes vitézsége méltánylásául a 2. osztályú érdem-

jellel s egy hangzatos üres czimmel tünteté ki.

Bem tábornok Besztercze felöl elnyomulva, U r b á n

alezredest T i h u c z á nál Dobokamegyében d. e. megtámadja, s

véres szuronytámadásaival estére tönkreveri. Urbán hadserege

futásban feloszol va jobbára Bukovinába menekül. Bem serege



egy részével másnap felindulváu V at ra-D o r n áig üzi ellenfe-

lét, honnan Beszterczére visszatér, a Borgú szoros védel-

mére M a r 8 é n y ban örséget hagyván hátra.

CzetzB. 121. 8 köv. 1. K 1 a p. Nat. II. 233. 1. K ö v. E. T.

152. 1, — (R. cl. g. r. volt székely ázázadoá közvetlen szemlélet után

állítja, hogy azon puszta csárda vidéke, melyet Tihuczának hinak, na-

gyobbszeri? harc/, vívására teljességgel alkalmatlan, s ott olyan aligha

vívatott). Bem ezután Besztevczén egy katonai hatóságot állított fel,

mely polgári ügyekre is kiterjeszté mködését, Naszód és Besztercze

vidékéhez pedig rendeletet (kelt Beszterczén jan. 6.) intézett, melyben a

szerte bolyongókat közbocsánat Ígérete mellett hazatérésre s a polgári

életmód folytatására szólítja fel, a kat. kerület hatóságát megszntnek

nyilatkoztatja, a fegyverek beadását elrendeli, s a lakosságra 200 ezer

pfrtból és 30 négy lovas fölszerelt fogatból álló hadisarczot vet, melyet

18 nap alatt kellett kiállítani. (R. rend. H o n v. 10. sz).

Jan, 4. Csütörtök.

Görgei váczi kiáltványai. A tábornok a tisztek siirü

lemondásainak elejét venni s hadseregét összetartani ígyekez

vén, két iratot készit s terjeszt haditanácsa elibe. Az elsben

(kelt jan. 6.) önvallomásai foglaltatnak, s vádolja önmagát egy

néhány esetért, melyek folyamán a kormánynak engedelmes-

kedett, vádolja a honvédelmi bizottmányt, hogy Pestrl „meg-

foghatatlan módra" távozván, ez által, s még inkább az által,

hogy az ellenséges fvezérhez a hadsereg tudta és beleegyezése

nélkül követséget küldött, e hadsereget „gyámoltalan, tétlen,

st sikamlós helyzetbe juttatá." A vezér tehát seregét -a leg-

nyomorubb sorstól, a bens feloszlástól megmenteni" akarván,

felhívja harezosait, hogy a következ nyilatkozatot vagy egé-

szen magukévá tegyék, s szolgálják tovább is a hazát, vagy

jelentsék ki eltér nézeteiket, s mint „gyávák és árulók'^ azon-

nal hagyják el zászlóikat; a ki c határidn tul kér elbocsátta-

tást vagy vonul vissza tisztségétl, azzal ugy fog bánni, mint

szökevénynyel. A második kiáltványbeli nyilatkozat (kelt jan.

4.) ,,a feldunái hadsereg nevében'^ közzé teszi, hogy e sereg „a

márcziusi alkotmányt'' védi, s ..ellenáll azoknak, kik kora resz-

publikai mozgalmak által" az alkotmányos királyság megbuk-

tatásán törekednek. A hadsereg csupán a m. k. felels hadügy-
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miniszter reiuleletcinck fog engedelmeskedui, s .,az ellenséggel

sztt egyezmény eredményét csak akkor ismeri el/' hogy ha az

az 1848. törvényekben foglalt alkotmányt s a sereg hadi becsü-

letét garantirozza. — A haditanács mindkét okmányt helyben-

hagyja és megersíti.

Az okmányok Görg.-nél 1. 1-49. I. K 1 a p.-iu'il Mom. 14G. I.

Nat. I. 133. 1. Szem.-nél II. 19—28. 1. V. ö. S z i I. F. Tört. 280. 1.

F. Férf. 15. 1. Asb. I. 12. I. R ü s t. 197—199. l. (A kiáltványok vi-

szonylag legjobb bírálatát Klapka adja). W i n d i s c h-G r a t z ;i

menekül magyar kormánytól oda hagyott fvárosig nyomulván, komo-

lyabb harcz nélkül elérte diességének tetpontját. A nemzeti ügy hí-

veit pedig a móori szerencsétlenség s a fváros elvesztése nagj' rémü-

letbe ejtette. A közszellemct az átalános elcsüggcdés bágyadtsága

verte le. Különösen elénk aggodalom támadt a volt cs. katonáknál,

kik azon esetben, ha Windisch-Grütznek csakugyan meghódolna az

ország, egyátalában nem Ígérhettek magoknak valami kellemes jövendt.

Sokan tehát azzal igyekeztek megelzni a bajt, hogy az elsülyedéshez

közelg ügyet oda hagyták. Görgeinek Buda-Pesten seregestül mondták
fel a régibb tisztek további szolgálatukat. Csupán egy napon Láza r

Györgj', a K i p k e törzstisztek, a két Z 1 e Ii y gróf, V i d c s r p e r g.

K ar g e r és többen léptek ki a szolgálatból, s különösen igen számo-

san a V i 1 m S-, M i k 1 ó s- és S á n d o r-huszártisztek közül, annyira,

hogy midn Görgei Váczra ért, a hadsereg régi megszokott tisztei nagy

részétl meg volt fosztva. Mint tudjuk, a volt sorezredek közül legtöbb

maradt együtt Görgei keze alatt, s ezen hadfiak tisztei már Teleky ve-

zérlete alatt felmondták egyszer a kormánynak a szolgálatot, midn
arról értesültek, hogy B.-Pesten állítólag nagyszer republikánusi mozgal-

mak vannak kitör félben (1. szept. 15). E tisztek cs. kir. osztrák katona

szellemben növekedvén föl, nem csuda, ha a hadi fegyelemre visszagon-

doltak, a dynasztikus elvekhez féltékenyen ragaszkodtak, s oly politikai

nézetnek nem akai'tak oszlopai lenni, melyet hibáztattak. Görgei, ki aláren-

deltjei aggodalmában hihetleg maga is osztozék, biztosítékot akart nyúj-

tani nekik fentebbi kiáltványaiban jövjükrc nézve, s mint maga mondja,

ezélját tökéletesen elérte, mert a kilépések rögtön megszntek, s a hadliak

meg voltak nyugtatva. Azon1)an e lépése által halálos ellenségévé tette

Kossuthot, miután nyilatkozatában oly durva módon állította pellcngérn-

az ország kormányát a hadfiak szemei eltt, hogy az c seregben soha

többé helyre nem állilhatta tekintélyét. Görgei azon vélt sérelmek ho-

folyása alatt készité ez iratokat, melyeket a kormány részérl kapott,

de e visszatotlás másikat vont maga után, mert Debreczcnben rögtön

azon elhatározásra vezette Kossuthot, hogy egy idegen eredet fvezért

keressen, ki a hadak élén ne bírálgassa a kormány lépteit s politikáját,

hanem csak az ellenség megverése után lásson. E férfiú Dcmbinski szo-
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niólycb,on találtatott fel. Görgeit azonban a kormány, fentebbi kiáltvá-

nyaiért melyeket KosSUth Debrcczenben közzé tenni is félt, soha sem

merte kérdre vonni.

Kassai ütközet. Schlick cs. tábornok ellen M é-

szaros tábornok a magyar balszáruynyal P e r c z e l Miklós

rnagyot mozdítja el, azonl)an Pcrczel ütege, mely a K e r-

m e s patak hidja ellen mUködék, csakhamar a lesbe álló G a b-

lenz rnagy zsákmányául esik. E szerencsétlen kezdet után

B u 1 h a r i n és D e s s e w f f y alezredes a miskolczi ut fell

nyomulnak el a magyar középpel, de az ellenség 12 fontos

lövegei által visszaüzetnek. E baleset megtörte a magyar had-

fiak bátorságát, s midn a miskolczi úttól balra elhelyezett

ellenséges röppeutyüüteg Dessewffy osztályát visszanyomja,

Mészáros katonái rendetlen futásnak erednek, miközben a

M i s z 1 a patak medrének rohanván, az osztrákok tüzelésétl

igen sokat szenvednek. A futók háta mögött azonban a miskolczi

utón Dessewffy a 26. zászlóaljjal s a lengyel légióval hsiesen

visszaveri az üldözket. Veszteségünk 300 halott, 520 fogoly,

10 ágyú s e^y zászló, — osztrákoké 3 halott, 13 sebesült, s 9

hiányzó.

Wint. 119— 122.1. Klap. Nat. I. 183. 1S4. 1. R ü s t. I.

184. 1. (Ez iitóbbik a zsákmány közé azon 10 ezer darab aranyat is oda

számítja, melynek elfogását az osztrákok Pesten falragaszokban hirdették,

a Közlöny azonban az aranyak elfogását megczáfolta, s Windisch-Griitz

sem emliti i. munkájában).—Schlicknek e gyzelem után nem lett volna

nehéz elfoglalnia Debreczent, st tán Yáradot sem, azonban a zemplén-

megyei fölkelöktl, s a „lutheránus Szepesség" mozgalmaitól tartván,

Kassáról nem mert kimozdulni. Jan. 7-én Gallicziából segédcsapatokat

kapott, minek következtében hadereje 8 zászlóaljra, G lovasszázadra,

s 35 ágyura növekedett, mindamellett Klapka készüldéseinek hirét

vévén, jan. 18-án megbízottját küldé Wiudisch-Gratzhez, s ettl a

„legsürgetsebbeu" kért segélyt. Jan. 10-én tehát Gyöngyösön,
Mez ö-K ö V e s d e n és M i s k l c z n át Schulzig altábornagy indu It

el 2 dandárral, (összesen 4 zászlóalj, 8 lovasszázad, s 18 ágyú) támoga-

tására.

Jau. 5. Péntek.

W i u d i s c h-G r a t z altábornagy hadseregének (28 zász-

lóalj, 43 lovasszázad és 186 ágyú) élén a magyar csapatoktól
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reggel oda hagyott B u d a-P e s t e t d. u. 1 . órakor megszállja,

s a fváros kulcsait Windisch-Griitz rnagy által azon tudósí-

tással küldi el a Fölségbez 1 1 m ü t z b e, hogy ,,az ellenség a

B á b o I n á nál és M ó o r nál vallott kudarczok után minden tá-

maszát és önbizalmát tökéletesen clveszité, sajátképeni ereje

még csak a rendes lovasságban és tüzérségben áll, miután a

rendes gyalogságból igen kevés maradt meg nála. s ez is telje-

sen demoralizálva van ; valószinüleg a honvédzászlóaljak és az

önkéntesek a visszavonulás közben apránként legnagyobb részt

fel fognak oszlani.''

Wint. 95— 97. 1. (bol a tud. is). K ü z 1. 1849, H. 37. sz. A
(.•.s. fvezér l'entcbbi hiedelmében, mely miután Debreczen felemel nem
nyomult, igen gyönge alapon nyugvék, ug}' látszik csak addig maradt

meg rendületlenül, mignem (jan. 8.) a (^örgei üldözésére kiküldött

AV r b n a Váczról, hová két nap alatt ért, a fvárosba egy nap alatt

seregestül vissza akart térni. (Wint. 159. 1). Ez idtl kezdve a ber-

ezeg védelmi intézkedésekhez látott. Budavár fölszereltetett s élelmi

szerekkel láttatott el, a lánzliidi liidfk elibe ágyuházak építtettek, t

a pesti liidfö és a/ uj épület pallisáddal köttetett egymáshoz (i. m. 139.

140. 1). K harezias készüldések közben ísöt eltt* azonban politikai,

közigazgatási és rendri ügyekkel is élénken foglalkodék a fvezér,

mint alább tüzetesen is látni fogjuk sitt csak mellesleg s pár vonásban

érintjük. A titkos feladások s elfogatások korszaka inegkezddött, mi-

nek folytán sokan elveszítették személyes szabadságukat, még olyanok

is, kik forradalmi elveket teljességgel nem vallottak. Hr.abovszky
és C z II c z o r betegen feküdtek, B a 1 1 h y á n y Lajos a K á r o 1 y i n é

termeiben volt, midn elfogattak, M ó g a és I., á z á r György önként

jelentkeztek, mindazáltal elzárattak. Egy pár kivégczés is töi'tént. Ellen-

ben P á z m á n d y Dénes. N á d o s y, s némelyek szerint S z e n t k i-

r á 1 y i, kegyelemért esdekelvén bántatlanul maradtak. A Kossuth-
ntcz-A Budán .Jeli a r i é-utc«:ának, h M é s .'í á r o s-gzös .,S c h 1 i c k"-

nek bérmáltatott el. .\ hivatalok restauráltattak. Havas József a vá-

rosnál. Baba re zy Antal a megyénél mködtek, mint cs. biztosok.

(Közi.) Hegyesi és Kossalkó közvádlók voltak. (Honv. 36. sz).

Atalában a berezegnek emberei nem hiányzottak. Csak egy volt szken,

t. i. a pénz, mely miatt „kényszerülve érzé magát a kormányi pénztá-

rakban lév vagy a sóhivatalok által oda befolyt magyar pénzjegyeket

a polgári hivatalnokok dijazására fordítani, bár mennyire belátta Í6 e

rendszabály kárhozatosságát.** (Wint. 139. I. V. ö. m á r c z. 8).

B e ö t h y kormánybiztos Erdélyben a hadi erö gya-

rapítása, s az oláhok féken tarthatása végett a magyarhoni
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példa szerint mozgó vadász-caapatok toborzását reudeli el s teszi

közzé. Szolgálati idö : legalább 4 hó, a hadi zsold ugyanaz a

mi a rendes katonaságnál.

B. folliiv. Köv.-iiál 0. 114 I.

P p V i c s oláh praefect egy román csapat élén Szász-

Sebesre ront, a városon hadisarezot szedet és erszakosságot

követ el, mialatt azonban e tényt roszaló nagyszebeni hadpa-

rancsnokságtól gyors futár érkezik, s Popovicstól a rablott pénz

elvétetik.

Kö V. E. T.. l^r,. 1.

H e r m á u y feldulatását 1. d e c z. 28. jegy z.

Jan. 0. Szombat.

G ö r g e i tábornok V á c z r ól, hol másfél napot idzött és

seregét (15 ezer ember s 72 ágyú) újonnan osztá be, (jobb-

szárny : Aulich, közép : K m e t y, balszárny : Pillér, tarta-

lék : Guy on), két irányban elhúzódik, hadának ' ^-ét a Duna

mentén S z o b s innen egyenes irányban N a g y-S z o m b a t h

felé, a többi részét pedig Rétságh, Nagy-Oroszi, Léva
s L i p ó t V á r irányában S i m u u i c h ellen rendelvén.

W i n d i s c h-G r a t z es. fvezér különösen tartván attól, hogy

Görgei Komáromba veszi magát, vagy épen a véd-

telen Bécs felé indul, másnap B u d a - P e s t r ö l W r b n a

altábornagyot (10 zászlóalj, és 48 ágyú) küldi nyomába, ki

azonban csak jan. 8-án ér Váczra, hol, midn innen katonái-

nak lábbeli-hiánya és a lovak vasalatlansága miatt Pestre

visszafordulni szándékozék, fvezérétl azon rendeletet kapja,

hogy C s r i c h altábornagy hadosztályát W y s s és J a b 1 o-

n w s k y dandárnokok alatt (összesen 9 zászlóalj, 8 lovasszá-

zad, és 46 ágyú) utasítsa Görgei üldözésére. Csorich nem elbb

mint jan. 10-én indul ki Váezról E é t s á g h felé.

Görg. I. 157.1. Wint. 135—135. 147.1. Klap. Xat. I.

119. 1. Görgei Yáczról kiindultakor Simunich szétverésén kivül Lipóhár
felszabadítását is czéliil tüze ki maga elibe, de miután értesült, bogy
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Csorich egy ers sereggel nyomában van, uj táborkari fnöke Bayer
tanácsára (ki Pusztcluik helyét foglalta el), „nyaktör" szándékáról

lemondott, s csupán arra forditá figyelmét, hogj' hadseregét, mely azon

feladatát, hogy az ellenséges föeröt vonja el a Tiszától, már betölté, a

bányavárosokba leend gyors vonulással veszélyes helyzetébl kimentse,

a téli utazás sanyai-aitól itt kipiheutesse, s a hiányosan ruházott hon-

védeknek öltönyöket varrasson, ugy vélekedvén, hogy ekkép a nemzet-

nek is leend ideje felocsúdni els rémületébl (v. ö. jan. 4. jegyz.), s még
több hadert állítani ki Windisch-Griltz ellen, ki, erejét is megoszlatván

az alkalmas idt a Debreczen felé nyomulásra nem tudta felhasználni.

G ö r g e i váczi kiáltványait 1. j a n. 4.

Jan. 7. Vasárnap.

W i n d i s c h-G r a t z altábornagy cs. fvezér, Budáról hó-

dolatra szólitja fel Magyarországot. A fváros elfoglalásával

„a végs perez" is elérkezett a törvényes királyi hatalom alá

leend visszatérésre, minek megtörténte fell a hatóságok ön-

kéntes jelentéseket és nyilatkozatokat küldeni köteleztetnek. A
fvezér feladata „a lázadók megsemmisítése, s a császár hü

jobbágyainak védelmezése." Egyidejleg Wrbn a altábornagy

s helyi kat. kormányzó a fvárost és a szomszédos megyéket

katonai törvények és ostromállapot alá veti, s ehhez képest

mindenféle csoportozásokat, gyülekezéseket, klubbokat, falra-

gaszok kitzését, a cs. hirdetmények leszakitását szigorúan

eltiltja, mindenféle eddigi polgári hatóságot feloszlat, a nem-

zetrséget megszünteti, a fegyvereket 56 óra alatt beadatni

parancsolja, az országgyléssel és a m. kormánynyal minden

összekíittetést kemény fenyegetések közt tilalmaz, s az idege-

nek és utazók összeírását elrendeli.

Az okmányok S a m m 1. 3b. 1. éa K 1 a p.-nál Nat. I. 129.1.

Wrbn á nak jan. '26-án a csoporíosulási tilalmat ismételni kellé, mely

alkalommal már a fváns összelovetésével fenyegetdzött
;

jan. 31-én

pedig azt hirdette ki, hogy miután a nemzetri ruhadarabok és vörös

tollas vagy vörös és fekete-vörös pántlikás fövegek „harczias szellemre

mutatnak, mindazok, kiknél efféle jelvények találtatnak, tekintet nélkül

a korr a és rangra. . . . elfogatnak, s a legközelebbi katona-zállitmány-

nyal tovavitetnek éti a hadseregbe besoroztatnak.'' ÍW. kiáltványai

Sam ml. 43. 1).
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Jaii. 8. Hétf.

N a g y-E nyed elpusztittatása. A magyar rségtl

oda hagyott virágzó várost, melyet P r o d a n n alpraefect el-

zleg bántatlauság fell biztosított, A x e u t e praefect tábora

alkonyatkor Csombor d felöl megrohanja. Prodanu elrsei

fel akarják tartóztatni támadó véreiket, s sortüzet is adnak, —
de hasztalan. Mire az éj beált (est. 10. óra) Axente vérszomju s

rabolni vágyó fölkelöi elözönlik az utczákat, Prodanu emberei

hozzájuk csatlakoznak, s amazokkal kezet fogva gyújtják fel

egyenkint a házakat, s üldözik a szerencsétlen lakosokat. A le-

gyilkoltak nagy számára következtetni lehet onnan, hogy csu-

pán az ujkoUégiommal átellenes mészgödörbe mintegy 400 ma-

gyar holtteste dobaték. A vadállati pusztítás következ napokon

is folyvást tart, miközben a védtelen nép jobbára a határos

erdségbe vonul, hol nélkülözések, s a kemény hideg sanyarai

miatt iszonyúan szenved. Végre jan. 11-én egy ment csapat

érkezik T o r d á ról, minek hirére a vértl és bortól részegült

románok a város füstölg omladékai közül szerte futnak. Ekkor

Kemény István a.-fehérmegyei fispán a menekülteket (1200

ember) az erdbl s más búvóhelyekbl fáklya és szalmavilág-

nál összeszedeti, s emberbaráti hajlékok alá hordatja

Kcm. N.-Euy. 149—194.1. H o n v. 22. 25. 143, sz. K ö v.

4. 1. ^Szil. N.-Euy. Alb. 35.1. Czetz 37. 127. s köv. 1.

Küzl. 13. sz. A szerencsétlen nagyenyediek, miután e napon minden

vagyonukat és élésüket elvesztették, hatósági intézkedés utján Toidára,

majd Kolozsvárra szállittattak, s ott könyöradományokból és köz-

költsége n tartattak. Júniusban pedig a pénzügyminisztérium Fosztó
Károlyt küldte 100 ezer forinttal fölsegélésükre.

Jan. 9. Kedd

Képviselházi els ülés D e b r e c z e n ben P a I ó"c z y
korelnöksége alatt. Kossuth az elcsüggedés ellen szónokol,

s aztán engedélyt kér és nyer 15 meg 30 krajczáros kincstári

utalványok kibocsátására, s végül jelenti, hogy intézkedett
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magyar körirata rézpénz, ugysziutéu 6 és 12 pkrajczáros ezüst-

pénzek veretése iránt. V. ö. f e b r. 23.

Küzl. 1. vagyis jan. 14. sz. A képviselknek ínég ekkor tel

sem volt Debreczenbeii együtt, miután a móoii s kassai vereségek a

pesti futás, s az akkori átalános rémület a legtöbbnek annyira elvették

bátorságát, hogy tanácsosnak látta személyes sorsát cgyidöre elválasztani

ii nemzet ügyétl. A rendes elnökök is távoliétök által tntek ki. Páz-

mándy.mint láttuk, megliódolt Windisch-Griitznok. i'álfy másodelnök azon

az okon, mivel a ház l'estet elliugyá. .s mivel Madarász kormányon ülésé-

vel kibékülni nem tudott, lemondott az elnökségrl, s a honvédelmi bizott-

mányból Í8 kilépett. Almásy, a másik alelnök, Hevesmegyébeu mködött
mint kormánybiztos, s febr. 8-án foglalta el helyét, midn Palóczy el-

nökösködésének vége szakad. „Kossuth kincs aggAIyok közt várta

Debreczenben a lassan gyülekez képviselket" annyivalinkább, mert

tudva lehetett eltte Batthyánj' azon terve, hogy a békeküldöttség

visszatértét Pesten több országgylési tagokkal be akarja várni, s a

fvárosban Kossuth é.'; a honvédelmi bizottmány ellen „demonstrálni."

Midn tehát Debreczenben már annyian voltak együtt, hogy gyülé.^t

tartani lehetett, a kormányelnök láthatólag s kellemesen meg volt lé-

petve. Ekkor, a környezetében lévk ragaszkodásából is ert és bizalmat

nieritve, a gyöngék félénkségét eloszlatja, a debreczeni s hajdukerületi

nép lelkesültségétl erkölcsileg és anyagilag támogattatva, kettzött

hévvel lát a honvédelmi intézkedések után, s szilárdsága és eltökélt

kitartása által Debrec/.ent a nemzeti harez ereinek góezává változtatja,

melynek éltet lolko tagadhatatlanul maga vala. 'V. ö. Függ. II. 22ü. It.

Jan. 10. Szerda.

Gál Miklós ezredes Arad vár lövetését megkezdeti, s

48 óra hosszat folytatja.

Klap. Nat. II. l.^>6. 1.

A K ü r 111 e n d 8 Z a 1 a-E g e r s z e g felöl érkez N u g e n t

táborszernagy N a g y-K ánizs á t minden ellenállás nélkül el -

foglalja, N i c z k i és Festetics grófok csapataik Kaposvár

felé húzódván el elle.

Win t. 142. I.

Jan. 11. Csütörtök.

V e r e b é 1 y röl Barsmegyében G ö r g e i tábornok elöbad

(Aulich ezredes) S i m u n i c h elrseit elkergeti, I p o l y-
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3 á g h ü n azonban utúhadát (G- u y o n ezredes) C 8 o r i e b tábor-

nok megtámadván a városból kiszorítja. Guyon Szántó felé

húzódik el, hol az Ipoly-Sághról ki sem mozdult ellenséget más-

nap hadállásban tétlenül várja.

Gürg I. 157. 158.1. Wiut. 149.1. K o z 1. 3. .,z. Coorich

IpolySágbon egész jan. 10-ig pih?nt, midn Windisch-GrJitz újra köte-

lességévé teszi, hogy nyomulj i; már gyorsabl:an t-löre.

Jan. 12. Péntek.

W i u d i s c h-G r a t z cs. fvezér kiáltványa ^a magyar lá-

zadó-vezérek parancsnoksága alatt álló cs. k. csapatokhoz."

Meg levén a fvezér gyzdve arról hogy az okt. 3. 16. és nov.

12. kiáltványok tart<alma ,.a lázadó-párt ravaszsága^ fuiytáu

'közhírré nem tétettek, s e miatt a cs. k. csapatok talán nem is

tudták magokat tájékozni a tényállás és kötelességük fell,

ehhez képest ezúttal felhívja azokat, hogy a forradalmi pártot

azonnal hagyják oda, s a legközelebbi cs. k. kat. parancsnok

Ságnál jelentsék magokat, elre is azon biztosítást adván, hogy/

a legénység rmestertl lefelé k ö z b o c s á n a t o t kap, a felsbb

tisztek pedig a Fölség kegyelmét, ha magukat az e végre fel-

állított igazoló bizottság eltt jelentik, szintén remélhetik.

A kiáltv. Samml. 41.1. Azon áliitáí. melyet a fvezér „a lázadó-

párt i'avaszságáról" irt, helytelen volt, miután az általa emiitett

okmányokat a magyar kormány teljességgel nem titkolta el. minek vi-

lágra szóló bizonysága, hogy azokat az egykorú nemzeti hírlapok által

közzététetni megengedte.

Jan. 13. Szombat

A képviselházban jelentés tétetik a W i n d i s c h-

Oriitzhez küldött békekövetség eljárásáról (I. jan. 3}. Azután

Kossuth feljegetí, hogy ,,a föltétlen hódolat--ra ráállani

annyit tesz, mint hogy „a nemzet írja alá saját halálának ítéle-

tét." Békealkudozásrál ily alapon tehát többé nem lehet szó,

mert ha ajánlatunkra azt felelik : „ -Halj meg. ha békét akarsz"-.,

nem tehetünk egyebet, mint hogy védelmezzük magunkat, mert

hiszen halni lesz id, erre még ráérünk akkor is, ha elveszitet-

Szeremlei. 9agjarar. Krónikája. II. -
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tiik a nemzeti lét harczát ... A véletlenségek sorában megtör-

ténhetik, hogy megmaradunk ha védjük magunkat, de ha meg
adjuk magunkat, ugy bizonyosan elvesztünk..." Azonban, igy

fzi tovább gondolatait Kossuth, u magyar nemzet csuk öngyá-

vasága miatt veszhet el, .,ha pedig védi magát" úgymond ,,akkor

eszküszöm az örökkévaló Istenre, hogy akár"én, akár más, ki a

kormányon leend, megmenti a hazát." E beszéd után a képvi-

selk esküre emelt kezekkel fogadják, hogy mindent elkövetnek

a nemzet védelmi ereje kifejtésére, s hogy szétoszolni nem fog-

nak, s ehhez képest határozatilag kinyilatkoztatják, hogy „a

nemzet országos lételét, függetlenségét, alkotmányát és nemze-

tiségét utolsó emberig, utolsó csepp vérig tovább is védelmezni

fogják,. . . bármely helyen az utolsó perczig együtt mavadand-

nak," s a megfutamlókat, fkép a tiszteket, mint honárulókat

halállal fogják büntetni, egyszersmint elrendelik, hogy a háború

alatt a nép lehetleg kiméivé, termesztménye s fuvara ponto-

san kiíizetve legyen.

Közi. 1. bz. A bcózéclek s u határozat móg 11 o ii v. 23. 26- sz.

Szil.-uál F. Tört. 279—294. 1. K 1 a p.-nál Nat. I. 210—213.1.
Rüstownál (l. 194. 1.) a nap hibás. Már e határozat hozatalánál szre
lehetett venni, hogy némelyek a házban ellenzéket képeztek Kossuth

fentebbi nyilatkozatával, s azt óhajtották kimoudatoi, hogy a nemzet

ugyan megtámadtatva lévén, védi magát, de legfbb óhajtása kibékülni.

E pártnak, mely Batthyány Lajosban fejét veszté el, legkitnbb tagjai

és szónokai voltak, Nyáry, Kazinczy, Kovács Lajos, és Hunfalvy. Leg-

nagyobb baja volta bátorság- hiány, melynélfogva a határozott

föllépéstl félt, s ezzel az elvtársak csatlakozásának útját is megnehezi-

tette. (V. ö. febr. 10.)

G ö r g e i tábornok fhadiszállása 8 e 1 m e c z-B á n y á u.

Itt kapja Kossuth levelét, melyben szemrehányás van a váczi

kiáltványokért (1. jan. 4.), s egyszersmint Mészáros hadügymi-

niszter abbeli rendetét, hogy a tábornok 8 c h 1 i c k háta mögé

kerülni s rajta Klapka val egyesülten ert venni törekedjék.

Görg. 1. 181. 1. K 1 ap. Nat. I. Görgei, ki egy héttel elbb azt

proklamálta, hogy ezután nem a honvédelmi bizottmánynak, nem is a

bécsi cs. minisztériumnak, hanem Mészárosnak akar engedelmeskedni,

Mészáros ezen rendeletét is félre tette, világosan elárulván ezzel, hogy

Ö tulajdonképen senkinek sem akart szót fogadni. Indoka az engedet-



^U)

leDBt'grc az volt, hogy „aaon kárt, mely a hazára ezen engedetleuségbol

Hzáruiazbatnék, igen kevésre becsülte ahhoz mérve, a mely a feldunai

hadsereg elörc látható elpusztulását vonná maga után", s ••zért azon

oknálfugva, inely»-t fentebb íján. »>. jegyz.) láttiink, lépeseket tesz, hogy

hadseregét az egész téli évszakra elszállásolja a bányavárosokban. Jan.

1 5-én hadai állása már ez volt : A u 1 i e h Körmüezön, K m e t y Besz-

tercze-Bányán, I* i 1 1 e r Zólyomban, G u y o n SelmeczBányán és Wind-
schachton. Esetleg azonban az ellenség és az éhség aggodalmai Görgeit

kényszeritették a bányavárosok elhagyására, s ö hadvezéri bravourral

mutatta meg, hogy ez elvonulást serege elpusztulása nélkül is végre

tudta hajtani, s hogy ennélfogva az iménti engedetlenség alapjául fek-

tetett indok hamis volt.

Q u e r 1 n (l e alezredes a komáromi rség egy részével

N y á r a s d nál a csallóközi zárlat (Neustádter tábornok)

csapatai (8 század gyalog, 1 lovasszázad, és 6 ágyu) ellen har-

czol, s azokat Szerdahelyen át Pozsony felé kergeti. Vesz-

teségünk 5 halott s 2 sebesült, az osztrákoké 18 halott (ezek

közt Geramb alezredes), és 11 sebesült,

Wint. 153.1. Klap. Nat. I. 362. 1. Közi. 14. sz. (hibás nap).

V. ö. Szil. F. Tört. 298. I.

Ottiuger vezérrnagy (12 lovasszázad és 12 ágyú)

B II d a-P estrl jan. 9-én kiindulván, Szolnokot ellenállás

nélkül megszállja, s a magyar kormány által ott hagyott tete-

mes mennyiség készleteket (ezek közt 3 mázsa lpor, 25 mázsa

salétrom, 350 mázsa réz, 40 ezer mázsa só, 89,296 mér gabna,

560 mér kukorieza, 100 kard és 5 ezer kasza-lándzsa) zsák-

mányul ejti.

Wint. 139. 1.

Jan. 14. Yasárnap.

A. J á r a falut Tordamegyébc n Bálinté praefect oláh tá-

bora (mintegy 6 ezer ember) megrohanván kirabolja, felgyújtja,

s lakosai nagy részét leöldösi.

H n V. 25. sz. (a nap jan. 14. és 15. közt ingadozik). K ö v. E.

T. 189. 1. Jan. 15. este Tordáról egy ment csapat (65 honvéd és egy

zászlóalj nemzetr) érkezik a füstölg falu romjai közé, s az oláhok

házait „ideiglenesen lakhatatlanná tévén" hozzá fogott a legnagyobb

2*
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kínzások közt kivégzett magyarok holttesteinek, melyek az utczákon és

a házak közt mezitleniil hevertek, összehordásához. ^ Az unitáriusok

teniplouia romjai clött volt" úgymond egy szemtanú, ..kezén lábán meg-

nyúzva, szemei kiégetve, az luiitárius pap, mellette a fia, a református

pap, s még egy negyedik holttest, mind meztelen." Az elkeseredett ma-

gyarok ekkor a némi küzdelem után elfogott oláhok közül bosszúból

„mintegy r)3 at" kivégeznek. De alig voltak ezzel készen, midn, az

oláhok a hegyeken nagy számmal tünedezvén fel, elhagyni kényszerültek

a falut. A szorongatott havasi magyar lakosoknak pár nap múlva

Szentpáli parancsnok indul segítségökre, ki jan. 20-án Járábau is

megjelenik, „s az utczán elszórt, ebek és sertések eledeléül kitett holt-

testeket" összehordatja és eltemetteti.

Jan. 15. Hétf.

Aulich ezredes T u r c s e k nél Turóczmegyében a M o-

s ó c z ról elnyomult G ö t z tábornokot s a kíséretében léWi tót

fölkel csapatot visszaveri. Másnap

Jan. 16. Kedd.

A u 1 i c h és ellenfelei közt megújul a harcz, melyben G ö tz

véres küzdelem után visszaveretik. Veszteségünk a két napon

54 halott s 60 sebesült, osztrákoké 40 ember holtakban és sebe-

sültekben.

W i n t. 191.1. (G ö t z maradt gyztes). G ö r g. I. 1Ö5. 1. (Aulich

maradt elnyben, nap nélkül). K 1 a p. Xat. I. 158. 1. (Aulich jan. 17-én

visszaveri G ö tz ö t). K ö z 1. 10. sz. (jan. 18-án K örm ö c z nél, jan.

1 9-dn S t u b n y a és Háj mellett Görgei F r i s c h e i s e n t és H u r-

bant visszaveri). Mi a napra nézve Windisch-Grátz müvének adatát fo-

gadtuk cl, mely az eseményeket hiv. adatok után teljes összefüggésben

tárgyalja, s világosan eladja, hogy miután Götz a Sossay megígért köz-

remködésére P r i V i g y e n é 1 számított, ez pedig azelámitott Simuuich

által Nyitrára visszarendeltetett, — Götz jan. 17— 21. Mosóczon pihent,

nem mervén egy maga ujabb támadást tenni Körmöcz felé, honnan

Görgei 63 ezer forintot aranyban s ezüstben vitetett magához.

A magyar hivatalos lap e napi jelentése szerint Klapka
György táborkari ezredes ,,a meghütés és húfény által okozott

szemgyöngülés miatf^ visszalépett a S c h 1 i c k elleni vezérletet

átvette.

Közi. 8. sz. V. ö. Klap. Nat. L 186. l. Mem. 16. 1. la kine-
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vezéfí napja nélkül). Klapkának mingyárt a kassai vereség (I. jan. 4.)

hirére kellett kineveztetnie, mert jan. 1 1-én már Miskolczon látjuk, liol

a szétszórt sereg romjait rendezi s nj csapatokkal erösbiti.

A bánsági seregDamjanics vezérlete alatt a kor-

mány rendeletébl megkezdi felvonulását N a g y-B e c s k e r e k-

röl Módos és Zsomboly irányában Arad ra, követtetve a

hozzá csatlakozott mintegy 40—'ÖO ezernyi bánsági lakostól,

kik a szerbek bosszújától félve elhagyták rendes lakásukat, s

az iszonyú hidegben jobbára gyalog ezer Ínséggel küzdve bo-

lyongtak oltalmazóik után.

Klap. Nat. II. 82. 83. 1. F ü g g. II. 112—114. 1. E felvonulás

alatt halt meg M a cl e r s p a c h, Fehértemplom hös védje. A szerbek,

kiknek vezérök a Bánságban Thodorovic volt, a magyar csapatok

elhnzódása után szabad tért nyertek, s egymásután szállották meg az

elhagyott helyeket, miközben a magyar és német lakosokon korlátlanul

töltötték bosszujokat. E vad rakonczátlanságokra ív. ö. jan. 20.) gondolva,

valóban nem csuda, ha a miiveit érzelm osztrák tisztek idegenkedtek a

szerbek szövetségétl, kiknek dulásaitól csak ugy maradhattak menten né-

mely k()zségek, hogy Temesvárról cs. örséggel láttattak el. Ez történt Fe-

hértemplommal is. — Febr. 28-án K n i c a u i n visszament Szerbiába, lát-

ván, hogy fegyverei forgatására többénem nyilik alkalom. fSerb. 2.53.1.)

Jan. 17. Szerda.

Gál falvai csata. Bem tárornok ( 5'Vi zászlóalj, 5 lo-

vasszázad és 'óO ágyú) a K i s-K ü k ü 1 1 ö partján elször talál-

kozik P u c h n e r altábornagygyal, s ennek K a 1 1 i a n y tábor-

nok alatt álló hadtestével (8 zászlóalj, 10 lovasszázad s 30

ágyú) összetz. A támadást a magyar középpel Mikes ezredes

kezdi meg Gálfalva ellen, melyet a rettenthetetlen székelyek az

ellenséges ágyuk elhallgattatása után elfoglalnak. A császáriak

azonban Sz ök efalva eltt uj állodást vesznek, s hatalmas

gyalogságukkal ismételt izben rohanják meg a székelyeket s

a Kernén y-zászlóaljat, de mindannyiszor visszaveretuek. Végre

Bethlen Oergely a magyar jobbszárnynyal P ó c s f a 1 v á ról

Dics ö-S zent Márton ellen nyomul elre, mire az osztrákok

bekerittetéstöl tartva hátrálni kezdenek, hátrálásuk azonban,

midn utolsó lovas támadásuk is visszaverve lön, Medgyes
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irányában féktelen szaladásba fajul át. Veszteségünk mintegy

80 ember, osztrákoké 150 ember holtakban és sebesültekben, s

200 fogoly. Kitnnek M e s s e n a és Láza r Albert rnagyok.

Bem másnap Medgyest ellenállás nélkül elfoglalja, s itt élelmi

szereken kivül 2 ágyút és 800 fegyvert zsákmányul ejt.

C/.ctz B. 150. s köv. 1. Kliip.-nál II. 235—241.1. K ö v.

E. T. löl. 1. Közi. 8. bz. Puchner e liarczvesztés után jau. 19-röl a

szászokhoz és oláhokhoz lelkesít szózatot intézett, hogy ne csügged-

jenek, az osztrák csapatok ^ersek, hsiesek, és naponként szaporodnak,

s . . . ma vagy holnap számban fölülmulják az ellen.ségct". de segélyt is

kért töliik, hogy siessenek „a barátságos Xagy-Szeben megvédésére . .

.

J c! j ö n mindenki, k i a f e g y v e r t e 1 b i r j a ! " (A kiáltv. Köv.-

nál. 0. 14G. 1).

Jau. ID Péntek

Í5 a 1 i s rnagy C s o r i c h tábornok elohadával, G u y o n

ezredes elcsapatát W i n d s c h a c h t mellett S e 1 m e c z-B á-

nyánál megszalasztja, de majd Guyon osztályának túlnyomó

ereje által S t e i nb a c h i g visszaveretik, miközben 1 halottat és

4 sebesültet vészit.

Win t. 1G4. 1.

A szerbek V e r s e e z e t elfoglalják, honnan a 3. honvéd

zászlóalj a roppant tulnyomóságu ellenséges táboron keresztül

vágja magát.

S (• r b. L'54. 1. I harczról nem einlékezikj. V a li. 111. 1íj4. 1. (a

3. z. a. harczát festi). — Klapka (Nat. II. 83. 1.) ellenben azt be-

széli el, ho-y a 28. z. a. Fehértemplomról felvonulása közben

Verseoznél elkésvén, körülfogatott egy sereg rácz .'iltal. s kénytelen volt

szuronynyal csinálni utat magának.

Jau. 2i). Szombat.

A h c» n V é d e 1 m i b i z o 1 1 1 m á n y kiáltványa a nemzet-

hez. ,.A magyar nem lázadt fel sem a királyi hatalom, sem a

törvény ellen, st inkább a szentesitett törvényekért viv védelmi

harczot." Mindazok, kik alkotmányos esküjöket teljesíteni vo-
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^uakoduakj avvagy hivatalt vállalnak el az ellenség kezébl, —
honárulóknak nyilváníttatnak, .s mint ilyenek fognak büntettetni.

K ü z 1. 7. tíz. II o a \ . 29. sz.

A magyar r. k a t h. p ü s p ö k i k a r pásztori levélben

inti a papságot és a híveket, hogy a „törvényes király" Ferencz-

József Ofölségéuek hódoljanak meg, s W i n d i s c h-G r a t z fö

vezérnek engedelmeskedjenek steff.

Közi. 7. sz. Ezen okinúnyt líoivátli Mihály ismertette a Köz-

löny hasábjain, s azt, miuttui a püspökök okt. 25. körlevelével össze-

egyeztethetnek nem találta, koholtnak véleményez, hihetleg, hogy
tekintélyét és hatását megdöntse a pásztori oklevélnek, mely egyébként

a r. kath. püspökök ekkori érzületében tökéletes alapját találta. A f-
papok fölhívásának átalában nem lett meg várt hatása az alpapságra,

mindazáltal akadtak több lelkészek, kik Windisch-Grátz rendeleteit a

szószékbl felolvasták a nép eltt, s ezt meghódolásra intették. E tekin-

tetben a váczi káptalan helynöke különös buzgalmat fejtett ki. kötelez-

vén az egyházmegye papságát elszakadni a nemzeti párttól. A magy.ar

kormány ekkor, hogy a r. kath. lelkészekre elrémitleg hasson, közü-

lök többeket elfogatott, kettt pedig (u. m. a szécsöi és kókai
plebánusokat) fbe lövetett. iKözl. 140. sz. Szeg. Hirl. 19. sz.) Jun.

2 1-én a szabadelv plebánusok B o b o r y K. meghívására C z e g 1 é den

összegyltek, s emanczipálták magokat a káptalan alól. (A fpapok
magokviselétéröl 1. 1848. okt. 25.j

D e m b i n s k i Henrik, -a szabadság harczairól ismert len-

gyel tábornok", ki a magyar kormánynak szolgálatát felajánlá,

Debreczenbe megérkezik.

Közi. 7. sz. Honv. 24. sz. Dembiuskit Parisban Teleky szólí-

totta fel s nyerte meg honunk ügyének (bvebben Klap. Nat. I. 215.

216. 1.), ki azon kikötéssel ajánlotta fel kardját, hogy fvezérnek ne

tegyék, miután a magyar születés vezérek az idegen eredete miatt

irányában féltékenységi-e fognának indulni. Mindazáltal Kossuth mingyárt

megérkezésekor fvezérnek nevezte ki a lengyelt, mi azonban egyideig

titok maradt. (Y. ö. jan. 29).

Vécsey tábornok a parancsnoksága alá jutott bácskai

hadsereget ó- és k i s-k é r i, b e c s k e r e k i s v e r b á s z i tábor-

helyeirl kimozdítván, a kormány rendelete szerint Szeged
:felé útnak indítja, hová jan. 25-én érkezik meg.

Közi. 14. 17. 22. sz. — Eder után (l. szept. 21.) november
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közepén Bakonyi, s az után (leczex.bovben Eszter ház y Sándor

állottak a bácsi soreg élére, melynek igen nagy baja volt, hogy vezéreit

és a tisztek nagy részét, hazafiatlan érzelem s oly ingatagság jellemzé,

melyet okt. 3-ka s Windisch-Gratz fellépése után, midn már mindenki

tisztán tájékozhatta magát a pártok természete felöl, árulásnál egyéb-

nek nem mondhatunk. A honvédelmi bizottmány, hogy a habcízásoknak

végett vessen, s a bizonytalan jellem tiszteket a hadseregbl eltávolítsa,

N á d s y t küldi le a táborba, s azon rendeletét téteti közzé, hogy

mindazon tisztek, kik a magyar kormány politikai irányát nem helyeslik,

eltávozhatnak a seregbl. Ennek következménye lett hogy, leginkább

Eszter ház y biztatására, mintegy 1 60 tiszt mondja fel a szolgálatot.

A 3. huszárezredbon a tisztek ''3-da kilép, hasonlót tön az összes tábor-

kar, melynek még irodája is feloszlik, a tüzérség pedig tömegesen

jelenti, hogy sem a ráczokra sem az osztrákokra nem fognak többé lni.

Ily állapotban találja a sereget a kormány azon parancsa, hogy a K ö-

z é p Tiszához vonuljon fel. A vezér ellenszögezi magát a felvonu-

lásnak azon ürügy alatt, hogy öt és seregét a Fólség esupán a b á c s i

táborba küldé, s ha Bácsot elhagyandná, a tövényes tért is el kellene hagy-

nia, stb. E válságos helyzetben V é c s e y lépett föl. Helyes elszántsággal,

önhatalmúlag kezéhez ragadja a vezéri botot, a lemondókat és ingado-

zókat eltávolítja a seregtl, s az indulást jan. 18án elrendeli. Eszterházy

és Nádosy titkon elhagyják a tábort. A sereg megkezdvén u'ját, a ráczok,

mint a Bánságban, (l.jau. 16.) egymásután támadták és foglalták el a ma-

gyar községeket. Verbászt, (1. jan. 25.) Hegyest és Fekete hegyet
(1. e. jan. 28.) kirabolták, fölégették, s magyar lakosait leöldösték. E
rémesemények hirére a lakosság nagy része (fleg aggok, nk és gyer-

mekek) becáesb vagyonukat kezükhöz véve, elhagyják lakhelyöket s

ezernvi kocsin útra kelnek Szeged felé. menet közben zaklattatva egyes

szerb csapatok által. A harczképes férfiak nagy része pedig, proletárok-

kal éd kalandorokkal szövetkezve, helységenkint mozgó csapatokat alakit,

egymásután rohanja meg a szerb falukat, hogy az elfogottakat kisza-

badítsa, a meggyilkoltakért pedig bosszút álljon. Atalában a kegyetlen-

kedésben egyik fél sem maradt adósa a másiknak. így péld. Moholy-
ban „mezítelenre vetkztették ökef (a fogoly szerbeket) „s négy kéz-

lábra állitva hasuk alatt szalmával tüzelnek, átfúrt füleiknél fogva

akasztják ket" stb. (Közi. Honv. 35. sz). ., A vagyontalan adai
magyarok az ottani ráczokat kirablák, a ragadmánynyal elillantak :

erre az ottani ráczok egyesülvén a m h o 1 y i a k kai kirablák az adai
magyai'okat ; másnap ismét az adai magyarok sok z e n t a i magyarral

kezet fogva a ráczokat kipusztiták s odább mentek, s ekkép Adat a rá-

czoknak hagyák." (Közi. Honv. 39. sz). Bácsmegyében a közigazgatás

atalában megsznt, a megye bizottsága mintha nem is léteznék, e ga-

rázdaságok ellenében semmi erélyes védelmi lépéseket sem tn, st a

szabad csapatok föpai'ancsnokává is a hadseregtl megvált Eszterházy
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Sándort kt'ivén fel (ki uj állá.sún szintén teininil sem tou), azabud trt

nyitott az iszonyatosságok eltt. Jun. 2ti-ika óta koronkint fegyveres nem-

zetörök indultak ki Szegedrl Bácsba véreik segítségére, de sokkal

kisebb ervel, hogysem az ellenség liralmának és kegyetlenkedéseinek

végét szakíthatták volna. Ez utóbbiak Zen tán majdnem liallatlan

jeleneteket idéztek el hol a hóhéri iszonyatosságok netovábbjukat el-

érték. Klapka szerint, nk nyilvános veretése, gyermekek lierélé.se, a

feszületek akasztófa gyanánt használása voltak itt napirenden. A min-

den nap kivégeztíttek fejeit esténként számon vette a rácz parancsnok,

s e nyomorultak száma^ kik elvérzettek, hat hét alatt 2 ezerre emel-

kedett! Egyedül Szabadka állott sértetlenül, hol a polgárok, bár a

városbeli alnép a vagyonosabb osztály ellen forrongani kezdett (T i s z.

U j s. 18 4 9. 28. sz.), a szerbek támadását ismételt izben visszaverek.

Jau. 21. Yasáriiap.

Nagyszebeni els csata. Bem tábornok (6,585

ember s 30 ágyiO N a g y-S z e b e n elfoglalása végett támad,

balszárnyával (K i s Sándor rnagy) és a középpel (M i k e s és

B étlen G.) reggeli 7. órakor a fúton Nagy-Csr felöl mozdul-

ván Puchner altábornagy (11 ezer ember s 54 ágyú) ellen, kinek

gyalogsága az elvárosi sáuczokban, lovassága pedig a h a m-

mersdorfi sikon vala elhelyezve. Az ágyúzás négy óra hosz-

szat tart szakadatlanul, miközben a székelyek, s a bécsi légió

három sikeretlen rohamot intéznek a sánczok ellen, a Mátyás-

és Vilmos-huszárok pedig két izben verik vissza az ellenséges

lovasságot. D. e. 11. órakor Bem már 240 halottat számlál,

6 ágyuja leszerelve s lszerkészlete elfogyva, — miért is a

nagy- csri hegyoldal felé elrendeli a hátrálást. Ekkor érkezik

V i z a k u a fell a jobbszárnynyal az elkésett C z e t z alezredes,

s az ellenség üldözésének vége szakad. Czetz sikra szállván

Puchner balszárnyát és középhadát a sánczok közé szorítja.

Bem ekkor a magyar középet is rohamra küldi, de ez oly ervel

veretik vissza, hogy a közép a balszárnynyal egyideüleg futás-

nak ered, a mikor (d. u. 1. óra) aztán Czetz is hátrálni kezd.

Bem a folytonos üldözés közben menekül sereg útját ágyúival

maga födözi, s üldözit S z e 1 i n d e k röl visszariasztja. A vitéz

Mikes Kelemen ezredes mingyárt a harcz kezdetén bajnoki
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halált hal. Veszteségünk 257 ember csupán holtakban s 5 ágyú,

osztrákoké 94 halott s 121 sebesUlt.

CzetzB. 157— 163.1. Klap. Nat. 11.241—251 1. Köv.
E. T. 163. 164.1. H n V. 47. sz. Bem Szelindekcn oly szándékkal álla-

podik meg, hogy ott bevárja, mig a székelyí'ktöl segítséget nyer.

Csorich altábornagy Wyss dandárával (4 zászlóalj,

6 lovasszázad és 24 ágyú) G u y o n ezredes 3 ezer fnyi hadát

d. u. o. órakor S t e i u b a c h felöl W i u d s c h a e h t nál a

W ar t h a-hegyen megtámadja, melyet Siegelberg fell Pott

ezredes is nemsokára megrohan. Guyon, miután észrevette, hogy

seregét Sinumich csapatai hátban is fenyegetik. Windschachtba

vonul, melyet másfél órai kemén\ utczaharcz után, bekeritte-

téstöl tartva szintén felad, s éjfi'l felé Selmeczre húzódik el.

Másnap

Jaii 22 Hétf.

8 e 1 m e c z n é 1 újul meg a barcz, hol t. i. Guyon ezredest

Csorich (Wyss-dandár) a város felöl szemben, C o 1 1 e r y ezre-

des pedig A. Hámor felöl oldalt támadják meg. Gorgei
tábornok ekkor a P u s z t e 1 u i k csapatja egy részével siet túl-

szárnyalt alvezére támogatására. Guyon azonban ezalatt már

Bucsára hátrál, a magyar vezér lesbe jutott rohamcsapata

pedig az idközben erösbitcseket nyert Collcry vadászai eltt

Zsarnócz ésllodrics közt gyáván megfutamodik. A tüzé-

rek követik a szégyenteljes példát. Végre Görgei ágyúi mellett

egyes-egyedül maradván, maga is szaladásnak ered. Collery

azonban Csorich elnyomulásáról mit sem tudva, Kudnóra
visszahúzódik. Veszteségünk 60 halott s 120 sebesUlt, sok fogoly

és Selnieczen számos fegyver; az osztrákoké .') halott s 16

sebesült. Pusztelnik alezredes sebesülten clfogatik, s fogságában

késbb meghal.

Gürg. I. 169. 3 küv. !. W i 11 t. 181— 1S7. i. Klap. Niit. I.

154, 156. 1. Görgei rfiidkiviil zord idben, hóban e? jégben, mint

láttuk (jau. 6.) oly szándékkal vezette seregét a bányavárosba, hogy

ott megpihenjen, s elcsigázott és ruhátlan honvédéi számára a magával

hordozott poszt<S-készletböl ruhákat varrasson. Azonban alig érkeznek
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szálláshelyökre csapatai, midóii a? idö megenged, s az elbb oly terhes

ut, ;iz ellenségre rn^zvc egyszerre könnyen járhatóvá válik. (v. ö. jan. 14.

J

Aulich Ugyan Kürniöcznél (I. jan. 1 G.) az északról mozdulni kezd ellensé-

get derekasan vis.^zaüzte, de nemsokára jelentést vesz Görgei, hogy délrl

B á t h és S z e n t B e n e d e k felöl is ers ellenséges csapatok közelitnck.

Z .« íi rn ó c zo t ekkor, melyet valamelyik alárendeltje hibásan oda ha-

gyott, hogy Selmeoz födzve legyen, haladék nélkül megkellett ezállania.

E czélból némi idt rablö félreértések után jan. 20 és 21. közti éjen

Görgei személyesen indul Zólyomról Körmöczre, hogy ounan egy csa-

patot (l zászlóalj. 1 lovasszázad és 6 ágyú) Zsamóczra vezessen, me-

lyet jan. 21. este száll meg, még pedig harcz nélkül, miután CoUery

ounan az nap reggel már kivonult, oly czélból, hogy Hodricson keresztül

Selraeczrt' törjön. Görgei okkor t^^jan. 21. és 22. közti éjenj érte.«iti

Guyont, ki Selm czrl északra helyezkedett el, hogy támadja meg Col-

leryt, majd hátulról ugyanazt teszi. Guyou azonban igen gj'öngének

érezvén magát, mint fentebb eladva van, a harcz ell egészen Bucsára

hátrál, minek következtében AidicV hadosztályának a többi csapatokkal

való egyesülése a Garam völgyön lehetetlenné vált. V. ö. j a n. 24.

—

A fentebbi harczban ltték keresztül Görgei csákóját, midn monda :

-TSliért noni lefbb egy hüvelykkel ?
'

A szent-tamási szerbek Feketehegyet Báesme-

gyében niegrohanják, de a magyar lakosság visszaveri az ellen-

séget. Másnap a falu felgyújtatván az ellenállás megtöretik, s

lakosai, ezek közt a ref. lelkész, leöldöstetnek.

Közi. 21. sz. Hon v. 39. sz. V. ö. jan. 20. j e g y z.

Szolnoki els ütközet. Per ez el Mór tábornok

(15,310 ember s o4 ágyú) a H e r t e 1 e n d y osztályával a Tisza-

hidat hajnalban elfoglaltatja, s Ottinger vezérrnagy ellen

Szolnokon ágyuztatui kezd, mire ez a városból kivonulván attól

csekély távolban helyezkedik el. De, miután a Tisza-Bönél
átkelt Kazinczy ezredes is megtámadja a magyar tartalékkal,

itt sincs maradása, s annálfogva nemsokára Abony felé intézi

hátrálását. Perczel a nagy köd miatt nem üldöztet.

Közi. 10. sz. Wint. 172. sz. K 1 a p. Nat. I. 219. 1. V a h. II.

57. 1. .-)!. 1.

T a r c z a l i ü t k ö z e t. S c h l i c k cs. tábo rnok föhadosz-

lopa-Klap ka ezredes (8 zászlóalj, 7 lovasszázad és 30 ágyú)

.hadközepét (Bulharin i Mád felöl megtámadja, minek követkéz-
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tében fleg aTaiczaltól északra eso magaelat birtokáért, melyet

Thworznicki foglalt el, heves viadal fejldik ki. Két szurony-

támadást vernek már vissza a bonvédek, midn harmadszor a

S u n t e n a u- vértesek roluinuak rájuk, s a magaslatot elfoglal-

ják. Ezalatt Schlick a Fiedler dandárával a tokaji hegyma-

gaslatok ellen is támadíat, de ismételt izbcn siker nélkül. Végre

a császáriak '.] órai küzdés után elhagyják a hareztért, s vissza-

hnzódnak Mádra. Kevesebb szerencsével harczolt Kisfalud
és Olasz-Liszka közt a magyar jobbszárnyon. Schulz rnagy

Kit H e r z m a n o w s k y cs. rnagy hátrálásra kényszerit. Azon-

ban másnap

Jaii t^. Kedd.

Schulz rnagy H e r z m a n o vv s k y t Kisfaludon
megrohanja, s Klapkától támogattatva B o d r o g-K e r e s z t u r-

nál az ellenséget 8 óra hosszat tartó ers ágyúzás után állodása

elhagyására kényszeríti. S e h 1 i c k ismét M á d r a vonul vissza.

A két napi harcz összes vesztesége részünkön mintegy 100

ember, az osztrákoknál 27 halott, 08 sebesült és 53 hiányzó.

Mindkét napon nagy köd.

Klap. Nat. I. 194— 197. 1. W i n t. 209—213. 1. Közi.
9 — 12. sz. (Szemere hivatalos jelentedét a harcz színhelyérl még
jan 23. esteli 7. órakor niegirván, azt miután gyzelmünket lefesté, ezen

mondattal végzi : „Örvend u/ ember szive, luidcín szemlél hadsereget,

mely kötelességét teljcsiti." E jel. megvan a H o|n v. is. 28. sz). Szil.

F. Tört. 31i;. 1. és F. Férf. lO. 1. (itt az mondatik, hogy Tokaj körül

Görgei adott Schlicknek „kemény vereséget" ... 2.5 mérföldnyi tá-

volból). — A larczali ütközetben azon, kéztusában nem ritka, eset

fordult el, hogy a küzd felek egyike öjimegadást jelzett, .s aztán a

hiszékeny ellenfelet gyilkos tzzel fogadá. Klapka s a mi hivatalo.s jelen-

téseink szerint a császáriak viselték magokat álnokul, Windisch-Gnit/

munkája szerint a honvédek.

Jan. 24. Szerda.

G á 1 Miklós zárlatparancsnok A r a d v á r at reggeli 6.

órától kés estig löveti, siker nélkül. A lövetés f. b. 28-ig na-

ponként megújul.

llouv. 28. sz. V ah. 111. 28. 1.
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G ö r g c i tábornok Aulich ezredessel, anuak a sereg-

zömtöl elszakadt hadosztályát járatlan sziklautakon s egy beom

ltt alagúton keresztül, (melyet ii honvédek járhatóvá tesznek),

jan. 23. és 24, közti éjen Kürmöczröl egyenesen B e s z

t e r c z e B á n y á r a vezetteti, hol mainap egész seregét össz-

pontosítja.

í; örg. I. 179. s köv. 1. K I a p. Nat. 159. I. v. ö. Szil. F. Tört.

215. 1. F. Férf. 16. 1. Görgei érdekesen irja le az Aulich és a Z ó 1 y o-

m n fekv Guyon osztályát fenyeget veszélyt, melyet legvégs

fokra emelt az, bogy az id ismét meglágyulván a kiáradt Garaui az

utakat elboritá, s a Bucsán és Zólyomban lév csapatokat egymás-

tól s Besztercze-Bányától tökéletesen elszigetelé. Hogy mint gázolták

át Guyon felpálinkázott csapatai az áradatot, s mint hatott buzditólag

e példa a zólyomi osztályra is, Görgei igen humorisztikus modorban

festi le. A nagy rémület azonban felesleges volt, miután C s o r i c h

altábornagy jónak látta jan. 22-én gyzelme babérjain meg pihen ui,

s 23. és 24-én is veszteg maradni S e 1 m e c z e n, tudósítván az utób-

bik napról W i n d i s c h-G r a t z et, hogj' a nagy hóesés miatt ö nem
tudja tovább vontatni ágyúit, különben is a sietésre már nincsen ok.

inert GÖrgei a bányavárosokban akar idzni, s nem fog a Schlick háta

mögé kerülni. Szerencséjére a cs. fvezér maga sem kívánta elönyomu-

lását. Ugyanis miután S i m u n i c h hoz küldött egyik parancsa útközben

fenakadt, ebbl (Buda-Pesten !) azt a következtetést voná, hogy Görgei

4—5 menettel jár eltte Simunichnak, s annálfogva többé utói nem
érhet. Megírja tehát (jan. 10.) ennek, hogy térjen Nyit vára, C s o-

r i c h nak pedig (jan. 22. és 23.) hogy forduljon vissza Pestre, melyet

Perczei elnyomulása miatt nagy veszély fenyeget. Csorich a pestL ren-

deleteket vévén (jan. 24. este), másnap visszafordul, s Görgei üldözését

Jablonowsky dandárára (4 zászlóalj, 2 lovasszázad s 12 ágyuí

bizván, maga ferejével jan. 29-re Pestre érkezik; ily módon vissza-

felé a „nagy hóban" 5 nap alatt megteszi azt az utat, melyet midn
G-örgeit sima utón üldöznie kellett, 15 nap alatt (jan. 7—22.) tett meg !

(V. ö. Wint. 166. 167. 174.193. 1.) Jablonowsky jan. 28-ig

Selmeczrl meg sem mozdult. (Wint. 209. 1.) VVindisch-Gratz ekkép

jan. 22. óta egészen elvesztette szem elöl ellenfelét, s ily módon a had-

viselés legels igényeinek sem tett eleget. Görgei haderejérl s hollété-

rl egyideig a legképtelenebb és zavarosabb fogalmai voltak, többek

közt azt sem hitte, hogy neki még 10— 12 ezer embere volna (Wint.
217. 1). Götzröl pedig a herczeg egészen megfeledkezett, s ez egész

febr. 4-ig egy állóhelyében várta Körmöczön Simunichot. — Jab-

lonowsky végre jan. 31-én Zólyomot bátorkodik megszállaui. Febr. 4-én

azonban a késleked tábornokoknak megparancsoltatik, hogy párhuzam-
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ban a Görgei által követett úttal, B v o z n o-B á n y á n át menjenek < íör-

gei elibe Kasssára, Schlickkel egycsülendök. E lielyett azonban alkal-

matlan hegyi utakon P o 1 o m k á n s Ver n á r d o n keresztül lebr.

10-re megjelennek Görgei li á t a mögött Lcsén (W i n t, 240. l).

V. ö. j a n. 26. J e gy z.

Bem tábornok Szeliudekeu az ot d. ii. 3— 4. órakor

három felöl megtámadó osztrákokat kemény küzdelem után

estére visszaveri, s elbbi állodásukba nyomja. E harezban maga

Bem Nagy-Csür felé, Czetz Balázsfalva felé, Zsurmay pedig Víz-

akna felé vezényelt.

H o n V. 48. 8z. K ö v. E. T. 1 i',h. 1.

P 11 c h n e r n.-szebeui hadparancsuok L ii d e r s orosz tá-

bornagynak kereken megirja, hogy a kilátásban lév segély-

had küldésével ne késedelmezzék, mert már éget szükség van

reá V. ü. d ec z. 'M. ja. n. 27. f e b r. 2.

Köv. E. T. 1G9. 1.

Jaii. 25. Csütörtök.

A k u 1 a i nemzetörök V e r b á s z ról elverik a szerbeket,

másnap az ellenség kerekedik felül, s Verbászou kegyetlen-

kedik.

Közi. 21. sz. V. ö. jan. 20. jcgyz.

P e r c z e 1 Mór tábornok az uj segédcsapatokat nyert

Ottínger vezérrnagyot (3 zászlóalj, 12 lovasszázad és 24

ágyú) Czegléd és Abony közt megtámadja, s 2 órai ers
ágyúzás után állodásából kiverve Irsáig kergeti. E harezban

mint tanácsadó Dembinski is jelen. Az osztrákok vesztesége

G halott, 15 sebesült s 22 hiányzó.

Közi. 14. 8z. W int. 17G. 1. Perczel jan. 22. és 25. gyzelmei
a budapesti fhadiszálláson, hol ekkor nem volt több együtt 1 2 zász-

lóaljnál, igen nagy rémületet okoztak, annyival inkább, mert azt vélték,

hogy Porczelnek 20 ezer embere és 40 ágyuja van. W i n d i s c h-

Grátz jan. 23-án táborkari fnökét inditá Czeglédre 3 zászlóalj és

18 ágyú kiséretében Ottinger segíteégére, Csorichhoz pedig, mint láttuk,

parancsot küldött, hogy („siettetett menetekben föltétlenül") Pef^tre for-
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dúljon vissza, 8 hagyjon fel Görgei üldözÖBével. Ezenkívül S c h u 1 z i g
nak utasításban adja, hogy Poroszlónál t«ítessen átkelési mozdula-

tokat, « terjcszsze el azt a hirt, ho?;y ott egy nagy sereg a szolnokiak

hátrálási vonalát fenyegeti, egyszersmint pedig igyekezzék „oly gj'or-

sau a mint csak lehet" Schlikkel egyesülni. A 25-ki vereség a berezeg

aggodalmait a legkinosabb fokra csigázta, még azon éjjel minden ren-

delkczlietö katonáját vasútra rakta, Pesten csak 2 zászlóaljat hagyván.

Jan. 2G-án maga is Albertibe sietett, s miután a pestiek „loyális

érzelmeiben * legkevésbé sem bizott, hogy t. i. általuk visszanyomatása

esetére barátságosan fogadtassék, a fvároson kivül a sóházzal szemben

áthidaltatja a Dunát, hogy szükség esetére Budára háti-álhasson, hová

a Bakony vidéke megfékezésére kiküldött csapatok visszahivattak, s Nu-

gent is segély adásra szólittatott, N e u s t Ji d t e r nek pedig, ki Csalló-

közbl a magyarok s a Duna áradása által kiszoríttatván S z e m p c z e u

tétlenkedett, meghagyatott, hogy azonnal E r s e k-U j v á r r a siessen,

s Nyitra és Esztergom közt az összeköttetést biztositsa. Jan. 28-án

azonban Perczel a Tiszán visszahúzódik, s még a hidat is fölégettetni

hagyja, midn Windisch-Grátz aggodalmai is lecsillapodtak.

Jan. 26. Péntek.

Görgei tábornok Besztercz e-B á u y á ról két vonal-

ban elvezetteti hadseregét. Guyonés Pillér ezredesek had-

osztályait ugyanis a Garam fels völgyén P o h o r e 1 1 án, V e r-

nárdon, Straczenán és Hután keresztül I g 1 ó r a ren-

deli, maga pedig az A u 1 i c h és K m e t y osztályait, az azok-

hoz csatlakozott számnélküli szekerekkel együtt, melyeken egy

szétszedhet fegyvergyár, különféle érezek, czukor, kávé és

szövetkészletek, fegyverdarabok stb. voltak, a Sturecz hegy

ésasztarehori szaggatott és szoros utain s járatlan mere-

délyein 20 ° R. hidegben 16 órai szakadatlan utazás után Re-

vü c z á r a teszi át, hogy innen a V á g völgyrl a Poprád
fels völgyére, Csötörtökhelyre és Lcsé re érjen.

Görg. I. 182. s köv. l. Klap. Nat. I. 160, IGl. 1. Görgei

>>emmit sem tudván azon mulatságos dolgokról, melyek az ellenséges

fhadiszálláson elfordultak, (l. jan. 24. 26.) el volt készülve az üldözte-

tésre, és sietett odahagyni a bányavárosokat, azon okból is, mert a ki-

merült vidék elemi szereket nem szolgáltathatott néki többé.
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Jan. 27. Szombat

A h V é d c 1 111 i 1) i z ü 1 1 m á n y rendeli, hogy a nép ii

katonaság ingyen élelmezésétl a báborn idején egészen föl-

mentve legyen. A szállásadó gazdának minden legény után jár

a rendes bálás pénzen kiviil fzésért, sóért és fzelékért napon

ként o pkr. stb.

Ív i'i z l. 13. sz. Windisch-t.riitz hadfiui, a iii c n u y i b c u p ó n-

z ii k V 1 í, az élelmiszereket szintén készpénzzel zették, azonban a

fvezér a nemzeti pái-ton lévk vagyonát katonai zsákmánynak jelülto

ki. (a parancs Samml. 75. 1.) Weldennek ép oly kevés pénze volt,

mint eldének, s az élelmiszereket nagy részben nyugtatványnyal fizette

ki. (A iiird. Samm 1. 9 4. l).

K Illán a magokra hagyott nemzetröket a szerbek meg-

verik, s a várost elfoglalják. V. ö. j a n 25.

K (I z 1. 21. sz.

Liiders orosz tábornok válaszul irja Puchnernek,
hogy Brassó és Szeben kérésökre azért nem küldhetett se-

gélyt, mivel a czár megparancsolta, hogy az „a legnyomasztóbb

szükségben s az osztrák hadparancsnok világos és formaszerii

megkeresésére adasssék." Puchner levelével azonban a kikö-

tésnek elég lévén téve, a segélycsapat most már útnak indítta-

tik. V. ö. j a n. 24. f e b r. 2.

Liid. levele K o v.-nál O. 14ti. 1. v. ö. K ö v. E. T. 170.1.

Midöu az orosz csapatok a Porta fnöksége alatti semleges területen

keresztül törtek be hazánkba, igen kézzelfogható nemzetközi sérelmet

követtek cl. Fuad-Effend i oláhországi török parancsnok tehát érte-

sülvén a muszkák szándékáról, kinyilatkoztatá, hogy ez a benemavat-

kozás elvének s az 1841. szerzdvénynek, mely Oroszországot is köte-

lezi, megszegése, melynek a legkomolyabb következményei lehetnek,

egyszersmint tudósitást küldött ez esetrl Konstánczinápolyba, hol c

miatt az egész diplomácziai kar felindulásba jött, s az angol és franczia

követek összhangzólag kijelentették, hogy kormányaik a beavatkozást

a Porta jogai megszegésének tekintik, s mélyen fájlalják. A pétervári

udvar azonban ekkor jegyzéket küldött az illet hatalmasságok meg-

nyugtatására, eladván, hogy az orosz csapatok csupán emberiségi

szempontból mentek Brassóba és Szeben be, melyeket az oszt-

rákok védelmezni nem képesek, s azonnal visszafognak húzódni, mihelyt
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A magyar hailak nem fenyegetik többé a kéí várost, hol az orosz csa-

patokat barátságosan fogadták. 'Az angol kormány hiv. tudósításai

nyomán M ;i j 1. II. 19'J. 200. 1), S a dolog ennyiben maradt. S c li w u r-

z e n b e r í; miniszternek az egész beavatkozás nem volt inyére, mind-

azáltal megirta P n c h n e r nck, hrig)' ha már bevonulának a muszkák,

ne küldje vissza. A közönség eltt pedig a bécsi minisztérium oda nyi-

latkozott, hogy az orosz csapatokat maga Puchner hitta be önkényüleg

a ^hséges szászok" Dltalmára, de .i minisztérium rosszalta e lépést,

M amint értesült felöle, azfinnui egy tisztet ki idött Erdélybe iz oroszo-

Jíat visszautasitó rendelettel, azonban a rendelet szerencsétlenségbl a

„lázadók'" kezébe jutott I {Wi kár!)

Jan. 2H. Yasárnai).

O ö r g e i vezért R ó z s a h e g y e u egy cs. titkos tábor-

követ Windi s c h-Gra t z nevében felszólítja, hogy fegyver-

letétel végett vezesse át az osztrákokhoz a magyar csapatokat,

e szolgálatáért neki telje.s bocsánatot s Ausztrián kiviil gond-

nélküli ellátást ajánlván. Görgei az ajánlat megtétele utáu

néhány tisztjét szólítja be szobájába, kikkel közölvén a követ

küldetését, ennek a váczi kiáltványok (1. Jan. 4.) egy knyomain
példányát nyújtja át, azon megbízással, hogy azt adja átan-

n a k, a ki hozzá küldte.

Görg. I. I«5. 1. Y. ö. Wint. 209. I. ihol W i n d i s c h-

G r a t z elismeri, hogy J a b 1 o u o w s k y t egy Görgeinek átadandó

levéllel az alkudozásra felhatalmazta, de hozzá teszi, hogy ez át sem

adatott Görgeinek, miután ez Jabloiiowskyt igen messzire elhagyta). —
A, s b ó t h kezébe WindiscliGriitznek egy febr. 5-én kelt s :», magya-

rok által elfugott levele jut, melyben az osztrák tábornokoknak

meghagyatik, hogy Görgeivel, mint a ki meghasonlott a honvédelmi

bizottmánynyal, s ennélfogva „csak eltévelyedettnek látszik", igyekez-

zenek alkudozni s öt hódolatra birui. Asbóth (Emi. I. 13— 1.^. 1.)

aztán ezen iratban „ííörgei árulásának els bizonyítványát" látja és

mutatja fel a közönség eltt, azon okból, mivelhogy ,.ily tényre az

osztrák fvezér Görgei részérl történt fontos és ide irányuló lépés

nélkül nem határozhatta v o 1 n a el magát. " E jegyzetek szerzjének tá-

volról sem ezélja az igazság és valószinüség rovására bárkit is mente-

getni, s Görgei számos tévedéseit és bneit tisztára mosni, mindazáltal

Asbóth következtetésének helyességét kétségbe vonja,migaz ,,Emlékirat-"

készít Görgejnek ama levél írására netalán alkalmat szolgáltató -fontos

és ideírányuló lépéséf^ tényleges adatokkal be nem bizonyítja, s míg

az „árulás"-ra (mely igen nagy vád !^ a puszta véletlennél, s a „volna*

Szeremlei. Ma^yarur. Krániki-3 II. 3
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nk\ kissé biztosabb alapot és erösebb indokot nem mutat fel. Addig,

míg t'Z meK nem twtéiiik, az elfogulatlan vizsgálat eltt a vád meg nem
állhat, jnerr Windisch-Gnitz levele az „ámlás'^-ra semmi bizonyítékot

sem foglal magában, .söt a „Göi'gei lészéiöl történt íontop és ideiiányuió

lépéseket" világosan kizárja, a mennyilu-n Iiatározottan mondja, hogy

i cs. fvezért a levélírásra csupán az inditotta, hogy Görgei, kormányá-

val meghasonlván, eltte csak eltévelyedettnek látszik. — Egyébiránt

ha tett volna is Görgei lépéseket az ellenséggel való egyezkedésre, még
v'Z nem lehet elegend ok arra. hogy érette árulónak kiálta.-^.-sék ki.

Asbóth mint katona-író bizonyosan jobban tudja nálunk, hogy a hábo-

rúban vannak olyan körülmények, midn a túlnyomó ellenségtl szo-

rongatott hadvezér okosabbat nem tehet, mintha alkudozni kezd, s hogy

inu'lfo:;va Görgeit csupán egyezkedési lépéseiért, midn minden fell

.lleniéi: vette körül, jogosan nein lehetne „árulás"' -sal sújtani. (íörgei

azonban, a történeti nyomozódás eddigi cu-edményei szerint, még ekkor

egyátalában nem tett ilyen lépéseket. — Más körülmények voltak azok,

melyek Windisch-ÍTriitzet az alkudozási ki.sérletekre indíthatták. A ber-

ezeg, mint láttuk, már jan. o-én oly fennhangu jelentést tett császári

urának, melynek rövid értelme, hogy Magyarország meg van hódítva,

de csak késbb látta be, hogy a fváros még nem Magyarország, s

hogy a honvéd seregek oly ellenállást fejtenek ki, min reá nézve egé-

szen váratlan volt. Az Ottingeren ejtett vereségek (1. jan. 25.) már

azon aggodalmat is felkölthették benne, hogy nemcsak a Fölséguek

tett ígérete nem fog valósulni, hanem a honvédek fegyverei még had-

vezéri nevén is csorbát üthetnek, s ily módon azon fvezér, ki jan. 3-áu

országgylésünk küldöttségével szóba sem állott, oly fennen beszélt

.,hóditás''-ról és „ megsemmisítés "'-rl, néhány hét múlva arra szorult,

hogy maga lépjen fel kezdeményezökép az alkudozások terére. — Asbóth

gylöletét Görgei irányában értjük (v. 0. 1841'. jun. '20.), azonban

sokat levon Asbóth E m 1
('• k i r a t a i becsébl, hogy midn azokat ké-

Kzité, tollát egészen átereszté ingerültsége szolgálatába. Szerinte Görgei

„tehetség és tanulmány hiányában* hadsereget mozgatiil^ vezetni, szer-

vezni és igazgatni egyaránt „képtelen", — „fvezér korában sem volt

más, .mint hus/.árhadnagy " (Emlék. I. 130. 1). „áruló' már február

elején (14. l), áruló, a dicsségteljes áp:ilisi hadjáratban (I. 19. 1),

áruló Buda alatt (1. 91. 1), áruló Perednél ... és így tovább. A mi

Görgei hadvezéri képességét nézi, errl mind a forradalom alatt, mind

könyvében maga is több ízben kétkedleg és kicsinylleg szólt, mind-

uzáltal elfogulatlan szakértk heiylyel-közzel elismerleg is nyilatkoz-

nak hadmveleteirl és sztratégiai belátásáról. Hadszerv^zö képessége

pedig minden kétségen felül áll. A mi a számnélküli „árulás"-okat

illeti, ezektl valóban visszaborzadiu'ink, hogyha e végnélküli „árulások''

füzérbe kerekítését igen naivnak nem tartanok. AsbótV azon emberi

írvarlótágba esi,tt, hogy egy eorba állítja minden tettét (íörgeinek, s az
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utolsókat u{ry vilúgitja meg, hogy ennek következtében a mögÖttt

állók is mind a logclsóig ugyanazon egy árnyékba esnek. De történet-

Ini-e az ily módon nyert ismeret? Igazságos és lovagias-e ezen eljárás-

mód Y Nem. Nincsen is arra semmi szükség. Fájdalom, a történelem

úgyis jiyer elég adatot Görgei szomorú kárhoztatásához, ha tetteit a

eselekvési különféle igaz rugóktól meg nem fosztja, s természetes össze-

f>iggésökböl erszakosan ki nem forgatja. Más részrl azonban ki

iogja mondani azt i-, hogy Görgei Arthur, nagy tévedései daczára, a

magyar vitézségnek egyik legkitnbb képviselje, mint a ki vezéri

állásán hazánk fegyveres hatalmát a dicsségnek azon fokán mutatta

be a világ eltt, melyen évszázadok óta senki, azon a magaslaton,

melyre az egykoriiak nemzeti önérzettel és tiszteletteljes hódolattal

ekintettek fel. Hogy a hs bukása annál nagj'obb ln. mentül maga-

sabban állott : ki akarja tagadni ? De nem tartom ill és észszer Coe-

lekedetnek, bemocskolni azt is, a mi szenuytelenül állhat, s mindnyá-

junk büszkeségére válik. Részemrl, egy hazai jeles iróval szólva, „nem
találok semmi t^yönyürt, annak a mi nagy volt, elgázolásában."

Jan. 2í). Hétf.

A magyar kormány D e m b i ii s k i altábornagyot „a szol-

nok-török-szentmiklósi, tiszafüredi, és tokajtáji seregek-' fvezé-

rének nevezi ki, a .,szolnoktáji osztály" parancsnokságát pedig,

mely eddig P e r c z e 1 Mór tábornok kezében volt, R é p á s y
tábornokra bizza. V. ö. febr. 12.

Közi. 14. 19. sz. Klap. Xat. I. 2l5. 21G. 1. Demb. kiáltvá-

.lya a hadsereghez (kelt Polgár. 1849. jan. 30.) H o n v. 38. sz.

Perczel hiúságát sérté, hogy seregének egy része tle elvételvén, Dem-
binski közvetlen parancsnoksága alá bizatott, s osztálya az ellenzése

daczára Füred felé rendeltetett, minek következtében önként visszalé-

pett, s Debreczenbe vonult. (Bven Wint 183.1. v. ö. Függ. U. 273.1.;

Jan. 30. Kedd.

M e s t e r h á z y rnagy Czibakházán a tiszai átke-

lésnél 1 1 i n g e r lovasaival csaíározik. Az apró barczok febr.

2-ig naponként ismétlödnek.

Közi. 22. sz.

T r e b e r s b u r g cs. vezérrnagy éjjel (jan. 30 és 31, közt)

Eszéket megrohanja, s élénk harcz után, melyben az osztrá-

3*
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kok 15 halottat á 30 sebesültet veszitnek, a külvárosokat el-

foglalja.

VV i 11 1. 233. 1. A/, oiöcg egy n-^/.i- czfu ustruui után tudtul

adja a zsirlóknak, liogy hajlandó magát megadni lendos katonaság eltt,

azonhíin Treborsburg paraáztruhában lév határreivel nem fog egyez-

kedni. Batthyány Kázmér ekkor, tudván hogy a vár köxeli segit-

aégre nem számithat, nejével együtt titkon elliagyja az ersáéget, a

febr. 4-én e.-te B a t i n á n át B á c s b a menekül. A m. kormán}^ ^igy

honvédekbl és uemzetrökböl álló csapatot indított útnak X e m e g y e i

rnagy vezérlete alatt a „várbeliek hangulatának emelése végett'',

a csapat azonban el sem juthatott rendelteté-ie helyére. (Függ. II.

325. 1). V. ö. ff'br. 14.

S z e 1 i u d e k 1 ütközet. P ii c h u e r altál)ornagy hávoni-

üzorta uagyobl) erejével Bem tábornok (3,800 eml)er, i\ö ágyú)

elfogására indul, kiuek szeliudeki állodásait föerejével a

vízaknai utou, Jobbszárnyon a L a d a m o s völgyben, balszár-

nyon Kakasfalva felöl, hátban pedig K ö s z röl támadtatja

meg. Az ellenséges középpel szcml)en maga B o ni áll a 4. zász-

lóaljjal, s a magaslatokon annyi elszántsággal védi magát,

hogy Puchner két órai küzdés után sem bir tle egy talpalatnyit

is elfoglalni. Ezalatt Czetz alezredes Rösz felé harczol, s

elleneit ágyulövésseivel és a 11. zászlóalj rohamával visszazi az

erdbe, mit a Kemény zászlóalj észrevévén a magyar bal-

szárnyon, szuronyaival Kakasfalvára szintén visszanyomja

támadóit. Esteli flórára a harozikoezka Bem Javára eldl, habár

az ágyuk még 8. óráig folyvást tzben állnak. Másnap Bem
az osztrákok nagy meglepetésére Szelindekröl Vízaknára
Szebenhez pár órányira teszi át föhadi szállását, mire Puchner

Nagy-Csürt veszi birtokába. V. ö. febr. 1.

Czetz Klap.-nál Xat. II. 251—255. 1. Bem 1(>'.». s kv. 1.

H o n v. 36. 3Z. Közi. 65. sz. (Kvári a .szelindeki ütközetrl sem-

mit sem szól). A Közlöny i. sz. szerint Bemet jan. 31-én Bécsbl mint

olyan „csavargót" köröztetik, kinek holléte nem tudatik. (Kvári azon-

ban — E. T. 173. l. — a köröztetés napját jan. 30-ra teszi, mi tnnál

különösebb, miután a Közi. Cíívkoru tudósítása is tle eredt).
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Jaii 31 Szerda.

Tokaji üt.közet. .S c li 1 i c k tábornok, ki jan. 26-áii

a se^'élyére érkez S c h ii 1 z i í: hadosztályával egyesült, Klapka

ezredest d. u. ). órakor a Tisza jegén át egész erejével (13 ezer

ember és 36 ágyú) támadja meg. A magyar vezér, a Kossuthtól

küldött segédcsapatokat Dembinski tökéletlen intézkedései

folytán magához nem vehetvén, számra kií^ebb ervel a raka-

mazi töltés és erd mellett fogadja a támadást. D. u. 4. órakor

a Tiszán át ellenséges gyalogság rohanja meg a magyar jobb-

szárnyat, de Klapka honvédéi (34. és 42. zászlóaljak) sziiro-

nyaikkal visszaverik a rohamot, s a császáriakat Tokaj utczáin

keresztül üldözik. E közben Bulharin ágyúi megérkeznek

a balszárnyról, s a várost lni kezdik, mire Schlick az éj beáll-

tával T a r c z a 1 n át B. K e r e s z t u r b a hátrál. Zakó r-

nagy. Osztrákok vesztesége 3 halott s 11 sebesült.

KUy. Xat. I. 2U4—207. •22 1. 1. Közi. 23. sz. W i n t. 223.1-

Dtíiiibinski ezután, a helyett hogy maga, is S-hlick üldözésére .sietne,

Klapkát visszaparansolja Miskolezra, (melyet Szemére jelenlétébeu

febr. 6-án szállnak meg a magyar csapatokj, hol ö „jelentékeny ellen-

séges er összpontositásáról" álmodozik, ámbár ekkor Miskolcz körül

ö() ói-ai távolságra sehol irmagul sem lehetett volna kapni ellenséget.

Szerencséjére az ellenséges vezéreknek is épen ilyen forma ismereteik

voltak a magyar hadak állásáról. így péld. Sehlick febr. 1-én Bodrog-

Kereszturból azt irja Windisch-Griitznek, hogy „Görgei hadtestének

(ez febr. 1-én Poprád körül állott) nagy része . . . szét van kergetve, és

Eger p.n, Mez ö-K övesden át Heves felé fordult" stb. (S. levele

Wint. 224. 1). Windiseh-Gratz ezt nem igen hitte el egészen, s B.-

Peströl febr. 3-án megirja Schlickuek. ki Munkácsot és Szigethet akarta

elfoglalni, hogy azzal az iránynyal hagyjon fel, s igyekezzék ft-lkeresni

és Jablonowskyval kezet fogva megsemmisíteni Görgeit. (\V. levele

Wint. 216— 219. l). Windisch-Gratz természetesen nem tuda B.-Pesten,

hogy Schlicket -Klapka folyvást szemmel tartja, s midn ezt Görgei

elibe rendeli, egyszersmint két tüz közé küldi ! (V. ö. febr. 8. j egyz).

G e d e <• n osztrák tábornok katonái E r z s é b e t v á r o s ou

az rs éget megszalasztják, s a nemzetröket leíegyverzik.

Küv. E. T. 187 1.
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Febiv 1 Csütörtök

Czetz ezredes a cs. eloc?ia|)atokat Nagy-Cáürön
megtámadja s a faluba kergeti, honuao azonbau, miután némi

zsákmányra tett szert, egy egész dandár által nyomatván, har-

czolva Vízaknára, Bem táborhelyére, húzódik vissza.

Czetz K 1 a p.-iKil \;it. II. 254. 1. E mozdulat ez(51ja volt ál-

czáziii K m é n y Farkas elvonulását, kit Beni egj' csapattal küldött

Déva felé, liogy a Mai-osvölgyön közeleretö magyarhoni segédcaapatot

hozzá elvezesse.

Felnv 2 Péntek

E n g cl h a r d t tábornok parancsnoksága alatt Brassó-
))a H ezer fnyi orosz segélyhad érkezik. V. ö. j a n. 27.

Kov. E. T. 170. 1. Frey II. 24(3. 1. V. ö. l'ebr. 4.

B a 1 á s f a 1 V á nál a P u h 1 százados vezetése alatti hely-

beli örséget (mintegy 2 század gyalog s néhány lovas) túlnyomó

számú oláh fölkelk támadják meg, kik azonban miután 60

halottat veszítettek, a harczból megszaladnak. Veszteségünk

1 halott s sebesütt.

Hon v. y 7 . sz

.

B e z e r é d i Miklós alezredes a péterváradi rség egy

részével a kulai és szenttamási szerbeket Kutzuránál Bács

megyében Kula mellett megtámadja, s szétkergeti.

Klap. Xat. II. 10 4. .s/..

8 i m
Ordódy rnagy s várparancsnok Lipót vár kai)uit

- -. u n i e h cs. tábornok eltt egy órai bombáztatás után föl

tétienUi megnyitja. A várban volt 1,310 ember s 3t^ ágyú.

W int. G ö r g. II. 133. 1. S z i 1. F. Tört. -iSG. 1. F r e y. II.

233. 1. A foglyul esett rség a császár iránti hségre föleskettetvén

Ausztriába hellebbeztetett. A föladás ellen M e d n y á n s z k y alpa-

rancsnok é.s (> r u b c r t.-ttpk óvást, minek következményeit 1. jun. .5.
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Feb. 3. Szombat

.

K i c s e vv e 1 1 e r rnagy (4 század gyalog; ',
.^
lovasszázad

és 3 ágyú) a Schlick tábornok hadtestébl, a vigyázatlan

O iiy n ezredest éjjel (febr. 2. és '1 kö zt) I g 1 ú n Lcse felöl

meglepi es megrohanja. Az ébred magyarok a kezdetben gyz-

tes ellenséget Szépe s-V áraljára kergetik. M i k o v i n y i

rnagy. Igló felgyujtatik. Veszteségünk holtakban és sebesül-

tekben 30 ember, az osztrákoké 4 halott, 20 sebesült és 2 ágyú.

Görg. I. 188. 1. Közi. 23. sz. W i u t 245. 1. KUp. Xat. I.

163. 1. Vah. III. 99. 1. Szil. F. Tört. 316. (Ezen utóbbi helyen Göi-

geiröl mondatik : „Febr. 3. 4-éu Korotnoknál els jelentékenyebb dia

dalt ai-atott", s e tudósitás másutt — F. Férf. 17. 1. — azzal egészíttetik

ki, hogy „tábornok Xugent sergein" : -- azonban mindkét közlemény

tévedésen alapul. Nugent ez idöijen Eszéket ostromzárolta — Wint.

198. 232. 1. — Görgei fhadiszállása pedig febr. 3. és 4. Poprádon

és Lcsén volt. A zavarra talán az adott okot Szilágyinak, hogy

az iglói és branyiszkói liarczokban a császáriak közt Nugent-gyalogok

is vettek részt).

Febr. 4. Yasáriiap.

Mesterházi rnagy 1 1 i n g e r tábornok lovasait C z i-

bakházánál kétórai kölcsönös ágyúzás után visszaveri, az

osztrákok azonban a Tiszahidat szétrombolják és fölégetik.

Közi. 22. sz. Wint. 236. 1.

iá k a r i a t i u ezredes egy orosz segédcsapat élén N.-iS z e-

b e n be a szászok védelmére bevonul.

K ö V. E. T. 173. 1. Az oroszok társaságában Szebenbe ment

G r a n t, angol kormányügynök is, oly szándékkal, hogy Pnchnertöl,

kivel jó viszonyba lenni igyekezett, pontos értesítéseket nyerhessen,

azonban a hadakozó felek ügyébe nem ártá magát. (Majl. II. 201. I.

hol a brassói és szebeni oroszok összes száma 5 ezerre tétetik). Az oro-

szok megérkezéséi'öl Erdélyben, és Magyarh nban a ki>zöuség sokáig

semmit sem tudott, miután az uj vendégek Brassó és Szeben vidéké-

rl nem mozdultak ki, ama két város pedig légzárólag el volt rekesztve

a magyar és székely földtl. Márczius elején azonban már kezdett a

dologról némi bizonytalan hir szállongani, de Bem lapja, a Honvéd,
oly „képtelenségnek, s a németség érdekeivel is oly összeférhetetlen esz-
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mének"* tartá az egészet, hogy valóságát kereken megtagadta (Honv.
65. vagyis márez. 15. az).

Vízaknai ii t k (í z e t. P ii c h n e r altábornagy (S, 1 U4

ember s 30 ágyii) a vízaknai állodásában segély után várakozó

Be III tábornokot (2,805 einber s 24 ágyú i igen tnlnyomó ervel

táuKulja meg. Midn ellenfelei ltávolba érnek, Bem kezdi meg
a tüzelést, melyet 4 óra hoszáig folytat sikeresen. Ekkor az

ellenség kissé hátrahúzódva mozdulatot tesz a magyar balszárny

(Zsnrmay rnagy) megkerülésérc, mit utóbbik azzal eb'lz meg,

hogy az ellenséges középet megrohanja s hátraveti. Bem látva

ezt, középhadával is kimozdul elnyös fekvésébl, s maroknyi

népét vakmeren üldözésre rendeli. Ennek azon következése

lett. hogy míg a csekély számú gyalogság a kedvez állodást

vett ellenség szuronyaitól visszaveretik, s egy órai gyilkos tz-

ben marad, az alatt Puchner Jobbszárnya a magyar balt meg-

szalasztja, s majd, a középtl elvágva, ezt is visszanyomja.

Nemsokára Bem egész hada .Szerdahely irányában rendetlen

futásnak ered, azonban a nélkül, hogy az ellenségtl nyomban

üldöztetnék. Veszteségünk mintegy ryQ(.) ember, l(í ágyú, 11 töl-

tényszekér, s az egész podgyász, osztrákoké Íi2 halott és 182

sebesült.

Czetz Kiap.-uál Nat. 11. 254— 2.^.í). 1. B e lu V 174— IHil. 1.

Kov. E. T. 174. 1. Honv. 48. sz. S -í i 1. F. Férf. (59. 1. A szászse-

besiek ez éjjel a hozzájok menekült magyar sebesülteket a kisérö csa-

pnttal együtt gyalázatosan leöldösik,

Engelhardt orosz tábornok G á 1 Sándor ezredesnek

Bem tábornok alá siet székelyeit S z e n t p é t e r és He r mány
közt, Brassó vidékén, véletlenül feltartóztatja, s öt óra hosszáig

tartó harezban visszanyomja. Veszteségünk holtakban és sebe-

sültekben IS ember.

K ö V. E, T. 174. 1. K. d. g. i.—Gál hjáudor, Bemtói kiildv*-, Csík-

ból egy csapat élén, jan. 20-án ment át H á r o m s z é k b e. hol 3 na}

mnlva hirdeté, hogy átvette a parancsnokságot. (V. ö. d e c z. 2H!
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Febr. 5. Hétf.
B r a n y i 8 z k ó i ütközet. G o r g e i tábornok S c h 1 i c k

csapatainak az eperjesi iitr61 való elkergetéíe végett K o-

rotnokról G ii y o n ezredest küldi ki. Ez d. e. 9. órakor tá-

uiadja meg Deym vezérrnagyot, kinek hadereje mintán Kie-

sewetter rnagy is hozzá csatlakozott, 2 zászlóaljból, ' ,, lo-

vasszázadból és o ágyúból állott. A viadal leghevesebb íokra

hág a B r a n y i s z k ó hegyen kígyózó országút mellett, hol a

thuróczi és zólyomi zászlóaljak vakmer elszántsággal verik ki

állodásaikból az ellenséget. Végre az éj beálltával a császáriak

Eperjes felé elfutnak. Veszteségünk mintegy 150 ember holtak-

ban és sebesültekben, osztrákoké 3U0 ember és VJö fogoly.

^\int. 247. 1. Görg. I. 188. s köv. 1. K l a p. Nat. 1. Ití4—
1H8. 1. Szil. F. Férf. 126. I. F. Tört. 316. 1. Görgei e harcz elzmé-

nyeirl igy ir : ^A Branyiszkón átvezet ut tisztes^^éges nagyitások kö-

vetkeztében hegyi átjáró íPassj hírében állott, s azonfelül nyugotról

bevehetetlennek tartaték. 1> r a n y i s z k ó t megrohanni, akk<ir annyit

tett, mint a bikát szarván ragadni. De épen ez volt az, a mibe én kevés

zászlóalj kivételével inegbizhatatlan gyalogságomat végre valahára bele

vezetni akartam. — Guyon o;!ztályán-ik gyalogságát képezek : a 33.

honvédzászlóalj, melyet jan. 2 1-én W i n d s c h a c h t nál tökéletesen

szétvertek : a 13. honvédzászlóalj, mely a követkt z napon, midn a

S e 1 m e c- z röl elöiiyonnilni törekv C o 1 1 e r y ezredes bekerít osztályát

kellett volna megtámadnia, mihelyt az ellenséges vadászok lni kezdtek,

rögtön migtagadta a szolgálatot ; továbbá egy zászlóalj úgynevezett

utász, egy szakasz Önkéntes magyar vadász és két honvédzász-

lóalj, mely tizennégy nappal azeltt egészen faragatlan ujonczokból

HZ orszát; által Zólyomban állíttatott ki. A 33. és 13. zászlóaljak a

windschachti és selmeczi napok óta természetesen gyávaság hirében

állottak, és meg voltak érve a tizedelésre ; az iigynevezett utászok és a

mintegy 3 fbl álló magyar vadászok harczbau még ismeretlen meny-

nyiségek voltak, mivel nem állottak próbán ; a két utóbbi csapat tizen-

négynapos katonáitól pedig mit lehetett volna várni. A többi három

hadosztályban legalább volt egy-két már kipróbált zászlóalj. Azonban,

ha Braiiyiszkót ezek fogták volna megrohanni, ez a hadseregben csekély

sensatiót idézett volu;i el ; mert hiszen mindenki meg volt arról elöi'e is

gyzdve, hogy ezen egynehány zászlóalj az ellenséggel szemben min-

dig kitnen elvégzi kötelességét. St attól lehetett félni, hogy ha Bra-

nyiszkón a legjobb csapatok vivják ki a gyzedelmet, azon rögeszme

fog lábra kapni, mintha ezen kedvez eredményt csakis ezen zászlóal-
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jaktól lehetne várni. Ez a kevésbé biztos osztályokban a rendkiviil ve-

szélyes önbizalom-hiányt aunálinkább uieggyökereztettc volna, uiinél

elevenebb volt, még az utolszor szenvedett kudarczok emlékezete. A
megbízható csapatok ily módon számszerinti erejökböl vesztettek volna,

a meg nem bízhatók pedig erkölcsi érejökben semmit sem nyertek volna :

míg megfordítva ha ezen utóbbiak vívnak ki jelentékeny gyzelmet,

ennek az egész hadseregre nézve nagyobb önbizalom forrásává kell

vula válnia, melyhez mérve a gyzelem netalán számszerint nagyobb

áldozatait alig lehetett csak tekintetbe is venni. Ezért rendeltetett ki

Guyon osztálj'a egyedül az ellenségnek Branyiszkón lév állodásai

megtámadására, miközben a támogatására kirendelt balszárnyi osztály

Szépe s-V áraljára, K m e t y osztálya pedig a Hernád mentén

haladó útra volt kirendelve tüntetésekre. Aulich hadosztálya, mint ;i

hátvéd tartaléka, a Poprádvölgyben maradt, a fhadiszállás L csen
volt" ... Itt a tisztek febr. 5. és 6, közti éjen táiuznmlatságot rendez-

tek. Görgeinek azonban nem volt kedve a vigalomba menni, s otthonn

kincs várakozásban virasztá át az éjét, tépeldve sajáté s seregének sorsa

felett. Mögötte két napi távolban 6 ö t z, J a b 1 o n o w s k y és a tót

fólkel-csapat állottak, eltte pedig S c h 1 i c k egy megedzett t's bátor

hadsereg élén, mely, hogy Klapka által szorongattatik, eltte tudva

nem volt. Seregérc nézve a branyiszkói harczot ,.a lenni és nem lenni'

kérdésének tartá, nem is sejtvén, hogy a háta mögött álló császáriaknak

bátorságok, Schlicknek pedig ideje nincs ellene támadólag lépniök föl.

Éjfél után megkapja a jelentést a gyözelemi-öl, melynek következtében

eltte megnyílt az eperjes-kassai lít, s ezzel együtt a Debreczennel való

ö.sszeköttctés lehetségessé vált. — Deym serege i'omjait Eperjesen

Schulzig szedi föl, a ki nem érezvén magában elég ert Görgeivel sze:n-

beszállni, febr. (J-án reggel sietve oda hagyja -i várost melyet i

magyar vezér d. u. megszáll.

Urbáii alezredes, ki seregével Bukovinából u tibuczai

havasokon 22/" R. hidegben mászott át, Marosénybau a

vigyázatlan Koffler rnagyot egész örségével (3 század gya-

log, 44 lovas és 2 ágyú) együtt l)ekeriti s foglyul ejti.

Honv. 40. sz. Kv. E. T. 197. 1. K 1 a p. Nat. II. •>84. i.

Bem tábornok az útját elzárni akaró B a r t e 1 s alezre-

dest, a g y.-f e h á r v á r i rségbl, reggel Szász-Sebes eltt

megtámadja, s a város ellen az éjjeli öldöklés miatt felingeriilt

katonáit rohamnak ereszti. Aztán eltorlaszolja magát a város-

ban, s fáradt hadseregét pihenteti. Puchner altábornagy e

közben megérkezvén, d. u. 2— 7. óráig ágyuztatja a várost,
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mely több helyen felgyúl. Bem csak gyöngén viszonozza a lö-

véseket, s csupán akkor tesz egy kirontást, midn az ellenség

Szerdahely és Szász-Pián felé visszavonul támadó

helyzetébl, A nyugalomban eltöltött éj után másnap

Febr. (> Kedd

P u c h n c r a Szász-Sebesen minden felöl bekerített H e m
et fegyverletételre szólitja fel. De ez elutasitólag válaszol, s d. c.

10. óra tájon Czetz alezredest az oláh tábor szétverése czéljá-

ból a szászvárosi útra küldi ki, maga pedig személyesen

ágyufödözetre áll, s a mindenütt sarkában lév ellenséges nagy

ert ügyes elhelyezkedései és lövései által egész napon át ugy

feltartóztatja, hogy serege alkonyatra nagy obb baj nélkül meg-

érkezik Szászvároshoz, melyet az oláhoktól szuronynyal

elfoglaltat, s éjszakára megszáll.

Czctz Klap.-uálNat. 262— 2Ö5.1. K ö v. 176— 173.1. Közi.
31. 33. 3Z. H o n V. 43, sz, (a megadási felszólítás : febr. 5-én). Czetz
Bem 181 — 192. 1. S yj 1. F. Férf.'TO. 1. L e v. I. 1.59. 160. 1,

Csány uj kormánybiztos Erdély ben a fölkelk és

bujtogatok megfenyitésére büntettörvényszéket állit fel, a szé-

kelyekhez intézett kiáltványában pedig örömét fejezi ki, hogy

10 ezerén útban vannak, biztosítja ket, hogy a határri szol-

gálat el fog töröltetni.

Köv. E. T. 189. i. Mikor ueveztetetett ki Csáuy Beöthy Le-

lyére, kivel Bem nem rnkonszeuvezett, adatok hiányában kimutatni nem
tudom. Kvári szerint Csány febr. 1-én „lépett fel mint kormánybiz-

tos", o .szerint talán kineveztetése s Beöthy visszahivatása is ekkor

történt.

A T,-F ü r e d rl érkez A s b ó t h rnagy P o r o s z 1 ó ról

300 fnyi cs. lovasságot elkerget.

Közi. 22, sz. Asb. I. 12, 1,

Febr. 7 Szerda.

Bem tábornok S z á s z v ár o s o n P u c h n e r altábornagy

üldöz seregével korán reggel harczba bocsátkozik, miután
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e belyt a magyarhoui segélycsapatot, melyéit Keményt el

küldte volt (febr. 1.), bevárni szándékozók. A bihari lovasok

azonban mingyárt az ütközet elején megfutnak az ágyutUz elöl,

Bem nek löszere teljesen elfogy, s ágyni védelmezése közben

jobb kezén maga is sebet kap. Ekkor C z e t z alezredesnek

adja át a vezérséget, s maga személyesen P i s k i íelé siet, hol

a Déváról kiindult, de a polgármeneküluk töménytelen sze-

kerei által útjában feltartóztatott Kemény Farkas a magyar-

honi segélyhaddal (4—G ezer ember s 12 ágyú) elnyös állásban

várakozék. Czetz a számban megfogyott fös n^eggel nemsokára

szintén ide húzódik vissza, s az ellenség további feltartózta-

tását Keményre bizván, fáradt katonáit Déva ra vezeti.

L. a f e b 1-. 6 . S z á s z \- á v o s alá idézett k a t í ö k e t. —
A K ö z 1 ö n y hivatalos jeleutése Bein küzéi)SÖ ujjának ellövetését, s a

segélyhaddal való egyesülést febr. tí-ra teszi. E segély hadat a bács-

bánsá"'i seregbl Hrabovszky alezredes vezeté Déváig, hol B f ni

Beké parancsnoksága alá adja.

Febr. 8. Csütörtök

A képviselházban a rögtönitélö hadi s polgári

vegyes bíróságok szervezése tárgyaltatik. A t. javaslat szerint

ezen, a honvédelmi bizottmány által bárhol íelállitható, katonai és

polgári egyének felett dönt, ötagu bíróságok csupán halálra

itélendnek, mely az ítélet kimondása után, föllebbezés nélkül

3 óra alatt végrehajtandó. Ezen bíróságok ítélete alá tartozik

mindaz, a ki „a haza, annak alkotmánya, független állása s

területi épsége ellen valósággal fegyvert fog, vagy másokat ily

cselekvésre indít", mindaz, ki az ellenséggel czimborál, azt

czéljaiban elsegíti, rendeleteit, bár ellenállhatlanul kényszerítve

nincs, foganatosítja, kezébl hivatalt vállal el, túlnyomó ereje

röl s gyzelmeirl nagyított híreket kohol, mindaz, ki „az or-

szággylésnek nem engedelmeskedik" stb. — E javaslat lelett

febr. Ö. és 10-én folyik a vita, midn csekély módosítással meg-

ersíttetik. A bíróságok késbb „v é sz t ö r vény s zék e k"

neveit kapják.

Közi. 32. sz. A jav. még Hon v. 42. sz. és f? z i l.-nál F. Tövt.

302. K köv. 1. V. ö. Függ. III. 98. s köv. I. — Máj. 3-án elhatározza
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a ház, hogy a vésztörvényszékek it»'lcte alá tartozik azoknak vétkük is,

kik a törvényben megnevezett bntényeket a t. ezikk hozatilát tnejSf-

elözö idben követték el. Jun. 2(»-án azonban Vukovics elterjesz-

tésére a kormány megszünteti mindezen törvényszékeket , s Pesten

állit tel a honárulási bünvádak ellátására egy rögtönitélö vegyes bíró-

ságot. (Kesp. 4. sz. V. ö. G ö r g. II. l'iH. 1.).

E s z t e r li á z y Pál rnagy a komáromi rség egy részé-

vel E r 8 e k-U j v á r on N e u s t a d t e r tábornok túlnyomó erej

dandárát regg "li H. urakor véletlenül megrohanja, a kezdetben

gyztes honvédek azonban a város utczáiról heves viadal után

kiveretvén , visszahúzódnak.

W i n t. 220. 1. Elözö nap a várbeliek G u 1 1 a felöl Eperjest
rohanják meg, s az ottani meglepett örséget mind egy szálig elfogják.

A G ö 11 c z- és R u s z k á r ó 1 induló Klapka ezredes

(Dessewffy-osztály) H i d a s-N é m e t h i nél S c h 1 i c k tábornok

utóhadát ( Fiedler-dandár) a Hernád bal partjáról elszoritja.

A honvédek az ég hidon keresztül rohanva Kassa felé kergetik

elleneiket. A b a u j i önkéntesek.

Klap. Nat. I 225 — 229. 1. Közi. 26. sz. Wiut. 2.50. 1.

Ezután történt a két tz közé jntott Schlick menekülése következ-

képen. D e m b i u a k i kezéhez vévén a fvezérséget (1. jan. 29.) intéz-

kedéseivel mingyárt az els napokban elárulá, hogy nála kevés van

abból, a mit vezéri belátás és tapintatnak neveznek. Klapka tehát, saját

eladása szerint, febr. 0-án este Szerencsen felkereste, s kijelenté

neki, hogy tervébe bele nem nyugodhatik, hogy nekik G ö r g e i támo-

gatására és Schlick üldözésére kell sietuök stb. Végre „meglehets

heves szóváltás'^ után a fvezér megengedi Klapkának, hogy hadteste

^/j-dával az ellenséget üldözhesse. Febr. 8-án Klapka elcsapatai H.-

Némethiben, Görgei Eperjesen, Schlick pedig közbül Kassán
és Budám éren állott. Febr. 9-én Klapka elcsapatai Szina eltt

vesznek állodást, (fereje a Hernádtól egy napi járásra volt), elhatározva

lévén, akkor kezdeni meg a támadást, midn Görgei ágyúi Kassa felöl

megszólalnak. Görgei azonban Klapka terveirl elre nem volt értesítve.

-Miután Branyiszkótól gyorsan visszahúzódott az ellenség, innen azt kö-

vetkeztéié, hogy Schlick Götz és Jablonowsky val akar egyesülni

a b e 1 1 a-h á m o s-k 1 u k n ó i vonalon, ennélfogva febi*. 7-én K m e t y
osztályát a Hernád mentén hagyta, Aulichot aszepesváralja-
eperjesi út közepére küldte, fhadiszállását pedig a Pillér osztályá-

val Eperjesre tette át. Azonban még azon este értesül kémei utján,

hogy Kassáról Eperjes felé ers csapatok közelgetnek, éjszaka tehát
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Aulichot szintén Eperjesre s;íólitja, Kmetynek pedig reiulcletliu adja,

hogy Hámoron és Bellán át nyoiimljon elöro Kassának, s a hol

találja támadja meg komolyan az ellenséget. Viradat után uj meglepe-

tés éri a magyar vezért, azt a hirt vévén, hogy az ellenség J. c m e s nél

a k a s s a-e p e r j e s i utón a hidat szétrombolta, egyszersmint, hogy
Klapka közel jár Schlickliez. Görgei ekkor intézkedéseket tesz, hogy
azonnal Kassára nyomuljon, de hidászainak kevés gyakorlottsága s

hiányos készületei folytán nem remélvén a 1 e ni e s i átjárást gyorsan

helyreállíthatni, Aulich nak azon utasítást adja, hogy a T a r c z a

bal partján F e 1 s ö-O 1 c s á r i g haladjon elre, hol a vizén kész átjárás

vau, maga pedig Guyon és Pillér hadosztályaikkal a postaúton nyo-

mul eló're, s Pillérnek kötelességévé teszi St-ldicket Aulich nélkül is meg-

támadnia, figyelmeztetve lévén B a y e r által, hogy az ellenség hihetleg

T r n a í'elé W i u d i s c h-G r ii t z-czel egyesülni készül. Azonban a

lem esi hid oly lassan készült, hogy Görgei elcsapatai esak aug.

10-én reggel vonultak be Kassára, Iionnan az ellenség, Sepsi és

Torna felé febr. 8. és 9. éjén csakugyan elhúzódott. Egyidejleg

Klapka csatárai is megszállják a várost, hol a két vezér Sihlick üldözése

tervét febr. 10-én este közösen megállapitja. E szerint febr. 11-én Klap-

ka fereje oly közel ny mul az ellenséghez, hogy azt 12. vagy 13-áii

megtámadhassa s szét.szórhabsa, Görgei pedig Schlicknek Götz és Jab-

lonowskyval való egyesülését fogja meggátolni, s aztán ez utóbbiakat

megtámadni. Azonban febr. 1 1-én parancs érkezik D e m b i n s k i tol,

hogy Klapka rögtön vonuljon vissza Miskolczra. Schlick üldözése ekként

magára Görgeire maradt, ki a Pillér-osztályt még azon nap a menekül
ellenség nyomába rendeli, a nélkül, hogy Götz és .Jablonowsky ellen

szándékolt tervével fölhagyna. (L. tuv. febr. 13).

Aradi ütközet. A T h o d o r o v i c tábornoktól kUldött

szerb fölkelk s az ezekkel egyesült temesvári osztrákok

( G 1 Ji s e r altábornagy) reggeli 7. órakor Ü j-A r a d r ó 1 0-Arad-

ra ágyúzást kezdenek. G á 1 Miklós ezredes derékhadával

fogja fel, s viszonozza a támadást, azonban déltájon az ellen-

séges röppentyk a 3Iaros jegén áthozatván, s a magyar sereg

háta mögött néhány löszerkocsi fellobbanván, a város védel-

mezi rendetlen szaladásnak erednek, midn Ó-Aradot meg-

szállja és rabolni kezdi az ellenség. G á 1 tökéletesen lemondván

minden reményrl, serege mindkét szárnyához is visszavonulási

parancsot küld. De a jobbszárnyon lév Asztalos százados

(29. zászlóalj) B o c z k ó Dániel kormánybiztostól buzdittatván,

a városból kimenekült lakosokkal kezet fogva d. u. 2. órakor a

vezér parancsa ellenére is visszarohan az elhagyott városba, a



rablásban elfoglalt szerbeket és a meglepett osztrákokat elszán-

tan megtámadja, s miután soraikban nagy öldöklést vitt véghez,

a líi-szer nagyobb számú ellenséget a Maroson át szorítja. A
lelki erejét veszített Gál csak ekkor (estéj eszmél futásából.

Veszteségünk ÍOO, az ellenségnél mintegy ezer ember holtakban

és sebesültekben.

Klap. Nat. II. lóit— 160. 1. Kzl. 26. sz. Függ. II. 335.

336. 1, Szil. F. Tört. 306. 1. íxláser másnap visszaindult Temesvárra,

febr. 13-án azonban ujia Aradon volt, mindkét izben élelmi és lszere-

ket hozván magával. Gált, ki febr. 3. és 4-én nyitotta meg az els zár-

vonalat, febr. 26-án Kiss Pál alezredes váltotta fel a zárlat parancs-

nokságban. (H n V. 60. sz). A tökéletes zárlat nem elbb mint ápril

7-éíi létesült, midn Vécsey veszi át a vezérséget K i s s ti, s Uj-

Aradot ismét örséggel rakja meg. Támadás azonban a vár ellen nem

tétetett, miután azt mindkét zárlatparan>suok éhséggel akarta hódo-

latra kényszeríteni. Berger hadereje volt ekkor 1,510 ember és 46 ló,

2 hónapi élelemmel. April óta igen szorongatott helyzetben volt a vár,

melynek leirása : F e 1 d z. 248 s köv. 1.

H e y d t e cs. tábornok Szilágyi alezredest M e d g y e s-

röl elveri. Estére kivilágítás a gyznek. Másnap a császáriakat

a Vízakna ról hátráló Z s u r m a y öraagy veri ki a városból,

s a polgármester eltt kijelenti, hogy neki kivilágításra nem

lesz .szüksége, hanem fizesse le a város azt a 2 ezer forintot,

mibe a tegnapi ünnepély került. Ezen eset után késbb ismét

be akart vonulni H e y d t e Medgyesre, azonban a Stadthahn

elébe állva kinyilatkoztatá, hogy ha a várost elfoglalni akarják

az osztrákok, hozzanak nagyobb ert, hogy azt állandóan meg-

védhessék, mert annak nincs kedve minden nap 2 ezer forint

kivilágítási dijt fizetni. S Heydte kivül maradt a városon.

Közi. 30. sz. H n v. 44. sz. K v. E. T. 187. 1.

Puchner altábornagy elhada P is kinél a hid ellen

nyomul, s Kemény Farkast megtámadja, ki a túlnyomó er
ellenében B e m ti segélyt kér. Ekkor C z e t z alezredes indul

a S z t r i g y felé, megérkeztekor azonban a magyar ágyuk s a

11. zászlóalj már visszaverték az ellenséget. Czetz Szent-

Andrásra és Dédács felé helyezi el csapatait. Másnap
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Febr. M Péntek.

Piskii csata. Reggeli S. órakor Puchuer (Ilozer

ember s 40 ágyú) a jobi) partról ágyiiztatiii kezd a hidtó ellen,

miközben föerejct Bem táborával (7,700 ember éb 2S ágyú)

szemben a piskii magaslatokon helyezi el, jobbszárnyával, hol

lovassí'tga állott, a Maros bal partjára támaszkodván. Egy órai

ágyúzás után az ellenség rohamot intéz a bid ellen, de a mely

visszaveretili. Ekkor a 11. zászlóalj keresztül hatol a tíztrigyen

s két ellenséges ágyút hatalmába kerit, de meg visszaveretik.

A honvédek s az ellenséges kíizép gyalogjai egyszerre érkeznek

a folyóhoz. Ez utóbbiak fehér kendt lobogtatva fegyveresen

sietnek elre, a hiszékeny magyaroktól barátságosan fogadtatva.

A ravaszság azonban csakhamar kiderülvén, a mieink kézi tusában

igyekeznek leverni ellenségeiket, s ckkép a bid birtokában ma-

radni. E válságos perczben (d. e. 1 1 . óra) érkezik Déváról fris

csapatokkal C z e t z. Látva a 11. zászlóalj, a Mátyás huszárok

és a Bianchi-gyalogok csodálatosan bonyolult harczát a íSztrigy

felett, hogy a zavarnak véget vessen, az ágyuknak és a Máiiássy-

zászlóaljuak a hid ellen tüzelést parancsol. Mire Bem a harcz

színhelyére érkezik, már vissza vannak nyomva az osztrákok,

kiknek nyomába Czetz a jobb partra ágyukat, majd gyalog és

lovas csapatokat rendel. Azonban a harczi koczka lordul. D. u.

4. órakor a bihari lovas nemzetrök példájára az egész honvéd

lovasság megdl ; erre a hidon keresztül minden vad futásnak

ered. Üe az el'>relátó Czetz s a bajnok lelk Bethlen Gerg jly

megállitják a futó magyarokat ép ugy, mint az üldöz osztrák

csapatot is. Alkonyatkor Bem már uj rohamra vezetheti reudbe-

szedett katonáit, minek következése lön, hogy a meglepett s

lszerben hiányt látó császáriak teljesen visszaveretnek. Veszte-

ségünk 700 ember sebesültekben és holtakban (ez utóbbiak

közt Horváth Miklós huszár százados;, az osztrákoké mintegy

2 ezer ember (ezek közt L o s e n a u ezredes), 3 ágyú s néhány

száz fogoly.

Czetz Klap.-nál Nat. II. 2tjy— -27.5 1. K ö v. E. T. 17y s köv.

1. H n V. 44. 47. 48. sz. (két tudósitás Kiss Sáudor öniagy íollából,

mely szerint veszteségünk 60 halott s "200 sebesült, az rUeiiáéi:^..' 300



49

halott s 8öO sebesült). Czc tz Betn's 199—210. 1. R ü s t. l. 245

—

24G. 1. Szil, F. Tört. 307. 318. 1. F. Férf. 70. 1. Uj. I s m. III. 101.

1. V a h. 11. 137—139. 1. (a csata térrajzával).

Febr. 10. Szombat.

Bem tábornok elühada S z á s z-S e b e s rol elveri a császá-

riakat, este 10. órakor pedig Alvinczen aStutterheim
dandárát lepi meg, mely a gy.-feh ér vári várba kergettetik.

I. h. Közi. 33. sz.

Madarász József a képviselház ban interpellálja

a honvédelmi bizottmányt, hogy magáévá teszi-e a Közlön y-

beu Jókai aláírással megjelent nebány békülékeny czikk

szellemét ? N y áry Pál erre kijelenti, hogy a hivatalos lapot a

kormány egyik tagja, t. i. Jósika Miklós minden nap átnézi,

s hogy ennélfogva a kérdéses czikk is a kormány átnézésével

jelent meg. A ház többsége azonban c felelettel megelégedve

nem lévén, a tárgy harmad nap is újra felvétetik, mely alkalom-

mal Kossuth eladja, hogy a kormány ugyan megbízta J ó-

8 i k á t a hivatalos lap czikkei elleges átnézésével, de Jósika

ezt gyakorlatiatlan dolognak nyilvánitá, s megbízatásának

azzal tett eleget, hogy azok elébe, kik a Közlönyt dolgozataik-

kal ellátják, néhány, szem eltt tartandó, átalános utasítást adott

a kormány és az országgylési többség politikájának szellemé-

ben. Ez utasitá'öok közt van, hogy a kormány czélja az ellenséget

legyzni, a hont megmenteni, az 1848. törvényeket fenntartani s

érvényesíteni, és kikerülni mindent, a mi szakadást okozhatna stb.

Elre tehát Jósika nem nézte át a czikkeket. s azok a honvé-

delmi bizottmány elleges tudomása nélkül jelentek meg. Egyéb-

iránt, ha a haza a !;ormány politkáját akarja tudni e részben,

kijelenti Kossuth, hogy „nékünk, kik a haza védelmi terén

állunk, csak kett lehet feladatunk, t, i, óvakodni attól, hogy

a jelen körülmények vontatókötelére akarjuk vonni a jövt,

melyet nem ismerünk, hanem védelmezni a hazát akképen,

hogy Magyarország dolgai becsületes kiegyenlítésének semmiféle

útja bevágva ne legyen, hogy a nemzet, bölcsesége és a körül-

Szeremlei. Masyaroi. linmikaja. il. í
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menyek szerint akként intézhesse el dolgait, mint legjobb és

legtanácsosabb" stb.

A beszedek S z i l.-nál F. Tcht. 308—314. 1. (?s H o n v. 44. sz.

Febr. 11. Vasáruai).

W i n d i s e h-G r a t z cs. fvezér B u d á u kelt kiáltványa

szerint „megelégedéssel" látja miudeufelé „jó sikerét"' nov. 1 3.

és decz. 13. csendre szólitó iratainak. „Csupán egyes gyalázatos

zavargók által elbolouditott helységek kisérlgetik még a szüksé-

ges csendet és rendet Kossuth féle felhívások, parancsok és

határozatok terjesztésével háborgatni." De ezennel tudtul ada-

tik, hogy a ki a d e b r e c z e n i ..felforgató párt".tal tart, vagy

a kinél valami Kossuthféle felhívás, levél, irás, újság stb.

találtatik, vagy a melyik postamester ilyeneket szállit, mint í'öl-

ségsértö fog büntettetni a kat. parancsnokok által, kiknek a cs.

fvezér ..jus gladii"-t is adott. Végezetre intetnek a fvárosi s

különösen az ó-b uda i zsidók, mint a kik a „lázadók" részére

tudósításokat hordanak, élelmiszereket szállítanak, és azoknak

állítólagos gyzelmeirl hircket terjesztenek , hogy minden

efféle mködésekkel felhagyjanak, különben mindenik zsidóért,

mely a fenn emiitett vétség miatt hadi- vagy rögtöntörvényszékileg

elitéltetik, azon zsidóközség, melyhez tartozik, 20 ezer pfrt-ot

fog büntetésbe fizetni.

A kiáltv. S u Qi m 1. 44. 1.

T h d r v i c osztrák szerb vezér U j-S z e g e d e t el-

foglalja, s a Tiszán át Szegedet ágyuztatja. Hadik
ezredes nemzetrei azonban nemsokára szuronyt ragadva nyo-

mulnak át a Tisza jegén, s az ellenséget Szr égre vissza-

nyomják. Semsei, Gombás és Fischer. Veszteségünk

holtakban és sebesültekben 60 ember, az ellenségé több száz.

K 1 a p. Nat. II. 93.1. K ö z 1. 29. sz. Hon v. 50. sz.

A szerb felkelk tábora Z o m b o r t megszállja, miután

onnan Ne megyei rnagy 3 ezer önkéntesbl és 8 ágyúból

álló csapatával az ütközetet kerülve elvonult.

Közi. 39. sz.
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Febr. 12. Hétf.

Mészáros hadügyminiszter a G ö r g e i tábornok vezér-

lete alatt lév feldunai hadsereget „16. m. k. hadosztály"
vagyis 7. hadtest név alatt D e m b i n s k i tábornok fparancs-

noksága alá rendeli, ki aztán az összes magyar hadert ujonnau

osztja be. V. ö. j a n. 29.

G örg. I. 207. 209. 1. KI ap. Nat. I. 234. 1. V. ö. S z i 1. Forr.

Férf. 35. 1. A különböz seregek, mint megannyi hadtestek, ezután a

következ számokat nyerték : Klapka 1., P erezel 2., Damja-
n i c s és V é c s e y 3., H a d i k 4., G á I Miklós 5., Bem 6., G ö r g e i

7., Komárom ^., Pété r-V árad, B e z e r é d i ezredes osztályával

i'gjiitt 9-ik. Ezek közül az uj fvezér kezében az 1. 2. 3. és 7. had-

testek parancsnoksága egyesült. A kormány fentebbi rendelete egyéb-

iránt a feldunai hadseregben igen rósz vért csinált. Görgei annyira

megtudta nyerni e hadsereg tisztei bizodalmát s ragaszkodását, s váczi

kiáltványaiban a r-'-gibb hadfiak, kik o táborban legnagyobb számmal

voltak, gondolkodásmódjához annyira alkalmazta magát, hogy ezek ö

benne látták a kapcsot, mely ket a nemzeti párthoz fzi, s a jelesebb

tisztek már ellegesen ismételve kinyilatkoztatták, hogy csupán addig

vesznek résxt harczunkban, mig Görgei köztük marad, s ismert elveit

a honvédelmi bizotmáuynj-al szemben is érvényesíteni fogja. A vezér

tekintélye és befolyása különösen nagygyá ntt az utóbbi hó alatt,

midn Görgei a kormánytól egészen függetlenül, mint egy diktátor,

parancsnokolt hadseregéében, tiszteket nevezett ki és csapott el, vignl-

makat rendezett, arany- és ezüsttel fizetett, s kénye-kedve szerint szabta

meg hadmüködései irányát, melyeknek nagy eredménye utoljára is az

lett, hogy seregét megmentette, s az ellenséges feröt Debreczen löl

távol tartotta. A tisztek tehát egyátalábau nem vették közönyösen,

hogy d vezér, ki nekik szemökíénye, ki 1 árom hónapon át már az or-

szág föerejének volt parancsnoka, egy idegennek alárendeltetik, s hogy

1 5— 16 ezer fnyi hadseregük egyszeren -16. hadosztál y'^-uak

nyilvánittatik, annyival kevésbé, mert azt, a kinek javára e megaláztatás

czéloztaték, t. i. az uj fvezért legfeljebb csupán nevérl ismerték, de

hadvezéri képességérl nem, st ezt els föllépése után i^l. febr. 8.)^

melynélfogva Klapkát sEerintük a legalkalmatlanabb idben s kéz-

zelfogható ügyetlenséggel rendelte vis-za Miskolczra, azonnal

kétségbe is vonták. Tanácskozások és izgatások folytak tehát GÖrgei

táborában a hadügyminiszter rendelete fölött, melyet hire néhány nap-

pal megelzött, s azoknak eredménye az ln. hogy három hadosztály-

a miniszteri parancs ellen s Görgei önálló parancsnoksága mellett nyi-

latkozott, st a Kmety hadosztálya föltétlen engedelmességét jelenté

4*
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a bálványozott vezér eltt még azon esetre is, ha D e b r e c z e u ellen

vezettetnék. Gorgei azonban, bár az alárendelés öt is sértette, meglévén

gyzdve arról, bogy lemondása a régibb tisztek tömeges visszalépését,

8 ezzel a sereg felbomlását vonná maga után, elhatározta, hogy enge-

delmeskedni fog a kormánynak, s tiszteitl is hasonlót követelt, mi

czélból febr. 14-én Kassán egy ide vonatkozó napiparancsot (1. e.

Görg. I. 209. l.) adott ki, melyben megkívánja a hadseregtl, hogy ,,a

látszólagos megalázást" fogadja oly közönyösen, mint ö. Ekkép a további

ellenszegülési kedvet egyszerre elfojtotta. Mészáros azonban, az elz-

ményekrl semmit sem tudva, a mint a napiparancs értésére esett, szem-

rehányásokat tett érte Görg.inek, mintha a kormány ellen lázongást

akarna elidézni. — Dembinski pedig megparancsolja Görgeinek, bogy

a Götz és Jablonowsky ellenvaló terveivel felhagyván, seregével együtt

azonnal induljon Miskolczra. (V. ö. j a n. "22).

A S z e p c s-V áralja ról érkez P o 1 1 ezredes M a r g i t-

falunál Szepesmegyé ben a magyar csapatokat több órai

harcz ntán kiveri állodásaikból.

Wi nt. 264. 1. (A nap, 12. és 13. közt ingadozik).

A magyar kormány Batthyány Kázmért Bács-, Csong-

rád- és Pestmegyébe, Kis-Kunságba, Szeged és Zombor vidékére

teljhatalmú kormánybiztosnak nevezi ki.

Közi. 28. sz.

Kossuth képviselházi beszédét 1. f e b r. IQ-

Febr. 13. Kedd.

S p 1 é n y i magyar követ T u r i n ban a szárdiniai
követkamrának a magyar nemzet Európa népéhez szóló nyilat-

kozmányát egy jegyzék kíséretében benyújtja, melyszeriut

„meg van gyzdve arról, hogy a nemes szárdiniai nemzet tisz-

telt képviseli szintúgy mint kormánya, ezen okirat hisztóriai és

jogi adatainak nyomán pártolni fogják Magyarország elsajátít-

hatlan jogait, s ezen tettökkel oly szövetséget hoznak létre

Magyar- és Olaszország közt, mely alapja leend hatalmuk és

jöv nagyságuknak" stb. A kamra a magyar követnek tudtára

adatja „legmelegebb rokonszenvét", s azon óhajtását, bár mi-
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nélelöbb szoros szövetség kötné egymáshoz a két nemzetet. V.

ö. decz. 2J.

A j,L ii C o n s t i t. 1 1 a 1 i a n a" iiyonián Közi. és H o n v

.

84. sz. E szövetség érvényesítésére nem jutott idö, mert miután K á-

r 1 y-A 1 b e r t legyzetett (N o v a r a 1840. márcz. 20. j R a d e c z k y
békét kötött a szard királylyal, s ez hazánkkal minden összeköttetését

félbeszakitá. Splényi ekkor elhagyta Turint, s hazája érdekei elmozdí-

tása végett Konstanczinápolyba utazott.

Hadik ezredes s szeged vidéki hadparancsnok T h o-

d r V 1 c tábornok szerbjeit Szöregen megtámadja, mi köz-

ben aVásáksaS. zászlóalj honvédéi F o r g e t és I g m á n d y
rnagyok vezetése alatt rohanják meg az égö falut, honnan ma-

kacs védelem után S z e u t-I v á n y és D e s z k felé verik ki az

ellenséget. Veszteségünk mintegy 100 ember holtakban és sebe-

sültekben, a szerbeké több.

Klap. Nat II. 93. 1. Közi. 29.30. 33. (zavaros s részben

egymásnak ellenmondó tudósitások, melyek egyike olv. Szil -nál is F.

Tört. 306. 1.).

Hrabovszky százados, a p é t e r v á r a d i rségbl,

Palánkán a szerbek sánczait megtámadja és elfoglalja.

Est e-gyalogok. P a 1 á n k a felgyujtatik.

Közi. 72. sz. Klap. Nat. 11. 104. I.

Pillér ezredes G ö r g e i tábornok egyik hadosztályával

D e y m vezérrnagyot (S c h 1 i c k utóhadaj S z é n nél Torna-

megyében utolérvén, hajnalban véletlenül megtámadja, s vad

futásba bonyolítja. Deym vesztesége 160 ember holtakban és

sebesültekben.

Görg. I. 204. 1. Klap. Nat. I. 232. 1. V. ö. febr. 8. jegyz.

Dembiuski tábornok s fvezér a Beje felé húzódó

S c h 1 i e k cs. tábornok zömét (K r i e g e r n-dandár) Tornai-
jánál a K a z i n c z y osztálylyal d. u. megtámadja. Hosszas

eredménytelen ágyúzás után a magyar balszárny hártanyoma-

tik. Schlick ekkor üldözéshez lát, de a honvédektl visszaveretik,
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mire azonban Deymot segítségül nyeri, akkorára Dembinski

már visszarendeli P u t n o k r a csapatait.

Küst. I. 229. 1. Klap. Nat. I. 233. 1. G ö r g. I. 21(5. 217.

"NV int. 232. 1. Dembinski helyesen gondolta azt, hogy Schlicket nem

Kassán, hol meg állani nem fog, hanem Tornaiján lehet elfogni és

megsemmisíteni, s e czélból rendelte vissza Klapkát Kassáról
(l. febr. 8.). Azonban midn Tornaijánál febr. 13-án mégis csak a Ka-

zinczy gjöngc osztályával intéz támadást, mit ezeltt pár nappal Klapka

vií^szahivása nélkül is sokkal alkalmasabb idben megtehetett volna, s

midn Kazinczy visszahuzása után Klapkát, ki Putnoknál tétlenül állott,

nem elre, hanem Miskolczra hátra rendeli : kétségbe vonhatatlanul el-

árulta, lu^gy terve kiviteléhez sem kell elhatározottsága nem volt, sem

n legjobb idt fel nem használta. Schlick ekkép annyi fölényt nyer,

hogy végre Dembiuskinek kellett félnie, hogy mogtámadtatik. minek

következtében Guyon és Pöltenberg osztályát Sajó-Szent-
Péterre, Aulichét Szikszóra rendeli, hogy Schlicket vissza-

verhesse, s mhidczen utóbbi osztályoknak reggeltl estig harczi rendben,

éhen szomjan kellett vái-akozniok állodásaikban. Schlicknek az )nban

es/e ágában sem volt a támadás, s kellemesen érezte magát, midn febr.

15-én minden háborgatás nélkül megszállta lí i m a s z o m b a t h ot, s

ott magát W i n d i s c h-G r ;i t z csapataival összeköttetésbe tehette.

Febr. 14. Szerda.

Eszék vára É d e r ezredes parancsnoksága alatt T r e-

bersburg vezérrnagy s zúrlatparaucsnoknak a tegnapi

egyezmény értelmében, melyszerint az rség (4,500 ember)

fegyvereit lerakván, kötelezi magát 4 hónapig nem harczolni a

császáriak ellen, megadja magát. V. ö. j a n. 30.

W i n t. 257. 1. Függ. n. 325. 1. F r e y. lí. 234. 1. Uj. Ism.

III. 141. 1.

U r b á n alezredes R i c z k ó ezredest, a B u k o v i n a felé

rendelt íigyel-hád vezérét Király-Némethiben d. e. 10.

órakor megtámadja, s barmadszori támadásra megveri. Maga

Riczkó golyótól találva elesik, serege pedig, mely a holtakon és

sebesülteken kivtil 253 foglyot és 3 ágyút vesztett, D é z s r e s

Kolozsvárra húzódik.

Czetz Bems 217. 1. K 1 a p.-nál Nat. II. 285. 1. K v. E. T.

194. 1. (a nap, febr. 18., hibásnak látszik, a mennyiben Czetz szerint



Bem Medgyesen hirét vévéu a veszteségnek, már 17-én útban volt

Beszterczevidék felé). Függ. II, 3 65. 1. (nap nélkül: febr. 16. eltt).

Febr. lí>. Péntek.

D c r r a rnagy Horgosról Csongrád megyében a

támadó szerb csapatokat visszaveri.

Közi. 39. sz. (hiv. jel.). K 1 a p. Nat. II. 93. 1. (D e r r a helyett

Bene alezredest s nemzetörparancsnokot említi).

Febr. 18. Vasárnap.

Klapka ezredes s hadtestparancsnok D e s s e w ff y ez-

redessel C 1 1 r e d cs. ezredes lovasait (2 század, C o u d e n-

have rnagy alatt) Kompoltou Hevesmegyében reggeli 5.

órakor véletlenül megtámadtatja. A vértesek rövid heves viadal

után B á 1-P ü s p ö k i re veretnek. Veszteségünk 4 sebesült, az

osztrákoké 45 halott s ugyanannyi fogoly.

K 1 a p. Nat. I. 240. 1. Közi. s ennek hiv. jelentése még H o n v.

50. sz. Görg. I. 220 1. Wint. 260. l.

Febr. 19. Hétf.

Hrabovszky százados a péterváradi rségbl
Ki s z á c s nál Bácsmegyében a támadó szerbeket kemény tusá-

ban visszaveri, s tlük egy ágyút elfoglal.

Közi. 7 2. sz. K lap. Nat. II. 104. 1.

Febr. 22. Csütörtök.

Dembinski ésGörgei els találkozásuk M i s k o 1-

c z n. Dembinski ingerülten fogadja alvezérét, miután ez, el-

fordult esetbl alkalmat véve, elz nap irásilag fejtegeté Dem-

binski eltt, hogy min hátrányok származhatnak fegyvereinkre

onnét, ha a fvezér a hadtestparancsnokok kikerülésével egye-

nesen az egyes hadosztályokhoz küldi parancsait, holott a had-

testparancsnok kötelessége csapatait harczképes állapotban

tartani. A fvezér Görgei sorait szemrehányásoknak tekintvén
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hevesen utasítja vissza, s majd legnagyobb felindulások közt

vádolja Görgeit, a miért rendeleteit nem teljesítette. Görgei

szóhoz jutván, hideg vérrel válaszolja, hogy a fvezér minden

rendeleteit teljesité. Dembinski ingerültsége azonban folyvást

tart, párbajt emleget, s Görgeit tanácsai követésére inti.

Görgei ekkor sért gúnynyal válaszol, s a t a n á c s okát vissza

utasítja.

Görg. I. 213—215. 1. lí ü s t. I. 255—258. 1. V. ö. S z i 1. F.

Férf. 17.1. Dembinski ezen els föllépése után, melyet még a szelid

lelk Klapka is pbrutal"-nak mond, Görgei harmadnapra Mezcí-Kövesdeu

ismét fölkeresi elöljáróját, ki eziittal már sokkal több jóindulatot mutat

irányában. Midazáltal Görgeiben ers gyökeret ver azon nyugtalanító

gyanú, hogy a fvezér az egy ugyanazon hadtesthez tartozó hadosz-

tályokat azért szakgatja és különíti el egjmástól. hogy a hadtestpa-

rancsnokok befolyását és önállását megrontsa, miután pedig Dembinski

az élelmezést tüzetesen nem vonta intézkedései körébe, sem sokat

gondolt azzal, minek elmaradhatatlan következményei lön, hogy a csa-

patok a nélkülözések okát a megváltozott viszonyokban s az uj fvezér-

ben Dembinskiben keresték, kihez ket GÖrgei is utasitá panaszaikkal.

Bem tábornok a székelyeket a beszterczevidéki
gyarmatosításra hivja fel, s e végett a 24—40 éves egyéneket,

kiknek a telepedéshez kedvök van, Maró s-V á s á r h e 1 y r e

gyülekezni szólítja.

Közi. 46. sz. (a felhívás). K ö v. E. T. 194. 1. A székelyeknek

legkisebb kedvök sem volt ezen különben is békés idkre való válla-

lathoz.

Febr. 23. Péntek

W i n d i s c h-G r a t z altábornagy s cs. biztos „a D e b r e-

c zen be futott lázadók" által kibocsátott 30 és 15 pkr-ros

pénzjegyeket érvényteleneknek nyilvánítja, s azoknak elfoga-

dását a közpénztáraknál és magán forgalomban eltiltja. V. ö-

j an. 3. m á r ez. 2.

A kiáltv. S a m m 1. 4 7.1.
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Febr. 24. Szombat.

Klapka ezredes M á r i á s s y hadosztályával S c h 1 i c k

cs. táboruokot (Schulzig hadosztálya) reggeli 4. óratájon

Péter vásárán Heves megyében megtámadja, azonban

szerencsétlenül, mert, miután Máriássyc D e m b i n s k i fvezér

ellenrendelete miatt uj csapatokkal idejében kellleg nem tá-

mogathatá, a kezdetben gyztes honvédek S i r o k r a vissza-

veretnek.

Klap. Nat. I. 244. 1. G ö r g. I. 220.1. Rüst. I. 265. 1. Dein-

binski nem helyesli* Klapka támadását, mert saját támadótervét az

ellenség eltt nem akarta ekkép id eltt elárulni. Számítása ugyanis az

volt, hogy a támadást S z o ' n o k nál a 3. hadtest kezdje meg, s a

föevö Füred tájáról csak ekkor nyomuljon elre Pest felé. Úgyde

Damjanicsmég ekkor Szentes körül volt, s emiatt Fürednél

Dembinski is csendben akart maradni. A febr. 26. és 27. harczok

ugyanezen oknálfogva estek kivül a fvezér tervein, mely m'att oly

kegyetlenül élczeldik rajta Görgei.

A C z i b a k h á z á ról kiindult V é c s e y tábornok 1 1 i n-

g e r cs. vezérrnagy dandárát reggeli 8. órakor V a r s á n y
nev pusztán megtámadja. D. e. 10. órakor két ellenséges zász-

lóalj a hidat ostromolja. Siker nélkül. L e i n i n g e n rnagy

foglyul esik, de ismét kiszabadul. M e s t e r h á z y rnagy. A
császáriak vesztesége 10 halott és 11 sebesült.

Közi. 39. sz. Szil. F. Tört. 319. 1. W i n t. 258.1. Klap.
Nat. I. 249, 1. (hibás nap : febr. 21.)

Bozó rnagy Uj-Vid ékrl elnyomulván, Futakon
a várost megszálló szerbek ellen harczol, kiket túlnyomó erejök

daczára az utczákból véres öldöklés után kiver. Péter fi szá-

zados. Veszteség szerb részen több száz halott s 2 ágyú.

Közi. 72. sz. Klap. Nat. II. 104. 1.

Febr. 25. Vasárnap.

Egy oláh küldöttség Ollmütz ben a Fölség „igaz-

6ágszercteté"-töl 8 pontban foglalt kérelem megadásaért ese-
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dezik, a románok, miut „legrégibb s negyedfél millió lelket

számláló nagy nemzet", nevében, mint a mely nemzet a magya-

roktól való különszakadását s a dynasztiához és bécsi kormány-

hoz való állhatatos ragaszkodását tettekkel bizonyította be, s

azzal íizcttc meg, hogy máris tObb száz falvai felgyújtattak, s

tübb miut 10 ezer vérei legyilkoltattak. A pontok ezek :

1) A birodalombcli minden, románok egyetlen egy önálló nem-

zetté cgyesíttesseuek, s 2) politikai és egyházi ügyeikben ön-

álló külön kormányt kapjanak, 3) mi czélból, hogy magukat

szervezhessék, minélelöbb egy nagy congressusra gyjtessenek

össze, 4) a románokat érdekl ügyekben a nemzeti nyelv hasz-

náltassék, 5) évenkint nemzeti gylés tartassék, G) az osztrák

birodalmi gylésen a románok is képviselve legyenek népiségi

számarányban, 7) az osztrák minisztériumban külön nemzeti

„ közegük'' legyen, 8) a Fölség vegye fel a „Románok nagy
hcrczege" czimét is. — A fejedelem e kérelmek átnyujtása-

kor „hálával ismeri el" a románok által hozott nehéz áldoza-

tokat, s a kérelem pontjait „szoros megfontolás" alá venni

Ígéri.

Az okmány ily czimü köuyvbcn : D i c R o m a n c ii d e r Ö c s t.

M o 11 a r c h i e. III. Wien 1851. 3. 1. úgyszintén a „Korunk" -bau

szcrk. Kvári 1865. évf. 5. sz. Az aláirást ezek követték el:

„Schaguua András m. p. román megyés püspök Erdély böl, M a-

cioni de Foen János földbirtokos B á n s á g ból, S t o i c a János

pénügyi tanácsos Erdély böl , P o p a s s u János brassói esperes

Erdély böl, L a u r i a n i T r e b o u i u s A. Erdély böl, P o p p de
M a c e d n f i János pénzügyi hivatalnok Erdély böl, dr. D o b r a n

János udvari ügynök B á n s á g ból, dr. H o r in u c z a k e E u d o x i u s

földbirtokos Bukovina ból, dr. P o m u t i u Constantin Magyaror-

szágból, C i u p e Vazul cs. k. hivatalnok Erdély böl, M o c i o n i de
Foen Lucián földbirtokos Bánságból, BologaJakab Erdély-
bÖl, B t n a r Mihály országgylési tag B u k o v i n a részérc." E 13

egyén a birodalombcli összes románok küldöttei gyanánt vetette föl magát,

hónapokon át az udvar székhelyén maradt, s az összbirodalom válságos

napjait kizsákniányoliuidó, felhatahnazva érzé magát, m i n d e n t kérni

és sürgetni azok nevében, kiktl tulajdonképen semmiféle helyes képvi-

seleti megbízásuk sem volt. A kérclcmlcvclet a vállalkozók márcz. 5-én

hosszasabb emlékirat kíséretében ajánlják „a cs. k. összminisztérium"

figyelmbe, megvilágítván annak egyes pontjait, s ersen hangsúlyoz-

ván, hogy „azon roppant áldozatok" után, melyeket a r o m á n o k szén-
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védtek, a kérelem netaláni visszautasítása a nemzetre nézve „igen lever

és kétségbeejt"' lenue, holutt pedig annak, hogy ^bátorsága ne f-süg-

gedjen, gyors felvidáinitásra van szüksége" (Az Emlékir. Die Kom.

8. Íj. Eközben azonban megjelenik a kremsieri oktroyált alkotmán)',

8 a vállalkozók márcz. 12-én már ,,a román nemzet" aggodalmait tol-

mácsolják a Fölség eltt az uj alkotmány miatt, mely a várt egyesítés

helyett elszaggatta a nemzetet, st a régebben is kiváltságolt nemzetek-

nek újra alárendelte, külünösen Erdélyben a Szászföld felállítása

által (a nyilatk. 16. 1.), egyszersmint Bécs bi márcz. 23-án a ( s. k.

minisztériumot „felvilágosítják", hogy a K i r á 1 y földön 297,783 ro-

mán és csak 1(33,896 szász lakik, hogy tehát ez nem lehet a szászoké,

kiket az uralkodó eldei is túbb izbeii megróitak már. (A felvilágosítás

20. 1). Késbb eszükbe jut, hogy a B á n ság is a szerbek számára van

kijelölve, ekkor (ápril 15.) tehát „ezen a nemzetiségek egyenjogúsítá-

sával legözembeszökbb módon ellenkez" dolog ellen a „cs. ösazminisz-

térium" eltt feljajdulnak, tudatván hogy a Bánságban a szerbek alig

vannak 200 ezerén, mig a rcmánok száma 800 ezerre hág. (Az óvás

22. l). A Fejedelem azonban a felcsigázott igényeket sokáig nem vette

tekintetbe, jun. 26-án tehát a vállalkozók ismét esedeznek, hogj' febr.

25. kérelmök hallgattassák meg, s a románok számára biztositassék a

nemzeti egyenjogúság, melyet az uj alkotmány végveszélylyel fenyeget.

A Fölségtl ekkor azon választ nyerik, hogy „a birodalmi alkotmány

a románoknak ép ugy mint a többi népeknek egyenl jogot és egyenl

érvényt biztosít", s a kormány gondoskodni fog, hogy a román nép „va-

lódi szükségei "-nek és a birodalmi egység kívánalmainak egyaránt elég

tétessék. (A kérvény és a cs. válasz 24. 1). A vállalkozóknak azonban

nem volt béketürésük bevámiok eddigi szorgalmazó lépéseik jó eredmé-

nyét, s jul. 18-án uj folyamodványt adnak át a Fölségnek, melyben a

febr. 25. beadvány elintézését s különösen a románoknak egy és önálló

nemzetté alakítását sürgetik. Ekkor B a c h miniszter még azon napon

kijelenti Siagunanak a küldöttség vezérének, hogy a márcz. 4.

alkotmány a románok ügyét is kielégitleg oldotta meg, hogy az alkot-

mányon az ö kedvökért nem fognak változtatni, s a küldöttek jobban

tennék, hogy ha befolyásukat ezen alkotmány foganatosítására használ-

nák fíl. !.\ miniszteri levél 35. 1). Természetes, hogj- a dolog ilynem
eldöntésébe a vállalkozók nem nyugodhattak bele, s jul. 30-ról már

észrevételeket adtak át Bachnak, melyben kifejtették, hogy a Fölség

decz. 2-án a nemzeti egj-enjoguságot minden népeinek ünnepélyesen

megigérte, de ezen egyenjogúságot a márcz. 4. alkotmány a román

nemzetnek nem adta meg, daczára hogy iszonyú áldozatokat hozott

az összállam fenntartására, a mennyiben t. i. a jelen háború folytán már

400 faluja égettetett fel, s „mintegy 40 ezer embere" gyilkoltatott

le ! (Az észrevételek 40. l). De már választ sem kaptak politikai tárgyú

beadványaikra, melyet t. i. az elttünk lév okmánygyüjteményben
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közzé tenoi jónak láttak, okkor tehát u g y au a z o u egyének rögtön

ugy mutatják hv magokat, mint a román egyház képviseli, s elször is

egy államköltségen B a 1 á s f a 1 ván folállitaiuló ,. nemzeti jog-fakultás "'-t

kérnek, aztán a v e r s e c z i püspökség betöltését, majd a román hier-

archiának a szerb egyház kormányzatától való elválasztását, s egy

nemzeti metropolitaság felállítását kérelmezik. Hanem ennek sem lön

kielégitö eredménye. Ezután uj kérelmezk állnak el. November 15-én

az aradi püspökség, de czembcrben a bánsági románok nevében sürget-

tetik a febr. 25. kérelemlevél eligazítása. Következ év els hónapjában

pedig Erdélyi Vazul nagyváradi püspök ujitja meg püí?pöki

megyéje lakossága és papsága nevében a régi esdekléseket és

panaszokat, nyomatékkal hivatkozván ö is azon 40 ezer román vérére,

kiknek vérök a forradalom alatt kiontatott, s különösen esedezvén, hogy

legyen a románoknak is nemzeti fejk praefect vagy koruányzó czimen,

kinek Balásfalván székel hatósága az erdélyi, bánsági, aradi, b i-

h a r i, s 2 a t h m á r i és máramarosi részekre terjedjen ki, me-

lyek „Románok országa" név alatt egy tartománynyá egyesíttcssenek.

(A kérvény 63. 1). Ezután a türelmetlen panaszok és vádaskodások

korszaka következik. A régi vállalkozók, néhány ujakkal szaporodva,

lefestették a románok szomorú helyzetét, hogy mily nagy igazságtalan-

ságok követtettek el rajtok iiz uj kerületek határainak megállapitása

által, melylyel a szászok, a ,. lázadó'' magyarok és székelyek vannak

megjutalmazva, a románok pedig büntetve ; hogy a derék román haza-

fiak mellzésével mily érdemetlen egyének neveztettek ki hivatalnokok-

nak, péld. G r i s, K e n y e r e s s i, Nagy Sándor, Bálint Elek,

kik „a pártütk szolgálatában tüntették ki magukat", s ennek bizonyí-

tására a Közlöny illet számainak kijelölésével forradalmi szereplé-

seik leiratnak. (Ezen felterjcsztmény, s a többi számos késbbi okmá-

nyok 73 s köv. Íj. A szebb napok csak a legifjabb összbirodalmi

alkotmány napjai alatt derültek fel a román szószólókra, midn külön

önálló nemzetíségök végre elismertetett (1863.), a birodalmi gylésen

régi óhajtásuk szerint megjelenhettek, egyházuk a szerbekétl külön-

választatott (1864. decz. 24.); s ólén egy N.-Szebenben székel metro-

politával díszittetett, mely méltóságra épen az ültettetett, kinek arra

legtöbb érdemei voltak. — A mi már mindezen kérvények érdemét

illeti, annak tárgyalása itt czélimkon kívül esik, nem mulaszthatjuk el

azonban kiemelni mennyire jellemz vonás az a vállalkozókra nézve,

hogy a román nemzet felgyújtott falvai és legyilkdlt egj-énei szániát

eltérbe állítják, holott mindezen veszteség a románok által magyaro-

kon elkövetett pusztításokkal é.s gyilkolásokkal helyes arányba sem

tehet. A mi különösen azt a 40 ezernyi számot illeti, mely ugy látszik,

késbb is hagyományossá vált a román vezetknél, azt mint költeményt

is merésznek tartjuk. Hogy a magyar rögtönbiróságok és vésztörvény-

székek számos bujtogatót, egyes hadparanesnokok és végi-ehajtó csapatok
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pedig az ellenszegülök közül hadi szokás szerint még több oláhot le-

ölettek és kivégeztek, azon nincs mit tagadni, de a cs. k. hivatalnokok

altul késbb eszközlött hivatalos kimutatás is a rendkívüli utón meg-

halt oláhok számát az 184^/j, forradalom idejébl nem többre, mint

5,405 fre teszi, (B i e l z, Handbuch L. Landesk. v. Sieb. 144. l.),

ámbár egyátalában nincs okunk feltenni, hogy azok is, a kik ezen ki-

mutatáshoz az egyes adatokat szolgáltatták és összegyjtötték, barátsá-

gos érzelmeket és elfogulatlanságot ápoltak volna irányunkban. Hogy
az 1849. cs. k. kormány mint itélt a románokról 1. s z e p t. 2.

Febr. 26. Hétf.

Bem tábornok U r b á n alezredest B o r g ó-R u s z nál, s

majd pár óra múlva kemény tusában B o r g ó-P rund nál meg-

veri; s ujolag Bukovinába üzi. Veszteségünk 3 halott s 16

sebesült, az osztrákoké mintegy 50 halott.

Hivat. jel. Szil.-nál F. Tört. 327. 1. K v. E. T. 195. 1. —
Czetz (Bem's 319. l. és Klap.-nál Nat. II. '286. l.) egy febr. 23.

j ádi ütközetrl emlékezik, melyet utána mások is (R ü s t. I. 247. l.

Függ. II. 365.1. Uj. Ism. H. 103. l.) körülményesen leírnak, mely

azonban hiteles adatok nyomán valótlanságnak bizonyul be. Ugyanis

a H o n V. 74. sz. szemtanú tudósítója, ki a febr. 26. harczban részt

vett, azt Írja, hogy Bem serege febr. 20-án indult meg Medgyesröl Úr-

ban vísszaüzésére, maga a tábornok pedig, mint a hív. jelentésben tudat-

ja, csak 23-án hagyta oda Megyést, hová Jád 15 — 20 mérföldnyi távolra

esik. Ugyanezen jelentésben írja Bem: „Csupán Rusznál" (tehát Jádon

nem) „találtam elször gyenge, késbb azonban Borgó-Prundnál meg-

lehetsen makacs ellenállásra." A Honvéd tudósításában ezzel egyezleg
olvassuk, hogy a székelyek és a 12. zászlóalj Rusznál érték utói Urbánt.

„Beérni és megverni" így folytatja a szemtanú „egy óra müve volt.

Másodszor B o r g ó-Z s o s z é n y mellett állította fel seregeit, harmad-

szor Borgó-Prundon, s kivált ez utóisót keményen védelmezte . . . Más-

nap (febr. 27.) seregünk egy része tovább a határszélig kergette a gaz

rablót" stb. — R. d. g. r. ki szintén személyesen vett részt ezen had-

járatban, hasonlókép tagadja a febr. 23. jádi ütközetet; szerinte a sereg

febr. 23-án M.-V ásárhelyen, 24-én S z á s z-R é g e n b e n, s 25-én

B u d a k n volt. — Urbán ezután nemsokára hagymázba esett, g csapa-

tait Springínsfeld vette át, ki 4 hónapig nem érzett kedvet magá-

ban, Erdély ellen támadni.

Az Arad várbeli rség egy része este 10. ratájban

ladikokra ülve a vártól a M a r o s on keresztül törni igyekszik,

a magyar elööröktol azonban oly hatalmas puskatüzzel fogad-
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tátik, hogy a vár ágyúinak védelme alatt nemsokára visszatérni

kényszerül. Veszteségünk 16 halott s több sebesült.

H n V. 60. pz. (Miiitáu Aradnál erdélyi katouaság is tanyázott,

az erdélyi hivatalos lap az ottani dolgokról átalában folyvást igen b-
ven volt értesítve).

Kristóf Lajos gömörmegyei nemzetrei Mura uy al-

ján megtámadják s szétverik H u r b á n felkel fnök tót csa-

patát.

Közi. 51. sz. ílnrbán az év végén néhányszor megveretvén,

azután Götz hadtestéhez csatlakozott, s ennek kiséretében vonult

öörgei után, a fentebbi vereség után pedig cl sem is vált többé a c.-^á-

szári csapatoktól, ugy hogy ezeknek a panszlávokat folyvást örizniök

kellett, nehogy a honvédek kárt tegyenek bennök.

Kápolnai csata. W i u d i s c h-G r a t z cs. fvezér (24

ezer ember s 147 ágyú) reggel G y ö u g y ö s rl indul, a magyar

hadak (összesen 22 ezer ember) ellen, melyeket D e m b i n s k i

fvezér a verpelét-káli vonalon állitott fel. A támadást a cs.

balszárnynyal W r b n a parancsnoksága alatt C s o r i c h hadosz-

tálya kezdi meg d. u. 2. órakor, M á r i á s s y tói a d ö b r ö i crdöt

Pöltenberg segélyadása daczára is elfoglalván, s egyszersmint

Kápolnánál a magyar középet (Klap ka) ágyuztatván, hol az

eredménytelen kölcsönös tüzelés kés éjre nyúlik. Ezalatt az

A r k s z á 1 1 á s r ó 1 érkez cs. jobbszárny ( S c b w a r z e n-

bergOdöu) Kaitól északra a kompolti erd mellett vív ágyu-

harczot Szekulics ésMáriássy csapataik ellen, kik az

országúttól jobbra felállított Wyssdandára ellen is intéznek

egy oldaltáraadást, hasonlag siker nélkül. Schlick táI)ornok

Pétervására fell sötétben érkezik Sir okra, honnan

Dessewffy osztályát kivonulni kényszeríti. Dembinski és

Görgei tábornokok Egerben hallják meg az els ágyuszó-

kat s együtt érkeznek meg estére Kápolnára. Másnapra

Febr. 27. Kedd.

Dembinski vezér aTarnapatak mentén elhelyezett ma-

gyar sereg balszárnyára Görgeit, a jobbra Klapkát rendeli, a

maga számára a közép vezényletét tartván fenn. Görgei azonban
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futárok teljes hiányában a vezér rendeletét kezéhez veszi, s

éjjel Mezö-Küvcsdre nyargal, hogy G u y o n t a harcz színhelyére

hivja, s ekkép a balszárny vezényletét Auiichra hagyja, kinek

különben is több gyakorlata és tapintata volt a csatamezn. A
viadalt reggeli 7. órakor a honvéd erö jobbszárnya ellen Schliek

tábornok ujitja meg Verpeléthnél, hol Dessewtfy ellenállását

túlnyomó ágyúival megtöri, s öt egy véres lovassági támadás

után d. e. 10. órakor a falubúi is kivervén, a Tárnán túl ker-

geti. Nemsokára azonban Pöltenberg érkezik Dessewífy

megsegítésére, s Dey ra üldöz vérteseit visszanyomja. Ezalatt

Wyss daudára az osztrák középbl Kápolna eltt fejti ki erejét

s Máriássyt hátraveti. Benn a faluban öldökl utczai harcz ke-

letkezik. D. u. 3. órakor Dcmbinski Kápolna visszafoglalására,

melyet legalább is 5 ellenséges zászlóalj szállott meg, vakmer
módra a 47. és a Z a u i n i-zászlóaljat vezeti, s egy véres szu-

ronyharczban már már eléri czélját, midn a Zaniniak (olaszok)

az ellenséghez tömegesen átpártolnak; ennek következtében a

másik zászlóalj szétveretik. Görgei a késedelmes Guyon had-

osztályával déli 12^/2 órakor érkezik a csata színhelyére, s a

fvezértl a jobbszárny rendbehozására küldetik Verpelét felé,

hol Pöltenberg és Dessewtfy csapataik a kerecsendi magasla-

tokon Schliek egész ereje, st a T ó t h f a 1 v á nál átkelt C 1-

loredo által is megtámadtatva, vitéz ellenállást fejtenek ki.

Azonban d. u. 27.. órakor Dessewífy gyalogjai a túlnyomó er
által visszaveretnek, s Pergen dandára által üldöztetnek,

minek Görgei személyes hsiessége és Klapka vet véget, ki

idközben SzalókrólaSchul z-osztályával érkezik. Ekkor

(d. u 3. óra) a magyar hadak fvezére elrendeli a visszavonu-

lást, mely K e r e c s e n d, F ü z e s A b u y és M a k 1 á r irá-

nyában Tégbemegy, a nélkül, hogy Windisch-Grittz üldöztetne.

Az ágyúzás azonban mindkét részrl estig tart. Kmety Ab-

rányban, a rendeletet késn kapván, a harczból elkésik. Vesz-

teségünk a két napi harczbau mintegy 1,200 ember holtakban

és sebesültekben, s 500 fogoly, a császáriaké 60 halott, 259 se-

besült, és 32 hiányzó.

Küst. I. 267—279. 1. (a csata tárrajzával). Görg. I. 222—
254. 1. Wiut 283— 322. 1. K 1 a p. Nat. I. 245— 265. 1. (Wind. had-
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•ereje 39,200 ember, a miénk 36 ezer). Közi. 42. sz. Hivatalos jeloii-

tések magyar ós osztrák részrl S z i l.-nál F, Tört. 320— 327. 1. L :»-

p i n s k i, Feldzug der Ung. Hauptarince im Jahre 1849. Hamburg.

1850. II)— 2G. 1. Wiudisch-Griitz, Inln'töleg rögtön a harcztérröl, a

Fölséghcz tudósítást küldött, mely igy kezddik : ,. A lázadócáordákat

Kápolnánál iszonyú mennyiségben találtam föl, szétszórtam és legna-

gyobb részt megsemmisítettem, a maradék a Tiszán keresztül menekült.

Remélem, hogy néhány nap alatt Dcbreczenben leszek, s a pártütés

fészkét hatalmamba kerítem"' stb. Épen az a hang, melyet már Buda-

Peströl is hallottunk (jan. 5.). A dolog természete hozta magával, hogy

a herczeg késbbi emlékirataiból e jelentés és e hang hiányozzék, hol

szerényen beéri azzal, hogy „a szintén kétszei-esen túlnyomó ellenséget

Pest felé tervez(;tt elnyomulásában feltartóztatta", s hogy „ö (Win-

disch-Griitzi nem veretett meg." (Wint. 331. 1.). És ebben töké-

letes igaza van. Nagy kár, hogy e higgadt belátás egykorú hadijelen-

téseiböl hiányzott ; akkor legalább megkímélhette volna a birodalmat,

s hazánkat oly meglepetésektl, melyek nemzetünket a végelkeseredési-e

juttatták, s a többi népek eddigi bizodalmát is megrendítették. (V. ö.

m á r c z. 4).

Febr. 28. Szerda.

C s r i c h tábornok D e y m lovas dandárával a hátráló

magyar sereg Üldözésére kelvén, K ra e t y ezredest az utóliad ve-

zérét d.u. Szihalom és Mezkövesd közt megtámadja

és futásra kényszeríti. G u y o n és Aulich ezredesek azonban

huszáraikkal Kmety segítségére érkezvén, Deymot visszaverik,

s tle 3 ágyút elfoglalnak. Veszteség az osztrákoknál ezen ki-

viil 9 halott, s 49 sebesült. Dembinski fvezér e gyzelem által

föllelkesUlt hadseregét, miután támadást sürget alvezérei taná-

csát visszautasitá, Négyes, Eger-Farmos, Szent-István

és L üv helységekbe szanaszét rendezi szállásra.

I. helyek. Windisch-Griitz reggeli 7. órára a magyar sereg üldö-

zésére Schlicket is kirendelte, de ez, midn indulnia kellett volna,

visszaizeni a fvezérnek, hogy a kerecsendi halmokat még mindig tart-

ják a honvédek, s „a támadás nagy nehézségekkel járna." A bosszús

herczeg ekkor személyesen indul meg, utána nézni a dolognak, midn
nem csekély bámulatára, Schlick csapatait, elnyomulás helyett, fzésben

találja. E szerint egyelre csak Csoricli indulhatott, de ez tanácsosnak

látta Makiáron bevárni Schlicket, s ennek dandárát (Deym) magához

venni.
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A képviselház Madarász József és Irányi
DúDÍel íebr. 13. iiKlitványaik folytán elhatározza, hogy tettleg

lemondottnak tekintessék mindazon képvisel, ki 1) az 1849.

márcz. l-ig Debreczenben meg nem jelent, s távolléte igazolva

nincs ; 2) a ki engedelem nélkül távozott el ; 8) a ki a nyert

en;íedelmen tul távol maradt s elmaradását nem igazolta, — s

hogy az ekkép lemondottnak tekintett képviselk választókerü-

letei uj választásra utasíttassanak.

A határoziit H o n v. 60. sz. L végzés következtében az igazoló

bizottság máiCic. 19-éu beterjeszti azon Pestrl elmaradt 107 képvisel

névjegyzékét, kiknek helyüket újonnan betölteni szükség. Ezeken kivül

estek azok (32-en), kik a háztól és a konnánytól kiküldve voltak, to-

A-ábbá azok (3-an), kiknek lemondási folyamodványaik már elbb be-

adatva, külön tárgj'altattak, végezeh-e azok (3-au), a kik idközben
meghaltak. E szerint a távollévk összes száma : 145,. a Debreczenben

jelenlévké pedig, ha az igazolt képviselk teljts számát 400-ra teszszük,

255. (V. ö. m á r c /. 25. j e g y z ).

Márcz. 1. Csütörtök.

Egerí'armosi ütközet. W i u d i s c li-G r a t z cs. fvezér

D e m b i n s k i üldözésére s hátrálási vonalának elmetszésére

S z i h a 1 m ról TV r b n a alvezérét (13 zászlóalj, 10 lovasszá-

zad, s 63 ágyú) küldi, ki E g e r-F a r m o s on Klapka elszállásolt

seregét beérvén, azt a Wyss dandárával megtámadja. Klapka

az Eger jobb partján rendezi és állítja fel föerejét, s M á r i á s s y
és 'tí z e k u 1 i c s kitartó gyalogjaiknak födözése mellett hadát

keresztülvezeti a hídon, esteli 8. óráig azonban folytonos ágyn-

tüzbeu marad. Ezután pedig Poroszlóra indul, s éjfélre Szkét
eléri, a nélkül, hogy Wrbua üldözni merné. Veszteségünk mint-

egy 120 ember holtakban és sebesültekben,

Klap. Nat. I. 269— 271.1. Wint. 325.-327. 1. Görg. 1.

260—263. 1. (hol Dembinski elszállásolási intézkedéseii'e a legkemé-

nyebb birálat vagyon). G ö r g e i az ágyuszó hallattára, nehogy Klapka

megverettetése esetén Aulich hadosztálya Lövn feláldoztassék.

éjjel a feneketku sárban Pöltenberg és Kmety osztályaikat

Klapka támogatására Szent-Istvánról Lövre vezeti. Ez éjjeli ut

a különben is elcsigázott és éheztetett csapatokban a fvezér iránti bi-

zalmatlanságot és ingerültséget nagy mértékben kifejleszté. (V. ö.

márcz. 3).

Szertmlei, Jlagyaio', Krónihája. 5



P u c h a e r altábornagy elöhada a magyar örséget A 8 z-

s zonyf alva felül Kis Kapuson Medgyes-Székben
megtámadja. Az (irség azonban Herkálovics rnagy vezér-

lete alatt vitéz elleuállást fejt ki, ugy hogy a császáriak *uégy

órai viaiskodácj után elbbi állodásaikba kényszerülnek vissza-

térni.

Czetz. Klap.-nál Nat. II. 288. 1. (Herkálovics f 1864- jiil. 29.

Nagy-Becskereken. Pol. Ujd. 1864. éy(. 32. az).

Márcz. 2 Péntek

Mészáros hadügyminiszter a hivatalos lapban közhírré

teszi, hogy addig is, mig a magyar katonai érdemdiszjelek el

készülnének, ideiglenesen egyszer érdemjelek fognak ki-

osztatni, melyeknek leírásuk ez. Elsö-reudU: sugárokkal

körített ezüst csillag, melynek közepét arany babérkoszorú s a

magyar ketts kereszt, szintén aranyból, ékesiti. M á s o d-r e n-

d ü : ég piros szalagon ezüst babérkoszorú, közepén a ma íyar

ketts kereszttel szín aranyból. Harmadrend: ugy ékítve

mint az utóbbik, csakhogy a babérkoszorú, melybl az íi any

kereszt kimarad, kisebb, ez is piros szalagon függ. — Ftisztek

tábornokok, miután nyugalmaztatnak az elsö-rendü érdemjeltl

1,500, a másod-rendütl ezer pfrt évi dijí húznak éltök fogytáig,

a harmad rendtl pedig rmestertl lefelé a vitézek 10 kr, napi

dijt nyernek szintén éltök fogytáig.

Közi. 42. sz. Honv 59.82. A hadügyminiszter mái 1848.

jul. 26-án jelenté a honfiaknak, hogy „a magokat kitüntetöket a haza

egy magyar jellel fogja díszíteni" stb. (P. H. 1848. 122. sz.) Decz.

20-án pedig Kossuth jelenté a ház eltt, hogy „érdemkeresztek" készí-

tése iránt intézkedett, s egyszersmint javaslá azt is, hogy „készíttessék

egy aranytábla, mely- készen legyen befogadni azok nevét, kik

érdemesek leendenek, hogy emiékök örök idkre terjesztessék"

stb., midn a ház az aranytábla készíttetését helybenhagyja (P. H. 1848.
246. 250. sz).

G ö r g e i tábornok; a magyar fsereg T i s z a-F U r e d re

vonulása útját fedezend, P o r o s z 1 ó nál száll táborban
; a kes-

keny tiszai gáton azonban, mely Poroszlótól Füredre vezet, nehogy

„a legjobb magyar hadtest haszon nélkül lemészároltassék"
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Demlíiiiski fvezér parancsa ellenérc sem vesz állodást. \V r b o a

altábornagy, kit \Vi n d i s c h-G r a t z üldözésünkre küldött, a

magyar hátvéd állását és „aánczolataif- (melyek nem léteztek)

„megszemlélvén", d. u. 'j. órakor ZtMsberg vezérrnagynak

rendeletet ád. bogy két dandárral támadja meg és gyújtassa

fel Poroszlót, ndnek végrehajtását azonban ez, a vállalat veszé-

lyességét kiemelve, megtaindja. \Vrl)na fkkor. nem mervén az

éjét Poroszló eltt tölteni, üldözésre kirendelt seregét az éj csön-

dében Mez Tár ká n y felé visszavezeti. Görgei ekkor éjfél

után 2. órakor (márcz. 1. és 2. közt) szintén csöndben elhagyja

Poroszlót, s Dembinski parancsa ellenére Tisza-Füredre húzódik,

(i ü r g. I. 269. I. Win r. 322— 380. 1. Viradat ntán (ti.íutz. 2.)

Wrbna a fvezértl még két dandárt kap ersítésül, de ö ekkor is kije-

lenti, hogy, ,.a Poroszló ellen intézend támadástól seintni eredmény sem
várható", st ezen n pontún még a továi)b maradás ia veszélyekkel van

összekötve. Windiscii-Gi-atznek ekkor, miután már elbb Schliek és

Zeisberg is rendelete ellen cselekedtek, nem maradt egj-éb hátra, mint

elhagyni e tájat, s a Poroszlón álló (?) rettegett ellenfél elöl visszabu

'/ódni. A veszélyes hely .szemmeltartását pedig egy figyelöhad éléo

Liechten.stein Ferencz altábornagyra bizza. ki végre márcz 6-án meg-

szállja az üres várost, s keresi a „ sánczolatok "-at, melyektl Wrbna
megrémült. Másnap, miután a t.-füredi töltés hidjait szétrA'jiKoltf. U
visszatért S o b 1 i c k hez J á s z-B erénybe.

Csutak rnagy ^' a 1 e m á r e nál Arad megyébeü a

Maroson átkelni törekv oláh fölkelket és osztrákokat Bo-

b rs i n fehjl ágyuztatja és visszanyomja.

Közi. .^I SL-.

C s á n y kormánybiztos kiáltványt intéz Erdély népei-

hez. Miután BemUrbánta határból kikergette, s P i s k i nél

már elbb Puchnert is megverte, felszólittatnak az oláhok^

hogy az ellenségeskedéssel hagyjanak fel. a rablástól, gyilko

lástól és égetésektl sznjenek meg. mert ellenkez esetben

vagyonuk elvesztése mellett testi büntetésben is fognak része-

síttetni. Hasonlókép felhivatnak a szászok is, hogy ne folytas

sák már tovább eddigi ármányaikat és árulásaikat, „ elégül) a-

uek meg azon ezer meg ezer magyar és oláh véráldozatokkal,

melyeket cselszövéuyök és pénzök . . . idézett elö", simuljanak
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az egyesült hazához, melynek különben lesz hatalma ükét er-

szakkal is kényszcritni liúdolatra. Végre tudtul adatik, hogy a

magyar törvényhozás minden nemzetiség nyelvének és minden

vallásfelekezetnek teljesen szabad gyakorlatot biztosit.

Az okmány H o n v. 57. sz. Közi. 47. tz. E ftlliivás (^melynek

cziiiie : » Szózat Erdély o r s z á g népeihez") oly keser, szemrehányó

haugoj; szólott, s oly dnrvaságokat focrlalt magában, mintha csak W i n-

d i s c h-G r ii t z vagy H a y u a u tollából folyt volna. E uiialt t lton

védelmi bizottmány a képviselházban interpelláltatott is.

A cs. k. í ö h a d parancsnokság Budán azon eltei'

jedt hir ellenében, mintha a magyar pénzjegyek A u s z t r i ábai:

árfolyamon kiviil fognának helyeztetni, közhírré teszi, hogy

.,a magyar pénzjegyeknek a magán forgalomban árfolyamon

kiviil tétele vagy elkobzása Magyarországra nem alkalmazta

tik.'' V. ö. fehr. 23. m á r c z. 8.

A cs. k. hirdetmény S a m m 1. 47. 1. W i n d i .s c h-G r ii t z, mi

után nemsokára ellenkezöképen rendelkezett, késöbl) azt állitá, hogy a

fentebbi hirdetmény az ö távollétében és lielybenhagyása nélkül je-

lent mejr

M e d g y e s i csata. A támadást P u c h n e r cs. vezér (9

ezer ember) Van de r Null ezredessel reggeli 8. órakor K i s-

K a p u s n ál kezdeti meg, hol Herkalovics rnagy vezény

léte alatt a magyar elöhad egy <Sra multán feladja állását, s

folyvást harczolva Medgy es re hátrál, ott tartalék tisztét át

veend. Ezalatt C z e t z ezredes a föervel M e d g y e s és Eke
ín e z ö közt a N a g y-K Ii k ü 1 1 jobb j)artján az els hegyi

patak mögött kedvez állodást vesz, a császáriak pedig a

N a g y-K ü k ii 1 1 másik partján az E k e m e z vei szemben

es vendéglöt szállják meg. D. e. 10. órakor Bem tábornok a

SBinhelyre érkezvén, Bánfi alezredesnek a vendégl elfogla

lását parancsolja. Ekkor mindkét részrl megkezddik az ágyii

zás. In ez édy rnagy a 11. zászlóaljjal három izben foglalja

el az emiitett pontot, de mindannyiszor visszaveretik. Végre

Z su rm ay rnagy és Bethlen alezredes huszáraik vissza

nyomják a honvéd gyalogságra rontott cs. lovasokat. Ennek

következtében esteli 6. órára az ellenség f állodása elfoglalva
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lön. Van (IcrNiill megszalad, sKis-Kapus utczáin vett utolsó fek

vesébl is kiveretvén, A s s z o n y í a I v á i g zetik. A 1 1 -ik

/-ászlóalj vesztesége 9 tiszt s 300 kíjzember. Másnap

Mílrcz. 3. Szombat.

Me dg y esnél megújul a harcz, miután Puchncr altá

bornagy összpontosított erejével a segélycsapatokra várakozó

Be m et (7,420 ember és 30 ágyú) d. u. 3. órakor megtámadja,

Bem a fentebb emiitett vendégl eltt egy hegyi patak jobb

partján vesz állodást, s ebben 3 óra hosszat tartó ágyúzással

törekszik fenntartani magát, de miután 5 ágyuja leszereltetik, s

egy lszerkocsija légberöpül, gyalogjai hátrálni kezdenek. Majd

cs. lovasok törnek ágyúi ellen, midn egész seregében felbomlü:

a harczi rend. Czetz ezredes azonban ismét rendbe tudja szedni

a honvédcsapatokat. Az ágyuk újra szólnak, s az idközben

M a V s-V á s á r h e 1 y r l és M u s n á ról érkez segélyhad

gátat vet az ellenség elnyomulásának. Bem ekkor a fris csa

patokuak rohamot parancsol, de a melyet a túlnyomó erej

ellenség visszaver. E csapás végkép eldönti a harcz kimenete-

lét. A kimerült s lszerben hiányt látó magyar hadfiak rendet

len szaladásban hátrálnak. A futóhad útját D au n 2 ezer fnyi

serege M e dg y e s eltt elállni igyekszik, de Bem ágyúitól szem-

ben, Zsurmay rnagytól hátban szorongattatva nemsokára

szétszóratik. A gyztes Puchner nem üldöztet, Bem Seges-
v á r V A teszi át fhadiszállását.

Czetz KIap.-r;ál Nat. II. 286— 298. 1. B e in's 226—234. 1.

Rüsí. II. 3. 4. 1. Köv. E. T. 197. 198. 1. H o n v, 74. sz. Szil. F.

Tört. .3 37. I. F. Férf. 71. 1. S o m. XIII. 1.

Haditanács Tisza-Füreden, Görgei tábornok

Klapka és Répásy hadtestparancsnokokkal egyetértve a

magyar fsereg hadiszállásán a tiszteket tanácskozmányra gyjti

össze, melyre S z e m e r e kormánybiztost is meghívja. Ebben

Görgei kezdeményezése folytán a ftisztek kinyilatkoztatják,

hogy a hadseregnek Dembiuskihez nincs bizodalma. Sokan

azonnal uj vezért akarnak választani, minek azonban Szemere



a kormány aevében elleumond, s a tanácskozmány az ö ajáu-

Jatára megállapodik ubbaiij hogy addig, mig Kossuth és a

hadügyminiszter, kiknek Szemere már irt a baj felöl, megérkez-

nének, Uembiuski tartsa meg a vezéri botot, mellé azonban

tanácsadókul Ji é p á s y, A u 1 i c h, G ö r g e i és K 1 a p k a ren-

deltessenek. Dembinski azonban a haditanácsadókat maga mellé

fogadni vonakodik, midOu öt Szemere, hogy a további zavar-

gásoknak elejét vegye, a fövczérségtöl felfüggeszti, s ideiglenesen

Görgivel helyettesíti, ki midn a tábori jegyzökönyveket Dem
binskitöl kezéhez nem kaphatá, ennek ajtaja elibe ört állíttat.

Szem. II. 42—46.1. Görg. 1, ÜTl.sköv. 1. K 1 a ji. Xat. I.

274. 27.">. 1. Kossuth jelentése a vezérek viszályáról K ö z 1. t';s S z i 1.-

nál F. Tijrt. 328—331. 1. A s b. I. 1. J. 1. A szihalomi ütkiizet után,

mint láttuk itebr. 2 b.) Douibinskit telszólitották alvezérei, hogy rendel-

jen át alános támadást. Dembinski azonban e helyett átalános elszállá-

solást rendelt. Ennek következése lett, hogy a már különben is kiéhez-

tetett és a nagy sárban kimerült csapatok még azon éjjel felriasztattak,

s tovább háti'álni kényszerültek. Görgei az éjjeli mozdulat miatt felin-

gerülve márcz. 2. reggel Dembinskihez megy, s követeli tle, hogy

mondja meg, mi a terve: visszautasíttatik. Dembinski azonban ezen

észnélküli titkolódzással nem szüntetheti már meg a nagygyá ntt bizal-

matlanságot. Az 1. és 2. hadtest tisztikara a vezér elszállásolási intéi-

kedéseit rosszalva, Görgeihez megy, s kijelenti eltte, hogy Dembins-

kinek ezentúl egy paranc&át sem fogadja el, ha csak (jürgei vagy

Klapka ellenjegyezni nem togja. Görgei azonban „alkotmányos fve-

zérrl" hallani sem akart, s miután a 7. hadtest még különben sem
nyihitkozott, s a visszavonulás nem is volt alkalmatos ily ügy eligazitá

sara. felszólította a tiszteket, hogy addig, mig az egész sereg a Tisza

aögé nem húzódik, engedelmeskedjenek föltétlenül Dembinskinek. Mi-

után azonban a 7. hadtestre bizonyosan számított, az 1. és 2. hadtes-

tek által szavazott ^consilium abeundi" Görgei kifejezése) arra báto-

ritá, liogy maga a katonai fegyelmet megtörje, s a fvezérnek Horosilón

való maradást illet parancsát (1. márcz. 2.) féh-etegye. Dembinski

magán kívül volt felindulásában, midn megtudta, hogy Görgei is

Tisza- Füreden van, de büntetni rögtön nem volt bátorsága. Görgei pedig

sietett öt ártalmatlanná tenni. — Egyébiránt, mint láttuk. Tinárcz. 2.

jegyz.) az ellentáburban is hasonló bajok uralkodtak. A tisztek hibáz-

tatták Windisch-Griitzet. hogy a nagy erfeszítéseknek semmi haszna

sem lett, .st Schlíck (ki különösen nehezen felejt eddigi önállótágát),

és Wrbna már febr. 28. eete kijelentették eltte, logy rendelete daczára

nem fognak elnyomulni, mert lszerük fogytán van, s katonáik ki van-

nak fárasztva.
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Márcz. 4. Vasárnap.

Osszbirodalmi alkotmány. A Fölség az örö-

kös tartomcányok Kremsierbe áttett s itt nov. lö-én meg-

nyílt országgylését, miután az a birodalom egyik felére sem

tudott alkotmányt létesiteni, st .,ukoskodásai egy rendezett

jogállapot megállapítását a státusban akadályozzák'', feloszlatja,

8 azon alkalomból, hogy „fegyvereinek diadalmas elmenetelei

Magyaror^^zágon az egységes Ausztria újjászületésének nagy

munkáját, mit életföladatává tn, megállapíttatásához közelebb

vitték", egész birodalma számára alkotmánylevelet ad ki. Ezen

oktroyált alkotmány hazánkat illet pontjai az ország önállását

8 törvényes függetlenségét megszüntetik, törvényhozásunk leg-

fbb jogait a bécsi birodalmi gylésre ruházzák, az uniót meg-

semmisítik, Erdélyt, Horvát-, Sziavon-, Dalmátországot, úgyszin-

tén a Határrvidéket, s Fiumét az anyaországtól elszakítva

külön-külön tartományokká alakítják. V. ö. má r ez. 20.

A cs. nyilatkozmány és az alkotmány S a m m I. 48— 72. 1. ugyszin-

t«ín Közi. 61. sz. V. 0. K ö v. E. T. 220. Ezen alkotmányt, melynek

kiadására, mint határozottan kimondatik, Wiudisch-Griitz kápolnai

tudósítása (1. febr. 27.) adott alkalmat, 8 c h w a r z en b e r g, S t a-

d i n, Ív r a 11 s s, B a c h, C r d n, B r u c k, T h i n n f e 1 d és K xt 1-

m e r irták alá, s egy márcz. 6. nyilatkozmányban tették közzé, melyben

a batóságokat és hivatalnokokat felszólítják, hogy minden erejöket

használják fel az uj törvények fogan^ositá.«ára. Az alkotmány fbb
pontjai ezek. „Minden népfaj egyenjogú'. Az egész birodalom egy

vám- és kereskedelmi terület. A császár mint osztrák császár koronáz-

tatik meg, s az alkotmányra esküt teend le. Ö a legfbb hadvezér, a

harcz és béke ura, kinek nevében szolgáltatnak mindenütt igazságot.

Aa egész bivodalonn-a nézve egy közös oíztrák polgári jog lép életbe.

A polgárok egyik koronaországból szabadon költözködhetnok a másikba,

s törvény eltt egyenlk. A községek képviseliket szabadon választják,

és saját ügyeikben önkormányzattal bírnak. Tartományi ügyek : fóldmi-

velés, középítkezés, jótékonysági intézetek, az országos kiadás és bevé-

tel megállapítása stb. Birodalmi ügyek : az uralkodóház, s a külorszá-

gok viszonyai, egyházi, felsbb oktatáf^i, birodalmi háztartási, ipar,

kereskedelmi és közlekedési stb. ügyek. A törvényhozási hatalom a

császár és birodalmi gylés, s illetleg a császár és a tartományi gy-
lések kezében van. A birodalmi gylés fels- és alsóházból áll. A fels-

ház tagjait a tai-tományi gylések, az alsóházéit a nép választja. A leg-
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kisebb t zenzuíí 5 ftnyi adó, i'nagy városokliaii 10 ftnyi adó;. A követek

X i. .sászár által bármikor haza küldhetk, utiisitást nem fogadnak el. ^

esküt tesznek le a császár és az alkotmány iránti hségre, a hazaküldú.-)

utáii 3 hónap alatt ismét együvé hi\andók. Magyarország alkotmánya,

a mennyiben az uj alkotniányuyal össze nem fér, hatályon kivül téte-

tik stb. A miniszteri felelsségi törvény még ezután hozatik. A végre-

hajtó hatalom egy és osztatlan, s kizárólag a császárt illeti. Az egyd.

tHrtoniáiiyok helytartók at fognak kapni. Végrehajtási iig5'ekben

a császár egy birodalmi tanács javaslatával élhet, melynek tajgait maga

nevezi ki. Egy legfelsbb birodalmi törvényszék állíttatik fel a biroda-

lom é.s tartományok, a miniszterek és helytartók közti peres ügyek, s ;t

föiségsértések megítélésére. Az adó törvény utján hatávoztatik meg,

valamint a katonai kötelezettség is. Az államadósságért a birodalon\

kezes. (Hogy min fogadtatásra talált az alkotmány a különböz nem

zeteknél 1. lebr. 25. jegyz. ápr. 14. jul. 28).

Tóth rnagy G á 1 László alezredes osztályának egy

részével {'2 ezer ember s s ágyú) Szabadka nál a várost meg

támadó szerbeket (4 ezer ember .s 1.5 ágyii) B a j m ó k ra vissza

veri. Másnap

Márcz. 5. Hétf.

B a j m ó k i 11 tközet. G á 1 alezredes a Szabadkát nyugta-

lanitó szerb fölkelket d. e. 10. órakor Bajmók és Pa csér
kíizt megtámadja, azonban az ellenség gyilkos ágyútüze által

csakhamar visszanyomatik. A szerbek ekkor gyalogságukat és

ágyúikat a völgynyiláson ?t merészen olöre mozdítják. De Gál

gyalogjai roliamot intéznek az ágyuk ellen, s a szerbek a pata-

kon ;U visszaszaladni kényszerülnek. Földváry Sándor és

Beké rnagyok, Veszteségünk mintegy 30 ember holtakban

és sebesültekben, az ellenségé 200 ember s 3 ágyú.

KI a p. Xat. II, 9t;. l. Közi. 48. 1.

Kossuth iionvédehni l)izottmányi elnök. M c sz ár os

hadügyminiszter, Kiss Ern, és V e 1 1 e r tábornokok kíséreté-

ben a vezérek közt kifejldött viszály elintézése végett Tisza
Füreden haditanácsot tart. E tanácsban kimondatik, hogy

a tisztikar viselete, melyszerint Dembinskinek bizalmatlan

öágot szavazott, rosszaltatik, Dembinski pedig, miután az egész
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tisztikar haditörvényszék elibe állitható nem volt, s oly tisztek

felett, kik neki bizalmatlanságot szavaztak parancsnokoskodni

nem kívánt, öiikcut lemond, niidün a korniáuyeluök a fövezérsé-

í<et ideiglenesen V e 1 1 e r tábornokra ruházza, V. ö. m á r c z. 8

Görg. I. 27^. 1. Sz eni. II. 48. 1. K 1 a p. Nat. I 275. !. Mfiin.

51. 155. 1. Kossuth jelentése czeu ügyrl a képviselházban Köz), é-j

S zi l.-nál F. Tört. 331—337.1. Kossuth i's Mé.'jzáros Füredre érkez-

vén, S ii e in e r e eléjökbc ment, s eladása szerint mindent elmondott

Kdssutlniak, a mi történt, s hozzátette „hogy Dembinski leginkább abbiui

hibázott, hogy az engedetlent (Görgeit) agyon nem lövette, s hogy eltte

Görgei veszedclmesembernek látszik. " „„Nem csak veszedelmes'* " viszon-

/.á Kossuth, „ „hanem áruló, öt törvényszék elibe kell állítani. " „Kossuth

eleinte komoly és hideg, késbb ép oly nyájas lön Görgei irányában. Este

pedig és a következ nap együvé bújtak és hosszú értekezleteket. tartottak.

Görgei, ki Váczon nyiltan pártot ütött a honvédelmi bizottmány s Kos

sutli ellen, s a ki ^ hadserege tisztei iránt való tartozását" vélte ler(jni

azzal, hogy a váczi lépés után a kormányelnökkel minden összeköttetést

niegszakitott, s még hozzá küldött leveleire sem válaszolt, most szintén

egyszerre sima és megnyer magaviseletet öltött Kossuth eltt. E változás

okául azt mondja, hogy meggyzdött arról, hogy Mészáros, ki iránt Yá-

ezon engedelmességet ígért ri^SY i'^szröl azon bizalomra, melyet a tisztek

az ö politikai érzelmeinek szilárdságába ielyeztek, fájdalom, teljes

tökéleseu érdometlen, más részrl a rendezett honvédelmet alkalmasabb

volt lassanként tökéletesen sülyedésbe juttatni mint fölemelni'", ennek

következtében tehát, azon politikai alapnak, melyen Ausztria ellen

harczolt, megtarthatása végett, ozélravezetbbnek látta magával a kor-

mán)- fejével kíegyezkedci. Az eddigi durezásság levetkezésére azonban

különösen indíthatta GÖrgeit az is, hogy neki, a ki a katonai szubordiná-

cziót oly világosan megszegte, hogy e miatt méltán büntetéstl tartha-

tott, tanácsos volt a hatalom fejét ])arátsága által megnyerni, annyivai

inkább, mert ugj-anazon egyén a fvezérség })etöltése végett is utazott

a táborba, mely tisztségre neki okvetlen voltak vágyai. A titkos érteke-

zésekben Görgei azon kérdéssel lepte meg Kossuthot .• „nem gondolná-e,

hogy Magyarországot az 1848. alkotmánynyal még ugy is tökéletesen ki

lehetne elégíteni, hogy ha a had- és pénzügyi tárezákat ismét átenged-

nék a bécsi minisztérium számára?" Kossuth kitérleg válaszolt, s csak

abbeli meggyzdését fejtjzte ki világosan, hogy „Magyarhon szabadsága

folyvást kétséges lennd, míg csak Lengyelország is föl nem sza-

badíttatik ; Magyarhon szabadságával pedig E u r ó p a szabadsága Í5

bizonyosan el fog veszni." Egyébiránt pedig kijelentette Kossuth, hogy

„mindenkinek, ki szivén hordja a hon ügyét, legszentebb kötelessége

semmi olyan kérdést sem támasztani, melynek fejtegetése, semmi olyan

lépést sem merészelni, melynek következései pártokra szakgatnák a



iicui/etet, s csupán ;i mimlnyájunkra nézve közös ellenség hatalmát növel-

nék."' ííörgeit Kossuth i)Olitikai nézetei iránt ez utóbbi nyilatkozat töké-

letesen megnyugtatá, s eddif^i ellenzéki állását a koimányzóval szemben

tökéletesen felailta, s .,még lengyel-kórságát íh. nn-lylyel politikai idegen

kedésböl egyátalában nem barátkozhatott öasze, esnpán a magyar nemzeti

becsület álláspontjáról ostromolta." Kossuth, hogy e uemvárt barátságot

viszonozza, egészen meghitt lábra helyezte magát Görgeivel, kikérte

enni'k véleményét Vetter haditervérl, niondá : hogy Vetter végleges

kinevezése nem valószinii, s telszólitá (í ingeit, hogy vigye tovább is a

fparancsnokságot, a mire Vettt-r is fölkérte, miután az ö hadmüködési

ir;.das/,tMnély zetc Di'breezenben maradt. (L. tov. m á r c z. 8).

Szolnoki második ü t k (5 z <> t. D a m j a n i e s tábor-

nok éjjel (' z i I) a k h á z á nál észrevétlenül átkel a Tisza n,

s K a r ge r vezérrnagyot \Py\; zászlóalj, ti lovasszázad, és 16

ágyú) ki az átjárás védelmére S z o 1 n o k o u elkiilönözve állott,

d. e. M. órakor a város eltt megtámadja, s csakhamar Szolnok-

ba nyomja, honnan, miután ellenfelét a Tisza balpartján a szol-

noki hid eltt tétlenül vesztegl Vécsey miatt, ki az ifjabb

tábornok Damjanics hívására segélyt adni víniakodott, el nem
foghatta, véres utczaharezban szintén kiveri. Karger a Z a g y v a

hidon menekülvén, itt uj állodást vesz, de a melybl iszonyú

véritiitás után szintén kiveretik, s lovasságunk által (Nagy-

Sándor) zbe fogatik. Déli VJ. órakor a gyzelmes sereg

a Karger segélyére érkezett 1 1 i n g e r lovas dandárával tüz

íissze az abonyi utou, hol szintén gyzedelmet arat. Vesztesé-

günk mintegy 200 ember holtakban és sebesültekben, a császá-

riaké ezer ember, 800 fogoly, .'517 10. 11 ágyú, 10 lszer kocsi,

az egész pénztár (mintegy 7 ezer forint), és minden málha.

K ü s t. I. '295— -299. I. K 1 a p. Nat. 1. 280- -285. l. W i u t.

844— 353. I. (a császáriak vesztesége 170 halott és sebesült, s 3öl

hiányzó vagy fogoly). Közi. 46. sz. H o n v. Ij4. sz. Szil. F. Tört.

.'528. 1. L e v. 1. 86. 1. Damjanics méltán felingerlödvén Vécseynek a

harcz alatt nyegle magaviselete miatt, öiu'rzete és népszersége tuda-

tában _a hadtestparanesnoksag.it a kormány további rendeletéig, ifjabb

tábornok létére is önhatalmilag s tényleg elfoglalta. Vécsey ennek

következtében a seregbl azonnal Debreczenbe távozott. Csaknem egy-

idöbtii érkezett meg ott vele Damjanics jelentése a viszály okairól s

tett intézkedéseirl, melyekbl a kormány A'écsey hibájáról meggyzd-
vén, t a hadosztály vezérletétl elmozdiíá. Mivel azonban t. részint ta-

pasztalt vezérek hiánya, részint ;t hadosztálynak Kszterházy Sándor



árulása tlleni incginentósébfii szerzett érdemei miatt, eg<Í8/:eu mellzni

még sem lehetett, az ügyetlen (.J á 1 tábornok helyébe Arad OBtromának

vezérletére küldötte.- (F ü g g. lí. 312). — t2 harcznak, mely a leg

nagyobb gyzelem volt, melyet fegyvereink ekkorig az osztrákok ellen

vivtak, Dembinski terve szerint czélja volt tüntetni, mintha a magyar

ler Szolnok nál akarna mo/dulni, mialatt Dembinski a valódi f-
ervel a gyöngyösi vonalon tört volna Pest felé. Az sz lengyel a sze-

rtfncsés sikert fenye3 elégtétel gyanánt tekinté az utóbbi napokban

ócsárolt, s az titkolódzásai miatt csakugyan érthetetlen tervei javára,

H felszólitá Kossuthot, hogy ne akasz.sza meg gyzelmes mködésében,

s adja vissza neki a vezéri botot. De hasztalan. — Wiudisch-
Cí r il t 7. re másnap egy niegalázódás várt, a menyiben eddigi tudósitá-

-ai fenkölt hangjával ellentétben, tudósítja a Fölséget, hogy ^ nincs

•legend rendelkezhet harezi ereje", s esdekelve kéri, hogy az olaszor-

-/-ági hadseregtl küldessen neki 2— 8 könny lovasezredet, mivel a

magyar huszárok ellenében a nehéz vértesekkel nem boldogul, különben

Í8 a honvéd foglyokból már 2 ezerét küldött az ottani gyalogezre-

dekbe besorozás végett. A herezeg-vezérnél azonban még egyél) ííí

hiányzott. Alvezérei bizalmát ugyanis annyira elveszíté^ hogy márcz.

8-án S e h 1 i c k, W r b n a és J e 1 1 a c i c egy elterjesztésben felszó-

iitották, hogy miután a magyar hader a Tisza balpartján összpontosítva

van, st részben már át is kelt a folyamon, összpontosítsa is egész

haderejét C z e g 1 é d en és Alberti ben. A fvezér a kissé szokatlan

modorú figyelmeztetésre azt válaszolta, hogya kérdi'ses mozdulat végett

!iár elzleg kiadta rendeleteit.

Márcz. 8. Csütörtök.

A magyar kormÚDy a nemzeti hatlak fparancsnokságát:,

az E r (1 é 1 y b e n lévö seregek kivételével véglegesen V e 1 1 e r

altábornagyra bizza, Görgei tábornok a Fe 1 sö-, D a raj a-

nics tábornok a Közép-Magyarországban lévö had-

sereg parancsnokságát nyeri. V. ö. márcz. .

Közi. -49. sz. Görg. I. 294—297. I. R ü s t. I. 2H;t. I. Mon-

dók, hogy márcz. 5-én Vetter tényleg nem v. tte át a hadak vezéi-letét.

Az l. 2. hadtestek Czi bakház ár a rendelését Görgei irta alá, az

saját i, 7.) hadtestét pedig Mészáros rendelte Tokajhoz, hogy

ott átkelvén a Tiszán a gyöngyösi vonalon tüntetéseket tegyen. Vetter

fvezérnek tartá magát, de tisztét nem vitte ; Görgei csak annyiban

intézkedett, a mennyiben felszólították ; a hadtestek közt az összhangza-

tot Kossuth és Mészáros tartották fel. Ezen interregnum Görgeinek

sehogysem tetszett, s miután a tokaji vonulás t hoszabb ideig feltar-

tóztatá a gyöngyösi ulon leend mködéseiben, nehogv a fvezér
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I- miatt zavarba jöjön, inárcz. 9-érc D c b r c c z e n b e sieti'tf, hogy

megtudja, ki lesz már a valóságos fvezér, s kivel értekezzék hadteste

rendeltetése felöl. Kossuth, ekkor kérdé tle, hogy micsoda követeim''

nyei vannak neki a leend fvezér iránt ? Görgi válaszolá : „Katón <

legyen és magyar ; hogy rangban idsb vagy ifjabb-e nála, rám nézve

mindég)'.'' Ekkor Kossuth egyszeren kijelenté eltte, hogy Yetter ki

nevezését már aláirta. Azután kérte, hogy mondja ki véleményét Vettor

fell, nem tartja-(! öt árulónak V Görgei becsületes emliernek monda
Vettert, habár, fkép Kossuth márcz. 5 -ki biztatása folytán zokon esett

saját mellztetése. Ezentúl ismét a régi durczás és megsértdött fél szere-

pét öltötte fel. így történt, hogy Vetternek, mint ez maga paiiaszlá Kossuth

eltt,márcz. 24-ig egyetlen egy sor tudósítást sem küldött hadtestérl, n\ajd

makranczoskodva irá Kossuthnak, hogy az ö serege szemei felnyíltak

már, s nincs bizodalma Vetterhez, sem Mészároshoz, sem az oi'.-szággyü

léshez Ekkor Kossuth fogadta védelmébe a fvezért, kit Görgei becs
létében is igen kíméletlenül gyanúsított (miben neki D a m j a n í c- s is se

gédkezet nyújtott), s kérte Görgeit, hogy személyes ellenszenvek miatt m-

visszálkodjék, szabja magát a fvezér parancsaihoz, mit hogy megkön)

nyebbitsen, maga elutazott a táborba a két vezér közt kapcsul szolgálni.

s a villongásoknak a liadmüködésekrc ártalmas visszahatását meggátolni

(Ezen egész tárgyra legjoblt világosságot vetnek Kossuth levelei W i n r

408— 415.1). Görgei azonban Kossuthot sem látta szívesen, mintán benn'-,

azon nem egészen alaptalan gyanú ébredt fel, hogy a kormányzó azért

halogatta a fvezér végleges kinevezését, s most azért ártja magát hadi

ügyekbe, mert az egyes hadtestekre megakarja befolyását alapítani,

hogy aztán maga lehessen a fvezér. (G ö r g. I. 28 7. 1). Ily torzsalko

dások és bizalmatlanságok folytán erélyes és összhangzó mködésrl
szó sem lehetett, s e miatt sok fárasztó és eredménytelen menetek tör-

téntek. Végre márcz. 18-án Damjanics és Klapka Czibakházáiiál át-

kelnek a Tiszán, s Nagy-Körös felé nyomulnak, a nélkül, hogy -^

Nagy-Krösön két ers hadtesttel álló J e 1 1 a c i c (kit W í n d i s c li

G r ;i t z a tiszai átkelés rzésére rendelt) ket észre venné. A szemescbb

magyar vezérek azonban értesülvén, hogy elttök miféle er áll, fleg

Damjanics sürgetésére, visszahúzódnak, s másnap estére Lsmét Czibak

házát szállják meg. E mozdulat az estl feláztatott földeken történt,

A császáriak valami homályos sejtelemmel bírván, hogy közelökben

összpontosított magyar hadak mozognak, C z e g 1 é d, J á s z-B erén y
és H a t V a n közt, mindenütt egész hadtesteket utaztatva, keresték az

ellenséget, nehogj' Komárom felé elnyomuljon. Természetesen nem
találták, mert ezalatt Vetter ismét uj tervet készített, melynek folytán

had.iink együvé vonattak, s mártz. 25-én P-o r o s z 1 ó nál, ;}()-án és

3 1-én D r m á n d, T a r n a-B ó d, H a 1 ni a j, K ápolna és G y ö n-

gyös községekben voltak összpontosítva. — Idközben a hadseregben

fonto.i változások történtek. G n y o n n a k, ki a vezérek prében Dem-
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biribki elieii uem nyilatkozott, a liadseregtöl Gorgei miatt távoznia ke,lle,

s ö Komároinlia neveztetett ki várparancsnoknak d. márcz. 19.), Imdosz-

tályát Görgei a többi liároin között l'eloszlatá. Aulich tábornoki rangot

nyert, s Répásytól a 2. hadtest parancsnokságát vette kezéhez.

W i u d i s c li-G r ii t z osztrák fvezér s cs. biztos Budán
kinyilatkoztatja, hogy ö, „lehet szelídséggel" óhajtván eljárni

Magyarországban a rend visszaállítása körül, ..a törvénytelen

magyar pajjirpéuzt" nem tétette azonnal árfolyamon kivül. De

miután az „a lázadás fö segédeszközévé" vált, ezennel véglege-

sen kimondja, hogy „mától kezdve a magyar 5 és 100 forintos

jegyeket a nyilvános kincstári és országos pénztáraknál nem

szabad elfogadni." Az 1 és 2 forintos jegyek, melyeknek érez-

alapjuk van, császári jegyekre beváltatnak, azok tehát egyelre

még árfolyamban maradnak. V. ö. ni ár ez. 2. máj. 20.

A liird. Samml. 73. 1. A lierczeg ekkor érkezett vissza 011-

m ii t z böl. Márcz. 12-dn kihirdetteti, hogy az 1 és 2 forintos Kossuth-

bankók i millió forint erejéig az ország különböz védékoin 6— 8 nap

alatt váltatnak be, azontúl értékük mind a köz- mind a magán forga-

lomban megsemmisül. Mindazáltal a magyar pénzjegyek a fvárosi for-

galomban is egész július elejéig fennakadás nélkül keltek, a mit szi-

gorúbb rendszabályokkal meg nem akadályozni a cs. biztosnak is érde-

kében állott, s ehhez képest márcz. 21-én „több rendbeli tudakozásokra"

inár csak annyit jelentett ki, hogy az 5 és 10 forintos magyar jegyek

„elfogadására a fizetéseknél senkit sem lehet k é n y s z e-

r í t e n i
" (A hird. S a m m 1. 83. l).

Márcz. 9. Péntek.

Érdemjelosztás Debreczeu ben. Kossuth kq^ P
inányeluök saját termeiben (a város házánál) másodrend érdem-

jellel díszíti V e 1 1 e r t , G ö r g e i t és P e r c z e 1 Mórt, kik

helyben, — Damjanicsot, Bemet, Giiyont és Kiss
Ernt, kik távol vannak.

Közi. -19. sz. Görg. I. 290, 1. Az ünnepélyt elbeszélésben le-

irta Jókai (Üstökös 1861. 2. sz.), élethübben s történeti valóságban

Vas G e r e b e n (Népbarát 1861. 308 s köv. 1). Méltán feltnhetett,

hogy ez alkalommal KI apka érdemjelt nem kapott, ki a jeles Schlick

víUenében ujoncz honvédeinket elször tauitá meg gyzni és lelkesedni.

Görginek azt monda Kossuth, hogy : „ Mészárosra való kimélö tekintet-
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böl" kellett Klapkának kiinaiadaia, do a pajzán Görgi magát M('.szái-.>át

írvaimsitja, ki inint liadügymiuisztt'r^ a kitüntot(Midök nt'vjegyzékét k»?szité.

Jicrn tábornok .1 cs. örséget Medgyesen véletlenül

meglepi és szétszórja. Aztán Pereezy ezredest (1,500 ember

s 4 ágyú) a városban rségül hátrahagyván, maga a nagy-
szebeni nton elitre siet. Nagy esö. Harmadnaj)

Márcz. 11. Vasárnap

Nagyszebeni második csata, Bem tábornok

N a g y-C s ü r és N a g y-S z e b e 11 közt állítja fel a maga.s-

latokon hadseregét (d. u. 4. órakor). Pfersman osztrák tábornok

•és Skariatin orosz ezredes pedig, kik Puchner távollétében

mintegy 4 ezer fnyi örséggel védték a várost, a magaslatok-

kal szemben helyezkednek el. Bem, midn egy kozák csapat a

magyar jobbszárny megkerülésére indul, crös kartácstüzzel nyitja

meg a harczot, mely elöl a meglepett kozákok riadtan vissza

szaladnak. Egy órai kölcsönös ágyúzás után a székelyek szu-

rouyaikkal az orosz balszárnyat hátranyomják, a midn Bem
az ellenséges jobbszárny megkerülésére is mozdulatot tétet,

minek következtében elször az ellenség középhada, aztán egész

serege az elvárosi sánczokba húzódik vissza. Ezalatt a magyar

ágyuk az orosz tüzérségben tetemes veszteséget okoznak, s

Kiss Sándor alezredes a K ó b u r g- és V i 1 m s-huszárokkal

egy ellenséges üteget hátrálásra kényszerit. Esteli 7. órakor a

székelyeknek többszöri roham után végre sikerül a sánczokba

jutniok. Bem katonáinak kimerültsége miatt egyebet nem tehet

vén, gránátlövéseket szórat a városra. E dönt perczben érkezik

Be t h le n Gergely alezredes a kolozsvári (11-ik) zászlóal^ijal.

Három szuronytámadást tesznek a honvédek, mígnem a negye-

dikben a székelyekkel, s a M á r i á s s y-zászlóaljjal egyesülten

ert vesznek az oroszokon, kik '
._. órakor A' ö r ö s 1 r n y

felé menekülnek. Bem ekkor bevonul a városba hol 21 ágyút,

5 ezer apró fegyvert, 6 ezer ágyutöltényt, 1 millió puskatöltényt,

150 mázsa lport, tömérdek katonaruhát s 514 foglyot talál.

CzetzKlap.-iiál II. 2Í)9. 1. Bem's 239 s köv. 1. Kv. E.T.
202 s köv. 1. R ü s t. II. 6. 1. Köz 1. 56. sz. S z i 1. F. Tört. 337. 1.
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l" Fórl. 7 1.1. M aj 1. 11. l'02. 1. Hunv. 7 1 . >/. Som. XIII. 1. l'inb-

II e r Bemet Medgyesnél tökéletesen megvervén, hogy esapatait a fára-

dalmaktól kímélje, gyzelme után két napot pihen Medgyesen. K kcdvfíz-

jnénj't líem köszönettel fogadta, mert azalatt Segesváron rendbeszedte

s a székelyektl érkezett csapatokkal inegerösitctte hadseregét. Puchuer

azonban veszedelmes terven töri fejét : elhatározza t. i. bekeríteni .s

icindeuestül elfogni ellenfelét : e czélból MedgACsröl Szón t-A g o t á ii

át hegyi utakon 9—10 mérföldnyi kerülni te.sz, „azonban'* úgymond a

B e r I. INI i li t. L i t. Z e i t. egyik referense „elszánt <'s bátor elleofele

eltt a körüle összehúzódó müvés/i sztratégiai hálóban, épen a seges-

vár-medgyesi futat, majdnem egészen nyitva hagyja, Bem Puchner

szándékainak fejlését nyugodtan bevárja, hanem ekkor valódi hadvezéri

pillantással kikémlelve a legalkalmasabb perezet, midn már félig beke-

rítve volt. azon merész elhatározást fogja fel, liogy márcz. 9-én az or-

.szágutat Medgyesnél áttöri, s Puchner ftámpontját, Nagy-Szebent

rohanja meg . . . Bemnek (!zen gyorsasággál, bátorsággal és erélylyel

kivitt mködése Puchner lassú és ingatag eljárásával szemben a legki-

áltóbb clh-ntélet képezi" stb. (Som. i. h.) Márcz. 9-én reggel Puchner

ünnepélyes beszédeket tart tisztei eltt, érdemjelek osztogatásával tölti

az idt, s megindulván oly lassaii halad, hogy elcsapatai csak estére

érkeznek Segesvárra, hol azonban Benniek hlt helyét találják. Nem is

sejté, hová tnt el ellenfele, mert márcz. lO-én egész nap meg sem mozdult

Segesvárról. Márcz. 12. hirét véve Szeben sorsának megdöbbent, s be-

tegségbe esve átadja K a 1 1 i á n y nak a hadvezéri pálrzát, maga elhagy-

ván a sereget. Kalliány felhagyva minden további harczczal, csak arra

forditá gondjait hogyan vezesse ki a sereget minélelbb Erdélybl. —

•

Bem Szebeubl utána küldötte Puchnernek rendjeleit és diplomáit. De az

osztrákok nem értik a tréfát, s a huszárokat fogságra vetették volna,

ha idején el nem osonnak. Puchnert épen Szeben elvesztése napján ne-

vezték ki Bécsben táborszernagynak, s ,,gyalázatos futása", mint Rüs-

tow megjegyzi, „legkevésbé sem akadályozta, hogy 1849. szeptem-

berében az osztrák cs. testrség másodkapitányává, s októberben Ve-

lencze városa és vára kormányzójává ki ne neveztessék." Bem Szebenbe

beszállásolván magát. F u a d Effendit a porta oláhorézági üg\'nökét, fel-

kérte, bugy miután a császáriak Szebenbl 8 közpénztárt magokkal

elvittek, melyeket hadi szokás szerint a gyztes fél kezei közt kellett

volna hagyniok, vegye zár alá e pénztárakat s kézbesítéssé a magyar

kormánynak. (Bem levele ápr. 1-röl- Honv. 88. sz). — A lengyel a

szászok föváiosának kegyelmet ád, de fölszólítja a lakosságot, hogy

miután az oroszok behívásának ,, szégyene" az erdélyi összes szászokra

nem hárulhat, a tett vádja alól annak nyilvános visszahuzása által tisz-

títsák ki magukat. (Bi-m kiáltv. márcz. l2-röl Honv. 70. sz. és K ö v.-

nál O. 157. 1). Márcz. 26-án tehát, Nagy-Szeben városa nyilatkozmányt

ád ki, melyben „az orosz hatalom bárminem beavatkozása ellen forma-
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szerint t'< ünnept51ytsen tiltakozik." (A nyilatk. K ö v.-iuU (J. Iö3. 1;.

Hogy e uyilatkozmány csupáu kéuyszermü volt, és semmivel sem kü-

lönb szerkezet azon hódolati iratoknál, melyeket a megszállott vidé-

kek i öl W i n d i s c h-G r ii t z beszedetett, már pikánt kezdete is elárulja,

s a dolog természetébl következek, líem ezután 400 ezer pfrt hadisar

czot vetett a városra, melybl azonban .ipril vége felé, miután belle

200 ezernél valamivel több lefizettetett, a szebeaiek kérelmére a hát-

iálékot elengedte (Honv. 100. az). Kossuth azonban rósz néven vette,

hogy Bem a száízoknak közbocáánatot hirdetett -s irányukban ismét

nagylelk akar lenni, és márcz. 20-án jelenté a képviselházban, hogy

Bemet minden további igéreteklöl letiltotta, s tudtára adta, hogy a szá-

szok ügyét maga a kormány akarja eligazítani. De Beux nem hagyta

magát megzavartatni, s midn tudtára esett, hogy az általa hirdetett

amnetztiát a polgári liatoságok s Csány vésztörvényszékei kevés figye-

lemre méltatják, t; az elitélések napirenden vannak, még egyszer meg

ujitja közbocsáuati igéretét, -s felhívja mindazokat, kik az ö ebbeli nyi-

latkozatában bizva sérelmet szenvedtek, hogy indokolt panaszaikat

orvoslás végett jelentsék be nála, egyszersmint azonban a vésztörvény

ezekek további mködését Erdély területén betiltja, csupán a befogott

gyilkosok és rablók feletti törvényes vizsgálatot engedvén meg, a rög-

tönbiróságok polgári és katonai tagjait, ha további müködésökkel fel

nem hagynak, haditörvényszékkel és tisztségök elveszítésével fenyegeti;

miután „akarom" úgymond „hogy bizonyos határvonalig a kormány

részérl is elismert bnbocsánati rendeletem valóság maradjon, s no

sértessék meg vagy aljasítassék épen csalétekké." (A nevezetes kiált-

vány N.-Szeben. juu. 5-röl Honv. 140. vagyis jun. 9. sz). V. ö.

m á r e z . 21. 23. j u 1. 3.

W i n (1 i s c h-G r ii t l osztrák ívezér s cs. helytartó B u

dán Magyarország lakóit arról igyekszik meggyzni, hogy .,a

lázatlók a felforgatást és kommimíziuust képviselik'', s törekvé-

sük nem a haza és nemzetiség javát, hanem „ egész Európá-

nak auárkhiáha döntését" czélozza. Annálfogva csatlakozzék

mindenki a cs. helytartóhoz. íme „Szirmay István gróf már

egy zászlóalj önkéntest vezetett a cs. k. hadsereghez", mely

,,hazafiui tettet felsége az rnaggyá és zászlóaljparancsuokká

lett kinevezésével jutalmazott meg." Utánozza tehát az ország

ezen loyalis példát.

A felhívás S a m m 1. 7 (; . 1. A ..W i n t e r-P e 1 d z u g " vagyis a

herczeg emlékirata többet is közöl Szirmay csapatáról, elmondja t, i.

hogy az 480 fbl állott, s a gróf által mingyárt a budaméri harcz

után sároemegyei i% abauji (tót) egyéniségekbl gyjtetett. „0 volt az
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egyetlen" ugymoud a berezeg „a ki ezen kouioly napokban loyalis

érzelmeit egyébként íb bebizonyitá mint csupán szavakkal." Ezen érzel-

meiért Szirmay késbb a S z e u t-I s t v án-r e n d j e 1 1 e 1 diszíttetett.

(W i n t. 112. 1). Seregének vitézi tetteit egyébiránt még a „Winter-

Feldzug" sem volt képes följegyezni. Ellenben a hiv. Honvéd 123.

vagyis máj. 21. számában ezen tiid<ísitás olvasható : ^G a 1 1 i c z i á ból

egy gróf Szirma y István nev rablófönök is beütött hazánkba

800-ad magával, de vadászaink és querilláink Tótfalu nál S z e p e s-

ben megtámadták, egész a határig kizték, egy kapitányt és két köz-

embert leöltek, két százat foglyokká tettek, és sokat, köztük Szirmayt

is, megsebesítettek." Egyébiránt nem lehet állítani, hogy Windisch-

Griitz felhivása és Szirmay példaadása késbb is sehol sem gyümölcsö-

zött volna. K e m p e n altábornagy s cs. biztos Pozsonyban ugyanis

ápr. 2-ról iiözhirré teszi, hog^- Szén t-G y ö r g y város a cs. seregben

szolgáló magyar ezredek újraszervezésére tetemes pénzajánlatot tett

(a hird. S a m m 1. 86. 1). Haynau pedig jul. 7-röl M o s o n y megyét s

külnösen K r o n c r Lajos alispánt dicséri meg ^loyalis magaviseletéért."

(I. m. 125. 1). V. ö. máj. 17.

Márcz. 12. Hétf.

Afelsotábla els ülése Debreczenben. Jelen

van 60 fispánból alig 4, huszonnégy püspök közül {sl g. n.

egyesülteket kivéve) 2, a számtalan grófok és bárók közül alig

néhány, a berezegek közül egy sem. Határozat, hogy a képvi-

selház minden eddig hozott végzései elfogadtatnak

.

Közi. 51. sz. P e r é n y i a törvényhatóságok utján még januá-

közepén felszólitotta a felsötábla tagjait, hogy az országgylésen jelen-

jenek meg, Ígérvén nekik a képviselk napi- és szállásdijával egyenl
költséget.

Márcz. 14. Szerda.

C z e t z ezredes Bem seregzömével F e n y ö f a 1 v á ról

Szebenszékben Stutterheim elrseit elveri, aztán a frekki

hid eltt száll táborba, melyet másik végén 2 zászlóaljjal, 2 lo-

vasszázaddal, s 4 ágyúval Klokocsán rnagy védelmezett.

Reggelre (márcz. 15.) Czetz a császáriaknak hlt helyét találja.

C z e t z K 1 a p.-nál Nat. 11. 308. 1. B e m ' s 250. 1. K v. E. T.

204. (márcz. 16).

Szeremlei. Magyaror, Krúniliji. U. 6
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Márcz. 15. Csütörtök.

A magyar kormány P e r c z e 1 Mór tábornokot a B á c s-

B á n s á g visF-zafoglalására, s Péter vár adnak ostrom alól

fölmentésére küldi, mely czélból Hadik ezredes helyére a 4.

hadtest parancsnokává nevezi ki.

Szil. F. Tört. 343. 1. F. Férf 44. 45. 1. R ü s t. II. 14. 1. Per-

czel márcz. 17-én foglalja el uj tisztségét. Hadereje 8,200 lonyi „rész-

ben fegyvertelen és rnhátlan gyalogságból, egy gyenge huszárosztály-

ból s láiicsás mozgó csapatokból állott." (Perczel lov. Mész-nál 75. 1).

Márcz. 10. Péntek.

S z e m e r e Bertalan fels-magyarországi kormánybiztos

avédsereg tervét közzé teszi, s felhív minden alkalmas hon-

fit, hogy e seregbe soroztassa be magát. E querillacsapatnak,

mely lovasok-, gyalogok- és vadászokból álland, a hozzácsato-

landó 4 ezer fnyi rendes katonasággal együtt, feladata leend

a g y ö n g y ö s-e g e r-p u t n k-r z s n y ó-l c s e i , úgyszin-

tén a 1 ö c s e-e p e r j e s-u n g V á r-n y i r e g y h á z-m i s k o 1 c z

i

vonalon a szabad közlekedést fenntartani, s azon vidékeket a

G a 1 1 i c z i á ból netalán betörend ellenség csapataitól tisztán

tartani.

Közi. 60. sz, A rend. még F r e y.-nál II. 2 7 1. 1.

Bem tábornok Bán fi János ezredes dandárával B o i-

c z á nál aVörös torony ban a futó császáriakat megtámad-

ja, s balszárnyuk megkerülésével hátraveti. Az osztrákok, kik

az oroszok menekülését födözék, Ü4 halottat vesziteuek. Bruc-

k e n t h a 1 Sámuel n.-szebeni nemzetrparancsuok menekülés

közben az 1 1 b a vész. I^íásnap

Márcz. 17. Szoiubíit.

B e m a V ö r ö s 1 r n y ban tovább üldözi elleneit, s az

oroszokat, állodásaikból kivervén, a határszélig kergeti, melynek

védelmére az ö. zászlóaljat négy ágyúval hagyja, maga Bras-

só felé visszaindulván.

Köv. E. T. 204. 1. Közi. 59. sz. Uj. I s m. 21. 104. 1.
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3Iíírcz. 18. Yasárihap.

Feketehalmi ütközet. Cze t * ezredes (8,7C 3 em-

ber s 2G ágyú) a Feketehalom eltt ntját álló Kulliáiiy

táboruokot (Stutterheim és Uracca dandáraik) Vle-

d é D y fell megtámadja, s három órai harczban megvervén

V i d m b á k i g üzi. Itt iij állást vesz az ellenség, kire az érke-

z Bem tábornok harezrendben küldi csapatait. Kalliány ekkor,

miután Engelhardt orosz tábornok a honvédekkel szembeszállni

vonakodék, az elöl futó oroszokkal együtt elhagyja a küzdelem

terét, s a T ö m ö s-Szoros felé Oláhországba menekülni törek

szik. Veszteségünk 12 halott s 50 sebesült, az elleségnél 267

ember holtakban és sebesültekben. Másnap

Márcz. 19. Hétf.

Brassó küldöttei Bem tábornok eltt Vidombákon be-

jelentik városuk hódolatát. Bem megszállja Brassót.

Czetz Klap.-nál Nat. II. 310. 311.1. Bem's 251. 252.1.

Köv. E. T. 205. 206. 1. Honv. 86. sz. Közi. 59. 64. sz. A hiv.

jel. még S z i l.-nál F. Tört. 338. 1.

S i m u n i c h osztrák tábornok Komárom várat reg-

geli 7. órakor a Duna jobb partjáról ágyuztatni kezdi. Az ost-

romlövések márcz. 2()-ig naponként megújulnak.

Wint. 405. 1. V. ö. Klap. Nat. I. 364. Vab. II. 100. 1. A
magyar kormány a gyönge jellem Török várparancsnokkal (v. ö.

decz. GO.) ^lem lévén megelégedve, márcz. 3-án Klapkát kínálta

meg a várparancsnoksággal, miután Dembinski Klapkától .szabadulni

kivánt. Ez azonban továbbra is a hadseregnél akart maradni. Kossuth

ezután Guyont nevezé ki a fontos tisztségre, de majd, ennek hadvezéri

képessége iránt kevés bizalommal viseltetvén, ugyanazon állomásra

Lenkei ezredest is kinevezé. s a két férfiút oda utasitá, hogy igye-

kezzenek bejutni a várba, s a melyiknek ez elbb sikeriüend, az fog-

lalja el Török helyét. (Cl ö r g. I. 287. l). A szerencsésebb Lenkey
Ion, ki ápril közepén csúszott be az ersségbe. (Az itteni állapotokat

1. márcz. 31. jegyz.).
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Márez. 20. Kedd.

W i 11 d i s c h-Cj r a t z cs. fvezér és helytartó a márcz. 4.

oktrojált alkotmányt a F ö 1 s é g határozott parancsából egy

kibocsátvány mellett hirdeti ki, melyben a Fölség abbeli vára-

kozását adja elö, hogy Magyarország az iij alkotmányt,

mely a magyar tartományok alkotmányos jogait kiszélesité s

uj politikai jogokkal gyarapitá, „biztonságuk, jólétük és poli-

tikai jövjük erteljes valósulásakép" örömmel fogadandja,

annyival inkább, mert a különböz vallásfelekezeteknek és a

fldmives népnek 1848. elején adott engedmények s más egyéb

tapasztalatilag hasonosakuak bizon^nilt törvényes intézkedések

ezután is érvényben fognak maradni. Mihelyst az országban a

béke és rend helyreállaud, meg fog nyittatni Magyarország

törvényhozói eltt a mködési tér. Minden ,,jó érzelmü"-nek

kötelességévé tétetik, hogy a Fölséget „egy nagy birodalom

újjászületése" érdekében támogassa.

A kibocs. S a m in 1. HO. 1.

Márcz. ^1. Szerda.

A képviselház Bem vezérnek a nagyszebeni stb.

hsnek, elsrend érdemjelt s altábornagyi rangot adatni ha-

tároz.

Közi. 59. sz. A kormány és a képviselház küldöttsége ápr. ö-éii

S z á s a-S ebesen adja át Bemnek a^ érdemjelt, s a kineveztetési ok-

mányt, mely alkalommal, miután a szónoklatok végbementek, Németh
alezredes a hadügyminiszter követe, az sz lengyel sebesült jobbját

megcsókolja. Bem azt izeni vissza a képviselháznak, hogy „bármit

tegyen, csak a habsburg-lothringeni házzal ne béküljön ki." (A szónok-

latok körülményesen H o n v. 91. 92. sz)

.

T ö m ö s-s z r 8 i els harcz. Bem tábornok a B r a s-

s ó tói futó orosz- osztrák sereget a határszéli szorosban megtá-

madja. Szabó Nándor alezredes V a n-d e r-N U 1 1 ezredes állo-

dásait egymásután foglalja el, s végre kiveri az ellenséget

Erdély határából. Mo In ár Ádám tzmester. Veszteségünk 30
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sebesült, az ellenségé 186 halott, xO fogoly, 100 kocsi, 2 ezer

fegyver.

Köv. E. T. 206. 1.

Bem tábornok Erdély ellenséges érzelm lakosainak

közbocsánatot hirdet, a bujdosókat és fölkelteket hazatérésre

s testvéri kibékülésre hivja föl, s egyszersmint, miután „a közös

ellenség, a muszka és osztrák katonaság, meggyzetvén Oláh-

országba szaladt", rendeli, hogy „a legközelebbi vasárna-

pon minden vallások szertartásai szerint oltár eltti, vagy pe-

dig szószéki ünnepélyes hálaadások által ezen nap jelentsége"

egész Erdély ben kihirdettessék. V. ö. m á r c z. 23.

B. kiáltványa Köv.-nál O. 159. 160. 1. és Közi. 59. sz. Hogy

Kossuthnak Bem ezen lépései, melyekkel a politikai hatóság jogkörébe

csapott át, mennyire nem tetszettek, 1. m á r c z. 11. j e g y z.

Márcz. 22. Csütörtök.

P e r c z e 1 Mór tábornok S z r e g nél. Szeged mellett,

megtámadja a szerbeket, kik, miután Szent-Ivány nál tábo-

rozó csapatuk (2 ezer ember) F o u r g e t rnagy által 4 órai

harczban legyzetett, e csapattal egyesülve B é b a és T ö r ö k-

Kanizsa felé hátrálnak. Szreg, Szent-Ivány és D e s z k rácz

faluk fölégettetnek. Egyideüleg K e m é n y f i rnagy a szegedi

osztály balszárnyával Makó fell K i s-Z o m b o r t rohanja és

tisztítja meg az ellenségtl, kik közül itt 83 marad a harcz me-

zn. C z i n t u 1 a rnagy pedig a szabadkai osztály balszár-

nyával (G á 1 alezredes) Horgos fell 0-K a n i z s á nál szorítja

vissza a szerbeket a Tisza bal partjára. Z e n t á nál végre

a szabadkai osztály zöme harczolt, de ers ellenállásra talál,

melyet csak másnap gyz le.

Klap. Nat. II. 100. 1. Közi. 65. sz. H o n v. 81. sz. (mindkét

helyt Perczel hiv. jelentése}. Perczel ezután még csak a F e r e n c z-

Csatorna mentén talált némi ellenállásra (1. márcz. 26.), melynek

legyöztével márcz. 2 7-én a már ingadozó Pété r-V áradba bevonul

(v. ö. márcz. 29). Elönyomulását nagyon megkönnyitette a szerb nem-

zeti csapatoknak márcz. elején történt hazabocsátása, s a szerbek ellen-

szenve a rajok tolt Thodorovic ellen. B ácsban a megyei kormány

ápr. 3-án ismét helyreállittatik.



86

Márcz. 23. Péntek.

C s á u y erdélyi fkormánybiztos Na gy-Sz c b eu beu e

várost és a Királyföldet a kormány további rendeletéig

ostromállapot alá veti, s rögt önitélohadi- és rendes biintetötör-

vényszckeket állit fel, mely alá a polgári és katonai egyének

a vétek fokozatához képest tartozandnak. A közpénztárakat, a

helységek és városok i)éuztárai kivételével, az állam felügyelete

alá rendeli, a kincstári hivatalokat, a postai figazgatóságot, s

tartományi fbiztosságot Kolozsvárra helyezi át, a lotteriá-

kat mindenkorra eltörli.

A rend. H o n v. 7 6. sz. úgyszintén K ö v.-núl O. IGl. 1. Miután

Csány ezen rendelete, mennyiben a fölkeltek raegfenyíttotését tárgyalja,

igen éles ellentétbe jutott Dein intézkedéseivel (1. niárcz. 11. jcgyz. és

márcz. 21.), ennek legalálíb külbölegcs niogszüntotése végett ápr. 4-én

iij rendeletet bocsát ki a kormánybiztos, mely a fentebbi parancs szi-

gorán enyhit, s a Bem által hirdetett közbocsánatot is megersíti, azon

liozzátétcllel. hogy abban azoknak, „kik mint < zimborái .iz ellenségnek

azzal eltávoztak, s ez által hütlenségi vétek})e estek", nem leend részök.

(E rend. K ö v. O. 165. 1.). Csány Szebeu bevételének hirére (Kolozs-

várra jutott márcz. i5-én, midn a város kivilágíttatik) személyesen

indult a szászok közé, s a nevezetesebb ))ontokon mindenütt megfordult.

Kemény Farkas alezredes Gyula-Fehérvár ost-

romlására siet seregével Nagy-Enyeden és FelEnye-
dcn a fölkelt oláhok táborát, kik ezúttal mintegy 60 halottat

veszítenek, szélyelveri. Plarmadnapra a Tövisen, Alsó-Fe-

hér m e g y é ben, állomásozó magyar sereget Diód és Gyógy
fell törekesznek bekeríteni az oláhok, azonban szétszóratva

mintegy 250 halott veszteséggel visszahúzódni kényszerülnek.

H o n v. 78. sz. V. ö. S o m. 35. 1. Ke m é n y Gy. -Fehérvár ellen

márcz. 20-án indult cl Kolozsvárról.

Márcz. 24. Szombat.

Beoiczky rnagy (40<» gyalog, 32 huszár és 3 ágyú)

A 1 m á s s y cs. ezredes és Z a g i t z e k cs. alezredes portyázó

csapatjnkat (íVc zászlóalj, egy lovas-század és 6 ágyú) délben

Losoncz utczáiu Osgyáu fell véletlen meglepi^ s gyors
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támadásával zavarba hozván, rövid harcz otán szereucsésen

szétkergeti. A császáriak vesztesége 177 halott, 36 fogoly, 1

zászló, az ezred pénztára mintegy 21 ezer pfrt-tal stb.

Wint. 390. 401—403. 1. Vahot Losöiiczi Phönix I. 99. 20.

). A ö b. I. 321.1. Görg. 1. 19. 1. (nap nélkül). Szemere hiv. jelentése

:

Küzl. 06. faz. és Ilonv. 81. sz, (mái-cz. 20). Klap. Nat. I. 302
(niárcz. 20). Rüst. I. 321. 1. (márcz. 23). Almússy, kit Zólyomról
oly czélból rendelt Windisch-Gratz Losonczra, hogy ott a Váczi-ól

érkez Zagit^ekkel egyesüljön, s a magyarok haderejérl tudóaitást

szerezzen, a fentebbi harczból B a 1 a s s a-G yarmathra futván, azt

irá a fvezérnek, hogy „eltte G ezerén voltak." Windisch-Grátz e tudó-

sitás küvetkeztében azon meggyzdésnek ád önmagában helyet, hngy

a honvédek az Ipoly mentén már útban vannak Komárom felszabadítá-

sára. Ramberget tehát Balassa-Gj'arraathra rendeli, Csorichuak pedig

megparancsolja, hogy egy ers csapatot Yáczra küldjön, szükség esetén

Kamberg támogatására. — Beniczkyt, ez ügjes portyázót, miután a

tót csapatokat már elbb szétriasztá, Görgei küldte a tokaj-losonczi

útra.

3Iárcz. 25. Yasárnap,

Kossuth a képviselház nak szemrehányásokat

tesz , hogy a D e b r e c z e n böl elmaradt képviselkre hozott

végzés (1. febr. 28.) alkalmazásánál az távollétében némelyek

iránt túlságos kedvezéssel járt el, kelletinél többet visszafogad-

ván kebelébe azok közül, kik nem kisérték el a házat a vész

napjaiban. Kijelenti, hogy ö, mint kormányzó csupán azon or-

szággylésnek akar kifolyása lenni, mely a veszély idején együtt

voit, s melynek politikája eltte tudva vau. Kivánja, hogy a

ház „ezen színt tisztán tartsa meg, hogy ezen országg}ülés ma-

radjon a mint van, ne pedig, hogy dervel más alakot öltsön

magára azon emberek ideérkeztével, kik nem osztoztak velünk

a veszélyben, következleg eljátszották azon jogot, hogy a

nemzet sorsa felett intézkedhessenek." Ha az országgylés a vész

idején megfutott tagokat visszafogadaudja, „s oly határozatot hoz,

mely az elbbi országgylés alakját megváltoztatná'' (értsd :

lépéseket tesz kibékülni a Fölséggel), „elvesztve ... a nép eltt

uymbusát, melylyel bír, polgárháborúnak volna e nemzet ki-

téve" stb. Végül a sajtó (értsd : az E s ti L ap o k) jelen mükö-
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dését „borzasztó és iszonyatos"-nak mondja, minélfogva a szük-

séges egyesség helyet elkeseredést idéz el, azzal, hogy „egy

férfiút" (értsd: Madarász Lászlót) „ki a kormánynak is

tagja*', nyilvánosan és okmányok alapján a közvélemény eltt

vádállapotba helyez.

Közi. vigyszintén a beszed H o n v. 85. 8G. az. E fíiippika a.

békepártban oly nézeteket támadott meg, mely ellen a kormányzó csak

nem rég (1. febr. 10.), midn erre alkalma nyilt, s egyenesen kihíva

volt, még nem mert föllépni, söt a meljeket akkor, midn hadügyeink

még sokkal kedveztlenebbül állottak, nyilvánosan legyczgetett, s mi több,

magáéinak vallott. A békepárt, a mint értesült a Görgei és Kossuht közt

kifejlett politikai elvi meghasonlásról. Görgire vetette szemeit s titkon

elhatározá ennek kezére játszani a fhatalmat, hogy a dynasztiával való

kiegyezkedés lehetvé váljék. A pártnak azonban nem volt elég bizalma

vagy bátorsága magát GÖrgeivel érintkezésbe tennie, sem Kossuth szél-

sségre vezet elveit nyíltan ostromolnia, minek következtében Görgei-

nek, ki egyátalában keveset tördött a debreczeni politikusokkal, márcz.

elejéig sejtelme sem volt aiTÓl, hogy a házban olyan elem is van, mely

Kossuth politikájának vakon nem hódol. (G ö r g. I. 289. 1). Amint
azonban D e b r e c z e n b e n megfordult, s S z c m e r é v e 1 és más az

országgylési dolgokat ismer egyénekkel a táborban érintkezett, érte-

sült a békepárt fell, de annak politikáját nem helyeslé, hihetleg, mert

a párt erejét keveslé, s nagyravágyó terveit könnyebben elérhetni vélte,

ha a tulnyomó elemmel s Kossuthtal fog kezet, és ez utóbbinak hizeleg.

„A szerencsétlen békepárt" igy ir márcz. 22-rl Szemerének, jjSemmi

béke, hanem guillotine, guillotine, guillotine!" (Görg. levele Szem.-nél

II. 146. 1.). A békepárt a debreczeni Esti Lapokban Jókai ve-

zetése alatt saját közlönyt alapított. Madarász hihetleg sejtve a keletke-

zend lap irányát, hivatalos gáncsoskodással igyekezett annak megin-

dulását feltartóztatni (márcz. 2-án: Közi. 53. sz.), de végre is a saj-

tótötvény szabványainak tökéletesen elég tétetett, s márcz. 9-én a

„rendrminiszter" közhírré tette, hogy alapra az elfizetések a postákon

elfogadtatnak, (Hivat. tud. H o n v. 73. sz). A lap pedig els feladatai

közé is az ö megbuktatását tzte ki, nemcsak azért, mert ezáltal cgy-

szersmint Kossuthnak is szr alatt hadat izent, lianem azért is, mert

Madarász elbizakodott és kémked modorával, s a Z i eh y-ingóságok

htlen kezelésével köz botrányt és gylöletet keltett. Kossuth Madarász-

ban egyik leghívebb emberét és eszméinek ügyes elöcsabosát látván

megtámadtatva, az ellenségeskedést közvetve önmaga ellen irányzottnak

is íekinté, s fentebbi beszédében elég vigyázatlan volt elárulni, hogy az

Esti Lapok vitái t is elevenjén találták. A kormányzó, mint viddini

szózatában kimondja, azon gyanúval élt, hogy a békepárt Görgeivcl

már Összeköttetésbe is tette magát, s ekkép akarja végrehajtani az íí



89

megbuktatását. Uly szándékkal távozik tehát a táborba, hogy Gorgeit

a képviselház valódi jclleinc. felöl félrevezesse, s hogy visszatértével

a márcz. 4. alkotmányirat alkalmából kiindulva oly határozatot hozas-

son, mely a békepárt elött egyszer mindenkorra bevágja az utat. E ózdi-

ból már a fentebbi üléeben felemlité, hogy „Ollinützböl furcsa dolgokat

Írtak", a melyekre felelnünk kell, s hogy öt liatalomravágyással senki

nem vádolhatja, de akadhat még valaki (czélzás Görgeire), a ki egy

második brumaire 18-dikát fog elkövetni, s önhatalmilag diktátorává,

teendi jnagát a nemzetnek. (V. ö. ápr. 14).

Márcz. 26. Hétf.

A P e r c z e 1 tábornokkal egyesülni törekv I g: m ú u d y
rnagy a szerbeket G y á 1 á u, Torontálmegyében, három oldal-

ról megrohanja, s élénk harcz után Tör k-K a n i z s á r a ker-

geti. Gyála fölégettetik. Veszteségünk 2 halott s 3 sebesült^ az

ellenségé 30 halott, 30 fogoly s több mint 4 mázsa lszer, 40

fegyver, igen sok juh és marha.

Közi. 68. sz. H n V. 84. sz. T i s z a v i d é k i U j s á g. Szerk.

Molnár Pál Szegeden 1849. évf. 24. sz. K 1 a p. Nat. II. 107. 1.

P e r c z e 1 Mór tábornok K u 1 á ról és V c r b á s z ról a

gyönge szerb rséget elzi.

Klap. Nat. II. 102. 1.

C s á n y fkormánybiztos Erdély ben a szász és oláh

népet felvilágosítja, hogy eddig a gazdagabb nagyravágyóknak,

s magánérdekeket hajhászó kalandoroknak szolgáltak eszközül
;

egyszersmint hazatérésre szólitja a szerte bujdosókat, közbo-

csánatot hirdetvén nekik, ellenkez esetben rajok 8 nap múlva

javaik zár alá vétele s elfogatásuk alkalmával testi fenjúték

várakozik.

Kö V. E. F. 216. 1.

Márcz. 21. Kedd.

Bem altábornagy az oroszokat aVöröstoro ny-szoros-

ban három órai heves harcz után megveri s 1 á h o r s z á g ba

zi, aztán a hegyszoros védelmére 2 ezer emberrel s ti ágyúval
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I h á s z Dániel rnagyot hagyja hátra. Veszteségünk <) halott

s 20 sebesült, az oroszoké 21 halott a mintegy 40 sebesült

Ilonv. 82. sz. K.Sv. E. T. 212. 1. Klap. Nat. II. 313.1.

(márcz. 25 vagy 2G).

Kemény Farkas alezredes (2,650 ember és 13 ágyú)
Gyúl a-F e h é r v ú r at ostromolni kezdi, két órai ágyúzás után

azonban, mely a várból élénk viszonzásra talál, B o r b á n d r a

visszahúzódik, önmegadásra hiv felszólitását az rség válasz

nélkül hagyván.

H u V. 78. sz. F c 1 d z. 533. 1. Som. 3t). 1. A vár igen rövid

idre volt ellátva élelmiszerekkel , melyeket idöröl-idöre kiroutások

utján éá J a u c u segítségével kellett beözerezni. H ó r á k megvakulása

óta a várparancsnok Au gus t ezredes volt, ki alatt az örséget 2,497

ombfr 7 1 ágyúval képez.

Márcz. 29. Csütörtök.

P e r c z e 1 Mór tábornok és Batthyány Kázmér kor-

mánybiztos, H 1 1 á n alezredes által Pété r-V árad ból N u-

g e n t táborszernagy (M ámul a ezredes) és a szerbek ostrom-

seregére K a meni c z felé kirontást tétetnek, mely alkalommal

a mieink az ellenség sánczaiig nyomulnak elre, s két órai heves

harez után húzódnak vissza. Egyideüleg M i h a 1 o v i c s rnagy
0-K é r rl támadja meg a D e s p o tS z e n t-I v á n y o n álló

ráczokat, kiknek sáuezait, miután közülök mintegy 500 embert

lekaszaboltat, elfoglalván, szétromboltatja.

P ere zel liiv. jelentése. Közi. 72. sz. W i n t. 487.1. (ami
veszteségünk a kirontásnál 150 lialott és 200 sobcsiUt). Klap. Nat. II.

105. 1. ímárcz. 28. Ezt a napot Rüstuw is — II. 16. 1. — átvettej.

Perczel és Batthyány mint láttuk (márcz. 22.) márcz. 27-én érkeznek

Péter-Váradra, hol, a várat a bcnsö árulástól biztositni óhajtván, külön-

böz intézkedéseket tesznek, s többek közt mintegy GO gyanús jellem
ftisztet (köztük B 1 a g o e v i c h e t is) kiutasitnak avarból, melynek

parancsnokságát Perczel, a magatestvérére Miklósra bizza. Márcz. 30-án

Batthyány és Perczel Mór visszatérnek a magyar táborba, mely okot O- és

Kis-Kéren várta, s Verbászon és Kulán át SzentTamás alá sietnek.

Perczel ezen útjában azon kegyetlenségek visszatorlásaul, melyeket a

szerbek a télen át a magyar lakosokon, fleg Zentán, elkövettek (1. jan.

20.) szabad tért engedett katonái bosszuérzetének. (Ti s z. IJ j s. 28. sz).
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B a n g y a ürnagy Beregoicgyéböl K r y w k a g a 1 1 i c z i a i

határszéli falut megrohanja, s a nyugtalankodó osztrákokat

onnan elszorítja.

K-'. z 1. 70. sz.

3Iárcz. 30. Péutek

Kossuth honvédelmi bizottmányt elnök Egerben a

magyar hadak fparancsnokságát, az Erdélyben lévkét ide

uem értve; a megbetegedett Vetter altábornagytól elvévén,

ideiglenesen G ö r g e i Arthur tábornokra bizza.

Görg. I. 304.1. Klap. Xat. 1.300.1. Közi. 132. 81. £2.

(Asbóth ^ I. 6. 1. — hibásan irja, hogy Vetter után Görgei a fövezéi-

Hiiget a kormány kinevezése nélkül csak miut legidösb tábornok vette

át, aminthogy hátrább — 19. és 52. 1.— már ellenkezésbe is jön önma-

gával). Görgei hadereje volt ekkor Klapka szerint i4,900 ember és

182 ágyú, a W i n t. szerint (hadseregi hivatalos kimutatások tjtáni :

58,282 ember és 188 ágyú, Görgei szerint az 1. 2. és 3. hadtestben

volt: 2t>—-28 ezer ember. Windisch-Griitz hadereje volt, egy márcz.

12. harczireud szerint 41* g zászlóalj, 56 lovasszázad és 222 ágyn,

Klapka szerint: 52 ezer ember és 230 áiryu.

3lárcz. ol. Szombat.

A szerbek és L e d e r e r csapatai P e r c z e 1 Mór táborno-

kot V e r b á s z nál, Kula és Szent-Tamás felöl, megtámad-

ják ; azonban egy ágyujok és egy zászlójuk elvesztésével könny
viadal után visszaveretnek, s Kulán a gyztes Perczel kezei

közt nagy mennyiség gabnakészletet hagynak.

Közi. 72. fcz. ugyanaz H o n v. 89. sz. V. o. Klap. Xat. II.

106. 1.

W e 1 d e n táborszernagy K o m á r o m v á r at ersen bom-

báztatja és Sim uuich haderejével (13 zászlóalj, 8 lovasszá-

zad és 42 ágyú) három oldalról megtámadtatja ; siker nélkül. Az

ágyúzás mindkét részrl naponként megújul ápr. 20-ig.

Klap. Xat. 1.3 65. 1. Wint. 479. V. ö. márcz. 19. Komáromvár
igen ekkor gyönge lábon állott, miután a tisztek egy része az ellenséggel

i'okocszenvezett. az örségben rend és fegyelem hiányzott, s olvkor a leg-
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szükségesebb védelmi intézkcflések sem tétettek meg. Ily körülmények

közt P u k y Miklós konnÚDvbiztos teljhatalmat kért Kossuth tói, hogy

szükség esetén a várparancsnokot is elfogathassa. Weklen Bécsbl

nagy mennyiség bombát és nyomtatott kiáltványokat hozott le magá-

val, s el volt rá készülve, hogy a már majdnem érett gyümölcsöt nagyobb

nehézségek nélkül le fogja szakítani, azonban a szemes Puky az ellen-

séggel czimboráló Makk tüzérparancsnok elfogatásával s árulása nap-

fényre derítésével elejét Vette a vár elestének. (Makk ügyét 1. E s t. L.

4. 6Z. a várbeli állapotokat s Piiky érdemeit Függ. II. 444—449. 1.

egészen uj részletekkel).

Ápr. 1. Vasárnap.

Gáspár András ezredes (7. hadtest) a maga elöhadát

(Pöltenberg) Hortról Hatvan és Aszód felé kény-

szerszemlére mozdítja ki. Aszódról azonban a hasonló czélra

törekv S c h 1 i c k cs. tábornok eUíhada (Parrot) a huszárokat

Hatvanra visszaveri ; estére rövid harcz után gyalogjaink is

elhagyják Hatvant. Görgei egész hadtestét kirendeli Pöltenberg

segítségére. Veszteségünk 2 halott. Másnap

Ápr. 2. Hétt.

Hatvani ütközet. G á s p á r ez redes a Hatvan felöl

kimozdult Parrot dandárát déltájon ers ágyútz után vissza-

veri. Ekkor Schlick cs. tábornok föerejével nyomul elre, azon-

ban G á s p á r és Pöltenberg által is hátravettetik, midn
a Hatvautól keletre es magaslatokon vesz állodást. Esteli 5.

órakor innen is leszorittatík, s Gáspár a városba ttzi be, hol

véres utczaharczban harmadszor veri meg, midn Schlick a

maga után lerombolt Zagyva hídon át A s z ó d ra és B á g hra

húzódik. Veszteségünk mintegy 150, az osztrákoké 300 ember

holtakban és sebesültekben.

Görg. I. 305. 306.1. K 1 a p. Nat. 1.309— 311. 1. Közi.
7-2. sz. Wint. 430—433. 1. H o n v. 89. sz. A s b. I. 52. 1. Szil. F.

Tört. 3 4 8. 1. F. Férf. 19. 132. 1. L e v. I. 12G. 1. (Gáspárt, Hatvannál

kitüntetett vitézségeért, Kossuth tábornoknak nevezi ki).— E két harcz-

czal kezáödik meg a forradalmi háboi-u legdicsségesebb korszaka. A
hadjárati tervet azon régi alapeszme szerint, hogy elre kell menni,

Klapka, Görgei és Bayer közösen készítették !* Az események
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éltet lelke, a harczok vezérl szelleme azonban maga Görgei volt, ki,

mióta dicsvágyának a fvezérség elnyerésével elég tétetett, egészen ele-

mében vala, s minden erejét megfeszité, hogy a fényes polczon katonai

képességei számára örök nevet vívjon ki. Az eddigi határozatlan és

ingatag vezéri intézkedéseknek rögtön végok szakadt. Görgei a rég óta

kitzött és mindenki által helyeselt irányban gyorsan és összes hadere-

jét kifejtve akart elre nyomulni. A hadsereg már kineveztetése eltt

megnyugodott az ö fövczérségébcn, s a rendkivüli férfiút, kinek ve-

zéri lángeszében vakon bízott, s ki rendkivüli jellemével és katonai

szigorával tiszteletet és hódolatot ébresztett benne, reménynyel és lelke-

sültséggel látta a hadak élére állani. Klapka ápr. 1-rl többek közt

Írja hozzá : „Holnap közlöm veled a szükséges tudósításokat, miket

A r o k s z á 1 1 á s ról és J á s z-B e r é n y bi megszerezni igyekszem,

s melyekhez képest a tennivalókat megállapíthatjuk. Epedve vár-

lak a fseregnél, a te közelléted szük.séges." stb. A
lelkesedésnek, mely Gövgeit, mint a hadak urát bálványozá, nemsokár a

a különben féltékeny és gyanakvó Kossuth sem tudott ellenállani, ki

ekkor a táborban idzött. „Gyztünk" igy ir ezen idbl a honvédelmi

bizottmányhoz, „gyztünk, határozottan, tökéletesen, s Görgei f-
vezér eltt tisztelettel kell meghajolni minden hazafinak, mert nem
hiszem, hogy a história példát mutathasson fel, miként egy fvezér a

fvezérnek nagy kötelességeit s a minden veszélyes pontoni jelenlétet,

a rettenthetlen közkatona kötelességeivel nagyobb mértékben teljesít-

hette volna, mint Görgei a tegnapi napon. (K. lev. H o n v. 91. sz).

Ugyan ápr. 7-röl P e r c z e 1 nek ezt irja : ^V e 1 1 e r betegen feküdvén,

Görgei vezényli az egész hadjáratot, s annyi tapintattal, ügyességgel s

rettenthetlen bátorsággal, hogy látván vezéri bölcseségét és elszántsá-

gát, lehetetlen múltját nem felednünk s ki nem engeszteldnünk iránta"

stb. (K. lev. Mész.-nál 43. 1.).

Bem altábornagy Gyúl a-F e h é r v á r a t d. u. 4. órakor

lövetni kezdi, az ers tüzelés szüntével pedig fölkéreti, mire

azonban A u g u s t várparancsnok elutasitólag válaszol. Ekkor

Bem megujitja, s másnap hajnalig folytatja a lövetést, mely

a várból élénken viszonoztatik.

F e 1 d z. 538. 1. S o m. 36. 1. — Czetz (K 1 a p.-uál II. 315. 1.)

s utána Kvári (E. T. 213. 1.) Bemnek a vár alá érkezését s a bom-
bázás kezdetét márcz. 3 l-re teszik. — Bem ezután az ostromlósereg

parancsnokságát Kemény Farkasnak visszaadja, ki a zárlatot ápr. kö-

zepe táján létesiti, a vár ellen azonban, kell lövegei és lszere hiányoz-

ván, semmire sem boldogul. Ekkor Bem Debreczenbe ir, hogy küldjenek

neki egy ügyes ostromló vezért, mert „az csapatvezérei közt született

fispánok ugyan vannak, de született hadvezérek, kik ostromot vezetni
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képesfk volnának, teljességgel nincsenek." Ö igy küldik le S t c i n ezre-

dest, ki eddig a hadügyminisztériumban Mészárosnak segített. Az uj

parancsnok ápril. 20-án veszi át tisztségét, de kell szerekkel ellátxci

ö si-m lévén, a tnlajdonképeni ostromot nem is foganatosítja, s a várat

inkább csak kiéboztetéssel igyekszik hódolatra birni. A nevezetesebb

kiruntások e meglehetsen csöndes (istromsereg ellen máj. 10— 20. és

jun. 2-án voltak. (V. ö. j u n. 24)-

Csutak Kálmán rnagy s z a r á u d i hadparancsnok

egy oláh felkelöcsapatot, melyben határrük is voltak, Lun-
k j nál Z a r á u d m e g y é ben megkerget s B o i e z á i g iildüz,

miközben a Hiinyadmegyébe futott oláhok közül mintegy 10(^

halott esik. Másnap

Ápr. 3. Kedd.

Csutak Boiczá tói visszafordulván S z á r a p c z, Mi-

hályfalva és Bu esesd mellett egy másik oláh sereget

rohan meg, mely B u t e a n u praefect alatt nevezett falvak mel-

lett elsánczolt táborokban tanyázott. A mieink tetemes véren-

gezés közben elfoglalják a sánczokat, s az ellenség, mely több

mint 100 halottat vészit, A b r « d-B anya felé szalad, hagyván

maga után mintegy 200 darab marhát, 4 harangot stb.

Közi. 75. sz. Honv. 91. sz. K v. E. T. 225. 1. C z e t /.

Bems 301. 1. V a h. I. 117. s kv. 1. Csutak eltt Beké volt zarándi

hadparancsnok, kit azonban Bem magához rendelt (1. febr. 71, Csutak

után következett H a t v a u i.

Negyedik támadás Szent-Tamás ellen. Per-

ez e 1 Mór tábornok B o s z n i c s és S t e f a n o v Te s elsánczolt

táborát S z e n t-T a m á s on megtámadja, Perczcl Miklós alezre-

dest a füerövel K i s-K é r fell a hidfi sáuczok ellen, G á 1

László ezredest pedig a Ferenczcsatorua túlsó partján

a városi erditmény nyugoti (v e r b á s z i) része ellen inditván.

Reggeli 7. órakor mindkét részen ágyúzás kezddik. Gál né

hányszor kísérletet tesz a sánczokba hatolni, de mindannyiszor

eredmény nélkül. Perczel Miklós ellenben d. e. lO' ^ órakor

Föld vár y Sándor önkénteseivel a csatorna hídját szurony-

nyal elfoglaltatja, s azon keresztül hatolván a Gál ellen harczoló
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ellenséget hátban fogja. Végre Gál is a városba nyomul, honnan

elleneit naakacs utczai harez s iszonyú öldöklés után 1> e c s é r e

s a délkelet felé csö R ó m a i s á n c z b a kergeti (d. u. 4. órakorj.

Perezel Szent-Tamást, melynek egész lakossága részt vett az

ellenállásban, felgyújtatja; a sánczokat szétromboltatja, s zsák-

mányul G ágyút, „tömérdek fegyvert és vagyont" nyer. Veszte-

ségünk mintegy 200, az ellenségé mintegy 2 ezer ember hol-

takban és sebesültekben.

Serb. 269—271. 1. Mé s z. 52 —59. 1. K 1 a p. Nat. II. 108.
'111. 1. Tisz. Ujs. 1849. évf. 28. sz. (mindenik: ápr. 3). Ápr. 2-dika

mellett bizonyítnak : Perezel hív. jelentése K Ö z 1. 72. sz. Szil. F.

Tört. 343. 1. Szegedváros e nap emlékéül Földvárynak (ki a szegedi

önkéntesek vezére volt) 100 láncz legjobb minség földet ajándékozott.

Ápr. 4. Szerda.

Tápióbicskei ütközet. Klapka ezredes (1. had-

test) D i p 1 d rnagy és B ó b i c s alezredes dandáraikkal d. e.

10. órakor mozdul Tápi ó-Bicske ellen, hol Rastic és

Ö teri>berg dandárnokokkal ( J e 1 1 a c 1 c hadtestébl) dél-

tájon összetz. Dipold a faluban lesbe rohanván, az osztrák

szorouyok alatt nemsokára megdl. Klapka a Kóburg- és

Császár-huszárokat küldi segélyére, de hasztalan. Az egész

honvédsereg meghátrál, s N a g y-T á p i ó n át Kata felé fu-

tásnak ered. G ö r g e i tábornok ekkor Damjanicscsal
(3. hadtest) személyesen jelenvén meg a harcztéren, átveszi a

szerencsétlenül indult ütközet vezényletét, s Vysocki ezredes

osztályát a hid elfoglalására s a futók összegyjtésére küldi.

Ennek következtében K n e z i c s ezredes csapatjai (a 3. és 9.

zászlóaljak F ö 1 d v á r y Károly és Kiss Pál vezetésök alatt)

a hidat d. u. 3. órakor el is foglalják, s azon keresztül rohanva

Rasticot visszanyomják. Majd Nagy-Sándor ezredes, s a

magát rendbeszedett Klapka is elnyomulnak. A császáriak

Tápió-Bicske eltt, s benn a faluban egymásután veretnek ki

állodásaikból. Végre esteli 6. órakor, miután a falut felgyújtot-

ták, 8 z é c s ö re és S á g h ra hátrálnak. Veszteségünk a hol-

takat, sebesülteket és foglyokat egy'úwé számitva, 800 ember
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s 6 ágyú, az ellenségnél a holtak és sebesültek kevesebb

számmal.

Rüst. I. 332. 1. Klap. Xat. I. 311— 316. 1. G ö i- g. I. 307—
315.1. Wiut. 441.470—473.1. K ü z 1. 73. sz. H o n v. 89. az.

Szil. F. Tö rt. 349.1. F. Férf. 105. 118.1. Vali. I. 76. 1. L a p i n s.

48—50. I.

C s á n y fökormánybiztos Erdély ben a szász nemzet

vagyonát, mint a mely Magyarország egységének s szabad-

ságának felforgatására használtatott, nehogy továbbra is ily

czélokra fordíttassék, lefoglaltatni rendeli.

Köv. E. T. 217. 1. V. ö. már ez. 25.

Apr. 6. Nagypéntek.

Isa-szeghi csata. A harczot déli 1 2. óra tájon G á s-

p á r ezredes (7. hadtest) elöhadával P ö 1 1 e n b e r g kezdi meg

B a g h nál, hol S c h li e k tábornokkal eredménytelen ágyúzásba

bocsátkozik. Ezalatt (l',o órakorj Damjanics tábornok (3.

hadtest) a szentkirályi erd északi részén a R a s t i c dan-

dárát futamitja meg, melynek aztán a S á p ról érkez Klapka
ezredes (1. hadtest) kél üldözésére a magyar balszárnynyal,

azoban J e 1 1 a c i c bántól visszaveretik, s maga ered szaladás -

nak. Damjanics ekkor Kiss Pál dandárát küldi Klapka megse-

gítésére, mire a bán az üldözéssel felhagy, s hadait a Rákos
Jobb partján helyezi el. G ö r g e i fvezér a csata színhelyére

d. u. 4. órakor érkezik, midn egy tiszttl azon hibás jelentést

veszi, liogy G á s p á r, ki B a g h ról elnyomulva B e s n y t

ostrommal bevette, már Gödöll felé jár az ellenség hátban

való megtámadására. A magyar vezér ekkor megváltoztatja hurcz-

tervét, de alig osztja ki rendeleteit, midn Klapka emberei ismét

futnak. A szaladok közt Görgei megjelenvén, a csüggeteg Klap-

kát az erd déli részén Isa-Szegh irányában uj támadásra birja.

Onnan a jobbszárnyra megy, hol az oroszlánbátorságu Damja-

nics Schlick tábornokkal szemben rendületlenül állotta a pusz-

tító ágyútüzet. Damjanicstól a czentrumra érvén, az erd közepe

eltt átveszi a vezényletet, s az épen támadó Ottinger tábornok
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ellen N a g y-S á n d o r huszárait parancsolja, ennek követkéz

tében Aulich (2.) hadtestével Ottingert a Rákoson túl

kergeti, s majd Klapkával egyesülten az égo Isa-Szeghböl Jel

lacic utóhadát kiveri. A bán esteli 8. órakor elhagyja veszélye-

zett állodásait a magaslatokon, s hogy Schlickkel egyesülhes-

sen Gödöll felé siet. Darajanics azonban az erd északi részén

éjjeli 11. óráig csatározik, midn Windisch-Griitz tábornagy

egyesült hadseregét Pest alá hátráltatja. Görgei hadereje, mi-

után Gáspár hadteste sPéczelen Dipold dandára a tulaj-

donképi harczban [nem vett részt, 27 ezer ember, Windisch-

Gratzé, ki meg Csri eh hadtestét pihentette, 25 ezer ember.

Veszteségünk mintegy 800, az ellenségé ezer ember holtakban

és sebesültekben.

Rüst I. 338—347. 1. Görg. I. 317— 327. i. Klap. Nat. I.

316 — 327. L Win t. 448— 457. I. Függ. II. 421—-428. 1. A s b.

1.26. 27. 57—60.1. Közi. 81. az. Lapins. 51—53.1. S z i 1. P.

Tört. 349. 1. F. Férf. 19. 132. 1. Vah. I. 77. II. 63. III. 140. 1. A
csata térrajza Rüstownál.

Ápr. 7. Szombat.

Gödölli értekezlet. Kossuth honvédelmi bizott-

mányi elnök, a hadtestparancsnokokat Gödölln a magyar

sereg fhadiszállásán maga köré gyjtvén, eladja, hogy

Ausztria nemzetünkkel kibékülni nem akar, st ujabban

oktroyált alkotmányával a magyar királyságot megsemmisí-

tette, s hazánkat egy tartománynyá alacsonyítani törekszik.

Ily körülmények közt az uralkodóház a nemzet bocsánatára

soha sem számolhatván, a trónon többé nem maradhat stb. Vé-

leményében Da mj ani cs, Klapka és Aulich osztoznak,

Görgei zárkózott és hallgatag marad, négyszem közt azon-

ban e tárgyban megkérdeztetvén, kijelenti Kossuthnak, hogy
ily lépés, mely az európai egyensúlyt is megzavarná, nem lenne

már jogszer, s hogy a hadsereg legfképen az 1848. vívmá-

nyok fenntartásaért küzd, s Ferdinánd királyhoz még most
is hü, annyira, hogy ha ez egy gyzelem után a honvédek sorai

elébe lépne, ezek hódolatukat jelentenék a fejedelem eltt.

Klap. Mem. 157. 1. Görg. II. 9—12. 228. 1. (arról semmit

Síctemlíi, Wagyoror. Krúnikája. li. 7
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sem tud, hogy Kossuth a hadtestparancsnokokkal is értekezett volna).

V. ö. A s b. I. 8. 1. S z i 1. F. Férf. 19. 1. — Ugyancsak Gödölln álla-

píttatik meg Bayer ajánlatára, hogy a honvéd fer a szorongatott

Komárom felszabaditására siessen, mialatt Aulich a maga hadtestével

Windisch-Griitz elámitása végett Pest eltt maradjon. — Mint érin-

tettük, Görgei nem a legjobb szemmel látfa Kossulhot a hadsereg köze-

lében, a mit azonban el nem árult eltte, st márcz. 22-én D o r m á n d-

ról Írván neki, kérdezi föle, hogy „mikor fogjuk látni egymást ?" Kossuth

erre válaszolá, hog}^ mánz. 26-án márGürgeinél lesz, s „egy jnispököt

is viszek magammal" úgymond, „ki a fpapság nymbusával fofja meg-

áldani fegyvereinket." Kossuth csakugyan eljvén, Görgeinck t alkalma

nyilt kiismerni, és tanulni, ellenben Kossuth a fvezér zárkózott, szófukar

és titkolódzó jellemén kevéssé láthatott keresztül. Szemere érdekes ap-

róságokat beszél el e tábori kirándulásból. Kossuth a hadfiak soraiban

gyakran megjelenvén „egész kedélyos.séggel bcszélgeté (de senki sem

hitte el), hogy mennyire vágyik lemondani a hatalomról, s hogy jutal-

mul semmi egyebet sem óhajt, mint valamelyik koronajószág igazgató-

ságát, mire a ravasz Görgei gúnyolódva feleié: „„És én a vegytan

székét fogom magamnak kikérni."" Kossuth nem sznt meg naponként

figyelmessé tenni a tábornokokat, hogy vigyázzanak az ö személyes

biztonságára, mikor aztán a csúfolódó ('örgei éjszakára Kossuth küszö-

bére feküdt le. A tápió bicskei csata után Görgei egy temetben volt;

meghallja, hogy Kossuth közeledik, hirtelen leveti magát egy sírdombra,

B szinleli, mintha aludnék, csákója alól azonban félszemmel Kossuth felé

pislogatott, ki eltte, a véres csata után nyugodtan alvó nagy férfiú

eltt, a bámulat felkiáltása közt állapodott meg. Természetes, hogy ily

jelenetek után Görgeinck köiin3'en sikcrüllietett egy fell nevetségesiié

tenni Kossuthot a tisztikar egy része eltt, más felöl pedig azon ürügy

alatt, hogy az személyes biztonlétc a hadsei-eget mködéseiben geni-

rozzaj eltávolítni a táborból. Fdolog pedig az volt, hogy Ko.ssuth a

maga kimeríthetetlen bbeszédségével a haditanácsnak terhére volt,

8 , az ügyvéd, szerelett a haditervek kidolgozásába kapkodni, bár ahhoz

semmit sem értett." (Szem. II. 58.1). Kossuth ápr. 12-én érkezik

vissza Debreczenbe.

T á in a d ;'i s a E ó m a i s á n c z e 1 1 e n. Perczel Mór tá-

bornok a szerbeket déli 12. órakor a Ró ma isánc z ban

G s p d i n c z é uél megtámadja. Négy órai ágyúzás után ro-

hamra indulnak a mieink. Földváry Sándor szegedi önkén-

teseivel ismét els a sánczokban. Az ellenség ers fészkébl

kiveretve a titteli fönsikra futamodik. Goszpodinczc elham-

vad. Veszteség a szerbeknél 50 halott s 8 ágyú.

Közi. 7G. 83. sz. Klap. Nat. 11. 112—114. 1. Mész. 72. 1.
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Tíbz. Uj8. Szerk. Molnár. 1849. 28. az. Szil. F. Férf. 44. 1.

Perczeinck ekkor, a uicgrótnült szerbeket nyomban üldözve, nem lett

volna nebéz T i t t cl t elfoglalni, azonban, mint legtöbb forradalmi ve-

zéreink, ö sem tudott élni gyzelmével.

Ben i c zk y rnagy ésEgressy Gábor querillaszáza-

do8 az osztrákokat Eperjesrl pár órai csatározás után

Bárt fa felé elszoritják s a várost elfoglalják.

Közi. 78. sz. Honv. 93. sz.

Ápr. 8. Husv. Yasáruap.

Mészáros hadügyminiszter avörös-sapka viselését,

mint a mely a hadseregben vitézségi diszjeliil szolgál, mindazon

egyénekre nézve eltiltja , valakik azt kitüntetésben el nem

nyerték.

Közi. 76. sz. A katonai diszjelekröl 1. már ez. 2.

Koss iith Gödöllrl az ország lakosaitértesiti ujabban

kivívott gyzelmeinkrl s figyelmezteti, hogy azon „honárulók"-

nak, kik "VT ind i s eh Gr átz számára akarnak ujonczokat

szedni, engedelmeskedni tilos, ellenben a honvéderöt szaporítani

mindenki tartsa önkéntes szent kötelességének. Felhívja a

vagyonosabb polgárokat, hogy tehetségük szerint egy vagy több

ujonczot állítsanak, a néptl pedig megvárja, hogy legalább is

annyi ujonczot adjon zászlóink alá, mennyit tle WindischGrütz

kivánt (t. i. 300 lakostól egyet). Annálfogva a hatóságoknak

megrendeli, hogy az országgylés azon határozata nyomán,

hogy a hadsereg 200 ezer fre szaporíttassék, adják be ne csak

a tavalyi ujonczhátrálékot, hanem az akkori szabályok és kive-

tés szerint ismét annyi ujonczot állítsanak, a mennyi rajok

tavaly országgyülésileg kivetve volt. E végre mindenek eltt

toborzási kell indítani. Foglaiópénz 20 forint az országpénztá-

rából. Szolgálati id 4 év. A lelkészek e rendeletet három egy-

másután következ vasárnapon fogják magyarázni a nép eltt.

„Egyszersmind, mert tapasztala a nép, hogy az ellenség pusztít

és rabol még akkor is, midn fut a magyarok vitéz fegyvere

eltt, ezennel felhívom a népet, ne hagyja magát pusztíttatni

;

7*
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8Öt parancsolom a nemzet nevében, hogy keljen fel tömegestl,

8 irtsa ki hazánk szent földérl a zsarnok ellenséget."

A felhivás töredékben Függ. 11. 431. 1. Ezen ujabb ujonczsae-

désröl szóló rendelet, tn csak felelet akart lenni Wiudisch-Griitz ujon-

czozási intézkedéseire, azonban Kossuth túlment jogkörén, midn a

nemzetre önhatalmúlag ismét 200 ezer ujonczot paramsolt, mire csu-

pán az országgylés lett volna illetékes. Egyike ez azon hivavatalos

tulkapásoknak és nagyhangú intézkedéseknek, melyek annyira jellemzik

Kossuth nyilvános szereplését, melyfík azonban minden forradalmat

vezet életében föltalálhatok.

Apr. 9. Husv. Hétf.

B e r g e r várparancsnok Aradvárost löveti, s az ost-

romlók által felgyújtott hid eloltása végett kirontást tétet, de a

mely visszaveretik. A S z e n t-M i k 1 ó s felöl marhát és lisztet

szállító dsidásokat a Lehel-huszárok és abékési önkén-

tesek visszaverik.

Közi. 92. sz. V é c s e y raárcz. 25-én vette át a zárlat parancs-

nokságot. (H n V. 99. sz).

A B r g ó-P rundról kiindult D o b a y rnagy éjjeli

3. órakor P o j a n a-S t a ra p i n á 1 Bukovinában megrohanja az

ellenséges két századot, s rövid harcz után szétkergeti. Veszte-

ségünk egy, az ellenségé 5 halott.

Honv. 80. .sz. (Hiv. jel.).

Ápr. 10. Kedd.

Váczi els ütközet. Damjanics tábornok (3. had-

test) G ö t z vezérrnagy seregét (7 zászlóalj, 7Vo lovasszázad

és 27 ágyú), ki néhány nap óta a megbetegedett Ramberg
helyett parancsnokolt, d. e. 9',;. órakor a Gomb ás patak men-

tében V y s c k i osztályával megtámadja, mialatt Klapka
tábornok (1. hadtest) a várost keletrl megkerülni indul. Dám-
ja n i c s a 3. és 9. zászlóaljak több izben megújuló rohamaik, s

különösen F ö 1 d v á r y Károlyt felülmúlhatatlan hsiessége kö-

vetkeztében az ellenséges közép állását (Gombás-hid) elfoglal-

ván, Götzöt a város déli széléig nyomja vissza, ki e közben
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Klapka szándékát észrevévén, Jablonowsky nak rendeletet

ád, hogy dandárával a városon kivtil a veröczei nton vegyen

állodást, mialatt ö maga a visszavonulást fogja fódözni. Götz

azonban, midn Vácz utczáin harczol, homlokán golyótól találva

halálos sebet kap, s fogságba esik. Jablonowsky vezérrnagy

ekkor átveszi a vert had parancsnokságát, s Damjanics és

N agy-Sá n d o r üldöz csapataik eltt a Vácz mögötti magas-

latokon helyezkedik el, de miután itt is megveretett, d. u. 3.

órakor Verczére s majd tovább zetve éjjeli 11. órakor

Szálkára hátrál, maga után leégetvén az Ipoly-hidat.

Veszteségünk 150, az osztrákoké több mint 160 ember holtak-

ban és sebesültekben, ezeken kivül 300 fogoly hatalmunkba esik.

Rüst. I. 359—361.1. Wint. 493— 495.1. K 1 a p. Nat. 1.

330— 333. 1. (ápr. 9.) Közi. 78. sz. Szil. F. Tört 349. 1. F. Férf.

19. 1. Vall. m. 6. 1.

Csány fökormánybiztos Erdélyben a törvényhatósá-

gokhoz a közigazgatás folyamát és némely foutosabb tárgyait

illetleg rendeletet^bocsát, melyben a hadi- és háziadók behaj-

tását, a megakadt törvénykezés ujolag megindítását „a szász és

oláh rablók" által okozott károk „békebíróságok" után leend

megtérítését, ujonczok elállítását, s a nemzetrség szervezke

dését megparancsolja. Végül a katonai ruhák kiállítási módja

8 bizonyos tulajdonjogokon ejtett sérelmek orvoslása iránt

intézkedik.

A rend. H o n v. 91. sz. Úgyszintén Köv. O. 170— 173.1.

Csánynak mint szerveznek és rendk ivüli crdlyü kormányzóuak kitn
képességeirl 1. Köv. E. T. 214. 1.

W i n d i s c h-G r a t z tábornagy s cs. biztos B u d á ról

tudatja a közönséggel, hogy az ország mostani állapotánál

fogva szükségelt rendkívüli kiadások födözésére a Föbég f. e.

márcz. 22. •elhatározása folytán az ország közjövedelmére

5, 10, 1 00 és 1000 írtos utalványok fognak kibocsáttatni kényszer-

árfolyammal, melyeket a magán- é^ közpénztárakban peng pénz

helyett névleges értékben tartozik mindenki elfogadni. V. ö.

ápr. 22.

A hird. Samml. 87. 1. E hirdetmény tartalmát Haynao
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azon módosítással ismétli (N. I gm á n d. jul. 7.), hogy 1. és 2. forintos

jegyek is fogunk kibocsáttatni. Windi-sch-Griitz ezen jegyei elöl magyar

8 a hátlapon német szöveggel voltak nyomatva.

Win dis ch-Gr a tz cs. fvezér reggeli 7. órakor Czin-

kota és Palota irányában kéuyszerszemlére küldi ki Schlick

és J e 1 1 a c i (? hadtesteit, melyeket déltájou Aulich nak a

szlkben és halmokon ügyesen elhelyezett hadai ers ágyiitliz-

zel fogadnak. Végre, miután az es is esett, Wiadisch-Gratz

visszavonja hadtesteit, a nélkül hogy ellenfelét hadereje ki-

mutatására kényszerithette volna. Másnap

Ápr. 11. Szerda.

Aulich tábornok (2. hadtest) a R á k o s mezején egész

táborvonalát elre mozdítja, s W i n d i s c h-G rjitz Pest eltti

táborát felriasztja (d. u, 2 óra). Legelbb Asbóth ezredes

kezdi meg a támadást a rákoskeresztúri magaslatok

melll, 8 míg Kmety Uj-Pestet, s Aulich a rákosi erdt el-

foglalja, a kbányai szlkig hatol, honnan rendeletre nagy

nehezen visszahúzódik, zetve 1 1 i n g e r lovasai által. Bocskay-

huszárok. Pálinkás rnagy. Es.

Wint. 491. 1. Klap. Nat. I. 352. 1. A s b. I. 85— 87. 1. (az

ápr. 10. mozdulatról semmit sem tud^. Közi. 82. sz. H o n v. 98. sz.

Szil. F. Tört. 3fi6. 1. Vah. II. 64. 124. 1.

A FlségOllmUtz ben, miután AV i n d i s c h-G r ;l t z

herczeget udvarába hivta, hogy „ott belátásának és sokoldalú

tapasztalásának igen fontos ügyek feletti tanácskozásnál hasz-

nát vegye", a Magyarhonban és Erdélyben lév csapatok fpa-

rancsnokává a nov. 6. és decz. 2. nyilatkozmányok értelmében

W e 1 d e n táborszernagyot nevezi ki, ideiglenesen reá bízatván

a polgári ügyek vezetése is, ki iránt tehát a hatóságok ezennel

engedelmességre köteleztetnek.

A nyilatk. S a m m 1. 88.1. Windisch-Grütz, kinek hadvezéri

képtelenségét eléggé bizonyítják lettéi s kellleg megvilágosifja Rüstow

(I. 370. 1.) rosszul, élelmezett s hátráló csapatai eltt a közbizalomban

igen alá esett, önfejüséghez szoktatott alvezérei eltt pedig minden te-

kintélyét elvesztette. A váczi vereség hirére (mit a cs. fvezér nem
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ulöbb mint ápr. 1 2-C'n vett !) elliatározí;a, hogy haderejét B.-P e 8 t rol

Esztergom felé Komárom hoz vezeti, s ott a Duna balpartján a

vár felszabíiditúsáni sictö Görgeinck utjút állja. Schlick azonban nem

belyeslé Pest feladását, J e 1 1 a í; i (í pedig Szegedre akart levonulni,

« a föcröt a szerbekével egyesítvén, Szabadka ról és Kecskémé t-

röl kezdeni meg a támadó harczot Debreczen és Nag y-V árad
ellen. Mindazáltal a cs. fvezért ezen eltér nézetek nem ingatták meg

elhatározásában. Ápr. 13-án megrendeli Schlicknek és Jellacicnak, hogy

egész haderejökkel menjenek szemlére s kényszerítsék ellen-

feleiket erejök kifejtésérc. Az alvezérek azonban csak 16 lovasszázadot

és 24 ágyút vittek magukkal, s Aulichot nem tudták kimozdítani rejtett

állodásaiból. A cs. fvezér czélját el nem érvén, másnapra átalános tá-

madást parancsol. Azonban éjjeli 11 V2 órakor jelentik az alvezérek,

hogy a keresztúri vonalon oly ers az ellenség, hogy a miatt igen ve-

szélyes leend a támadás, s k azt ellenzik. Két órával késbb megér-

kezik OUüiützból Wrbna, ki már elbb összezörrent a fvezérrel, kezé-

ben a császári kézirattal, melyszerint Windisch-Grátz visszahivatik. Ez

ápr. 14. és 15. közti éjen elhagyja Budát, midn ideiglenenesen Jella-

cic veszi kezéhez a vezéri botot, s ezzel együtt oly zrzavar áll be a

hadügyek vezetésébe, mely további gyzelmeinket nem kis mértékben

könnyité. Windisch-Gnitz egy kiáltványban búcsúzik el (0 1 yn ü t z

ápr. 22.) katonáitól, s ez alkalommal többek közt igy szól : „Ezen had-

seregnek (az övének) nagy érdemei vannak a világ eltt; a tár-

sadalmi rend fenntartása, a törvényes állapot visszaállitása tekin-

tetében vezérletem alatt oly sok szolgálatot tett, hogy e tettek maguk
is elegendk arra, hogy számára a történelemben enyészhetetlen érdemet

biztosítson." (A napiparancs Wint. 511. 1). Egyszersmint Magyarország

lakosaihoz is intéz búcszuszózatot (1. S a m m 1. 89.1- és W i nt. 512. 1.),

melyben eddigi durva és ggös modorától eltérleg szeiid részvev

hangon szólit fel bennünket, hogy minboldogságunk érdekében szüntes-

sük meg a további harczot. W e 1 d e n pályáját egy harczosaihoz intézett

kiátványnyal nyitja meg, melyben azon hadseregrl, mely a cs. serege-

ket nyilt csatákban oly sokszor megverte s az országból kikergette, nem
átall igy nyilatkozni : „Vegyétek szemügyre, kikkel van dolgunk. Elvete-

medett gonosztevk azok, minden népek söpredéke, kik egy

egész nemzetet megcsalnak, s önz terveiknek feáldoznak, kik egy áldott

tartományt, a különben nemes Magyarországot, most gyáva lengyelek

játékszerét, egy századra pusztasággá változtatják ... Az ellenség...

a leggyalázatosabb eszközök választása felett soha sem habozva, rabolt

és gyilkolt" stb. (A kiáltv. Frey.-nál II. 293. I.).
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Apr. 13. Péntek.

B e r g c r várparancsnok A r a d v á r o s t s az ostromló

tábort ágyuztatja, mit V é c s e y tábornok, a zárlat parancsnoka,

hatályosan viszonoz. Az ágyútz f. b. 18-ig naponként megújul.

Közi. 92. sz.

Elsö támadás Tittel ellen. Perczel Mór tábornok

(6 ezer ember) Tittel, a szerb hadak ers fészke, ellen indul,

azonban K n i c a n i n tábornok (8 ezer ember s 20 ágyú) a tá-

madást megelüzendí), Perczel K o v i-S z e n t-I v á n y nál táborozó

hadát éjjeli 2. órakor három oldalról véletlen megtáma-lja. A
magyar balszárny (Fourget rnagy) elsben inogni kezd, de

majd, fleg miután G á 1 László alezredes a, középtl egy zász-

lóaljjal segítségére érkezett, bátorságot merít, s az ellenséget

amossorini töltésig visszanyomja. M i h a 1 o v i c s dandára

a középen a tartaléktól (Perczel Miklós) támogattatváu, szintén

ert vesz az ellenségen, s azt v i 1 o v a i sánczaiba kergeti.

Ugyanez történik végre a jobbszárnyon is, melylyel Irinyi

Bertalan, ki a ko vili erdt tartá, a szerbeket egészen G a r-

d i n V á c z i g üzi. Perczel mindemellett meggyzdik, hogy a

természettl is nagyon megersitett Tittel ellen kevés ervel

jött, s annálfogva Szent-Ivány mugé s onnan másnap, miután

Alsó- és Fel s-K oviit az ellenségtl megtisztitá, Újvi-

dékre húzódik. Veszteségünk mintegy 150 ember holtakban és

sebesültekben.

Klap. Nat. II. 116. 117. 1. Mész. 45— 51. I. Feldz. 210.

1. Köz 1.84. sz. Rüst. [II. 19.20.1. Sz i 1. F. Tört. 344. 1. F. Fcrf.

45. 1. Az ápr. 3. és. 7. vereségek következtében megrémült Rajacic,
hogy az általa fölléptetett T h o cl o r o v i c alatti veszteségeket helyre-

hozhassa, s a végveszélyt elháríthassa, Kuicanint kérte gyors segély-

adásra, ki Karloviczra haladék nélkül meg is érkezett Szerbiából, de a

szétszórt hadromokkal sommire sem remélvén mehetni, oda nyilatkozott,

hogy e nagy veszélyben még csak Stratimirovié segíthet, s Tittelt

is csupán ö tarthatja meg. Az érsek ekkor, a szerencsétlenségtl meg-

aláztatva, ismét fölkérte Stratimirovicoí, hogy álljon a sereg élére. Ez

nem vonakodék, pár nap alatt roppant népszerségénél fogva csapato-

kat és lszert szerzett, s Tittelt védelmi állapotbrt helyezte. A Serb.
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szerint ö és társai voltak bajnokai a mossorini, szent-iványi, vilovai és

kácsi harczoknak, mit azonban az osztrák hivatalos munka természetesen

elhallgat, söt meg sem enged, Knicanint állítván a dolgok élére.

Zárt ülés a képviselházban. Kossath honvé-

delmi bizottmányi elnök szóba hozza, hogy miután a fejedelmi

ház a márcz. 4. oktroyált alkotmányirat által a pragmatica

sanctió, mint két oldalú szereödvény, öt illet részét megszegte,

8 Magyarországot, mint olyat, megszüntette : mondja ki az

országgylés, hogy a pragmatica sanctiónál fogva többé ö sem

érzi magát kötelezettnek a habsburg-lothringeni ház

uralkodói jogát továbbra elismerni. E lépést a kormányelnök

különösen három körülmény miatt tartá halas zthatatl an-

nak. 1) A katonaság követeli és a képviselház daczára is

fogja proklamálni, midn aztán a szuronyok uralkodása elkez-

ddnék. 2) A nép annyira óhajtja, hogy ha az országgylés

ellenszegül, a következményekrl senki jót nem állhat. 3) Ve-

rona ban egy kongresszust fognak közelebbrl tartani, s ha

addig az ország függetlensége ki nem mondatik, és nem vonul

a figyelem reánk, majd Magyarország árán rendeztetnek az

olasz ügyek, míg az ellenkez esetben a nemzet is kihallgattat-

nék, mint a lombárdiai küldöttek BrUsselben. — Ezen indítvány

idszerség tekintetébl heves ellenzésre talál. Kossuth maga
válaszol az ellenvéleményekre, végre kijelenti, hogy a ház

szellemérl már felvilágosítva van, s látja, hogy a többség né-

zete az övével egyezik.

Kemény Forr. Ut. 181— 184. 1. Függ. II. 496.1. v. ö.

ápr. 14.

Ápr. 14. Szombat.

Afüggetlenségelhatározása. A képviselház-

ban, mely rendes üléshelyiségébl a fiskolai imatercmbl a

Nagytemplomba tétetik át, Kossuth Lajos lép szószékre.

Eladja az uj fvezérlet alá került honvéd er által ujabban

kivívott gyzelmeket, s a kormány abbeli meggyzdését, hogy

fölkészült hadseregével most már lefogja gyzni az ellenséget,

bár mennyire szaporítsa is ez haderejét, minélfogva elérkezett
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a perez az ország függetlensége kimondására, mert szónok in-

kább a vérpadot és számzetést választja, hogysem még valaha

osztrák alattvaló legyen. Az osztrák ház Magyarország törvé-

nyeit 300 éven át soha sem tartotta meg, országunk ereje zsar-

noki önkény támogatására használtatott fel, s hogy ily helyzet-

tl hazánk jövre megmentessék, el kell síakítni a kapcsot,

mely eddig az uralkodóházhoz kötötte, annyivalinkább, mert

a nép és a hadsereg iránti méltányosság is azt kivánja, hogy

erfeszítéseik jutalma biztosíttassék. Ehhezképest indítványozza,

mondja ki a ház határozatilag, hogy 1) Magyarország magában
képez egy külön egységes független európai államot; 2) az

eddigi uralkodóház számzetik ; 3) országunk a többi európai

államokkal békében, az osztrák örökös tartományokkal pedig

szövetségben kivan lenni ; 4) addig is, míg a leend kormány-

rendszert a nemzetgylés megszabná, a honvédelmi bizottmány

szüntettessék meg, s helyébe felels kormány állittassék egy

kormányzóval ; 5) ezen elvek bvebb furmulázása egy o-tagu vá-

lasztmányra bizassék. A ház ezen indítványt d. e. 11. órakor

egyhangúlag elfogadja és határozati erre emeli, Kossuthot kor-

mányzónak kikiáltja, s a határozat uyilatkozmányba foglalá-

sára Kossutbon kivül S z a c 8 v a y Imrét és G o r o v e Istvánt

küldi ki, — A f e 1 s t á b 1 a még ezen a napon szintén magáévá

teszi a határozatot, s a választmányba maga részérl Horváth
Mihályt és 11 u n k á r Antalt nevezi ki.

Közi. 80. 81. s/, IIouv. 97— 104. .sz. Szil. F. Tort. 352. 1.

F. Férf. 218. 269. 1. G ö r g. II. 24. 25. 44. 104. 105. 1. Kemény
Forr. Ut. 184. 1. (A liatározat liire máj. 2-án érkezik Bécsbo, s róla

elször azOest. Corresp. 101. vagyis máj. 3-ik száma hoz tudósí-

tást Majl. II. 231. 1.). Hogy azon indukok, melyeknek alapján Kossuth

a függetlenség kimondását haladéktalanul szükségesnek állitá

(1. ápr. 13.), egj'töl egyig nem valódiak és költöttek voltak, túl van minden

kétségen. E tekintetben, ha valaki bizonyítgatásokat kivánna, térkimélés

tekintetébl, csak egyszeren utasítsuk az ápr. 14-ét közvetlen megelzött

s meglepetett közvéleményre, és Kemény Forr. Ut. czimii kitn müvére.

Kossuth maga indokainak ertlensége felöl annyira meg volt gyzdve,
hogy az eredmény biztosítása végett oly fogáshoz látta magát kényszerülve

nyúlni, mely a gyors kivitelnél sikert csak ugy ígért, ha elszánta magát,

hogy személyiségét az elbb-utóbb napfényre jövend s kézzel fogható

perfidia vádjának kite.=;zi. É fogás az volt, hogy míg a képviselházzal
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azt hitette cl, hogy a függetlenséget a hadsereg követeli s a ház nélkül

is kikiáltani fogja, a hadseregben viszont azt a fogalmat terjeszté, hogy

a honvédelmi bizottmánynyal többé kormányozni nem lehet, hogy a

képviselház ö felette zsarnokoskodik, s mind e bajokon segíteni

és a harczot befejezni csak a függetlenség kimondásával lehet. Eljárása

ekkép szakasztott mása volt azon mesebeli történetnek, melyet Phaed-
r u s nál (II. 4.) olva.shatni, s az ott bölcsen megirt tannságot a ^bilin-

guis" Kossuth példája is tökéletesen igazolja. — A mi a határozat

jogi oldalát illeti, a „függetlenségi nyilatkozat" szerint a trónvesztés

kimondására az indította a hongyülést, mert anól volt meggyzdve,
hogy az uralkodóház a közte és a nemzet között létez két oldalú szer-

zödvény (pr. sanctio) föltételeit a maga részérl megszegte, minek kö-

vetkeztében a nemzet sem lehet köteles többé a szerzdvény mellett

állani. E következtetést a jogtudósok nagy része helyesli. Heffter
péld,, a nemzetközi jogirodalom egyik uj tekintélye, igy szól: „Semmi

kétség sincsen arról, hogy ha egyik szerzdiéi a szerzdés teljesíté-

sétl határozottan vonakodik, és nem csupán oly eset forog szóban, mely

a szerzdés módosítását tenné szükségessé, a másik fél feltétlenül fel-

oldottnak tekintheti magát, habár ama vonakodás a szerzdésnek csak

egy pontjára vagy czikkére vonatkozik, mert minden szerzdésbeli köte-

lezettség alapja az akarategység, mindazon dolgok körül, mik felett

határozás történt, és az egy pontban megsértés után a többiek megsér-

tésétl kellvéa tartani, ez az egyenltlenség állapotát vonná maga után."

A jogtudósok másik része azonban ezen okoskodást rosznak tartja, azon

az okon, mert két fél beleegyezé-íc által kötött szerzdés csak mindkét

fél kijelentett egyez akaratával bontható fel, s a feltételeket nem
teljesít félt lehet kötelességére kényszeríteni, de mulasztása nem sem-

misíti meg a szerzödvényt, ha csak ily körülnény a szerzd felek közt

világosan kikötve nem volt. (Lásd e jogelv nemzetközi viszonyokra al-

kalmazását Groot-nál: De Jure Belli et Pacis. Amstel. 1670. 172.

.579. l). E véleményt tartja hazánkban Deák Ferencz is, ki húsvéti

czikkébeu igy szól : - Gyakran hallottuk már azon tant ismételtetni,

hogy midn két szerzd fél közt az egyik meg nem tartja a szerzdés

pontjait, a másik sem köteles azt megtartani. E tan a „Verwirkunks-

theoria", melyet mi a közjog terén mind elméletileg mind gyakorlatilag

helytelennek tartunk." (P. N. 1865. 88. sz.). — Tagadhatatlan, hogy

a ki a kétoldalú szerzdvényt elször megszegte, az nem a magyar

nemzet volt. Az osztrák minisztérium emlékirata monda ki elször 1848.

augusztusában, hogy „az ausztriai császárságtól különvált magyar király-

ság fennállása politikai lehetetlenségnek tekintend ... s egysé-

gesítés, még pedig a réginél szorosabb fog ismétlen e r ö h a t a-

1 m m a 1 megkisértetní." Az oktroyált alkotmány függeszté fel márcz.

4-én országos független életünket, s legnagyobb jogainkat. Az ápr.

14-ki határozat tehát csak lépés volt azon a nem helyeselhet utón, melyre
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a nemzetgylést mások szólították s megelz példájukkal vonták,

de oly lépés, melyet sem a politikai eszély, sem nemzetünk méltósága és

törvényességi érzelme szempontj ából nem tudunk igazolni. Tárgyunkra

vonatkozólag, sok tanulság van abban, a mit C o n s t a n t Benjámin

az alkotmányok felfüggesztése és megszegésérl ir „Fejtegeté-
sei^-beii habár nem egészen állik is reá. jjKétségkivül" úgymond ,. vannak

a politikai társadalmaknakveszély cs korai, melyeket minden emberi okos-

sággal is nehéz feltartóztatni ; d vannak oly isclekedetek, melyeket az

élet szeretete az egyéneknél nem igazol. Hasonló az eset a kormányokra

nézve ; és ha a tapasztalástól s minden népek történelmétl tanácsot aka-

runk elfogadni, megsznünk e szabályt együgy erkölcstannak nevezni.

Ha a bukás kikerülhetetlen : miért tetézni a bizonyos szerencsétlenséget

haszontalan bnnel ? Ha a veszélynek elejét lehet venni, az nem lesz er-

szak által, az igazság elnyomásával, hanem ragaszkodva lelkiismereteseb-

ben mint valaha a fennálló törvények, a véd formák, az óvó biztosisékok-

hoz. Két haszfiii származik a bátor ragaszkodásból a jogos és törvényeshez.

A kormányok ellenségeiknek fogják hagj'ni a legszentebb törvények

megszegését követ gylöletet, és a mi több, azon nyugalom és biztosság

által, melyet tetteik mutatJiak, megfogják nyerni azon félénk tömeg

bizalmát, mely legalább is elhatározatlan maradna, ha rendkívüli esz-

közök alkalmazása a kormáuyférfiakban súlyos veszély érzehmít árulná

el . . . Legyetek igazságosak, ezt niondanám mindig azoknak, a kik ke-

zében a kormány van, mert ha hatalmatok létezése az igazsággal össze

nem egyesíthet, ugy hatalmatok nem méltó a fáradságra, hogy fcnntar-

tassék. Legyetek igazságosak, mert ha fenn nem állhattok igazságos

létetekre, ugy még az igazságtalansággal sem fogtok soká megmaradni...

Nincs mentség oly eszközökre nézve, melyek fgyenleu szolgálnak min-

den törekvéseket, minden czélokat ... Mi marad egy megsértett alkot-

mány után ? A biztosság, a bizalom megsemmisíttetett. A kormányzók-

ban a bitorlás érzelme van ; a kormányzottak meg vannak gyzdve,

hogy oly hatalom kegyelmétl függnek, mely a törvények alól magát

föloldozta. Azoknál :tz alkotmány iránti tisztelet minden hirdetése gúny-

nak látszik . ezeknél minden hivatkozás az alkotmányra mint ellensé-

geskedés tnik fel. Hiában akarják azok, kik elre nem néz buzgal-

mukban c rendetlen mozgalomhoz járultak, azt megállítani sajnos követ-

kezéseiben 5 többé nem lulálnak támaszpontot, e gyógyszer túl van az

emberi tehetségen, a gát keresztül törve; az önkény kiszabadult lán-

czaiból. Ha a legtisztább szándékokat veszszük is fel, minden törekvések

sikeretleuek lesznek. Kiknek kezében a hatalom van, tudják, hogy oly

fegyvert készítettek, mely csak elég ers karra vár, hogy ellenök for-

duljon. A nép talán elfeledné, hogy a kormány oly szabályok megsze-

gése által emclé ícl magát, melyek elbb törvényessé tették, de a kor-

mány maga nem feledi cl. Ez reá gondol, mind azért, mivel mindig

eszében forog az elshöz hasonló államcsíny lehetsége; ervel és vakon
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követi az igazságtalanság által elébe vont utat ; nem függ tle jobbat

követni. Ki nem kerüli minden oly kormányok sorsát, melyek korlátai-

kon túl mentek . . . Szeretek e tárgy felett kiterjeszkedni, és ezt minden

oldalról felmutatni, mert helyes, hogy az irók tegyék jóvá azon bajt.

melyet az irók okoztak. A legtöbb emberek kórsága az, hogy magukat

államférfiaknak lenni követelik. Ennek következtében ti.sztelettel beszé-

lik el és tetszéssel irják le a hatalom minden nagy kifejtéseit, a törvény-

telen eszközök minden alkalmazásait a veszélyes körülményekben ; fel-

melegítik elmélked életöket a hafalom minden tüntetéseivel, melyekkel

kifejezéseiket ékesítik ; eladási modorukban azon eljárási gj'orsaságot

keresik, melyet ajánlanak ; szórják mindon oldalról az önkényt ; egy

pillanatban a hatalommal felruházva érzik magukat, minden erejökbl

ismétlik a nép java, a legfbb törvény, a közérdek nagy szavait, cso-

dálják saját mélységöket. és eltelnek bámulattal erélyességök felett.

Szegény együgyek ! oly emberekhez szólnak, kik mit sem óhajtanak

jobban, mint ket hallgatni, és a kik az els alkalommal épen rajtok

teendik saját elméletök kísérletét. Ezen hiúságnak, mely oly sok író

Ítéletét rontotta meg, sokkal több balkövetkezése volt mint gondolnók,

polgári villongásaink alatt. Minden középszer szellemek, melyek a ha-

talom valamely részét egyidöre kc/.ökbe kerítették, tele voltak mindezen

maximákkal, melyek annál kellemesebbek az ostobáknál, mivel arra

szolgálnak nekiek, hogy ketté vágják a csomókat, melyeket megoldani

nem képesek. Ezek másról sem álmodtak, mint a közboldogság eszkö-

zeirl, nagy eszközökrl, államcsinyokról. Rendkívüli elmeknek hitték

magukat, mivel minden pillanatban eltértek a rendes eszközöktl. Nagy-

tehetségeknek hirdetek magukat, mivel az igazság nekiek valami ki-

csinynek látszott. Minden politikai bnnél, melyet elkövettek, így kiál-

tottak : „Ismét mengmentettük a hazát!" Valóban, arról eléggé meg-

lehetünk gyzdve : az oly haza hamar elvész, melyet minden nap így

meg kell menteni." (Perlaky fordítása szerint Sárosp. Füz, 1865.
évf. 876. s köv. 1.). — Az ápr. 14. határozat elzményeit már a mi

illeti, egész bizonyossággal mondhatni, hogy az készületlenül találta

a közvéleményt, s a jobbak szívét e véletlen és elbizakodott lépés meg-

döbbenté és aggodalomba ejté. A közvélemény csak ugy lett volna e hatá-

rozatra megérve, ha az uralkodóházzal való szakítást tényleg maga is

csakugyan sürgette volna. A nép azonban e tekintetben nyugodtan viselé

magát, smég akkor oly nagj- tisztelettel és ragaszkodással viseltetett

királya iránt, hogy a kormány s a nemzetgylés midn a múlt év folya-

mán számtalanszor fegyverre szólitá, szükségesnek látta a fejedelmi

tekintély leplét felölteni, s „a király nevében" buzdítani ellenállásra a

nép ezreit. Kossuth maga ismerte a nemzet ezen érzelmeit, s múlt év

végén, midn hírlapját megindítani akarta, programmjába többek közt

e tételt igtatá : „E nemzet roppant tömege monarkhiai érzelm. Ezt

megmutatták az izgalmak napjai, mutatja minden nap tapasztalása. A
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király iránti hség, inelybeü a világ eltt bebizonyítva állaud jóblatom,

hogy Ö8 Buda nak ormai azok, melyeken a népszabadságra fektetett

királyi szék rendíthetetlenebb, mint bárhol másutt." Az szi izgalmas

napok azonban az eddig szentnek tartott eszmét meghazudtolAssal és

elbomályositáasaí fenyegették. Az uralkodóház a kormány némely ki-

adványaiban, népszónokok eladásaiban s egy némely népies versczetek-

ben, melyek reudkivüli elterjedést nyertek, a legkiméletlenebb megtá-

madásoknak volt kitéve, mire az alkalom annyival inkább kiuálkozék,

mert Ferdinánd lemondásával a frón megürültnek nyilváníttaték, a

a tényleges Uralkodó hatalmának a kormány, az ordzággjülés és a had-

sereg egyaránt ellenmondottak. A királyi szék fénykoré azért meg volt,

s a nép azon hitben élt, hogy lesz egy igazságos és jó fejedelme ismét,

kinek a béke visszatértével hódolni fog. A hirlapok s a pesti klubbok

ugyan szeptember óta reszpublikai eszméket pengettek, de midn észre-

vették, hogy a Dráva melleti magyar hadsereg készebb átmenni Jella-

ichoz, mintsem a reszpublikánusokat védeni, biizgalniokkal alább hagy-

tak. A „National" (franczia nyelv magyar lap; azonban októberben

már kimondá hogy „Magyarországra nézve nem látunk más politikát,

minthogy kiáltsa ki függetlenségét ; . . . a bécsi demokraták . . . rokon-

szenvvel fogják látni, ha közelükben oly reszpublika emelkedik, mely

ket mindig kéó;;en segítendi" ; s november óta az itihoni újságok is

meg megeiiiliték, hogy az uralkodóházzal szakítni kellene, de a higgad-

tabbak mérséklék e túlzásokat, s aPestiHirlap tübb izbeu kije-

lenté, hogy lesz idnk számolni a harez után, háború alatt pedig a

lehet vélemény-elágazások miatt a szakítást nem tauácsolá. (Többek

közt : 233. sz). Franczia-, Német- s Olaszország telve lévén

ekkor köztársasági mozgalmaktól, természetes, hogy hirlapjaink s szá-

mos kitnni vágyó szónokaink már csak utánzási viszketegbl is a resz-

publika mellé állottak, s annak érdekében i-gattak, de mindig tartóz-

kodással, mellesleg és mintegj' szr alatt, jól tudván, hogy ezen eszme

az értelmesbekuél heves ellenszegülésre talál, s saját soraikban is nem

kevés olleuharczosokat számlál. Ezek egyiko volt ápr. 14ig Jókai, ki

mint a Pesti H i r 1 a p leend szerkesztje, midn de. z . kö-sepén

politikai hitvallását nyilvánitá, határozottan kijelenté, hogy a reszpub-

lika ellen fog küzdeni. (P. H. 241. sz.). A képviselk egy része (a

Madaras z-párt) nyilvános üléseken kivül sürgette a monarkhiával

szakítást. De Kossuth ezt idétlen dolognak tartá. Doez. 14-én péld. a

házban, midn a kassai vereség s S i m u n i c h beüté.se híre táigyal-

tatott, többek közt ezt monda: „Egyet tartok most szükségesnek, hogy

mellzzünk minden elvvitatásokat, most meg kell menteni a hazát, hogy

azután baldachinumok legyenek-e, vagy egyszer szalmaszékek azok

számára, kik a nemzetet kormányozni fogják? akkor lehet arról intéz-

kedni; ezzel most bíbeldni gyermekség; mert azon gondolatban

kell most egyesülni, hogy meg kell menteni a hazát ! (Köztetszés). Aa
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egyik inouarkhista, a niáöik republikánus, a harmadik ismét uj tho.oriát

hoz fel : majd elkövetkezik a theoriák ideje, mikor veszekedhetünk

egymással, most az istentelen reakcziót kell megtörni, a többivel tisztá-

ban leszünk ; akkor azután ha tetszik, nyúljunk az osztraczizmushoz,

löveHsük egymást, mihelyst külellenség nem lesz." (Közi. 184S. 189.

8z). Tüzetcsen azonban az uralkodóházzal szakítás és a reszpublika-

kérdds a képviselházban egésa ápr. 13-ig soha sem tárg) altatott, sem

a vidéken nyilvános gyüldékben sznyegre nem került, annyival kevés-

bé, mert a kormány e tekintetben maga is igen tartózkodó volt. Egyike

a legszenvedélyesebb kiáltványoknak a jan. 20-ki (mely, ha minden

jelek nem csalnak, Kossuth tollából folyt), s még c kiadványban is

ilyen hely fordul el: „^'/'t mondjátok ti istentelen zsoldosai a császári

önkénynek, hogy ti a királyi hatilmáí; jöttetek fenntartani s békét sze-

rezni ez országban ? Kibántotta itt a királyi hatalmat?
Egyetlen egy magyar sem!" A honvédelmi bizottmány orgá-

numa a „Közlöny" még febr. elején is olyan czikkeket hozott, hogy

a dynasztiával kibékülni kívánatos volna, s Kossuth e hó 12-én ünne-

pélyesen kinyilatkoztatá, hogy a kormány politikája „nem vágni be

egy utat sem, hogy Magyarország ügyei a nemzeti jogok, becsületesség

és szabadság alapján kiegyenlíttcssenek." Ezen szellemben volt sugal-

mazva az erdélyi hivatalos lap a „Honvéd" is, noha Bem által alapít-

tatott, s midn amárcziusi gyzelmek hirére Erdélyben némely túlbuzgók

szélsségekre ragadtatva, areszpublika mellett izgatni kezdtek, kinyilat-

koztatá, hogy akkor lesz idnk a kormányformáról gondolkodni, ha majd

teljesen legjöztük az ellenséget. „Jelen komoly perczekben" igy feddzik

a Honvéd' ,ezt hozni sznyegre, Magyarország miként igazgattassék :

szabad köztársaság legyen-e vagy alkotmányos monarkhia, nem egyéb,

mint ellenségeinknek bizonyos gyzelmet eszközölui . . . Jól tudja

Ausztria: ha Magyarországban a köztársaságot kikiáltanák, a ne n-

zet két részre szakadiia, s a két vetélked közt egy harmadik, ö lenne

a nyertes" stb. (H o n v. 68. vagyis márcz. 17. sz). Kossuth mérsékelt

magatartását még márczius elején is kiemeli G ö r g e i, midn t. i. a

kormányzó T i s z a-F ü r e d e u biztosította öt, hogy minden túlzásoktól

óvakodni fog, s hogy „mindazoknak, kik a hont becsületesen szolgálni

akarják, legszentebb kötelességök semmi olyas kérdést sem támasztani,

melynek fejtegetése, semmi olyas lépést sem merészelni, melynek követ-

kezései pártokra szaggatnák a nemzetet, és ekkép csak a mindnyájunkra

nézve közös ellenség hatalmát növelnék." (Görg. I. 291.1). Kossuth

és a sugalmazottak csak márczius közepe óta kezdtek egészen más

hangon szólani, azóta t. i., hogy Bem Erdélyt visszafoglalá s D a m-

j a n i c s Szolnoknál fényes gyzedelu.et aratott ; az o 1 1 m ü t z i alkot-

mány hire pedig hazánkba eljutott. Márcz. 18-án a czibakházai
táborból már igy ir a honvédelmi bizottmányhoz, az oktroyált alkotmány

alkalmából, a Kormányzó : „Midn az ausztriai ház márcz. 6.
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manifesztiimAbau Magyarország ezredéves stútnííélett't eltörlöttnek meri

nyilatkoztatni" stb. stb. . . „én azt hiszem, hogy minden becsületes ma-

gyarnak meg kell gyzdni, miként itt többé választás nincs, hanem
élethalál harozot kell vívni, ha még e nemzet élni akar ... A mint

D e l) r e c z o u b e érkezem . . . felakarom kérni a házat . . . hogy a

M a g y a r o r s z á g státuséletét megszüntet márcz. »;. császári mani-

fesztum tartalmát engedje sznyegre hoznom, s irántai határozatát ki-

kérjem," (Köss. levél. H o n v. 75. sz). A kormáuyclnök Debreczenbe

vis-szaérkezvén, ágyban fekv beteg lett, a honvédseregek összpontosítása

javában folyt, de bevégezve nem volt, a vezérek közt azonj-tan a viszálv

széltire dúlt, s a megkezdend támadó hadjárat szerencsés kimenetelét

egyátalában nem tartá bizonyosnak annyival kevésbé, miután a czibak-

házai expeditio is visszavonulással végzdött Azonban nem hagyott fel

egészen szándékával, habár gondolkodóba esett, mint ezt GÖrgeihez irt

levelei mutatják. Ezekben czélzatok fordulnak el, melyeknek csak

utólagosan találjuk ki értelmét: „A mi gyözelmüjik bizonyos'' ii*ja

márcz. 23-ról ^ha önök niost isten igazában egyetértenek, — ha nem—
akkor azt mondom : Szegény, szegény bazám ! Csak egy gyzelemre
van szüksége, egyetlen egyre ! . . . Egyetértés, tehát, egyetértés, míg

elttünk áll az ellenség ; — én rajta leszek, hogy nagyon messzire ne

menjünk, nehogy a hon ügye koczkára tétessék." „Lássa ön" igy ir

továbbá márcz. 24-röl „lelkem barátom, én ezerféle iszonyú lelki kinok,

ezerféle nyomorúságok közt, az önzés és álnokság trei közepette tar-

tom kezemben a hon ügyét, és miért tudom fenntartani ? Azért, mert a

pillanatnyi bosszúnak nem engedem meg, hogy e nemzet érzelmein erö-

szakot kövessen el, és mindig azt mondtam : csak egyet értsünk még az

elforduló balfogásokban is. És engedtem, hol a ncmeogedés szakadást

idézett volna el . . . On azt mondja : menjünk mi, és haljunk meg ket-

ten mint vértanuk, tiszta jó szándékból árva hazánk iránt ! En örömest

meghalok hazámért, és ez részemrl még csak nem is érdem
; mert én

nem tudnék élni kivüle, nem benne, ha rabigába sülyed. De jó lélekkel

mondom, nem a reménytelenség, hanem a hon megszabadulása elesté-

jén élünk mi most, — nem meghalni, hanem a hont megszabadítani

fogjuk . . . Mint tegnap iram, egy dönt gyzedelem, ez az alap,

melyen isteni és emberi jog szerint mindent elintézhetünk." (Köss.
lev. W i n t. 408— 415. 1). Mit akart ezzel mondani a kormányelnök,

világosan megmagyarázta a képviselházban márcz. 25-én, midn kinyi-

latkoztatá, hogy a kremsieri alkotmányra teend elterjesztését „a hadi

munkálatoknak egy kissé bvebb kifejldéséig" elhalasztani tanácsos-

nak látja. Ez idtl kezdve vidéken is nyilvánosan szónokolni kezdtek

az uralkodóház számzetése s a reszpublika, melyet hírbl sem ismert

a nép, kikiáltása érdekében. A lapok, hihetleg kormáuyí sugalmazás

folytán, levetkztek minden tartózkodást, s egynehányan a népvezérek

8 hírlapírók közül a hüledez közönség bámulatára egyszerre ugy léptek
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»;Iö, mint a kik valami i-adálatos mctuiiiortoíisbaii *'(iy perez alatt a

Itígdühöscbii reimblikánii.sDkká változtak át. Az t;szély és a mérsiikh-t

-/.ózata nem hangzi>tt. A l'csti Ji i r 1 a p helyes iránya a fvárosból

mfnekvés áldozatául esett, az K « t i ljap>ik személyeskeib'ssel voltak

elfoglalva s a higgadtabb n<''zeteket könny linmor palástjába takarák.

A külföldi lapok járása iin'gszünt, a pesti, b<''esi s a külországi állapu-

t'.król maguk a lapszerke.sztök ij; semmi bizonyost sem tudtak. Szájról

szájra adás utján szállongtak némi liiiek, melyeket aztán az uj.ságok is

elfogadtak, s ekkép néha a hígképtelenebb eszmék elterjedését segítették

elö. A kormánynak iigylátszik tetszett ez iszonyú fogalomzavar . mert a

külföldi hírlapokat jódarabíg maga tartóztatá le, ekkép a h.izai sajtót

IS a nemzet képviselit szándékosan tartá tudatlanságban a politikai

világ külföldi fejleményei ftdöl, s ily módon a közvéirmény ezen vezéreit

és tolmácsait igen lealázó szerepre kéuyszerité. Már 184b. sze óta le-

foglaltatta a kormány a V)éesi, frauczia és angol lapukat, s leginkább

csak a Kossuth H i r 1 a [> j a volt a .szerencsés, mely külföldi hírek-

hez juthatott. A P e s t i Hírlap több mint (!gy hónapon át ezen stere-

otyp mondattal kezdte „Külföld" rovatát: „Hazai kormányunk a

külföldi lapokat folyvást letartóztatván" stb. Január után azonban a

közlekedési vonalak az ellenség kezében lévén, külföldi lapok rendes

úton nem is érkezhettek az országba. Ily sötétségben természetes, hogy

magasabb politikát zni nem lehetett, s átalámjs .szokássá vált a leg-

nagyobb kérdések felett a legközeh.'bbi eseuiények és a kósza hírek

látpontjából mondani ítéletet. A közönség apró újdonságok által arra

volt kapatva, hogy az ellenségrl átalábau igen megvetöleg és tel-sem

vevleg gj)ndolkozzék, lapjaink a béesí kormány s hadvezéreinek szo-

rultságát minden alkalommal a lehet legtarkább és néhi túlzott színek-

kel festiítték. Hogy az akkori közérvénj-ü hírekrl az (dv ásónak némi

fogalmat szerezzünk, felvesszük itta hivatalos Honvéd 83. vagyis

ápril 4. számát, s ezen ^' g y számitól a következ külföldi újdon-

ságokat emeljük ki. A márcz. 4. és 0. okmányokat Win-disch-Gratz

elsietett és nagyított gyzelmi tudósításai szülték. — A kremsieri

országgylés „fegyveres erveli szétkergetése"* Csehország több vá-

rosaiban nagy tdégületlenséget szült, s a követek tenyegetödzések

közt oszlottak szét. — „Ennyi baklövést és baleredményt eli-

déz"' eljárás és Jellacié feladása következtében Windiseh-Griltzet le-

tették a fövezérségbl. — „Netn rég találkoztak Gr a tz ben Windiseh-

Grátz és Radeezky futárai. W. 2U ezer katonát kért R.-tl, R. pedig

30 ezerét W.-tl." — Frankfurtban azt várták, hogy a német-

osztrák tartományok a német birdalomhoz fognak csatlakozni. — Az
uj alkotmány Frankfurtban a legmegdöbbentbb hatást gyakorolta.

Ausztriától legjobb barátai is elfordultak. Képviseli is „szégyenlik

kormányuk jellemét.'' Ekkor Ausztria ajánlkozott összes birodalmával

csatlakozni Frankfurthoz, oly módon, hogy Németország, eltérve az

egy szövetséges álladalom eszméjétl, hét kerületre oaztassék, melyek
SiircBiJti, Hasiaior, Krvuikája. U, 8
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egyikét az egyetemes osztrák birodaloin, másikát Poroszország, liarma-

dikát Bajorország kt'pczné, a többi koriU('t«ík még ezután lennének ala-

kitandók stb. Ezen ajánlatból kitnik, bdgy „Ausztria tjgy tullvonással

megsemmisíteni szeretné nem csak saját népei, de a német nemzet bol-

dogságát is." — Az ápr. 11 -ki számban már ezek állnak : Trágában a

cseh hazafiak Jellació arczképét megégették. — Ugyanolt Kossuthot

éljenzik. — Anglia és Francziaország fel vannak ingerül ve Ausztria

ellen uz oroszok behívásáért s a köztársnság fenyegetödzik. hogy hadait

az Alpeseken tul indítja. - - Ezen é.s ehhez hasonló számtalan hirek

azonban koránsem változtatták meg a néphangulatot annj'ira, a mennyi-

re Kos.«iuth állitá, mintha t. i. a nt'^p türelmetlenül vagy fenyeget ödzöleg

követelte volna a szakítást. .\ magyar közönséget természetes nyugodt-

ságából és mérsékletébl a kósza hirek soha sem szokták kivenni, a hír-

lapok különben is igen kevéssé voltak elterjedve, a közlekedés lassú

volt, gyzelmeink pedig csupán .az ellenség visszaverésébl állottak, s

a közönség, mely a téli rémületekbl esak most ocsúdott M, a lapok

által közlött hírek elhivésében tartózkodó volt, s bírt belátással

meggondolni, hogy a megfutamított ellenség mindig visszajöhet, s

hogy tökéletes diadalról és megsemmisítésrl szó sem lehet ott, hol a

gvözk majdnem annyit vesztenek, mint a legyzöttek, s hol ez utóbbiak

v.,ztesége ritkán haladta meg az egy ezret. Azonban Kossuth oly

reudkivüli hatalommal uralkodott a nép és a képviselk szive fölött,

hogy ezek általa a legképtelenebb szélsségekre is rábírhatók voltak, s

arra voltak szoktatva, hogy föltétlenül s vakon helybenhagyják mind-

azt, a mit e bálványozott féi-fiu elttök kimondott. — Hogy mi indí-

totta Kossuthot a függetlenség oly gyors kimondására, melyet sem ax

akkori befejezetlen hadmunkálati ügyek, som a néphangulat, sem a

jog, sem az eszély, sem a haza ja-a (is méltósága nem kívántak, st elhi-

neztek, azt V i d d i u i szózatában késbb vallotta meg. Az indok az volt,

hogy ily módon akarta elvágni a hidat a képviselházi békepárt eltt.

Kossuthnak egyik gyöngéje volt, hogy az ellenzéktl túlságosan félt, és

ezokból vagy átpártolt véleményében ahhoz, a következetességgel és

saját pártja iránt tartozó hséggel nem sokat tördve (mire mulatságos

példákat cmlit Kemény, Forr. Ut. 160--163. I), vagy a:^ ellenzék

czélja elébe gördített elháríthatatlan akadályokat, s válsíigra nem en-

gedte jutni a dolgokat. Ez utóbbik volt az eset a függetlenség kimon-

dásánál. Kossuth, mint maga megvallja, félt a békepártiaknak Görgivel

szövetkezésétl, nem mintha ebbl a hazára nézve valami bajt és sze-

rencsétlenséget következtethetett volna, hanem mert c párt csak az ö bu.

kása árán kerekedhetett volna felül, Ekkép merben személyes politika

volt az, mely t a szakításra sürgette. Ezen nézetben van S z e m c r e

is, ki e tárgyban igy ir : ^Most már kereken kimondom, miért kellett

épen akkor kimondani a függetlenségi nyilatkozatot, (melyet Kossuth

velem, a korinányuak a táborban tartózkodó tagjával, mint fait accompli-t
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u tó 1 ag o B a n közlött). Azért, mert hadseregünk a Bánságot és

F e 1 8 ö-M a g y a r o r 8 z á g o t vÍBszafoglaiá. a szerencsóvol együtt pe-

dig ntt bátorsága, mely csakis mindig ezzé! együtt nött ; aztán a H a t-

V annál, T á p i o-B i c s k é nél, I b a-S z e g b nél és V á c z nál vitt

gyzelmek Görgei, mint fvezér nevét oly dicsfénynyel övezték körül,

hogy Kossuth félni kezdett, hogy ha a korniányzóválasztást még to-

vábbra halasztandja, Görgei pepiig azalatt még több gyzelmet nyerend,

a forradalom a maga örökös menete szerint könnyen elfeledheti a szó-

nokot, s a tettek emberének, a gyzdelmes katonának adhatja át a

hatalmat.'' Másutt: „Mindkett (Kossuth és Görgei) jól tudta azt, hogy

az uralkodóház letételének csak azért kellett oly nyakraförc kimondat-

nia, hogy a polgári fnök legyen a kormányzó, mieltt a katonai fnö-

köt, a hadvezért, gyzelmei ellenállhatatlanul azzá fognák emelni. Kos-

suth megnyerte a játszmát, azért volt oly alázatos és nyájas, Görgei

elvesztette, azért volt oly bosszús oly elégedetlen. (Szem. III. 83. 11.

64. 1). Kossuth mondhatni mindent elmulasztott, mit ily roppant hord-

erej lépés elkészitósére megtennie kötelessége lett volna. Indokai,

melyeknél fogva a merész szó kimondása halaszthatatlanságát sürgeté,

a nép fékezhetetlen kívánsága, s a veronai mese mind költemények

voltak ; a katonaság képviseljének, a diadalmas vezérnek ellenkezését

számba nem vette, st némelyek eltt hiresztelé, hogy a dynasztia leté-

telébe Görgei is belenyugodott ; a külföldi kormányokat e dologra, mely

hazánk sorsát nemzetközi kérdéssé változtatta, el nem ké.szitette, st
beleegyezésök kinyerését terve kivitelére még csak meg sem kísérletté.

Szóval, a személyes érdeken kivül minden háttérbe szoríttatott. —
Görgei, ki, mint forradalmi vezér, méltán bosszankodhatott azért is,

hogy ily fontos dologban Kossuth vele eg\-etértleg és összhangban

nem jár el, ápr. 17-én Léván vette a független.«!ég hirét. „Bár mily töké-

letesen megfelelt is" úgymond Emlékirataiban maga „—hála azon el-

járásnak, a mely szerint a nevezett dynasztia a b. Jellacic horvát

bántól eredetileg maga kezére felidézett polgárháborúban Magyar-
ország ellenében pártot foglalt — efféle országyülési határozat saját

hazafiúi érzelmeimnek, de az, mint ezt én az elnöknek. Kossuthnak már
Gödölln óva kifejtettem, a köznapi állameszély ítélszéke eltt sem
találhatott helyeslést, annál kevésbé az okos honszereteté eltt ; annál

fogva ily határozat a csapatok s különösen a seregbeli régibb tisztek

dynasztíkus érzelmei által, kiknek jutott természetesen azon feladat,

hogy annak nemcsak Magyarországban, hanem azon kivül is érvényt

szerezzenek, teljességgel nem volt igazolva." (G ö r g. U. 24. 1). A f-
vezér még igen jól emlékezett Kossutli ti.szafüredi szavaira, melyek

szerint megígérte, hogy nem fog tenni semmi olyan lépést, mely pártokra

szaggathatná a nemzetet s ennélfogva csak a közellenség hatalmát

növelné, s midn pár nappal elbb Gödöllrl elváltak egymástól, Kos-

suth még akkor sem monda határozottan eltte, hogy csakugyan meg
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fogyja tciiiii, inégpediir hazatérte utúii rögtön, az óriás It'pést. S épen

azért, meglepetve annak hirr által, niajdneni magánkivül volt iugerült-st'-

gében. „Ti hát mindenáron el akarjátok veszteni a hazát'' igy

fakadt ki tisztei jelenlétében az épen ekkor htizzá érkezett L u d v i ;; h

uj kormánybiztos eltt. -Azt hiszitek talán, hogy I> i' b r e e z e. \i l)eii

a/ elüzési komédiával megveritek az ellenséget? Igazán, megérdemelné-

tek, hogy egy pár zászlóaljjal szétkergesselek Leneteket, minr különben

egy zászlóalj is elég lenne. Mert kimásztatok a veszedelembl, ugy fel-

fújjátok magatokat, hogy nem fértek brötökben. Szereznétek inkábh

fegyvert és uionezokat. Nem elég még nektek az osztrák, a ráez, az oláh,

az erdélyi szász, a horvát? A muszkát is nyakunkra akaijátok hozni, s

ha ezzel megmérkztünk, a poroszt is ? Csuda, hogy egész Eurójiának

hadat nem izentetek. A kinek heves a vére, jöjjön ide a tzbe, de ter-

mészetes, 1 ogy a szószékbl könnyebben lehet háborút folytatni. Azt

tudjuk jól, a legutolsó honvéd is tudja, hogy az osztrákokat nem azért

páholjuk. mert szeretjük, de az ellenséget soha sem szabad megvetni,

annál kevésbé ingerelni, Mirevaló ezt a monarkhia és a reszpublika kíi/.ti

kérdést erszakosan sznyegre vonczolni ? Mirevaló uj ert és uj ürügyet

adni az ellenségnek, mirevaló a kétségbeest'-s harezára kihivni ? Hát

nem épen azt a szolgálatot teszitek ezzel az ellensi-gnt^k. a mit W i u-

d i s e h-ií r á t z tett volt nekünk? S ennek az <'lüz('si-nyil:itkozatnak

még csak azaz érdeme sines, a mi egy bátor tettnek. Miért nem kiál-

tottátok ki a múlt dcczemberben vagy januárban ? Akkor legalább azt

mondaná rá a világ: ^„Hátor, elszánt férfiak!'^"' De míg én az ellen-

ségnek nyugtot nem engedek, s annak nines ideje JJ)ebreezeu felé pis-

logatni , addig ti ott hát mögött elkiáltjátok magatokot. Mennyre

földre kéi-tem Kossuthot, ne bizza el magát, (•$ semmit se hamarkodji'k

el, ö megígérte, s im látnivaló, hogy áll szavának ? Vagy nyerünk-e

ezzel csak egy fegyvert is : Ha Amerika elisin<M- bennünket, elijeszti ez

a muszkákat? Vagy megfogja gátolni Anglia, Oroszország ('s Ausztriu

szövetkezését? .Mi csak magunk erejére támaszkodhatimk. Nekem fegy-

ver kell és serami egyéb, ez többet ér Európa minden véleményénél

;

de épen ezért ne lázítsunk fel mindent magunk ellen. Holnap ism-'-t

csatánk lesz, s ha az osztrákokat ismét szétkergetjük, attól tartok, hogy

Kobsuth még a khinai császárnak is hadat izén. Nem magam publikál-

tam az uraknak, hogy alkotmányunkért akarunk harczolni, hogy a tlír-

vényesség terén akarunk maradni ; s ha engemet már most a tisztikar

kérdre von. mit tudjak m-ki felelni ? Meg lesznek-e r.zzal elégedve, ha

aztválaszolom, hogy Debrci zenbl máskép parancsolták?" (Szem. H. öl.l).

E kés bosszankodás és szemrehányás azonban már mit sem használt, st

az sem bizonyos, tiszta forrásból származott-e ? Annyi tény, hogy (Jörgei

nem tett annyit a határozat kimondásának megelzésére, a mennyit

állása hatalmánál fogvatehetett volna. Azon pártot,mely aképviselöházban

békére hajlott, megvetette, st S z c m eréhez irt levelében (Márcz. 22.

)
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inafja sürget*'- : ^MoiiJJuk ki inár valaháia. hogy mit akannik. Kn magam
mint közkatona állok bo a hon igazságos ügyf'nek szolgálatába, csak legyen

a ki vezessen. Tegnap egy tisztet ajryon liU-cttem gv'ávaságért. Ha elhatá-

rozott férfiak vannak, álljanak ki a küzdelmi térre: ha nincsenek, ne

nyomorgassuk a szegény hazát, hanem akaszszuk fel inkább magunkat,

A szerencsétlen békepárt! Semmi béke, hanem guillíitine, guillotine,

guillotine!" (Szem. II. 145. 1;. Ily nyilatkozat után még ahhoz is gyanú

fér, vájjon Ko.ssuth eltt nem ánondott-e e rejtélyes jellem olykor sza-

vakat, melyekbl a kormányzó következteté, hog}- a vezér beleegyezett

íi függetlenségbe. A giidöUöi vezéri tanácskozmányiian Klapka eladása
szerint egy igét nem szólott Kossuth tervei ellen, s ekkori hallgatása nagy-

mértékben olleusulyozá más alkalomkipr tett ellenvetései erejét. Az sem
matat egyenes jellemre, hogy bár a függetlenség kimondását utólagosan

elég nyilvánossággal kárhoztatá. mégis miniszteri tárczát fogadott el

ápr. 14. után Kossuth kezébl. Erre saját vallomása szerint az vezette,

hogy mint miniszter, ki egyszersmind u hadsereg élén marad, alkalmat

nyerend visszavonatni az ápr. 14-ki határozatot .-; az 1 8 48-ki törvények

alapján egA-ezkedni az osztrákokkal. Erre azonban sem elég lelki ereje,

.sem ideje nem volt I

Ápril 15. Aasáriiap.

Mészáros tábornok a képviselházban hadügyininisz-

teri hivataláról lemond. A ház a lemondottat P a 1 ó c z y László
indítványára altábornagy! ranggal disze.siti s tárezájának ide-

iglenes tovább vitelével megbízza. V. ö. máj. 0.

Közi. 81. 82. sz. Frey II. HÖ— 18. 1.

C s á n y íVikorinánybiztos Erdélyben megrendeli a
törvényhatóságoknak, hogy miután u jelenlegi belháboruban
ezer meg ezer polgárok legyilkoltattak s még többen elhagyták
feldúlt lakhelyöket, szerte bolyongván, nehogy a gazdátlanul
maradt .szántófíildek mveletlenül hagyassanak, s ennek folytán

éhség álljon be: az állam költségén vegyék feliigyeletök és

müvelés alá a gazda és munkás kéz nélkül maradt földeket,

melyeknek jövedelmébl a tulajdonosok jogos részt fognak
majdan kapni.

A rend. H o n v. 94. sz. Erdélyben 1848- végén igen kevés
szi vetés volt. s miután az oláhok leginkább a birtokosokat gyilkolták
le. egész uradalmak voltak pusztán, elhagyatva, hol egy szem veté.s
sem volt található. „Tavaszi vetéssel kellene tehát az szi vetés hiányát
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pótolni" olvassuk egy kolozsvári levélben, „de boldog isten! már min-

gyárt eltelve a tavaszi vctt'-s ideje, s nézzünk körül a megyék, jelesen a

szerencsétlen, feldúlt, legyilkolt Fehérmegyében, s egész hatá-

rokat látunk szántatlan, vetetlen." A lakhelyeikrl eltávozottak közül

igen számosan alaptalan félelem és dologkerülés miatt sokáig nem
mentek haza. Néhol pedig az otthonn lévk sem szántottak és

vetettek, attól tartva, hogy munkájuk gyümölcsét más fogja learatni. Az
oláhok pedig mindenütt üresen hagyták falvaikat, a hol csak honvédet

láttak, s a hegyek közé vonván magukat, szintén üresen hagyták
földeiket.

A bécsi kabinet arra kéri az oroszok czárját, hogy

inditson 30 ezer foyi segélyhadat Erdélybe a magyarok

ellen.

B e r. I. 21. 1. K ö v. E. T. 236. 1. £ jkérelmet a czár nem telje-

eité, miután az osztrákok szorult helyzetén ily hadervel már nem
remélt segíthetni, de meg a segélyadás föltételei és részletei sem voltak

még kölcsönösen megállapítva.

ipril 16. Hétf.

Kossuth kormányzó Meszlényi Kossuth Zsu-

zsannát, nvérét, az összes magyarországi tábori kórházak

föápolónöjének nevezi ki.

Közi. 84. az. Görgei különbséget tévén a betegek ápolása és

egy harczoló hadsereg ápolási szükségeinek országos vezetése közt,

ezen s más ehhez hasonló kinevezésért méltán ingerültségbe jött. (V. ö.

Görg. II. 111. 1.). Kossuth nejérl s a magyar „honvédnk" -rl átalá-

baii bvebben Vah. í. 105. s köv. 1. Sebesülteket ápoló negyletck az

ország minden vidékein voltak, ö nagy részök már 1848-ban keletkezett.

A marosmegyei nöegyletröl, mely késbb csupán varrásra szorít-

kozott, úgyszintén a kolozsvári negyletrl 1. H o n v. 104. 143.

164. sz. Kv. 0. 1 82. 1., a szegedi röl, mely Osztrovszki kor-

mánybiztos felhívására 1849. májusban alakult. Szegedi Hirlap
1849. 4. sz., a szabadkairól, mely a betegápolást nem csupán

hiu dicsekvés gyanánt tiizte feladatul, hanem tényleg is gyakorolta.

Szeg. H i r I. 1849. 31. sz. Katonai rendes szolgálatban sokkal

kevesebb n volt , mint a közhír tartji. Egynehányan a H u •

n y a d y-honvédek sorában szolgáltak (Honv. üG. sz.) Kolozsvá-

ron 1849. májusban az amazonok tömegesen jelentkeztek honvédi szol-

gálatra s egy különcsapat alakítására, Csány azonban nem fogadta el

ajánlkozásukat, miután „a haza e vészes napokban a fegyvert féríiui ers
karokra bizni kéuytelenittetik." hanem felszólitá az ajánlkozókat, hogy,
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hu a hont szolgálni akarják, varrásban, mosásban, betegápolásban s

több efféle riöi munkákban segítsenek, a midn rendes napizsoldot fog-

nak húzni, i'ilonv. 113. az.J A uöhonvédek közt legtöbb figyelmet

költött a zágrábi születés L e b s t ü e k Mária, Görgei táborának egyik

legérdek(!sebb alakja. <J a tiroli vadászcsapatban „Carl" név alatt

szolgált, a katonai szolgálatokat rendesen teljesité, s a harczokban is

részt vett. A kápolnai csatában zászlóalját szétszórván a vasasok,

midn mindenki csak önélete megmentésérl gondoskodott, 86 sebesül-

tet szedett össze és szállitott T i s z a - F ü r e d r e. (K ö z 1. és H o n v.

72. sz.)

Bem altábornagy ; Hátszegröla Vaskapuszo-
r s a n át érkezvéD, VaiszlovánálEisler alezredes oszt-

rákjait (2 zászlóalj s 12 ágyú) d. u. 2. órakor megtámadja s a

székelyek rohamával megvervén, b r e s c h a-ig üzi. Vesztesé-

günk i sebesült, az ellenségé mintegy 50 halott s egy ágyú.

H o u v. 39. 102. sz. Som. 17. l. (az ellenség parancsnoka

:

C hava ne ezrede.s). K 1 a p. Nat. II. 130. 1. (ápr. 17. valamint R ü s-

t w és Kvári is). Bem miután Erdély t-G yula. Fehérvár
s a havasok kivételével, megtisztitá az ellenségtl s azon vidék védelmét

újból szervezé, Kossuth meghívása folytán Magyarhonba a Dunához

íörekedett. Rendelkezhet állapotban lév seregét két csapatra osztá

6 mig az egyikkel B á n f i ezredes a dévai utón nyomult elre, a mási-

kat (1200 ember s 12 ágyú) o maga vezeté a Hátszeg völgyén,

mindenekeltt Karánsebesre sietvén, az ottani vashámor elfoglalására,

hol ágyúgolyókat szándékozott készíttetni. A lengyel ápr. 17-én ér-

kezik ide, s itt veszi Kossuth és a hadügyminiszter abbeli figyelmezteté-

sét, hogy mieltt tovább j ne, tisztítsa meg a Bánságot, mire nézve

Vécsey ."j — 4 ezir emberrel rendelkezésére álland. Bem hajlott a fel-

hívásra, 8 miután értesült^ hogy az Erdc'lybl kivtrrt P u c h u e r féle se-

reg Orsovánát a temesváriak kai akarja magát kapcsolatba

tenni, elhatározta, hogy mieltt ez egyesülés megtörténnék, Temesvárra

siet, 6 a szanaszét portyázó rségbeli csapatokat, melyek elle Lúgos-
ról (Bem itt ápr. 19-én a német lakosok által roppant lelkesedéssel

fogadtatik : K ö z 1. 87. 89. tz.) N agy Keverésre vonultak, meg-

verni törekszik. Lúgosról tehát nyilt rendeletet küldött Villám al-

ezredesnek, ki az 5. hadtest egy daudárával Radnán állott, úgyszin-

tén az Aradot ostromzárló Vécseynek, hogy rögtön hozzá siessenek 3

ez utóbbik R é k a s felöl hátban támadja még L e i n i n g e n t. Villám

pontosan engedelmeskedett is, Vécsey azonban, ki Szolnoknál is egész

pedanteríával utasitá vis za Damjanics hason minémüségü felhívását,

egyszeren kinyilatkoztatta, hogy neki Bem nem parancsol, s annálfogva

ö nem is tesz egy lépést sem. Bem e miatt bevádolta Vécseyt Kossuth
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c-lritt 8 letétetésc't kövotf'ltf (Bim Ifvi'lc a lionv. hi/.-lioz II o ii v. 104.

sz. és Lpv.-iu'III. 95, 1.) Véesey azonban késbb iírazolta inapát, luin-

Honi liirlapi utou visszavonta vádját. Efiyébiránt Kossuth ma^a som

volt infficlé!í."<ho Heniniel, egyik Vetterhez irt levelében legalább pa

iiaszkodik, iiogy a Icníncbiek nt^isitása volt 7500 emberrl ápr. 12-re

S/egeilen megjelenni, e belyett azonl^an ti századot ve/etett á])r IM-i-n

Lúgosra, mi miatt a bácsbán.sági hadmiiveletek igm hátra vettettek s

Ri-m át sem kcllietett a Ti>zán 'Köss. lev. I-Vldz. 2'27. 1.) litm ájir.

2 4-(''n hagAJa cl Lúgost. — További mködését s terveit. 1. máj. S.

A s 1) ó t h ezredes Pest nicllett ;i kbányai szöllök-

bcn osztrákokkal csaláruzik . s végire az elleuség:es lovasság

tainadására ágyú védeiem alatt visszahúzódik. < ) k o 1 o c s á n y i.

A^ b. I. 87. I. V Hh. 1. 1-J7. 1.

Ápril 17. Kodít

Aulich tál)orri(»k Fest nn.'llett a R ák os mez o n az

osztrákokat megtámadja s Pest ialai közé vonulni kényszeriti.

K i) y. 1. SH. a/. A s b o t b i''> K 1 a p k .i c liarczot nem i'miitik.

Ápril 18. Szerd.

A s b 6 t h ezredes Pest alatt a K á k o s m e z ('i n a csá-

száriak ellen kényszerszeniiét intéz, mely alkalommal heves

ágyútz és néhány lovas roham után visszaveretik. Rákos-
ke r e s z t u r b(') 1 azonban Jelies százados és Petkó f-

hadnagy érkezvén, hátrálását hs íeláldoz;;.^sal ftidözik.

K 1 a p. Nat. I. •104. 1. A s b n t h ez eseményf nem emüti.

Görgei Ármin rnagy ((i század gyalog, egy lovas szá-

zad és 2 ágyú) S e 1 m e c z e t véletlen megrohanja s az ellen-

séges rség kiverésével elfoglalja.

G ö r g. II. !>7. l.G. .\rmin ápr. 10. utüii küldetett a bányaváro-

sok felé. hogy onnan ii/./.e el az osztráktkat s biztosítsa a K o m á r o n;-

felé húzódó sereg hátát.

Apj'il 11). Csütörtök.

Az országgylés „a magyar nemzet függetlenségi
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nyilatkozatát," az ápr. 14. végzés értelmében ünnepélyes ok-

mányban kiadja.

K ii z 1. 85. 8z. Az okiiiíiny m<'- S z i I. iiál F. Tört. .352— 36.5 1.

n<ry82Ínt»''ii Fiif^f;. II. 5i'7 s köv. I.

\ a .2; y s a 1 1 ó i csata. K I a |) k a és I) a m j a n i c s tábor-

nokok (összesen 18 ezer ember ) W o h 1 g e m u t h tábornok

ellen, ki az újonnan szervezett osztrák tartalékkal (24 ezer em-

ber) a Komárom felmentésére tíJrekvö magyar seregnek a Ga-

rnmmcntén útját állá. támadást intéznek. D. e. 10. órakor D i-

p 1 (1 (landára északnyugatról. K a z i n c z y hadosztálya arcz-

vonalban. V y s o c k i é délrl támadnak X a g y-S álló r a. Egy

órai águizás után Kazinczy és Vysocki a városba rohannak s

onnan iszonyú utczaharczban verik ki a Dr e ih a n n-dandárt.

Wolilgcmuth ekkor, miután Strasdil dandára is visszavere-

tett a várostól. J a b 1 o n o w s k y osztályát állitja fel a délnyu-

gati magaslatokra, hol azt Nagy-Sán d or lovassága támadja

meg. E zalatí hx jobbszárnyon Dipoldot H e r z i n g e r dandára

a Hóbics állodása felé vissza nyomja, azonban Ouyon
ezredes hsiessége s Klapka személyes megjelenése követ-

keztében Herzingcr d. u. 3. órakor Csekére visszaveretik.

Egy óra múlva Wohigemuth megkezdi elvonulását a magasla-

tokról, u gyanakkor. midn Gáspár lovasságával P ö 1 1 e n-

berg is megjelen a harcztéren. Nagy-Sándor és az újonnan

(rkezett lovasság
( gy része Faj kürt és Málasig üldözik

íiz edcnségít. A'esata után d. u. 4. órakor a hölvényi erdbl
egészen váratlanul még egyszer megszólalnak az osztrákok

ágyúi, kik azonban a 28. zászlóaljtól Klapka közremködésével

egy órai viadalban visszaveretnek s megfntamittatnak. Görgei

fvezér a harc/, folyamát Léváról nézi. Veszteségünk 000

ember holtakban és sebesültekben, az ellenségé 2 ezer ember,

s ezek közt 1200 fogoly.

Klap. Ni.t. 1. j338— ;Ui). 1/ R ü s t. I. 372— 380. 1. Asb.
(H;— 7U. 1. K i> 7.1. 89. sz. Gürg. II.?29—31. 1. V a 1-. II. 30. III. '..

!. Lapinft. 6l— 1-9. 1.

.1 e 1 1 a é i c bán és 8 e h 1 i c k tábornok P e s t r 1 a Rá-

kosmezre Aulich tábornok ellen még e2:v utolsó kénv-
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szerszeralét tesznek, mely alkalommal végre meggyzödnek ar-

ról, hogy elttük egy kisded sereg áll, mely ket más fél hét

óta tökéletes ámulatban tartá, a mennyiben egy nagy ha dsereg

mozdulatait utánozván, ket azon hiedelemben riugatá, hogy elt-

tük az összes honvédsereg áll.

Rüst. I. 38U. I. Kiap. Nat. 1. ^55. 1. v. ö. A s b. I. 19. 1.

Aulich tábornok egyike volt a forradalinunkbau feltnt katonai te-

hetségek legnagyobbikának, s a Pest eltti tüntetéseket, melyekot ritka

üg}ességcl hajtott végre, Görgei épen azért bizta reá, inert alvezéi-ei

közt a ."ztrategia és taktika mezején öt tartá 1 gavatoítabbnak . A pesti

hadmüvelet összes veszteséibe részünk ön mintegy 500 ember holtakban

ée sebesültekben.

Perez el Mór tábornok Ó-Becsénél a szerbeket ki-

veri sánczaikból s a Tisza balpartjára nyomja viss/a. Tüzelés

d. u. 1. órától kés estig.

K ö z 1. 92. sz. K 1 a p. Nat. II. 11 8. I. H ü « t. II. 20. I. Perczel,

mint láttuk, nem egészen egy hónap alatt az egész Bácskát visszafog-

lalá sPéterváradot az ostrom alól az innens oldalról fölmenté.

A dolog nehezét (Tittelt) azonban ott hagyta. „Ha Perczel" igy ir a

szerbek történeti jegyzje .,az elhagyott községek elpusztításával, a

templomok inegfertztetésével, a sirok felhányá-ával nem luigyta volna

magát feltartóztatni, semmi sem állt iitjában, hogy T h o d o r o v i c o t

a Bánságban megsemmisits<í, sem ni sem gátolta, hogy Tittelt meg ne

hódítsa, a s z e r é m i ut, a s z 1 a v o n i a i nt nyitva állott eltte."

(Serb. 2 73. 1), () a^nnl>an egészen más ö.svényt követett, a kormán-

rendeleteit, melyekben kimélctct és szelíd l)ánásmódnt is paranesolt a

szerbek irányában, legtöbbször félrevetvén, könny gyzelmek után

kapkodott. Apr. 20. és 21 -én O- Becsénél átkelt a Tiszán

s C z i n t u I a szegedi scgélyhadával T i s z a s z e n t -^M i k 1 ó s o n

egyesült. Ezalatt a ráczuk B á cst ismét elfoglalták, ittott iszonyú

kegyetlenségeket és pusztításokat követtek el u védtelenül hagyott

magyar elemen, a R ó m a i s á n c, z o t ujbói megersítik, s Ti ttelen

nagy mérvben elké-zlnek a védelemre. Perczclt ezen elkövetett hibá-

jaért Klapka h. hadügyminiszter megrója. Klap. lev. Mész.-nál G8. 1).

Perczel a hadügyminiszternek ^isnu;retlenséget s a hadi munkálkodás

törvényeiben való járatlanságot tanusiló iratát megvetéssel olvasván,"

miután a maga nujdja szerint sokféle hadarsAgot összeirt, azzal menté

magát, hogy a Bánság fels ré.szét ki kellett tisztítani, hogy Bács bizto-

sítva lehessen. Levele végén pedig kijelenti, hogy a Dunán át Baranya

felé át nem mehet, mivelhogy neki „tudatlan kevélység, hálátlanság és

nyomorult kajánság" ollíuébeu idejét ,.hoimi védelmi és vísszatorló ira-
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tokra kell pazarolnia," 8Öt , búcsút vesz pályájától, inert lelki erejétl

elragadták a bizodaluiat <'s «-nlhusiaMnust" . ÍP. lev. Mész.-nál 7G. l.).

V. ü. máj. 7. 22. j tin l.

Ápril ^0. Péntek.

Pöltenberg ezredes Gáspár hadtestének egy részé

vei K é m é n d n é 1 W y s s tábornok hátráló dandárára akad,

8 azt az l.ésS. hadtestek közreiuüködéáével állodásáhól kiveri.

W y s s P á r k á n y felé vouul le, miközben Horváth portyázó

csapatja a Garam túlsó partjáról intézett lövéseivel nagy mér-

tékben nyugtalanítja ; végre a Danán átkelve, Esztergomba

hnzza magát.

Görg. II. 3 1. :>r). 1. Rü.-,t. I. o7 8. 1. K 1 a p. Nat. I. 348. 1.

A eb. I. 170. 1. Hív. jel. S /. i l.-uál F. Tört. 3tí7. I, fnap nélkül).

Ipril 21. Szombat.

Tótbizalmi férfiak Bécs ben a Fölség elibe javas

latokat terjesztenek egy, számukra Fels Magyarországból ki-

hasítandó, külön „T ú " - k r n a r s z á g" iránt.

Moyses püspök felterjesztménye P. Napi. 18öl. évf. 26 1-

sz. — 1849.szept. 1 7. a tót-koronaország niegalapittatását ismételve ké-

relmezték a tótok, s egy hoi^-át-szerb és román-szlovák vegjes küldöttség

által is bátorittattak és támogaltattak escdezéseikben. (Ez utóbbiak

folyamodványa, mely azonban „közbe jött akadályok miatt" már be

nem nyújtatott, Pej.-nál 201. 1.) — Áll-e igazi érdekében az egységre

törekv Ausztriának, hogy különben Í3 elég számos orszá^jai, még több-

felé daraboltas^anak , nem itt a heiye eldönteni. Elég az hozzá, hogy

e korona-országalkotási tlieóriával némely pánszláv izgatók forradalom

után is sokáig nem hagytak fel. így péld. a S c h m e r 1 i n g-miniszté-

riumtól kéz alatt neki biztatott thuróeisfízentmártoni értekez-

letet is (l>^61. jan. 6.) sikerült rávenniük F r a n c z i s c z í n a k (ki

1848. szeptemberében Hurbán alatt mint önkéntes tört be hazánk-

ba : Wandcrer. 1865. aug. 23. sz.) és társainak, hogy a képvisel-

házhoz emlékiratot intézzenek „a szláv nemzet nevében"* egy felsöma-

gyarorszAgi szláv kerület alko'ása iránt. De ezen emlékirat (közölve

Magyarorsi;. Szerk. Pomp. 1861. évf. 161. 162. sz.) eszméiben jó for-

mán csak azok Osztoztak, a kik aláirtak (7 pap, 2 ügyvéd és még 6

ember, kiknek állása nincs kitéve), mert a mint benyujtatott, majdnem
az egész Fels-Magyarország tiltakozott ellene. A tiltakozók közt vau
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N y i t r ;i megye (T. X. 1861. évf. 154. s/.) S z a k o K- /, a ,i. in. I
.");">.

sz.), K ó 7. s íi h e g y (MagAarorsz. 1861. 173. sz.), G ö m ü r- és K i s-

Hontinegye (i. m. 188. sz.). Hunt ni egye (i. ni. 187. sz.).

Z 1 y o m m (• g y (' (T. X. 1 8(> 1 . 1 G8. sz.). B e s z t e r c -/, c - B s'i n y a

(i. m. 17 9. .sz.) S e I ni '/. - I> ú 11 y a (i. m. 18 3. .'<i5. '. I.. i p t ó m e g y e

(Hi6. sz.\ X agy - S z <) 11) h a t li (Kii. 164. 8Z.). A r v a ni e g y o

(159. sz ) stb. Ez enili'kiratot, melyet az oi>zággyiiK's, f'eloszlatlattá.sa

miatt nem tárgyalhatott, M <> y s e s püspök késölib kissé bátrabb szavak

ban újra öntötte s fölterjesztmény alakjában még azon évi deczember

folyamán egy küldöttség élén a Föl.ségnek benyújtotta. E szerint a/.

„Ok o l i a"-nak kebelébe »• s a k 1* o z s o n y, X y i t r a, 'I' r e n e .s é n.

Hont, T li u r ó e z. A r v a. L i p t ó. N ó g r á d. ( J ö ni ii r. S z •• p e s,

S á r o .s, A b a u j és T o r n a inegj'ék olvasztatnának Ih- !

Nugcut altáboriKigy M a r i a s c li n e o ollcn Péter-

várad mellett támadást intéztet, azonban P er ez e 1 Miklós

várparancsnoktól visszaveretik. A csatáro/ás más nap meg-

újul.

Köz I. 92. sz.

Ápril 22. Yasáriiap.

Kossuth kormányelníik a W i n d i s c li - G r ;i. t z cs.

helytartó által ápr. 10-éu Magyarország közjövedelmére kibo-

csáttatni rendelt pénzutalványokat semmitérüknek nyüvánitja.

Közi. H7. sz. úgyszintén II u n \. 1 or>. .sz.

G ö r g e i tábornok s füvezcr K o m á r o ni v á ráta Duna

balpartján és a Vág mentén a zárlat alól felszabadítja. Az 1.

és 3. hadtestek (Klapka és Darajanics) a vár eltt álló Vághid-

fönél állitják fel tál)oröreiket, a 7. hadtest két osztálya pedig

Bá to r-K es zi n é 1 száll táborba. Lenkey várparancsnok

az erdbl kirontást tesz, minek következtében a Csallóköz fe-

ll álló ostromsereget a Duna jobi) partjára veri át. Klapka

ezután hadtestének nagyobb felét a várba vezeti.

Görg. II. 34. 35. 1. 1{ ü s t. I. 379. Iliv. jel. Szil.-núl Vr.ví.

•2 U. 1. (nap nélkül). H ü s t o w és A s h ó t li incíltán hibáztatják Gör-

geit, hogy ekkor iningyárt át nem liidaltatá a Dunát, midn átkelvén

a jobb partra, az egyetlen L e d c r e r - d:uidárt otniiiu könyii szerrel el-

verhette volna
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M u r t i II i <irnagy az c liú 1-éii hazánkba tört Barco
táboruokot (Vogcl hadtostéhöl; 1* (m1 h e r i ii g n é 1, Mun-

k á (• s mellett 4 óra liosszat tartó csatározásban megveri s

visszanyomja.

Kiizl. ö9. 104, sz. Huiiv. ]()n. sz. K ii s t. JI. O. 1. Or.

H u ti Ji a cs. ezredes e harezbii halálos sebet kap, s pár nap inuKa

iiioghal. V. ü. ápr. "Jo.

A Raja c i
('• érsek által összegyjtött s mintegy If) ezer

íöre men rácz sereg Mokrinnál Derra rnagyot (P c r-

c z e 1 Mór elöhada) megtámadja, de majd, K o h 1 m a n ezredes

(a magyar sereg balszáruya) által meglepetve, visszahúzódik.

Más nap

Ápril 2'^. Hétf.

P e r c z e 1 Mór tábornok K ó h 1 ui a u ezredes hadosztályá-

val a Supan vezérlete alatt álló szerb felkelket nevezett vá-

rosnál megtámadtatja, miközben maga hátban, a bácsi osztál/

egy része pedig Török-Becse és Nagy-Becskerek
fell fenyegetik az ellenséget. A megrémült szerbéi: ekkoi', a

nélkül, hogy komoly harczba ereszkednének, lovaikra és sze-

kereikre felkapva, futásnak erednek, Perczel zsákmánya „sok

ezer kocsi és marha," lOo fogoly stb.

Ko/1. Í»L'. .<z. Klap. Xat. 11. \'22. 1.

Perczel Miklós ezredes s Péter váradon vár-

parancsnok aKarlovicz és K amenicz felöl támadó ellen-

séget visszaveri.

Közi. 96. sz.

G ü r g e i Ármin portyázó csapatai T r e n c k cs. rnagy

hadosztályát Pribócznál, Thurócz meg\ ében megtámad-

ják s V a r i n i g visszaverik.

Görg. II. í)íj. I. Küst. II. (34. 1.

Kossuth kormányeluök a képviselházban a had-

seregnek 50 ezer fvel leend szaporittatását indítványozza, s

jelenti, hogy a G a 1 1 i c'z i á ból fenyeget betörés ellen állitan-
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(ló iiadsereg vezérének D e m b i n s k i táboruoliot nevezte ki.

Az inditváoy ápr. 27-én fogadtatik el.

Közi. A Gíillicziábúl hotüit V o g e 1 ezután özcpes-, Liptó- cs

TrenCíK'iimegyén keresztül minileii liáborittatí'is nélkül összeköttetésbe

tette nuigút a cs. fsereggel, Denibinski elle Sárosba hátrálván, Görgei

Arniin pedig iitját állni gyönge lévén. 'Görg. 11. 99. 1.).

Ápril. 2á. Kedd.

Az osztrák katonaság, sok sebesültjei hátrahagyásával,

éjjel (ápr. 2-^ és 24. közt ) teljesen kivonul li u d a • P e s t r ö 1,

s felgyújtja az ottani hajóhidat. Utolsó csapatok az elvonulás-

ban a Jellacic bánéi, ki a már ekkor Bábolnán lév Wel-

den fvezértl elválva, a délvidék megtartása s illetleg vissza-

foglalása végett a Duna jobb partján xMohács s Eszék felé hú-

zódik le. D. u. 4. órakor Aulich tábornok huszárai megszáll-

ják az üresen hagyott fvárost, hol a lakosságtól rendkivíili

örömmel és lelkesültséggel fogadtatnak.

Közi. 02. ?7.. Le V. 1. 100. 1. Szil. F. Tört. 367. 1. V a h. UI.

123. 1. W c 1 d e n táborszernagy ápr. 22-én közhirré tette a fváros-

ban, hogy ö az ikervárost kímélni akarja, de hogy ha elvonulására .s

betegeinek elszállittatjisára elég id nem fog adatni, Pest a lánczhiddal

együtt halomra fog ágyuztatni. Hentzi várparancsnok pedig, kit a

genialis Welden Budán hagyott, s ezzel hadseregét s tán Ausztriát is

megmenté a pusztulástól, ápr. 23-án felhivja a vár lakosait, hogy két hó-

napra lássák el magukat élelmiszerekkel, vagy hiigyják cl a várat. (A

hird. P a 1. 91. 1.) A cs. fvezérnek nemcsak fegyvereink gyzelmei

tették igen nehézzé helyzetét, hanem a betegek roppant száma fállitólag :

10,068 ember), az élelcmhiáuy s az alvezérek közt elharapódzott

ellenmondási szellem is, minélfogva jobbat iicm tehetett, minthogy ka-

tonai nevének koczkáztatásával is, a Pozsonyba hátrálást clrendelé. —
A horvátok, az elindulás percze közeledvén, a fvárosban rabolni kezdet-

tek. S c h 1 i c k, ki még ekkor Pesten volt, a rakonczátlankodások

megszüntetésére egy zászlóalj vadászt küldött, de a horvátok rálttek a

vadászokra, s csak Jollacié személyes megjelenésére állott helyre arcúd.

Ez utóbbi (Sl'/s zászlóalj, S'/g lovasszázad, vagyis 33,700 ember 9

137 ágyú) senki által sem üldöztetvén, egész kényelemmel utazgatott le

a Dnnán és a Duna mentén, s csak itt-ott állotta útját a népfölkelés, rai-

ImíI természetesen a fölkelteknek több kára lett, mint neki. Az ellen-

szegülés ugyanis ürügyül szolgált arra, hogy a bán, ki egyébkint sem

állott már a fvezér szeme eltt, elvegye isoaeretes zsarolásait és erö-
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szakoskodásait. Szcgszárd és Féos vidéke kegyetlenül meg-

rtanyargattatott.

P e r c z e 1 Mór tábornok BassahidésTörük-Becse
közt a szerb fölkelk ellen gyözedelemmel harczol.

Klap. Nat. H. 123. 1. Közi. 96. sz. (a nap, ápr. 23. hibás).

Szil. F. Tört. 45. 1, (raint K)ly sokszor, itt is két harczot csinál

egybl).

Ápril 25. Szerda.

Mih ál y fal V aiértekez let Zárán (i in egy ében.

Dragoss. magyar kormányküldött,* Jancn s Butenau
praefzctek és Dobra procurator eltt a magyar seregek ujabbi

gyzelmeit. Ausztria szorultságát, kedvezéseit a szászok mél-

tánytalanságát az oiáliok iránt fejtegetvén, a népfönököket bé-

kére és meghódolásra szólítja fel. Ezek bvebb alkudozásba

nem ereszkednek, hanem fegyverszünetet ajánlnak, mit Dragoss

elfogad s másnap Hatvan ival, a z a r á n d i hadparancsnok-

kal, is elfogadtat. V. ö. máj. 4.

ívem. Nagy-Eny. 217— 2 20. l. Som. 49. 50. 1. Az oláhoknak

nem volt bátorságuk a „római légiók "at sikmezÖro kiállítani honvé-

deink ollen, s Enyed fóldulása után hegyeik közé vették magukat, csak

olykor-olykor csapván le egy-egy magyar fala és uradalom kirablása és

elpusztítása \ égett. Ezenkívül kedvencz foglalatosságuk volt, mig

Bem távoljárt tlük, a megyéket román lábra állítani. Legtöbb harczi

tevékenységet fejtett ki közülök a „vaderélyü" A x e n t e, ki Gyula-

Fehérvárat élelmiszerekkel látta el, s ostromseregünket több izben há

b jrgatá.

A horvát-szlavón tartományi gylés bizottságának

küldöttei, névszerint Vranyczany Ambrus, Mazuranió
Iván. Z i g r V i c Ferencz ésKukuIjevic Iván. Bécsben pa-

naszkodnak a Fölség eltt, hogy daczára az összbirodalom ér-

dekében telt hü szolgálataiknak, nemzetök sérelmei, melyeketa

„váratlan" márcz. 4. alkotmány sem orvosolt, még mindig fenn-

vannak, s e miatt ,,a nemzetet tovább tovább kecsegtetni már

lehetetlen."' Esedeznek tehát, hogy a m. é. jun. 5. tartom,

gylés határozataira a legfelsbb végzés adassék ki s különö-

sen, hogy saját legfbb önkormányzatuk létesíttessék, a határ-
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rség kebeleztessék l)e az országba, a nemzeti nyelv kizárólagos

érvény hivatalos nyelv legyen, a szerb vajdasággal tervelt ka-

pocs hagyassék helybe, a dalmát követek a legközelebbi tartom,

gylésre hivassanak meg, Muraköznek Horvátországba a báni

tanács által már íblyamutba vett bekebelezése erüsittessék meg.

A küldöttek ez értelemben készült fibrata máj. (1 án adatik át

a Fölségnck.

A felirat Pej uál 1 !•,"». 1. Mcyjcgyzuudö, hi'jzy ;i ináix/, -1. al-

kotmányt a hiirvátoh áilal JIcisLc küldött miniszter, K u 1 ni e r, is alá.

irta, A rendkivLil kedveztlenül hangzó válasz az líS4ö. jun. 5, hor-

vátszlavoi tartíim. gylés határozutaiia nein elbb, mint ISO. ápr. 7.

adatott ki inMn a Latározatoktól a j«jváhagyás megtagadtatott.

Ápril :^(>. Csütörtök

K u rií á r o m a 1 11 1 1 e 1 s ö csata. K n e z i c s ezredes az

1. és o. hadtestbl összeválogatott 4 ezer fnyi csapatával az

osztrákok ágyulövöldözésci közben éjfél után átkel a IJ u nán.

Kiss Pál dandára 2. és 3. óra közt a hídftl délre es homok-

hegyet s a 7 ágyúból álló ellenséges üteget szuronynyal elfog-

lalja, majd balra térvén S c h n 1 c z daudárával egyesül, ki ü j-

S z n y t már azeltt kemény viadal után birtokába vette, s ket-

ten Monostor ellen indulnak, miközben a L e d e r e r dandára

(osztrák balszárny) A c s ra húzódik s a C z o u c z ó - p a t a k

mögött helyezkedik el. Ekként a Duna jobb partján lév sán-

czok reggeli 4—5. órára mind birtokunkba esnek. Ezután mint-

egy H — 4 órai, ránk nézve igen káros, szünet áll be, mialatt az

ellenség idt nyer ereje összevonására. Végre D a m j a n i c s

tábornok a várból megérkezvén, Kiss Pál és K ö k é n y e s s y

dandáraikkal C s e m és He r k a 1 felé középet formál, s ott d. e.

9. óra tájon Schlick tábornokkal harczba ereszkedik. G örgci

fvezér pedig a jobbszárnyon az 1. hadtest maradékcsapataival

Ács felé mozdul, s az ottani erdben az ellenség balszárnyával

hevesen összetz; Klapka tábornok végre balszárnyunkon

Ó-Szönynek indul, melyet Dipold virradatkor könny viadal után

elfoglalt az ellenségtl. S itt újul meg legelbb is a harcz

nagyobb mérvben, miközben a császáriak Klapka csekélyebb

erejét a csillagcrdbe visszanyomják. Dél felé 8 i m u n i c h tá-
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boFDok Schlick segélyére a L e d e r c r-dandárát rendeli. Egy-

idejleg Nagy-Sándor tábornok a magyar közép lovasságával

s a 47. zászlóaljjal Schlicknek jobb oldalon és hátban leend

megtámadása végett a nagyigmándi utón meggondolatlanul s

parancs ellenére elnyomul, azonban M o n t e n u o v o csapatá-

nak Kócsról lett érkezte* folytán makacs küzdelemben szét-

szóratik. Klapka és a 2(5. zászlóalj indulnak segítségére.

Schlick gyalogjaival a Damjanics által elfoglalt területre e ked-

vez idpontban uj támadást tetet, de sikeretleuül, mert Dam-
janics rendithetetlenül állott. D. u. 1. órakor Görgei félbesza-

kittatni rendeli a harczot. Azontúl csupán medd ágyúzás folyik

mialatt a császáriak Gyr felé elhúzódnak. Másnap honvé-

deink, Ácson tömérdek zsákmányra akadnak s a vár a Duna
jobb partja fell is felszabadul. Veszteségünk 800, az osz-

trákoké 1200 ember holtakban és sebesültekben s ezen kívül

hatalmunkba esik 1000 fogoly s 7 ellenséges ágyú.

Rüst. I. 387. 393. 1. Klap. Nat. I. 367—376. 1. G ö r g. II.

33— 43. 1. Asb. I. 74— 76. 1. Közi. í)3. 97. sz. H o n v. 113. sz.

Vah. II. 104. tf köv. 1. Lapius. 74—82. 1. Szil. F. Férf. 105. 1.

F. Tört. 367. I. E csata utáu Bécs sorsa kezeinkbe esett s Görgei
eltt megnyílt az ut, mely öt az osztrák 1-aclfolytatás életerének elmet-

szésére s a császári hadsereg tönkreverésére vezetheté vala. W e 1 d e n

ugyan önkéntesen szakitá félbe az ütközetet már egy korábbi terve

szerint elszánván magát Pozsony tájára huzódrii vissza s a Vág és Duna
mentén helyezni el seregét, de az a folytonos vereségek és hátrálások

folytán elcsüggedve, már csak annál fogva sem lett volna képes feltar-

tóztatni diadalmas csapatainkat, mert Komáromtól Béccsig szakértk
véleménye szerint egy hadsereg számára elnyös védelmi állás nem
létezik. Mindazok, kik forradalmi harczuukról irtak, egyértelmüleg kár-

hoztatják ezért Görgeit, hogy ekkor elre nem nyomult ; de legkivált-

képen Kossuth (utólagosan). „A komáromi gyzelem" igyir a volt kor-

mányzó „második marengói csata lehetett volna, ha tGörgeij

Gáspárnak a színhelytl háromórányira tétlenül álló hadtestét a

csatába hivja s ekként képessé teszi magát az ellenséget nyomatékkal
üldözni. Bécs ekkor érett gyümölcs gyanánt kardcsapás nélkül esett

volna kezébe s 1 1 m ü t z ból az uralkodóháznak távoznia kellett volna. **

(W i d d i n i szózat 12. 1.). Görgei Komáromban maga is az elre-

nyomulást itelé legjobbnak s egy nevezetes kiáltványt bocsátott had-

seregéhez (megvan Görg. II. 52. 1. és Szil.-nál F. Férf, is), melyben u

harczot európai jellemünek nyilatkoztatja s jelszókép ezt tzi ki

:

„Elre bajtársak, elre!" Az elnyomulás azonban mingyárt a csata

Szeremlei, Ma^yaror. Krónikájsa \j
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után nom állott hatalmában, miután kimerült csapatai a további i'nöfe-

szitésekre képtcltíuekké váltak, töltényei az utolsó harczban elfogytak

s tüzérségi készleteit a kormány nem küldte el. Ide járult mé^ az i^,

hogy Klapka K o s s u t h tal együtt Budavár eiloglulását bürgcté

(c pontra nézvo v ö. máj. 4. jegyz.) a roppant sztratégiai képesség

Bayerrel ellentétben, ki az osztrák fváros felé elöro tervezett. De majd

megérkeztek Görgei löszerei s még mindig a biztos gyzelem reményé-

ben üldözhette volna Weldeut, ö azunban e tervérl letett, még pedig,

miut emlékiratában mondja, politikai indokok miatt. Ugy vé-

lekedett t. i. hogy az osztrák kormány belátván, hogy saját erejébl

nc;n leuii l képes fog luatositui a márcz. 4. alkoíuiAnyf, inkább tog haj-

lani kibékülésre miut uz oroszok behívására, ha Görgei, miután elbb a:;

ápr. 1 4. hatái'ozatot is visszavétette, gyözödelmes hadserege élén az

osztrák határnál békeajánlatokkal uinálaudja meg. Ily nem béke-

ajánlatok sikerére nézve pedig Görg'.i Budavár ellegts <'lfogltilásában

több ,.esél3't"' hitott, mint a rögtöni (.•löuyomulásban i^G ö r g. II.

59— Q^. ].). Görgei bvebben maga sem fejti ki a Buduvárnál remélt

„ esélyek "-et, melyek egyátalában ne;n is következtek b,', s épen azért

bízvást kimondhatjuk, hogy ö nemesak tévuézetben volt a béke esélyei

nek keröaése körül, mert az esélyeket sokkal jobb.m feltalálta volna, ha

azon az utón melyet a sztratégia ajánlott tönkre veri az ellenséget, hanem

megfeledkezett katonai kötelességéiül is, mely nem más volt, miut har-

czolni s az ellenséget megsemmisíteni, a békekötést bízván az illetékes

hatóságra t. i. a kormányra és országgylésre. És hogy ö ily silányul

képes iga-iolui Buda alá vonulását, ezzel mindörökre menthetetlenu'

tette önmagát az általa is ugy nevezett „sztratégiai b a k 1 ö v é s^-ér:

s azon kemény leezkézést, meiylyei e miatt mindenki (péld. Kmety
Magyarors^. Szeri. Pomp. I8G1. éfv. 254 255. sz ) illeti, megérdemli.

V. ö. Máj. 4. Ár II ; I -í l>nl küv.-tt..t..ft-.- .'1 oz a liil)i 1. Máj 27.

jegyz.

A bécsiudvar sürgeíve kéri Miklós orosz ezárt

,

íiogy n^^J ©yürsan a miut csak lehetséges" iuditsou hadakat

Magyarország ellen, mire a czár ápr. 30-áu táviratilag rendeli

Paskevics vezérének, hogy a 3. és 4. orosz hadlcátot az

osztrák G a 1 liczi a fele mozditsa. V. ö. áj)i-. 15. m á j. 1.

Ti üst. 11. 59. \. V. ö. Bor. I. 5. 1.

Kossuth kormányzó megparancsolja, hogy a székelyek

saját polgári hatóságaik alatt legyenek, székeik megyékké áta-

lakíttassanak, tiszteik ezentúl fispánoknak ueveztCíSenck s a

katonai parancsnok jogilletösége csupán az átadott ujouczokra
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és a mozgó nemzetrségre terjedjen ki, de a székely népre ue.

Az örökös határöri kötelezettség megszüataek nyilvánittatik.

A rend. K ö v.-nál O. 176. 1. v. ö. E. T. 217. I.

Ápril 21. Pént

Kossuth kormányzó ultimatimi 't küld Arad v á r u a k

s az rséget, utóbbi gyzelmeink tudatása mellett, önmegadásra

hivja fel. Az ultimátum olvasatlanul adatik vissza a táborkö-

vetnek. V. ö. íebr. r!. j u n. 1.

F e l d z. 248. 1. Ez idötájon mind a/ öröég mind a zárlati sereg

igen csöndesen vi.selte uiagát. A lövetések ritkák és gyöngék voltak.

HZ Ínség és a ragály azonban annál nagyobb ervel dúlt már májusban

a \ár falai között.

Bem altábornagy d. u. 4. órakor rfághról érkeztében

Temesvár J ó zse f külvárosát megtámadja s a meglepett

örséget a várba kergeti.

Honv. 218. az.

Nesselrode orosz külügyminiszter az orosz külföldi

követekhez körlevelet intéz, melyben nyilvánitja, hogy jj^ja?

g y a r r 6 z á g lázadása utolsó idöbeu oly elmenetelt tett és

oíyjrányban íejlödött, hogy J) r o.s z o r s z á g uak nem szabad

eztjtöbbé. közöny Qáeiutekinteuie." A magyarok legyzlek az

osztrákokat, de egész önálló lengyel csapatok s lengyel vezérek

is vannak soraikban, s tisztán kivehet azon törekvés, hogy

Galliczia s több orosz tartományok is fellázittassauak. .,Az

osztrák kormány," mely minden haderejét jelenleg nem fordít-

hatja a magyarok ellen „azon határozott és világosan kifejezett

kérelmével folyamodott a császárhoz, hogy a lázadásnak, mely

ugyanegy idben két császárságnak háborgatja nyugalmát,

mielbbi elnyomására segítséget nyújtson." EJ.érelemre,haj- yi^wv*A

ltt a czár, bár ,iiy.iit,aii kimoudá, hogy minden álladaiomua^iv ,

elismeri abbeli jugáí^ melyuéi fogva jjuutikai alkotuiáuyáról

saját belátása szerint intézkedhetik .. . s hogy ö sem a kor

mányzási rendszer, sem pedig a belorganizatióban szándékolt

változtatások ügyébe bele nem avatkozandik.'" És miután „egy

9*
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független Magyarország uiagát hosszabb ideig fenntartani képes

nem lehet," ideiglenes állásával pedig azonkivül, hogy Ausztriá-

nak szerzdések által biztositott épségét megcsonkítja az euró-

pai egyensúlyt megzavarja, s Oroszország irányában ellenséges

szellemet mutat: reméli, hogy az európai kormányok bele fog-

nak nyugodni az ü fegyveres beavatkozásába.

A körlev. R e s p. 2. sz. úgyszintén Függ. 111. 19. 1. (a Correspon-

dencc lelatif. után). A mennyire az eddig közrebocsátott adatokból ki-

tnik, a Magyarhon elleni orosz segél^'t még márcziusban kérte az osz-

trák kormány (B e r. I. 1. 1.}, oly értelemben, hogy a czár G a 1 1 i o z i a

•'s Bukovina határán orosz földön vonasson össze némi csapatokat

(mi mégis történt), melyek szükség esetén M a g y a r h o n b a és E r-

d é 1 y b e nyomulhassanak elö. Ez alkalommal megizeni a czár, hogy
a segélyadás módját és mérvét ö maga szabja meg s hadai az osztráko-

kétól külön fognak mködni. Apr. 20. táján Berg tábornok a czár

segédje Ollmützben járt s nagy mérv segélyrl tön ígéretet a megszo-

rult kormánynak, mely ugy látszik csak vonakodva szánta cl magát
úrra, hogy Ausztriát az oroszok által meg mentesse, habár abból, hogy
F e r e n c z Károly föherczeg már decz. 2-án Szent-Pétervárra utazott

s hogy az orosz segélyadás már febr. elején ténynyé vált Erdélyben,

bizonyosnak látszik, hogy a két udvar közt o kérdés niár régibb idö óta

el volt döntve. R s t o w kétségen kívülinek tartja, hogy Miklós czár

maga kereste az alkalmat a beavatkozásra, hogy ekkép Ausztria, hálá-

ból, szabad kezet engedjen neki a keleti kérdés s különösen az aldunai

tartományok ügye körül. Nagyon valószín, hogy e tekintetben már
elre is nyert némi biztosítékokat. Ide mutatnak legalább híres szavai,

melyeket évekkel késbb a keleti kérdés ügyében az Ausztria érdekeit

emleget angol követnek mondott : „Jegyezze meg önmagának egyszer

mindenkorra,hogy a mit én mondok, azt Ausztria nevében is mondom."
(V. ö. Rüst. 11. 58. 1. Függ. III. 15. köv. 1.).

A képviselház h a t á r o z a t á t 1. á p r. 23.

Ápril. 28. Szombat.

A képviselháza Csajkás kerületet mint olyat,

Kossuth Lajos indítványára megszünteti s B á c s megyébe

kebelezi.

K öz 1. 94. sz. E határozatot P erezel Mór már elzleg
foganatosította.
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Damjanics tábornok, midn másnap Debreozen-
be indulp,n(ló vala, hogy ott G ö r g e i t a hadügyminiszterség-

ben hclyettesitse, Komárom ban sétakocsizás alkalmával föl-

Lorulván, lábát bokán fölül eltöri, minek következtében helyette

másnap Klapka indul Debreczenbe.

Közi. 97. sz. Honv. 113. az. Kossu th 16. 1. K 1 a p. Mem.
6. 14. 1. Görg. IL 6G. I. Görgei Kossuth által mingyárt ápr. 14. után

felszólittatván a hadiigyminiszterségre, elhatározta a tárczát elvállalni

TLikr csak azért is, hogy „azon slendrián "-nak, mely ott eddig uralkodó

volt, (érti az egymástól független vezérek önkénykedéseit s a tiszti ki-

nevezéseknél és elléptetéseknél uralkodó kedvezéseket), véget ve.'isen.

Klapka és Damjanics azonban azon véleményben voltak, hogy Görgei-

nek rcndkivüli népszersége miatt, melynél fogva a hadsereg bálványozza,

lehetetlen most elhagynia a tábort, miután eltávozása a hadimunkála-

tok további folyamára károsan hatna vissza. Kossuth maga is ugy tette

az ajánlatot, hogy miután Gürgei a hadak élén szükséges, egyidöre

tartsa meg a fvezérséget is, s magát valakivel helyettesítse Debreczen-

ben. Görgeinek ekkép épen kívánsága szerint folytak dolgai, mert

maga szinte ragaszkodott a fövezérséghez, — hogy ekkép a katonaságra

közvetlen befolyását fonntai-tván az ápr. 14-et(sazzai együtt Kossuthot)

annál könnyebben megbuktathassa. Ekkép egyesült ama rejtélyes

jellem férfi kezében a hadügyminiszteri és fvezéri hatalom. V e 1 1 e r

ugyan még ápril els felében visszanyerte egészségét s Kossuth eltt

kijelenté, hogy a hadak élére akar állani, de Kossuth nem látta ta-

nácsosnak Görgeit gyözödelmeiben megállítani s halogatta a dolgot,

mi Vettert igen bosszantá. Buda bevétele után Vetter Görgeivel sze-

mélyesen találkozván, kiegyezkedett ezzel a vezéri bot iránt s tle mint

hadügyminisztertl kölcsönben azt kívánta, hogy adjon neki fvezéri ál-

lásával egyenfoku tiszti alkalmazást. Görgei a kivánatot méltányosnak

találván, Vettert a bácsbánsági fparancsnoksággal kínálta meg. (V. ö.

jun. 15.). — Klapka máj. 3-án érkezik Debreczenbe.

Görgei Ármin rnagy portyázó csapatának egy osztálya

Alsó-Kubinnál a felvidéken garázdálkodó tót fölkelöcsa-

patot szélyelveri s részben (160 emher) foglyul ejti.

Görg. II. 98. 1. Rüst. II. 69. 1.

Ipril. 29. Vasárnap.

Melenczei ütközet. Thodorovid osztrák-szerb

tábornok (10 ezer ember s 30 ágyú) Perczel Mór tábornokot

d. u. 4. órakor Nagy-Becskerek és Melencze közt meg-
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támadja, azonban kemény harcz után estére N. - B e c s k e r c k-

re veretik vissza, honnan másnap r 1 o v á t és J a r k o v á c z

felé a T e m e s mcigé hiizódik.

Klapli.Nat.il. 1 23. 1. K ü z I. S z i 1. F. Türr. 344. 37 4 V.

Feri 4(;. 1. Függ. II. 47 7. 1. (ápr. 24. 1.)

Temesváron az osíromló serej; a Gyárvárost
megtáu) adja, azonban a várból kirontó rség által két izbeli tá-

madás után is visszaveretik, minek következtében az ostromlók

a J ó z s e f V á r s déli részén F r e i d o r f nál szállnak táborba.

F e 1 d z. 374. 1. Az obtrcmseieg május elején 4— ö zászlóaljat,

8 lovasszázadot, oss^zesen 5 ezer embtrt és 35 ágyút, az rség pedig

6' 2 zászlóaljat. 7 lovasszázadot, összesen ^'840 t-mbert és 213 ágvut

számlált.

Máj. 1. Kedd.

Pozsonyi értekezlet. Berg orosz tábornok, a ezár

>>egédje, C o r d o n és S c h vv a r z e n b e r g osztrák miniszterek-

kel W e 1 d e n cs. fvezér hadiszállásán Pozsony ban az orosz

beavatkozás ügyében értekeznek. Az osztrákok kívánják, hogy

az orosz segélyhadak 5 oszlopban minél clöbb törjenek be az

országba s az o.<ztrákokkal egyesülten mentsék fel Budavá-
ra t a iietaláni ostrom alól. Orosz részen ebbe nem nyugosznak

bele, miután a czár hadseregének tekintélyes nagy tömegben,

egyetlen egy mködési fvonalon kell a magyar földre benyo-

nnilniok, mi e hó végénél elbb nem történhetik. Egyelre a kö-

vetkez pontokban állapodnak meg közösen. Az oroszok betörése

az osztrákok elrenyomulásával egyidejleg történendik. Ama-

zok fparancsnoka Paskevics tábornagy (Erdély ben

L ü d e r s ) leend, de az osztrák fsereghez csatolandó orosz had-

osztály az osztrák fvezér alatt álland. Oroszország a hadi-

költségek megtérítését nem igényli, csupán az orosz csapatok

élelmezését várja Ausztriától. Az orosz csapatok azonnal el-

hagyandják Magyarországot, mihelyst a magyarok legyzetnek.

Rüst. LI. GO. 61. 1. Függ. III. 132. 133. I. II. Mint Küstow

megjegyzi, már ezen értekezleten elánilák a két hatalmasság képviseli

egymás iránt való féltékenységöket, a mennyiben mindkét részen oda
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törekedtek, hogy mellette a másik fél csak mint kisegít müködhfcssék.

B e r g tábornok mint diplomácziai ügynök az oroszok betörése után az;

osztrák fsereg hadiszállásán tartózkodott, hol, a mint H a y n a u részérl

késbb felpanaszoltatott, sürgönyeivel majdnem uiindennaji foglalkod-

tatá a futárokat. Az orosz SL'regben visázont osztrák oiztosoK voitaK

alkalmazva, jobbára magyar mágnásokból, kiknek teendjök volt az

oroszok és a magyar hatóságok közt tolmács és közvetít .szerepet vinni,

a szállítás, élelmezés, szállásqlás dolgában személyesen közremködni

a magyar kiáltványokat elpusztítani, a császári hirdetményeket a nép

nyelvén közzé tenni, a megszállott vidékeket lefegyverezni, a magyar

pártbeli egyéneket felkutatni és elfogatni, vagyonaikat zár alá venni, a

magyar pénzjegyeket elkobozni, a hivatalokat ideiglenesen restaurálni,

a nemzeti nyelv suprematiáját tartalmazó eddigi törvényeket érvény-

teleneknek nyilvánítani, rendet és nyugalmat eszközölni, a népet és a

lelkészeket a Fölség iránt hódolatra bírni s megnyugtatni, ts a hatósá-

gok nyelvévé a németet tenni slb. (Ezen biztosok számára kiadott uta-

sítás Samml. 99— 103. 1.) Paskevics hadiszállásán fbiztos volt

Z i c h y Ferencz gróf, kit a hivatalos orosz munka egyedül tart ér-

demesnek az említésre. (B e r. I. 59. 1.). Ezen kívül nevezetesebb biz-

tosok voltak : Szirmay István gróf, Drevenyák Ferencz, D e s-

sewffy (Honv. 170. 182. 185. sz.), Majláth György, Mátyus
(Resp. 8. sz.), Péchy Imre (Kö,:I. 14S. sz). Erdélyben Török Bálint

(Honv. 191. sz.), és Dániel (jvd. 15. jegyz). Az Ausztria által eszköz-

lendö élelmezés iránt az oroszok elre is kevés bizodalommal voltak s Gal-

iicziában tömérdek élelmiszereket szereztek be magok jó elre. Zichy

ugyan a betöréskor mindent elkövetett, hogy az ígéret beváltassék. de

mindössze is csak 7 napra való élelmi szereket tudott lassankint elterem-

teni, lótakarmáuyt pedig semmit. E miatt Paskevics kénytelen volt elha-

lasztani Pestre nyomulását s egyeiÖre, míg Gallícziából készletet nem kap,

Mískolcz ellen fordulni, felhatalmazván csapatait, hogy készpénz fizetés

mellett zsarolhassanak. Mint az orosz munka feljegyzi, Haynautól Pestrl

csakjul. 21-én érkezik Aszódra az els élelemszállitmány (kenyér, liszt és

pálinka), de ez csupán 2 napra szólott s mi több, a kenyér fele részben

penészes volt (B e r. II. 17. 1.). Paskevicsnek ily módon a Gallicziába

vezet vonalon, hol élelemraktárai voltak, S a c k e n tábornok vezérlete

alatt tetemes védelmi ert (10 zászlóalj, 2 lovasszázad és 18 ágyú) kel-

lett hagynia, a fervel pedig az élelmezési gondok miatt szabadon mo-

zognia lehetetlenné vált, habár csapatai széltire zsarolták is a föld népet

s minden ehet és nem ehet terményt oly, nálunk ismeretlen és soha

nem hallott, állati mohósággal emésztettek fel, hogy a fvezér e jó ét-

vágyra támaszkodva bízvást tehette volna magát kissé függetlenebbé

gallicziai élelmezési vonalaitól.

G ö r g e i Ármin rnagy portyázó csapata T r e u k cs.

rnagy osztrákjait V a r i n utczáin és B ii d a t i n n é I ismételt
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izbetí megveri s Csátzáig kergeti. Veszteségünk 1 halott s

1 sebesült, az osztrákoknál több halott és sebesült és 58 fogoly.

Közi. 100. sz. G ö r g. II. 98. 1. G ö r g e i másnap R a d o 1 y á i g
üzi elleneit, de midn hirét veszi, hogy Vogel 6— 7 ezer emberrel

s 10 ágyúval tött be S z e p e s böl L i p t ó ba, üldözésével felhagy s

csapatát S z e n t - M i k 1 ó s ra vonja össze.

A szerbek - B c c s é t megszállják s a csekély erej
magyar örséget elvonulásra kényszeritik.

Közi. 100. sz. Pár nap múlva a Csurog visszafoglalására ki-

indult magyar had ismét birtokába veszi O - B e c s é t, melynek oda-

hagyásaévt Kossuth megrótta Perczeit.

Máj. 2. Szerda.

Kossuth kíirmáuycinök a képviselházzal tudat-

ja, hogy a íelelö.s minisztériumot következkép alakította meg.

Belügyminiszter eg;yszersmint a minisztertanács elnöke: Sze-

mére, kül : Batthyány Kázmér, pénz : D u s c h e k Ferencz,

közlekedés : C s á n y László, Vallás és oktatás : Horváth Mi-

hály, igazság : V u k o v i c s. Egyszersmint értesiti a kormányzó

a házat azon megállapodásokról, melyek a kormányzó és mi-

nisztérium közti viszonyt illetleg létrejöttek. Ezek szerint a kor-

mányzó csak a miniszterek által kormányozhat, rendeletei tehát

csak ugy érvényesek, hogyha miniszteri ellenjegyzésben része-

sültek. A kormányzó hatósága kiterjed a miniszterek kinevezé-

sére, a polgári és egyházi fhivatalok betöltésére s a kormány-

politika meghatározás ára, mely tekintetben a miniszterek nála

nélkül nem végezhetnek. A miniszterek saját körükben önálló

hatósággal birnak. Az állam jövjére dönt befolyást gyakorló

ügyek, mink: a hadüzcnés, béke- és szövetségkötés, az ország-

gylés beleegyeztével nyernek v égérvéuyt. Ezután S z e m e r e

Bertalan az uj minisztérium programmja gyanánt kijelenti, hogy

a minisztérium elve forradalmi, iránya pedig demokratikus és

Sepublikánus icend. Beszédét a ház éjjenekkel üdvözli.

Közi. 95. sz. Szem. beszéde még R c s p. l. sz. Majl. 11.

233 — '235. 1. (Szemerét s a kormányt erlködik soczialismussal és kom-

munismussal is vádolni.) Szil. F. Férf. 282—284. 1. F. Tört. 277. 1.
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Görgeinek hadügyminiszterré lett kineveztetését Kossuth csak máj.

8án közli a húzzál. (Közi. 100. sz.). E minisztérium oly módon ala-

píttatott meg id Allittatott össze, hogy az erélyes és összhangzó kor-

mányzás, ép ugy mint az els minisztériumnál, csirájában lehetetlenné

volt téve. Egyik nagy baj volt az, hogy a ház ápr. 14-én Kossuthot is

felelssé tévén a közigazgatás vezetéseért, ennélfogva ö, mire különben

is nagy hajlama volt, ers okot talált minduntalan hozzá kapkodni a

kormány kerekéhez, át-átcsapiú a miniszterek jogkörébe, s a miniszté-

rium önálló munkálkodását annyira megzavai-ni és felforgatni, hogy

utoljára az egész minisztérium alig volt több, mint a Kossuth irodája.
A kormányzó mindenben minden akart lenni, különös kedvencz szakja

volt a hadügyek kormányzása, e részben diktátori hatalmat vett magának;

Bemet önkényüleg fvezérnek tette, Hatvaninak elnyomulási rende-

letet adott, Mészáros fvezérsége alatt az egyes hadtesteket egyik tá-

borból a másikba küldte a nélkül, hogy errl a fvezér valamit tudna

stb. Onkénykedése néha odáig ment egyéb szakokban is, hogy hivatal-

nokokat nevezett ki, a nélkül, hogy a kinevezést valamelyik miniszterrel

aláíratta volna (Resp. 6. sz.) Oly tettek, melyeknek véghez vitelére

alkotmányos országban még a királyi hatalom sem elégséges magában.

Szemerét a kormányzó ezen túlkapásai különösen bosszantották s

e miatt késbb le is mondott (de ismét megmaradt). Másik baj volt az,

hogy a miniszterek közt politikai elvi meghasonlás létezett. A respubli-

kának, bár ezen id csudálatosan átváltoztatta az embereket, úgy lát-

szik, igazi hive csak maga S z e m e r e volt, neki sem volt elég bátor-

sága és tekintélye zászlaja alá egy szervezett tábort gyjteni, st fen-

tebbi {irogrammbeszédébe is mintegy lopva szúrta be az országlási uj

elvet, a nélkül, hogy az iránt minisztertársait elre megkérdezni taná-

csosnak látta volna. Fentebbi beszédének hatását pedig nyilván túl-

becsülte, midn máj. 21-röl Perezelhez igy ir : „Kedvetlenül fogadtam

el mostani helyemet, csupán kötelességérzetbl. A minisztériumot oda

rántottam a respublika és demokraczia részére, valamint a nemzetgylést

is, s nekem ez elég." (Szem. lev. M é s z.-nál 114. 1.); mert Csány
máj. 23-ról ugyancsak Perczel eltt már igy nyilatkozik : „Elfogadom

a miniszteri tárczát, bár nem vagyok megelégedve a kitzött irány-

nyal, . . . hogy a felmerülhet egyenetlenségeknél, mennyire bírhatom, a

kiengesztelésnek szolgáljak eszközül" (Csány lev. u. o.). Görgei mo-

narkhikus és 1848-as nézetei sokkal ismertebbek és határozottabbak vol-

tak, hogysem öt Szemere a respublikának megnyerhetni alaposan csak

egy perczig is remélhette volna. Hogy Dusehek és Horváth valaha

a respublika mellé nyilatkoztak volna, szintén valószíntlen. Kossuth
június végén ugyan az országczimerébl s a honvédek csákóiról a ko-

ronát eltávolította (E. Lap. 22. sz. Szem. IH. 45. 1.), de a nélkül,

hogy e ténynek nyilvánosan magyarázatát adta volna, s a nélkül hogy

t magát republikánusnak lehetett volna mondani, st maga Szemére
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számos oly tetteit sorolja elö a kormányzónak, melyek tökéletesen igíi-

/olják némelyek gyanúját, kik néha még bizonyos nevetséges koronázási

esetre is el voltak készülve. Maga a kormány tehát Szemere köztársa-

ságának ellene volt. s a miniszterelnöktl annak önkényes kikiáltása,

eltekintve az idétlenségtöl, mindenesetre méltánytalan volt a miniszter-

társak irányában, habár azt ismét nem lehet mondani, mit Szemere né-

mely ellenségei mondanak, hogy minden késbbi szerenesétlenséget e

helytelen programúi okozott volna, miután az uralkodóházat élethalál

harczra az ápr. l4-ke hivta ki, és nem a respublika kérdése, melyrl a

uemzetgyüléá még különben sem határozott, s mclj-et Kossuth, bár érte

Szenierének egy szó szemerehányást sem tett, ennek háta mögött külön-

ben is meghazudtolt. (Szem. III. 47. 1.) A mi a közönséget illeti, mi-

után a magyar nemzet ezer esztend óta a legválságosabb idkben is

mindig monarkhikus érzelm volt, természetesen nem tüntetett a res-

publika mellett ; hogy a miniszterelnök programmja mégis minden vissz-

hang nélkül ne maradjon, a Debrcozenhez két órányira es H. Böször-

mény némely elöjárói ismeretes nyilatknzmányukat (1. máj. 4.) küldték

be a háznak. A lapok azonban a Pestre átköltözés ut'in néhány héten

át (mert jul. elején ismét mindnyájan megszntek) republikánus elve-

ket tztek zászlaikra, igy péld. a Respublika, a F u t á r, az Esti-
Lapok, st Erdélyben a H o n is, de a Közlöny e részben egészen tar-

tózkodó maradt. A forradalmi sajtó napjai azonban már megvoltak

.^^zámlálva, annyira, hogy a M á r c z. Tizenöt. R e s p. és Est. Lap.
közül a vidékre egy sem járt csak hatvan példányban sem, s mérték-

telen versengéseik miatt annyira nem is voltak érdemesek a figyelemre,

hogy egy közülök ezt irá : „Oda jutottunk, hogy örülnünk kell rajta,

ha a nép nem olvassa a mit irunk." (E s t. L a p. 2^). sz.).

Kossuth kormányzó közhiné teszi, hogy a debreczeu-
kolozsvári vasút készíttetése iránt az intézkedések hala"

déktalanul meg fognak tétetni.

Közi. 95. a-/.. Ezen vasút benne volt Széchenyi fentebb érin-

tett tervében is, s az erdélyi hatóságok által (többek közt Közi. 1848.

71. sz.) s a képviselházban (aug. 19.) egy id óta élénken sürgettetett

;

a zavaros idk s a pénzhiány azonban e tekintetben semmi tényleges

lépéseket sem engedtek meg, mignem május elején az erdélyi hiv. lap

jelenté, hogy az elmunkálatok megtételére a kormány már kiküldé a

mérnököket. (H o n v. 107. sz.).

S c h \v a r ze u b e r g miniszterelnök és W cl d e n osztrák

fvezér fölkérik Paskevics orosz fvezért, hogy indítson út-

nak 25 ezer katonát a legnagyobb sietséggel öding felé az

osztrák sereghez leend csatlakozás végett. Paskevics e kére-
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lemre egyelre nem hajlik, mivelhogy ily dolgot az orosz hada-

kozás módjával összefgyeztethetönek nem tartott, de majd

Schwarzenberg azon ujabb sürgetésére, hogy ^Béoe a legnagyobb

veszélyben van s e fvárosnak bevétele a lázadók által az

egész osztrák monárkhiára határtalan nyomorúságot hozand,"

Panntine tábornok osztályát (13 ezer ember s 4^ ágyú)

K rakó ból H r a d i s c h ra* vasúton elküldi f máj. 9-én).

\i e r. I. n. 1. R ü s t. II. 63.1. Panntine, ki állandóan az osztrák

fvezér parancsa alá bocsáttatott, azon kikötéssel, hnc^y csak mint tar-

talék alkalmaztassék, máj. 28-án U n g r i .« c h - B r ó cl ot Morvában,

máj. 31-én pedig N a g y - S z o m b a thot szállja meg, honnan j un. els

felében Pozsonyba (itt jun. 12-én) és Modorba osztatik szét s

csak aug. 20-án U j s z e n t - A n n á n csatlakozik ismét a t•bbi oro-

szokhoz.

Máj. 3. Csütörtök

Az rség Temesvárból a J ó z s e f v á r o sra kirontást

tesz, raely alkalommal Bem altábornagy kis hián eltogatik.

Két óra hosszat tartó ágyúzás után az osztrákok visszavonulnak

a várba.

Czetz Bem's 2öl. 1.

Máj. 4. Péntek.

Budavár vívása kezddik. Görgei t;íbornok had-

serege (34 zászlóalj s 47 I o v a s s z á z a d) Budára érkezik s a

várat körülfogja és zárolja, Aulich (2. hadtest) a fehérvári

útra, Nagy-Sándor (1. hadtestj a Svábhegyre. K n e z i c s

(7. hadtest) a Vízivárosba, Kmety 0-Buda déli részére állíttat-

ván. A magyar vezér déltájon lövetni kezdi a várat, s három

órai tüzelés után felszólítást küld Hentzi vezérrnagy vár-

parancsnokhoz, hogy adja meg magát. A tagadó válasz után

ismét mködésbe hozza lövegeit, mialatt Kmety véres de si-

kertelen rohamot intéz a vízvezeték ellen. Az ágyúzás éjfélig

nyúlik. Hentzi Pestvárosra 316 ágyúlövést tétet, noha onnan

a vár ellen támadás nem intéztetett. Veszteségünk több mint

170 ember holtakban és sebesültekben.
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Göig. 11.70. 1. Rüst. II. 38. 39. 1. Klap. Nat. I. 378. 1.

Fal. 96. 99. 1. Lapins. 88—90 S z i 1. F. Tört. 368—371. 1. K ö e 1.

99 sz. — Mint ápr. 2G. ;ilatt láttuk, Budavár ostromával a sztrategia

ellen megbocsáthatatlan vét>-'k követtetett cl. Ki volt ennek tulajdon-

képeni oka, nem könny megmondani. A „Feldzug" szerzje, ki a

magyar kormány hivatalos iratait is felhasználta s átalában igen óvatos

állitmányaiban, (kivéve mikor H a 3' n a u t dicsérni kell), azt mondja,

hogy Görgeinek száudoka volt üldözni liécs felé az osztrákokat, hanem

a debreczeni kormány abbeli hö vágyában, hogy B u d a - P e t e n

székelhessen, rendelte el a leghatározottabl) módon Buda ostromát"

(6. 1.). Kossuth maga ide vonatkozólag igy ir : „•^^t parancsoltam neki

(Görgeinek), miszerint 8— 10 ezer eml)ernyi hadtestet küldjön Buda

ellen és 30 ezer emberrel a vert és elkedvetlenült ausztriaiakat sazkz-

datlan üldözze s nekik pillanatnyi nyugalmat se engedjen, de ö ellen-

kezleg c-jclckedett, s csak 10 ezer embert küldött az ellenség üldözé-

sérc s ezeket is csak Gyrig, Jellacic után pedig egy embe.rt

sem, ellenben Buda ostromát 30 ezer, köztök 7 ezer huszárral kezdé...

Három hetet vesztett, utána ismét kipihent, ujonta elveszett egy hét

3 azzal a haza." Hogy Kossuth csakugyan ily határozott és világos

rendeletet küldött volna Görgeihcz, a mint késbbi szózatában irja, azt

aligha lehet egykorú bizonyitekokkal támogatni, s csak annyi van tudva,

hogy utólagosan midn a csapatok már Budán voltak, hibáztatta

G ö r g e i t, hogy miért hozott ide ily nagy sereget, de a kormányzó

elbbi parancsra akkor sem hivatkozott. Görgei azt válaszolta a kor-

mányzónak, hogy azért jött oly nagy ervel, mivel „egy csapással két

legyet akart ütni ; Jellaeicot elfogni s aztán venni meg csak Budát.

Jellacic ugyan elillant" (máj. 3-án, midn Görgei csapatai még Bu-

dára som értek, már Szekszárdon állott: F e 1 d z. 206. 1.) „do

miután már Buda eltt áll, vissza felé nem mehet annak megvétele

eltt." Függ. II. 584. 1.). Görgei azonban maga egyátalában semmi

parancsról tem emlékezik, mely neki Buda bevételét rendelte volna

(ilyenrl Klapka sem tud semmit, Nat. I. 387. 1.), hanem ugy adja el
a dolgot, mint a melyre ö hadi tanácsadóival való értekezése után önként

határozta el magát, bár ezzel egészen magára veszi az ostroméi't a felels-

séget. Szerinte Buda vivását ápr. 26-ika után Klapka ajánlá, mit ismét

ez nem ismét be, bár abból, hogy Budavár erdítményeinek személyes

megvizsgálása után (máj. 1. és 4-én) igen sürgetleg szólítja fel Görgeit

az ostromkészületek félbehagyására, Görgei állításának valószínsége kö-

vetkezik, mint szintén abból is, hogy az elöbbik levél kézhez jutása iránt

Klapka ugy intézkedett, hogy azt csak akkor kapta meg Görgei, midn
H e n t z i már kiadta tagadó válaszát. Szemere eladása szerint az ostro-

mot „Kossuth indítványozta, Görgei pedig helyben hagyta, Kossuth el-

rendelte, Görgei végrehajtotta. Igaz, hogy m i d n Kossuth megtud-
t a, hogy Görgei majdnem egész seregével visszafordult, azonnal irt
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neki, hogy az osztrákok üldözésével se hagyjon fel, de már késn volt,

a sereg már Buda alatt állott s csak papíron járja, három különböz

irányban diadalmasan mködni, t. i. Jellacicot dél felé üldözni, Buda-

várat ostromolni és Weldent észak felé kiszorítani." (Szem. II. OD.l.y.

V. ö. A p r. 2tí. M áj. 27. j e gy z.— Görgei a vár alá sem öreg ágyu-

kat sem egyéb ostromlószereket nem hozott magával, számitva Hentzi ön-

kéntes hódolására, s épen ezért tökéletlen intézkedései némelyekben gya-

nút is költöttek iránta. „Miután a táborkövet ezen hirt (a tagadó választ)

meghozta, az egész hadsei'eg harczi rendben minden irányban elnyomult a

vár ellen" igy ir Lapiuski, Görgei szenvedélyes gylölje. ^^ Sok tiszt egy-

másra nézett, a nélkül, hogy ezt a különös fogást érthetné. Minden kapu,

ellen ütegek vezettettek, mit a tüzértisztek meg épen rültségnek nyilat-

koztattak s ezáltal a parancsot visszavétették. Azonban a tüzérség a kis

és nagy Gellérthegyet és a Svábhegyet taraczkokkal és 12 fontosokkal

mégis megszállotta, s ezek szakadatlanul de siker nélkül tüzeltek a vár

ellen. Ot napig kiállították a csapatokat, tanácskoztak és dreségeket kö-

vettek el, míg végre a fparancsnok belátta, hogy egy várat öreg ágyuk

nélkül bajosan, határozott terv nélkül pedig soha sem lehet bevenni." Gör-

gei mindenesetre hibázott, hogy várvívó ágyukat K o m á r o mból magával,

nem hozott, késbb irt ezek iránt Guyonnak, de ez ingerült lévén reá,

nem küldött, végre is Kossuthnak kelle magát közbevetnie. — A mi.

végezetre Pest lövetését illeti, Welden, mint maga mondja, Hentzinek

azon utasítást adta, hogy a Pestrl intézend lövésekre
csak kartácscsal és golyóval feleljen s a várost csupán azon esetben

bombáztassa, midn a lakosság tömeges fölkelése a vár ellen ezt elke-

rülhetetlenné tenné s az ellenség Pest felöl is lövetné a várost. (^Wel-

den, Epísoden aus meinem Lebeu. Gratz 1853. 135. 1. Majl.-nál II.

222. 1.). Miután pedig Pestrl lövések nem intéztettek a vár ellen, nyil-

ván való, hogy a fváros ágyuztatása a vad lelk Hentzinek önkényü cse-

lekménye volt. A várparancsnok ugyan máj. 5. hirdetményében (1. e. P a l.

100 1.) ezt irá : j,A budai várnak tegnapi megtámadtatása alkalmával Pest-

rl ágyulövések történtek a lánczhid ellen, melyek közül míngyárt az els

golyók a parti oszlopra estek,'' azonban ezen állitmánya valótlanságot

tartalmaz, mert a golyók nyomai a lánczhídoszlopnak Buda fell való

oldalán látszanak s e szerint a golyók Pestrl nem indulhattak. Görgei

máj. 4-én biztositá Hentzit, hogy Pest felöl semmiféle megtámadástól

sem tarthat, s annálfogva felszólitá , hogy a lánczhidat és Pestet ne lö-

vesse, mert különben örségét a vár bevétele után utolsó emberig kardra

hányatja. Ugyan Aulich nak még az ostrom eltt megparancsolta,

hogy a pesti parton még tüntetéseket te engedjen meg a vár ellen,

Pesten maradt lövegeit pedig ngy helyezze el , hogy azokat a várból l-

távolban látni se lehessen, s hozzá teszi, hogy utólagos vizsgálat folytán

bebizonyult, hogy parancsa lelkiismeretesen teljesítve lön. (G ö r g. IL

75.1.). Mindazonáltal Majláth és Palugyay hiteles tanúkra tá-



142

Loaszkodva (elubbik P a tay István pesti parancsnok egy reudoletérej

állítják, hogy Pestrl is történtek lövések a vár ellen. Azonban lia tör-

téntek is, legfelebb egyes vigyázatlan lakosok részérl puskából történ-

liCttek, noha az is föltehet, bogy a pesti magyar hatóságok városuk

bombáztatását csupán azért tulajdonították néinelly lakosok a vár ellen

intézett tüzeléseinek, hogy ilyen eseteknek anuálinkább elejét vegyék.

Eg}-ébiráut Pest l)onibáztatása tökéletesen jellemzi H e n t z i t, ki fon-

tos állomását azzal törekedett meg^'édeui, hogy oly ponton idézett el
pusztitáaukat, /.onnan semnii ves.zély sem fenyegette, míg azt tétlenül

elnézte, hogy a Gellérthegyen szeme láttára miut készítik Görgei réstö-

rö és romboló ágyutelopcit !

A képviselház tudumúsul vc.-5zi U a j d a - B ö á z ö r-

111 éuy vároáu azon beadványát, melyben „jelenti hogy... a köz-

társaságot elfogadta'' s ezen országformát „óhajtja" az egész

hazára nézve is.

Köz 1. 99. sz. Ezen okmányt S i 1 1 v e Gábor böszörmMiyi kén-

visel é.s kormánybiztos nyújtja be.

Abrud bányai értekezlet. Dragoss magyar kor-

mánykövet J a n c u és B u t e a u a praeí'ectekkel békealkudü -

zásbau. s ez alkalommal az oláhoknak a minisztérium nevében

a következ fbb ajánlatokat teszi. A magyar kormány az olá-

hokat „román" név ahitf kiüöu ;iein/.cliségnck elismeri. Községi

tanácskozási s iskolai nyelv az oláh lehet. A g. n. e. vallás a

szerb egyházi kormánytól függetlenül egy pátriárka-püspök

alatt a többi bevett vallásokkal egyenjogusittatik. A fölkelk

két hét alatt leteendik fegyvereiket s miután Magyarország

függetlenségérc fölesküdtek, közbocsánatot uyereuduek, .S i a

guna kivételével. — Az oláh népfnökök azonban, fleg a bé-

kétl idegen A x e n t c praefecttöl tartva, kijelentik, hogy az

egyezkedésre nincsenek felhatalmazva, mindamellett beleegyez-

nek, hogy másnap népgylés tartassék a szomszéd Kcrpe
n y e s e n, hogy Ü r a g o s s az oláh néphez is szólhasson. E nép-

gyülc.s kitzött idben megtartatván, Dragoss békeszavait es

ajánlatait kevés részvéttel fogadja. V. ö. máj. o.

Kern. Xagy-Euy. 221— 227. 1. Som. 49 — 5 1. I. A kormány
ajánlatai még C z e t z-nél B e m, s K ö v.-nál E. T. 228. 1. Horvát h-

nál Függ. III. 296. 1. és Maj l.-nál II. 355. I.
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Máj. 5. Szombat.

G ö r g e i tábornok Budavárát ágyuztatja, mit a várból

hasou ervel viszonoznak, végre a magyar vezér lövegei el-

fogyása miatt félbcázakitja a tüzelést. Másnap és harmad azon-

i)an a kölcáönös tüzelések iMCgiijuluak.

Kiizl. 100. sz. Fal. 90. 1.

Arányi rnagy Károlyi alezredestl küldetve a túl-

nyomó frejü osztrák rséget r a v i c z á r ól egy órai kemény

harcz után elkergeti s a várost birtokába veszi.

K líip 11 13í.

Máj. 6. Yasáriiai).

Klapka tábornok, G í> r g e i helyettese Debreczen-
ben, Mészáros altábornagy kezeibl ideiglenesen átveszi a

hadügy miniszterség vezetését.

Közi. 100. sz.

G e y s a 11 századosnak J c 1 1 a c i (• bántól küldött csapa-

tai a népfölkelést Szer q ui 1 é n hajnalban megtámadják, de a

Szeremlén és Báth-Monostoron félrevert harangok jela-

dására ismét hajóra ülnek és Baját rohanják meg, honnan

azonban az ágyukkal is ellátott népfölkeléstl visszaveretnek s

átlyukgatott hajójukon csak nagy bajjal menekülnek S z e k-

s z á r ;1 ra .
'

Feldz. 207. 1. Közi. 104. sz.

C z i n t u 1 a rnagy C s u r o g h n á 1 a Csajkás-fölkcltcket

leveri. Csurogh felgyujtatik.

Közi. 104. sz. V. ö, reiczel levele M é s z.-nál 90. 1.

S z e n t i V á n y i Károly gömöri fispán a minisztériumba

lépett C s án y László helyébe erdélyi kormánybiztosnak nevez

tetik ki.

Közi. 99. sz. Köv. E. T. 222. 1. Sz. máj. 9-óa érkezik K o-

lozsvávra. (Honv. 114. sz.).
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Hatvani rnagy zarándi hadparancsnok A b r u d - B á-

n y á t fegyveres ervel megszállja, B u t e a n u praefectet é&

Dobra procuratort elfogatja s a városbeli oláhokat lefegyverzi.

J a D c 11 pracfect, kivel D r á g o s s már fegyverszünetre lépett,

szerencsésen menekül. V. ö. ápr. 25. máj. 4. 9.

Kern. Nagy-Eny. 22b—235. 1. S o lu. .01. 1. Feldz. 482. 1.

Hatvaninak, azun olöterjesztésere, hogy most gyors haduiüvelcttcl több

elnyt lehet kivívni az oláhok fölött mint alkudozással, egy meggondolat-

lan perczébcn Kossuth adott clönyoínulási engedélyt, a hadügyminisz-

terség megkérdezése nélkül. Drágosst rendkivül indulatba bozta e

méltatlan tett, váltig tiltakozott Hatvani elnyomulása ellen s Jancut is

visszatérésre szólitotta, de minden siker nélkül. Jancu n egcrösödött

azon gyanújában, hogy a békealkudozások csak .irravalók voltak,^ hegy

a havasok árulás utján elfoglaltassanak.

Máj. 7. Hétf.

Usdini barcz. Per ez el Mór tábornok a Puffer
ezredes vezérlete alatt lévü szerbeket reggeli 7. órakor a tho-

mascho váczi hidíötöl ers ágyútzzel elveri s a folyón át-

kelve üsdin ésJarkovácz közt ismét megtámadja s szélyel-

veri. A szerbek a folytonos vereségek miatt rémületbe^esvén,

minden fegyelemnek bucsut mondva szaladnak S z a k u 1 a és

po V a felé, s majd a Duna jobb partján keresnek menedéket,

az együtt szolgáló határörök pedig nagy részt hazájukba széto-

szolnak. Perczel a roppant számú foglyok kétségbeesett hely-

zetét megszánva, velk emberileg bánik. Zsákmány több ágyú
és sok lszer.

Közi. 105. sz. Klap. Nat. II. 123— 1 25. 1. Feldz. 209. 1.

Küst. 11. 24. I. Függ. II. 478. 479. 1. Szil. F. Tört. 373 1. F.

Férf. 45. 1. A szerb nemzeti ert e csapás végkép megtörte s a ráczok,

miután lelkesedésök tüzét az osztrák tisztek megvet bánásmódja kü-

lönben is igen lehtötte, ezután önállóan semmiféle nagyobb hadmve-
letben .sem vettek részt. Jcllacic hallván elcsüggedésöket, máj. 16-án

Eszékrl kiáltványt intézett hozzájok, melyben igéri, hogy ezután is

velk harczoland, biztatja ket, hogy „ne veszítsék el bátorságukat,"

hanem inkább, a horvátokkal kezet fogva „mint egy anyának a mi

Szláv ánknak szövetséges fiai," tovább is harczoljanak. (Jeli. kiáltv.

Pej.-nál 214. 1. és F r e y nál III. 101. 1.). Perczel pedig a fentebbi

gyzelem után a bánsági szerbek fhelye Pancs ova ellen indul s oda.
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máj. 10-én bevonul. Innen egy jegyzéket intéz a diadalmas vezér S z e r-

b i a kormányához, melyben gyzelmeit s a magyar nemzet békehaj-

lamait jelentvén, az ország nevében kivánja, hogy a szervián segély-

csapatok azonnal visszahivassanak (A jegyz. Frey III. 100. 1.). Ezen

kiviil Mészáros K. (82 - 84. 1./ szerint az európai hatalmasságok bel-

grádi konzulait felszólitá, hogy miután Magyarország 1849. ápr. 14-én

független állam lett, azzal mintpnálló hatalmassággal kezdjék meg diplo-

mácziai összeköttetésüket. Mire a szard, uügol és franczia konzulok kül-

döttei személyesen fölkeresik Perczeit s kormányaik nevében üdvözli

a független Magyarországot s „igérék a hatalmasságok pártfogolását."

Perczel paucsovai útjában (máj. 9. vagy 10-én) irt Kossuthnak leg-

közelebbi dolgairól. Ekkor azonban a türelmébl kihozott kormányzó

végre kifakad, s válaszában az eddig megtartott baráti hangot mellzve,

hivatali szigorral kereken megirja Perczelnek, hogy „Önnek missiója

nem terjedt annyira, hogy a Bánátban kalandozzon, hanem hogy B á-

c s o t megtisztiti^a és megtartsa, s a nemzet kormánya nem trheti, hogy

az ország megmentésének nagy munkáját s tervét egyesek személye s

önkénvtes kiséi'letei zavarják s elvégre megsemmisítsék." Késbb azon-

ban ugy látszik Kossuth ismét kibékült Perczellel, mert ezt máj. 20-án

már bácsbánsági hadparanesnoknak nevezi ki. V. ö. ápr. 19. máj. 22.

Máj. 8. Kedd.

Miklós czár közhírré teszi, hogy miután Ausztria
Magyarországban nem birta leverni a „lázadást," söt ez,

„növekedve a mi 1831 -ki lázadó lengyeleinknek s minden más

nemzetek szerencselovagjainak, számüzötteinek és kóborlóinak

csapatai által, a legfenyegetbb kiterjedésben van," s miután

Ausztria császára tle kért segedelmet a közös ellenség ellen, ö

megindította hadait a „lázadás elfojtásai a, s azon vakmer pártü-

tk megsemmisítésére, kik a mi tartományaink nyugalmát is

bátorkodnak fenyegetni."

A czár nyilatkozmánya Függ. III. 26.1.

Károlyi alezredes Bem altábornagy seregébl Fehér-
templomnál Malkovsky osztrák tábornok elhadát (R i e-

b e 1 rnagy) s az ahhoz csatlakozott ráczokat megtámadja s

elsánczolt állodásukból kivervén Szászkára Mehádia felé

kergeti. Veszteség a császáriaknál 50 ember holtakban, sebe-

sültekben és hiányzókban, s 160 fogoly, részünkön sem halott

sem sebesült nem esik.

Stetemlei, Hagyaror. Krónikiji. II. 10
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H n V. 124. sz. S o m. 19. 1. Közi. lOG. sz. Czetz Bems
282. 1. K ö V. E. T. 236. 1. K 1 ap. Nat. II. 135. 1. Malkovszky P u c fa-

né r t az Erdélybl ;01áhországba kivert cs. hadsereg vezérletében ápril

közepén váltotta í'el s ápr. 22-én tette Mehádiára fhadiszállását. E
hadseregnek (9200 ember s 30 ágyuj feladata volt, hogy Ürsován
át a Bánságba törjön s magát egy felöl T h ó d o r o v i c-csal, más felÖl

Araddal s Temesvárral tegye kapcsolatba. (T e 1 d z. 210. 1.).

Bem terve pedig az volt, hogy a rendelkezése alá bocsátott bánsági csa-

patokkal Temesvárat zárolja (3 ezer fnyi ostromsereggel 8 ezernyi

rséget tartván sakkban, további lugosiés karán seb esi végha-

daival az erdélyi összeköttetést maga számára fenntartsa, Malkovskyt

azonban Temesvártól elszakítsa, s ezen kivül többi csapataival a nagy

távolokban fekv V é e s e y vei és P e r c z e 1 lel is fenntartsa a közle-

kedést. (V. ö. ápr. 16 ).

Az oláhok tábora a csekély magyar örséget V e r e s p a-

takon Abrud-Bánya mellett megrohanja s részint leöldösi,

részint Abrud-Bányára kergeti. Verespatak fólégettetik.

Más nap.

Máj. 9. Szerda

Jancu és Bálinté praefectek H a t v a u i rnagyot

(1400 ember s 3 ágyn) Abrud-Bánya eltt délután meg-

támadják s a városba nyomják. Kés éjszakáig tart itt a csa-

tározás, melynek hevében Klein, a jeles német legiobeliek

egyik parancsnoka, és a honvédek bátor elszántsággal védel-

mezik magokat s a várost, végre azonban hajnali 3. érakor l
poruk fogyása s a mind srbben tóduló ellenség túlnyomó ereje

miatt elhagyják a várost (miközben az utczai néptömeg a fo-

goly Dobra procuratort kivégezi), s folyvást harczolva B r ó d

felé húzódnak el. Ez alatt az utóhad a derékti elszakittatván

Abrud-Bányára szorittatik s ott felkonczoltatik. A románok Hat

vani elvonulása után felgyújtják a várost, melynek polgárai

részt vettek a harczban, s Jancu szerint „mindazon magyaro

kat, kik valami utón nem menekültek, válogatás nélkül felkon

-

czolják," a szerencsétlen Drágosst is darabokra vágják. Esö.

V. ö. máj. 6. 19.

S m. 52. 1. K e ra. Nagy-Eny. 237— 242. 1. K ö v. E. T. 229. 1.

Cacta Bem's 30C. 1. Közi. 108. sz. S z i 1. F. Tört. 159— 162. I.
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Uj. Ism. III. 104, 1. I. 15. 1. Egy et. Ency klop. Kiadja a Szent-

Istvánt. I. 241. 1. Feldz. 282. 1. (a harcz máj. 8. — máj. 9. hajnali

.3. riig tartott). Függ. III. 298. 299. 1. (az abrudbányai dolgokat s

Drágoss kivégeztetését sokszoros hibával írja le). Ezen emberiségbl

kivetkzött napon a leöltek száma román adatszerint 2 ezer, a „Som-
ra e r - F e 1 d zn g" szerint „több mint ezer," a „Honvéd" 138. sz.

szerint pedig 5 ezer. Hatvani ^ maga abrudbányai dolgairól Kossuthhoz

ielentést küldvén, ennek nyomán a hivatalos jellem „Honvéd" (123. sz.)

következ hazug jelentést közli. Hatvaui „f. h, 6-án seregével Abrud-

Bányára szerencsésen bevonult, Drágoss képvisel és a város fóTjirája

által tigy értesittetvén, hogy a béke meg -van e az oláhok lefogják tenni

fegyvereiket. Az oláhok részérl azonban aljas hitszegés történt, Jancu

Topánfalvúnál nagy tömeget gyjtött s azzal f. h. 9-én két felöl támadta

meg Verespatakot és Abrud -Bányát. A mieink visszaverték az olák

csordát, elejtvén belölök százon felül. Verespatak azonban kiprédál-

tatott. Janku Abrudot is megtámadta. Nagyszer csata volt. Az ellen-

ség részérl több esett el 2 ezernél. A mi veszteségünk 17 közvitéz,

két tiszt. Dobra hirhedt rablóvezér az utczán összevagdaltatott. B u-

teanu és Viczián Brádon vannak rizet alatt. Drágosst az

<tláhok elfogták. A mi seregünk 1 1-én hajnalban Bucsesdre vonult,

minek következtében az oláhok Abrud-Bányát kirabolták e az ott ma-

radt magyarokat leölték." Május végén Szentiványi Bihari Már-

tont küldte ki a szerencsétlen városba, hogy ott a nyomor nagyságához

képest or\-oslásröl intézkedjék s a havasi oláhok minden vagyonát fog-

lalja le az állam számára. (A megbízás H o n v. 130. sz ).

Horváth Mihály vallás- és közoktatási miniszter minden-

nem egyházi és iskolai hatóságoknak megrendeli, hogy a füg-

getlenség iránt való hódolatukat a kormány eltt bat hét le-

folyása alatt irásilag tegyék meg.

Közi. 101. az.

Hentzi budai várparancsnok Pest városát reggeli

4—5Va óráig ersen bombáztatja. A Redout homlokzata össze-

rongáltatik, a Trattner-Károlyi ház leég, a Fehér-
hajó, a Brunszvik és Bo sco vi c z házak megrongál-

tatnak.

Közi. 106. ez. HonT. 119. ez. Pál. lOl. 102.1. (a meg-
rOBgált házakat hibásán jelöli ki). A fváros bombáztatása okairól 1.

máj. 4. jegyz.

10»
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Máj. 10. Csütörtök.

A magyar népfölkelök éjjel, máj. 9. és 10. közt, B a t i n á t

Baranya megyében a Duna balpartjáról két ágyúból lövetik

s felgyújtják, oly czélból, bogy a délre húzódó J e 1 1 a c i c eltt

a dunai közlekedés akadályoztassék. A cs, gyünge rség Ba-

íináról a hegyek közé húzódik, de pár nap múlva Mohácsról
ersítést nyervén máj. 13-án elnyomul. Bátináról a magyar
röket elkergeti, az ágyukat leszereli s Be z dánt ersen lö-

völdözi.

F c 1 d z. 207.1. V. ö. K ii z 1. 108. sz.

Máj. 11. Péutek.

A Fehértemplomról elnyomult Bem altábornagy

Malkovszky osztrák tábornok utóliadát d. u. 4. órakor P e-

t r i 11 v a fell S z 1 a t i n a eltt megtámadja s élénk ágyúzás

után Német-Szászkára szorítja, hol a N é r a - h i d le-

romboltatása miatt az üldözésnek vége szakad. V. ö. máj. 8.

Közi. 108. sz. (hivat, jelentés). H o ri v. 124. sz. (egy szem-

tanútól). — Klapka (Xat. II. 135. 1.) s utána R ü s t o w (II. 25. I.)

a napot hibásan máj. 10-ro teszik. Bem máj. 12-két Szász kán
tölti.

A császáriak a magyar elrsöket L e s v á r nál Gyr
mellett megtámadják, azonban Pöltenberg ezredes segélyt

küldvén szorongatott vitézeinek, ezek ellenfeleiket E n e s e i g

verik vissza. T r e b e r s b e r g tüzérszázados. Veszteségünk

2 sebesült s 4 fogoly.

Közi. 106. sz. Szí 1. F. Tört. 371. 1.

Csallóközben D u n a - S z e g h nél magyar és osztrák elö-

örök közt csatározás.

Közi. 106. sz.

Akolozsvári haditörvényszék R ó t h Lajos m u s n a i

ev. lelkészt, küküllmegyei cs. biztost, bujtogatásai miatt halál-

ra Ítélvén Kolozsvárt fbe löveti.
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K ö V. E. T. 222.1. Som. 27. 1. A ezászlapok e kivégcztetés

fölött igen feljajdultak, s bár még Bem megszállva tartotta a királyföldet,

Róthot mint vértanút siratták meg, s li 1 u m Róberttel állították egy

sorba. A kivégzett 4 árvát liagyott maga után, kiknek a Fölség forra-

dalom után tekintélyes évidijat rendelt.

Máj. 12. Szombat.

F e r e n c z-J ó z s e f császár S c h w a r z e n b e r g minisz-

ter ellenjegyzése mellett Schönbrunn ból kiáltványt intéz

Magyarország népeihez. E szerint itt „egy vétkes párt a hazug-

ság és ámitás minden eszközét kimerité, hogy a népet fölsóg-

sértö htlenségre birja." E párt „most fötámaszát más országok

csöcselékében keresi . . . s a kalandorok közül némelyek a láza-

dás vezéreivé lévén ... a népet, mint ármányuk vak eszközét

minden igaz szabadság felforgatására használják fel." A Föl-

ség „az elnyomóktól való felszabadítás s a hön óhajtott béke

biztosítása végett . . . fölséges szövetségesével az orosz czárral

egyesült," hogy „a közös" ellenség legyözettessék. Az ö kívá-

natára jelennek meg az oroszok Magyarországon, Fogadja ket
a nép ugy, mint „királya barátait."

A kiáltv. S a m m 1. 90. 1. és S z i l.-uál F. Tört. 384. 1.

A magyar kormány Klapka h. hadügyminiszter had-

müködési tervét elfogadja. E terv szerint az eddig független

hadsereg-vezérek a mködésekben való összhang és egység

tekintetébl a hadügyminisztérium parancsai alá helyeztetnek,

mely a sztratégiai irányt megszabja s a ftiszti elléptetéseket

és kinevezéseket megersíteni fogja. A további mködések
tervének alapeszméje, hogy tekintettel az oroszok lehet betö-

résére, a honvéder inkább védelemre szorítkozzék s nagyobb-

szerü összecsapások elkerülésével huzva-halasztva legyen a há-

ború, kedvez körülmények közt azonban határozott föllépéssel

végére vezetve. A felvidéki mködések ftámpontja Komá-
rom, melynek rsége a fseregbl 16 ezer emberrel szaporit-

tatik. A fsereg egyéb részei aNyítraésVág mentén helyez-

kednek el. D e m b í n s k i seregének egy része a fsereg jobb

szárnyát képezendi, másik része pedig az erdélyi hadsereg-
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gel hozatik kapcsolatba Be sz terc zenél. Bem Tittel be-

vétele után a Dana bal partján K o m á r o m ig vonul felfelé s

ott átveszi a fsereg vezérletét.

Klap. Mem. lü. 18. 29—31. 1. Mész. 99— 106. 108.1.

Szil. F. Férf. 106— 109. I. E tervet a magyar kormány máj. 20-án

bocsátotta ki a hadsereg-vezérekhez, kik azt, a mennyiben további ön-

állóságukat felfüggesztette, átalában kelletlenül fogadták, Dembinski
egyszeren leköszönt (l. jun. 17.), Perczcl tiltakozott, hojry egy ember
(Görgei) kezébe ily nagy hatalom adassék, lieui kijelenté, hogy közvet-

lenül Kossuthtal fog lenni ezentúl is összeköttetésben, az alárendeltségre

pedig semmit sem hajtott ; Görgei, nem akarván szakitni Kossuthtal, ebbe

bele is egyezett, de kikötötte, hogy Vécsey és Pe rezei Bemnek
alá ne rendeltessenek. Egyébiránt neki az egész tei'v csupán azon ok-

ból tetszk, mert az eddig önálló seregvezéreket hatósága alá reudelé, a

tulajdonképeni hadmüködési tervet azonban, bár abba belenyugvását

jelenté ki, maga részérl nem helyeseié, a nem is foganatositá. Klapka

e miatt bosszankodék, mignem június elején Gyrben személyesen el-

igaziták magok közt a dolgot. Egyébiránt Klapka ezen terve R ü s t o w
birálata alatt is igen gyöngének bizonyul be.

Leiningen vezérrnagy (2320 ember s 19 ágyúj haj-

nali 3. órakor Temesvár ból kiront sPereczy ezredes zár-

latcsapatait (8 zászlóalj, 4 lovasszázad és 18 ágyú) a József-

városon át F r e i d r f eltt megrohanja. Pereczy az ers táma-

dást szuronyaival vitézül felfogja, st miután az Aradról épen

érkez Vécsey által is segitve lön, a szintén ersítéseket nyert

ellenséget gyzelemmel visszaveri. Vécsey tábornok ezután át-

veszi az ostromló sereg parancsnokságát. Veszteség a császá-

riaknál 14 halott és 37 sebesült.

Klap. Nat. II. 139. 1. F e 1 d z. 375. 1.

Hentzi budai várparancsnok Pest városát este felé

bombáztatja és gránáttal löveti. A Dunasor ekkor lángba borul,

s a szél által elsegített tüz a fváros legszebb részén 41 házat

elhamvaszt. Másnap

Máj. 13. Yasárnap.

Hentzi iszonyú cselekedetét megújítja, s a fvárost d. u.

5—12. óráig löveti, st a tüzelést Budára is kiterjeszti. Pest
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fi—10 helyen ég. A R e d o u t, az A n g o l k i r á 1 y n ö, a N é-

metszin ház, az Ürményi- ház. aLipóttemplom stb.

Bndána Víziváros lúugban. Az rség a Csepelszigetnél a hon-

védek által épített hajóhíd elpusztítására 3 gyújtó és 4 kövei

rakott naszádot bocsát le a lánczbidtól a Dunán, azonban Rohlicz

fhadnagy e naszádokat felfogva elsUlyesztí. G ö r g e í fvezér

a Krisztinaváros ból a Nagy-Svábhegy re teszi át

fhadiszállását.

Közi. lOÖ. 108. sz. Honv. 122. sz. Szil. F. Tört. 371.

(mind három munkában Görgei igen érdekes jelentése, melyben a

dynasztia ellen is kikel). Pal. 130. 1. Klap. Nat. II. 380. 1. R ü s t.

II. 40. 1. Legfestöibb: Honv. 123. sz.

Sass tábornok oroszai S p y t k o wi ez énéi Ga 1 lí cziá-

ból Árvamegyébe törnek. Els oroszok a magyarországi

Kárpát h ok nál.

15 e r. 1. 9. 1. Sassuak feladatúul tüzetett, hogy aVágésArva-
völgyet foglalja el s ekkép a magyar föeiö egy részét az* osztrák fsereg

nyakáról vonja le. Egyébiránt az orosz tudósitásból kiderül, hogy ezen

a tájékon már május 5-én is fordultak meg orosz csapatok. A muszkák

betöréBét Görgei Ármin hiradása nyomán Hajnik Pál országos ren-

dörigazgató máj. 17-röl Pestrl tudatta Kossuthtal. Szerinte mintegy

2 ezer orosz ütött be Árvába, s négy mérföldet haladt elre, midn vissza-

húzódott.

B e z d á n lövetését 1. m a j. 10.

Máj. 14. Hétf.

Kossuth kormányzó a nemzetgylésnek s a miniszterek

Kossuthnak kezeibe ünnepélyesen leteszik esküiket.

Közi. 105. 106. sz. L e v. I. 28. 1. E jelenet a debreczeni ref.

Nagytomplomban roppant közönség jelenlétében történt.

Az osztrák lovasok Pöltenberg ezredes (7. hadtest)

elöreit Gyr ben megtámadják s Újfaluig nyomják, hon-

nan azonban a magyar segély érkeztének hírére R ár óba

visszavonulnak.

Közi. 108. sz.
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V é c s e y tábornok Temesváron az rségtl elsánczolt

Gyárvárost megtámadtatja. Asztalos rnagy (29. zászló

alj) a városrész elzárt kijárásait megrohanván, azokat a két

ellenséges zászlóalj s egy ágyutelep ellenállása daczára elfog-

lalja. A várba szolgáló itteni vízvezetékek szétromboltatnak.

L V a s s y rnagy.

Klap. Nat. 11. 139. 1. Kozl. 108. sz. Feldz. 376.1. Másnap
Vécsey a külvárosokat mind elfo<ílaltatja.

Máj. 15. Kedd

6 ö r g e i tábornok réstörö és romboló-ütegei Budavár
ellen megkezdik mködésüket. H e n t z i várparancsnok Pestet
bombáztatja Budára pedig a v i z i v á r o s i kapun kitörést intéz,

8 a N y u 1 k a s z á r n y á b ó 1 mintegy 400 foglyot (lábbadozó

osztrák katonák) magához ragad. Másnap

Máj. 16. Szerda.

G ö r g e i újból löveti a várat s a várpalotát, mely azon

éjen el is ég, fölgyujtatja. H e n t z i viszontorlásból ismét P e s

t e t bombáztatja.

Pal. 103— 105. 1. Közi. 120. sz. Klap. Nat. I. 380. 1. (a

várpalotai leégését hibásan teszi május 15-re). Mem. 35. 1. Lapins.

4. 95. 1.

A M e h á d i á r ó 1 érkez Bem altábornagy 0-0 r s o v á t

d. e. 10. órakor megszállja, midn elle Malkovszky osztrák

tábornok futó hada Oláhországba menekül. A Bánság Temes-

vár kivételével megtisztítva az ellenségtl.

Közi. 108. sz. Szil. F. Tört. 375. 1. F. Férf. TtS. 1. Klap.

Nat. II. 135. 1. Som. 20. 1. (Bem ez idötájou egy békére int kiált-

ványt intéz a ráczokhoz, mely megvan F r e y nál III. 103.1). Mal-

kovszky mingyárt afeh ér templomi vereség után (1. máj. 8. 11.)

haditanácsot hivott össze, melyben kifejté, hogy ö nem képes ellen-

állani IJem és Perczel egyesült (?) erejének, s az Oláhországba vissza-

húzódást szükségesnek látja. A tábor ezután C e r n e z nel állitatott

fel. De itt Puchner, ki ezen hadsereggel már egy ilyen hátráló utat

végrehajtott, szeuirehányást tesz neki e lépeséért, s Malkovszkyt a bécsi
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minisztériumnak följelenti. Ekkor Clam-Galias küldetik le az

igazán sok ügyetlenséggel éi hanyagsággal vezérlett sereghez, mely oláh-

országi tartózkodása idején iszonyú nyomort ós sanyaruságokat szenve-

dett. Az uj vezér jun. 21-én érkezik Cernezbe. — Bem 0-0 r s o v á r a

megérkezvén még máj. Ití-án átküldte követeit a várparancsnokhoz,

Ozmán beyhez azon, Omer pasához intézend, felszólitással. hogj' a

török földre menekült osztrákokat fegyvcreztesse le s fegyvereiket és az

általok elrabolt két gzöst és Tiárom vontató hajót küldje át neki ; to-

vábbá tiltakozott a Duna túlsó partjáról csapataira irányzott lövések

ellen. Ozmán kitünö szívességgel fogadta a magyar követeket, meg-

igerte, hogy a kívánság teljesítve Icend .s az átnyújtott függetlenségi

nyilatkozatot is igen szívesen fogadta ÍHonv. 129. sz.). Harmadnapra

Bem személyesen ment át hozzá s nagy tisztességgel fogadtaték. (Kö-

rülményesen leírva L e v. I. 165— 16 7).

S a s s tábornok kozákjai az A r v a v ö 1 g y ö n Lomnánál

magyar elöörökkel csatároznak s azokat néhány leölése után

visszaverik. Els összeütközés a Karpáthoknál betört oroszokkal.

Ber. I. 9. 1. Közi. 110. 115. sz. (nap és hely nélkül).

Máj. 17. Áldozócsütörtök.

Budavár e 1 1 e n e 1 s ö támadás. Görgei tábornok a

hajnali 2. órakor kezdd támadás végett A u 1 i c h o t a Rácz-

városon keresztül a várkapura, a 3. hadtestet az északi homlok-

zat ellen s a bécsi kapura, K mety osztályát (a 7. hadtestbl)

a vízvezeték ellen, Nagy-Sándort a fehérvári köröndtl

délnek es rohamrésre rendeli. A rés azonban még nem vala

járható, A honvédek visszaveretve több izben megnjitják táma-

dásaikat, mignem virradatra Görgei félbe szakittatja az elhamar-

kodva rendelt támadást s a véres viadalt.

Görg. II. 84. 1. Küst. II. 41. 1. K 1 a p. Mem. 35— 37. 1. E
támadást Klapka is végig nézte, kit, Nagy-Sándor feladása következtében,

Kossuth küldött fel Budára, hogy tartsa szemmel Görgeit s nézzen szét

az ostrommíveletekben. Klapka mindent rendben talált és ugy látszik

ekkor sokkal kedveztlenebbül ítélt Kossuth mint Görgei felöl. (v. ö.

máj. 28, jegyz).

A magyar mágnások Pozsony ban felszólítást szer-

kesztenek, melyben a közönséget arra hívják fel, hogy adakoz-



154

xanak a Fölség segélésére, s állítsanak S z i r m a y gróf példájá-

ra finkéntes csapatokat a honvédek ellen.

R c 8 p. 1. sz. Ezen felhívást következ t'örcndiiek irták alá:

„ P á 1 f f y Mór, A p p o n y i Károly, Batthyány Ker. János, C /. i-

r á k y József, Zichy Ferencz, D e z a s s e Ferencz, Teleki Ferencz,

Zichy Pál yrúfok, K u c 3 e r a Anfal, Jankó M. Brin, W o h 1 g o-

ni u t h szül. Sztráda, Eszterház y Ant. szül. S c h r ö f f 1 grófnk.

Nagy Ignácz, K e g 1 e v i c h Viktória, Hunyadi Julia, Eszter-
házy liosinu grófnk, Vitái Alajos, Eszterházy szül. Crenno-

ville Karolina grófn, F o r g á c h Aug., P á 1 f f y Leopold, C h o t c k

Ottó grófok" és még 33 pc zsonji polgár, kiknek neveik ;;zintéu meg-

vannak Szeme re lapjában. A Függ. II. 141. 1. szerint május

'23-án függesztetik ki óriási hirdetmény alakjában Pozsony faluira egy

felszólitús hason czélból, igértetvén az uj „nemzeti liarczo.sok"-nak a

városi tanács által 39 frt. foglalópénz is, majd néhány i^ap múlva (máj.

27-ére) a 'megyeház termébe e tárgy feletti tanácskoamány s az aláirá-

sok megtélele végett népgylés is hirdettetett, melyet azonban a városi

tanács „részvev hazafiak hiánya miatt" eredmény nélkül kényszerült

feloszlatni. A mágnások ezen vállalkozásáról s a pozsonyi fohadi-

száláson való összegyülekezésökrl az egykorú magyar lapok a leg-

sajátságosabb hireket közölték, minek következtében átalános volt az

országban azon hiedelem, hogy Pozsony ban valami reakczionarius

„ országgylés" -ült ö.sszc, hogy a debreczehi képviselk ellenébon

tüntessen. Hogy e hírekrl olvasóinknak némi fogalmat nyújtsunk,

ide Írjuk az E s t i - L a p o k juu. 14. számának humorí.sztiku3 értesítését.

„Pozsonyban megnyitotta cs. kir. ap. szent felsége az országgylést.

Kétszázhatvan mágnás alkotja a felsötáblát ... Az alsótábla áll az

innen elfutott kanczellisták, kommisszáriusok s más efféle szélverte ha-

dak seregeibl . . . Elnök az ordinesekiiél : gróf A 1 m á s s y Móricz, al-

elnök : gr. Forgács Sándor... országgylési jegyz: s z t r O"

luczky Miklós... A státusok táblájával praeses : Brandtucr
Mátyás becsületes, tisztességes, nagyhasu serfözömester. ... Az ország-

gylés összehívatásának okai közt els a király megkoronáztatása, má-

sodik az alkotmány megersítése." A koronázásra „a sascsini boldogs.

Szz Mária koronája fog kölcsön kéretni . . . melyet II ám János fog a

nagyremény császár fejére illeszteni . . . Hanem van ennek komolyabb

oldala is, szoros egybefggésben van a sokszor emlegetett ínterventioval.

A czárnak nem elég ürügy a betörésre az, hogy néhány lengyel részt vesz

a magyar forradalomban, hanem egyenesen a magyarok részérl hozzá

intézend segélyül hívásra is szkség van. Az nrszággvlési tagok tehát

kifogják jelenteni, hogy k Magyarország jobbik felét képviselvén, ezen

jobbérzelmü Magyarország nevében meghívják az ö szeretett rokonaikat

a muszkákat az ország szivében dühöng, mindent felforgató lengyelek

ellen ... s az orosz czár ilyen proklamácziókkal fog, a diplomáczia
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fizeinébe port hinteni ; ,A pozsonyi országgylés egyenes megbiváaa kö-

vetkeztében, felajánlom segítségemet a szegény háborgatott magyarok-

nak ii lengyelek legyzésén! ?' — Ide megy ki a pozsonyi országgylés

(isszehivása.

"

Máj. Ib. Péntek.

Kossuth kormányzó és Batthyány Kázmér külügy-

miniszter a minden hadizenet nélkül történ orosz beavatkozás

ellen a magyar nemzet nevében Európa szine elött óvást tesz-

nek, s kijelentik, hogy a nemzet ,,habár az egész világtól el-

hagyatnék is . . . a zsarnok erszaknak meghajolni nem fog,

hanem önvédelmének igazságos harczát utolsó csepp vérig meg-

vivandja." — Ezen kivül a miniszteri tanács elterjesztésére

elhatározza a kormányzó, hogy miután „a muszka katonaság

egy csoportja azóta talán már át is lépte a magyar föld hatá-

rait," az idegen hadsereg beavatkozásának veszélye pedig

minden bizonynyal közel vagyon, bár nem hihet, hogy isten és

Európa népei veszni hagyják a magyar népet, szükség, hogy

rendes hadseregünkön kivül az összes nép részt vegyen a harcz-

ban. „Veszélyben van hazánk, nemzetiségünk, vallásunk, sza-

badságunk, életünk ; mindezt megmenteni hirdettessék k e r e s z-

tesháboru országszerte." E végbl a nép fölhívások által

átalános fölkelésre buzdíttassék ; f. h. 27-tül kezdve „3 héten

keresztül minden ünnepnapon és csütörtökön az egyházakban

mise tartassék és könyörgések s egyházi beszédek mondassa-

nak, elháritása végett azon irtózatos veszedelemnek, mely az

európa i népek szabadságát, különösen a magyar nemzet leg-

drágább kincseit fenyegeti:" minden honpolgárra nézve f. é,

jun. G-ra a böjtölés kötelezleg mondassék ki; máj. 27. — juu.

17-íg „meghatározott napokon napjában kétszer minden

templomban minden harangok meghuzattassanak ; s annak ide-

jében a püspöki kar és a papság papi öltözetben a íulkelö néppel

együtt jelenjen meg s a népet az emberi nem szabadságaért ha-

lált szenvedett Megváltó nevében hsi harczra buzdítsa ; végre

a határszéleken a beavatkozó muszka sereg elöl minden élelmi

szerek és szükségletek egész mérföldekre elhárittassanak, az
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álladalom tökéletes kárpótlást Ígérvén azoknak, kiknek ez által

kár okoztatik.'*

K ;) z 1. 111. sz. Az okmányok még S z i l.-núl F. Tört. 380 — 383.
1. és Frey-uál III. GO— 62. 1. V. ö. j un. G. 27.

Máj. 19. Szombat

Az oláh fölkeltektöl szorongatott Hatvani rnagy (1200

ember s 4 ágyn) miután csapatait élelmezni sem tudá Abrud-
Bányát másod izben is odahagyja s Zalathna felé indul.

J a n c u praefect azonban észrevévén az rnagy zavarát, Üldözé-

sére kél. s miután Bálinté oláhjai az utakat a menekülök

eltt már elállották, ezek a mindenfell rajok tör ellenség által

nagj'részben legyilkoltatnak. Az öldöklés legiszonyúbb fokát

éri el C e r b u közelében a B o 1 f ú hidnál s D u p a - P i a t r á-

nál, hol a szerencsétlen futókat, hegygerinczeken várták az oláh-

nk s alábocsájtott szikladarabokkal verték agyon, mig az oláh

férfiak a fegyvereiket is elhányt s minden hadi fegyelmet fel-

bontott menekülket lfegyverekkel és láncsákkal végezték ki.

Hatvani seregébl s az ahhoz csatlakozott menekülkbl (férfiak,

nk és gyermekek) ez utón több mint két ezer ember vesz el.

Maga a vezér, mindenütt legelöl futván, gyalázatos életét meg-

menti, és serege romjaival (mintegy 200 ember) Halra ágyra
s innen D é v á ra húzza magát, miközben a Körös-Bányán
letartóztatott B u t e a n u praefectet adott szó ellenére felakasz-

tatja.

Som. 53— 55. !. Lásd még a maj. 9. A b r u d - B ú n y a alá

felhozott többi kútfket. Hatvani niij. IG-án szálotta meg ismét Abrud-

Bánya romjait, liol Jnncuval máj. 17. és 18-án is csatározott.

Máj. 20. Víisárnap.

W e 1 d e n táborszernagy Pozsonyból tudatja Magyar-

ország és Erdély népeivel, hogy a Fölség ápr. 12. ki parancsa

folytán a hadi és polgári kormányt átvette, s egyszersmint meg-

térésre hivja ,.az eltévedteket/' annyival inkább, mert „az or-

szág alkotmányos szabadságát s a nemzetiséget semmi veszély
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sem fenyegeti," az ellenállás pedig úgyis haszontalan, mert

„bármi erbe és áldozatba kerüljön e szép ország meg fog tar-

tatni önmaga s a dynasztia számára," a vétkesek pedig „kér-

lelhetetlen szigorral semmisittetnck meg." Továbbá, egy másik

kiadványában közhírré teszi a táborszernagy, hogy minden ne-

m magyar pénzjegyek törvénytelenek, semmisek és a forga-

lomból föltétlenül kizáratvák, és a ki ilyen jegyeket pénz gya-

nánt elfogad, magánál tart és tovább szállít, „mint a lázadás

elmozdításának részese bnösnek tekintetik s szigorú haditör-

vényszéki büntetés alá esik." Ezen jegyek megsemmisítés végett

tulajdonosaiktól elvétetvén az állampéuztáraknak adandók be.

V. ö. m á r c z. 8.

Az okmányok ö a m tn 1. 92. 93. I. és F r e y núl II. 293— 295. I.

A magyar pénzjegyek ellen hasonló értelm tilalmat bocsát ki jun.

29-én Gyrben flaynau is (Samml. 98. I;. Jul. 16-áu déli 12.

órakor a p o z s o u y i föpiaczon egy rakás beszedett pénzjegy már meg-

égettetik (i. m. 125. 1.) Hasonló égetés történik Pesten az Újépület clött

jul. 22-én. (Honv. 186. sz.). Azonban, ha egykorú tudósításoknak hinni

lehet, nemcsak az oroszok közt járt széltiben a magyar bankó, hanem
itt-ott Haynau katonái is ezzel fizettek egy darabig.

Máj. ^1. Hétf.

Kossuth kormányzó tudatja P e r c z e 1 Mór b á c s b á n-

sági fhadparancsnokkal azon elveket, melyekhez magát a dél-

vidéki szerb kérdésben szabnia kell. „Hogy a szerbeknek vajdá-

jok legyen, ki minden magyarországi szerbnek ltisztviseljét

képezze, az . . . nevetséges, absurdum," s életbe sem léptethet,

miután „szerb territórium a magyar álladalomban nincs." Mivé

lenne igy a Vajda alatt aBács-Bánság ban lakó magyarok,

oláhok és németek nemzetiségi joga és szabadsága? „Horvát-

országnak lehet bánja, tartományi gylése, mert horvát territó-

rium vau, de szerb vajdaság, szerb provincziális gylés nem le-

het, mert Magyarország ban Szerbia nincs." A hajdani

vajda nem volt egyéb, mint a még meg nem telepedett beván-

dorló fegyveres nép vezére, de ^miután többé külön szerb had

nincs, külön vajda nem is lehet." Diplomatikus nyelv csupán a

magyar, azonban a szerbek iskoláikban, egyházaikban, anya-
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könyveiknél, leend esküttszékeiknél. községeik igazgatásában

saját nyelvüket szabadon használhatják. Az rvidéki örökös

katonai rendszer megszUnletendö s a határrök jogviszonyaikra

nézve az ország egyéb lakosaival egyenl lábra helyezendk.

A Szerbia b''»l betört segélycsapatokra pedig annyit mond,

hogy „ha a szerbiai kormány alattvalóinak ellenliuk háborút

viselni enged, elöbb-utbb arra ^fog kényszeríteni, hogy ezen

uépjogsértésért Szerbiának háborút izenjUnk."

Eoss. levele M é z-nál 95— 99. 1. Perczt-l nyilatkozatát a szer-

vián csapatok ellen 1. máj. 7. jegyz.

Budavár ellen második támadás. Görgei
tábornok összes ágyúinak egyszeri sorlövésére a máj. 17. rend

szerint hajnali 3. órakor kezddik az átalánog támadás a hon-

védek rohamával. Legkeményebb viadal fejldik ki a fehér-

vári köröndtl délnek esÖ résnél, hol a bánsági határrök tör-

hetetlen ervel védik a falat. Görgei tehát visszaparancsolja

Nagy-Sándor rohamoszlopát a réstl, .s ez ellen réstör- és

romboló-ütegeit hozatja igmét mködésbe. Ezalatt K m e t y a

Vízivárosban H e n t z i várparancsnok személyes ellenállásával

küzd. Nem sokára Nagy-Sándor újra támad, .s reggeli 5.

óratájon Inkey rnagy (47) zászlóaljával keresztülhatol a

résen. Egy csapat honvéd a réstl oldalirányban, egy másik

(a 2. hadtestbl; a K á c z v á r s tói délre lajtorjákon mászsza

meg a falat. Nagy-Sándor pedig a résen bell folyvást vias-

kodva közeledik a f rhely felé, midn Hentzi tartalékhadával

eleibe veti magát, de a várparancsnok mellén golyótól találva

halálosan sebesülve lerogy (reggeli 8. óra). Ez idötájon Aulich

a déli részen, K n e z i e s (3. hadtest) az északin szintén a várba

hatolnak; a küzdés mindazáltal egyes helyeken d. e. 10. óráig

elhúzódik, midn A 1 n c h ezredes megkísérli a pesti lánczhid-

fö légberöpittetését. Veszteségünk 1118 ember, az osztrákoké

1906 ember holtakban és sebesültekben s ezen kivlil 2600 fo-

goly, mintegy 100 ágyú s 1500 db. lfegyver. A budai magán

házakban az ostrom folyama alatt vallott kár összesen 509701 frt.

és 37 kr. p. p.
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RÜ8t. II. 42 — 44. l. Görg. 7(3—96. 1. K 1 a p. Nat. 1.

383—386. 1. Pal. 107— 113. l. A s b. I. 22— 26. I. K ö z 1. 1 1 1.

113. Bz. Ilon V. 128. sz. S z e g. U i r 1, 8. sz. S z i 1. F. Tört. 372. 1.

F. Férf. 23. 1. Fényes Magyarorsz. Geogr. Szótára: „Buda" czim alatt.

Vah. 11. 2. 8 köv. Fv^ylII. 25—29. S z e m. II. 51. 1. L a p i n s.

97— 100. 1. Görgei beszéde a várban a gyzelem után következett

rendjelosztáskor: „Fiaim! Mindén jónak gyorsan és egyszern kell tör-

ténnie. Én tegnap azt mondtam nektek : Ezt a várat ostromolni fogjuk
;

— 8 ti bevettétek. Becsületesen teljesitettét«k a haza iránti tiszteteket,

8 most nekem kötelességem, titeket kitüntetések által iBegjutalmazni."

(Áruló volt-e Görgei Budavár alatt? 1. máj. 27.)

Máj. 22. Kedd.

A képviselház Szemere miniszterelnök indit-

ványára Görgei tábornoknak Budavár bevételéért els

rend érdem jelt s altáburnagyi rangot határoz.

Közi. 113. sz. Görg. 11. 107. 1. S z i 1. F. Férf. 23. 1. Görgei

egyik kitüntetést sem. fogadta el, az ápr. 14. ki párttól, melynek

megbuktatására törekedett, jutalmat elfogadni nem akarván.

V^arsói találkozás. Miklós czár és Ferencz-
József császár Varsó ban összejGnek s szövetséges hadaik

leend ratiködése átalános elveit megállapítják.

Bor. 10. 1. R ü 8 t. II. 63.1. Az osztrák császár máj. 21— 23-ig

idzött Varsóban, s a találkozás napjául én önkényszcrüleg választára a

középst. A fentebbi értekezés folytán a czár jun. 4-én a következ

tervet szabja seregei elibe. Az orosz balszárny (2. és 4. hadtest) P a e-

k e V i f s alatt jun. 1 8-án nyomul Duklából, Eperjes s Kassa
felé. A jobbszárny (3. hadtest) Rüdiger alatt jun. 15-én N e u-

Markról tör be s a Karpáthok déli völgyeit elfoglalván, egyesül a

ballal, melynek megtörténtével Paskevics Pest ellen iudul s a ma-

gyarokat 'a Dana és Haynau irányában szorítja. Erdélybe Gro-
t e n h i e 1 m jun. 18-án V a t r a-D ornánál Besztercze, Lüdera
jul. közepén Brassó nál Gy. Fehérvár irányában tör be. Gallicziát

Sacken és Grabbc tartják megszállva, utóbbik késbb A 1 s ó k u-

b i n t foglalván el. P a n u t i n e az osztrák fseregnél marad, melynek

vezére azonnal táraadásba megy át, a mint a magyarok Paskevics ellen

n»ozdulnak.

Második támadásTittcl ellen. P e r e z e 1 Mór tá-

bornok uj támadást tétet a t i 1 1 e 1 i fonsik ellen, s mig P e r 1 a s z-
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nál ésMossorin nál tüntetések folynak, föerejével (5 zászlóalj,

néhány lovas század és 4 üteg ágyú) Vilova ellen indul, melyet

Buncic- rnagy (o zászlóalj s 10 ágyú) oltalmaz. A liarcz itt

d. e. 10. órakor kezddik s alkonyatig tart, miközben a csajka

sok és szerbek oly ers ellenállást fejtenek ki, hogy Perczel egy

talpalatnyi tért sem képes tlök elfoglalni. Másnap K n i c a n i n

fparancsnok hívásából Szalánke méntl Horváth
vezérrnagy (Jellacic elhada) érkezik a kimerült szerbek se-

gélyére. Perczel gránátai Vilovát felgyújtják. Harmad napra

Máj. 24. Csütörtök.

Perczel (3 zászlóalj, 2 lovasszázad s 3 üteg ágyú) haj-

nali 3. órakor uj támadást vezet a természettl is rendkivUl

megersített hegység ellen. Reggeli B. órakor kezddik meg a

harcz V i 1 o v á nál, azonban a honvédeket mingyárt kezdetben

oly gyilkos kartácstnz fogadja, hogy aunak ellent nem állhatván

mintegy 50 holt és sebesültbl álló veszteséggel egy óra múlva

Kovil-Szent-Iványra kényszerülnek hátrálni. Egyide-

jleg Bene ezredes (1 zászlóalj, 2 lovasszázad s 1 üteg ágyú)

is megtámadja Perl ászról aBega mentén reláliitott ellen-

séges elcsapatokat, s azokat eleintén visszakergeti. Azonban

d. u. 2. órakor az ellenség ersítést kapván, Benét a Begán

átveri, ki Perlaszt is oda hagyva E c s k á ra hátrál. Vesztesé-

günk csupán holtakban 70 ember, az osztrákoknál 12 sebesült,

Feldz. 217. 1. Mész. 81. 1. V. ö. Közi. 127. sz. Frey III.

107— 109. 1. (hibás nap, érdekes részletek). Perlaszt, melyet az ellen-

ség^mindcn nagyobb ersítés nélkül hagyott, a mieink harmadnapra is-

mét elfoglalják.

Máj. 25 Péntek

M a m u 1 a ezredes PéterváradKamenicz felöl esö

sánczait hajnali 2. órakor három oszlopban megrohanja, s mig

egy fell a meglepett elüröktl egy ágyú üteget elfoglal és két

taraczkot beszögez, azalatt más fell a majorsági épületekben is

megrohanja a mieinket, kik minden ponton futásnak ered-
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nek. A várból megkezdett ágyúzás végre feltartóztatja az ellen-

ség elöuyomnlását. Az ellenség vesztesége 4 halott a 10 sebe-

sült^ a miénk több.

F e 1 d 2. 216, I. A zárlati seregben máj. 24-én a kholera ütött

ki .8 nem sokára oly ervel dühöngött (naponként mintegy 40 halott),

hogy az o-stromsercg minden további kedvét elveszíté a harczhoz s tö-

megestl kezdett haza szökdöp;:!. E miatt Jrllacié kénytelennek látta

magát egyidöre teljesen fölhagyni a további ostrommal s a zárlatot föl-

oezlatá. E szünet azonban csak néhány napig tartott. V. ö. jun. 4.

Máj. 2iy, Szombat.

A képviselház törvényczikket hoz az 1846. uovem-

ber-deczemberi, úgyszintén az egész 1849. évi adó tárgyában.

Közi. 121). sz. Föld- és keresetadóba az évi jövedelem T^/g-ka

határoztatik.

V u k V i c s S e b u igazságügyminiszter a nemzet bizal-

mát eljátszott fötörvényszékeket, nevezetesen a hétszemélyes

táblát, a királyi Ítéltáblát és a váltófeltörvényszéket feloszlatja.

Közi. 117. sz. Függ. li[. 97. 1. A fötörvényszék tagjai a kor-

mány elvonulásakor Buda- Pesten maradtak s W i n d i s e h-

Gr r a t z nek meghódolva folytatták müködésöket. A fötörvényszékeket

a kormány nemsokára ismét beállitá müködésökbe. V. ö. j un. 16.

B e n e ezredes Kiss rnagygyal egyesülten P e r 1 a s z-

ról harmadszori támadásra elveri az osztrákokat s a fontos

helyet birtokába veszi.

Közi. 127. sz.

Az oláh fölkelk a Z a l a t h n a felé nyomuló Beké ez-

redest (2 zászlóalj s 4 ágyú) hátban megtámadják, azonban a

gyulafehérvári ostromlósereg közremködése folytán egy

ágyujok elvesztésével visszaveretnek.

Feldz. 48.1. l.

Máj. 27. Punk. Yasárnap.

G ö r g e i tábornok Budavár nál harczolt seregét az üj

támadóhadjárat megkezdhetése végett aVágésRába iránya-

Sxeremlei. Maeyarur. Krcnikája. II. i-í
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ban útnak inditja Buda-Peströl ; maga pedig személyesen

Debreczenbe indul hadügyminiszteri tárczájának átvételére, a

fvezéri teendket egy, általa Bayer ezredes fnöksége alatt fel-

állitott táborkari központi irodára bizván, melynek rendelkezé-

sei alá a hadtest- és osztályparancsnokok tartozának.

Gürgei rendelete A s b.-nál 1. 109. I. K 1 a p. Mom. 48. I. (A köz-

ponti iroda székhelye juu. 3-ig B u d a, azontúl Esztergom, jiin. 18.

után Tata.) Grörgei ápr. 26-án verte meg utolszor nyilt csatában az

osztrákokat s máj. 27-én indult ismét azoknak fölkeresésére, tehát Bud^i

ostroma miatt épen egy hónap veszett el a legdrágább idbl. S ezen

egy hónap, mint örökös teher, be van táblázva Görgei lelkére s hadve

zéri nevére. Haynaii könyve ezt mondja: „Azon sztrategiai ballépés,

melyet a magjar liadvczérség Budának tetemes ervel ostromlása által

elkövetett, nagy hasznái-a szolgált az osztrák hadseregnek s néhány heti

idt adott annak, hogy megállapodjék és megersödjék, ugy hogy az

erk sulyegyene már helyre volt állítva, midn a magyar hadseieg Buda
bevétele után jelentékeny erkkel í^zaporodva a V á g nál és G y r nél

megjelent." (F c 1 d z. G. 1). Áruló volt-e Görgei ezen általa elkövetett

lábáért vagy sem, erre mind a nemzetnek mind a történetirónak az ed-

diginél talán nagyobb megfontolással kell felelnie. Mint már láttuk, Görgeit

az vitte Buda alá, hogy c várat, melynek elfoglalását a közvélemény

Magyarország szabaddá tételévei egynek tartotta, rövid id alhtt bevé-

vén, ez által oly népszerségre tegyen szert, hogy az ápr. 14. határoza-

tot és Kossuthot megbuktassa, gyzödelmes hadserege élén .lusztria

határszéléig nyomuljon, s ott mieltt még az oroszok tényleg betörtek

volna, békével kinálja meg a dynasztiát. Görgei bevette a várat, s a

nemzet öröme határtalan volt. A dicsséges vezér az égig magasztalta-

tott. Kossuth L u d V i g h nak a vár bevételérl szóló jelentését ezen

toldalékkal tette közzé : „L e 1 k e s ü 1 j ö n f e 1 a nemzet minden
e r f e s z i t é s r e, h o g y a h a r c z, ni e 1 y még hátra van rö-

vid, s a haza megmentésének in ííve bevégezve legyen!
Z lí d u 1 j a n a k meg a harangok országszerte, hirdes-
sék a magyal- szabadság fegyvereinek gyzelmét
országszerte! Adassék hála Istennek és dicsség a

m a g y a r h a d s e r e g n e k, m e 1 y e t hs tettei a világ l e g-

retenthetetlenebb seregévé avattak fel!" Az ország-

gylés a lelkesedéstl megi'agadtatva egy szívvel lélekkel .szavazá meg a

legnagyobb kitüntetést a sereg vezérének, t. i. az els rend érdemjelt

s az altábornagyi rangot. Ezek után nem tudnánk mit gondolni nemze-

tünk jelleme felöl, ha oly következmények alapján, melyeket elre senki,

s Görgei sem tudott, utólagosan árulásnak kiáltaná ki azon tényt,

melyet egykor.Jag, ilíuí ar.omzeti vitú^sécr dics bizonyitványátönmagaoly

kitör örömmel üdvözölt. A napi események sokak belátását elhouiályositák
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azon idben, s a közvélemény nemegyszer riadt fel örmhangokbau
oly dolgokon, melyeken inkább sírnia lett volna oka. Görgei ez Í7,"al-

mas napokban is egy volt azok közül, kik higgadtan számítottak, ki az
1848. alkotmány visszaállitására gondolt, oly idben, midn az sokak
által már nagy részben legyzött álláspontnak tartaték. Hogy számítá-

sában hiba esett, s a vár nem /og oly gyorsan elesni, mint elre vélte,

azt ö már az osti'om kezdetén belátta, s azért volt Buda alatt oly komor
és elborult, minek okút akkor ncni is .sejté a nagy tömeg ; de csalódá-
sát árulásnak mondani nem lehet, miután .szándéka, hogy t. i, a Föl-

séggel az 1848. törvények alapján kibéküljön s ápr. 14-ét megbuktassa,

utólag sem mondható rosznak s hazeellenesnek. Honárulónak azt lehet

mondani, a ki önz érdekbl hazája javát é.s boldogságát tudva aláássa i

ámde az erkölcsi olvetemültség zen legalsó fokái-a taszitni le a férfit,

ki Buda alatt a haza érdekéért vélt harczolni, kinek gyzedelmes fegy-

verére akkor az egész hon büszke volt s kinek még hibáját is (Buda
alatt) égig magasztalák kortársai, nem tartom a nemzethez méltó dolog-

nak. Görgei nagyot hibázott Buda alatt, mint hibáztak mindazok, kik az

ostromot elrendelték és kivánták, s mint hibáztak sokan egyéb dologban

is, a mint azt utólagosan m e g i t é 1 n i könny : de sem a nemzet-

nek , sem a történetirásnak nincs joga elitélni azokat, kik a jövendt
nem tudva, nevök becsületét ^s élctöket koczkára tették az egész ja-

váért, s nincs joga a számos tévedök közül egyet kiválasztani, s ezt mint

valami erkölcsi szörnyei megbélyegezni, a többieket pedig bocsánatával,

st bizalmával és hálájával megajándékozni. (V. ö, Rüst. H. 34. s

köv. 1. hol a hires katonai iró Budavár osti-omai indokait Görgei lelkü-

letébl fejti ki pártatlan és találó fölfogással;

.

Déva várát K o cl i c fhadnagy várparancsnok, ki azt

150 kiehült emberrel tartá, azon föltétel alatt, hogy az rség
katonai diszben Temesvár ra kisértessék, Forró ezredes-

nek feladja.

Som. 43—4.5. l. Közi. 126. sz. H o n v. 131. .sz. Czetz.
Bems 270. 1. Klap. Nat. II. 217. 1. Köv. E. T. 232. 1.

A pozsonyi gylést 1. m áj. 17. j e gy z.

3Iáj. 28. Punk. Hétf.

Kossuth kormányzó utasitja a hadügyminisztériumot

^a függetlenségi harcz"-ban elesettek neveinek összegyjtésére,

hogy azok valami „nagyszer emlék által ' adathassanak át

az utókornak,

Közi. 12 I. sz. V. ö. m ár c z. 2. j e gy z.

11*



1Ó4

A magyar kormány Klapka tábornokot komáromi
várparancsnoknak s az egyidöre C s a 1 1 ó k ö z ben és a Duna
jobb partján álló 7. és 8. badtest parancsnokának nevezi ki

;

Gr ö r g e i hadügyminiszter pedig Debreczeu ben személye

seu átvesz tárczája vezetését.

Közi. t"20. sz. Górge nem sok kedvet vitt magával tárczája

átvételéhez, inuitán Klapka budai látogatása alkalmával (1. máj. 17.)

oly felk'plezésoket tön eltt.', melyek reá leveröleg hatottak. Klapka

ugyauis debreczen tapasztalásaiból elbeszélte Görgemek, hogy az or-

szág segédeszközei korántsem állanak olyan jó alapon, a mint egyelre

hires/.teltetett. s arra nézve soiil kielégítk, hogy a háborút még egy

félévig erélyesen folytatni lehessen. D u s e h e k nem nyomat pénzt, a

lpor- és .salétromkészlet oly kevés, hogy belle a várakat sem lehet

tökéletesen ellátni, a fegyvergyárak esak kis részét képesek kiállítani azon

fe^yvermennyiségnek, mit a kormány elre igért. Ez alkalommal lep-

lezetlenül kimondá Klapka abbeli szomorú meggyzdését, hogy ha-

zánk megmentése átalában csak a külföld segélye által lehetséges, s erre

csak u<Ty számíthatunk, ha az egyesült orosz-osztrák hadak ellenében

sz végéig fenn tudnók tartani magunkat ; ekkor az ellenség kényszerülne

félbeszakítani s tavaszra halasztani a harczot, mi közben idt nyerhet-

nénk a külföldet részünkre megnyerni. Ezen síkeres ellenállásra azon-

ban már csak annálfogva is kevés a kilátás, mert Kossuth a hadmükö-

dések egységes vezetését minduntalan megzavarja, a mennyiben a had-

ügj'miuíszter elleges tudta nélkül egyes önálló vezérek munkálataira

közvetlen s káros befolyást gyakorol, s ekkép a különben is önfej ség-

hez szokott vezéreket a hadügyminisztérium iránti engedetlenségb en s

azon irányzatukban, hogy az összes hadmüveletekre semmi tekintettel

se legyenek, még inkább megersíti. Átalában Kossuthról s az ápr. 14.

határozatról ez alkalommal igen kemény megrovással nyilatkozók Klap-

ka ö ezen törvény sajátképeni teremtit egyátalában nem tisztességes

kifejezésekben egyenesen ugy tüntette fel, mint olyan embereket, kik a

hon javára még soha semmi áldozatot sem hoztak s kiknek mondhatni

semmi elveszitnivalójuk sincsen." (G ö r g. II. 102— 104. l). Görgei

Klapka tapasztalataínak ezen utóbbi részével meg lehetett elégedve,

mert az csak megkönnyebbítette czélja kivitelét, mely a függetlenség

visszavonatása volt. Azonban ily nagy lépésre hiányzottak benne a nagy

elhatározások. A békepártiak, kiknek fejeivel akkor ismerkedett meg,

midn azok neki Budára a ház máj. 22. határozatát felvitték, a tábor-

nokot mingyárt megérkeztekor értekezletre hívták fel. A képviselk

ohajták, hogy a kérdéses határozat megsemmisíttctése iráut, a hadsereg-

tl származzék az els lépés. (Jörgei ekkor, hogj- üterökre tapintson,

szóba hozza, hogy fegyverrel fogja kényszeríteni a törvényhozó testet

a visszavonásra, de a képviselk Görgei bosszúságára egyez akarattal
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tiltakozának a katonai lázadás ellen. (6 Ö r g. II. 114— 122.1;- A
hadügyminiszter ezután minden további bizalmát elveszitf? a már azeltt

is becsmérlett párt iránt, s ugy látszik nem is tanácskozott többíí velk.

Zárkózott és rejti'lyes modorát megtartotta minisztertársai eltt i.s, kik

egyelre azt sem tudták, min politikája van. Kossuth és .Szemére egyi-

deig mindketten saját emberöknek vélték. Ez utóbbik megválasztatta

a dédesi kerületben képviselnek Görgeit s igyekezett öt megnyerni ma-

gának Kossuth ellen. Görgei ugy tett, mintha nem értené. Kossuth

eleinte messzirl czélozgatott eltte, hogy jmaga óhajtaná kezéhez

venni az összes magyarországi hadak parancsnokságát, majd világosan

Í8 kimondá. Görgei nem ellenkezett. Kossuth ezután fclszólitá, hogy

terjeszszen elébe valakit, a ki a fvezéri botot vigye. Göi-gei ekkor

nem t, hanem Klapkát nevezé meg, a mi természetesen nem tetszék

Kossuthnak. Végre a kormányzó belátván, hogy Görgeivel semmire

seui boldogulhat s hogy ez ravaszságban mindnyájuk eszén túljár, ki-

jelentette eltte, hogy jobb volna ha tárczáját másra bizná, maga pedig

a hadsereghez menne, hol a fvezérre nagy szükség van. Görgei ekkép

8 — 10 napi hadügyminisztereskedés után ott hagyta miniszteri irodáját

8 a táborba indult.

Máj. 30. Szerda.

A képviselház Palóczy Lcászló indítványára az

országkormányzó fizetését 200 ezer ezüst forintban állapítja

meg s a minisztériumnak meghagyja, hogy annak lakásáról ,,a

nemzet méltóságához képest" gondoskodjék.

Közi. 119. sz. Ezen akkori idben (midn a nádor évi t. dija

is 200 ezer firt. volt) túlságosan nagy fizetés elvállalásaért Sz e m e re

megrótta Kossuthot.

Ferencz-József császár S c h ö n b r u n n ban kelt

rendelete szerint H a y n a u Gyula táborszernagyot a nov. 6. és

dec/-. 2. nyilatkozmányok értelmében a magyarhoni és erdélyi

összes csapatok fparancsnokának nevezi ki a polgári kormányt

is reá bízván, ki iránt a lakosok s mindennem hatóságok föl-

tétlen engedelmességre köt^íleztetnek.

A rend, S am m 1. 95. 1. Az öreg Welden a folytonos tevékenység

miatt testi lelki erejét túlfeszítve érezvén, más fell az oroszok haloga-

tásai miatt is bosszankodván, maga kérte fólmeutetését s ajánlotta ma-

ga helyett Haynaut. Ez utóbbik máj. 22-én már P o z s o n y ban volt

8 kineveztetése után újból rendezé fseregét, melynek ereje, P a n u t i-
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11 e t (11,938 ember s 48 úgyu), a betegeket és egyéb szolgálaton kí-

vülieket ncjQ száuiitva 70,633 ember és 288 ágyú volt. (Görgei fsere-

gében volt oz illben 1)2,6 40 ember).

3Iáj. 31. Csütörtök.

A k é p V i b e 1 ö h á z a nemzetgylés és kormány további

székhelyéül Buda-Pestet tzi ki s a maga üléseit Szemé-
re Bertalan indítványára jul. 2-ig elnapolja. Utolsó ülés

D e b r e c z en ben.

K ö z 1. 1 2 1. sz. F ü g g. 111. 1 1 3. 1. A képviselk közül rég nem látott

családi körükbe oly sokan távoztak el s az együtt lévk oly ersen kí-

vánkoztak haza, hogy az ülések fölfüggesztése közkivánat volt. Görgeit

c dolog, mint a mely terveiben hátraveté, kellemetlenül érinté, a Pest
re költözésben pedig csak Kossuth hiúságát látta , ki egy diadalmenetben

akarta magát bemutatni az országnak.

Jancu, Axeutc és Moga román fnökök M a r o s-

P r t u s, T ö V i s és B o r b á n d n á 1 a gyulaiehérvárat ostrom-

ló maroknyi sereget reggeli 5. órakor egy.szerre három oldalról

rohanják meg A honvédek azon])an bátran törnek a fegyel-

mezetl n tömegre, mely miután belle mintegy 127 halva ma-

radt, rémült futásban vonul vissza a hegyek közé. Veszteségünk

3 halott s 8 sebesült.

Honv. 13 4. 137. 141. sz. Kem. Nagy-Eny. 249. 1. — A
„F e 1 d z u g" .s utána R ü s t o \v (II. 81. l.) a napot hibásan máj. 30.

teszi.

Juii. 1. Pént.

V é c s e y zárlatparaucsnok A r a d v á r a t föltétlen hódo-

latra szólítja. A várbeli haditanács a hozzá átküldött hírlapok-

ból meggyzdvén az osztrák sereg megverettetéseirl s Temes-

vár formaszerü ostromoltatásáról, kinyilatkoztatja, hogy föl

tétlenül nem adja meg magát.

Fe Idz. 240. 1. V. ö. á p r, 27.
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Jun. 2. Szombtat.

K o s s u t h kormányzó Debreezeu ben közhírré téteti,

hogy intézkedik egy Buda-Pesten létesitendo nagyszer

rokkantak-húzáról, mely ,.az angol hajóssereg vagy a párisi

rokkantak -palotájával vetélkedhessek." továbbá intézkedik, a

Margitszigetnek népkertté leendíJ átalakításáról, s végre Pest

keleti oldalának egy nagy csatornával körülvétetéséröl, mely a

varos diszét, cröditését s-a mennyiben kikötök, rakhelyek és

hajógyárak alkalmazását is igénybe venné, kereskedelmi fontos-

ságát emelje. V. ö. nov. 19.

Közi. 121. vagyis jun. 2. sz.

Juu. 3. Vas.

Szövetségkötés Velenczével. Bratich Jánoé

mint a magyar kormány képviselje és P a s i n i Lajos mint a

velenczei köztársaság megbízottja A n c o n a ban szerödést irnak

alá, melyben Magyarország és Velencze közt véd- és

daezszövetség köttetik, ily féltételek alatt : A közös ellenséggel

a szerzd felek egyike sem köt békét a másik hozzájárulása

nélkül. A szövetkez felek szárazon és vizeii egymást segélve

és összhangzólag mködnek. Velencze segíti Magyarországot

egy tengeri hader felállításában, melynek fölfegyvérzése Ma-

gyarország költségén történik. Mihelyt a körülmények enge-

dik, Magyarország egy hatalmas diversiot teend az A d r i a ten-

ger felé, miben t Velencze minden tengeri és szárazi erejével

támogatandja. Az Olaszországban elszórt magyar katonák

Velenczében a köztársaság költségén magyar légióvá alakittat-

nak s szükség esetén Velencze által a magyar tengerpartra szál-

líttatnak. Velencze a magyar kormány által szállítandó fegy-

vereknek rakhelyet nyújt, hogy azokat kell idben a magyar

tengerpartra lehessen szállítani. Magyarors7-ág méltányolván

Veleuczének a szabadság ügyéérc tett áldozatait, hadisegélyül

lehetleg rövid id alatt bizonyos pénzösszeget fog küldeni, s e

segély a háború végéig idrl idre ismételtetni fog.
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Függ. II, 574. 575. 1. Kossuth ápr. 20-án nevezte ki B r a t i-

c h o t Turinba és Velenczébe az ország ügynökéül. A kinevezés Tu-

rinra nézve már elkésett, a mennyiben márez. 23-án a novarai esata

megesett, s ápr, 18-án az uj király békére lépett az osztrákokkal. Az
ügynök Volenczébe sem juthatott el, a város ostromzár alatt lévén. M a-

u i n, a köztársaság elnöke jun. 26-án levélben is tudósitá Kossuthot,

hogv a szövetségkötést a korinánytauáos örömmel t'ugadta ,
annak

mielbbi érvényesítését várja, s hdgy a köztársaság liaili és pénzügyi

állapotát tudassa, Tomasoljar személyében követet is küld hozzá.

Egyébbiránt a szövetséget a szerencsétlen hadi e.semények miatt foga-

natosítani nem lehetett. Velencze és Magyarország tökéletesen cl let-

tek zárva egymástól, s késbb hirt sem kaptak egymás dolgairól.

V é c s e y tábornok A r a d v á r örségét, az rség vitéz

magatartását tekintetbe vévén^ tisztességes föltételek mellett

szólítja önmegadásra. Az ürség kivánja, hogy kebelébl, a ma-

gyarok diadaláról leend közvetlen meggyözdhetés végett,

két tiszt indulhasson útnak, kiknek egyike a bécsi udvarhoz

menjen további rendeletekért az rség számára. Mely kívánatba

az ostromlók másnap beleegyeznek, azon kikötéssel, hogy a pesti

kormányon álland a Fölséghez törekv követnek utat engednie.

F e 1 d z. 250. 1- A jun. 4. tanácskozmányban, melybe a mieink

az rség néhány tagját meghitták, az is megállapíttatik, hogy a vár-

beliek T e m e s v á r ra is küldjenek egy embert, ki az ottani állapotok-

ról hirt hozzon. Jun. 12-éu és 19-én visszatértek az rség követei s

ekkor fegyverszünet köttetett. L. t o v. J u n, 27.

A X e n t e praefect 1500 f/'myi serege a N a g y - A g h ról

Z a 1 a t h n a felé törekv K o v ács Ignácz rnagyot f egy zász-

lóalj) Közép-Almás nál körülfogja s megtámadja. A székely

honvédek azonban sortüzet adnak s aztán, rohammal szétkergetve

az oláhokat, tovább folytatják meuetöket.

H n V. 146. sz. E csapat, mely az oláhok ellen volt küldve, más-

nap Zalathuára elérkezik, de onnan, bekerittetéstöl tartva, néhány nap

muIva ismét fölkerekedik s az oláhokat Magyar I g e n i g zve e

helyet jun. 7-én megszállja. Innen élelemszerzés végett a környékbe

egy század küldetett ki, mely jun. 7. vagy 8-án Királypataká nál

és Krakkónál ismételt izben diadalmasan csatározott s 150 db. mar-

hát elhajtott. V. ö. j u n. 1 1. j e g y z.
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Jun. 4. Hétf.

P e r c z e 1 Mór tábornok H a r t li e b altábornagy ostrom-

seregére hajnali 2. órakor P é t e r v á r a d ból K a m e n i c z és

B u k o V i c z felé k i r o n t á s-t intéz. A mieink eleintén tetemes

vérontással elfoglalják a Karakacs- köröndöt s majd a V e-

z i r a z hegyeu lev eröditményekbül is kiverik az ellenséget,

azonban késbb, a segélycsapatokat nyert zárlattól oldalt és

hátban szorongattatván, visszahúzódni kényszerülnek. Veszte-

séglink 60 halott és 300 sebesült, az osztrákoké 85 halott és

173 sebesült.

Fe Idz. 220. 1. R ü s t. 11. 87. 1. V. ö. K ö z 1. 133. fz. Szil.

F. Férf. 52. 1. Az ostiomsereg ez idben állott a Mamula és Hallavanya

ezredesek dandáraikból, összesen 10 zászlóalj 1 lovasszázad és 51 ágyú.

Az utóbbi dandár a fentebbi harczban szétveretvén, ezután a Puffi;r

dandárával váltatott fel.

A Fölség Schönbrunn ban kéziratot intéz G e r i n-

ger Károlyhoz, melyben öt „teljhatalmú császári biztos" min-
ségében H a y n a u fvezér oldala mellé Magyaror.?zág
polgári kormánya élére rendeli.

A Schwarzenberg által ellenjegyzett kézirat Summl.
9G. 1.

Paskevics orosz tábornagy fvezér Varsó ból kiált-

ványt intéz Magyarország lakóihoz. E szerint az ország

„törvényes királya igénybe vévén" a czár segélyét, az pa-

rancsnoksága alá helyezett csapatok egyesültek az osztrákok-

kal a törvényes rend helyreállitása végett. „A lázadás vezeti,

kik körül rögtön minden országbeli kalandorok csoportosultak,

a ti boldogtalan elvakulástokat saját személyes czéljaikra zsák-

mányolják ki. Gonosz fondorlataikkal eskütörésre ragadtak

benneteket." A czár nevében felszólitatnak a lakosok, hogy

„büntetésre méltó tévelygésökböl térjenek meg, s a becsület,

hség és köteiesség ösvényére forduljanak vissza. Az orosz se-

reg nem mint ellenség lép földetekre, királytok hivására nyo-

mul be. Ha ellenségkép fogadjátok, ezen vakmerségtek követ-

kezményeit érezni fogjátok."
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A kiáltv. Siimml. 94. 1. és F r e y-iiál 111. 109. 1. (hibás kelt).

V. ö. li ü .s t. II. 7 6. 1. A Magyarország ellen rendelt összes orosz erö

volt u Kárpáthoknál 166 '» zászlóalj, 165 lovasszázad, 512 ágyú,

184,152 ember. Erdélyben 28 zászlóalj, 34 lovasszázad, 56 ágyú,

28,636 ember; összesen 194' /« zászlóalj, 199 lovasszázad, 568 ágyú,

212,788 ember. (A B e r. Iiiv. adatai nyoniáuy, hol a karpátlii had-

seregre nézve ezen összeg van kitéve 168 zászlóalj, 190 lovasszázad,

528 ágyú, 162,951 ember, mely számok azonban, ha az egyes tételek

összeadatuak hibásoknak bizonyulnak).

Juii. 5. Kedd.

Kossuth koniKiiiyzó^ és a kormány, fényes bevonulásu-

kat tartják B u d a - P e s t r e, hol roppant közönségtl nagy

lelkesedéssel és sok ünnepélyességgel fogadtatnak. Kossuth
családjával együtt ül be a számára kirendelt díszkocsiba s estére

az összelövöldözött város kivilágittatásában gyönyörködik.

Közi. 124. sz. Függ. III. 116. 1. L e v. I. 30.11. 104. 105.1.

Szil. F. Tört. 384. 1. F. Férf. 218. 1. Ko.ssuth és társai jun. 4-éu

indultak el Debreczenböl s a kormányzót D u s e h e k, Horváth és

S z e m e r e miniszterek kisérték diadalutjában, kik azonban Pesten,
midn észrevették hogy a kormányzó családját beleültetvén a díszkocsiba

családivá akarja tenni a nemzeti ünnepélyt, láttatlanná tették magokat.

Nem kevesebb gáncs éri Kossuth hiúságát, a miért a kivilágítást, mely

utoljára sem történt meg kravall nélkül, megengedte.

H a y u a 11 cs. fvezér, b. M e d n y á n s z k y László r-
nagyot és G r u b c r Fülöp hadnagyot, mint a kik L i p ó t v á r

feladásának (1. febr. 2.) cllenmondíak s ez alkalommal hadi

fogságba estek, éjjeli 2. órakor Pozsonyban felakasztatja.

Közi. 137, 144. sz. liesp. 5. sz. G ö r g. II. 132. 1. A két

fogolyra a halálos itélet mindjárt a vár feladása után kimondatott

(Ordódy csak 3 évi" börtönt kapott), azonban sem Windisch-Gratz

sem az emberséges Welden nem hajtották végre az Ítéletet. Haynau, a

bresciai hös, mingyárt kezdetben ily szörny tett által akarta bemutatni ma-

gát hazánknak. Mednyánszky eltt jun. 4-én felolvastatván az itélet, ebbl
megnyugvással értette, hogy Komárom el nem foglalhatása egyedül neki

tulajdoníttatik, minthogy Simunich az ö ellenszegülése miatt volt

kénytelen 4 hetet késni Lipótvárnál, mialatt Komárom ellen sikeresen

mködhetett volna. E kivégeztetések Görgei szerint „az Ausztria elleni

gylöletet" tetpontra fejlesztették. „En^ úgymond a magyar vezér
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„még ápr. 14-kc clött Wiudisch-Gvatzhez intézett iratomban azzal a

fenyegetödzéssel éltem, hogy mindenik magyar hadifogoly tisztért három

osztrák fog feláldoztatni. Most Kossuth a nemzet, Klapka a had-

sereg nevében kívánták tölcm, hogy fenyegetésemet hajtsam végre.'"

Görgci azonban az Ausztriával tervelt egyezkedés útját megnehezíteni

nem akarván, bár Mednyánszky személyes barátai közé tartozott, nem

engedett a sürgetésnek.

Juii. 6. Szerda.

Országos böjt, melyet a kormány H o r v á t h minisz-

ter ajánlatára az orosz betörés veszedelmének elhárittatása vé-

gett mindenik vallás felekezezet által megtartatni rendelt. V. ö.

m áj. 18.

Közi. 111. sz. Bármily szép vonás legyen is a vallásosság egy

kormány rendeleteiben, mindig oly módon kell annak nyilatkoznia,

hogy belle a csüggeteg kedély bátoi-ságot merítsen, a külön hitek meg-

gyzdése pedig sérelmet ne szenvedjen. A kormány böjtje ezen kel-

lékek hiával volt. A böjt s a többi egyházias intézkedések elrendelé-

sében azon vallomást tette a kormány, hogy a muszka ellen saját ereje

többé nem elég, hogy, Görgei szerint „az orosz olyan, mint a dögvész

és az ínség, kinek az ellenszegülés és a fegyver nem árt.'* A forradalmi

naivokban a szenvedélyek felizgatására, a kétségbeesés vak elszántságá-

nak felköltésére törekedtek kormányférfiaink . és erre akkar szükség

volt, de alkalmas eszközök voltak-e en-e a böjt és az imádkozások,

melyek egyenesen az ellenkezt t. i. a higgadt reflektálást, komoly

magábaszállást és önmegadást idézik el. Másik hibája volt c kormányi

rendelkezésnek, hogy a zsidós böjtöltetés, a protestánsok lelkiismeret-

ben meggyzdésén, kik a böjt valláserkölcsi értékét semmisnek tart-

ják, az 1848 : 20-beu kimondott „tökéletes egyenlség és viszo-

nyosság" daczára nyilt eröszakot követett el. — A kormány sokkal

helyesebben cselekedett volna, hogy midn a népet a mennyei segít-

ségre utalá, a helyett idegében minden védelmi ert kifejt, s az or-

szágot a valódi veszélylyel minden nagyítás nélkül megismerteti.

Nem sokára maga is észrevette, hogy intézkedései következtében, —
míg t. i, a vallás szolgái „az irtóztató veszedelem ellen" imád-

koznak, a harangokat zúgatják és bjtöltetnek, — a nép szivét

egészen rémületbe ejtette, s ekkor azon másik szintén hibás fogás véte-

tett el, hogy az eddigi tudósításokkal homlok egyenest ellenkezleg a

„Közlöny" és valamennyi lapok azt híresztelték, hogy az orosz betörés

elmarad, minden ide vonatkozó hir csak mese és ámítás, az eddig el-

fogott muszkák nem egyebek, mint orosz ruhába bujtatott osztrákok és

tótok stb. Azonban e helytelen ámítás által, mely egész június végéig
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tartott, nemcsak a kormány hitele rendült meg a közvélemény szemé-

ben, midn a muszkák sakugyan betörtek, hanem egyszersmind köz-

vetve azon meggyzdés is átalánoa lön, hogy a kormánynak sem ön-

magához sem a néphez nincs többé annyi bizalma sem. hogy a fenye-

get veszélyt szintén hovallaiii merje.

Juii. 7. Csüt.

Kátyi ütközet. Pe rezei Mór tábornok (13 zászló-

alj, 14 lovasszázad és mintegy 30 ágyú) J e 1 lac ió bánt (25

zászlóalj, 30 lovasszázad és 129 ágyú) a titteli fónsíkra

visszanyomni, s támadását megelzni törekedvén, középbadával

(G á 1 osztálya) reggel i 4. óra tájon a k á t y i erdség ellen in-

dul s ott ers ágyútzzel támad. ( > 1 1 i n g e r tábornok ekkor

az osztrák középrl lovasdandárának zömét {l'J század) indítja

az erd szöglete felé, oly czélból, hogy Perczel balra mozduló

gyalogságát és lovasesapatát minden oldalról megrohanja,

ezenkívül C s u r o g h félé álló balszárnyunk ellen F e j é r v á r y
vezérrnagy indul. Kát}' eltt elhelyezett jobbszárnyunkra

pedig Z a s t a w n í k o V i c rnagy tör ágyukkal és lovasokkal.

Perczel csapatai az erdíi körül az ellenséges lovasság ers tá-

madását ki nem bírhatván, mihamar megszaladnak. Ottinger

a R ó m a i s á n c z i g, s bár innen a lovasokra nézve alkalmas

átjárások hiányzottak, ezentúl is veri üldözve a honvédeket, kik

közül a 8. zászlóalj s egy zászlóalj T u r s z k y bekerittetvén,

nagy részt levagdaltatik. Összes veszteségünk 1500 ember; több

mint 500 hallotunk és 230 sebesültünk marad a Jellacic kezében,

sokan pedig gyalogjaink közül szétfutva elszélednek. Az osztrá-

kok vesztesége 2 halott s 12 sebesült.

F c 1 d z. 223. 224. 1. (hol P e r c z o l hiv. jelentése is). Magj'ar

lapok e vereségrl egyidejleg semmit seui közöltek. A bán május vé-

gétl j un. 4-ig szállíttatta át Tittelre csapatait S z a 1 á n k e m é n-nél

s összes hadereje ekkor, a péterváradi ostromsereget és K n i c a n i ii t

is ide értve, 41 ','3 zászlóalj, 35 '/^ lovasszázad, és 188 ágyu. Perczel

a szenvedett veszteség után nehogy U j - V i d é k e n rekedjen, P e l r o

V á c z o u át a F e r e n c z e s a t r n a túlsó oldalára húzódik s a b e-

cse-zombor-bezdáni vonalon helyezkedik el.



173

Jun. 8. Pént.

S a 8 8 tábornok kozákjai (32 lovasszázad) A 1 8 ó-K u b i n-

ba érkeznek.

K o z 1. 135. sz. Az orosz hiv. tudósítás B e r. I. 14. 1.) azt

inonclja. hog}" Sass egyik osztálya jiiii. 7-én az Árva folyó mentén

,Kn gt-ni"' (?) falu mellett összecsapott a magyarokkal, kik a hidat

fölégetni akarták. Sass Alsó-Kubinban paranc.=50t adott ki, hogv minden

18 — 40 éves férfi jelenjék meg táV»orában, hogy ott a királynak h-
séget esküdjék s ha fegyverfogható, bosoroztassék. Resp. 4. sz.).

Ettl kezdve az egész országban szokássá vált, hogy az oro.'ítok kö-

zelgetésekor a katonáknak alkalmas fiatal emberek szülföldökrl el-

bujdostak, nehogy besoroztassanak, s vitték magokkal mindenüvé a

ragadós félénkségét.

Jun. 9. Szombat.

Sempthei ütközet. Aíáriássy ezredes (5 zászlóalj,

8 lovasszázad és 1 7 ágyú Nagy-Sándor hadtestébl) W o h 1-

gemuth tábornok elvédét íS zászlóalj, 2 lovasszázad és 9

ágyú") megtámadván Patán állodásából kiveri és S e m p t h é-

nél a Vághidon átkergeti. Szereden azonban a Per in-

dandár fogja fel a futókat s Máriássy elönvomulását és a hid

elrontása* ágyulövéseivel d. e. 9. órakor meggátolja. A kölcsö-

nös ágyúzás d. u. 3. óráig tart, midn Máriássy Patára vissza-

húzódik. Egyidelileg B ó b i e h hadosztálya és Horváth
portyázócsapata is intéznek támadást a Vág mentében Galgócz

felé. Veszteségünk 2 halott s 7 sebesült, az osztrákoké 1 halott

8 1 sebesült.

Feldz. 44. I.

C s a n á d y rnagy mintegy 4 ezer fnyi oláh tábortól

reggeli 5. órakor H a 1 m á g y nál Z a r á n d megyében megtá-

madtatván 3 órai harcz után ellenségeit szétkergeti s közülök

mintegy 100-at elejt. Veszteségünk 6 sebesült.

Resp. "2 4. 3z. Czetz Bem's 308. 1. Közi. 135. sz. i^máj. 9).

Kszeg re anádorhuszárok egy százada (1 Í4 em-

ber) érkezik, mely midn Fels-Ausztrián keresztül mel-
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lékutakon Olaszországba szállittaték, titkon összebeszélve el-

hagyta osztrák kísérit s hazája védelmére megszökött.

F r e y UI. 88— 90. 1. V. ö. R e s p. 2. sz. A szökést négy század

kísérletté meg, azonban a többiek menekvésök közben B r u c k nál kö-

rülfogatváu kétségbeesett védelem közben részint leszabdaltattak, részint

elfogattak. „A foglyok" így beszéli Frey „mindnyáján lefcgyvcreztet-

vén haditörvényszék elibe állíttattak. A haditörvényszék Ítélete meg-

tizedel ésre szólott. Tíz ember jelöltetett ki a halálra, azonban a kor-

mányzó a büntetést oda szelídíté, hogy a tíz hiizzon sorsot életére ; 3

fekete soi's jelenté a halált ... A foglyok halvány ábrázattal mindnyá-

jan egy ^teremben voltak : egy-egy könycsepp gördült le a torzonborz

bajuszokra ; a tíz sorsot húzott s három kihúzta a fekete sorsot, mely a

halált jelenté. Ezeket levezették az udvarba. Nem sokára hármas kiál-

tás hallatszott: „Éljen Magyarország!" s erre három lövés csattant el.

A foglyok egymásra néztek fájdalommal, dühvel és megindulással s a

jelenlév tisztek bosszúságára esküre emelték kezeiket és mennydörögve

kiáltották: „Éljen a szabadság!" A Kszegen átvonult huszárok érke-

zése felöl K m c t y juu. 1 1-röl tudósítja Kossuthot. (H o n v

147. sz). A nádorhuszárok közül Virág Gida és llollán Hugó f-

hadnagyok vezetése alatt már okt. 2y-én is érkeztek 154-en S z a k o 1-

c z á ra, kik Csehország ból folytonos üldöztetés közt szöktek meg.

^Közl. 1848. UG. sz).

Juu. 11 Hétf.

Támadás Ujvidékelleu. Jellacic bán a város

elfoglalása s a P é t e r - V á r a d ra vezet hid szétrombolása

végett az újvidéki földerditméuyekct három oszlopban támadja

meg. A p i r s i és k 1 s z a t s i útfeleken lév sánczolatokat

Budisavlievicés Draskovic dandáraik éjjeli 1 ] '

.^ óra-

kor megrohanván mondhatni ellenállás nélkül elfoglalják. Az

ellenség ekkor a hidf közelibe nyomul el, honnan azonban a

magyar ágyuk gyilkos tüzétl visszahátrálni s a házak mögé

húzódni kényszerülnek. Ez alatt F u t a k ról G r a m m o n t dan-

dára is megszállja a várost. Hajnalban a várbeli ágyuk még

nagyobb hatást fejtenek ki. A város minden ponton lángba bo

rul, s az osztrákok, kik már roppant sarczot (40 ezer adag

kenyér, 20 ezer mázsa széna, 20 ezer mér zab, ezer akó bor,

500 akó pálinka és 150 ezer pfrt.) vetettek a lakosságra, a há-

zak közül kivonulni kénytelenek. Egy idejüleg a Duna jobb
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paitjáról is tétetnek cseltámadások a vár ellen. Veszteségünk

2 halott, az osztrákoké 6 halott és 39 sebesült.

F c 1 d z. 230— 233. 1. Re s p. 2. az. J « 1 1 a c i c, minden józan

üzántás nélkül az öt jellemz ábrándos szeszélybl tette e támadást s

kónyezerité a várat arra, liogy egy népes és vagyonos várost, melynek

föle magyarellenes érzelm volt 's melynek jóléte az osztrák sereg élel-

mezhetésc szempontjából is igen kívánatos vala, halomra lövessen. Ezen

hadjáiata után a táborában kiütött kholerától és váltóláztól szorongat-

tatva, miután az elpusztított vidéken különben sem tarthatta volna fel

magát, ;i P e r e n ez c s a t o r n a mellé húzódik el s ott átengedi ma-

gát a kényelmes várakozásnak.

V é c s e y tábornok TemesvárataMihala, József-

és G vár váró s felöl ersen ágyuztatja. A lövetés némi félbe-

szakítással 8 nap és 8 éjen át folyvást tart.

.
Féld z. 37 7. 1.

Jancu praefect mintegy 10 ezer fnyi oláh tábora a

B r á íl ról érkez Kemény Farkas ezredes maroknyi seregét

(mintegy 5 század gyalog) d. ii. A b r u d - B á n y á n megtá-

madja. Kemény két órai szm'ouyharczban szétveri é.s Topán-
falvára zi támadóit. Veszteségünk 1 sebesült, az oláhoké

„sok-' halott.

Honv. 147. sz. (Kemény hiv. jelentése, mely nagyon felüle-

tes). Czetz Bem's 313. 1. V. ö. K ü v. E. T. 230.1. Kemény
Nagy-Eny. 250. 1.— Kemény Farkast a havasi olálu)k szétverésére Bem
jun. 3-áu küldötte Déva ról. egyideülcg indult S t e i n ostromseregc-

böl Kovács rnagy Zalathná ra, hogy a dévaiak elöuyomulását

megkönnyítse (V. ö> jun. 3). Kemény jun. 6-án B r á d o t szállja meg
és dúlja fel, 8-án B u c s e s d nél áthatol a hegyszoroson s végre t"'-

mérdek veszödséggel jut Abrud-Bányára, i- iuián a hegyszorosokat eltor-

laszolva találta s az ellen folyvást nyugtalanítá.

Teleki László magyar követ Parisban a franczia

külügyminiszternek emlékiratot nyiijt be, melyben kifejti, hogy

hazánk önálló és független orsz;ig, hogy az uralkodóház a

nemzetünk irányában való köteh zcttsrgcit megszegte, hogy mi

a polgárisodás bástyája vagyunk keleten, s hogy mindezen

okoknál fogva, ne trje el Fiancziuors/.i'ig az oroszoknak hazánk-

ba való betörését.
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Frey III. 114-1 16, 1. diol r.z emlékirat töredéke ia). Telekit

még Batthyány küldte Parisba, miután a franczia köztársaság kor-

mánjBnkuak maga adá értésére, hogy oliajtana l'árisbaii magyar követet,

részérl is hajlandónak nyilatkozván képviseljét I'..-Pestre elküldeni.

De inirc Teleki rendeltetése helyére érkezett, ott már anyira megváltoz-

tak a körülmények, hogy t h franczia kormány el sem isnieré, habár

magán utón biztatásokkal kecsegtcté. Teleki már októberben ia in-

tézett egy jegyzéket hazánk ügyében a franezia kormányhoz. Máj. '22-én

benyujtá ennek a függetlenségi nyilatkozatot is. iHövebben Függ. II.

50- .570. III. 49— 61. 1. utóbbik helyen a franezia nemzeti gylés
medd tárgyalása máj. 12-rl az orosz beavatkozás felöli. — A R e s-

publika 2. és 3. számaiba egy közlemény van bevezetve c szavak-

kal: ^Mieltt még a uiuszka iuterventio tény volt, Teleki következ

emlékiratot nyújtott be .) franezia kormányhoz*^ Ez volt-e a fentebb

megjegyzett alkalommal benyújtott irat vagy más , nem tudjuk el-

dönteni. Mi, ha a Respubliea ,. emlékiratát" magát kellene tekinte-

nünk, hajlandóbbak volnánk azt inkább az olvasóközönség kapaezitálá-

sára, mint diplomaták számára készített irataiak vélelmezni, s nudlettünk

bizonyitni látszanék az, hogy a Respublica „Emlékirata'" els részét

képezi ezen munkának : ,, Die russische Intervention nt»bst diplomati-

sehen .-Vetenstücktin. Von Gráf Lad. Teleki. Originál Ausg. für

Deutsehland. Hamburg. 1849.'' — hol egy_ szóval sem mondatik,

hogy a röpirat els része a franezia kormánynak benyújtott emlékirat

volna.

Juii. 13. Szerd.

Csornai ütközet. K m e t y ezredes 1 1 1 i c li t r i t z al-

ezredes lovasait a C s o r n á n elkiilönzíitten álló W y s s tábor-

nol: (4 zászlóalj, 2 lovasszázad és 12 ágyú) hátban leend meg-

támadása végett F arad felé rendeli; raaga pedig személyesen

S z í 1 1 - S á r k á n y telöl P o n g r á c z alezredes gyalogosztálya

élén indul az ellenség meglépésére. Reggeli . órakor Wyss min-

den felöl bekerittetvén e két hadoszlop által egyszerre megtá-

madtatik. Három óra hosszat védi magát az ellenséges dandár,

midn Kmety szuronyainak tovább ellent nem állhatván B ö-

Sárkány felé hátrálni kezd, miközben maga Wyss is elesik.

Veszteségünk 1 1 1 ember holtakl)an és sebesültekben, az osztrá-

koké .05 halott, 78 sebesült és 125 hiányzó. p]gy ideüleg e tá-

madással Klapka tábornok P ö 1 1 e n b e r g ezredessel G y ö r-

böl Ottevény felé tétet cseltámadásí, Z a m b e 1 1 y ezredes

pedig K ó n y nál kergeti el a császáriakat.
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K 1 ;i p. Mem. (JG. Cl. I. Keld /. K ö z I. 1 32. I .i7. .>z. H <• s p.

i. ^/ F r ( V ni. 117. I. (M'óvgv'í liiv. tudósítása). L (í v. I. 210. 1.

GTufr. II. 147. 1. Szil. F. 'IMvt. :]8(',. 1. Vas. U j s. 1861. 27. ^7.. —
K liiircz -iitán il u y ii <'i ii bossznl)ól föl(^g(íti í'.s (dpusztitjii Jíö-.Sáikáuyt.

mivel ! l'alii lakosai futó katonái iránt nem mutattak barátságo.s érzcl-

irnkci Bi')- Sárkány fölégett'sí't u cs. fövczZ-r egyik gyri kiáltványában

ll. c. !{ (• s )). l<i. 8z. ós F r « y n:',! Hl. 127. I.j „int pt-ldanl" maga
t("</.i közzc'.

K c 111 é 11 y Faikasj e/.rede.s maroknyi seregét A x »• ii t e és

J a 11 c II praeíectek A I) r u d - B á ii y a és Topánfalva közt

mintegy l<i ezernyi oláhval rohanják meg. Kemény, miután lö-

vegcinek a havasok közt semmi hasznát sem veheti, szurouy-

uyal togadja s kergeti szét a három oidah-ól elnyomult ellen-

séget, mely ruháját és tarisznyáit szét.szórva futásnak ered.

\'eszteségiiiik 4 hahttt. az <dáhokuál számos halott.

H o n V. 147. .sz. S o m. 'ü
. 1. Flözö nap az oláhok Kemény éle-

lem-s^áhitniáiiyát i38 .szekér keuycr és 2 szekér szalonna) B u c s e s d-

nél elfogták .s a kíséretben lév lionvédek közül l-öt leöltek. Juu. 14-éu

Kemi'ny alkudo/.áshoz folyamodik: liiáha. V. i). j u n. JJ.

Peleki Miklós fhadnagy ujoucz vadász-százada K i s-

Bányát T o r d a megyében, az oláh fölkelk egyik fészkét

ostrommal beveszi s fölégeti. A oláhok vesztesége 5 halott s 2

-ebe.siilt, a székelyeké soninii.

II o n V. 1 4t). 14 7. s^.

Juu. 14. Csütörtök.

Ali k 1 ó s ezár Z m y g r o d o n, G a 1 1 i c z i á bau, ossz

pontosított hadain szemlét tart, s majd aKarpáthok magas-
latain Magyarország határáig (Gr ab falu) kiséri el s olt meg-
áldja katonáit (jun. 18-án), aztán pedig Varsó felé haza indul.

lí e r. 1. 1 (). 1. — Rudi g e r jun. 15-én N e u m a r k ról érkezve,

O-Falunál lép magyar fidre. (V. ö. Közi. 135. és R e s p, 2. sz.

hol egy hivatalos tudósítás van, mely mondja, hogy Ó-F a 1 n ban egy
80U fnyi kozákcsapaí jun. l5-én meglepi az ujouczozó bizottságot,

azonban a szepesi querillak és népfölkelk pár órai tüzelés i,tán vissza-

verik a muszkákat). K üp r í an o f f és C s e o d a é f f ellenben jun. 17 -éu

jutnak Sárosba, 18-án a fhad már átalában honunk földén.

Sicremli:!. jlogjaror. Krónikája. II. 1 O
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Szekulics ezreiies (5 zászlóalj, 8 lovasszázad és 18

ágyú) G u 1 1 á ról elnyomulván üerschatta ezredes osztrák-

jait (1 zászlóalj ) d. e. 11. órakor V á s á r u t o n megrohanja s

egy órai ellenállás utáu Kürt re veri. Veszteségünk 9 ember

holtakban és sebesültekben, az ellenségé 3 halott s 15 sebesült.

Feldz. 46. I. E támadás czélja \olt az Aszód és Sereg-
A k í> 1 k..,ti hidverétft áK.;ázni.

Juii. 15. Péut.

A magyar kormány Görgei hadügyminiszter elöterjesz

tésére Per ez el Mór tábornoktól az alvidéki hudvezéiséget

elvévén. ezt V e 1 1 e r altábornagyra bizza, kinek elöbbiket is alá-

rendeli. V. ö. ápr. 28.

Közi. 145. sz. Kiist. li. 52.1. V. ö. Mész. 107. 1. map
nélküli. Per. zcl, khick letételo már jun. 7-éu elhatározva volt, bár az

általa elkövetett hibák kézzelfoghatók voltak, egy szenvedélytl viharzó

levélben telel az elmozdittatásra. (E levél S z i l.-nál F. Férf. 49— 53. 1.

melynek alaphangulata megértésére szükség tudni azt a mi L <" v. 1.

144. 1. Írva van). Vetter megérkeztéig ideiglenesen Tóth Ágoston

vette kezébe a vezéri botot. (A hadsereg alkatrészei ezen idben
Feldz. 228. 1). V. ö. jun. '25.

.} e g y z.

Horváth vallásmiuiszter a magyar kath. egyház összes

(egyházi és világi) képviselinek ez évi aug. 20-ra P e s t re

közgylést hirdet, melynek feladata Icend, az „egyháznak ;i

szabadság alapjáui ujjászülése'' s az autonómia visszanyerése ugy

az álladalom irányában, mint a belkormányzat tekintetében.

V. ö. j u n. ov.

K ó z 1. 135. sz. A kiadvány még R e s p. 'J-. sz. A reform

szük.ségét igen érdekesen és bölcsen irja le a Függ. Harcz.
(III. 123— 130. I.) kitünö .szerzje.

Borotha rnagy (1 zászlóalj és . ágyuj Pécset, hol

a népfölkelk magokat eltorlaszolták, reggel megrohanja s kéí

órai ágyuztatás után szurouynyal elfoglalja. A szétfutott iiép-

fölkelk közül sokan elfogatván, néhányan kivégeztetnek.

Feldz. 236. sz. Ezzel végzdött a Kossá Dániel által szerve-

zett b a r a n y a i népfölkeles, melyet P e r c z e 1 elegendü katonai ervel
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n<;in túiiiO{j;atott. A iriábik nevezetesebb öss/eiitközésük volt a népl'ril-

kelíiknek T u r o n }' és Szál á u t :i közt, moly alkaloininal Turony láii-

iiok u;aitalékaiil esik.

Nagy-Sándor tábornok S o p u r u y á ról és P a t á ról

elszoritja az osztrákokat ; e{;yideUleg Z a m b e 11 y ezredes

K6nyrói Magi óez ára véri az ellenséget, Pöltenberg
pedig () 1 1 e V é n y felé csatározik.

Közi. 132. 137. sz. Szil. F. Férf. l'JO. 1.

Vécsey tábornok osztromló seregének egy része éjjel

(
juu. 15. és 1(5. közt) aTemesváron eisánczolt ellenséget a

Józsefváros felöl megtámadja s a B e g a bidját fölégeti,

de a támadás visszaveretik.

F e 1 d z. 37 9. 1. Vécsey inásnap alkura szólítja a várat: hiába.

Az oláh fölkelk a thoroezkói magyar helyrséget a

g y e r t y á n s i havason Remete és Ponor felé A 1 s ó-

Feh ér megyében lesbl megtáraadjákj azonban rövid esatáro-

zás után^ visszabuzíklnak. Veszteségünk 1 halott és néhány se-

besült, az oláhokc 20 halott.

Hon V. l i7. sz.

A roppant számú oláhok Kemény ezredes kisded sere-

gét d. u. V- órakor A b r u d- B á n y á n megtámadják. Kemény

elszánt rohamaival minden irányban visszakergeti ellenfeleit s

az üldözésbl esteli 10. órakor tér vissza a városba. Másnap

Juii. 16. Szombat.

J ancn oláhai korán reggel megújítják a támadást, mely

ismételt izben visszaveretik ; mindazáltal Kemény Farkas,

miután katonáit élelem- lszer- és ruházathiány miatt a földúlt

és elpusztított városban tovább ki nem tarthatá, délben Za-

latiina felé megkezdi elvonulását, melyet maga és Forró

ezredes fedez a 11. zászlóalj hsiességével, az üldözésére kelt

Axentevel folyvást harczolva, miközben seregébl mintegy

800 holtat és sebesültet vészit.

12*
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llouv. ir»4. í,/.. Kor. 187 — lí)0. 1. Si. m. 57. 58. 1. K o v.

T. -JSO. 1. (' z e t /, Betn's ;{ 1 4. 1. S z i 1 á g y i Magy. Emléklapok.

i'vbt. 1850. ;]7r). 1 K.-in. Xagy-Euy. J50. 1. Féld/. 483, 1. K.--

iiiéiiv i' nap Zaliitlináii. Jmi. 17-éu folyvást üldöztetve Mag y a r-1 í; e n-

licn :ill:ii)iidik meg. liouuau má.snap K o l i. /. s v á r ni iiidnl.

Z s i g á r d i ütközet. A s b ó t ü ezredes (i'. hadtest) a/

K 1 s» e k u j V á r i - D u u á u A s z ó d nál koráu rcp:gel átkelvén,

i; a k ó V s z k y rnagyot az osztrák jobüszárny ellen F a r k a s d

felé küldi, mialatt seregzöniével maga K i r á ívre v ellen támad

s onnan Pott tábornok rségét könny viadaibau elveri, majd

d. e. 10. órakor Z .s i •; á r d ra niegy, hol Pott lóerejével tüz össze.

A véres harcz deli l2. órakor Pott rövidségére végzdik, ki P e-

r e d felé hátrál. Ez alatt Asbóth másik csapata, mely az Ersek-

njvári-Duna bal partján föl felé húzódott, az útjába akadt os/trák

elhadat s a A' á s á r u t r ó 1 ennek scgélv ére jött zászlóaljat

visszanyomja, minek következtében a császáriak Királyrév felé

vonulnak s onnan Asbóth rségét kiverik. Más részrl 11 e r-

z i n g c r vezérrnagy is megérkezik Diószeg felöl Pott segít-

ségére ( d. u. 1 . óra) s a vezényletet átvévén, Pottot Zsigárd vissza-

foglalására niozditja el, maga pedig személyesen Asbóth bal-

szárnyára veti magát, ki ennek folytan S e r e g - A k o 1 ra, jobb-

szárnyával pedig Zsigárdról Farkasd- és N é g y e d re kénytelen

hiizddni. Nagy-Sándor íl. hadtest) d. u. ö. órakor hallja

meg Asbóth viaskodása hirét, inire S e m p t h é n é l. hol W o h i-

g e m u t b altábornagy állott, azonnal támadásba megy át. s bal

szárnya a sempthei erds halmokat már birtokába veszi és az

ellenséget G a 1 g ó c z felé veri, midn a Nagy-Szombath
fell elhelyezett osztrák röppentyk honvédeinkct feltartóztatják,

kik azután Pata ra és S o p o r n y á ra veretnek vissza. K n c

z i c s (3. hadtest), miután a támadásra világos rendelete nem

volt, Farkasd és Négyed közt tétlenül áll. K o s z t o 1 a n y i (S.

badtestbl), hogy a császáiiak ügyeimét a Y ág vonaltól elvonja,

K a g y - M e g y e r röl kiindulva reggeli 7. órakor Patás nál a

Reischaeb dandárát hátranyomja. de majd Patás és Bs
közt véres küzdelem után visszaveretik. Veszteségünk 40u em-

ber holtakban és sebesültekben és 200 fogoly. Asbóth 0, Nagy-



Sándor 4 ágyujától fosztatik mo^. A császáriak vesztesége 42

halott és íJ;) sebesült.

i; üst. íl. V2-2. l-J.J. I. Vv 1(1/. 4 7..S küv 1. A sb. 1. 93— 101. 1.

KUp. Meni. 72— 77. 1. G ö r y. II. 153.1. Közi. 135. 137. sz.

'íiirgei e harezczal uyittutja meg vúgvunali támadó hadjáratát, melylyel

,/:oubaii igen Hoká késett. Nemc.sak Buda ostromával telt az id, ha-

iiiin a fsereg azután is tétlenségre vnlt kárhoztatva. Görgei e késedel-

met azzal igyekszik igazolni, hogy llarozo^ai ruházata, különösen lábbe-

lije már elbb tökéletesen elrongyollott, s attól tartott, hogy ha ezen

átalános hiányon segitve nem lesz, egy < rös menet alkalmával, minre

nyilt táborozásnál mindig .számitni kell, a hullározók száma felülmu-

landja a harczképesekét. Az öltönykészittetést Kos suth maga ellen-

örzé és vezeté, de ö a Pestre készüldés gondjaitól elhalmoztatván, a

tzabóknak és esiziradiáknak nem adott annyi munkát, a mennyit el-

végezhettek volna Ezenkivül :iz áprilisi hadjáratban elesettek helyét is

ki kellett pótolni njonezokkal. S z e m e r c azzal biztatá a fvezért,

hogy e czélra .-< egy tartalék felállítására 10— Iá ezer ujoucz ki van

állítva. Kossuth ezek ruházatáról és fölszerelésérl szintén mint kész

dologról nyilatkozók. Görgei ennélfogva remeié, hogy a mi hadseregé-

nél hiányzik, pár nap alatt ki leend pótolva. De az ujonczok június

középéig esak felé részben állottak el. a ruházatnak pedig színét sem

lehetett látni, s csak ekkor vette észre a fvezér, már késn, hogy mily

helytelenül cselekedett, midn a kormányfk ígéreteiben bízva hadjárata

siets megkezdését napról napra halogatá. E halogatás alatt azonban

legalább idt nyert a t^ztrategiai terv körültekint és alapos megválasz-

tására. De Göigei itt ismét nagy hibába esett. Óhajtandó lett volna,

hogy mieltt "az oroszok betörnének, (jörgeí összesített ervel verje meg

az osztrákokat s nyomuljon az örökös tartományokba (különösen Szilézia-

ba). Görgei azonban e tervet egyidöre mellzé s midn az eluyomulásra

végre elszánta magát, az oszti-ákok hadain áttörni sem volt képes. Ennek

oka a támadó terv silánysága volt. Nemcsak a t(daj folyóktól és mo-

csároktól szaggatott sikságj volt rosszul választva, hanem a kiviteli intéz-

kedések is hibások voltak, a mennyiben a mködést csupán maga Asbóth

kezdé meg s ekkép az egész fer további szerepe egy kis rész sorsától

lu függvé téve. Midn Zsígárdnál az els szerencsétlen koczkavetés

megtörtént, Klapka, ki elbb Görgei tervét maga is 1 elye^lé, juu. 1 8-rol

írt a fvezérnek, hogy azon a földegen ne tétessen több nagyobbszerü

támadást, hane.n fogja fel az védelmi tervét (1. máj. Iá.). Görgei e

tanácsot félrevetette, miután, ugy látszik. Klapkában, kit ápr. 14-esnek

tartott, egészen nem bízott. Levelére csak a p e r e d i csata alkalmával vá-

la.szolt. élszóval, kijelentvén, hog^ tanácsa elkésett, a rendeletek kiadv^,

az intézkedések megtéve voltak már a támadás folytatására, eltitkolván

eltte mint emlékiratában mondja, abbeli szándékát, hogy neki terve, el-

nyomulni az osztrák határig a Duna balpartján, s ott az 1848. törvények
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vilapján békc'vol kiiu'iliii meg az ellenséget. Ezenkiviil Görgei az uj

l)adtesti)arancBi)okokiiak it> (A s b ó t h és K n o z i c s) alkalmat akart

szerezni. Iiugy hadi kópességöket kimutassák .1 magokat eltte megis-

mertetlit'ssék.

Kossuth konuáiiy/ó V 11 k v i c s elterjesztésére a f o-

törvényszék elnökeit és tagjait kinevezi. V. ö. M áj. 2<).

K e s p. ö. 1 '2. sz. Az országos törvényszék liez (izelött

k i r. Ítéltábla) kinev, ztetnek. els alelnöknek P á 1 f v János, köz-

biráknak Ballá Endre és G e 1 1 é 11 József a volt kir. tábla közbirái,

O m a s z t a Zsigmond, K e 1 1 i' r János, Horváth lioldizsár, G y e r-

g y a i Fereucz, G a I á n fi János nyiregyházi biró, K o v á c s Sámuel

hajdukerületi fjegyz és Horváth Fereucz
;
jun. 26-án : s z t-

r o V s z k y József, Pataki János m. szigethi tanár, Z e r p á k Eduárd

zágrábi volt államügyész, Olgyay Titus és Nagy Lajos volt kir.

táblai iilmikök. A hétszemélyes f t ö r v é n y s z é k hoz jun.

18-án másodelnöknek Almásy Pál, közbirákuak i'jházy László,

Halász Boldizsár. K e p e c z k v Ferencz, Ludvigh János és

U á c z .fános belügyaiiniszteri tunácsos
;
jun. üG-áu pedig : Szacsvay

Imre, Császár Ferencz és L a c z k o v i c s János mindkett v ilt kir.

táblai ülnök. .\ váltó f e 1 1 ö r v é n y s z é k hez végre jun. 26 án

elnöknek M I n á r József ügyvéd, ülnököknek Z á d o r György és

K a t i n e 1 I i Károly volt váltófeltörvényszéki ülnök , Mayercsák
Márton, L e d n i c z k i Mihály ügyvéd és G a b r i e 1 i Jáno.>< pesti vált<')

tör\'ény;<zéki ülnök.

Juh. 17. Vasárnap.

U e m b i n s k i tábornok Deméthén Eperjes mellett,

szózatot intéz hadseregéhez, melyben jelenti, hogy helyére ve-

zérnek Vysoeki tribornok vau kinevezve, s ö azért kérte föl-

mentetését, mert ha állomásán megmarad, „vagy Insubordinatiót

kt'llett volna elkövetnie, vagy oly parancsokat foganatositnia,

melyek az ö tapasztalatai szerint Magyarországra nézve károsak

lehettek volna," egyébiránt „mint önkéntes" tovább is az északi

seregben marad s részt veend az oroszok ellen való harczban.

A szóz. Le v.-nél L 153. 1.54. 1. A .szóz.it némi-ly helyri ( sak

ugy lesznek érthetk, ha tudjuk, hogy a kormány Dembiuski Gaiiieziá-

ba törési tervét azon okból, nehogy ekkép az oroszok ha/ánkba rontani

törvényes okot nyerjenek, visszautasította, s igazi bárgyusággal még
akkor sem engedte foganatojitani, midn az orosz hadüzenés söt a b e-
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törés is tényleg uicgtörtént. Még inkább sérté a lengyelt, hogy május

derekán tiultáiíi adatott, liogy magát ezentúl a badügyininiszterség reu-

deleteihez kell szabnia, „Jól tudja a kormányzó" igy ir máj. 24-röl

Kossuthhoz intézett lemondásában „mennyit kellett már tiirnio azon

két úrtól (Giirgei és Klapka) kik jelenleg a hadügyet vezetik, . . Azt

sf'in teheti, hogy oly rósz terv szerint munkálkodjék, mely az f)rszág

veszedelmét vonja maga utsin . . . Es mindcnicllett neki még más had-

vezérekkel is összeköttetésbe kellene lépnii' ; mit egyátalában nem
fogadhat el." (A lev. töredéke Függ. lIl. 147. 1.). Dembinski jun, 26-ra

Pestre érkezik. (Esf. L. 20. 8/.).

(t r t e II h i c 1 m orosz, hadvezér (8 zászlóalj, O lova.s-

ázázad és 32 ágyú) V a t r a - D o r n á nál E r d é 1 y be tör, s az

U r b á n f é I e osztrák sereggel (2800 ember és 9 ágyú) egyesül.

Ber. l. 29. I.

Jun. 18. Hétf.

Kossuth kormányzó és B e m altábornagy N a g y - V á-

radra érkeznek, hol másnapon át is maradnak s megegyez-

nek abban, hogy Bem a hadügyminiszternek nem leend aláren-

delve, hanem csupán a kormányzónak. A lakosság a két férfiút

lelkesülten és nagy ünnepélyességekkel fogadja.

Közi. 143. sz. Hon V. 151. sz. Szem. II. 74, 1. K ö v. E. T.

240. 1. A rendszerint jólértesült P e 1 d z. 229. 1. azt irja, hogy Vára-

don tervet állapítottak meg, mely szerint Bem a havasi oláhok gyors

leverése után (8— 10 nap múlva) 10 ezer emberrel ismét a Bánságba

menend, hogy Jellacic annál biztosabban megsemmisittessék. De ezen

ut, az oroszok Erdélybe törése folytán elmaradt.

Juu. 19. Kedd

V y s c k i elrsei Paskevics tábornagy szendege-

zésre indult kozákjait L ó f a 1 unál Bártfa mellett megtámadják

s visszazik, de a tábornagy ekkor a mieinket túlnyomó ervel

hátban támadtatja meg, kik ennek következtében két tz közé

szorittatva, öldökl kézi tusában húzódnak vissza s estére elhagy-

ják Lófalut. Veszteségünk mintegy 20 halott és 1 fogoly, az

oroszoké 2 halott ós 2 sebesült.

J{er. I. 19. I.
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G r a b b e tábornok Rózsahegyet némi ellenállás után,

melyben a mieink 4 foglyot vesztenek, elfoglalja és megszállja.

Bor. I. 28. 1. Y. i). Rcsp. 11. sz. 'jnu. 28.).

T ö m ö s - s z r o s i második üt k ö z e t. L iul c r s

orosz tábornagy Dyck vezéröruagyut (8 zászlóalj, l(i lovas

század és 20 ágyii) rendeli u l*r e dj u 1 hegyen lév zárdánál

S z u b ó Nándor alezredes Qi ezer ember s ?> ágyú) ellen, ki táma-

dói ellen reggeli 7'/» órakor ereszkedik burczba. A túlnyomó

ellenséges erö eltt u mieink folytonos viaskodás közben F e 1 s -
Tömösres ennek felgyujtatása után d. u. 2. órakor Alsó-

Töm sre hátrálnak, hol a tulajd()nké))eni szoros létezik.

Másnap

Juii. 20, Szerda.

L ii d e r s az orosz részen, Ív i s s .Sándor ezredes a mieink-

nél személyesen veszik át a vezényletet. Dyek az orosz elöhad-

dal reggeli 4. órakor kezdi meg a heves támadást, melyet azon-

ban az eleintén hösileg küzd székelyek, kiknek hadállásuk a

természettl is rendkívül megersítve vala, négy izbeu vernek

vissza. Veszteségök azonban perezrl perezre szaporodik s bá

torságuk azoi! mértékben hanyatlik. ^laga a vezér két izben

sebesülve eszméletén kiviil fekszik, s aiuiál fogva midi'ín L i \) s k i

ezredes esapata a székely balszárnyat áttörvén í.z rség háta

mögött az ut elzárására elnyomult, a mieink rendetlen futás-

nak erednek s esak Prásmáron állapodnak ismét meg, hol

Szabó Nándor összeszedi a hadromokat. L). u. 1. órakor az

oroszok Brassó elibe nyomulnak. — Veszteségünk a két napi

harezban mintegy 10* » ember holtakban és sebesültekben, 10

fogoly, 5 ágyú és 1 zászló, az oroszoké 48 halott s 2ö,"5 sebesült,

ez utóbbiak közt Dyek tábornok is. — Egyideüleg e harczczal

Engelhardt tábornok az orosz balszárnynyal (4 zászlóalj,

2 lovasszázad s 8 ágyú) a t ö r c s v á r i szoroson nyomul keresz-

tül s innen, miután Krasznui rnagy ezen állását harcz nél-

kül feladta, akadálytalanul vonul belebb Erdélybe.
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C/. oty> JJoms .320— 327. 1. K ii v. E. I'. '242. 243. \. V, < v. t

3:3. ;)7. I. Som. f;8. l. Fohlz. 4'JO. 1. Kioy Ili. 131. I. S / i 1. F.

F.'rf. 80. I. F. Tört. 3 93. I. F. Napj. 35. 1. Liidcrs jiiii. IB-sniüssz-

})Oiitositja sciTgt't a S i n a j ii-zárdánál (Oláhoi^zá-rbiin) s Ö8Sze.-< erejí-

itt 21 /ászlúalj, It; lova.sszii/H(l »'s 48 ágya volt. ÍAz Uj. Isin. III.

lO^). 1. iiibásaii liHic/.rltatja I.iidcrsitt már juii. l7-éu >5/.aV)ó f.'Ilcnj. Ft;ii-

tt l)l)i napról íjuii. 20.; a/ uro.s/, tábornagy kiáltványt intéz ^Ercb'l)-

lakóihoz," jeiontví'n, hogy ,.vit('z, hare/.ia.'^ csapataival "^ átlépte a ha-

tárt, „a lázadá.s, pártvisszály és aiiávkhia^ incgpzüuteti'se s „a csend

helyre állitása" vé-gett, a czár parancsára _szövctM'gtár.«a felszólitása

"

folytán. (A kiált. S a ni ni 1 Anh. -Jí). 1. é.s K ö v.-iiál ( ». IS.'-. 1. . A
sebesült Kiss Brassóban elfVgatván Czernoviczba vitetik, hol ünmérgo-

zésbtn meghal. (R.d.g.r. és 11 o n v. 177. sz. v. ii. 181. sz. mely s/erint

Kiss Jíuknrestbe vitetett s itt halt meg).

V y á c k. i tábornok csapatai (mintegy 3 ezer gyalog, ;>

század lovas és 2 ágyú) H é t li á r s nál R li d i g e r oroszai és

rejtoklicu felál ütött ágyúi ellen nyomulnak, de ez utóbbiak gyil-

kos tüze miatt zavarba esnek, s midn egy orosz csapat által

szuronynyal támadtatuak meg, Kis-Szcben felé hátrálva

visszahúzódnak. Veszteségünk az orosz kutfö szerint ')(iO ha-

lóit, a muszkáké '> halott, és 15 sebesült.

1) e r. I. 20. 1. Ezen mmikának sajátságai közé tartozik, hogy

az oroszok harczi veszteségét a miénkhez képest rendszerint oly arány-

talanul kevésre teszi, mely akaratlanul is a muszka hivatalos haditml isitá-

sok „egy halott" jáia emlékeztet) — A fentebbi harczot D e s s e w f l'y

^y. idöríil szóló hivatalos jelentése (E. L. 22. sz. R e s p. 1 2. s-i.) nem említi.

P e r e d i c s a t a. A s b ó t li ezredes (2. hadtest) jobbsz ár-

nyát A s z ó d ról Zs i g á r d uak, balszárnyát K i r á 1 y r é v ellen

mozdítja (reggeli 5. óra), mialatt Rakóvszky rnagy egy

csapattal N é g y e d felöl indul szintén Zsigárdra, honiiét 0' .

órakor Pott tábornok rségét Peredre elveri s itt Asbótli zömé-

vel egyesülten újból megtámadja ; azonban Pott makacsul tartja

magát. Asbóth e közben balszárnyát A 1 s ó - S z e l i r e teszi át,

minek következtében a Pott segélyére érkezett Herziiiger
tábornok által egész középhada megfutamittatik. Görgei f-

vezér személyesen ekkor érkezik a színhelyre s az aszód-zsi-

gárdí utón szemben találja a futó hadat, a mint megállitásáv.il

Asbóth s tisztikara veszdik. A koczka nemsokára fordul. A
magyar balszárny ugyanis a Herzingerrel jött Theissing
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ilaudúráu Királyrévben ert vesz s azt egész Felsö-Szeliig
visszanyomja. Asbótli ekkor maga is elre tör s a jobb oldalán

födözetlenül maradt Pottot d. u. 1' o órakor Pereden bátran

megrohanja s heves kUzdelcm után, melyben személyes bátor-

sáííát hösik'g kitünteti, legyzvén, tetemes veszteséggel Dcákira
kergeti. — N a g y - S á n d o r tábornok (1 . hadtest) S e ni p t h é-

nél puszta ágyúzással éri be. Knezics (3. hadtest) elkésik.

Klapka ellenben az aszódi hid biztositása végett K o s z t o-

I á n y i val X y áras d mellett megtámadtatja s o r i c h hadait.

A liarcz itt nem a legjobb szerencsével kezddik, mert az ujoncz

Károlyi- huszárok megszaladnak, de a H u n y a d y a k mi-

ham ar helyreütik a csorbát. Zichy Antalnak S z a k á 1 1 o s-

rúi megérkeztével pedig a mieink határozott fölényre jutnak, s

az ellenség kényszerülve érzi magát Nyárasdra visszahu-

z-'idni. Csata után Grgei Knezicset é.- Asbóthot hadtestparancs-

nokságuktúl elmozdítja, amazt önbizalom, ezt haditapintat

hiánya miatt. Másnap

Juii 21. Csütörtök.

G ö r g e i fvezér és W o h 1 g e m u t h altábornagy sze-

mélyesen viszik a vezényletet. A támadást Herzinger vezér-

rnagy kezdi meg (Theissing-dandár és 4 zászlóalj orosz j vir-

radat eltt Felsö-Szelitl a mi elvédünk és balszárnyunk ellen,

mely Kászonyi ezredes vezérlete alatt (ki Asbóth helyére

következek* Alsó-Szelirl Királyrévre húzódik vissza. Teljes

ervel újul meg a iiarcz d. e. 10. órakor, midn Panutino
orosz tábornok fereje (12 zászlóalj és 24 ágyú) egyesülten

Pott dandárával Görgei fállodását Pered eltt ers ágyútzzel

vivja. Egy órai küzdés után L e i n i n g e n (3. hadtest) és Ká
szonyi zöme feladják állásukat s Peredet, miközben a magyar

balszárny vigyázatlanságból Sercg-Akol felé messzire hátrál.

Görgei épen a tnrtaléklovasságot akarja az egyesültek ellen

vezetni, midn értesül, hogy már Királyrév is elveszett, Theis-

sing_ által elfoglaltatván. Erre a lovastámadást Kászonyira l)izza,

maga pedig egy csapat élén az elveszett hely felé siet. Pereden

azonban Panutín. Pott . az osztrák balszárnynyal elnyomult
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l*erin s a Királyiévtöl crkezö Horzingt r vivnak a magyar hadak

ellen, s túlnyomó lovasságukkal Ki'iszouyinak a falu eltt nem-

csak lovas támadását verik vissza, banem több izben megújuló

véres szuronyharcz után gyalogságát is kivetik a faluból s ren

delk'U futásba keverik Gutta felé. A magyar fvezér akkor

érkezik vissza Királyrévtl, mid:i Kászonyi néhány nála meg-

maradt zászlóaljjal végs kísérletét tévé Pered uyugoti részének

elfoglalására; a történteket megértvén, parancsol ád Lciuingen-

nck. ki a felgyújtott falu keleti i észét még mindig védclmezé,

hogy vonuljon hátra Zsigárd felé, maga pedig ujolag Királyrév-

nek nyargal, honnan Rakóvszky rnagy és Kempelen szá-

zados segélyökkel Thcissing dandárat kiveri s Alsó-Szelire zi.

A legyzött Theissiuguak ekkor Herzingrr indul Peredrl némi

csapatokkal támogatására, de ezek útközben Kászonyi által

feltartóztattatnak. Herzinger ekkor AVohlgemuth parancsából

egész erejét magához véve n\omul elre Királyrév visszafogla-

lására. Ezalatt Leiningen bal felöl födözet nélkül maradván,

Panutin, Pott és Perin rohamaik által kényszerítve lön Zsigárd

eltti állodását is feladui s Farkasdra húzódni. Görgei most,

hasztalannak tartván tovább is várakozni arra, hogy Nagy-

Sándor Szerednél az osztrákokat hátban támadja meg,

F a r k a s d és Aszód felé elrendeli a visszavonulást (d. u. 4.

órakor). Esteli 7. órakor az elkésett Cs o r í c h K 1 a p k a tá-

bornok ellen támad, s miután elcsapataiokat 2n y á r a s d r ó 1

elverte, az aszódi hid elfoglalásaért kezd ágyuharczot. Klapka

azonban bátran helyt áll s födözi a 'J. hadtest elvonulását a hi-

don. Gürgei hadereje alig 20 ezer, Wohlgemuthé 22 ezer ember.

Veszteségünk a két napi harczban 126 halott, 180 sebesült, 520

hiányzó, (í ágyú s ezenkívül csupán a 2. hadtestnél mintegy 2

ezer ember holtakban és sebesültekben: az ellenségnél 125 ha-

lott, '^SH sebesült és 127 hiányzó.

líüst. II. 123 134. 1. G ürg. II. 159— 180. 1. K 1 a p. Mem.
84 — 94. 98— 102. 1. Asb. I. 33—35. 102—117. 1. F e 1 d í:.

57— 70. 1. (a csata tervrajzával). B e r. I. 40. s köv. 1. (a g3Ó'zelinet

:7. orosz csapatok érdemének tulajdonítja;. E. L. 23. sz. R e s p. 7. sz.

Szil. F. Tört. 387. 1. K ö z I. 139. sz. V a h. I. 80. II. 19. .<í köv. I.

Gürgei az elsö napi csatában Pered ei-öszakolásaért hibáztatván



Asbóthot igy ir : „Az eiöszakolás, mint tudva van, a legnagyobb úr,

mt-lyet az ember a háború színpadán egy lielyért fizet. Önálló parancs-

nok, ki szükségtelenül erszakol, tékozló. Tékozlók pedig gonduokság

alá valók."* K ni e t y o vádra, midnn Görgei könyvét birálá, csak azt

feleié, hogy Görgei még nagyobb és helyrehozhatatlan veszteséggel járó

eröszakolást követett el Budavár ellen. (Magy. orsz. Szerk. Pomp.
1861. évi". 258. sz.). Az ellenség hadi szakért történctirója pedig Gör-

git az egész peredi csatáért hibáztatja. A jun. 1 6. mcghiusult kisi-rlct után

u gy a n azon a helye n, melyet már az els támadás után hatalmasan

megerösitettek, nem lett volna szabad másodszor erszakolni a folyón át-

kelést egy túlnyomó erej ellenféllel szemben, miután eiféle áttörések

csak az ellenség elleges fé revezetése után, túlnyomó ervel s véletlen

támadás utján sikerüliu'k ; ugyanezen katona szerz még keményebben

'>cgrója Nagy-Sándort, a mié'rt 21-én az átmenetelt idején nem ersza-

kolta, mi a csekély véder (dlen bizonyosan sikerült volna s ennek kö-

vetkeztében Göi'gei csatája egészen más fordulatot \(Mieti'tt volnn.

Mintegy 6 ezer fnyi oláh sereg B o i c z á t Zarándniegyé-

ben reirgeli 6. órakor megrohanja, azonban a ííOO fölx'il áHó

magyar rség által 4 órai harez után visszakergettetik.

H on V. IGO. sz.

S p r i n g c n s f e 1 d alezredes G r o t e u h i o 1 m altábor-

nagy elhadával D o b a y .József ez redest a B o r g o - s z o r o s-

ban megtámadja s M a r o s é n y és B.T i h a közt reggeli <S.

órától estig tartó csatározás után állodásaiból kivervén R o r g ó

P r u n d ra szorítja. Másnaj)

Jun. ^2, Péntek

Grotenhielm altábornagy Borgó-Prundnál bárom oszlop-

ban támadja meg rségünket; ez egy darabig védi magát, de

majd lszere fogytával az ellenség gyilkos tüzét ki nem bírhat-

ván, B e s z t e r c z é n át D é z s re futamodik. Veszteségünk 24

halott s 100 fogoly, az oroszoké 17 halott s 50 sebesült.

Feldz. 503—Ö05, 1. S o m. 74. 75. 1. B e r. 1. 30. 1. 11 on v.

15 3. sz. (veszteségünk 14 ember). Kv. E. T. 244. 1. Bem Váradról

visszaérkeztében Kolozsvárt vette az oroszok északi betörésének liirét.

jun. 24-én. Még az nap Dézhen termett, s miután Dobay minden szük-

ség nélkül hátrált ennyire, öt a vezényletben Dainaszkinnal cserélte ki.

A hs lengyel személyes megérkezése mindenütt bátoritólsg hatott,
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mire valóban szükség i.- volt. iiici t a/, m <j-»-í beütéd hircre li.-í5 z o l n o k,

D b o k a és K o 1 o z í; inugyéket inomlhatni halálos rémület fogta el.

Az utakat ellopték a ineuekiilök szekfix-i, a közigazgatás gépezete

egész II fennakadt, mert ezen u viJéken még a közhivatalnokok is oda-

iiagvták állásaikar. ( líovcbben JI » n v. I7. szi.

Klem ent íírnagy (2 -zászlóalj, 1 lovasszázad és ;'; ágyú)

íiz elíizö nap l j - K u d u á n á 1 betört 1^ a \v 1 o f í vezúiürnagyot

K i s - 1 1 V á n á 1 megtámadja, azouban a túlnyomó erejU elleu-

ségtöl csakhamar visszaveretik s Is a s z ó d ra nyomatik. F ö 1 d-

vár és Naszód felgyujtatik. Veszteségünk 40 ember holtakban

és sebesültekben s 'A'J fogol\

.

Falú A. üÜ.'). I. Köv. K. T. 24.'i. 1. jun. -20. ).

A T ó t h Sámuel parancsnoksága alatt lév brassói-

vár 1^320 ember s . ágyu) egy napi löveíés után (jun. 21. reg-

geli ö. — esteli 4. óráig) az oroszoknak meghódol. Lüders
Brassó városát megszállja.

Her. 1. o8. I. Fcldz. 45)3. I. K.d.g.r. Kvári, Rü.stow r> Hor-

váth M. u Fe i d z. nyomán az irják, hogy a várparancsnok a lengyel

.S i d 1 ( V s k i volt, ki magát, az orosz fogságot kikerülend, a feladás

eltt föbc ltte, liödiger Rezs székely tis/.t azonban ezen adatot, téves-

nek állítja, azon a megdönthetetlen alapon, hogy Sidlov-skival a forrada-

lom bukása utáu N.-8zebenben együtt volt elzárva. C z e t z szerint a vár-

parancsnok neve Tóth János; mit Tóth Sámuel személyesen czáfolbat

meg, miután, Kezdi- \ás:irhelyen tán még mind e napig 1

8

m 5.jelétben van.

A S /. u c s á u r ó 1 hátráló magyar csapatok T u r ó c z-

Szent- Márton utczáin Grabbe üldöz kozákjait megtá

madják. de csak h;imar a házakba szétfutnak. A kozákok ek-

kor 4(> embert íoglyal ejtenek, az utczákon és magán házakban

többeket leöldösnek, a megyeházat s számos magán lakházu-

kat kirabolnak és feldiilnak. Veszteségük 4 sebesült.

í> e r. 1. 19. 1. K e s p. 1 2. sz.

A es. k. íöhadparancsnokság Pozsony ban közhírré té-

teti, hogy a Fölség Magyarország számára z s a n d á r s á g fel-

állitását rendelte el, az örökös tartományokban érvényes alapel-

vek szerint. Egyszersmind közzé tétetnek e hadtestbe tolvétetés

kellékei s azon elnyök, melyek avval járnak, felhívatván az il-

letk az önkéntes jelentkezésre.
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\ bird. S u m m 1. í)7. I. Juii. 30-r.'«l már közhírré tétetik, hogy
a cseiulörség inegahikult s tagjainak inincleiiki ., töltetlen ciifrodi'Iines-

fiéggel" tartozik. (A felhiv. i. m. 140. l).

V u k V i c s igazságminiszter miiulazoii püspököket,
kunonokokat s más egyházi .szeuiélyeket, kik az ellenség ki-

vonultával hazánklxJl eltávozván javadalmukat liütienül oda

hagyták, edietaliter raegidézteti s minden vagyonukat lezárol-

tatni rendeli.

K (-. / 1. 13i». sz, V. o. .• K r n 11 i k a 1.-^48. o k t. 25. j e g y /-

Juii. 2'^. Szombat

S m o s 1 ütközet. Dessewffy táboruok (i) zászlóalj,

H lovasszázad és fi ágyú) Somos és M o c s á r m á n y közt

Sárosmegyébeii B a g g a h u f u d vezérrnagy szemlegezö kozák

ezredét megtámadja és visszazi. Az ui'osz tábornok ekkor har-

czirendet képez erösbitett csapatával s heves ágyutiizévcl csak-

hamar hátiauyomja a mieinket, kik zetve az Iga-ezrcdtöl,

este felé L e m e s re a Tarcza jobb partjára húzódnak. Vesztesé-

glink ()5 halott s 113 fogoly, az oroszoké »> halott s 33 sebesült.

U e r. I, 24. 1. Dessewft'y tudósitása : EL. 22. .sz. iigjszinlén

R e .« p. 12. sz. (veszteségünk H7 ember. K ü z 1. 144. sz. Frey líl.

131. I. E volt az utolsó összeütközés, melyben északi seregeink a bi;

rohanó oroszok eltt sort képeztek, komoly ellcuáliásnak azonban sem

ez, sem a többi apró harcz nem nevezhet. Paskcvics egész kénye-

lemmel ütheté fel sátorfáját B á r t f á n (jiui. 19.), Eperjesen
(juu. 23), Kassán (juu. 24. midn a kholera elször mutatkozott tá-

borában) és M i s k o 1 c z n (jun. 30.), hol 2 hadtestét 8 napon át ht;-

verteté. A hivatalos orosz munka írja: „Katonáink kedvetlenek voltak,

hogy a nagy napi menetek daczára nem érhették utói az ellenséget . . .

A lázadók megállapodás nélkül futottak . . . Balgatagság lett volna ül-

dözni azokat, kik a harczot határozottan kerülték. Egész bizonyosság-

gal fel lehetett tenni, hogy a lázadóknak tcrvök volt, hadseregünket

gyors visszavonulás által maguk után csalogatni, minél nagyobb távol-

ságra éléstárától s Közép-Magyarország felette egészségtelen síkjaira

vezetni, magokat ezalatt ismételt ujonczozások által ersíteni, nem bo-

isátkozván ütközetbe mind addig, mig csapatainkat a betegség és nél-

külözés meg nem gyöngíti, mialatt portyázócsapataik közléki vonalain-

kat lógnák fenyegetni." Nemsokára a pusztító ragály teljes ervel dúlt

az ellenség sorai közt s erejét a beállott eszések és az egészségtelen

baromi táplálkozás , melynél fogva a muszkák éretlen gyümölcsöt,
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nyere tököt, ugorkát, bodzabogyút 8 minden inoblckut felfaltak, még

iuk.'ibb kifejték. Az utazó csapatokból naponként 60— 100 ember hul-

li.tt el, kiknek l\ulláit a hátuljövök szedték fel éb temették el. A mál-

liás tszekerek betegekkel voltak megrakva, s mindenik hadtest ezrével

liordozta magával betegjeit, kiknek számára a mágnás- biztosok i'-s kf-zá-

kok a vidékeken szekereket zsaroltak össze. A ragály tetpontját juu. 29.

jul. .0. érte el, mely idö alatt '2 wzer ember balt meír, ezer beteg pedig

Kassára küldetett, miután Miskolczon már nem volt több hely számuk-

ra. Ez utóbbik városban több mint 2 ezer halott temetietett el. A be-

tegek száma a 2. és 3. hadtestben jun. 25. — jul. 13-ig összesen 1-4,472

volt. l'askevics föltevésü a magyar vezérek terve felöl, mintha a hátrálás

csalogatási szándékból történnék, hibás volt. N' y s o c k i az els elrsi

esat}'irozá:>ok után belátván, hogy ily roppant er ellenében ö az északi

sereggel (összesen 17,230 ember s 57 ágyú, M.-íSzigcttl Szent-.Mikló

sig, félkörben) mit sem kezdhet, a 9. hadtestet magához húzta s jun.

'2í}-(-n F orron, 2tí-án Miskolczon szállott meg. Itt veszi a kor-

mány rendeletét, hogy Miskolcznál tovább már ne hátráljon, annyival ke-

vésbé, mert ott egy Komáromból érkezend segédhad is fog hozzá csat-

lakozni, (ez nem történt meg;. Azonban Vysoekinrtk. kitl ^ tTiggetlenül

mköd Kazinczy ',7020 ember éi 23 ágyú) Márainarosban különvált,

nem volt megállása. Hadiszállása juu. 28án Harsányon, 2!^-án M.-

K ö v e s d e n, 30-áu Kápolnán, jul. i-én Gyöngyösön. 2-án

Hatvanon volt. Itt raegállapodék, várakozni a segélyhadra, s a f-

város birtokáért csatát vivni. Szakadatlan hátrál isa nemesek élv aggo-

dalmat szült az országban. Eddig a nagy hangú lapok a nienoyiben az

orosz betörést tagadui többé nem lehetett, mindig azt hiresztelték, hogy

a .muszka gyáva, és egy perczig sem állhat meg a magyar katonák eltt,

ezek diadallal verték vissza már több izben a határsz -lékrl, s égnek a

vágytól, hogy velk nagyobb haiczban is megmérkzzenek. A közönség

azonban egyszerre kézzelfoghatólag g .zödött meg az ellenkezrl, s épen

azért, mint a kit az altatások helyes ítéletétl 'n megfosztottál:, nagy

rémületbe esett. Az eddig nálunk soha nem látott ellenség és aunak nagy-

szerü tömege, melynél fogva egész Fels-Magyarországot s ih-dély széleit

egyszerre mint valami özönvíz elárasztá, puszta megjelenésével is döbbent
volt. Pest utczái már jun. 2ö-én telve voltak kétségbeesett, dúlt arczok-

kal, ínelyek ellen a lapok nem gyztek eléggé tiltakozni. Juu. 28. és

'j9-én védelmi s népfölkelési intézkedések végett vá osi gyiilés tartatott,

de a képviselk és hivatalnokok a botránkozásig csekély számmal jelentek

meg. (R e s p. 1 1. 12. sz.). Kossuth megjelenése elveszte minden lelke-

sít iiatását. A kormányzón i:5 észrevehet volt a levertség (V. ö. j u n, 30).

Az oláhok Algyógyon rabolnak, majd hasonló szán-

dékból Szászvárosra indulnak, Gyal márnái azoubau

Frits százados vadászai és a székely honvédek lujokat állják,

kik jól irányzott lövéseikkel ket feltartóztatják.
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li o u V. 161. ^z. E luirczban ki't fiatal tüzér tnt ki, t. i. Frits-

>iC'k 15. és lö. évc.s fiai. kik a/ aUnulbáuyai IiaHjár<itl)aii is rés/t vettek

11 iit va n i alatt.

Juii. 2^. yasárnap.

K s ü n t li ktuinányzú S z e iii o r l' beliij^vniiuibztor javas-

lutára Pest, liiida és 0-Iíiula hatúsái;aik egyositését ciieiidoli

s a két testvérfüvávost egy törvcnyliatósái;' s B ii ti a - f e -^ t név

alalt cg'yesiti.

Kn V. 1. \\-l. >L. A rori'l. !ii.';í lí . > )). 11. -/.

S í c i 11 e/reiles (1 y u 1 a - F e li é r \ á r a t reggeli ."». órától

Uélig- teljem erejébl löveti s a város cg. részét í'dlg-yiijtatja.

Ez égés alatt az ostr<»iulók rohamot intéznek a Károlykajm cl

len, azonban visszaveretnek. Déhitáii az ostromló vezér becsü-

letes föltételek mellett iolkércti a várat, mire A u g ii s t vár-

liaraucsnok elutíisitóiag válaszol. Steiii núsnap újból löveti

a várat.

Jiiii. 2ú. Hétf.

íí a 1 1 li y á n y Kázmér külUgyminis'zter Pcsteu k()ric-

velct intéz Magyarország klilt'öldi követeihez, tudósitván ke t,

hogy az orosz betörés kétségbevQ.nhatatlaii téiiynyé vált s ftd-

hiván, hogy sürgessék a tVauczia. aiigoi és_.török kormányokat,

hogy az oroszok b>'avatkozását ne trjék el, mert ha az udva-

rok a nemzetközi jogot, hazánknak az osztrák háztól szenveJctt

sérelmeit. Ausztria jövendbeli tennállbatásának képtelenségét,

a humanitást, s a polgárisodást nem akarják is tekinteni, vegyék

gomlolóra. hogy Magyarország leigázása és eliiusztittatása után

rajok kerüJ(Mid a sor.

A kr.rl.'vói Frcyiiál Jll. iL'.S— loO. i.

O-B e c s e i ü t k ö z e t. J e 1 1 a c i c bán U B e c s e eltogia-

lása s a tiszai hid elronibolása végett éjjel (jun. 24. és 2;"). kö'ztj

í5 z c n t - T a m á s ról indul c város megrohanására. A T ó t h

.\goston ezredes lövt-zérlete alatt álló P e re c z y - osztály
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{(') zászlóalj, 6 lovasszázad és 30 ágyn) két szárnyával a Tiszá-

ra támaszkodva földhányásokkal megerösitett állodásban várta

a túlnyomó ellenséget. D. v. 8. órakor megkezddik az ágyúzás

s Horváth és B udisa v 1 i e vi c dandáraik (J-Becse ellen

törnek, azonban visszaveretnek. EgyideUleg C z i n t u 1 a rnagy
csapata is (mintegy 8 század és )) ágyuj mcgtáinadtatik Föld-
váron aLang- dandár által oly czélból, hogy a becsei sereg-

tl elszakittassék. Czintula azonban még kcUö idre ügyesen

0- Becsére húzódik, hol Pereczy két órai ellenállás után feladja

állodásait. D. e. 11. órakor a mieink Török-Becsérl segély-

csapatokkal ersbödvén, a hidon át noiég egy kísérletet tesznek

0-Becsc visszafoglalására, siker nélkül ; aztán a Tisza bal part-

ján elvonulnak. JollaLÍc azonban esteli »3. órakor lóerejével

Szent-Tamásra visszahúzódik, éjjel pedig a hidat fölégetteti.

Veszteségünk mintegy 40 halott s 200 sebesült, az osztrákoké

17 halott s oi sebesült.

Fcldz. 237 - 241, 1. K ü s t. 11. Ibi. 1. ö z e g. Hirl, 1849.

1 8. sz. Tóth nuiö nap Zsombolyáig húzódik fel s a Dácskút mindoii

összeköttetés iiélküi hagyja, minek következtóbeu Szabadkára és Szeged-

re Jtíllacicink in'ilt ut maradt. Vettet azouhan, ki e tájon érkezett le

állomásába (v. ö. jun. 15), jun, 28-án az ó-becsei hidat helyreállittatja,

a 4. hadtestet (melynek paraueanokságát G; yon veszi át), ismét átvezeti

a Bácskába s ezzel Jellacic gyzelmének további jelentségét meg-

semmisíti.

A L ü d e r s ti küldött H as f o r d orosz tábornok (7 zász-

lóalj, ü lovasszázad és 12 ágyi;) Kéz d i - V á sár h c 1 y e t, a

székely hader ftámaszponíját, miután a mieink elle C s i k-

ISzeredára húzódtak, ellenállás nélkül elfoglalja, iefegyverzi,

az ágyúöntödét, gyutacsgyárt és lpormalmot fidig lerombolja.

U e r. 1. 38. 1. K ö v. E. T. 248, 1. Hasford Vásárhelj-en dolgát

elvégezvén jun. 30-án S z c n t - P é t e r re visszatért.

A magyar rség a tittel- perlaszi töltésen álló ellen-

séges figyelcsapatok ellen Perl ászról ersen ác;ynztat, mi

éjfélig nyúlik. Más nap

ml... V..i.;v»'ur lirór k» a II. iO
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Jiui. 26. Kedd

Perlaszvároáon hajnali 3. órakor crösebben ájul

meg a tüzelés, miközben ."5 század gyalog és néhány csikós egy

kinupon észrevétlenül átkel a Tiszán s a hidföi ütegek elfogla

lása végett eltör, azonban a vakmer vállalkozók a csajkások-

lól és szerviánoktól észrevétetvén, visszaveretnek s a Begába

kergettetnek, hol a gyalogok nagy része elvész. Az ágyúzás

esteli 7. óráig tart. Veszteség az ellenfélnél 10 halott s 30 se-

besült.

Feldz. 241. I.

G ö r g e i hadügyminiszter s fvezér Pesten minisz-
teritanácsban. Sürgetésére határozatba megy, hogy a kor-

mány világosítsa fel a nemzetet a veszély igazi nagysága felöl

s élet-halálharczra hívja fel a népet, abbeli kivánatát és sürge-

tését azonban, hogy a kormány vegyen személyes részt a küz

delemben, csatlakozzék a fsereghez s menjen Komáromba,

valamint azon nézetét, hogy egyelre minden hadierö az oszt-

rákok tönkre verésére fordlttassék, az oroszok foglalkodtatása

végett pedig velk alkudozások kezdessenek, a miniszterek

csak ellenmondás nélkül fogadják, de e részben végzés nem

keletkezik, mivelhogy a tanácsülés esetleg lakomába megy át.

<TÖrg. II. 188. 1. Függ. II. 217— 219. 1. (Melyik napon tör-

tént (jun. közepe táj^'in"l azon másik miniszteri tanács, melyben Görgei

a sereg számára pénzt sürgetvén mellékesen a függetlenségi nyilatkozat-

ra kemény vágást tett, melyet Kossuth és h többi miniszterek szó

nélkül eltrtek, nem tudom meghatározni. E tanácsülést leírják Gr ö r g.

II. 139 — 141. 1. és Horváth III. 151. 1.). — Görgei jun. 21. és 22.

közti éjen Aszódon vcbzi a hírt, hogy az orosz föerö északon betört,

sietett tehát Pestre, hogy az eddigi hibákat ha lehet még helyre üsse.

Most már belátta, hogy az ápr. 14. ellen való fellii^adás akár a sereg-

tl akár a képviselktl induljon ki, „a kényszer vezeklés erkölcsi szin-

Tonaláu felül nem emelkedhctik," s békereményei a vágvonali mcgveret-

tetés után hasonlókép hiábavalók. .Magyarország megmentését" igj-

gondolkodék a fvezér „még csak egygyel lehetne kivivni, t. i. az

egyesült ellenséges seregek legyzésével." Képes volt-c Magyarország

magára hagyatva ily föladat megoldására ? j^Katonai meggyzdésem"
úgymond Görgei „erre föltétlenül tagadólag válaszolt ; és azt a kérdést :
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lho;^yan lehet inégib unígmuuteai Magyarh )ut — én már hiábavalónak

tartáoa. Rég óta a rolt ! És hogy ezt átalábüu caak most ismertem föl,

hogy eddig acok hiszékenységen, kik kiriilröl vártak bizalommal segít-

séget, mosolyogva, magam is ép uly valós/.iaütlen föltevéseknek adtam

helyet, söt hogy ez utóbbiak befolyása által magamat, mint a fsereg

vezérét, még sztratégiai müköd9semben is félrevezettetni engedem : ebbeu

feküdt épen az éa 1849. ápr. 14. utáni nyilvános mködésem tagad-

hatatlan félszegségének legfbb (!< i. Rég be kell tt volua látnom hogy

azon pillanattól kezdve, melybcu az osztrák hadsereg magát az orosz

segély kilátásával kezdé vigasztalni, Magyarország alkotmányos jogai

védi elritt csak egy megoldani való kérdés állott : a kétségbeesés kér

déiie t. i. hogy a halálos ellenséget az utolsó görcsös eröfeszitéasel mi

kép lehessen legérzékenyebben sújtani. Minden eszemet és igyekezete

luet kizárólag rég ezen kérdés megoldására kellett volna fordítanom,

semmit sem tördve azzal, hogy vájjon az 1848. alkotmány, vagy az

1849. ápr. 14. függetlenségi okmány e a zászló, mely alatt Magyarhou

eredeti ellensége ellen a végcsapások méretnek. Fájdalmasan érzem a

használatlanul elmúlt hónapok elvesztését. Most már Magyarország lé-

tezését csak hetek szerint számitám. Ezek legalább ne múljanak el fel-

használatlanul.'^ (Görg. II. 187. 18 8. !) A fvezér azon eltökéléssel

megy Pestre, hogy miután az osztrákok megverése „a nemzet erkölcsi

szükségletét '^ képezi, a fsereggel Komáromnál marad, s ezen legalkal-

masabb helyen csapást csapás után mérend Haynaura, és e tervét ki-

viszi, még ha a minisztérium nem egyeznék is bele. A kormány azon-

ban mint K. maga irja, elfogadá Görgei ezen tervét s azt azon ábrándos

toldalékkal látta ol, hogy a fsereg bizonyos id múlva elhagyván Ko-

máromot, a harczot a körülmények szerint Ausztriába, Galicziába, vagy

Olaszországba ültesse át. (Bvebben Kossuth 27. 1. E toldalék

sztratégiai helytelensége : F e 1 d z, 128. 135. 1).

F e r e n c z-J 6 z 8 e f osztrák császár Magyar- Óváron
Haynau fhadiszállásán szemlét tart összpontosított seregein.

Haynau a hadjárat legjobb sikere felöl biztosítja a Fölséget.

,,Hat hét alatt" úgymond „vége lesz a háborúnak."^

Feldz. Rüst. II. 136. 1. Az itju császár, miután a jun. 28.

gyri 8 a jul. 2. komáromi csatákban személyes részt von. jul. 5-éu

Bábolna ról tért vissza Bécsbe.

Jun. 27. Szerda.

Amagyar kormány kiáltványa a nemzethez. „ Fegyverre,

fegyverre minden honpolgár I" Magyarhonba és Erdélybe már be-

törtek az oroszok, s pusztítva és harczolva nyomulnak elre.

13*
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^Hii HZ egész nemzet férfias elszántsággal föl nem kél, bogy

magát utolsó csepp vérig védelmezze, akkor hiába omlott oly

sok nemes vér, akkor minden eddigi eröfeszitéscink hasztala

uok," mert orosz Járom alá fogunk jutni. Senki másra sem szá

mithatuuk, csupán az igazságos Istenre és saját ernkre. Itt az

ideje, bogy a lelkészek a keresztes n épb á bo r u t nieg-

inditsák, bogy az ellenség elütt az élelmi szerek clbordassauak.

8 az útjában esö községek felgyújtassanak. Atahtnos népfolke

lés rendeltetik „a szabadságért, Isten és a haza nevében I"

V. ö.jul. 1.

Közi. 1 43. sz. A kiáitv. még. li e s p. 1 1 . sz. és F r e y nál Jll.

148—153 1. V. ö. Görg. II. 202. 370. l. (hol az élelmi szerek el-

pusztítása és a falvak felgyújtása ellen kemény birálat <;lvat:ható). A
magyar nép természetes józan eszével belátta, hogy e kiáltványt, mch
a fvezér KÍvánatától sok tekintetben elütött (v. ö. jun. 26.) hányín.!

részében kell foganatosítani. V. ö. máj. 18. j un. C.

Vécsey tábornok Aradvárral kezdett alkudozásait

befejezi. Az rség 2 ágyúval zeneszó mellett katonai tisztelgés-

sel fegyver nélkül elhagyja a várat és Steyer markba ki

sértetik, kötelezvén magát G hónapig nem harczolni Magyaror-

szág ellen. A várban lév papok s polgári egyének személyük

és vagyonuk bántatiausága m illett szabadon elvonulhatnak. A

vár és mindennem hadiszerek jul. 1 én adatnak át. Y. ö. j n n. 'ó.

F c 1 d z. 251. 252. 1. Az örségnek jun. 20-áu, midn a vár kajiui-

nak megnyitását clhatározá, 14 napi elesége vo't. Érdekes Guyon
beszéde az alkudo:cni kívánó rség követdiicz Fre^'nál III. 146. 1

K m e t y tábornok S e h ü 1 1 e tábornok ell M a r c z a 1 1 -
rl Veszpréuímcgyében a pápai utón elhúzódik s az Ihás/. i-

pusztán vesz áliodá.st, hol SchUtte által d. u. 4. órakor két bart'zi-

rendbtu megtámadtatik. Az ellenség az ers tüzelés daczára

megtöri a mieink hadvonalát s huszárainkon is ert vesz, minek

következtében Kmety esteli G. órakor Pápára elhúzódni kény

szerül. Az osztrákok vesztesége (i halott és 162 sebesült.

II ü s t. II, 140. 1. Fe 1 d z. 'J.!. 1. Kmety e mozdulat következ-

tében a fcUluaai magyar fseregtl elvágatott s ezután Pakson át a

Eácska felé vette útját, hol S z i v a c z nál jul. 13-án Guyonnal öss/e-

köttetéöbe lép.
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Jáadi ütközet. A Beszterczéröl elnyomult Bem al

tábornagy (H ezer ember s 14 ágyú) Grotenhiclm összpon-

tosított hadával (11 zászlóalj, 13 lovasszázad és 33 ágyú) Jáad

és Borgó-Rusz közt összecsap. A lengyel vezér ers és

pusztító iigyatüz után, az eilenséges jobb- és balszárny ellen

roliaraot parancsol, de a mi visszaverelik. Estére a harcz fél-

benszakad s Bem, kinek 7 ágyuja leszerelve lön, Besztercze felé,

HZ orosz Borgó-Rus z-ra visszahúzódik. Másnap

Jaii. 28. Csütörtök.

Bem a tegnapi eldöntetlen harcz folytatása végett All-

dorfnál harczi rendbe állítja seregét, mely ott d. u. 1. órakor

Grotenhielm által megtfimadtatik. A székelyek eleintén több

rohamot visszavernek, azonban késbb, Bemet elesettnek vagy

elfogottnak vélvén, egy részben rendetlenül megfutamodnak.

Bem ekkor átalános hátrálást parancsol s ágyuföd(>zeten tüzel

üldözi ellen, kiket Sófalvától egyidure visszariaszt. Végre

a Szeretfalvi hídnál állapodik meg (est. 9. óra), melyet

félig lerontat, midn az eilenség az üldözésnek s a harcznak

végét szakítja. Veszteségünk a két napi harczban 200 ember

holtakban és sebesültekben, 300 fogoly, 2 ágyú és 1 lszerkocsi,

az ellenségnél els nap 40 halott és 105 sebesült.

Be r. T. 31. 1. (veszteségünk az els nap 400 halott s 70 fogoly).

Pí^ldz. 506. 1. S om. 77—80.1. H o n v. 109. sz. K ö v. E. T. 246. 1.

Cjíetz Bo.ms 333. 1. Szil. P. Tört. 393. I. E visszavonulás alatt <i

szi'kelyekböl igen sokan elszóródnak és megszöknek, mi aztán Bemket,

ki oddig nagyon is elnéz volt irányukban, arra indítja, hogy egy napi-

parancsban Besztcrczén jul. -én, kemény szemrehányásokban megdor-

gálja ket, kiket úgymond, ha törvény szerint akarna büntetni, vagy

„tömegenként kellene agyon lövetnie vagy s;;ázankéut megbotol tatnia

(A napiparancs H o n v. IG6. sz. és Som. 80. l). A mnUakért azonban

megbocsátott, hanem jövó're elrendelé, hogy „minden gyáva tiszt és

gyáva katona, ki zászlóját vagy esapatját rendelet nélkül odahagyja,

azonnal h;idi törvény elibe idéztessék s agyonlövettessék." (A rend.

H n v. 162. sz.). Grot-^nhielm jun. 29-én visszatér Borgó-Ruszra, Bem
pf dig uj csapatokat vesz magához s Besztercéét szállja meg,

Kossuth kormányzó Szemere ellenjegyzése mellett

Ti\ ilatkozmányt intéz ,E iiró pa népeihez." A magyar korniáay
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a, szabadság és hninanitás érdekeiért folytat háborat. Az „ural-

kodott ház" a nemzet és alkotmáDy ellen elkövetett vétségei

ifiiatt közgytiiölet tárgya lön. A nemzet fegyvere az osztrák se-

reggel már végzett is . . . de most 1 20 ezerbl álló muszka had

tört be hazánkba. „Ti kormányok, hivatalos rei vagytok nem-

epak országotok, hanem egész Európa szabadságának és jog-

szer érdekeinek is . . . Ti népek, ébredjetek fel a szörny ve-

szélyre, midn a zsarnokok hadai szövetkezve kezdik eltiporni

s kioltani a szabadság szent igéjét Néraetföldön, Itáliában és

magyar hazánkban. Te büszke a n g o I nemzet, elfelejtkezel az

általad feláliitott benemavatkozás elvérl s tröd azt épen a'z

allkotmányos szabadság érdeke ellen ? A brit árbocz ke-

vély zászlaját gyalázat fenyegeti. Isten levonja róla áldását,

bia hutelen lesz az ügyhöz, melytl dicsségét kölcsönözte. Te
f{ranczia reszpublika, elfelejtkezel azon elvekrl, melyeket

sfeületésedkor kijelentettél . . . Azt mondád, szives és lélek sze-

rinti frigyre hivod fel mindazon népeket, a kik átalában a sza-

badság s különösen a reszpublika elvét fogadják el nemzeti lé-

tök alapjául." és elnézed mégis a zsarnokság diadalait. „Ró-

rüát pedig magad adod áldozatul a pokol bálványainak...

Tehát ébredjet( k fel 6 népei és nemzetei a szabad és keresztyén

Európának '.

. . . Mi nem vagyunk utolsók a sorban, a vihar,

melyet nem tartóztattok fel. elsodor titeket is . . . Magyarország

terén Európa szabadsága döntetik el. f]z országgal a világsza-

badság egy nagy földet, e n( mzettel egy hív bajnokot fog el-

veszteni. Mert mi küzdünk utolsó csepp vérig, hogy e föld

vagy választott tartománya legyen a vérrel vivott szent szabad-

ságnak, vagy örökké kárhozatos emléke annak, mint birnak

szövetkezni a zsarnokok s mint tudják a szabad uépek és nem-

zetek egymást gyalázatosan elhagyni.''

Köri. 146. vagyis jul. 1. sz. A nyil. még H o n v. 169. 170. hí-

és Frey nál IJI. 138. 1. (E nyilatkozmányban áll: „Az osztrák zsar-

nokság annak, ki saját hazája mellett viv, elvéteti yagyonát. és gyaláza-

tosan felakasztatja tiszteinket ; a mi kezünkben 2 tábornok, 800 ftiszt

és 20 ezer fogoly vau, ezek közt több nemzetünkbeli hazaáruló, de mi

még egyet sem végeztettünk ki, és 4 ezer horvát fogolynak nagy lelku-

Ifg visszaadtuk a szabadságot"' i.
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K usnetzofí alvezér Cseudaeff tábornok clöhadá-

val Szikszó felöl Tokaj hoz érkezik. A mieink (3 ezer ember

g 2 ágyú) az ellenség érkeztére a Tisza hidat elrontják s a

bal partról ágyúzást kezdenek, mi hatalmas viszonzásra talál.

Ez alatt egy század kozák Gubkin rnagy vezérlete alatt

mezítelenre vetkezve derékon karddal átuszsza a folyamot s a

hidat birtokába keriti. A fegyvertelen és ujonez magyarság ek-

kor R a k am a z felé elhúzódik s utkrzben a Debreczen böl

érkez 4 ezer fnyi segélyhaddal egyesül. Veszteségünk 50 em-

ber holtakban és sebesültekben, az oroszoké 2 halott s 8

sebestilt.

Ber. 1. 63. 1. Frey 111. 131.1. R ü .s t. 11. 113. 1. A tokaji és

t. füredi átjárás védelme Knczics fparancsnoksága alatt állott.

Gyri ütközet. Pöltenberg tábornok (7. hadtest) H a y-

n a u es. táborszernagy föerejével (G6 ezer ember és 290 ágyii)

egyenetlen harczban. A harczot d. e. *J. órakor Kossuth Sán-

dor alezredes kezdi meg a R á b c z a hidf mögött az A b d á val

szemben lév sánczainkból, honnan Schlick elhadát (Bianchi-

dandár), egyideig derekasan feltartóztatja. E közben Wohl-
g e m u t h elhada (Benedek-dandár i Bécs külváros sánczáig

nyomul, midn Kossuth hátrahúzódni kényszerül, majd a Rába
és Rá b ez a közt a külvárosból huszáraival eltör ugyan, de a

túlnyomó osztrák lovasság által visszanyomatik. Schlick erre

d. u. 4. órakor föerejével támad s környöskörül a sánczok ellen

48 ágyúból tüzeltet. De a mieink bátran helytállanak s csak

midn Liechtenstein tábornok B i a u c h i dandárával a

F á c z á n erdt és Sziget külvárost elfoglalván Bécs északi

részébe hatolt, kezdenek hátrálni, minek valóban nagy ideje is

volt, mert Görgei fvezér azon hirrel érkezett meg a harcztérre,

hogy az ellenség (W o 1 f daudára, Moltke hadtestébl j.L i p t a y
osztályát Szemerétl Hecsére szoritá. A fvezér a vissza-

vonulást Acs felé személyen födözi. V'eszteségUnk 33 halott,

77 sebesült s 373 hiányzó, a császáriaké 16 halott s 50 sebesült.

Rüst. II. 141— 145. 1. Fcldz. 91. s köv. 1. (az ütközet tér-

rajzával). Görg. II. 195. 1. Klap. Meui. 105 — 110. I. Klapkáé
barezvesztéa miatt vádolja a Görgei táborkari irodáját, mint a mely az
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olInubógCis föerö clött Pöltenh rget minden ellenvetések dac/ára cgYf'liil

haiíyá. Ellenben v. i.. F r e y II. 123. 124. I.

ö r g c i fvezér éjjel jun. "28. és 2*.>. közt levelet ir K o s-

s n t li iiak, nielvbcíi fel.szólitja a kormányt, hoiry mentse meg a

mi menthet; a bankot, ruhatárakat sth. s ha Komáromba jöni

nem akarna, nieuekiiljön Nag}' - Vá r a d ra, t pedig hagyja

sorsára, mert tuI van sziíruyalva s t(>bbé nem képes a fvárost

!?4 óráig som íodözni, a fsíMCg számára azonban, loO millió

irtot küldjön.

K o s .s u t ii 2y. 1. (^nap nélkül). F e 1 d z. 10 7. 1. (^hat.ározotían

áilitja, hogy a levél jun. 2 b. éjjel kelt). G ö r g. II. 281. 1. (nap nélkül).

Sz <'iu. 11. 75. 1. Cjun. 29-én). —Horváth (III. 23B. I.) Szemerét kö-

vetvL' a levél keltét szintén jun. 29-re teszi, s hibásan áilitja, hogy az

jul. 1. után kézbesitteteit, rn'ijd a levél tartalmát Gorgei jun. 30. másik

levelével összeelcgyiti s ekkép az akkori válságos események rugóit

Iclismerhetotleniíkké teszi. — Görgei fentebbi Jcvclo, mint Kossuth jun.

29 én Bemhez írott levelében beisuieri, már jun. 29-én kézbesítve volt.

(Y. ö. Köss. levele Szil.-nál F. Napj. 40. 1. (hol azonban Görgei levelé-

nek kelte „Koinároni jun. 20"-ra hibásan tétetik). - Jun. 29-én

Ludvigh kormánybiztos is felhívja Kossuthot Komáromból, hogy

meneküljön a kormánynyal sietve Nagy- Váradra, mert a hadsereg Pestet

nem védlieti i; og Ácsnál. ,, Ne késsrtek" igy ir L. ^ Pesten, mert az

ellenség .j lap .ihiti ott !f8z."

,íiin, 29 Pmitfik

Kossuth Icorriiányzo Görgei tegnapi icvi lének véte-

lére Pesten a jelenlév tábornokokkal együtt hadit-mácsot

tart, melyben a következ mködési terv állapittatik meg. Ko-

íiiáromnál eis rség marad hátra, a í'sereget pedig Görgei
délre vezeti le, hol a m a r o s t i s z a i vonalon a nemzeti összes

hader összpontosittatni fog, hogy az ott egyesült hadakkal a

ncn^.et védelme s az eileuség megverése eszközöltessék. Ez ér-

telemben készült rendelettel K i s s és Aulich tábornokok

0:;ái)y társaságában éjfélkor indulnak Görgihez Komáromba,

hogy t a kormány tervének foganatosítására birják.

K ü s s, 28. I. Kossuth levele Bemhez Szil.-nál V. Napj. 15. 1,

tízem. II. 7 3. 1, Mint láttuk (jun. 2G.) Görgei azt sürgcté, hogy az

osítiákukat Komáromnál kell tönkre verni s a miuisztcri tanács e néze-
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fekteté : hogy az osztrákok töakre veníac aein rfikevült w annálfogva a

kormánynak nézetcin változtatnia kell. Átaláhan a gyri veszteség miüd

11 kormányt mind a fvárosi közönséget nagy zavarba ejtette. A hadi-

tanács a vész els szelét arra magyarázta (s fíörgei és Ludvigh ijesztget

fiiíiósitásai kovctkcztébtMi nem is ok nélkül), hogy fseregünk gyöngébb,

hogysem Haynauval elbánhatna. Kossuthban pedig keaerü gj'üuu

ébredt fel fíörgci iránt, hogy ez noVi a N a gy - V á r a d ra menekülé.-^í

ajánlja, melyet véleménye szerint az oroszok kevés napok alatt megfog-

nak szállani, st a hasonlót tauácsló Ludvigh iránt is elveszte bizalmát s

épen azért vissza is hivá a táborból. A kormány ismét a költözködés után

látott. A bankógyár szétszedetett. A Közlöny kiadása jun. 30. után meg-

sznt, jiil. 1—-ig a Szomtírc lapja is fennakadt sjul. tí-án jelenti, hogy

egy ideig, mig a Közlöny ismét megjelenend, a hiviitalos Inpot is pótolin

fogja. A képviselk legnagyobb részben már együtt voltak Pestért,

hogy ismét megkezdjék tanácskozásaikat (1. máj. 31.), Kossuth azonban

rudtokra adá, hogy az ülések ismét olnapoltatnak s c?ak Szegeden, a

kormány leoud szélhelyén fognak megnyittatni. (1. jul. 2.). A magyar

pénzjegyek hitele egyszerre mí^grendült, s darab ideig senki sem akarta

elfogadni. Az ezüst pénzek rég eltntek a forgalomból, most az apró

váltópénzek, st a 15 és öO kros utalványok is, melyek különben is

kv'vés mennyiségben nyomattak, eltitkol tattak. Végre a bajon az által

vt'Itek segiihctni, hogy a kormány jul. 4én meghagyta Pestváros ható-

ságának, hogy 500 ezer forint erejéig 1. 2, 3, és 6 kros jegjekct nyo

masson, melyek kényszerforgalommal fognak birni. (Resp. 14. sz).

A komáromi csata hatámzott pvözcleauiek lévén híresztelve a niagyai'

pénzjegyek hitelét pár nap múlva helyre állitntta ugyan, de számos

kereskedk még ezután sem akartá'v elfoijadui, a mi rendkivül ingerié

Kossuthot. Egyébiránt a kormányzó épen ugy, mint a múlt évben Jel-

lacic kcze'getésekor (I. okt. 4. szept. 2 i.) elhagyta a fvárost, ter.né-

szetesen most is védelmi intézkedések czéljábó!, s csak koronként tekin-

tett be Pestre. A komáromi táborban pedig leplezetlen örömmel fogad-

ták a hirt, hogy a kormány min zavarba jutott s miként kényszerül

ismét futni líudaPestri. (Görg, és a Vil. 11. 1.). A fváros rémületé-

rl még 1. j u n. 23. j e g y z.

U a y n a u tilalmát a magyar pénzjegyek ellen 1, máj. 20.

j
' s y ''-

Jun 30. Szombaí.

Az ors?.úg kormánya folLiivja P>uda-Pcst polgárait,

hogy „a hadi muukálatokra való tekintetbl, melyek a ponto-

,s;.l)b közigazgatási érdekeket is áldozatai viszik," ne legyen
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elöttök váratlan eseméoy, ha a kormány némi idre székhelyét

innen el- és odahelyezné, hol az a hadi munkálatok kell fejl-

dését nem akadályozza.

K 6x\. 14t; bz.

Horváth vallásminiszter Buda-Pesten az aug. 2o-ra

kitzött magyar kath. egyházi közgylés megtartatását közbe-

jött akadályok miatt elhalasztja

Közi. 146. ex.

V k v i c 8 igazságügyminiszter, mintán ^az ország had-

viselési körülményei, a népfölkelés és kercsztesháboru'* szük-

ségessé teszik a törvénykezés felfüggesztését, a hétszemélyes

íötörvényszék, az országos törvényszék, és a váltófeltörvény

szék üléseit a további rendeletig megszünteti, a törvényszékek

tagjait szétoszlatja s azoknak az ezentnli hivatalos mködést

megtiltja, az illet elnököknek pedig meghagyja, hogy a kor-

mányt útjában mindenüvé kövessék.

Közi. í 4H. ez. V. ö. j u u. 1 H.

G ö r g e i tábornok Komárom bau levelet ir Kossuth
kormányzónak, tudatván vele, hogy terve itt minél több hadert

összegyjteni, s még mieltt az oroszok által akadályoztatnék,

H a y n a u ellen a Duna majd jobb majd bal partján mködni,

8 az osztrákokat dönt csatában megsemmisíteni. „11a ön más-

kép gondolkodik" igy ir Görgei, „határozzon mást a miniszter

tanács, mert a hadügyminiszter felelssége a bácsbánsági sereg-

gel való viszály s Bem elkülöuzöttsége miatt különben is csak

paszta szó. Dolgaink a legszomorúbb lábon állanak, és a had-

seregben nincs fegyelem. A szegény nép jiedig többé nem is

tudja igazán, hogy tulajdonkép ki ellen védje magát, az osztrá-

kok ellene, az oroszok ellen e, vagy magok a magyarok ellen?

Mert hogy a népnek a magyarok ellen vau mit panaszolnia,

kétségbe vonhatatlan, ha a kormány saját intézkedéseit vissza

nem vonja, péld. hogy a nép minden falut leégessen, mindenét

a mie van, önmaga megsemmisítse . - . Én soha sem küzdöttem a

kormányért, hanem a népért, s ha meg volnék gyzdve, hogy a
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nép boldogabbnak togoá magát tartani, els lennék, aki lerakja

fegyvereit."

A levél (töredékben) Féld/.. 131. 132.1. G ü r g. II. 2U3.

226. 1. (Horváth (III. 236. 1.) mint mondók (jun. 28.) e levélre

nézve tévedésben van). E nevezetes okmányban elször monda ki Gör-

jrei, hogy közte és Kossuth közt (mert a kormány alatt a kormányzót

sujtá) a kiegyezkedés lehetetlen s utaik merben különváltak. A levél

keletkezése történetére tartozik, hogy Görgei bosszankodék Kossuthra,

a miért Ki)máromba jöni vonakodék s a miért az ellenség útjában pusz-

tításokat és égetéseket rendelt, uii ellen határozott idegenkedését, mint

láttuk, már a múlt év végén is kijelenté. Jun. 29-én Ácson két polgári

hivatalnok jeleut meg a tábornok eltt, kik jelentették, hogy a falut

föl akarják ('gctni. Görgi ennek ellenszegült s miután magát a bizto-

sokkal kipörölte, felingerült kedélylyel hozzá lát a levéliráshoz. Ennek

hatása felöl, mint mondja, egy elre sem volt kétségben, a minthogy

nem is lehetett, mert a sorokból elég világosan meg lehetett érteni, hogy

ö ezentúl nem akar engedelmeskedni a kormánynak, vagyis ez ellen

fellázad. Csány és a tábornoknk (1. jun. 29.) azonVjan még ekkor

nem értek fel Komáromba.

Kiss Ern altábornagy, Aulich tábornok és C s á u y

miniszter, mint a kormány küldöttei Komárom ban a tegnapi

pesti tanács határozata értelmében fölszólitják Görgei fvezért,

hogy a feldunai fsereget Komáromból vezesse le a délvidékre,

egyelre pedig az oroszoknak a czeglédi vonalon feltartóztatása

végett Bu da- Pes tre tegye át fhadiszállását. Görgei en-

nek következtében kijelenti, hogy a kormánynak engedelmes-

kedni fog, s a mint parancsolva van, levonuland, Komáromot

azonban jul. 3-ka eltt nem hagyhatja el.

Gö rg. II. 203. 204. 1. Klap. Mem. 112. 1. F ü g g. III. 2 33. 1.

<T ö r g. és a V i l. 9. 1. — Mi. tán Görgei engedelmességi fogadása

kinyerésének föeszköze Csány és A u 1 i c h voltak, kiket a fvezér rend-

kivül szeretett és beesült, semmi okunk ?eni lehet kétkedni, hogy Ígérete,

mely a sereg levezetésére vonatkozott, szinte volt, s jellcméuek becsü-

letére vált annyival inkább, qiert a déli hadösszjiontositást ö meggy-
zdésbl nem helyeseié. De Görgei még sem fojthatta el keserségét

saját, kétségen kivül sokkal helyesebb, terve meghiusittatása fölött.

„Azon urak Pesten" úgymond Ludvighhoz a követek eltávozása után>

^jobban biznak a török határokban, mint Komáromban és a hadst reg-

ben/ Bayer lemondása pedig, ki állitá, hogy „a minisztertanácsban el-

fogadott sztratégiához nem ért, " ugy látszik, mingyárt megingatá elhatá-

rozásában. És midn L ii d v i g h kijelenté eltte, hogy nem elég csak
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jíiinfsolni a kormány tervét, hanem okokkal kell meggyzni a helyeael)!)-

röl, megbízta Bayert, fejtse ki a kormánybiztosnak a kormány terve

hibáit s a Komárom körül maradás szükségét. Bayer megtette, s kimu-

tatá azt B mi késbb csakugyan be következett, hogy t. i. a kormány
terve kevés id alatt ^ sakk-matt" -ra vezet. Mindazáltal Görgei hatá-

rozottan nem tagadta meg a kormány tervének foganatosítását, a mint

hogy azt, habár késlekedve, késbb is végrehajtotta.

Jul. 1. Vasííriiap.

Horváth vall.-isminisztcr íelbivást intéz az ország: min-

di n hitfelokczetii lolkészcibcz. E szerint ,a vad muszkák és po-

gány kozákok" már betörtek ,,bazánk. ))olgári és vallási szabad-

ságunk legyilkolására." Pj u r ó p a népei magára hagyták a

magyart, de azért nem kell elcsüggedni, mert „a néi), lia bátor

és elszánt, legyzhetetlen." Miután a lelkészeknek van leg-

nagyobb befolyásuk a népre, ezek ujolag felhívatnak, hogy lel-

kesítsék a népet az önvédelem legvégs harczára, mely, ha dia-

dalra nem vezet „a Icgvadabli ellenségnek esünk martalékává."

Harangoztatások és imádkozások történjenek naponként több-

ször, ha pedig az ellenség a határra lép, álljanak a lelkészek a

nép élirc f vezessék azt „az élct-h;i!ál szent hnrczára, a diadal

ra." V. Ö. j un. 27.

A renddel, kelt nélkül Rosj). 13. vagyis Jul 1. s/..

Kossuth kormányz'j G ö r g c í tábornok tegnapi levelét

v*-vén éjjel (jul. 1. és 2. közt) haditanácsot hív Össze Pesten,

melyben elhatároztatja, hogy miután Görg<'i a kormány követei-

nek adott szavát megszegte s engedelmeskedni nem akar, s mi-

után távollétében a hadügyminiszterség teendi elhanyagoltat-

tak : tle a fvezérség elvétetik s a tábornok a hadügyminiszter-

ség személyes vezetésére utasitlatik, Gíirgci he lyébe fvezérnek

Mészáros altábornagy neveztetik ki, mellé táborkari fnök gya-

nánt Dembinski ajánltatván. Bayer és Ludvigh Görgei

táborából szintén visszahivatnak,, utóbbik kormánybiztosi helye

1> ó n i s Samuval töltetvén be,

K o s s u t h levele M é s z.-nál 1 'J 1. 1. K 1 a p. Mem. 1 23. Iíf4. 1.

a ..rg. 11. 22.. 232. 1 Asb I. 1J4. F ü g g. III. 23 7— 24G. I. Mé-
.száros nyílt rendelete, melyben Dcmbinskit fe'haíalmazza, hogy a hadak
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inozdulatai, elhelyezése; és ellátása felöl jogérvéuyesen iutézkedheesók ;

>"
/. eg. 11 i r I. 18i9. 20. sz. úgyszintén L c v -nél I. 134. 1.— K o s s u t li

n íin tudta vajjy nem akartt tudni, hogy Görgei jun. 30. levelét azohitt

irta, mieltt a kormány követeivel találkozott volna s hogy anuálíbgva

Itjveiének pártüt irányzata, a kormányküldöttek elött tett engedelincs-

gi fogadás által vissza van vouva. Neki, miután Görgit a hadak
1 l>;r! minden áron vissza akarta híni, a levél épen kedvez alkalmat szol-

gáltatott szándéka kivitelére, nulia bárki elött is képtelenségnek látszii;,

(rörgeit jul. 1-én szószegéssel vádolni a Komáronuiál maradásért, holott

íiiirgei a kor.nányküldöttek elött világosan azt monda, hogy le fog hú-

zódni, de jul 3-a elött nem hagyhatja oda Komáromot. ílelvesebbcu

lehetett volna Kossuthnak, ha már a levelet minden áron ngy akart:;

tekintetni, mint a melyet Görgei a kormányküldöttekkel való t!^lálknzá^a

után irt, az elmozditást egyedül arra fektetnie, hogy Görgei felmond-

ta az engedelmességet a kormánynak s pártütvé vált. De ezt nem mondta
ki kereken Kossuth, mert akkor büntetnie is kellett volna Görgeit, mihez
egyátalában hiányzott bátorsága. St a hadügy miniszterség és fövczi'rs(-i'

külöiiválasztatása #/.ükség:! magában is elegend ok lett volna Görgei
visszahívására, ki e két fontos tisztséget saját kezeiben egyesitvén, e^yilc

hivatali ágat sem volt képes teljesen betölteni, mert mindkét hivatal

oly fontos és nehéz volt, hogy külön-külön is igénybe vette mindi n ere-

jét egy embernek. Láttuk (ápr. 28.) mikép történt az, hogy Görgei f-
vezér és hadügyminiszter lett egy személyben. Kossuthnak már rég or-

vosolnia kellett volna e bajt, melyet maga idézett vlö, de Görgeit nem
"merte megsérteni. A közvélemény és a sajtó lenyügoztetve e két férfi

tekintélye által, hallgatott, cíak a fentebbi határozat hozatala után szó-

lott tüzetesen a dologhoz. A M á r c z. Tizenötödike Görgeit vette-

íjártfogása alá, a Respublica eileuben a miniszt..'ri tanácsot s me"-
rótta mind Kossuthot, „ki nagy Iiibát követettel, midn a hadügyminisz-.

térséget é^ fvezérséget egy uzemélyre bizta." mind Görgeit, ki mo"-
foatolatlanul cselekedett a haza érdekében, midn a kettt együtt elvál-

lalta." R e s p. 15. .sz.j. Kossuth, miután a miniszterek által nem volt

rábírható, I ogy személyesen menjen Komáromba, a fentei/oi határoza-

tot mindenik hadtost-parancsnokkal !,ülön közié, a határozat értelmé-

ben készült hivatalos reude'eter pedig- egy magán levél kiséretéb«ín

Klapkának (és n e m G ö r g e i n e k) küldi meg, kintk „római jellemé-
'

tiil" sokat várt, s kit, ugy látszik, már azeltt megbizo^í, hogy Görgire
ügyeljen fel s a kormány érdekeit a hadseregnél ellenrizze.

B e r •,' e r várparaucsuok A r a cl v á r b jl kivezeti 14(^0 íd-

nyi lefegyverzett örségét. iiag} ván maga után számunkra Gl5

ágyat, 2 ezer mázsíi lport, 1500 db. li'; fegyvert. Az örségbul

595 ember (k a r á n s e b e s i határrük; a honvédek soraiba át

lép. V. ö. j u u. 27.
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Féld/.. 2b2. 1. 11 o u v. 163. sz. K e|s p. 17. sz. Aradi várpn,

raiicsnok lett ezután P e r c z e 1 Miklós.

Haynau-tür vény székek. Az osztrák fvezér s C8.

Lelytartó Gyrben kiáltványt ad ki, melyben közhirré teszi,

bügy miután Magyarbon m. e. okt. o. óta Erdély pedig m. e.

okt. 18. óta haditörvények alá van vetve, ezen idö óta elkövetett

minden bntények és vétségek, melyek a „lázadás"-sal össze-

tuggésben állanak, Ua polgárrendü egyénektl követtettek is el,

haditörvényileg fenyittctnek. E törvények itéluek balálra, szá-

mzésre, börtönre és pénzbirságra. A íölségsértési Ítélet az ösz-

szes vagyon elvesztésével van összekötve. Haditörvényszék elébe

tartoznak a magyar országgylés, a honvédelmi bizottmány

tagjai s a kormánybiztosok. Rögtönbiróság alá esnek, kik az

ápr. 14. határozat hozatalában, a nép lazításában, az osztrákok

és oroszok elleni harezban részt vettek, kik még ezután a ma-

gyar kormánytól rendeletet fogadnak el, a cs. k. hatóságok ki-

áltványait ki nem hirdetik, honvédeket toborzanak vagy vezet-

nek, népfölkelést rendeznek s teff. Fegyverek és hadiszerek el-

titkolása körülmények szerint hadi- vagy rögtöntörvényszékileg

büntettetik. A cs. k. hadsereg iránt ellenséges érzelm községek

felgyújtatnak. Zsidók elitéltetése esetén azon zsidóközség,

melyhez az elitélt tartozik, pénzbírságot fizet.

A hirdetmény S a m in 1. 109. I. Másnap kiadta a táborszernagy

a iiiulitörvényszékek szervezetét és ügykezelését tárgyazó parancsát.

(L. e. i. m. 107— 118. 1. a rögtönbiróságok rendszabálya okt. 10-rül

l(i6 -17,3 1).

Kosztolányi ezredes hadosztálya az Aranyosról
elnyomuló L i e b 1 e r vezérrnagyot d. u. 4. órakor U j f a 1 u

nál megtámadja s élénk ágyutüzével és túlnyomó lovasságával

visszakergeti. C s o r i c h altábornagy azonban ágyutegeket és

uhlánokat küld Liebler segítségére, minek következtében a mi-

eink hátrauyomatva Komáromvár ágyúi védelme alatt Ne m e s-

r s mellett vesznek állodást. Veszteségnk 5 halott s 40 sebe-

sült, az ellenségé .'i halott s l'i sebesült.

Fcldz. 122. 1.
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Jul 2. Hétf

A képviselház bau Palóczy Láazló korelnök fel-

olvastatja A 1 m á s y Pál alelnök levelét, melyben ez, miután a

rendes elnökség szabályszer megalakítására az ídö jelen van,

8 ö vele a kormány máskép rendelkezett, képviselházi alelnök-

ségéröl lemond; majd a korelnök a ház abbeli kívánságát fejezi

ki, hogy Kossuth kormányzó a haza jelen állapotát a gylés szine

eltt adja elö. Kossuth ennek következtében megjelenvén, kifejti,

hogy a fváros rövid id alatt oly helyzetbe juthat, melyben a

nemzetgylés nem találná fel a kell biztonságot. Északról két

muszka sereg tört be s az egyiknek portyázol már Mezö-Kövesd

nél járnak, az osztrák hadsereg is elnyomul. Szükség tehát,

hogy az országgylés másuvá tegye át székét s kövesse ismét

a kormányt, a mellett azonban senki félelembe ne essék. A ház

határozatilag kijelenti, hogy pesti üléseit felfüggeszti, de tovább

is egyttmaradand s követni fog^ja a kormány t és a hadsereget.

Közi. 148. vagyis jul. 15. sz. (hol az ülés naplója). Kossuth

a fentebbi ülésben elöadá, hogy a kormány a hadsereg állásában és a

hadvezéri személyzetben módosításokat tett, azonban részletekbe nem
bocsátkozék. söt még azt is a titkos közlés számára tartotta fel. hogy

a székhely ezentúl Szeged leeud. Növelte a rejtelmeséget az az indo-

kolás, hogy az országgylésnek azért kell együtt maradnia és a kor-

mányt követnie, neliogy a hatalom egészen „egy ember" kezében legjen.

Aztán reményeit és félelmeit adá elö. „Ha Magyarország fennáll, fenn-

állásán fog alapulni a világ .szabadsága, ha pedig Magyarcirszág eldöI,

a népek szabadságának hosszú uiön át vége van. " A hadsereg vitéz-

sége s népünk áldozatkészsége az osztrák-orosz ert legyzheti s „a

világszabadságot" megalapíthatja, sajnos, hogy itt Pesten az utóbbi id-

ben a hazafiúi érzés sokakban inegcsökkent. A kereskedelmi körök a

nemzeti pénzjegyek iránt megfoghatatlan módra bizalmatlankodnak, mi-

ért a kormányzó hevesen kikél s rögtönbirósággal feuyegetödzik. „Bo-

lond" úgymond többek közt „valóságos bolond azon ember, ki a magyar

pénzjegyek értékét nem becsüli sokkal felébb a cs. auxiliárseregek com-

missáriusainak nyugtatványainál'" melyeket néhol Zichy Ferencz és

Péchy Imre osztogatnak. Végül felhívja a fváros lakosságát s a nem-

zetet, hogy ne csüggedjen el, mert B ó r n e szerint csak az kell, hogy

„az ur Isten csupán öt perezre tegyen bátorrá minden embert, s a világ-

szabadság ki lesz viva.'' V. ö. J u n. 29. j eg y z.
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Második c s a t a K ru ;i r in alatt. Hayoan osztrák

fvezér, ki a C z o n c z 6 patak vonalát niéf: jun. 30-án megszál

lotta, G ürgéi tábornok elsánczolt tábora ellen nyomul. A har-

czot reggeli 8. órakor balszárnynnkon I> e i n i n g e n tábornok

(3. hadtest) kezdi meg. azonban szerencsétlenül, mert mig lm

szárai a H e r k á 1 ftlöi mozduló B c e h t o 1 il - osztály ellen in

tézett támadásukban ismételve visszavcretnok, azalatt O-S z ö n y-

höl gyalogcsapatainkat Benedek s majd S i m b s c h e n dau-

(lárnokok szintén hálranyomják. Nemsokára még több ponton

fíilényrc jutnak az osztrákok. S c h 1 i c k tábornok ugyanis R e i-

schachotamonostori sánczok ellen küldvén, az sánczain-

kat, a 8. hadtest ellenállása legyzése után, birtokába keríti.

Görgei ekkor, ki a jobbszárnyon és középen vezényelt, miután

a Monostor s ácsi erd közt futó komáromi zászlóaljak uicíí-

állitásával eredménytelenül bajlódott, a monostori sánczok olsö

vonalának visszafoglalására a 48, zászlóaljjal Rak ó v s z k y

rnagyot rendeli, minek következtében ez, Pöltenberg tá-

l;ornok közremködésével, ki a futó 7. hadtestet összcszcilé s

az ácsi utón elnyomult, a megjelölt vonalat újra birtokunkba

keriti. D. u. . órára Pöltenberg S c h n e i d e r és L u d w i g <ian-

dáraikat is hátraveti, és Schlick teljes legyzésével Fuszta-Her

kált elfoglalja. Rakovszky és Pöltenberg gyzödelmes mükö<ié

seikrl hirt vévén Klapka tábornok, ki a balszárny<m ve/c

nyelt, 0-Szny visszafoglalására parancsot ád. Háromszor

újul meg c ponton a véres küzdelem, mig végre Leiningen Be-

nedeket csakugyan kiveri a faluból. Pöltenbergnek azonban

ezalatt a Schlick segélyére érkezett Simbschcn, Pa n u ti n c és

\V b h 1 g e m u th hadaikkal gylt meg a baja, A válságos küz-

delem heve G. óra tájon tetpontját éri. Görgei vezéri fényes

díszöltönyébcu a liarczi sorok eltt száguld, hol jelenléte leg-

szükségcácbl), és midn egy ízben az ellenséges lovasság el-

nyomulásakor a kedveztlen helyzetben hátramaradt Pölten-

bergnek levett fvegével integet, meztelen fejére hirtelen élet-

veszélyes vágást kap. Pöltenberg huszárai a kardviadalban utol-

jára is vi:3szauyomaiuak. Épen u j támadást rendel Görgei, midn

a sötétség beálltával az osztrák fvezér visszarendeli csapatait a

harczból, mireamiéinkis el sánczolt táborukba húzódnak vissza.
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Veszteségünk mintegy 1250 ember holtakban és sebesültekben

8 mintegy 250 hiányzó, az ellenségé 139 halott, 588 sebesült és

162 hiányzó.

Rüst. II. 148— 157. 1. Feldz. 109. 121. 1. Görg. II.

204— 223. 1. Klap. Mem. 115—'122. 1. B e r, I. 162— 1 70. 1. (szo-

kott gorombasággal igy ir : „ Igazán t4 lehet mondani, hogy az orosz

hadosztály e napon nagy szolgálatot tett az osztrák hadseregnek s ta-

lán a megverettetéstöl mentette meg," egyszersmind elsorolja Haynau
hibás iiitézked(5seit a harcz folyama alatt. V. ö. ezzel R a m ra i n g ez-

redes replikáját Oest. 37—38. 1). L ap i n s. 120— 123. Szil. F,

Fdrf. 25. 1. Vah. II. 70. 1. Kossuth jelentése autográf másolatbaa
L e v.-nél és S z i l.-nál, ugyanaz nyomtatásban R e s p. 1 7 . sz. és H o n v.

Ifi 6. s2. — Haynau e harcz után Lovadnál áthidaltatja a Dunát
(jul. 7-re), s e cselekedetét a mieink komolyan meggátolni még csak

kísérletet sem tesznek, a mi felett az ellenség történetirója csudálkozá-

sát fejezi ki.

üzeni harcz. Adlerberg orosz vezérrnagy (3 zászlóalj,

9 lovasszázad és 6 ágyu) a k ö k ö s i hidnál táborozó G á 1 Sán-

dor ezredes mintegy 6 ezer fnyi székely seregét megtámadja,

Gál az oroszok elnyomulására U z o ni g hátrál vissza, hol ellen-

fele eltt harczi rendet formál s azt a kökösi hidon is visszaveri,

de majd Jessauloff tábornok tartalékhadának megérkeztére

visszavonul a küzdelembl. Szabó Nándor és Szilágyi
Samu alezredesek. Gábor Áron a kökösi hidnál elesik.

Köv. E. T.' 249. 1. Czetz Bem's 329.1. V. ö. Feldz. 495.1.

és B e r. I. 148. 1. Ez utóbbik igy ir : „Adlerberg gyalogságával a ne-

vezett falu (Kökös) ellen mozdult, lovassága ug}'auazt megkeiülvén. A
nélkül, hogy nagy ellenállást fejtettek volna ki, a székelyek U z o n y-

faluig mentek vissza „hol 8 ezer föböl és 25 ágyúból álló föerejök

ers állodásban volt elhelyezve. Miután ekként Adlerberg vezérrnagy

az ellenséget ereje kimutatására kényszerité, szükségtelennek tartá

egjenetlen ervel harczba keveredni, s azért a Feketéig (igy) rend-

ben visszahúzódott, hol Jessauloff vezérrnagy csapataival egyesült,"

Adlerberg ezen tudósitása folytán jul. 5-én maga Lüders intéz támadást.

(Az Egyet. E n c y k 1. I. 24. 1. kiadta a Szent-Istvt. hibásan ál-

lítja, hogy Gábor Áron jun. 17-én esett el a Sinaja-kolostornál, miután a

B e r. K ö V. és Czetz e részben egyez adatai hitelességét a szemtanú

R.d.g.r is bizonyitja).

Stciemlci. Jlagjaror. Kiúailája il 14:
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Jul. 3. Kedd.

Cseodaeff orosz tábornok (20 zászlóalj, 41 lovasszázad

és 84 ágyú) H a d h á z felöl megszállja Debreczents ott és

a környéken három nap alatt ü ezer csetvert (20,520 p. mér)

gabnát s összesen 30 ezer embernek 21 napra való eleséget s

annak elszállításához szükséges fogatot zsarol össze.

Ber. 1. 65. 131. 1. II o n v. 17 2. sz. (legterjedelmesebb, s külö-

nösen érdekes a város hódolati nyilatkozata). Frey III. 132. 1. Ca.

Debreczent, hol sok gyalázatosságot követett el, jul. 6-áu hagyja oda,

8 a füredi ut mocsárjaitól félve, (akkor tájon sok es esett), To kaj,

Póga cs M. Kövesd cn át csatlakozott a fsereghez. Dcbreczeui

elnyomulása kormányunkat egészen meglepte a nem kis zavarba hozta
;

visazaüzÖBére a 8. és 9. hadtesttel Perczel Mór küldetett. V. ö. j u 1. 8.

Bem altábornagy Beszterczén az oroszoknak Erdély-

be ütése miatt szükségesnek látván, hogy a hadmüködések a

legnagyobb összhangzásban és pontossággal folyjanak, e czél-

ból a székelyföldet s a körülfekv vidéket ostromállapot alá

veti s a megjelölt területet a polgári és kormánybiztosi hatóságok

felfüggesztésével távolléte alatt Gál Sándor ezredes katonai

parancsnoksága alá veti, ki rögtöutörvényszékileg fogja bün-

tetni mindazokat, kik ereudeletnck ellenszegüleuduek s köteles-

ségöket, mint katonák hiven nem tcljcsitendik.

A rendelet II o u v. 162. sz. Valószínleg ezen intézkedésre czéloz

Kossuth, midn jul, 16-áa Bemnek irja^ „Olvasám a lapokból ön ren-

deletét, melynél ícgva minden civil t. hatóságot felfüggeszte ; e lépés-

nek fel3.:ánr;íthatlaaok következményei s megegyezésem nélkül ugy

eshetik meg, ha mej ismerem a nemzetgylés eltt, hogy nem vagyok

kormányzó. Miatta a félország lángban áll. Mért eompromittál ön,

drága, alLbn. ur ? Hig^'e el, van elég gondom. Ne neveljék barátaim.

Ez annyit tesz, mint felfügeszteui az alkotmányt , még a minisztérium-

nak is a nemzetgylés megegyezése kívántatik, különben vádállapotba

hclyeztothetik. Borzasztó crisia támadhat belle. Nyújtson kezet el-

háritui a zavar vés cit. Kérem rá, a nagyváradi beszélgetésre hivat-

kozva. " (iv. Igv. Szil.-nál F. Napj. 44. I.).

Jiil. 4. Szerda.

V é c 8 e y tábornok, ki ostromütegeit e nap 20-ra egésziti 1

ki, T e III c s V árat újból lövetni kezdi, K u k a v i n a vár-
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parancauok csak gyöngén viszonozza az ers ágyutUzet, éjjel

azonban (jun. 4. és 5. közt) a j ózs efvár osi ostrommvek
ellen kirontúst tétet , mely alkalommal honvédcinket meglep-

vén 18 ostromágyút beszögeztet. Vécsey a következ napokon

némi szünetekkel jul. l*J-ig folytatja a lövetést. Az rség pedig

jul. 11-éu az Újvilágban lév ágyúink ellen ujabb kirontást in-

téz 8 azok közül 7-et ismét beszögcz, mely alkalommal holtak-

ban és sebesültekben 23 embert is vesztünk. Az osztrákok

vesztesége a két kirontás alatt összesen 4\) halott és 91 sebesült.

Feldz. 378. 379. 1. Vécsey hadereje jul. 4-én 11 ezer ember
és 55 ostromágyú, jul. l3-ka óta 68 ágyú. Az els ostromvonal jul.

1-én készült, a 2-ik pedig jul. 15-én nyilt meg. A zárlati intézkedések

és munkálatok átaláoan oly tökéletesek voltak, hogy azokról az ellen-

ség történetirója is (Raraming, Haynau táborkari fnöke) nagy elisme-

réssel és dicsérettel nyilatkozik. Jun. végén a várbeli betegek száma

(1100) hagymáz és skorbut miatt naponként nagyobbodott. Jul. 14-én

már lóhus járja, jul. 28-ka óta pedig hetenként ez is csak kétszer

osztatik.

Klapka tábornok Komárom ban, miután a jul. 1 . kor-

mányrendelet a seregben, fleg a 3. és 7. hadtestekben, oly in-

gerültséget és ellenszegülést keltett, hogy e miatt a rendelet

foganatositására gondolni sem mert, haditanácsot hiv össze. Ez

Nagy-Sándor és Klapka tábornokokat követségbe küldi

Buda-Pestre oly megbízással, hogy jelentsék ki a kormánynak

a fsereg nevében, hogy Görgeín kivül semmiféle más vezérben

6ÍUCS bizodalma, s ha neki két hivatala közül valamelyiket le

kell tennie, az a miniszteri legyen.

Klap. Mem. 128— 131. 1. G ö r g. II. 225.1. Lev. I. 73. 1,

Fiigg. III. 252— 253.1. E történet (v. ö. Jul. 7.) kétségbevonhatatla-

nul bizonyítja, mennyire bálványozá a fsereg Görgeit, ki katonáinak

szivén, azóta hogy a vezéri botot kezébe vette, a legkorlátlanabb hatalom-

mal uralkodott. Hogy a hadsereg ezen hangulatát, melynél fogva ha a kor-

n.ány és Görgci közt választania kellett, mindig ez utóbbiknak részére

nyilatkozott, c s u p á n mesterfogásokkal néhány meghittje által idézte

volna el maga Csörgei, mint némelyek állítják, teljességgel nem hihet.

Mert a fseregben a forradalmi kormány iránti ellenszenv érzelme

eleitl fogva mindig megvolt. E hadsereg a feloszlás szélén volt már a

Drávánál, Váczou, Eperjesen, a nélkül hogy erre Görgeitöl

nyerte volna az iuditást. Hogy Görgei táborkara s meghittebb környe-

14*
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xete a vozdr érdekeit ápolá s féltékenyen örzé a kormánynyal szemben,

annál semmi eincB termés^setesebb, meggondolván fkép, hogy Görgi e

régibb katonákból lett tiszteknek elöljárójuk volt, kinek mostani fényét

állásukat köszönhették s kinek a kormánynyal ellenkez politikai nézetei

8 a haditerveket készitö „táblabiró" kormányférfiakra szórt gúnyai külön-

ben is közszájon forogtak. Más felöl azonban, miután több felöl állítta-

tik, hogy Görgei körül rendszerezett katonai kamarilla alakult (élén

BayerésGörgei Ar m i n), mely ama kormányellenes irány kifejté-

sét tzte feladatul s Görbéiben egy félistent látott, kinek vakon tömjé-

nezett : igen valószinü, hogy az ellenszegülés érzelmét e kamarilla hat-

hatosán ápolá és felcsigázta. Maga a vezér jul. '2. estéjétl fogva, midn
a rendeletrl még semmit sem tudott, jul. 5-ig orvosi tilalom folytán

minden hivatalos ügytl távol tartatott s a tisztikar ellenszegülésérl is

csak utólagosan, jul. 5. este, értesült, s e körülmény, hogy t. i. a jul. 2.

csatában magát oly hösileg kitüntet vezért eszméletlen betegségében

akarják letenni, még inkább kifejthette az irányában való ragaszkodást,

noha az már azeltt is oly ers és átalános volt, hogy Ludvigh jun.

29-rl ezt irá Kossuthnak a tábor közepébl: „Ne engedd, hogy

Görgeit nyilvános lapokban megtámadják s ez által elkedvetlenitsék.

A hadsereg Görgei nélkül nem létezhetik (kann nicht sein), s valóságos

rültség lenne most más valakire gondolni, — ez az én véleményem."

(Ludvigh levele töredékben F e I d z. 132.1.). S szintén kimondva,

Mészáros, e hü és becsületes hazafi, mint hadvezér legkevésbé sem volt

alkalmas és méltó Görgeit pótolni. Személyes vitézsége ugyan kétségen

kivül állott, de az altábornagy mind annyiszor a hányszor vezéri tisztet

vállalt, annyira megveretett, hogy a kormány mindig kénytelen volt

viíszahivni s mást bizni meg azzal, hogy a fegyvereink becsületén az

ö vezérkedései alatt ütött csorbát hozza helyre. S a következmények a

Mészáros vezérkcdése iránti bizalmatlanságot igazolni látszottak, a men-

nyiben hivatalos föllépésébl sem erély, sem képesség nem tnt ki. Jul.

2-án Pestrl elindul, hegy a komáromi táborba megy, de a sznyi ágyú-

zás hallattára A 1 m á s tói visszafordul. Jul. 3-án Írásban nyilatkozatra

hivja fel Görgeit, mondja meg, „akar-e" seregével Pest felé sietni vagy

sem ? Jul. 7-én azt „tanácsolja" és „parancsolja," hogy inkább Komárom-
ban maradjon, mint áttörést kíséreljen. Jul. 9-én ismét kérdésbe teszi eltte,

„akarja-e magát -alávetni a kormánynak" s levezetni a sereget? Majd
ismét azt a tanácsot adja, hogy 3 ezer huszár vágja keresztül magát

Haynau táborán, melyet egy egész hadsereg sem tudott keresztültörni.

(Mészáros levelei Klap.-nál Mem. 133. 159. 172—175. 1.). Ily gyön-

geségre mutató levelezgetésnek még a semminél is kevesebb haszna volt,

mert e kézzelfogható erélytelenség és ügyetlenség csak tápul szolgált

Görgei makacskodási hajlamának.
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Jul. 5. Csütörtök.

A magyar kormány Pesten Klapka és Nagy-

Sándor tábornokok elterjesztése folytán (1. jul. 4.) határozza,

hogy Gö rgei továbbra is a hadseregnél maradjon, nevezetesen

a feldunai fsereg parancsnokságát vigye Mészáros fvezérsé-

gének elismerésével, a hadügyminiszterségtöl azonban vissza

kell lépnie.

Klap. Mcm. 130. 1. G ö r g. II. 226. 1. Mint gondolhatni, Kos-

suthnak a tisztikar közbevetése igen zokon esett, s más nap többek közt

irá Klapkának; „Gondja legyen önnek, hogy a haditanács csak is ezen

^selekvési körre (a hadmüködésti'íére) szoritkozzék, s az országgylés és

a koi-máuy rendeleteinek birálgatásától mindenkor távol tartsa magát."

Bónisnak pedig kötelességévé teszi, hogy a haditanács üléseiben jelen

legyen. (Köss. lev. Mész.-nál 124. 125. 1.). Görgei más nap megirta

lemondását a hadügyminiszterségröl, melyet távollétében Szabó Imre

ezredes vezetett.

Bem altábornagy Bcszterczéröl szózatot intéz a ma-

gyar nemzethez. E szerint az otthon népszertitlen muszka czár-

nak minden perczben a birodalmában kiütend forradalomtól

kell félnie_, minekkövetkeztében ellenünk küldött hadait nem-

sokára visszahíni kényszerülend. Addig legyünk bátrak és ki-

tártok. A Beszte rezénél betört oroszok már a határig

visszaverettek, a B r a s s ó nál táborozók pedig ki fognak zetni,

annyival inkább, mert öOláhor szagot és a törököket is

háborúba fogja keverni az oroszokkal. „Seregünk többremegyen

150 ezernél, mig az ellenség összes ereje' nem számit 80 ezerét,"

Erdély es Magyarhon minden bizonynyal meg fog tisztít-

tatni ezektl, hogyha a seregvezérek határszéli állomásaikat

gyáván oda nem hagyják, a netalán elnyomult ellenséget pedig

hátulról bátran megtámadják.

A szózat Honv. 163, sz. (megértéséré v. ü. jun. 28. az A 1 1-

d r f alá tett jegyz. úgyszintén jun. 22, jegyz).

Uzoui Ütközet, Lüders tábornagy (8 zászlóalj, 12

lovasszázad és 20 ágyú) Gál Sándor ezredes ellen arczvonalban

Jessauloff alatt küzéphadát, Sepsi-Szent-György-
nél a mieink bekeritésére Reunenkampf alatt balszárnyát,
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Pr ás martól pedig a Fekete- Ügy balpartján Adler-
berg alatt jobbszárnyát inditja Ütközetbe. Gál székely csapa-

tait Jessanloff közeledésére Kököstííl Sepsi-Szent-
G yorgy felé hátráltatja, hol alvezérei felmondják az engedel-

mességet a a lovasságot és az ágyukat a színhelyrl C s i k - S z e-

r e d a felé elvezetvén, az Uzontól elnyomult gyalog századodat

az oroszok dühös Öldökléseinek átengedik. Veszteségünk mint-

egy 500 ember holtakban és sebesültekben, 4 ágyú, 2 zászló és

12 fogoly, az oroszoké a két (jul. 2. és 5.) harczban összesen 5

halott és 40 sebesült.

Köv. E. T. 249. 1. Czetz 330. 1. B e r. I. 149. 150. 1. Som.
72. 1. (A „Fcltlziig," ezen különben kitünö pontossággal k(5szült mii, e

harczot két helyt irja le. A 494. lapon a? ó-naptár napját tartván meg,

és a 496. lapon az uj-naptár S2erínt, ekként egy harczból kettt csinál).

Bem, kinek ugy látszik, a székelyek közül egyetlen egy megbízható al-

vezére sem volt, 8 ki D o b a y dézsi hátrálása miatt már különben is in.

gerült YOt a sok rósz tisztre, az u z o n i eset hirét halh a, magán kivül left

haragjáblan. Jul. 21-én Sepsi-Szent-Györgyön napiparanesot

adott ki, mely szerint „a rendetlen megfutamlásért felels, szintúgy fegyel-

metlenség bnével is terhelt f- és törzstiszteket elfogíjtván hadiszék

elébe állíttatta" s megígéri, hogy az állomásaikat gyáván odahagyó

tís2tek( t fbe löveti vagy rangjoktól megfosztva bebörtönözteti (B. nspi-

parancsa 11 o n v. 184. sz.) ; Gál Sándort azonban a vezéiségben meg-

hagyta. — Lüders a fentebbi hurcz után Jes sauloffot Sz. Györ-

gyön és vidékén hagyván, maga F ö 1 d v á r ra vonult vissza, C 1 a m-

G alias osztrák hadára várakozván, hog}^ támadását megkezdhesse.

Elöhadát Engelhardt Vledénybe vezette. Ezen helyzetben marad' ak

az oroszok jul, 13-ig.

Heinz hadnagy mintegy 100 fre men osztrák és orosz

lovassággal korán reggel Sz á sz- Régen ben egy honvéd-

zászlóaljat véletlenül megrohan és teljesen szétszór. Vesztesé-

günk 50 halott és 28 fogoly.

F e 1 d z. 512. 1. S m. 79, 1. Ugyanezen portyázó csapat vissza-

tértében Nagy -Sajónál egy 104 szekérbl álló élelmi szállitmányt

is elfog s ez alkalommal a kíséretbl 27 embert elejt24-et pedig elfog.

Jul. 6. Pént.

Sass tábornok (7 lovasszázad és 2 ágyú) portyázó csa

patáinkat D e b r d n é 1 A b a u j megyében szétveri s majdnem
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egészen leöldösi, aztán seregét kétfelé osztván a Rozsnyó és

Nagy-Idka irányában húzódó csapatainkat veszi üldözbe 3

utolérvén kegyetlenül niegszabdalja. Veszteségünk e harczok-

ban 150 halott, 70 fogoly és 2 zászló, az oroszoké 2 halott s 4

sebesült,

B c r. I. 132. 133. 1. Sass tábornok gyors lovasaival azon hírre

indult ki M i s k 1 c z ról, begy portyázó csapataink jul. 5-én Jab-
1 o n c z a lakosságával egyesülten az oroszok élelmi szállitmányát meg-

támadták 3 részben elfogták. Jul. 7-re a tábornok már Miskolczra

Tisszaérkezik.

G ö r g e i tábornok Komárom ban, meg lévén gyzdve,

hogy délen összpontositott hadernk az egyesülend osztrák és

orosz hader ellen sikerrel küzdeni képtelen leend, s hogy ennél-

fogva a déli hadösszpontositás vagy bekerittetésen vagy sem-

leges területre való kiszorittatáson fog végzdni, hogy e bajok-

nak elejét vehesse, haditanácsot hí össze, melyet arra igyekszik

rábírni, hogy a kormány összpontosítási tervének mellzésével

a fsereg az régibb tervét követve, Haynaut tönkreverni

igyekezzék, s e végett tovább is Komárom nál maradjon.

Klapka és Nagy-Sándor tábornokok azonban a vezér szán-

dékának ellene szegülnek, mindazonáltal Görgeinek sikerül a

haditanácscsal elhatároztatni, hogy a sereg ne ^ szökjék^ meg

Komáromból, hanem igyekezzék egy támadócsatában keresztül-

törni az osztrák tábort és ugy húzódni le a délvidékre. — Azon-

ban Klapka kés este Kossuth e napról kelt levelét veszi,

melyben a kormányzó a seregnek Komáromból más nap, azaz

jul. 7-én leend kiindulását az oroszok ktizeigetése miatt halaszt-

hatatlanul szükségesnek nyilatkoztatja s „a haza megmentését"

egyenesen e mozdulattól függeszti fel. Klapka a seblázban

fekv Görgeivel nem érintkezhetvén, Bayer táborkari fnök eltt

kijelenti, hogy a sereg Komáromban való további idzéseért

egy perczig sem vállalja el a felelsséget, annál fogva, mint

Görgei után legidsb tábornok, kit a vezér akadályoztatása ese-

tén a parancsnokság illet, megbízza Bayert, hogy a holnapi el-

indulás fell rögtön intézkedjék, mit ez teljesít.

Klap. Mem, 134— 144. 1 63— 17 1. 1. vbol K o s s. levele is).

G ö r g. II. 234—251. 1. A Komáromban maradás tervének hadtani
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bírálatát 1. F e 1 d z. 134. 135. 1.). E haditanács, melyben Göigei a

kormányt kijátszani törekedett, ép oly ers bizonyítványt szolgáltat

makacs jellemérl, mint éles esz ravaszságáról, melylyel tulajdon-

képeni czélját eltitkolni s az ellennézeteket leküzdeni tudta. Görgci

nem sietett délre a kormány közelébe, mert lélekben meghasonlott a

kormány politikájával, utálta annak haditerveit és ezek készitöit, s mert

attól is tartott, mint ezt maga is elárulja (II. 228. 1.), hogy a kormány
öt mihelyt hatalmába kerítheti, megalázza s láb alól eltéteti, A kormány
pedig kénytelen volt trni a pártos vezért, e szükséges roszat, s ugy
látszik maga is beleegyezett vagy legalább jó képet csinált ahhoz, hogy
a fsereg egyideig még Komáromban maradjon. Ko ssuth legalább jul.

8-án ezt Írja G ö r g e i n e k : „Tiz nap alatt háromszor történt, hogy
az elfogadott terv halogatás miatt nem foganatosíttatott. — A Buda
irányában való összpontosítás akkor, midn még lehetséges volt, uem
teljesíttetett, most már, mint látom, lehetetlen. E perczbcn tehát nincs

más választásom , mint a hadparancsnokságnak megrendelni, hogy
Dunántúl az osztrákok ellen döntöleg mködjék, Komáromot minden-

esetre biztosítsa, igyekezzék Fehér, Tolna és Baranya megyéken
a kormánynyal Szegeden feltartani az összeköttetést, és körülmények
szerint a bácsbánsági sereggel való egyesülést a megjelölt irányban le-

hetségessé tenni. Aföczél marad mindig, elbb megverni
az osztrákokat." (Kossuth levele Görgeihez F e l d z. 133. 1.)

E sorok olvasására a történetíró zavarba fog jöní, merje-e hibáztatni

Görgeit engedctlenségeért, melyet a kormány ekkép helyeselt.

V e 1 1 c r altábornagy elöcsapatai (8 zászlóalj, 2 osztály

lovas és mintegy 18 ágyú) a F e r e n c z-C satornától szem-

legezésre kiindult 1 1 i d g e r altábornagyot (12 lovasszázad s

9 á^yn J e 1 1 a c i t- hadtestébl) reggeli 5. órakor Hegyesen
megtámadják. Ottiuger a falu mögött vesz állodást, majd ebbl
kiveretve V e r b á s z ra hátrál.

Feldz. 253. 1.

A J a n c u praefecttl küldött C a r t e s i u tribun Buzgó
százados csapatát (600 ember s 3 ágyú) M a r ú c z e 1 n é 1 K o-

lozs megyében ])ckeriti. Buzgó a Fontán c 11 nevil eltorla-

szolt szorosba jutván egy raelléknton folytonos harczolás köz-

ben nagy nehezen G y a 1 u ra kivágja magát, azonban csapa-

tának nagy része, szám szerint több mint 100 ember, s ezek

közt Vas vár y Pál a Rákóczy-csapat parancsnoka, e szoros-

ban, a hegytetkrl alábocsátott kövekkel s a mindenfell el-
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tört lándzsások által leöletik vagy elfogatván mellen faczövekek-

kel földhöz szögeztetve kivégeztetik.

Som. 58. 59. 1. (A hai-cz a Vasváry elesése napját csupán

ezi-u könyv adja). Kor. ] 90— 196 1. (Icgkörülményesebb V. végnapjaira

B lialálára nézve). Köv. E. T. 231. 1. BemKemény hadjárata ki-

menetelérl (1. juu. 15. 16.) akkor értesült, midn Nagy- Várad-
ról, Kolozsváron keresztül utazott (jun. 2 4-én). Keménynek megparan-

csolá, hogy tüsténl induljon ismét a havasok ellen, s minthogj' egyszerre

mköd és rendez szerepet nem folytathat, ez utóbbi hatalommal

szárnysegédét Zarzicki alezredest bizta meg. Zarzicki a bánfi-
hunyadi helyróégnek is elnyomulási parancsot küldött. Bem azon-

ban az oroszok elnyomulása folytán magához kívánván venni hadait,

nemsokára az egész havasi táborozást megszüntetni rendelte, A vissza-

térésre int parancs a többi vezérekhez még idején elérkezett, azon-

ban a bánhunyadihoz már nem; s ily módon ez már jul. 2-án Marú-
c z e 1 e n állott, melyet folytonos csatározások közt elfoglalva fölégetett.

Itt várta, hogy ^gyalui rség is hozzá csatlakozandik. Az éhség

gondjaitól is gyötretve már épen visszavonuló félben volt, midn az

oláhok minden fell bekeritették.

Jul. 7. Szombat.

G ö r g e i tábornok Komárom ban had serege útra kelé-

sérl véletlen értesülj mire fölingeriiivén rögtön racgirja kérel-

mét a szolgálattól való teljes fölmentetésért. Lemondása azon-

ban az egész tábort nagy izgatottságba hozza, minek következ-

tében a 3. és 7. hadtestbl nemsokára küldöttség jelen meg

nála, mely öt fölkéri, hogy ne hagyja el a sereget. Klapka, a

sereg tökéletes föloszlásától tartva, maga is a kérelmezk közt.

Görgei, tiszteit maga körül látván, fölfödözi elöltök jul. 6. in-

ditványa (1. e.) valódi indokát, hogy t. i. „ nyílt ellenkezésben

áll Kossuthtal, mert az általa s az ö fhadparaucsnoka által el-

rendelt átalános déli visszavonulásban semmi egyebet sem lát,

mint az országból való gyalázatos futás kezdetét . . . s hogy a

fseregnek kötelessége az ellenséget, a melyik eltte áll, hatá-

rozottan megtámadni, nem pedig kikerülni," s ehhezképest ki-

jelenti, hogy a vezérséget csak ugy vállalja el, ha a hadsereg

el van tökélve Komárom alatt megtámadni az ellenséget. Mi-

után a tisztek a föltételt elfogadták, Klapka visszarendeli
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Nagy-Sándort Bátor-Keszibl maga készül cl-

úagyni a katonai pályát, de Görgei azon elterjesztésére, hogy
neki, mint legidüsebl) tábornoknak t betegsége alatt helyettesí-

tenie kell; szinten eláll szándékától.

L. a jul. 6. Komárom alá felhozott kútfket.

Pa w 1 ff tábornok portyázó-csapata Bem egyik vigyá-

zásra kirendelt zászlóalját K z m a t e 1 k c u kora hajnalban

véletlenül megrohanja s rövid véres barcz után teljesen szét-

veri. Veszteségünk több mint 100 halott és 44 fogoly, az oro-

szoké 1 halott és 2 sebesült.

B e r, II. 14 2. 1. Som. 82. 1. G ro ten h i e 1 m portyáze -csapa-

tai B e m marosvásárhelyi szállítmányát (mintegy 150 szekér) jul. 4-én

elfogták. Bem hasonló zsákmányolásoknak elejét veend Oláíiujfalun

át Kozmatelkére vigyázó-csapatot küldött, mely a^.onban elég hibáaan

meglepetni hagyta magát.

Jul. 8. Vasárnap.

Kossuth kormányzó P e r c z e 1 Mór tábornokkal egyet-

értüleg Czegléden határozatba teszi, hogy az osztrák és

orosz hadak közeledése folytán a J e 1 1 a c i (5 tönkreverésére in-

ditott bácsbánsági sereg ereje ezentúl ne szaporittassék, hanem
aMészáros által Veítcrhez levonulásra rendelt Vysocki
és D e s s e w f f y féle hadtest N a g y-K rös rl visszahivassék

ésPerczel parancsai alá adassék, s hogy e hader hozzájárulásával

alakittassék P e rezei Mór vezérsége alatt egy 24 ezer fnyi
uj sereg, melynek rendeltetése a Tiszán át kelt s a fertl kü-

lönvált orosz sereget megverni s a Tisza háta mögé visszaszo-

rítani, hogy ekkcp Debrcczen visszaszereztctvén az E r-

délylyel való összeköttetés ismét helyreállíttassék s a kor-

mány, ha Szegeden biztonsága veszélyeztetve lenne, N a g y-

Vár adr a huzódhassék. Perczel teendje átalában oly módon

foglalkodtatní az egész orosz feit, hogy az Komárom és Gör-

gei ellen (ki az osztrákokat a Duna jobb partján fogja meg-

támadni s Székesfehérváron és Tolnán át vonuland le Szegedre)

döntöleg mködni megakadályozva legyen.
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Feldz. 184. 1. Függ. III. 321. 1. K o a s. levele Bemhex

8 z i l.-níil F. Napj. 43. 1. Kotsuth ezen öncsinálta tervével a maros-

tiszai összpontoeitás tervét keiesztül-kasul húzgálta. Mészáros és Dem-

binszki, bár a fvezérséget azon kik'Uéasel vállalták cl hogy Kossuth a

hadmozdulatokba megegyezésük nélkül ne avatkozzék, minderrl mégis

csak utólagosan értcsittetvén, c íniatt más nap élesen összeszólalkoztak

vele. Dembinski, mint Horváth irja „indulatosan kelt ki a kormányzó

kétszinüsége ellen ; Mészáros pedig, bár csöndesebb vérrel ajánlá neki,

gondoskodjék uj fvezérrl. Forma szerint azonban egyikök sem mondott

le." A középtiszai hader azonban gyorsan szaporodott. Jul. 17- én a

9. hadtest (Vysocki) már 13 zászlóaljat, 22 lovasszázadot és 30 ágyút,

a lO-ik hadtest (Perczei) pedig 16 zászlóaljat, 6 lovasszázadot és 17

ágyút, összesen a két hadtest 27,800 embert számlált, s ide csatlakozan-

dók voltak még a Kazinczy (8800 ember s 30 ágyú) és Knezies (2500

ember s 7 ágyú) csapataik is. Ez utóbbiak ekkor Nagy-Várad nál

állottak,

Jul. 9. Hétf.

Kossuth kormányzó C z e g 1 é d e n levelet ir B e m ;il-

táborn agyhoz, melyben öt a magyarországi összes csapatok f-

parancsnokságával megkínálja. Ez ajánlatra Bem jul. 17-én

Csik-Szeredáról válaszul irja, hogy kész elvállalnia tiszt-

séget azon esetre, hogy ha neki az országgylés katonai diktá-

torságot enged két hónapra, mely idö alatt reméli, hogy M a

g y a r r s z á g t az osztrák-orosz seregektl megtisztitandja.

K. levele B.-hez Szil.-rál F. Napj. 23. I. B. levele K.-hoz

Feldz. 510. 1. V. ö. K v. E. T. 250, 1. (K. levele keltét hibásan

Szegedre teszi). Kossuth már ezeltt több izben irta ohajtásképen a

lengyelnek, hogy jjön ki egész haderejével Erdélybl s vegye át Ma-

gyarhonban a fvezérséget. De Bem a kormányzó felhívására jun, 23-án

azt feleié, hogy miután Erdélybe az oroszok betörtek, addig nem mehet

ki, mig azt a földet meg nem tisztítja tiök.

H a y n a u osztrák fvezér Nagy-Igmánd ról felhívja

Magyarország földmivelöit, hogy elhagyott lakaikba tér-

jenek vissza á ne higyenek a „lázadók" hazugságaínak és ámí-

tásainak, mintha t. i. jogaikat és szabadságaikat veszély fenye-

getné ; egyszersmind megígéri, hogy az osztrákok és oroszok az

elöfogatot és a naturalékat készpénzzel fogják fizetni , sze-

mélyöket és vagyonukat nem bántják, az úrbér eltörülve marad.
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mig a lázadás vezeti egyebet sem akarnak, mint „tekintet

nélkül a ti javatokra, meggazdagodni, haszintén e miatt nektek

8 családotoknak tönkre kellene is jutnotok."

A kiáltv. Samml. 123. 1.

Szentiványi Károly erdélyi kormánybiztos jelenti a

Királyhágón tiil fekv résznek, hogy t a b. pesti kormány

saját kérelmére fölmenté a tovább i hivataloskodástól, s helyé-

be országos teljhatalmú kormánybiztosnak Boczkó Dániel

képviselt nevezte ki.

A hirdetméii} Ilonv. 170. sz. K ö v. O. 188. 1. Szentiványi

visszalépésére Bem azon túlkapása adott okot, bogy az ostromállapotot

kihirdette. (1. jul. 3.) Boczkó jul. 11-éu már K olozsvárt intézkedik.

(Honv. 168).

G y u 1 a - F e h é r f á r ból az rség egy része a Városra

kirontást tesz, honnan a vár ágyúi támogatása mellett 4 órai

heves harcz után honvédeiukv.t kiv eri. Veszteségünk mintegy

100 halott és sebesült.

Feldz. 539. 1.

Jul. 10. Kedd.

Besztcrczei ütközet. Grotenhielm altábornagy

Bem altábornagyot reggeli 5. órakor Besztercze eltt 4

hadoszlopban véletlenül megtámadja. Bem (Fzi fhadnagy)

ágyútzzel fogadja elleneit s két óra hosszat védi magát. De
majd észrevévén, hogy P a wM o f f tábornok és S p r i n g e u s-

f eld alezredes jobb és balszárnyát megkerüléssel fenyegetik,

az áruló várost is feladja s Bessenyö felé elhúzódik. D. u.

2. órakor megállapodik a lengyel vezér Sófalvánál s ott

Ineze rnagy mindaddig feltartóztatja az ellenséget, mignem
a sereg a Sajóhidon átvonulván, Bem S z eretfal váuál

tüzérségét újból elhelyezheti, hol d. u. 3. órakor a harcznak

vége szakad. Bem itt a parancsnokságot D a m a s z k i n alezre-

desre bizza és serege nagyobb részével még azon éjjel elhagyja e

tájat. Veszteség az ellenségnél 15 halott s 36 sebesült, részün-

kön több.
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Köv. E. T. 247. 248. 1. F o 1 d z. 512. 1. Som. 82. 1. B e m
útja: jul. 11-dn hajnalban Maros-Vasárhely, este Udvar-
hely. Jul. 13-án Csik-Szereda, jul. 14-én T u s n á d, hol az Uaonnál

szétfutott székelyeket rendezi, 15-éu Tusnád és Bükszád, IG-áu

Csik-Szcrcda, 1 7-én és 1 8-án Kézdi-Vásárhely és Eresz-
tevén y, inely vidéken mintegy 12 ezer embert és 50 ágyút vont

össze Brassó vissza foglalására s a moldvai hadjárat megkezdésére.

Jul. 11. Szerda.

A Fölség Wohlgemuth altábornagyot Erdély pol-

gári és katonai kormányzójának nevezi ki, mellé rendelvén a

polgári ügyekben teljhatalmú császári biztoskép Bach Edét,

Bukovina volt id. fnökét. V. ö. a u g. 11.

A kézirat S a m m 1. Anh. 29. 1. és K ö v.-nál 0. 190. 1. E ki-

nevezések egy jul. l9-éa kell legfelsbb rendeletben tétettek közzé, s

valószinüleg e körülmény vez ette Kvárit ésRüstowot (II. 267.1.)

azon hibás föltevésre, hogy a kinevezés jul. 19-én történt. Utóbbik ren-

deletben, valamint a márcz. 4. alkotmányban is a Részek már ismét az

^Erdélyi nagyfejedelemség"- hez vannak csatolva. (A rend. 0. 194. 1.).

Harmadik csata Komár om alatt. Görgei tábor-

nok a jul. 6. haditanácsban elhatározott áttörés eszközlése vé-

gett Klapka tábornok vezénylete alatt kiindittatja hadait

Ha y n a a ellen Komáromból. A harczot d. e. 11. órakor 0-Szön y
és A 1 m á s közt az Eszterházy osztálya kezdi meg (8. had-

testbl) aWolf dandáraellen. Egyideüleg indul jobbszárnyunkon

Assermann ezredes. Janik és Rakóvszky osztályaik-

kal (8. és 2. hadtestekbl) az ácsi erd felé, melyet rövid ágyú-

tz után Schneider ti elfoglal. Déli 12. óra tájon P i q u e t i

és Leiningen tábornokok (3. hadtest) is tusára kelnek,

elöbbik Jablonowszky és Benedek dandáraik ellen

Puszta-Herkálnál kezdvén hosszura nyúló ágyucsatát,

utóbbik pedig Puszta- Csem ellen indulván, melyet miután

Klapkától tetemes tüzérségi ervel támogattatott, Herzinger

tábornoktól d. u. 2V2 órakor elfoglal. Azonban Schlick tábor-

nok Bianchi, Sartori ésReischach dandáraikat küldi

a túlszárnyalt Schneider segítségére, melyek aztán A s s e r-

m a n n t s a délirészen álló Pöltenberget (7. hadtest) ne-^
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gyedszeri heves robaminul d, u. 5. órakor az ácsi erdbl ki-

verik. Puszta-Csem ellen pedig d. u" 3. órakor Haynau

Bechtoldot és Panu tinet rendelvén, ezek Leiningent bá-

tor magatartása daczára szintén visszanyomják. Klapka belát-

ván, hogy a nap czélját (a Czonczúpatak elfoglalása torkolatá-

tól Nagy-Igmándig") többé el nem érheti, parancsot ád a vissza-

vonulásra, miközben az eddig ()-Szünyuél tétlenül vesztegelt

Nagy-Sándor (1. hadtest) az üldözésre kelt Simbschen dan-

dárát huszáraival feltartóztatja. Veszteséglink mintegy 1500

ember holtakban é? sebesültekben, az ellenségé 1 24 halott, 608

sebesült és 81 hiányzó. .

Rüst. II. 168— 175. 1. Feldz. 137.sköv. ). (hol a csata

tervrajza is). Klap.Mcin. ItíO — 187. l. B e r. I. 172 — 175.1. G ö r g.

II. 253. 1. V. ö. Kossuth levele F, Napj. Szilágyitól 40— 44. 1.

Lapins. 128. 129. 1. Riistow szerint Klapka e har.z tervezésénél

azon hibába esett, hogy haderejét az clsánczolt tábor nagy kerületén

igen vékonyra nyujtá ki, a helyett hogy föerejét az oszrák balszárny

ellenében összpontosította volna. A gyzelmet Haynau Simbschen és

Panutinenak köszönhet, kik e napon kitüntetett vitézségükért a Fölség-

töl a Mária Therezia rendjelét vagyis a legnagyobb katonai liitüntetésl

kapták. (Oest. 39. 1.).

Buda-Pestet d. u, 5. órakor W u s s i n rnagy alatt

(Ramberg hadtestébl) osztrák katonaság (3 lovasszázad és 6

ágyú) szállja meg.

Feldz. 154. 1. Frey III. 153. 1. S z i 1. F. Tört. 394.1. K 1 a p.

Mem. 178. 1. A fvárosban az osztrákok semminem ellenállásra sem

találtak, a lánczhid fapalióját azonban mintegy 70 lábnyi hosszaság-

ban, úgyszintén a Szolnokra vezet vasút sineit is fölszedve lelték. Más

nap már Ramberg is Budán volt, ki hadteste legnagyobb részét jul.

15-én Pesten szállásolja cl, honnan csak jul. 23-án távozék el Sza-
badkára. Haynau nagy súlyt fektetett rá, hogy az oroszokat a f-

város „ elfoglalása "-ban megelzze, mi neki egy napnyi elönynyel csak-

ugyan sikerült is Hanem az orosz hivatalos munka igy ir : „Az els

osztrák csapatok, melyek Badát megszállották, azon véleményben, hogy

Pest még a lázadók kezében van, nem szánták cl magokat elbb át-

menni a Dunán, csak midn egy kozák rszem Budára ráakadt, hová

az nap estére egy lovas és gyalog 08;;tályt vártak Ramberg táb írnok

parancsa alatt."

Atcmcsvári kirontást lásd jul. 4.
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Jiil. 1::^. Csütörtök.

Kossuth kormányzó délben Szegedre a kormány

szckbclyérc érkezik, hol lelkesültséggel és estére nagyszer

fáklyás-zenével fogadják. „A. hadmliködések központjává" ily

formán szólott Kossuth ez alkalommal „e hely lévén kiválasztva,

hiszem, hogy Európa szabadsága Szegedrl sugárzandik ki, és

ha találkoznék oly nyomorú, ki a hazát leigázni s diktátori hata-

lomra vergdni erlködnék (czélzás Görgeire), azt én ma-

gam gyilkolnám le."

Szeg. II irl. 1849, l2. sz. Szil. F. Napj. 25. sz.

E n g e 1 li a r d t táb ruok F o g a r a s nál 800 fnyi s 4

/igyuval cllulott csapatunkat viradatkor Vledény felöl túl-

nyomó ervel megtámadja, lovasságával Bethlen és Seges-
vár irányában elre megrakván az utakat. A mieink rövid

ellenállás múlva Segesvár, majd az uhlánok megpillantása

után Bethlen felé törekszenek menekülni, azonban az itt

szintén lesben álló kozákok által szétveretnek. Veszteségünk

200 ember holtakban és sebesültekbén, 400 fogoly s 4 ágyú, az

oroszoké 4 halott s 3 sebesült. A vár orosz kézre esik.

Ber. I. 151. 1. F e 1 d z. 500. v. ö. K ö v. E. T. 251. Czetz
Bem's 350. 1. Bem jun. 23-án Móric znak, a fogarasi várparancsnoknak

azt rendelj, hogy örségét 300 fóré szaporítsa. (A rend. H o n v. 153.

sz.). Móricz, ki e tisztségre 1849. áprilban neveztetett ki (Közi. 85.

8z.), a fentebbi harczban maga is foglyul esik.

Buda-Pestet Adlerberg százados alatt orosz ka-

tonaság (2 század kozák) szállja meg.

Ber. I. 176. 1. V. ö. J u 1, 11.

Jul. 13. Pént.

Görgei tábornok az 1. 3. és 7. hadtestekkel (összesen

26—28 ezer ember s 130—150 ágyú) a délvidéki hadösszpon-

tositás eszközlése végett elhagyja Komáromot s Vácz felé

útban. Klapka tábornok ellenben Kászonyi (2.) és

Assermann (8.) hadtesteikkel (összesen 22 zászlóalj, 12
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lovasszázad és 66 mezei ágya; a várban marad, a kormány ér

dekeinek elleuörizését Görgei táborában egyidre Nagy-

Sándor tábornokra bizván.

Görg. n. 254.1. KUp. Mem. 190—197.1, (hol az rség

részletes elhelyezése, a védelmi intézkedések a vár kirása stb.) F e 1 d z.

451—453, 1. Asb. I. 135. 1. A kiindulást Görgei Ármin az

elöhaddal még jul. 12-én megkezdé. Uajuau jul. 11-én megígérte

Paskevicsnek, hogy ha Görgei Vácz felé menend, ö a Duna bal partján

fogja üldözni s ekkép Paskevics körmei közé hajtani. Ez igéret azon-

ban nem váltatott be. Haynau Görgeinek nem indult nyomába s

ennek elfogását vagy megtörését egészen-magára Paskevicsra bizta,

mint a ki maga is elbánhat Görgeivel. Paskevics e miatt mérgeldött, .«

azzal boszulta meg magát, hogy Grabbet nem engedte át Haynaunak

Komárom zárlatára. Haynau ugyanis oly szándékkal volt, hogy mihelyst

a rég várt G rab b e (ki jun. 17-én már A. Rubinban állott) Komárom
tájára érkezik, seregét Pesten át Jellacié és Temesvár meg-

segítésére délre vezeteudi le. Grabbe azonban, bár a czár „megmásít-

hatatlan " parancsa szerint feladata lett volna csupán a bányavárosokban

mködni, s bár elzleg megigérte, hogj- Komáromot a V á g és D u n a

balpartjáról zárolni fogja (0 e s t. 32. 1.), sokáig váratott magára,

kénytelen lévén Komáromhoz menetelét Paskevics intézkedéseitl

függeszteni fel, ki t épen ellenkez irányban rendelé. Jul. 7— 18-ig

ugyanis Szent -Ke reszten idzött, ekkor az orosz fvezértl

parancsot kap, hogy Zólyomon és Dévényen keresztül siessen

L s n c z ra, bevágni Görgei eltt az utat. Ebbl azonban semmi

sem ln. Grabbe R. Szombathra jul. 23-án, Putnokra jul. 2G-án,

Miskolczra jul. 27-én érkezik, s csak miután 23 napig távol kalandozott

a bányavárosokból, érkezett vissza aug. 12-én Zólyomra. (0 e s t. 28. 1.)

Haynau megunva a várakozást, s Komárom zárolására Csorichot és egy-

idre Sclilicket hátrahagyván, ferejével jul. 16-án elindult a vár alól.

(V. ö. jul. 15. jegyz.).

Grotenhielm portyázó csapata Nagy-Sajó nál

Besztercze mellett Damaszkin alezredes jobbszárnyá-

nak egyik osztályát viradatkor megtámadja s szélyelveri. A
székelyek 60 halottat és 4 foglyot vesztenek.

Ber. I. 143. 1. F e 1 d z. 511. 1. Czetz 366. 1.

Jul. H. Szombat.

Kossuth kormányzó Szegeden az ország törvényható-

ságaihoz körlevelet iiidit;, mely szerint a kormány székhelye
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P e s t röl Ö z e g e d re hadmveleti helyes szempontokból tétetett

át, mi aggodalomra nem adhat okot, annál kevésbbé, mert a

tiszántúli kerület egészen tiszta az ellenségtl s e tér és a Duna-

Tisza köze hadaink birtokában van. Dunántúl 50 ezer fnyi

sereg mködik Komáromra támaszkodva, Bács-Bánság és

Erdély miénk, a B r a s s ó nál betört oroszok ellen Bem most

indul. „Ha a nemzet önmagához és hazájához hiv marad*' kevés

hónap alatt le fogja gyzni az osztrák-orosz hadert következ

okoknál fogva. 1. Seregeink létszáma az ellenségével legked-

vezbb arányban áll, az egyesült hatalmasságokénál alig 10

ezerrel kevesebb. 2. Mi itthonn vagyunk s minden helyen gyá-

molitásra találunk, az ellenség pedig idegen földön mozog, hol

a viz, leveg, éghajlat, és az emberek ártalmára vannak. 3. „A

népharcz legyzhetetlen," ha valamely vidéken átvonul az ellen-

ség, háta mögött fölkél a vidék lakossága. 4. A nép, mely ön-

magáért harczol s honszeretettöl van áthatva, leigázhatatlan. —
Felhivatnak tohát a hatóságok, hogy mindezeket a nép hitévé

tévén, azt a lehet legnagyobb erfeszítésre buzdítsák.

A rend. H o n v. 178. 179. sz. (E rendelet alá iul. 14. van n-va,

de miután benne Guyon hegyesi gyzelmérl is van szó, melvröl Kos-

suth jul. 14-t5n még nem értesülhetett, kétségen kivül áll, hogy az ok-

mány késbb íratott és adatott ki).

Hegyesi csata. Jellacic bán Vetter altábornagy

támadó föllépését megelzend, Verbászou összpontosított

hadával (15 zászlóalj, 22 lovasszázad és 79 ágyú), a mieink

meglépésére éjszakra indul ; de a jólértesült Gujon tábornok

(mintegy 7 ezer ember s 42 ágyú) elkészülve várja támadását.

Hajnali 3. óra tájon Hegyes, Szeghegy és Feketehegy
eltt egyszerre felvillannak a magyar rtüzek s megdördülnek

az ír vezér ágyúi. Jellacic ekkor Hegyes ellen balszárnyával

két gyalog dandár élén D i e t r i c h e t küldi, do a ki a mieink

ágyútüze és szuronyai által visszaüzetik. Ez alatt balszárnyunk

Szeghegynél Puffer ezredes dandárát Verbász felé visszaveti.

A bán rendbe szedi s uj elnyomulásra vezeti ugyan a futókat,

de midn hirét veszi, hogy egyik csapatunk Feketehegy fell

hátrálási vonalát fenyegeti, Horváth vezérrnagy födözete

alatt Verbász felé visszahúzódik, majd a csatorna jobb partján

Szeremlei, Magyaror. Krónikája. II. lO
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vett állodásából is kiveretve Kis-Kérre fu tamodik. Ezalatt

Veprovácz és Keresztúr felöl K m e t y tábornok is meg-

t ámadja a K u 1 á n fekv L e d e r e r - dandárt^ Földvár ról

indult csapataink pedig d. u. 4. órakor L a n g - daudárnokot

támadjak meg, ki a mieinket visszanyomva Mossorin felé

húzódik el. Jellacic éjfél utáu 2. órakor K á t y nál szedi össze

szétszóródott csapatait. Veszteségünk 81 halott s 141 sebesült,

az ellenségé 200 halott s 500 sebesült.

Feldz. 254—267. 1. R ü s t. II. 181— 189. 1. B e r. I. 159. I.

Frey III. 160— 162. 1. Kos.sutli hiv. jelentése H o n v. 175. sz. v. ö.

195- sz. (A hivatalos „Feldz ug" átalábaa mindenütt túlzott kimé-

lettel söt hízelgéssel tárgyalja Jellació, e „grata persona," hadmvele-

teit, így „fontos sztratégiai eredményüek"nek mondja a kátyi és

óbecsei harczokat, holott tudva van, hogy a kátyi ütközetre Újvidék
eszélytelen ostromlása és haszon nélküli elpusztittatása következett,

Ó-Becsét pedig miután Jellacic meg nem erösité, 4-ed napra Vetter is-

mét elfoglalta s ily módon a taktika folytán nyert pillanatnyi elnyök

a sztratégiai hibák által tökéletesen elvesztek. A bán a helyett, hogy,

mint a Fölség kivánata magával hozta volna (214. 1.), gyors elönyo-

mulással kezdte volna meg a támadó hadjáratot, egy a hosszas háború

alatt elpusztított s az ö támpontjától is elszigetelt területen, egy ellen-

séges várat háta mögött hagyva, várakozásban tékozlá az idt, miközben

a honvédsereg nyakára ntt .s három oldalról körülfogta. A fentebbi

vereség utáu Szálán kémé nnél átkelvén a Dunán, K a r 1 o v i c z

és Kamenicz közt helyezte el seregét s ezen állásban hagyta mind-

addig, mig llaynau a Bánságból kezet nem nyújt neki (aug. 16.), mi-

dn azonban már nem volt kivel verekednie.

D e r r a rnagy a verbászi ágyúzás hallattára a B e g a

mentén álló osztrák-szerb rhadat P er 1 á s z nál reggeli 8. óra-

kor megrohanja, de az átjárást négy órai folytonos harcz után

sem képes birtokába keríteni. Veszteségünk néhány halott és

41 sebesült, az ellenségé (5 halott és 27 sebesült.

Feldz. 268. 1. H i v. jel. H o n v. 182. sz.

Jul. 15. Vasárnap.

Aulich tábornok rendes hadügyminiszternek kinevez-

tetik.

Klap. Mem. 420. 1. F e 1 d z. 283. 1. (jul. 16.).
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Második váczi ütközet. Görgei hadseregének a

Paskevics fvezérlete alatt álló orosz erö, melyet a magyar
vezér Szolno kn ál lenni hitt, utjút szegi. Elühadunk Gör-

g i Ármin rnagy vezérlete alatt kora reggel érkezik Váczr^,

honnan Beboiitoff muzulmán és kaukázusi lovasait rövid

csatározás után Ki s- Uj fal ura kergeti. E hirre Rüdiger
tábornok S a s s ért küld, hogy G ö d ö 11 rl 22 lovasszázaddal

és 8 ágyúval Vácz ellen nyomuljon el, mi déltájon megtörténik,

azon különbséggel, hogy Sass egész seregét (8 zászlóalj, 22 lo-

Tasszázad és 32 ágyú) magával hozza. Ezalatt Rüdiger ffen-

berg tábornokot is (48 lovasszázad) Újfaluba rendeli Sass

támogatására. Déltájou Sass és Offenberg egyesülve támadást

intéznek s velk a H é t k á p o 1 n á nál állást vett Görgei Ármin

ésNagy-Sándor(l. hadtest) tábornok tznek össze, még-

pedig kedvez eredménynyel, a s z d i szllökbl s a d u k a i

hegyekbl elvervén a kozákokat. D. u. 3. órakor a Gombás-
patak mentén elhelyezkedett Leiningen tábornok (3. hadtest)

támad Sass ujabb lovassággal ersbitett jobbszárnya ellen, ki

Ugyanekkor Nagy-Sándorra intéz egy ers lovastámadást, mely-

lyel a császárhuszár-ezred erejét megtöri. A kölcsönös ágyúzás

kés estig tart, miközben az ellenség csapatai a dukai hegy és

a szödi szllk eltti szabad térségen védelmi állásban tartják

magokat, az éj beálltával pedig visszahúzódnak a harcztérröl.

Görg. II. 255 — 259. 1. B e r. I. 17Í)— 183. 1. Feldz. 188. s

kcv. 1. Lapins. 130— 134. 1. Gorg. ésaVil. 18—22.1. Szil.
F. Tört. 391. 1. Paskievics Kuprianoff és Rüdiger hadtesteikkel

jul. 9-én indult el Miskolczról és vidékérl s azon szándékkal igyekezett

Hatvan felé, hogy Görgei eltt a pesti és váiizi utat, hol V y s o c k i val

egyesülhet vala, bevághassa. Jul. 12-én Beboutoff vezérrnagyot

küldi Váczra, hogy hozzon hirt Görgeiröl. Jul. 14-én éjjel már értesül,

hogy ellenfele S z o b b o n van s ehhez képest következ tervet adja ki.

Sass menjen G ö d ö 1 1 ö re Görgeinek Vysockival való egyesülése meg-
gátlásáx-a, Kuprianoff és Rüdiger (összesen mintegy 45 ezer ember)

Aszódon maradjanak s innen egyenes vonalban induljanak Görgei

ellen. Az élelmi szekerek (mintegy 4 ezer db.) Hatvanon, Cseo-

daeff hadteste Mezkövesden álljanak. Paskcvics szándéka volt

csak jul. 16-áu lépni fel támadólag s Rüdiger is azért rendelt csupán

lo^a^sságot Beboutoff segítségére, hogy ekkép nem leend kénytelen id
eltt megkezdeui a harczot. De Sass egész erejét harczba vezetvén, a

15*
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fvezér tervét elrontotta. — Görgei Komáromból lett kiiadulásáról a

kormányt egy igével sem tadósitá, s ez és a nagy közönség egy darabig

ogyátalábau semmit sem tudott sorsáról ; a kósza liir néha gyzelmérl,

majd tönkre veretesérl, majd az oroszokkal szövetségkötésérl szólott,

jul. 26-án pedig egy hivatalos közlemény annyit mond róla, hogy

Pozsonynál liadeczkivel csatázik (H o u v. 179. sz.). Perczcl szá-

mítva arra, hogy Görgei Vácz felé a Duna balpartján is vonulhat le, en-

nek megkönnyebbítésére jul. 1 3-án Szolnok ról elönj'omnlt, jul. 15-én

A b n y nál állott s parancsa volt hátulról megtámadni az oroszokat,

mihelyst értesül, hogy Görgei Váczról délnek indul.

C 1 a m - G a 1 1 a s Ede altábornagy a B e m által márcziiis-

bau és májusban 1 á b o r s z á g ba kivert osztrák sereget

(11% zászlóalj, 16 lovasszázad és 36 ágyú) a törcsvári szo-

roson át Erdély be vezeti s vele Brassót megszállja, bol L ü-

d e r s tábornagy R e n n e u k a m p f vezérrnagy dandárát (2

zászlóalj, 8 lovasszázad és 8 ágyú) Clam rendelkezése alá bo-

csátja.

Feldz. 49b. 1. B e r. I. 152. 1. Som. 88. 1. K v. E. T. 252.

25»j. 1. Clam aug. 4-én kiáltványt intéz a székelyekhez, kiknek, „eltán-

torodottságból eredt boldogtalanságukat tekintve és sajnálva," engedel-

messég esetére kzbocsánatot igér. De ha meg nem térnek „a legke-

ményebben fOg velk bánni s azon helységeket porrá téteti, melyek

csak a legkisebb ellenkezésben találtatnának." E szózat még nagyon

kegyelmes azon uyilatkozmányhoz képest, mclylyel Dániel cs. k

.

osztrák biztos a Bem után Moldvából bejött M o 1 1 e r táborából aug.

10-én megtisztelé székely atyánkfiait. Dániel megparancsolja, hogy

senki tovább „e piszkos forradalom gyalázatos eszközévé felhasználtatni"

magát ne engedje, hanem „császár felségéhez" visszatérjen. „E nemes

nézettl vezéreltetve legfelsbb helyrl nyert kegyelmes utasításnál

fogva" megrendeli, hogy a fegyverek és lszerek 24, illetleg 36 és 48

óra alatt beadassanak, mert a kinél ezentúl találtatnak „mint pártüt

azonnal fbe lövetik . . . Egész faluk, melyek e rendeletet pontosan tel-

jesíteni elmulasztnák, mint megátalkodott pártüt fészkek kizsákmányol-

tatván, azonnal porrá tétetnek" stb. (A kiáltvány Köv.-nál 0, 201.

202. 1.). E derék férfi, ki a dsingiszkámizmusban a muszkát nagyon

sokkal túlhaladni akarta, hazánkfia volt.

Jiil. 16. Hétf.

Szer et fal V ai ütközet. Grotenhielm altábornagy

Bem elutazásáról értesülvén (1. jul. 9.) P a w 1 o f f dandárnok-
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kai Damaszkio alezredes székelyeit (mintegy ó ezer ember

s 14 ágyú) Szeretfalvá nál megtámadtatja. Damaszkin. ki

nek Bilakon és Galaczon lév jobbszárny! csapatait

egyideülcg maga Grotenhielm szétkergette s t e k e i h á t-

rálási vonalát is elvágta, csakhamar feladja állodását s csapa-

tai egy részével, T á c z o n át véresen üldöztetve Szén t-

Györgyre hátrál. Káinoki rnagy. Nagy e?ö. Veszte-

ségünk csupán Táczon mintegy 50 halott s 2 ágyú, az ellenségé

összesen 7 halott és 27 sebesült.

Ber. 1.144. 1. F e 1 d z, 514.1. S o m. 84. 85. 1. K ö v. E. T.

254. 255. 1. Kvári szerint a hátráló sereg ínég azon éjjel Szász-Régeu-

be érkezvén, ott az elkésett I n c z é d i Samuval egyesül s kivánni kez-

di, hogy az utóbbik vegye át Damaszkintöl a vezényletet (R.d.g.r ezt

valótlannak mondja ; szerinte „Inczédi köztünk sem volt s a sereg nem
I n c z é d i t, hanem K á 1 n o k i t ohajtá vezérül").

Seregmozdulatok Váczon. Paskevics tábor-

nagy éjjel (jul. 15. és 16. közt) Harty annál rendezi csapa-

tait, várva G ö r g e i támadását s H a y n a u megjelenését annak

háta mögött. Görgei azonban az orosz föerö jelenlétérl meg-

gyzdvén, délben arra határozza el magát, hogy a túlnyomó

ellenséges ervel harzba ereszkedni nem fog s ez okból a Gö-

döll felé való áttörés eszméjével felhagy, hanem miután annak

is hirét vette, hogy Ram ber g hadteste a Duna balpartján

Pest fell húzódik fel ellene, a 1 o s o n c z-m i s k o 1 c z-t o k a j i

kerüln vonuland le a délvidékre. D. u. 4. órakor az orosz

elhad (K a u fm a n tábornok) Vácz ellen ágyúzást kezd, melyet

azonban Paskevics nemsokára megszüntetni parancsol. Görgei

hadserege éjjel a postaúton R é t s á g felé megkezdi elvonulását,

mi azonban a sereghez csatlakozott polgárrendü menekülk
több százra men szekerei miatt fleg a város északi szélén lév
hidnál annyira akadályozva és feltartóztatva lu, hogy reggelre

csapataink fele része sem hagyhatta el Váczot. Födözeten Lei-

ningen tábornok (3. hadtest). Másnap

Jul. 17. Kedd.

Harmadik v á c z i c s a t a. Paskevics tábornagy virra-

datkor ers lovascsapatot küld Vácz ellen szem legezésre. E lo-
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vas had, miután Nagy-Sándor tábornok (1. hadtest) el-

rseit gondatlanul visszavonta, aHétkápolná nál állást vett

G ö r g e i Ármin rnagy balszárnyát megkergeti s a város ut-

czáiba íizi. Gürgci Ármin ugyan mihamar rendbeszedi s a város-

ból délre kivezeti hadát, azonban L e i n i n g e n tábornok (3.

hadtest) egyik érkez csapatát félreértésbl ellenségnek vélve,

Vácz nyugoti szélén a Duna hosszában ismét futásnak ered.

Az oroszok ekkor ellenállás nélkül benyomulnak a városba, de

a honnét Leiningen emiitett csapata s a magát másodszor is

rendbeszedett Görgei által nemsokára kiveretnek. Ezalatt a 3.

hadtest másik fele a Gombás patakon tul vesz állodást, Gör-

gei Arthur tábornok pedig rettenthetetlen bátorsággal rendezi

seregének északra vonulását miközben a város szélén lév híd-

nál ismét tömérdek veszdsége és akadályoztatása volt a futó

csapatok s a málhás szekerek miatt. Paskevics ekközben, a ma-

gyar vezér tervén keresztül látván, R ü d i g e r tábornokot ren-

deli a város ellen, egy másik csapatot pedig Vácz keleti részé-

nek indíttat. Leiningen ekkor a s z d i szllök felé tesz egy

gyzödelmes elnyomulást s hadteste egyik részével Rétságon

vétet állást, másikkal pedig Görgei Ármin ágyúinak védelme

alatt ettl jobbra Vácz északi része eltt helyezkedik el, hol

utolsó katonái a felgyújtott hidon épen akkor vonulnak keresz-

tül midn a nyomában lév RUdiger az északi kijárást meg-

támadja. Leiningen R é t s á g nál Pöltenberg tábornokkal egye-

sülve kés estig vív az oroszok ellen, midn a község felgyuj-

tatik. Görgei fserege e nap Vadkerten száll táborba. Veszte-

ségünk a jul, 15. és 17. harczokban összesen ezer fogoly, 1 ágyú,

2 zászló s csupán a váczi kórházakban hátramaradt 130 sebe-

sültünk, az oroszok vesztesége 146 halott, 303 sebesült.

Görg: II. 259— 275. 1. B e r. J. 182— 190. 1. Feldz. 191.

s köv. 1. Rüst. II. 231— 236. 1. Szil. F. Férf. 2G. 1. Vah. UI. 147

s köv. 1. Paskevics Váczon Görgei teljes inegsemmisitése're szAmitott s

hogy ez nem történt, H a y n a u ra vetett, ki jnl. 10. abbeli igéretét,

hogy Görgeit a Duna bal partján üldözni fogja, ncui váltotta be. Hay-

nau, hogy magát Paskevicsnak alá ne kelljen rendelnie s legyözetésünk

dicsségét az osztrák fegyvereknek szerezhesse meg, igyekezett mentül

messzebbre távozni az orosz föerötöl. Paskevics viszont óvakodott neki

támogatására lenni s csupán a végz' esetet tartotta szem eltt, hogy t. i.
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Haynaut „megmenthesse," ha netalán túlnyomó erö által szorongattat-

nék. Ily módon lehetségessé vált, hogy hadaink a roppant túlnyomó

erö ellenében is tovább húzhassák a háborút, söt az is, hogy G ö r ge i

Váczról visszafordulva Bécset rohanja meg és foglalja el. Haynau

ugyan a váczi ütközet után fclhivta az oroszt, hogy Grabbét állítsa

Komárom elébe, egy hadtestet küldjön Szolnok és Nagy-Várad felé,

többi csapataival pedig üldözze Görgeit a felvidéken, de a különben is

bosszús Paskevics ezen tervet, mint a mely az ö erejét a magyar

föhadsereggel szemben nagyon megoszlatta volna, „visszautasította,"

egyszersmint jul. 19-én megírta Haynaunak, hogy aKözép- Tisza
védelmére ö küldjön egy hadtestet, különben Panutinet visszaveszi

tle. Haynau Szolnok megersítését elvállalta, de nem foganatosította

(Ber. II. 14. 15. 1.) mindaddig, mignem Paskevics eg\' másik fenye-

get levelet küldött hozzá, a midn Benedek d a n d á r a csakugyan

megszállja Szolnokot (jul. 2 7.) Haynau ugy bosszulta meg magát, hogy

Pesten az orosz sereg számára felhalmozott élelmi készleteket lefoglalta,

s Zichynek kijelenté, hogy ö még az élelmiszereket szállító elfogato-

kat sem engedheti át, mert szüksége van rajok. (Ber. II. 63. 1.). Paske-

vics Görgeit markából kisiklani látván, st mint az orosz munka be-

vallja, egyidre még nyomát is elveszítvén, nem tudta mihez fogjon.

Egyelre Kuprianoffot és Rüdigert Vácz tájékán hagyja „be-

várni, mihez kezd Görgei." E hüleséget az osztrák kommentáló igy

emeli ki : „Hogyha nyert csata után oly óriási tulnyomóság mellett,

mint a min itt volt, semmi megersített pont által, semmi területi

akadály által sem gátoltatva megállunk, bevárni azt a mit
az ellen tenni fo g, a helyett, hogy mi szabnók elibe a törvényt,

akkor természetesen minden további kombináczió lehetetlen és fölös-

leges." ',Oest. 13. 1.) Majd hirét vévén Paskevics, hogy Gyöngyös és

Hatvan tájáról Perczel által hátban fenyegettetik, málhás szekereit Pestre

rendeli s ennek védelmére T o 1 s t o y tábornokot küldi egy ers had-

osztálylyal. Görgei ujomába Rüdiger Aurep tábornokot mozdítja

elre Vadkertrl B.-G y a r m a t h i g, ettl kezdve pedig csak C h r o u-

leff ezredest (3 lovasszázad és 2 ágyú). Végre a fvezér Görgei 1 o-

sonczi útjáról értesülvén, üldözésére jul. 19-én Sass tábornokot (22

lovasszázad s 8 ágyú) indítja útnak, maga ferejével, a hegyi utaktól

s az ellenséges érzelm lakosságtól féltében, utána nyomulni nem mer-

vén. E helyett Kuprianoffot és Rüdigert Gyöngyös re, Cseodaeffet

Kápolnáról M. K ö v e s d re rendeli, czélul tzvén ki Görgeinek a Ti-

szán átkelését megakadályozni. Majd attól tartván, hogy Görgei köz-

léki vonalait elvágja s Kassán és Eperjesen lév raktárai ellen fordul,

jul. 22-én Rüdigert P a t á ról P é t e r v á s á r á ra mozdítja, azon uta-

sitással, hogy ha Görgei északra nyomulna, mindenütt üldözze. Másnap

azonban Pétervásáráról ismét visszarendeli Hatvan irányában, s meg-

hagyja neki, hogy jul. 2tí-ra Kerecsendnél legyen, hová Kuprianoffot
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paraucsoltatott, de jul. 2 1 -én Miskolczról ez is visszaiendeltetett Abrány-

ba, minek következtében Görgei a Sajó-vonalt háboritás nélkül meg-
szánhatta. Hogy micsoda okszerség és összhang volf ezen ide oda

szaladgálásokban, annak eladását még a hivatalos B e r. sem meri meg-

kisérleni. A zrzavart csak Hayiiau történetirója dcrité fel, ki világosan

kimondja, hogy Paskevics ez idben tökéletesen elvesztette tájékozását

s anyira desporált, hogy egész hadseregével vissza akart
hátrálni Kassára, nehogy Görgei közléki vonalait és raktárait

hatalmába keritse. ^Szerencsére" úgymond a történész „ezen hátra-

uicnö mozdulat eszméjével ismét felhagyott." (0 e s t. 17. 1.).

Jul. 18. Szerda.

Pöltenberg tábornok (7. hadtest) Görgei északra

biizódásat ldözend, d. e. B a 1 a s s a - G y a r m a t h és V a d-

k c r t közt a L ó k o s pataknál az üldözésre kiindult A n r c p
tábornok ellen (28 lovasszázad s 8 ágyú) ágyúzást kezd. majd

folytonosan harczolva B.-Gyarmathig húzódik, hol a hátvéd

tiisztét Nagy-Sándor tábornok (1. hadtest) veszi át, azon-

ban ö feladatát nagyon silányul teljesiti, mert az ellenség eltt

ei^yetlen egyszer sem állapodik meg, hanem hátráló csapataival

minduntalan a fü-sereg sarkában jár, éjjel pedig egy vaklárma

következtében rémült zavarba esik s ezzel az egész kifáradt

hadsereget féket és rendet vesztett ijedelembe keveri. Görgei

fejsebében beteg.

Görge i II. 278. 279. 332. 1. B e r. II. 4. 1.

Jul. 19. Csütörtök.

Ilaynau osztrák fvezér Buda-Pestre teszi át fhadi-

szállását s kemény fenyegetdzések közt dorgálja a fváros

lakosságát. Midn az osztrák csapatok kevés idvel ezeltt el-

hagyták a fvárost, lehetetlennek tartották, liogy „ismét ht-

lenül és ellenségesen" lépjenek fel ellenökbeu annak lakosai, de

ebbeli hitükben ,,keserüen csalatkoztak." „Ti nagyobb részt

németek nyelv és erkölcs dolgában, részt vettetek azon tö-

rekvésben, hogy egy istentelen szájhs kíséretében egy magyar

köztársaság ábrándszerü épületén dolgozzatok. A nemes H e n t z i



233

és vitéz bajtársai vére részben a ti fejtökre száll . . . L idzté-

tek a jó érzelmüeket magatot között ... Én saját elpusztittatás-

sokkal cs váróitokéval bosszút állhatnék rajtáitok, de császárom

és uram nagylelkségét követem. Fogadjátok azonban ( ^y régi

hadti iutö szavát, ki megmutatta, hogyan váltja be adott szavát.

Halálfiaiesz rang- és nem klilíinbség nélkül a legrövidebb

id alatt a bntény színhelyén mind az, a ki szóval, tettel vagy

forradalmi Jelvények viselésével a lAzadók ügyét gyámolitni

merészkedik, a ki osztrák vagy orosz katonát szóval vagy tet-

tel megsért s a ki magánál fegyvert rejteget." — Egy másik ki-

bocsájtvány szerint a fvezér a pesti és ó-budai zsidóköz-

ségekre, melyek „többszöri valóban gyalázatos és törvényelle-

nes magaviscletöknek álalában, különösen pedig a lázadók

üg}^ének többszöri felkarolásával és gyámolitásával" nyilvános

bizonyítékát adták, következ sarcz vettetik : 40 ezer db. gya-

log katonaköpeny, 8 ezer db. lovas katonaköpeny, 40 ezer gya-

log nadrág, 24 ezer lovas nadrág, 12 ezer lovas felsönadrág, 60

ezer pár német csizma, 20 ezer pár magyar csizma, 15 ezer

bakkancs, 60 ezer ing, 6 ezer gatya, 20 ezer nyakravaló, 16

ezer nyakfátyol, 16 ezer röf szürke posztó, 30 ezer röf fehér

posztó, 800 mázsa talpbör, 400 mázsa felsbr, 300 mázsa kö-

zép talpbör stb. stb. stb. késedelmi sarcz az els napra 500 ft.

a 2 ikra kétszer, a 3-ikra háromszor anyi, s igy tovább.

A két okmány Samml, 126—^128. 1. V. ö. F e 1 d z. 15 5. 1.

^lás nap közzé teszi a fvezér, hogy a lakházak a netalán elrejtett fegy-

verekért sorra motóztatnak s üres lakásokban lév fegyverekért _a ha-

lálbüníetés a felügyelöt vagy házmebtert éri ; utczákon 10 embernek

együttállani nem szabad, ellenkez esetben egyszer felszólítás után

az örök tüzet adnak ; a nemzetöri ruha, háromszín jelvények vagj*

vöröspántlika viseli „kérdés nélkül... rögtönbíróság elibe állíttatnak

és agyonlövetnek." (A hírd. í. m. 129. U. Haynaii jul. 24-én hagyta

el serege egyik frészével (Liechtenstein Ferencz) a fvárost,

mit egy kegyetlen hangú fenyeget szózatban tudat a lakossággal,

melynek, ha a rendet megtörné s hátrahagyott katonáit megsértené, vi-

lágosan megigéré, hogy városukat ..Brescia sorsára" fogja juttatni.

(E szörnykiáltvány i. m. 131. 1.).

G u y u tábornok a t i 1 1 e 1 i fusik ellen reggeli 6. óra-

kor V 11 V á nál szemlegezést erltet s két óra hosszat ágyúz-
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tat, mit azonban az ellenség csak gyöngén viszonoz, Gnyon
ekkor Kovil-Szent-Iv ányra visszahúzódik.

Fcldz. 270. 1.

R ü d i g e r orosz tábornok Balassa-Gyarmathról
egy udvarias bangu levélben felszólítja Görgei Arthurt. hogy

miután hadserege az oroszoktól gyzödelmesen zetve veszélyes

helyzetbe jutott, lépjen „az alkudozások ösvényére, s közölje

vele föltételeit, melyek mellett a reá nézve egyenetlen küzde-

lemnek végét szakithatná, s ö igyekezni fög azokat Paskevic s-

nél szorgalmazni" (solliciter). — Görgei e levelet jul. 23. és

24. közti éjen Alsó-Zsolczán vévén, jul. 24-én válaszul irja

Rüdigernek, hogy miután nem arról van szó, hogy a veszélybl

magát és seregét, hanem hogy „szegény szorongatott hazája

politikai lételét megmentse," hadseregével „mindaddig kénytelen

harczolni, mig békés polgártársai a leigáztatás veszélyétl

meg szabadítva nem lesznek, vagy magunk is dicsséggel el-

veszünk az egyenetlen harczban." Egyébiránt az egyes had-

vezérekkel való alkudozással aligha lehet czélt érni. HaPas-
kevics az ország ideiglenes kormányával alkudozni akar, kö-

zölje vele (Görgeivelj föltételeit, ö kötelességének tartandja a

titkos értekezödések megnyitását eszközölni.

Rüd. lev. Görgeihez s ennek válasza S z e m.-nél U. 103— 107.1.

Rüd. levele még Görg.-nélll. 301. 1. Mindkét levél kézbesítje egy

hölgy, Lapinski szerint Görgei nöi'okona volt, ki ez utóbbik levelével

jul. 24-én éjjel Szikszón hált, hol Nagy-Sándor, gyanakodván Görgeire,

ennek Rüdigerhez irott levelét titkon hatalmába ejti, feltöri, elolvassa,

s ismét lepecsételve a hölgy holmija közé visszadugja. Nagy-Sándor

néhányad magával ellenpártot képezett Görgei táborában „de"' mint

egy hadtestebeli tiszt irja „soickal gyöngébb és következetlenebb volt,

hogysem az ügyes és hatalmas cselszöv (Görgei) ellen valamit kivinni

képes lett volna. Hiába ösztönözték meghittéi, hogy váljék külön, s

utazzék el saját felelsségére, midn a többiek példáját önként követni

fognák. Többször elszánta erre magát, de egy negyed óra múlva ismét

megváltoztatta szándékát." (L a p i n s. 145.1.) Rüdigernek valószinü

czélja volt e levél Írásában, miután maga visszarendeltetett, biztonságot

szerezni a Görgei nyomában lév Chrouleffnek.
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Jnl. 20. Péntek.

Az els orosz táborkövetek Görgei hadi-

szállásán. Chronleflf ezredes (3 lovasszázad s 2 ágyú) Lo-

sonezra elnyomulván, onnan Nagy-Sándor elrseihez egy

tisztet és egy trombitást azon üzenettel küld át, hogy tégy ék

le a fegyvert, különben megtámadja ket. Az ezredes N a g y-

Sándortól Grörgeihez utasíttatva, ehhez éjjel két követet

(K 1 1 a r f f százados és R ü d i g e r alhadnagy ) indít, meg-

ígérvén, hogy mig a követek vissza nem térnek, addig nem tá-

madja meg a mieinket. A követek Görgeihez R i m a - S z o m-

bathba érkezvén, Paskevics nevében, kitl azonban semmi

megbízó levelük sem volt, fegyverletételre és seregén ek szét-

oszlatására szólítják fel a magyar vezért s ellegesen 48 órai

fegyvemyugvást kérvén, és kívánván, hogy nemcsak a tartalék,

hanem az elrsök is még azon éjjel Losoncz mögé húzódjanak

vissza. Görgei a követekkel való beszélgetést ravaszul hasz-

nálja fel, hogy kitudja az orosz hadak állását, s mig a követek

a fegyverletétel föltételeit írásba teszik, addig ö levelet ír P a fi-

ka vi esnek (Rima-Szombat, jul. 21. hajnali 2. óra) hogy a

fegyvernyugvásra nem áll rá, a fegyverletétel dolgában pedig

magától nem adhat feleletet, miután e tárgyban elbb meg kell

kérdeznie hadseregét. Négyszem közt azonban K o 1 1 a r o f f-

nak kijelenti, hogy Magyarország szorultság esetén inkább el-

vállalna egy orosz fejedelmet, mint egy osztrákot, s hogy Pas-

kevics ezen ügyben a magyar kormánynyal alkudozhatik. R ég-

gel felé a követek visszatérnek Losonczra, Sass tábornok pedig

ugyan oda Chrouleíf támogatására s Görgei üldözésére megér-

kezik.

Ber. II. 11. 12. 1. G ö r g. II. 283— 287. 1. Görgei levele Pas-

kevicshez s alvezéreihez Szem.-nél II. 99— 102. 1. Ez utóbbik még
Lapins.-nál 143. 1. R ü s t, It. 242— 246. 1. A vácz-losonczi hátrá-

lás alatt csapataink igen sok sanyarúságot láttak. „Vácztól kezdve
sem kenyeret, sem húst nem láttunk" így irLapinski, „s a szegény

katonák kénytelenek voltak kiásni a burgonyát a szántóföldeken és

megsütni, hogy éhes gyomrukat valamivel megtölthessék. Egy ital bor

sem üdité fel a lankadozót, ki éjjel ört állni s nappal harczolni kény-
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szerült. . . A lovak csak rósz szénát os szalmát kaptak, néha SLMumit;

zabra gondolni sem lebi'tctt, s gyakran kidltek a szegény párák s ott

kellett hagyni ket az útfélen. A lovasság egy néhány nap alatt többet

szenvedett, mint az egész hadjárat alatt . , . Végre Losonczra értünk,

hol a katonák kenyeret és húst kaptak." E nj-omoru utazás alatt egy

képtelen hiedelem gyökerezett meg hadfiainknál, hogy t. i. az oroszok

készek velünic szövetségre lépni Ausztria ellen. Az oroszok emberséges

bánásmódja a hadifoglyokkal s a megszállott vidékekkel és ny iltan ki-

mutatott gj'ülöletük az osztrák katonák iránt elsegítették e balvéle-

mény kifejldését. ,.A hiszékeny magyarok" igy ir a lengyel Lapinski

„annyira el hagyták magokat bclondíttatni, hogy sokan Konstantin
iiagyherczeget már valósággal a magyar királyi trónon látták, fkép
miután egyid óta sok eft'éle liirek keringtek a hadseregben, melyeket

Gürgei emberei terjesztettek. Ezen eszme már annyira hatott, hogy

midn az ellenséges táborkövetek bekötött szemekkel keresztülvezet-

tettek a táboron, hosszas Éljen kiáltások fogadták az oroszokat." —
A táborkövetek által Írásba tett föltételek a fegyverletételre vonatkozó-

lag ezek voltak : 1. a tisztek rangjuk megtartásával orosz szolgálatba

léphetnek vagy szabadon bocsáttatnak ; 2. a legénység fegyverét le-

rakja s azután az osztrákokhoz átmehet vagy haza bocsátatik. (A kö-

vetek irata S z e m.-nél II. 98. 1.). E föltételek legkézzeltfoghatóbbau

bizonyítják, hogy az oroszok czélja a követküldésben csupán Görgei és

katonái félrevezetése volt, fkép oly czélból, hogy miután ChroulefF

csekély erejével igen veszélyes közelségig nyomult el csapatainkhoz,

ezektl meg ne semmisittcssék, hanem S a s s megérkeztéig békességben

maradhasson. Ez alkalommal történt, hogy a két táborkövet Görgei

környezetebeli két tiszttel katonaijelt (Dienstzeichen) cserélt. E dolog-

nak Sass és Chrouleff azon értelmet adták, hogy az orosz táborkövete-

ket maga Görgei ajándékozta meg s ennélfogva a szentpéteri levelet

(l. jul. 23.) viv magyar táborkövetcktl Görgei számára viszon ajándé-

kul pisztolyaikat küldöttek el. Göi'gei erre a két orosznak saját pisz-

tolyaiból küldött egy párt. Paskevics azonban aug. á-én alkalmilag

visszaküldette Görgeinek pisztolyait, nem tartván megengedhetnek,
hogy tisztei Ausztria ellenségeitl ajándékokat fogadjanak el. Gör-

gei tehát szintén vissza akarta küldeni Sass nak és C h r o u l e f f nek

fegyvereiket, de a táborkövet nem érzé magát felhatalmazottnak arra,

hogy azokat magához vegye s Görgei pisztolyait visszavitte az orosz-

táborba. — Ez volt a történet, melyet az izgatott kor közvéleménye a

legképtelenebb hirek alapítására és terjesztésére zsákmányolt ki.

T u r a i ütközet. Perczel Mór tiibornok (1 7 lovasszázad

s 1 2 ágyú) Nagy -Katáról Fénszarura nyomulván elö,

innen az orosz uhlánokat lovashada egy részével kora hajnal-

ban Túrára kergetteti. Ez eset hírére T o 1 s t o y tábornok (Rii-
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diger hadtestébölj Aszódról elre indul s hadát (8 zászlóalj,

21 lovasszázad, összesen 10,50U ember és 38 ágyú) Túra eltt

harczirendben kiállítja; azonban a magyar lovasságot igen túl-

nyomó erejiiuek tartván, ltávolon kívül veszteg marad. A
mieinknél a jobbszárnyon Xhworznicki, a balon Per-

ez e 1, a középen D e s s e w f fy vezényelt, jelen lévén Mészáros

és Dembínski fvezérek is. Végre d. u. l. órakor jobb-

szárnyunkon Dembinski megkezdi a tüzelést, melyet Tolstoy is

viszonoz. Kölcsönös ágyúzásban körülbell egy óra telik el,

midn mindkét szárnyunkról lovastámadás intéztetik az ellenség

ellen, melynek lovas csapatai több ízben visszaveretnek, de az

orosz ágyuk tovább nyomulásukban mindannyiszor feltartóztat-

ják a mieinket. Estefelé Labintzoff tábornok tetemes er-

vel érkezik az oroszok segítségére, mit észrevévén a mieink, az

egész vonalon félbeszakítják u barczot, s miután Vysocki is

hozzájuk csatkozott a Felsö-Szent-G-yörgyön maradt

gyalogsággal, Nagy-Kátára s A b o n y ba hátrálnak, a nélkül,

hogy üldöztetnének. Veszteségünk összesen lOu ember holtak-

ban és sebesültekben, az ellenségé 9 halott és 59 sebesült.

Függ. III. 332— 334. 1. (Mészáros emlékiratai után). Ber. III.

8— 11. 1. F e I d z. 196. 1. E harcznak, mint maga Perczel irja, czélja

lett volna ,,aPest, Hatvan és Gyöngyös körül összpontosuló

ellenséget a szegedi irányból s Görgei üldözésétl elvonni s tervében

megzavarni" (Perczel a F e 1 d z.-nál i. h.), mi végett neki szándékában

volt az ütközet után Jász-Berényen át Kápolna ra elnyo-

mulni, de ezen mozdulatnak a fvezérek ellenszögezték magokat, kik a

tiszai átkelés s a Bács-Bánságba vezet vonal védelmét sürgették. Per-

czel, bár a fövezérséguek már elbb kereken felmondta az engedelmes-

séget, az oroszok túlnyomó ereje felöl meggyzdvén s az osztrákok

elönyomulásától meglepetvén, maga is letett nemcsak minden támadó,

hanem minden védelmi tei-vrl is. Jul. 23-án Nagy-Körösön,
25-én Kecskeméten, 26-án Fél egy házán, s 28. és 2 9-én

Szegeden volt, hátán hordozván mindeuütt egy napi távolban az osztrá-

kokat. (Freynál —'III. 164. 165.1.— Dembinskinek egy Kossuthhoz irt

harczi tudósítása közöltetik (Gyöngyös jul. 24.) mely szerint jul.

24-én hajnali 2. órától d. e. 10. óráig az orosz sereget Hatvanon meg-

lepvén zavarba hozta s roppant veszteséggel (12 ágyú, 800 fogoly s

minden podgyász) visszakergette. E tudósítás azonban valami koholt

mü, miután tartalma nyilvános valótlanságról szól).
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Luders tábornagy Talm ácsnál Ihász alezredest

(mintegy 2 ezer ember s 8 ágyú) korán reggel megtámadja s a

természettl is megcrösitett itllodásából kivervén, Boiczán át

avöröstoronyi szorosba nyomja, melynek hátulról külön-

ben sem védhet sáiuzait rohammal szintén birtoka]):! veszi

Ihász a vesztegháznál még egy utolsó állodást vesz, de majd meg-

kertiltetvén, ezt is feladja s folytonos üldöztetés közben lab-

or szagba hátrál, hol Kiniennél megmaradt csapatai dél-

tájon török katonaság eltt lerakják fegyvereiket, melyek az

oroszoknak kiadatnak. Veszteségünk 300 fogoly, az oroszoké

14 halott és 66 sebesült. A törökök eltt meghódolt 31 tiszt és

987 közlegény, kik W i d d i n be vitetnek.

lier. I. 153. 1. F e 1 d z. .501. Som. 90 I. K ö v. E. T. 257. I.

C 7, e t z Bcm's 337. 1. V ah. IH. 55 1. Lüders jul. 18-án Szakadat-
nál kelt át az 1 t o n, .s hogj' a mieinket megkerülje, II e r m á n y o n

és Vestényen át nyomult a talmácsvöröstoroiiyi utón.

A Brassó elfoglalására törekv Bem altábornagy

C 1 a m -G a 1 1 a s osztrák altábornagy kzéphadát (Van-der NüU)

Sepsi-Szent-Györgyrl elveri, jobbszárnyát (Reunen-

kampf orosz dandára) a Fekete-Ügytl szintén elszoritja,

s a várost d. u. 5. órakor megszállja. Más nap

Jul. 21. Szombat.

Bem Ü z n és S e p s i - S z e n t - G y ö r g y nél megújítja

támadását, azután pedig a vezényletet Gál Sándor ezredesnek

adván át, hadának egy részével az o j to z i szoros felé Moldva
ország nak indul, melynek határát jul. 23-án lépi át.

K ö V. E. T. 257. 1. C z e t z. 237. 1. F e 1 d z. 520. 1. (v. ö. jul.

10. jegyz.). Clam ezután a mieink tulnyomósága felöl ábrándozva, sietve

irt Lüdersuek, hogy jöjön segitségdre, minélfogva Lüders Gyula-Fehér-

vár fölmentését egy idre elhalasztani kényszerült.

Lüders tábornagy Nagy-Sze bent megszállja. Az

500 fnyi s 2 ágyúval ellátott rség a szászok fvárosából elz
nap M e d g y e s re elvonul.

Ber. I. 155. 1. K ö v. E. T. 257. 1. S z i 1. F. Férf. 83. 1.



2Ó9

Damaszkiu alezredes Groteubielm altábornagy-

nak Tekénél, Inczédy alezredes Wiadislawlevics
tábornoknak N a gy - S a j ó uál útját állják. Amott rövid harcz

fejldik ki, melybl Damaszkin Szász -Régen felé hátrál,

minek birére Inczédy is visszabuzódik. Másnap Grotenhielm

Dédrád eltt egyesíti hadoszlopait, bonnan csapatainkat rö-

vid ágyútz után íSzász-Régenbe szorítja.

K ö V. E. T. 255. 1. S o m. 36. 1. B e r. IIÍ. 42. 1. S z i 1. F. Férf.

82. 1. F. Napj. 45. 1.

A képviselház els ülése Szegeden Palóczy
korelnökségc alatt. S z e m e r e miniszterelnök az ország állását,

haderejét s ennek elhelyezését tárgyalván, abbeli reményét fej-

tegeti, hogy az osztrák-orosz seregek, melyek létszámához ké-

pest a honvéder soha kedvezbb arányban nem állott mint

most; lefognak gyzetni, hogy a fellázadt idegen népfajok béké-

sen le fognak csöndesedni, s hogy Francziaország segélyét,

a többi európai udvarok pedig elismerésöket adandják a ..jog-

szer forjadalom"-ban függetlenné lett Magyarországnak. Utána

Hunfal vy Pál szól s kiváuja, hogy a külföldi udvarokkal

folytatott levelezés és a kormány viszonya Görgeihez terjesztes-

senek a ház elébe s adassék felvilágosítás az iránt, kicsoda kö-

vette el tulajdouképen a sztratégiai hibát Buda ostromoltatásá-

val ?Szemere és Irinyi azonban kijelentik, hogy a kívá-

natnak nem lehet eleget tenni.

Szeg. Hirl. 1849. 20. sz. Szemere beszéde még S z i l.-nál F.

Napj. 47—54. 1. F. Férf. 393—403. 1. V. ö. Függ. III. 353. 1. (hol

az ülés napja hibásan tétetik jul. 20-ikára).

S z e m e r e miniszterelnök lemond hivataláról s felszólítja

Kossuthot, hogy miután mint kormányzó a minisztérium

kezébl a hatalmat kiragadta s a formákou tényleg tultevén

magát, egy maga kormányoz, a felelsség pedig mégis a minisz-

tériumra nehezedik, s miután az egyeduralkodás jövre szük-

ségessé is vált, hogy a rendeletek végrehajtása körül a sok párt-

vezér és korlátlan hatalmú tábornok ellenében rendszeres és

erteljes szigor gyakoroltathassék : mindezen okoknál fogva

mködjék oda, hogy diktátorság állittassék fel, s vagy ö (Kos-
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Buth) vagy mégiukább Gorgei vegye kezéhez a diktátorságot,

miiitáu ellenkez esetben „a vezetk közti egyenctlenkedés el

lúgja vesziieni a hazát."

Sz. emlékirata K.-hoz S z c m.-rníl Ul. 153— 1Ö9. 1. Kosdutli

Szemeréuek lemoiulásáia vonatkozólag azt felelti.', bogy uc idézzen

most elö zavart és rázkódtatást a kormányban, hanem maradjon helyén,

minek következtében Szemere lemondását maga visszavette, diktátor-

sági tervével azonban nem hagyott fel. Mmtáu ugyanis Kossuth Görgeivel

találkozásra elindult, irt Kossuthnak jul. 25-röl, baráti hangon tigyel-

meztetvén, hogy ne becsülje tul saját tehetségeit, s szintén kiegyez-

kedve Görgeivel, osztozzék meg ezzel a lóhátaimon, — a polgári ügyek-

ben legyen Kossuth, a katonaiakban Görgei a diktátor, s ugyanazon

napról íölLéiie Görgeit is, hogy legyen közlékeny Kossuth eltt, jelentse

ki sziutén vágyait, egyezkedjék ki ezzel, s hogy a nemzet hiába ne

ontsa vérét, vagy lépjen vissza egyiköjök vagy oszszák meg egymás

közt a fhatalmat, mely esetben a minisztérium kész rögtön lemondani.

(Szemere levele Kossuthhoz és Görgeihez S z e m.-nél II. 87—97.1.).

Szemere ezen lépéseire az is szolgált alapul, hogy a szegedi közvélemény

szemében Kossuth naponként sülyedt. Görgei pedig hihetetlen magasra

emelkedett, vagyis mint maga kifejezi „Kossuth erkölesi tehetetlfusége

már tényryé vált, benne senki seai bizott már, mig Görgei mint valami

bizonytalan remény tünuöklött a homályos távolban, a menny. boa t. i.

jó szándékában bizni lehetett." A Szegedi H i r 1 a p, mely a kor-

mány Szegedre költözése után egyszerre kiemelkedett eddigi homályá-

ból s igénytelenségébl s a Közlöny mellett egyetlen lap volt a

székhelyen, megrótta Kossuthot, a miért magát egy veszélyes udvar-

szerü ni környezet befolyása alá eugedé át, mely Görgei iránt gylö-

lettel viseltetik, kimondá, hogy a „fényes oráeziók kora lejárt, a poli-

likai kapaczitás trjön mig béke lesz s a fenhangu orátor magyarázza

ügyünket a népnél," hogy „a hadi kapaczitások mködését a kor-

mánynak szabályozni nem szabad, hogy minisztérium döntsön a hadi-

tervek felett s a harczban járatlan emberek jelöljék ki a vezérek utat,"

— hogy a kormánynak kötelessége Görgeit fvezérre tenni, hadd legyen

ö Magyarhonban az, a mi Bem Erdélyben, Kossuthnál pedig maradjon

a politikai kormányzat (A Szeg. H i r 1. czikke Szil.-nál F. Xapj.

68— 71. 1.). Ugyan ezen lap jul. 21. számában ily czim alatt „Sor-

sunk és Görgei" miután ez utóbbikat égig magasztala, többek

közt igy nyilatkozik : „Ügyünk szent igazsága kezeskedik, hogy lesz

mindig magasztos lekületü s lángtehetségü egyéniségünk a csatamezn

is, ki a forradalom anyagából meritve tetterejét, annak érdekeit kardja

hatalmával érvényesitendi. Görgei volt ilyen férfiú ... a jövend tit-

kai közé tartozik, vájjon nem lesz-e reá ezentúl még nagyobb szükség,

mint eddigelé volt. Azt tudjuk minden bizonynyal, m i k é p ö meg-
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bizatás nélkül is, mindent megteend, mi hatásköréhez képest

hatalmában állaud, szabadságharczunknak óhajtott czéljához vezeté-

sére." Ájul. 25. számban pedig ez áll: „Görgeinck közelebbröli el-

határozó csatái fölemelték nevét s hazánknak egy kijelölt harczi név

l.ell, min Washingtoné volt Amerikában vagy Napóleoné
Frankhonban, kinek puszta neve is páni rettegéssel töltse el az ellent . . .

Magyarhon legnagyobb csatáinak hse Görgei . . . Görgeit a sors meg-

kínálni látszik a halhatatlanság koszorújával . . . legyen katona, legyen

fvezér és semmi más, mig a nemzet nem fogja t más kötelességekre

szólítani" stb. E czikkek kétségen kívülivé teszik, hogy a közvélemény

örömmel üdvözölte volna Görgeit a diktátori polczon is, habár Kossuth

iránt való kíméletbl a dolog ily világosan nevén nem szólittatott. A
Szemere ketts diktátorsága azonban nemcsak tárgyi ellenmondást fog-

lalt magában, hanem mint félrendszabály épen a legfbb bajt, mitl

mindenki szabadulni vágyott, hagyta volna orvosolatlanul. Kossuth

mint szivnyomás az alvóra nehezedett a kormányra, Szemere ezt be-

látta, s a közvéleménynyel együtt meg volt gyzdve a kormányzó „er-

kölcsi tehetetlenségérl,^ és mégis t a diktátorság részesévé akarja tenni.

Micsoda ez más : mint ingatagság, és a személyes érdekek simogatása a

haza kárával.

Jul. 22. Vasárnap.

Görgei tábornok Sajó-Szeut-Péteren az 1. 3. és

7. hadtest megkérdezése után a tábornokok és tisztek nevében

válaszul Írja Paske v i c s uek, hogy hadserege az 1848. al-

kotmányra esküdött fel, s ezen alkotmány fenntartásaért küzd,

fegyverét tehát csak akkor teheti le , ha ezen alkotmány újból

garantiroztatik s Magyarország határiról minden ellenséges

erö kiszorittatik. V. ö. j ul. 20.

G. levele Pask.-hez. S z e m.-uél U. 102. 1. Kossuth átalában

rósz néven vette Görgeitl, hogy alkudozott, különösen sérté pedig,

hogy Görgei : 1 . az orosz követek ajánlatait közölvén a hadtestparancs-

nokokkal, ez alkalommal azt irta nekik, hogy a választ azért akarja a

hadsereg többsége véleménye szerint formulázni, mert „azon a napon,

midöu a kormány által letétetett, s a sereg tisztikara által önként f-

parancsnoknak választatott, politikai tekintetben is megsznt lenni a

sereg korlátlan parancsnoka, hanem csupán a többség kép\'iselöje ma-

rad ;" 2. az ápr. 14. határozatot egy szóval sem érinté, hanem csak az

1848. törvényekre hivatkozott, noha a Görgei levelében érintett „ellen-

séges er" alatt, miután a korona már fel volt ajánlva Kotlaroff utjáu

a czárnak, az oroszokot érteni alig lehetett. Egyébiránt Kossuth hiusá-

SzeremJei, Slagjaror. Krúnikája. I/. lO
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gáról és becsvágyáról feltehet, hogy ueki az is zokon esett, hogy a

korona felajánlásában Görgei megelzte, a dologba azonban utólago-

san belenyugodott, inert jiil. 28-án a táborba küldött minisztereknek

azon utasítást akarta adatni, hogy a trónnal valamelyik orosz föhercze-

get kínálják me^. (Szem. III. 48. 1.). V. ö. Aug. 4.

Jul. 2^. Hétf.

H a r s á n y i ütközet. A Görgeitöl szeiulegezésre kül-

dött P ö 1 1 e n b e r g tábornok (7. hadtest) elöcsapatai (4 Zcászló-

alj, 1 lovasezred és 4 ágyú) Kousnetzoff hetmanual, (9

zászlóalj, 24 lovasszázad és 42 ágya), ki Cseodaelí clübadát

képezés déltájou Harsány és Vatta közt az erdben össze

csap. A mieink a túlnyomó erej oroszok elül mihamar vissza-

húzódnak s az aranyosi csárda eltt vesznek uj állodást.

Itt egy óra hosszáig védik magokat , midn a kozákok

jobbszárnyukat hátban támadják meg, egy zászlóaljat pedig

egészen bekeritnek és belle mintegy 1()<> embert leöldösnek s

32-öt elfognak. Mintegy 4^^ óra hosszat tart már az erdben a

harcz, midn a mieink Görömbölyre hátrálnak, hol Töltenbcrg

fhada várta készen a miskolczi országúton elnyomuló ellen-

séget. Kousnetzoff túlnyomó ertl tartva ekkor V a 1 1 á ra

visszahúzódik. Az oroszok vesztesége 3 halott s 5 sebesült.

Ber. III. 18. 19. 1. G ö r g. II. 335. 1. R ü s t. II. 252. 1. Elz
nap Cseodaeff hadteste A b r á n y o n volt, s az elvéd rsei Vattá-

ról kiindulva Miskolcz irányában már e napon is összeütköztek a mi

rszemeinkkel s ezeket elkergetvén, közülök 9-et foglyul ejtettek.

Negyedik támadás Tittel ellen. Vetter altábor-

nagy s délvidéki fvezér Guyon tábornokkal a titteli fensik

ellen utolsó támadást tétet. Hajnali 3. órakor V i 1 o v á t (Láng

ezredes) és Mossorint (Knicanin tábornok) külön hadoszlo

pókban támadják meg a mieink, de az elbbik helyen id eltt

megkezdett ágyúzás Guyon tervét elárulja. A vilovai csapa-

tok 7. órára már tízent-Ivány felé visszahúzódnak, Mossorinnál

pedig, hol Guyon személyesen vezényelt, roham oszlopaink egy

keskeny töltésen nyomulnak el, mely mocsáros lapályon nyú-

lik keresztül. Knicanin lötávolba várván a mieinket, egy-
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szerre minden ágyúit kisütteti s az összeszorult hadlábat golyó

és gráuátzáporral boritja el. Ekkor az élve maradtak vissza-

futnak. Keggeli 6. órára ágyúink is megszüntetik tüzelésüket.

D. u. 2. órakor azoubau Guyon nagyobb ervel (15 zászlóalj,

5 lovasszázad és 24 ágyú) indul Mossorin ellen s a töltés mind-

két oldalán az iuguván\ on keresztül is rendel rohamoszlopokat.

A roppant elszántsággal vitt barez d. u. 0. órakor a válság pont-

ját éri el. Egyik csapatunk már a íonsikra lép, de a vezérség

hibájából ujabb érövei nem támogattatváu, a segédhadakat nyert

ellenség által visszaveretik s nagy részt a mocsárba foj tátik.

Guyon ekkor minden irányban elrendeli a hátrálást G y u r-

g y e V ó ra, a foganatlan ágyúzás azonban esteli 8. óráig nyúlik.

Veszteségünk mintegy ezer ember, kiknek legnagyobb része a

mocsárokba fuladt, szerb osztrák részen b halott s 25 sebesült.

D. u. 2. és 4. órakor K á m e n irányában és P e r 1 a s z r ó 1 is

intéztetnek cseltámadások a fönsik ellen, melyek azonban szin-

tén visszaveretnek.

Feldz. 270—273.1. Küst. II. 271— 274. 1. Függ. IJI.

392. 1. Vetter e meghiúsult kísérlet utáu J e 1 1 a c i ú szemmel tartására,

Kmetyt (lO ezer ember s 33 ágyuj hátrahagyván, serege nagyobb ré-

szével a kormány rendelete szerint Szegedre húzódik fel, hol Kos-

suth és Dembiuski hadügyi intézkedéseivel elégedetlen lévén, augusztus

elején hivataláról leköszön. Helyét a 4. hadtest parancsnokságában

Guyon foglalta el. A hadtest (18,991 ember és fcb ágyú) jul. 25-én

Beodráu, 26-áu Adánál volt összpontosítva, s 30. és 31-én ért

Szegedre.

Ssászrégeni ütközet. Grotenhielm altábornagy

(7 \i zászlóalj, 5 lovasszázad és 23 ágyú) Damaszkiu al-

ezredes csapatait reggeli u. órakor Teke felöl három oszlop-

ban támadja meg Szász-Régen eltt. A mieink a túlnyomó erö

által csakhamar minden ponton visszanyomatva Szász-Régent

is feladják. Radnótfája mellett a Görgény vizénél még

egyszer helyezkedik el hátvédük, de itteni állodásából is ki-

veretik, midn a nagyobb részben szétriadt sereg az oroszoktól

Sáromberkeig üldöztetve N a g y - E r n y é nél a hegyek

közé csap be, M a r o s - V a s á r h e 1 y e t ész nélkül mellzvén.

Veszteségünk 7u halott, 100 sebesült s 95 fogoly, az oroszoké

9 halott s 44 sebesült.

16*
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Ber. II. 43. 1. F e 1 d z. 5 17. 1. Som- 86. 1. K ö v. E. T. 256.

256. 1. Uj. I 8 m. in. 108. 1. (hibás). Bem az északi vigyázósereg fel-

bomlásáról értesülvén, jul. 28-án Maros-Vásárhelyen termett s ott össze-

gyiijté harczosait, de távozásával a székelyek ismét hátrahúzódtak,

ugy hogy aug. 3-án Grotenhielm már ellenállás nélkül megszállá Ma-

ros-Vásárhelyt, miután eló'bb a vidéket lefegyvereztette s a fegyvereket

osztrák biztosoknak kiadta.

Szemeriai ütközet. Clam Gallas osztrák altábor-

nagy a hétúri és illyefalvai vonalon támad Gál Sándor

ezredes ellen, ki székely csapatait Szemeria eltt állitá fel. D. u.

5. órakor Van-der NUll ezredes az erdkön át tör jobb-

szárnyunkra, mig Stutterheim ezredes dandára (osztrák

közép) az országúton arczvonalban nyomul elre, R e u n e n-

k[a m p f tábornok oroszai pedig S e p s i.- S z e n t - 6 y ö r g y nél

azOlthid felé száguldanak, hol az ers ágyúzás a kés éjbe

nyúlik. Székelyeink két izben támadnak szuronyaikkal Van-der

Niill dandára ellen, de ez végcrfeszitéssel megtartja állodását,

ellenben esteli 1(K órakor, midn a sötétség miatt az ágyukat

már nem lehetett használni, S c h ö n b e r g c r ezredes lovasait

(osztrák jobbszárny) honvédeink rohammal szétkergetik, hason-

ló sorsra jut Eisl er rnagy tartalékdandára is, mely segélya-

dásra nyomult el, mignem egy gránátos zászlóalj a mieinket

szuronynyal visszanyomja. Gál, kinek lszere egészen elfogyott,

ekkor Sepsi-Szeut-Györgyre húzódik vissza. Szemeria lángban.

Veszteségünk mintegy 2U halott és 40 sebesült^ az osztrákoké

26 halott és 84 sebesült.

Feldz. 520. 521. 1. Gál jelentése H o n v. 182. v. Ö. 185. sz.

Köv. E. T. 252. 1. Czetz 338. 1. Gál jul. 26-án midn Bem Udvar-

helyen állott, hagyja oda Szent-Györgyöt Clamtó! nem üldöztetve.

Bem Moldvában. Az altábornagy (2 ezer ember s 4

ág V ii) viradatkor az o j t o z i szoroson át elhagyván Erdély
földét, Ustragow vezérrnagy határszéli csapatait H i r s á nál

megrohanja s állódásaiból egymásután kivervén Grozesdig
üldözi. Az ujcsapatokkal s 4 ágyúval ersbödött ellenség itt

délben ismét állodást vesz, de a melybl három órai harcz után

szintén kiveretik. Veszteségünk 12 ember sebesültekben és hol-

takban . ez utóbbiak közt Egyed fhadnagy. Bem ezután
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(jul. 24.) k n á t elfoglalja s ott a badiszertárt kizsákmányolván,

Moldva lakosait az orosz elnyomók ellen fegyveres szövetségre

és csatlakozásra szólitja fel. De látható siker nélkül. — Végre

M 11 e r orosz altábornagy túlnyomó ereje által fenyegettetvén,

8 a szász régeni vesztett barczról is értesülvén, jul. 25-én

visszabuzódik Erdélybe s elbagyja Moldva földét.

Bem hiv. tud. H o n v. 183. í<z. egy másik S z i l.-nál F. Napj.

65. 1. Féld z. 526. 1. Ber. III. 46. 1. S o m. 94. 1. K ö v. E.T. 253.1.

Legbvebb a „Honvéd" magán tudósítása 126. sz. Bem, kinek had-

járatait átalában némi kalandosság jellemzé, ugylátszik régóta tervez-

getett már egy moldvai hadjárat felöl s szándékainak Kossuthot is

megnyeré, ki sztratégiai dolgokban képzelmének még szabadabb tért

engedett. Ez utóbbik jul. 16-ról többik közt irá Bemnek : „Polexes és

BoUiák, oláhországi emigráns urak ajánlatot tettek oláh légiót alakí-

tani. Elfogadtam az elvet, detaille-ok végett altábornagy úrhoz utaltam

ket. Ajánlom ó'ket. A dolog igen fontos. Ha ön Oláhországba nyo-

mulna, (mit igen szeretnék), e zászlóalj az avantgarde-ot képezhetné.

A következmény felszáraithatatlan volna. Ha a dolog oláhhonbai mene-

telre kerül, kérem ez urakat pár nappal azeltt tanácskozásra hivni

fel, hogy elre intézkedhessenek ; mert óhajtandó, hogy ottan barátok-

nak tekintsenek. Igen szükségesnek vélem megmondani a proclamátió-

ban: „„mint a törökök és oláhok barátai jövünk, felszabaditni ket az

orosz nyomás alól."" A törökök kétes politikát követnek, il faut les

compromettre." (Köss. lev. S z i l.-nál F. Napj. 43. 1.). Kossuth a porta

jóakaratának kinyerhetésc végett Beöthy Ödönt már elzleg ki-

nevezte konstánczinápolyi követnek, ki, mint Horváth tudósít, egy láda

aranynyal s egy rakás Zichy féle ékszerrel Brassóban várakozott, tö-

rök útlevélre. Az ajándékok Ibrahim bégnél és m e r basánál a

porta oláhországi hadparancsnokánál nem is tévesztették el hatásukat s

az útlevél megjött, de az oláhországi kormány megtagadta az útlevelet

Beöthy és segédei (Teleki Sándor és Bethlen Olivér) számára.

A kormány tehát Andrássy Gyulát más utakon küldé Konstánczinápoly-

ba (Függ. UI. 301.302. 1.). Bem maga is igyekezett érintkezésbe

jni Omerrel, kit e végbl jul. 3 án találkozásra kért fel. Levelére

sokáig késvén a válasz, innen azt következtéié, hogy Omert az oroszok

már lekenyerezték. Jul. 17-én tehát felszólitá Kossuthot, hogy hasonló

módon („un présent considérable" által) kisértse meg a basát ügyünk-

nek megnyerni. (Bem lev. Koss.-hoz. F e 1 d z. 511.1.). Pár nappal

ezután Lüders tökéletesen elállta az Oláhországba vezet utakat s Ihászt

elkergeté védelmi állásából, midn Ihász honvédéit a törökök rögtön

lefegyverzék, míg az osztrák és orosz csapatok több mint egy félév óta

szabadon barangolhattak Oláhországban. Bemnek e szerint nem maradt

más hátra, mint Moldvában kísérleni szerencsét. Az itteni lakosokhoz
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intézett kiáltványát az ojtozi szorosban jul. 22-én adta ki. Ebben ér-

tesité ket, hogy seregével országukba lépend, fclszabaditni ket az

„orosz járom" alól 8 biztatván egyszersmind, „hogy a magas porta nem

fog segítségével késni." (Bem kiáltványai Honv. 184. sz. Köv. O.

194. 1. L e V. I. 169. 1.). A moldvai székelyek meglcpetésökben bámul-

ták honvédeinket s az ezüst pénzt, melylyel fizettek, de az egész meg-

jelenés oly tüneményes volt, hogy sem ök, sem a különben is indolens

oláhok el nem határozhatták magokat a cselekvésre. A kiáltványt még
el sem olvashatták a lakosok, midn Bem már a faképnél hagyni kény-

szerült ket.

Jul. 24. Kedd

G ü r () m b ö 1 y í ütközet. Cse odaeff tábornok M i s-

k 1 c z ellen rendeletet kapván, hadtestét A b r á n y ból kimoz-

dítja, Konsnetzoff elöhadi seregével egyesíti s összes ere-

jével (mintegy 52 ezer ember cí IGO ágyú) a li a r s á n y í or-

szágúton Görömböly felé nyomul elre. Pöltcnberg
tábornok (7. hadtest) a harsányi erd északi részén elhelyez-

kedve, ers ágyútzzel fogadja elleneit, de bár a kozákok tá-

madását visszaveri, késbb feladja állodását s Görömbölyhez

közelebb foglal ujr.t. Midn pedig észreveszi, hogy Mályínál

lév balszárnya az Ernd fell tóduló oroszoktól visszanyoma-

tik, Csaba elibe hátrál, s itt még egyszer megállapodván, Mis-

kolczra. innen végre, miután a Diós-Gyrben lév had-

oszlopotmagához vette, sötétben Fels-Zsolczára húzó-

dik. Egy ers orosz csapat éjszakára Miskolez eltt vesz állo-

dást. Veszteségünk mintegy 20 halott, 100 sebesült és 10 fo-

goly, az oroszoké 21 ember holtakban és sebesültekben.

Gü rg. II. 306. 1. Bcr. III. 20. 2 l'. 1. Hiv. jel. S z i l.-nál F.

Napj. 60. 1. V. ö. 5 7. 1.

Gö r ge i levelét Rü di g e r hcz l. jul. 19.

Jul. 25. Szerda.

M i s k 1 c z i ütközet. Görgei tábornok a Sajó vona

Ion Vámostól ü n o di g állítván fel Le in ingen és Pöl-

tcnberg hadtesteiket, ez utóbbik (7. hadtest) Alsó- és

Fe 1 s - Z s l c z á n d. e. 10. órakor ers ágyútzzel támadja

meg Cseodaeff hadát, mely a Miskolez alatt elterül la-
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pályon a Sajó túlsó partján foglalt helyet. Nem sokára az a r-

nót-kereszturi utón a Cseodaeffel tegnap egyesült C h r o u-

leff ezredes is elnyomul kozákjaival s jobbszárnyunkon Vá-

mos irányában egy század huszárt megfutamít, de majd ágyúink

8 egy uj huszártámadás visszavonulni kényszeritik, midn a

felvidékrl épen érkéz/) Sass tábornokkal egyosUl. Miután a

Sajó-Petri felé küldött csapatok azon a vidéken alkalmas

gázlót nem találva tértek vissza s a miskolcz-zsolczai Sajóhid-

nál fölállított ellenséges röppentytiket Gzön alezredesnek

vakmer bátorsággal visszazni sikerült, CseodaefiF esteli 6. óra-

kor megszünteti a tüzelést s visszavonul a hareztérrl. Görgei,

kinek részére a S a j ó vonal különben is kevés biztonságot nyúj-

tott, éjjel szintén elhagyja hadállásait sa Hernád bal partja

felé indul. Veszteség az oroszoknál 14 halott s 21 sebesült,

részünkön még kevesebb.

Görg. II. 306—309.1. B e r. lU. 27— 29. Feldz. 398. 1.

Szil. F. Tört. 400.1. Görgei ezen manoeuvreirozással kettt ért el,

elször ügyesen feltartóztatta az orosz hadert s másodszor önczéljaira

nézve félrevezette Paskevicset, minek következtében minden harcz nél-

kül kelhetett át a Tiszán s érhette el Debreczent. E sajói hadi fogást

az ellenség szakért történésze (Feldz. 408. 1.) kitnnek és „igen

szép"-nek ismeri el, habár Görgei azon hiedelemben tervezte, hogy

Miskolczról az orosz fei' fenyegeti.

Képviselházi zárt ülés. A képviselk többségi

megállapodás szerint interpellálják a kormányt a hadügyek mi-

benléte fell, mire igen hiányos választ nyervén, vádat emelnek

a kormány ellen, mint a mely Görgeivel való ujjhuzása által a

haza romlását elidézte, s hogy a nemzeti ügy a végelbukástól

megmentessék, Görgeit fvezérnek azonnal kikiáltják, oly fel-

hatalmazással, hogy a hadjáratokat mindenkitl függetlenül ö

vezesse. Szem ere ekkor körülményesen eladja Görgei pár-

tos magaviseletét, leleplezi a Görgei és a kormány közt június

vége óta kifejlett eseményeket, melyek ügyeink alászállását

okozták, Eladását kiegészíti és támogatja V u k o v i c s. A kép-

viselk ekkor elállnak szándékuktól s a következ ülésben

Görgei fvezérséget szóba sem hozzák többé.
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Függ. III. 371—376.1. Szil. F. Napj. 79.1. (a nap : jul.

27. G ö r g. U. 34G. 368. 1. A képviselk ezen erélyes föllépését, kik

eddig a kormáuyuyal szemben átalában semmi öuállást som mutattak ö

csupán szolgai visszhangja voltak Kossuthnak, fleg a közvélemény

azon változása fejti meg, mit jul. 21 -ke alatt megjegyeztünk. Növelé az

izgatottságot az, hogy Szegedre az oroszok elönyomulásáról s -az északi

táborból semmi biztos tudósítás sem érkezett, ellenben annak hire ter-

jedt, hogy H a y u a u elindult Pestrl, Szegedre nyomulandó. Ez utóbbi

hir annál rémítbb vala, mert köztudomáson volt, hogy a jelenlegi

fövezérségben sem erély, sem egység nincs, miután Kossuth és P e r-

czel a fvezérek rendelkezéseit keresztül kasul húzgálják, s hogy an-

nálfogva a hadert továbbra is ily fövezérlet alatt hagyni bizonyos ve-

szedelem. Tudva volt, hogy a kormány és Görgei közt viszály támadt,

de a közönség azt hitte, hogy e viszályban a kormány hibásabb, s ha

valaki, csupán Görgei lehet még az, ki a hazát megmenthotí. Kossuth-

nak azonban szándéka volt, hogy maga veszi kézihez a fvezérséget s

ugy látszik, leginkább ezen ügyben indult találkozásra GÖrgeihez. A
képviselk ekkor azon férfias elhatározást tették, hogy ezt mindenáron

meg fogják akadályozni. Azonban midn a tanácskozmány elején Kos-

suthot bnösnek tárták, ellene fenyitleg föllépni nem mertek, s midn
a miniszterek beszédébl arról gyzdtek meg, hogy Görgei még bnö-
sebb, ezt sem helyezték vád alá, mely gyámoltalanságukkal a további

versengéseknek szabad folyást biztosítottak. Talán az interpelláczióra

s Görgei kikiáltására is csupán azon körülménybl merítettek bátorságot,

hogy Kossuth távol volt Szegedtl.

Klapka tábornok Komáromból a csekély örséggel

ellátott T a t á ra éjjel (jul. 20. és 2G. közt) Kosztolányi ez-

redes által kirontást eszközöltet, minek következtében élelmisze-

rekben tetemes zsákmányra tesz szert s egy postakocsit is elfog,

melynek tartalmából egyebek közt arról is értesül, hogy a vár

alól már Scbl ick is lehúzódott, s a zárlatot mintegy 12 ezer

fnyi sereggel csupán C s o r i c h serege képezi.

Klap. Mem. 199. 1.

E 1 d "i d i György százados (3 század gyalog s 2 ágyú)

Tótfaluuál a gy u la - f eh ér vár i ostromló sereget há-

borgató A X e n t e praefectct (mintegy 5 ezer oláh) hátra nyom-

ja s megkergeti. Veszteségünk 1 halott s 2 sebesült, az ellen-

ségé 50 halott. Estére seregünk átkel a Maroson sVárad-

j á ra húzódik, minek következtében a vár zárlata megsznik.

Honv. 191. sz. A szerdahelyi harczot lásd aug. 1 . jegyz.
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Poroszló nál a tiszafüredi töltésen Gorcsakoff
tábornok (17 zászlóalj, 22 lovasszázad és 16 ágyú) Korpo-
n ay ezredessel (mintegy 2500 ember és 8 ágyú) viaskodik. A
harez d. u. 5. órakor az els hiduál kezddik el, s mire beestele-

dik, az oroszok már az egész töltést hatalmukba keritik 8 a Ti-

sza partjáig nyomulnak elö, azonban a hidat fölgyújtva s égve

találják, mely éjszakára összerogyik. Másnap délre

Jul. 26. Csüt.

Gorcsakoff a hevenyészett Tiszahidat elkészit-

teti, miközben az orosz ágyuk rendkívül ers tüzelését Korpo-

nay csak gyöngén viszonozhatja. Aztán az ellenség megszállja

Tisza-Füredet, Korponay pedig Debreczenbe húzódik.

Veszteség a két napi harczban az oroszoknál 3 halott s 56

sebesült.

Ber. III. 23— 25. 1. H o n v. 189. sz. (az Alf. Hirl. — de-

breczeni iíjság — után). Gorcsakoffot K e r e c s e n d röl küldi Pas-

kevics Poroszló s Tisza- Füred elfoglalására, s aztán a Kuprianoff

egész hadtestét átküldte a Tiszán Füredre, oly czélból, hogy Görgei

Miskolcz és Tokaj közt való állását és a Tiszán átkelését fenye-

gesse s Perczellel lehet egyesülését meggátolja, aztán pedig, hogy

Füredtl Debreczen s Nagy -Vár ad felé vonuljon le, hol L ü d e r s-

szel egyesülni szándékozék. (V. ö. Paskevics levele e s t. 15.1. s

jul. 29. jegyz.).

C s eo daeff tábornok Sass tábornokkal Görgei se-

regének egy részét (Pöltenberg) Ónod mellett P ó g a és Kö-

röm közt megtámadtatja. Paskevics azonban hirt vévén a

felöl, hogy Gorcsakoff már Füreden áll, az ágyúzást

megszünteti, s Cseodaeöét M i s k o 1 c z r a parancsolja vissza,

Görgei további üldözése, kinek Tiszán tul akarta útját szegni,

tervén kivül esvén.

Ber. III. 29. 1. G ö r g. II. 309. 1. R ü s t. II. 258. v. ö. 256 1.

Paskevics másnap G r a b b e (Miskolcz) és S a c k e n (Kassa) egye-

sítend hadaikra bizza, hogy Tokajra nyomuljanak s Görgeit tartsák

szemmel, Cseodaeffet pedig szintén Füredre rendeli, hol már Kupria-

noff állott. Rüdiger a 3-ik hadtesttel e nap Poroszlón és Kere-
csen d e n szállásolt.
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V é c s e y tábornok T e m e s v á r a t éjjel (jul. 25. és 26.

közt) minden ágyúiból löveti s a harmadik táborlatvonal meg-
nyithatása végett az északi és északkeleti vártért sürü csatár-

töinegckkel rohantatja meg, melyeket azonban az éber rség
sznronyaival visszaver. Vécsey a következ napokban is szó-

ratja bombáit s jul. 31-én egyik GO fontos lövete egy bástyát

és egy löporraktárt szétrombol és légbe röpit.

F e 1 d z. 380. 381. 1. Vécseynek már ekkor 98 ágyuja volt. A
várban pedig a házak jobbára Icíígve és összerombolva voltak s R u-

k a V i u a betegei pinczékben és kásamátákban találtak menhelyet.

Jul. 28. Szombat.

S z e m e r e miniszterelnök a képviselházban a

legújabb hadi események vázolása után egy máj. 24-én elké-

szült törvényjavaslat szerint indítványozza a hazáukbeli klilön-

bezö nemzetiségek egyenjogositását s a zsidók felszabadítását,

ide értvén a keresztyénekkel való házasodhatást is. „A mi

forradalmunknak" úgymond Szemere „három alapeszméi van-

nak, melyeken, mint megannyi oszlopokon nyugszik." Els a

kormánytorma megigazitása a népképviselet által. Második a

jog- és kötelességben egyenlség a kiváltságok és a királyi ha-

talom eltörlése által. Harmadik a nemzetiségek szabad kifej-

ldése. Miután a két els eszme már elfogadva és életbeléptetve

vau, „bekövetkezett a legvégs id" az utolsó megadására is.

A ház Szemere javaslatait egyhangúlag elfogadja s törvény

erejére emeli. E szerint országlati, közigazgatási, törvénykezési

és hadügyekben diplomatikus nyelv ugyan a magyar, de a köz-

ségi életben (tauácskozmányok, jegyzkönyvek, anyakönyvek,

tanodák, magánosak folyamodványai) mindenütt a lakosság

anyanyelve használható. A görög szertartásnak önkormányza-

tot s az államtól a többi hitfclekezctekével egyenl kedvez-

ményeket, Buda-Pesten kidön hittani kart nyernek. A zsi-

dók mindennem politikai és polgári jogokban részesülnek s

hitágazataik leend reformálhatása tekintetében intézkedés fog

tétetni. — E javaslatokon kivül Szemere még két elterjesztést

tesz. Egyik : hogy a kormány Szeged rl másuvá teendi szé-
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két, másik : hogy a ház fliggeszsze fel egyidöre üléseit s ha a

hadinliködések a tanácskozmányokat ismét megengedni fogják,

a kormány szólítsa fel a korelnököt a ház üléseinek folytatásá-

ra. Ezen elterjesztések elfogadtatván, Diischek pénzügy-

miniszter kéri, hogy miután a múlt évi augusztusban megsza-

vazott Gl millió frtnyi hitel ideje nem sokára lejár, az állam

jövedelmi forrásai pedig jelenleg semmit sem hoznak be, a ház

a közköltségek fedezésére 60 millió frtig uj hitelt szavazzon,

mi egyhangú felkiáltással megtörténik.

Szem. beszéde s a t. czikkek H o u v. 186— 189. sz. Töredékek

Szil.-nál F. Napj. 81-85. 1. K Ö v.-níil 0. 196—198. 1. (a. t. czik-

kekj. Függ. III. íJ58—360. 384. 1. (Ez utóbbi inü, mely a szegedi

dolgokról egyébként számos n erben uj fölleplezéseket tesz, a kép-

viselház itteni üléseinek napjait átalában hibásan kijzli. Hibás azon

állitás, hogy a nemzetiségi javaslat tárgyalása jul. 21-én nyilvános

ülésben megkezddött volna, miután Szemére levelébl (Szem. II. 87 1.)

melyet egyébként Horváth is használt, világosan kitnik, hogy az

elleges tanácskozmányok e tárgyban jul. 25-éu folytak, uiidön történ-

tek mindazon dolgok, melyeket Horváth jul. 2 l-re tesz. Azután téves

azon adat, hogy a keresztülment javaslat jul. 30-án olvastatott s hir-

dettetett volna ki a házban, miután ennek napját a Szeg. Hírlap, a

Honvéd és Szilágyi, ki, ha nem csalódom, a kormányt Szegedre lekísérte,

egyezöleg jul. 2 8-ra teszik. A mi végezetül a pénzügyi elterjesztést

és a ház elnapolását illeti, miután Horváth maga is azt mondja, hogy

azok a nemzetiségi t. javaslattal kapcsolatban s egy alkalommal vétet-

tek fel( 384. 1.), alig marad fenn kétség, hogy azon dolgok is jul. 28-án

merültek fel, midn a ház utolsó ülése volt). — A zsidók emanczipá-

cziója iránt már az IS^^/i^q országgylésen tétett indítvány, de a mely

az akkori kormány részérl is kevés részvétre talált. 1848. nyarán

egy képvisel e tárgyban ismét indítványt tett s nemsokkal ezután (jul.

25.) a magyarországi zsidók nevében Pesten összegylt választmány

kérelemlevelet nyújtott be a háznak, az átalános emanczipáczió iránt,

mely akkor a kérvényi választmányhoz utasíttatott (Közi. 1848. 48.

sz.). P z s o n y város azonban, mely, mint láttuk (l848. ápr. 23.), fék-

telenkedéseivel is nevezetességet vívott ki a zsidók ellenében, azon évi

aug. 18-án a házhoz elleufolyamodást intézett, melyben az eman-

czipáczió „boldogabb idkre halasztását" kéri. (P. H. 1848. 140. sz).

Hasonló tartalmú kérvény érkezett aug. 24-én Nagy-S zombath
és Tr e n c s é n város részérl (i. m. 138. sz). Kossuth, ki semmit sem

volt hajlandó nyilvánosan cselekedni, a miért az uralkodó közvéleménytl

rögtön visszhangot nem remélt, a dolgot halogatá, miután a közönség

nagyobb része tagadhatatlanul kedveztlen érzelmeket ápolt a zsidók iránt.



252

Zsidó testvéreink azonban szabadsági harcsunkban mindvégig igen tevé-

keny es nagy részt vévén, s az emanczipáczió kimondása, ha csak a zász-

lóinkra tzött jogegyenlséget megcsúfolni nem akartuk, a müveit kor-

szellem elutasithatatlan követelménye lévén, Szemere többször sürgette a

kormányzót, uc halogassa már tovább ezt a kérdést (S z e m. III. 76. 1.),

s végre Kossuth távollétét felhasználta a nemzetiségi t. javaslat, a kép-

viselház utóbbi napjainak ezen fénypontja, sznyegre hozatalára s

keresztülvitelére. Egyébiránt ö az emanczipácziót már juu. Ib-án tett-

leg életbe léptette azzal, hogy több zsidókat (ezek közt a derék H e i 1-

p r i n t) a belügyminisztériumban hivatalnokoknak kinevezett és alkal-

mazott. De Kossuth nem engedhette meg, hogy ö a nagy tömeg eltt

szabadelvüségbeii bárki által is tulszáruyaltassék , s azokból maga
részérl a kormányhoz Diósi Mártont nevezé ki. (Közi. 135. sz.

K e s p. 6. sz.).

Gesztelyi ütközet. Grabbé tábornok (1 1 zászlóalj,

IG lovasszázad s 32 ágyú) elöcsapatai Leiniiigen (3. had-

test) rszemeit n g á r ó 1 elkergetik. Grabbe ezután P a s k e-

V i c s habozó intézkedései által félrevezettetvén, seregét M i s-

k 1 c z ról kiindítja, s Ongáról a Hernád vonal ellen szerte-

len nagy távolból ágyúzni kezd. A mieink közel Gesztelyhez

eleinte veszteg maradnak, de midn Grabbe lötávolba érkezik,

L e i n i n g e n egyszerre oly hatalmas ágyútzzel fogadja, hogy

az orosz sereg zavarba j s holtjai és sebesültjei hátrahagyásá-

val a Sajó mögé Miskolczra visszaszalad. Veszteség az orosznál

47 halott s 56 sebesült, részünkön 1 sebesült.

Görg. II. 323. 324. v. ö. 319. 353. 1. Bor. III. 32. 37. 1.

L a p i n s. 149— 15 1. Szil. F. Napj. 59. 1. Grabbe ezután azon alap-

talan félelembl, hogy Miskolcz lakosai a portyázó csapatokkal kezet

fogva t bekeríteni szándékoznak, még jul. 28-éjén P u t n o k ra hátrált,

honnan Paskevics visszaküldte az északi megyékbe a „rend fenntartása"

végett. — Görgei miután F ü r e d rl az oroszok ottani átkelése felöl

saját és Korponay hibája miatt semmi értesítést nem kapott, azt vélte,

hogy Miskoiczou az orosz fervel volt dolga (1. jul. 25.), s c miatt a

vácz-m iskolczi gyors utazásban kifáradt sei'egét szándékosan

pihentette a Hernád vonalon, oly czélból, hogy a vélt föeröt Miskolcz-

ról kicsalja, s a Máramarosban fekv Kazinczynak is idt szerezzen

a dél felé levonulásra, hol Görgei véleménye szerint különben is els

teend volt T e m e s v á r a t elfoglalni, s aztán támadólag lépni fel az

osztrákok ellen , mely czélból szintén kívánatos vala távoltartaui az

orosz fert a M a r o s v o n a 1 tói. De miután megtudta, hogy azalatt

míg ö a Hernádnál tölti az idt, az orosz fer Fürednél átkelt a Tiszán,
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bár Kazinczyt magához vonni kivánta, még jul. 2d. éjjelén megkezdte

Tokaj felé vonulását. O maga személycsen e nap Nyíregyházán volt,

útban Karczag felé, hová Kossuth Aulich aláírása mellett talál-

kozásra hivta meg. Korponaytól azonban Nyíregyházon a fü-

redi dolgok felöl értesittetvén, azonnal visszatért fhadiszállására, Sze-

rencsre. — Kossuth szintén megindult e találkozásra, hogy Görgei-

vel a vezérség felett, melyet maga akart kezeibe venni, kiegyezkedjék.

Azonban Mad árasnál orosz elrsökre akadt. Ezek Chrouleff (600
lovas és 4 ágyú) kozákjai közül valók voltak, kit Paskevics küldött

S z e n t - M i k 1 ó s ra, hogy H a y n a u kérelme folytán a Szolnokon

lév Benedek dandárát támogassa.

U j - S z e g e d e n a loporraktár tüzet kap s iszonyú robaj

jal légberöptil ; áldozatul töblj mint 800 ember esik.

Szil. F. Napj. 86. 1. Feldz. 308. 1. ijul. 29-én, reggeli 9.

órakor, mely alkalommal 100 tüzér és 300 napszámos veszti életét s

150 mázsa lpor lobban fel).

J e 1 1 a c i c bán R u m á ból kiáltványt intéz a horvátok-

ban, szlavónokhoz és határörökhöz. „A f. e. márcz. 4. legfelsbb

nyilatkozmáuybau," igy kezdi J. „cs. k. fölsége az ausztriai

összállamnak alkotmánylevelet adott, mely minden kivánatain-

kat kielégíti." Ez alkotmány „még többet megadott, mint a

mennyit a császári állam egysége fenntartásaért való fölkelé-

sünk kezdetén. . . remélhettünk/' s ehhezképest, az alkotmány

kedvezményeit és jelességét kiemelvén, tudatja, hogy azt meg-

küldi honfitársainak, kötelességökké tévén, hogy az alkotmány

értelmében teend szervezési munkálatokat azonnal megtegyék.

A bán bizalmat kér maga iránt s figyelmezteli honfiait, hogy

ne hallgassanak „azon kevés meggondolatlanokra, vagy gonosz

szándékuakra, kik minden törvényes rend ellenségei lévér.

egyenetlenkedést , bizalmatlanságot s háborút prédikálnak," s

ezek „bbeszéd szemtelenséget" megvetéssel fogadják stb.

A kiáltv. Pej.-nál 215 s köv. 1. E fölhívás által kihívott „meg-

gondolatlanok" stb. nem késtek sokáig a felelettel. Aug. 4-én a báni

tanács kijelenté a bánnak, bogy „az alkotmányt, mely nemalkotmányos

utón jött létre" addig nem hirdeti ki, mig a nemzeti gylés elibe nem
terjesztetik, annyival kevésbbé, mert „az oktroyált alkotmány nem csak

a királyság politikai és históriai jogait, a báni méltóságot s a nemzet

jövjét rontja meg, hanem általa a hon régi határai is megsértetnek, el-

szakittatván attól a horvát-szlavón határrség"' stb. s egyszersmint emlé-
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kezteté a bánt azou esküjére, melyet a liúromegy királyság szine eltt

letett. A báni tanács mint láttuk az elözö évben „egysége.-^ Ausztriát"

kivánt, de utólago-^au beismerte, hogy nem tudta mit cselekedett, s az

aug. 4. ki felterjesztvényben már az ösi törvények, az 1791. 10. 12.

és 58., érvényére hivatkozik, vagyis ugyanazon tijrvényczikkre,

melynek kötelez erejét 14 hónappal elöbb^ niidön Magyarországhoz

való viszonyról volt szó, nem átallotta megtagadni ! (184b. j un. 2). E
felterjesztmény oly idben, midn Jellacic diktátori hatalommal hirt,

bizonyságul szolgál, hogy mily keservesen érzé nicgcsalattatását a hor-

vát nemzeti párt, mely az „egységes Ausztria" elvét programmjába

becsenipésztetni engedé. (A báni tanács feltörj. Pej. 218.1). Jellacic

azonban a forradalom után grófi rangra emeltetett, de kiábrándult hon-

fiai szeretetétl elhagyatva halt meg 1859. máj. 20-án.

Jul. ^9. Yasáruap.

A minisztertanács éjjel (jul. 29. és 30. közt ) Szegeden
a Szeged vidékén és a Bánságban lév magyar üeregek f-

parancsnokává, ideiglenesen t. i. addig, mig Görgei csapatai

megérkeznek, Kossuth Lajos ajánlatára Dembinszki
tábornokot nevezi ki, mellé táborkari fnök gyanánt Mészá-
ros Lázárt rendelvén. Továbbá a középtiszai hadsereg vezér-

séget Per ez el Mór tábornoktól elveszi s ideiglenesen Vy-
socki tábornokra ruházza. Végre Görgcitl értesittetvén, hogy

az oroszok vele alkudozni akarnak, S z e m e r e és Bat-

thyány Kázmér minisztereket Görgei táI)orába küldi, hogy

ott az alkudozás lonulát fölvegyék, Görgeit szemmel tartsák,

s délre vonulását siettessék.

Függ. III. 379— 385.1. F e 1 d z. 283—284.1. S z e m. II.

108. 1. A miniszteri rend. Perczel napiparancsában S z il.-nál F. Napj.

7 7.1. (Vysocki nem akarván Dembinski alatt, kivel meghasonlott, szol-

gálni, a neki szánt tisztséget betegség ürügye alatt nem vállalá el s

ezért Gaallal helyt ttesittctctt). -- Azóta hogy a fvezérség Görgei ke-

zébl kivétetett, e legfontosabb állás nagy árvaságra jutott s némikép

csákiszalmájává ln, a menyiben a pártfnökök közül reá mindenki

igényt tartott s kell tekintetbe senki sem vette. A legtöbb zavart és

bajt azonban Kossuth maga okozta. Jul. 8-án láttuk min túlkapásokat en-

gedett meg magának a sztrat giai ügyek vezérlésében. Majd nemsokára

elérkezettnek látván az idt, hogy a fvezéri botot saját ügyvédi kezeibe

vegye, ebbeli óhajtását nyíltan kijelenté a miniszterek eltt, s kivánta,

hogy tábornoknak neveztessék ki. De a miniszterek többsége kivan-
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ságáuak ellene szegült. Miután azonban Haynau már Félegyházán, Sze-

gedtl 3—4 óra járásnyira állott, Mészáros pedig Deinbinskivel együtt

már elbb elhagyta táborunkat s tisztségét tényleg letette, halaszthatat-

lan szükség volt, valakit a hadak vezérletével megbízni. Kossuth, bár

bizalma Dembinskiben sem volt, Dembinskit ajáulá a vezérségre, remél-

vén taláu, hogy ha Bem, kit ismét meghitt a fövezérségre, Erdélybl

megérkezendik, Dembinskit legkönnyebb szen-el elmozdíthatja tisztsé-

gétl. P e r c z e 1 elküldésének következ oka volt. Damjanics aradi

hadpai'ancsnok elzáratta P e r c z e 1 Miklóst, Aradvár parancsnokát, a

miatt, mert ez neki az engedelmességet megtagadta, s egyszersmind

kívánta Damjanics, hogy Perczel Miklós a fegyelemsértésért hadi tör-

vényszék elibe állíttassék. A kormány, miután Damjanics kinevez le-

velében tévedésbl csak ugyan nem volt benne, hogy neki a vár-

parancsnok is aláreudeltetik , Perczel Miklóst szabadon bocsáttatá,

de állomásától mégis elmozditá. Ocscsének ily sorsán felingerülvén Per-

czel Mór, mihelyst Szegedre érkezett íjul. 29-énJ, Kossuthhoz sietett,

kinél épen a miniszterek tanácskoztak, s rögtön a legdurvább sérté.^ek-

kel tett szemrehányást a kormánynak. E föllépésnek aztán nem lehetett

más következménye, minthogy ö is letétetett hivatalából. (Perczel ezen

esetét, melyet Szilágyi egészen elferdít, Horváth írja le elször).

Perczel Mór ekkor elbúcsúzik uj hadseregétl, eredménytelen hadjáratát

szokott modorában azon mondattal dicsérvén fel, hogy azzal „a hazá-

nak dicsséget és végtelen hasznot szerzett." (V. ö. j u 1. 20. j e gy z).

G ö r g e i tábornok serege Tokajnál átkel a Tiszán
s miután háta mögött a hidat elrontá, Nyíregyház felé indul.

Paskevics tábornagy pedig ugyanezen nap segénél ve-

zeti át föerejét a T i s z á n.

Görgei n. 324. 1. B e r. III. 33. 1. R ü s t. II. 2 62. I. Paske-

vics, ki, mint láttuk (jul. 26.), elbb már Tisza-Füreden összpontositá

Kuprianoff és Rüdiger hadtesteit, azért változtatta meg az átkelési pon-

tot, mert köztudomás szerint Csege közelebb esik M i s k o 1 c z hoz és

Debreczen hez mint Füred, annálfogva segérl könnyebben szem-

mel tartható volt Görgei mint Füredrl. Az orosz ugyanis meg hagj^ván

magát csalattatni Görgeínek sajóí hadifogásai által, azt képzelé, hogy

,

Görgei még mindig Mískolczon áll (e várost már jul. 25-én Paskevics

katonái szállották meg), nem más czélból, minthogy onnan északnak

forduljon, Grabbe és Sacken seregeiket megtörje s azután a kassai frak-

tárt elfoglalja és a gallícziai közlékí vonalat az orosz fer háta mögött

elzárja. Ebbeli remegésében Fürednél a Tiszán ismét átvonja hadait s

azokat segénél szállítja át ismét a folyamon, minek következtében az

utazgatással és az uj hidveréssel négy napot elveszteget. segén azon-

ban ismét nem tudta mihez fogjon. „Az ellenségrl semmi bizonyos
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tudósítást sem lehetett kapni" igy ir az orosz hivatalos könyv „s alako-

sok közül a legnagyobb pénzajánlatok mellett sem lehetett kémet sze-

rezni. " (E bajt Windisch-Griitz és Hayuau is — ez utóbbik

F e 1 d z. 205. t. elpanaszolják). Ily körülmények közt a fvezéri intéz-

kedések mer ingadozásokból és ellenrenJeletekböl állottak. Végre

megunván a Görgeire való tovább várakozást, jul. 30-án K u p r i a n o f f

hadtestét iumét visszaszállittatja a Tiszán s C s á t h ra küldi, hogy

Cseodaeffel egyesülve hajtsa már át Görgeit a vizén. Másnap
azonban a tokaji átkelésrl hirt vévén, Kuprianoffot ismét visszarendeli

Csegére s R ü d i g e r rel egyesitvén Görgei utjának elvágására D e b r e-

c z e n felé küldi. CseodaefF és Sacken, kiknek feladatuk volt Görgeit a

fer torkába hajtani, Tokajba érkezvén már csak hlt helyét találják

a magyar seregnek s elöbbik aztán csak aug. 12-éii csatlakozik DebrC'

czenben a föeröhöz. Átalában a vácz-tokaji útban fényesen tüut ki

Göi'gci hadvezéri jelessége az orosz hüleség és lassúság ellenében, habár

(mint jul. 28. alatt láttuk) az orosz fer füredi állásáról idejében

sem lévén értesülve, hernádi késedelmezésével, mint utólagosan maga is

bevallja, „sztratégiai esztelenséget" követett el. Paskevics aránytalanul

túlnyomó ervel vadászott reá , egyszerre 4 hadtesttel fogta körül,

melyeknek mindenike részint túlnyomó, részint a Görgeiével felér had-

ervel rendelkezett. Ez azonban nem gátolta Görgeit, hogy tervszer

útját végrehajtsa. „Ezen ember engemet minduntalan megcsal," monda
felle Paskevics maga, bizalmas környezetében. (L e v. t. 76. 1.).

C 1 a m-G alias osztrák altábornagy T a s u á d o u C s i k-

szék ben Gál Sándor ezredes székelyeit megtámadja s rendet-

len hátrálásra birja.

C z e t z. 346. 1. R ü s t. II. 302. 1. (Kvári nem emliti).

Jul. 30. Hétf.

D y k orosz tábornok F o g a r a s ról elnyomulván, K ö-

balom ésGarád közt D o b a y ezredest (mintegy 2 500 gyalog,

1 lovasszázad és 8 ágyú) megtámadja s visszanyomja. Dobay
ennek következtében H o m o r ó d és M i r k v á s á r irányában

elhúzódik.

Som. 112. 1.

Szentpéteri ütközet. Klapka várparancsnok K o-

m á r m ból kitörést rendelvén, Kosztolányi ezredes (mint-

egy 4 zászlóalj, 2 lovasszázad és 8 ágya) P o 1 1 vezérrnagyot

(5 zászlóalj, 2 lovasszázad és 6 ágyú) H e t é n y nél megtámadja
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8 bátran} omja. Pott, azon czélból, hogy segédbadait bevárja.

Szent- Péter és Bagotta közt uj állodást vesz, melyben

mindaddig védi magát, mignem jobbszárnya Sch u 1 z ezredes

által Bajosra elveretik, a midn 7 órai folytonos barcz után

maga is É r s e k - U j v á r ra futamodik. Veszteség az osztrákok

részén 219 ember boltakban és sebesültekben, nálunk kevesebb.

KUp. Mcm. 202. 20 4. 1. Fold z. 459. 1.

H a y n a u fvezér s cs. helytartó Félegyházán hadi

parancsban közzé teszi azon föelveket, melyeket a forradalom

részesei ellenében követni kell. Az elfogott egyének Pestre
és Pozsonyba küldessenek. A legénység rmestertl lefelé, a

mennyiben hadi szolgálatra alkalmas, besoroztassék, akár önkén-

tesen adja meg magát, akár elíogatik. A hadifoglyok, tekintet

nélkül a sor- és honvédezredekre, Bécsbe s onnan az Olaszország-

ban állomásozó ezredekhez küldessenek, még pedig mint beso-

rozott közlegények, habár a honvédseregnél tisztek voltak

légyen is. A szolgálatra nem alkalmas egykori cs. k. katonákat

haditörvényszék elibe kell állitani, a honvédeket pedig politikai

hatóság utján hazájukba visszaküldeni. A hadifogoly tiszteket

a szervezett politikai és hadi vizsgáló-bizottságok elibe kell ál-

lítani. Mindezen egyének számára az élelmi dij is megszabatik. A
politikai egyének azonban, ha magán vagyonuk van, tartási dijt

(naponkint G p. kr. és kenyér) nem kapnak.

A hadiparancs S a m m 1. 130. 1.

Csongrádvárost Haynau felgyújtatja és kirabol-

tatja. Jul. 27-éu Bruselle rnagy alatt két század osztrák

lovasság szállja meg a várost, s a hatóságtól élelmiszereket kö-

vetelvén és nyervén, másnap reggel Félegyházára vissza-

húzódik. Ugyanezen napról a Szentesen idz Kossuth
egy foihivást intéz a csongrádiakhoz, hogy „mossák le becsüle-

tökrl azon gyalázatot," melyet magokra vettek a mídön a cs.

lovasokat beszállásolni engedték, holott „kicsiny ellenséges csa-

patokat agyon kell verni ; — ez a legjobb szabadulás.'* Jul. 29-én

Bruselle értesülvén e levélrl, visszatér a városba, s durva

kihágások közben, melyeket tisztei az utczai védtelen nép iránt

Szcrimlei, Magyaror. Krünilinja. II. 17
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maguknak megeugedtek, elököveteli a levelet, valamiot a hadi

kaszákat is. A Szentesen lév magyar sereg elrsei ezalatt a

császáriak elrseit a Tiszántúlról megtámadják s ellenük ágyú-

val is tüzelnek. Az ágyuszó hallattára a városban rekviráló ka-

tonák összefutnak s Bruselle, a mieink részérl komoly táma-

dást vélve, sietve kiszalad a városból. Ekkor a toronybeli harang

félreveretik s a botokkal és rögekkel fegyverzett lakosság azon

katonákat, kik a város -S elkel polgárát kocsin Bruselle után

kisérték, megtámadja, s részben elkergeti, részben (7 ember)

agyonveri. Ezen eset visszatorlásáról a nép bizonyos lévén,

miután Szentesrl honvédert segitségUl nem nyerhetett, a

városból nagyobb részt a mezre s Tis-íántulra vonult. Jul. 30-án

Haynau F é 1 e g y h á z á ról T h u n dandárát inditja az üresen

maradt város ellen, kinek katonái a lakházakat kirabolják s

majd egyszerre minden oldalról felgyújtják , minek kíivctkez-

tében a szélcsendben mintegy 39 ház a lángok martalékául esik.

Másnap Thun dolgát végezvén visszaindul Félegyházára.

Szeg. Híradó. Szerk. S z a b a d o .s. 18G(). üvf. 1. sz. (hol

É d t' r István csongrádi ügyvéd e sorok írójának nyilvános felszólítása

folytán a történteket bítelos szemtanukra támaszkodva érdekesen és

körülményesen leírja). F c I d z. 295. 1. (hol Kossuth levele a Cson-

grádiakhoz). „A gyújtás indoka'" nem átallja írni o hiv.it.'xlos munka,

„ueni jutott tudomásra, azonban . . . hihet, hogy u. n. patrióták gyúj-

tották fel a várost, hogy az osztrákok ne tudhassák megszállva tartani."

Eder megdönthetetlen igazsággal írja : „Mind a rablás mind a felgyuj-

tás parancsszerüleg történt , t. i. G y o v a i János naü'ypiaczon lév

házában (hol italt is mértek) volt a katonatisztek nagyobb része össze-

seregelve, ezek parancsolatjára egy akó páliuki a gazda pinczéjéböl

felhozatván, a konyhába a kémény alá helyeztetett s egy üstben meg-

gyújtatott, ezt a tisztek körülállván, papírt és kártyát dobáltak bele,

zsebóráikat folytonosan nézték, midiin az ég anyag alkony.itkor teljes

lángban volt, egy vödör vizet parancsoltak behozatni, melyet egyszerri'

az égö szeszbe öntvén, a láng a kéményen kitört, s mintegy 15 — 16 ö\

magasságra felhatolt. Ugy látszik, ez volt jeladás a gyújtásra, mert

azon perczben, midn a lángok láthatók voltak, a píaczon összesereglett

egész katonaság kezdett a városból kivonulni, s a bentmaradottak, leg-

inkább lovasok, kis csapatokra oszolva a város különféle utczáin szét-

oszlottak és minden 4 és óik házra tücet dobtak . . . Orcsapatok köröz-

tek minden íi-ányban, kik az oltani szándékozókat fegyverrel üldözték

és bántalmazták, miközben az utczán járókelömég honn maradt csekély
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száiuu üreg emberek közül sokan bántalmaztattak, st karddal oly sérel-

mes sebeket kaptak, bogy ezek következtében ki elbb ki utóbb iiieg

is halt, kiket én mind személyesen ismertem . . . Hogy Csongrádnak

teljes Icégetése a fhadiszállásról nyert parancs következtében volt meg-

rendelve, de hogy ezt Liechtenstein tábo rnok lehetleg enyhítette

éö egész szigorral végrehajtani nem' engedte, azt a tiszteknek német

nyelven folytatott magok közti társalgásukból értették meg némely

egyének, kik a német nyelvben kis jártasságai birtak."

Jul. 31. Kedd.

Klapka tábornok éjjel K o m á r o m ból kiroDtást tétet,

minek folytán a mieink (3 század gyalog, S'^ lovasszázad és

3 ágyú) L i e b 1 e r vezérrnagy balszárnyát Keszegfalvá-
nál megtámadván szétkergetik, mely alkalommal a meglepett

osztrákok teljes rendetlenségben A r a n y o s ra szaladnak.

F e 1 d z. 45^1. 1. K 1 a p. Mem.

Segesvári csata. Bem altábornagy csekély seregé-

vel (5 ezer ember s 1 1 ágyú) az t bekeritni szándékozó L ü d e r s

tábornagyot (mintegy 12 ezer ember s 32 ágyú) d. e. 11. óra-

kor Segesvárnál Udvarhely felöl vakmeren megtámadja,

Lüders, B e m haderejének kicsiny voltából Ítélve, a támadási

helyen (jobbszárnyán) mindössze is csak tüntetést vélvén, sere-

gét I v i n alvezérre bizza s személyesen a balszájnyra Maros-
Vásárhelyre siet, hogy a hiedelme szerint onnan elnyo-

mulandó fseregünknek útját állja. — Fehér-Egyháza
ezalatt az orosz elhadtól elfoglaltatik, s mig a mieink jobb-

szárnyukon e falura támaszkodva ersen ágyúznak, azalatt

Bem a balszárnynyal ismételt támadásokat tétet a völgyben.

De majd visszaérkezik Lliders M.-Vásárhelytl, uj ütegeket és

íris csapatokat vegyit a harczba, s Fehér-Egyházából a mieinket

kiveri. Alkonyatig tartja magát maroknyi seregünk, mignem

végre az orosz lovasság Beui jobbszárnyát, tartalékhuszárait,

majd gyalogságát is megtöri, midn egész táborunk rendetlen

futásban keres menekülést, miközben az üldözésére keltuhlánok

és kozákok nagy öldöklést visznek véghez. Veszteségünk mint-

egy ezer halott, 309 fogoly, 8 ágyú, 2 zászló, tömén} telén l-

szer stb., az oroszoké -11 halott (ezek közt S k a r i a t i u tábor-

17*
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Dok) és 205 sebesült. Bem a csatából életveszély közt mene-

külve aug. 2-án M.-Vásárhelyen szedi össze serege romjait,

Küst. II. 298—301.1. Feldz. 530. 1. B e r. III. 48- 1. S o m.

106—111. 1. Köv. E. T. 258. 259. 1. C z e t z. 339. 340. 1. E csa-

tában veszett el nyom nélkül Petfi rnagy, Bem segéde, a genialis

költ. Elesését s levágatását határozottan és körülményesen eladja

Vah. n. 131. s köv. 1. ellenben ugyanazon mocsárba vészesét, mely-

nek szélére Bem húzódott, a szitáskercszturi biró Macskásy
tanúságára hivatkozva, kihez Bem a menekvés közben beszállott, állítja

a S m. i. h. Halála körülményeit és hollétét sokáig de kell eredmény

nélkül nyomozta a V. Ujs. Szcrk. Pák h. 1860. évf. 42. 45. 47. 48.

49. 52. és 53. 1861. évf. 3. 4. G. 9. 10. és 11. sz. E harcz elvesztése

után, melyet Bem Gál Sándor hadtestének magához vonása s több óva-

tosság által elkerülhetett volna, Lüders Bem egyik elfogott levelébl

értesül, hogy a lengyel G á 1 f a 1 v á nál a K o I o z s v á r ról oda érke-

zett Kemény Farkast akarja bevárni. Ezen összpuntositás meggát-

lása végett tehát aug. 4-én estére Gálfalvára siet, hol azonban a miein-

ket nem találja, st hirül veszi, hogy Bem mintegy 7 ezer emberrel s 1 7

ágyúval aug. 2. és 3= közti éjen már Medgyes irányában, tehát az

orosz sereg háta mögött, húzódik, Hasfor dot c mozdulatával a f-

ertl elvágván. Lüders e váratlan hirre elámul, s tervét megváltoztat-

ván Nagy-Szebenbe siet, hogy, ha még nem kés, Hasfordot a mcgsem-

misitéstl megmentse. Az ellenség történetirója a segesvári csata leírá-

sánál a lengyel hsnek következ elismeréssel adózik : „Valóban e ve-

zér (Bem) hadjáratának igazságot kell szolgáltatnunk. Kevéssé fegyel-

mezett csapatokból álló csekély ervel, mely a gyulafehérvári
ostromsereg és a M ó c z földön álló hadi erk levonásával oly sok ki-

állott vereség és veszteség után még keze alatt maradt, túlnyomó hadi-

eröktöl bekei'itve s naponként mindinkább összébb szoruló térre kény-

szerítve, ezen harczban tapasztalt vezér mindig kell idben s a dönt

ponton jelenik meg, hogy jelenléte és példája által a csapatokat báto-

ritsa s a mindenesetre egyenetlen küzdelmet oly makacssággal és ügyes-

séggel húzza tovább, a mint csak ezen sok jó utak által keresztül-kasul

szeldelt hegyi tartományban lehetséges. Jelesül fel tudja használni kö-

zépes helyzetének elnyeit s csapatainak különös mozgékonysága által

tániogattatv;!, minden fenyegetett pontra, ha nem tuln^-omó i.-^, de ele-

gend ei'öt vezet, hogy a hegyi földcg elnyei mellett tovább harczol-

ion s a támadót majd itt majd amott tartóztassa fÖl. Ezen ügyes és

gyors hadifogások által megsokszorozza mintegy erejét, st több ízben

még dönt harczot is merészel. Valahányszor a szerencse s a haderk

viszonya kedveztlen reá nézve, mindig kell idben el tud vonulni a

tökéletes megverettetés ell, st olykor egyik vagy másik szárny irányá-

ban inté zí liátrálását, hogy a gyztes felet rövid id alatt ismét fenye-

gesse. V áratlanul és bátran jelen meg mindig ismét, ott hol megsemmi-
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sittetését hitték, s nem ritkán az ellen elszánt támadását meglep módon
elzi inog " (F e 1 d z. r)31. l.j.

Aug. 1. Szerda.

A magyar kormány és képviselk sietve oda hagyják

Szegedet, hol tömérdek gabna- és tüzérségi készlet marad

az ellenségnek zsákmányul. Éjszakára kelve (aug. l.és 2. közt)

D e m b i n s k i fvezér is feladja a jul. eleje óta nagy erfeszí-

téssel hányt s jobbára kész szegedi sánczokat, s Tiszántúl a

s z ö r c g i Maró s-töltés mögött vesz állodást, a folyam jobb

partját önként H ay n au nak engedvén át, ki azt másnap, t. i.

aug. 2-án, Simbschen és Jablonowsky dandáraikkal

megszállatja.

Feldz. 299— 309. 1. R ü s t. II. 282—285. 290.1. G ö r g.

JI. 290. 1. Szil. F. Napj. 88. 1. A szegedi sánczok, melyek a városon

alól Matyi pusztán a Tiszánál kezddtek, félköralakban Dorosmát
is magukba zárták s másik végen Tápé nál érintkeztek a Tiszával. A
sánczok Gál tábornok vezetése alatt készültek s szertelen nagy Rossza-

ságuk (3 mérföld) és gyöngeségök miatt R a m m i n g és R ü s t o w szerint

legalább is 90 ezer emberbl és 240 ágyúból álló védelmi ert vettek

igénybe, hogy ízéljuknak megfelelhessenek, Dembinskinek pedig összes

hadereje 33 ezer emberre és 104 lövegre terjedt. Egyszóval az erö-

ditmény elsánczolt tábornak gyönge, hidföi czéloki-a kiterjedt és hibás

volt. Ily körülmények közt Vetter azt az okos tanácsot adta Dem-
binskinek, hogy miután itt védelmi harczban ugy ücm tarthatja fel ma-

gát, lépjen fel gyorsan támadólag Haynau ellen, kinek ez idben nem
A'olt több együtt 26 ezer emberénél. Szerencsétlenségre Dembinski nem
az az ember volt, ki a maga keze alá beszélni hagyjon, s különös hiúsága

vala saját terveit követni ; a jó tanács tehát elvettetett. Alaposabb kö-

rültekintés után azonban maga is belátta, hogy a sáncz védelemre nem
való, s ekkor visszavonulásra határozta el magát. — Hadseregének

alkatrészei a „F e 1 d z u g" szerint ezek voltak. A Tisza jobb part-
ján: Gál és Dessewffy 20,800 ember s 48 ágyú, Guyon
10,500 ember s 50 ágyú, Zambelly osztálya, mely Bajáról húzódott

fel, 2000 ember, Asbóth tartalékosztálya, melyet Kossuth gyjtött,

hogy közvetlenül maga vezérelje, 5000 ember. ATisza balpart-
ján: Lenkey Vásárhelynél 7000 ember s 5 ágyú, Kmety a Csajkás-

kerületben (a Járosy, Bene és Rákóczy stb. csapataikkal Perlasztól Pan-

csováig) 18,300 ember s 69 ágyú, összesen 63,600 ember és 176 ágyú.

Szerdahelyi ütközet. A Nagy-Szebentl elre moz-
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duIt Hasf ord orosz tábornok (4 zászlóalj, 2 lovasszázad s 8

ágyú) s a fehérvári osztrák Grség Stein ezredes mintegy

4 ezer fnyi s 15 ágyúval ellátott seregét Szász-Sebes és

Szerdahely közt megtámadják. A ibarczot megnyitó ers ágyú-
zást, mely több mint két óra hosszáig tartott, a mieink dereka-

san kibírják, késbb azonban, miután az orosz gyalogság arez-

vonalban tört el, a kozákok pedig oldalt támadtak majd hátul-

kerültek, egész seregünk, mely vezérébe rég óta nem bizott,

féktelen zavarba j és vad futásnak ered, melybl Stein csak

Szász-Sebesnél tud némi rendet csinálni. Veszteségünk mintegy

200 halott, 1185 fogoly (s ezek közt 190 sebesült), 2 ágyú és

különféle lszerek. Gyula-Fehérvár az ostromzár alól végkép

felszabadul.

Fcldz. 335. 1. (aug. 1.) Som. 121.1. (aug. 1.). B e r. III. 105.

lOG. 1. (aug. 1.). Köv. E. T. 260. 1. (jul. 31.). Hasford serege egyik

részével a „Feldz." szériát már jul. 25-én (Szil. F. Férf. 132.1. szerint

jul. 2G-án) is gyözödclmesen tzött össze Stein elöhadúval Szerdahelyen.

(Az orosz munka nem irjaj. Aug. 2-án Hasford visszatér Szebenbc.

C 1 a m - G a 1 1 a s osztrák altábornagy ferejével Kezdi-
Vásárhelyröl elnyomulván, K ás z o n-Uj fal u uál Gál
Sándor ezredes székelyei (2 zászlóalj s 8 ágyú) ellen harezol,

kik, két szárnyukon bekerittetéstl fenyegeítetvén, csakhamar

hátrahúzódnak. GálTusnádés Kozmás közt a Nyer-
ges hegyen uj viadalt kezd, azonban d. u. 2. órakor az orosz

röppentyk s gyalogsági rohamok innen is hátrálni kényszeri-

tik. Egyideüleg C o p p e t tábornok is megtámadja E i s 1 e r

erösbitett dandárával (4y^ zászlóalj, 3 lovasszázad és 9 ágyú)

Gál seregének B ü k s z á d eltt álló másik részét (3 zászlóalj

és 7 ágyú), hol a székelyek a természettl is nagyon megeisi-

tett M i t á c s-szorost mindaddig védelmezik, mignem a uyergesi

hátrálás fell hirt vesznek, midn a fegyelmezetlen csapatok 6

ágyujok, minden lszerük és podgyászuk odahagyásával Csik-

S z e r e d a felé futnak. A katonáitól elhagyott vezér néhány hü

bajtárs kíséretében járatlan erdei utakon 01 áh fal vára me-

nekül, holacsiki ágyukat s D o b ay alezredesnek Kha-
lomtól érkez zászlóalját magához veszi, minek folytán had-

ereje 11 00 emberre s 21 ágyura növekedik.
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H n V. 194. 8z. (Jul. 3 l-én M i t á c s ban és Nyergesen már

elrsi csatározások voltak). F c 1 d z. 527—530.1. Som. 114— 118.1.

Kv. E. T. 265. I. (mindkét harcz aug. l-én). V. ö. Czetz 346. 1.

és R ü 8 t. II. 302. 1. (c két utóbbi szerz az idt eltéveszti). — A harcz-

ból szétfutott székelyek jobbára Cisik-Szent- Márton íelé mene-

külvén, itt tölk Grotenhielm 117 láda lport és a podgj'ász egy

vészét elfoglalja (B e r. III. 09. 1. aug. 6-án). Gál csapatja pedig aug.

5-én Magyaros ra érkezvén, vezérének Dobayt választá meg, aztán

pedig tömérdek nélkülözések és sok bolyongás közt, miután magát

KÖrtvély fája nál az orosz elöcsapatokon keresztülvágta, Vaj d a-

Szent-Iványon, Mezö-Rücsön, Nagy-Sármáson (hol

aug. 8-án ismét oroszokra bukkantak) és M ó c s o n keresztül, ágyúit a

nehéz hegyi oldalutakon mindenütt magával hordozva, aug. 9-én K o-

lozsvárra érkezik. (V. ö. Kor. 166. 16 9. l). Clam pedig ezalatt az

egész székely földet meghódoltatta s lefegyverezte , támogattatva

Dorschner csiki ezredes által, ki szülötteföldét kegyetlenül kinzá.

Palmerston angol külügyminiszter Ponsonby bécsi

angol követhez kimerito diplomácziai jegyzéket küld, melyben

a magyar nemzeti szabadságnak pártjára kél s a forradalmi

háború bevégzésére közvetítését felajánlja. E jegyzék aug.

13.án nyujtatik be Schwarzenberg osztrák külügyminisz-

ternek , ki egyelre azt válaszolja Ponsonbynak , hogy az

osztrák kormány a maga dolgait legjobban meg tudja Ítélni.

Péter vár ad meghódolása után pedig Schwarzenberg a köz-

vetítést kereken visszautasítja, kimondván, hogy Angliának

idegen országok ügyeibe avatkozni joga nincs, hogy Palmerston

a magyar dolgok felöl félre van vezetve, nemes gerjedelemnek

nevezve oly tetteket, melyeket az angol törvények mint fölség-

sértést számzetéssel és halállal büntetnek s melyeket ö K e f a-

1 ó n i á ban, I r 1 a n d ban és Kanada ban maga is vérontással

nyomott el.

Correspondence relatifto theAffairs ofHun-
gary 286. 322. 384.1. (Majl.-uál II. 301. 302. 1.). Osborne
képvisel jul. 21-én a parlamenti ülésbe vitte a magyarországi ügyeket,

s kivánta, hogy az angol kormány ne nézze el közönyösen az oroszok

fegyveres betörését. Palmerston ekkor kijelenté, hogy „Ausztria az

európai egyensúly egyik legfontosabb eleme," Angliának régi szövet-

ségtársa, s kell hogy Ausztria nagyhatalmi állása jövre is fennmarad-

jon ; mindazáltal kívánatos lévén, hogy a magyarországi harcz, mely

Ausztria erejét is emészti, megsznjön, „barátságosan minden erejét
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rá forditandja, hogy az ügyek a hadakozó felek közt elintéztessenek."

(E kérdés tárgyalása az angol parameutben : Függ. Hí. 69 — 73. 1.).

Alig. elején W i m m c r ev. lelkész ment Kossuth tói utasítva B e r-

l i n be, s az ottani kormánynak a magyar ügyek felöl terjedelmes em-

lékiratot nyújtott be. Brandenburg miniszter azonban tudtára adá,

hogy a király nem akar forradalmi kormánynyl szövetkezni s Wimmer
megintetett, hogy Berlint mielbb hagyjael. (Majl, i, h.).

Aug. 2. Csütörtök.

Szemere és Batthyány Kázmér miniszterek mint a

kormány küldöttei Vámos-Pé résen Gorgeí tábornok f-

hadiszállásán. Szemere azon kérdésére, hogy mennyire haladt

Görgei az oroszokkal való alkudozásban, Görgeiazt feUdi, hogy

ii az erre vonatkozó iratokat a kormányhoz elküldötte s maga
részérl azt tartja, hogy miután líüdig érhez irott levelére

(1. jul. 19.) válasz nem érkezett, kormányunk az oroszoktól nem
várhat békeajánlatot, s e részben a kormánynak kell kezde-

ményeznie. Szemere ekkor kijelenti, hogy Paskevicsnek
levelet fog irni, mely aug. 5 én N a g y - V á r a d o n el is készül

s egy akkor történetesen a táborba érkez orosz parlementair -

nek átadatik. E levélben a miniszterelnök panaszt emel Ausztria

ellen s sejtetni engedi, hogy a Magyarhon és Ausztria közt

fennforgó viszályból Oroszország hasznot húzhatna. Görgei a

levél hatása felöl megkérdeztetvén, azt jósolja, hogy arra, mi-

után igen homályos és burkolt értelm, válasz sem érkezendik.

V. ö. j ul. 29. aug. 7.

Görg. II. 354— 356. l. Rüst. II. 344— 34G. 1. F e 1 d z.

412. 1. Görgei eladása .szerint Szemere már e találkozás clött irt neki,

hogy jelen a pillanat Kossuth megbuktatására s Görgein áll, hogy a

legfbb hatalmat Szemerével megosztva kezéhez vegye, — s éhez képest

els kérdése volt Vámos-Pércsen Görgeihez, hogy vette e levelét ? Gör-

gei, megakarván büntetni Szemerét e tetteért, egy darabig maga elibe

sem bocsátá s környezete tisztei gúnyainak dobta ki, kiknek goromba-

ságáról aztán Szemere a kormány eltt keservcsen panaszkodott. Szemere

azonban nem ismeri be, hogy Görgeivel Kossuth ellenében ily módon szö-

vetkezni akart volna, s egészben közli azt a levelet, melyet Görgeihez jul.

25-én irt (Szem. II. 91— 97. l.), s melynek tartalmát jul. 21. alatt már rö-

viden eladtuk. „Midn Görgei táborába értünk'" igy panaszkodik Szemere

„t udvariasnak, de hidegnek találtuk; került bennüuket, mig csak tehette.
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daczoR és zárkózott, bizalmatlan és közldkenytelen volt . . . Környezete

már gúnyt zött íi szent iif^yböl, melynek azeltt bajnokai voltak. A
seregben semmiféle lelkesedés sem ápoltatott. A fegyelem egészen el-

tnt. A betegek, a hullározók, a gyávák naponkint százával szöktek

meg . . . Véletlen megjelenésünk nagy bámulatot söt ijedséget szült,

azt hitték, azért jövénk, hogy Görgeit letegyük. még akkor maga is

az oroszokkal való alkudozás ellen volt, midn megmondtuk neki, liogy

csak ki akarjuk tapogatni okot, hogy majd csak az oroszoktól kiejtend

els szóra akarunk válaszolni. Késbb ebbe bele egyezett, söt azonfelül

sürgetett bennünket, hogy Magyarország koronáját ajánljuk fel kereken

az orosznak, a mit azonban nem tettünk." A kormány eltt pedig aug.

5-röl kemény vádat emelt Görgei ellen, „Mély sajnálattal mondom ki,

hogy Görgei nem az, a minek t véltem . . . Felhivom a kormányt, hogy

vezér után nézzen, de addig ne, mig ez a sereg is nem egyesült a töb-

biekkel. Felhívom arra, hogy ezt a sereget valószínleg fel kell oszlat-

ni, azaz az osztályokat megcserélni, a parancsnokokat változtatni. E
politikát már rég követni kellett volna. E sereg, ugy látszik, hogy

mindinkább magára ölti nem a Wallenstein, hanem a M o n k tá-

bora jellemét. Görgei eljárásában oly titkos politikát látok, melynek

következtében a hadsereg elveszhet, a nélkül hogy a vezér maga vere-

séget szenvedne" (Szem. II. 109— 115. 1.). Az átirat tartalmát azon-

ban Szemere maga sehol egy szóval sem említi.

Debreczeni csata. Nagy-Sándor tábornok. (7500 em-

ber és 41 ágyú), kit Gíirgei azon világos parancscsal rendelt

ki oldalfedezetre, hogy minden egyenetlen harczot kerüljön, a

Balmaz-Uj város felöl nyomuló Paskevics tábornagy-

gyal (Kuprianoff és Rüdiger hadtesteik, összesen mintegy 90

ezer ember s 320 ágyú) vigyázatlanul harczba ereszkedik. D. u.

2. órakor egy ezred uhlán kezdi meg a támadást négy század

huszárság ellen, melyet midn üzöbe vesz, vakon ágyúink l-

távolába rohan, s azok ers tüze által visszavettetik. Ekkor az

orosz tábor is megkezdi ágyúzását. Na gy - Sán do r t, kit a

harcz kezdete benn a városban lakománál talált, tisztikara két Íz-

ben kisérli meg rábirni, hogy a vezér parancsa szerint vonuljon

vissza, de hasztalanul. balszárnya (Korponay ezredes)

ágyúit is kirendeli a szöllskert mellett, s azzal az orosz lovas-

ütegeket visszahúzódni kényszeiti. Négy óra tájon az ellenség

két gyalog hadosztályt 48 ágyúval (Gillenschmidt tábor-

nok) mozdit el jobbszárnyunk ellen a Nagyerd felé sa
mieinket oldalt kezdi lni, mire ütegeink állodásaikat oda hagy-
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küld, egy lovas hadosztályt s G század muzulmán (Beboutoff
tábornok) és kaukazi lovasságot pedig jobbszárnyunk megkerü-

lésére hasonló irányban indit. E roppant er megtöri a város

eltt álló huszáraink ellenállását, kik rendetlen futásban mene-

külnek. A jobbszárnyi gyalog zászlóaljakat a város eltti szl-

lskertben érik utói Beboutoff lovasai, s honvédeiukct a város

utczáin keresztülUzve nagy részben leöldsik s ágyúiktól

megfosztják. Ellenben a balszárny és közép gyalogsága, a ko-

zákok eltt tömegeket formál s 4 század huszár és 8 ágyú által

födözve szárnyékain, a szllöskerteken át rendben hátrál Szó-

vá t h ra, honnan tovább utazva másnap estére a sereg többi

romjaival együtt Várad — Püspökit szállja meg. Veszte-

ségünk, a mint néhány nap múlva összeszámoltatott. 53 halott,

9ri sebesült s 1273 hiányzó, ezenkívül Korpouay csapatából

holtakban és sebesültekben 500 ember, 4 ágyú, 1 zászló, sok

podgyász, az oroszok vesztesége On halott 277 sebesült ez

utóbbiak közt K u p r i a n o f f tábornok kinek jobb lábát gránát

szakitá el.

Görg. II. 3-^7— 331. 1. Ber. III. 58— 63. 1. Lapins.
153— 162. I. Riist. II. 340— 343.1. Szil. F. Férf. 29. 120.1.

Fényes Geogr. Szót. II. 247.1. V as. U j s. Szerk. Pá kh. 1866.

évf. 7. 25. sz. Nagy-Sándor, mint Kossuth mondja (Köss. 38. 1.)

már a harcz eltt titkos megbízottat küldött a kormányzóhoz, azon tu-

dósitással, hogy Görgei Nagy-Sándort és hadtestét készakarva igyekszik

tönkre tenni, hogy mindig öt teszi ki a legnagyobb veszélyeknek s min-

den támogatás nélkül. E feladás túlzott félelembl származott, a meny-

nyiben elvitázhatatlan tény, hogy a vácz-tokaji útban Pöltenberg

és Leiningen hadtesteik sokkal több harczban és veszélyben forogtak

mint a Nagy-Sándoré, kiben a vezérnek különben is kevés bizodalma

volt, s ki épen e miatt jul. 15. óta ütközetben nem is forgott. Kossuth

és Szilágyi a fentebbi vereséget Görgei „árulásának és ármányának"

tulajdonítják bnül. Elfogulatlan szakértk azonban kénytelenek be-

vallani, hogy a vezér menetrendében, melynél fogva Nagy-Sándor Deb-

reczenbe küldetett, semmi olyas sincs, mi az „ármány és árulást" in-

dokolná, st az a sztrategiai közönségesen vallott elveknek pontosan

megfelel. Görgei maga Nagy-Sándort vádolja e három dologban. l.Nem
állított szemlegezö elrsöket s meg hagyta magát lépetni. 2. Komoly

harczba vegyült visszavonulás helyett. 3. Keresztes és Várad-
Püspöki felé futott Görgei háta mögé minden kényszerség nélkül,
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minek következte bon aiierettyóvonal védcliui terve füstbe meut

B a sereg balszárnya fedezet Léikül maradt. Az elleges határozott pa-

rancs ellen való ezen hármas vétségért csak azért nem állittatá Nagy-

Sándort haditörvényszék elé, mert erre már nem volt idö. — Paskevics

a helyett hogy Görgeit nyomban üldözné, Debreczenbeu 10 napot pihen,

s gondját arra terjeszti ki, hogy a kivívott gyözeleojért tábori Te Deumot
tartson s c reformátusok Nagytemploma falairól az ápr. 14-ki tzent-

ségtelenitést egy a császáréit rendelt könyörgéssel lemosassa. Végre

Görgei délre húzódásából hadvezéri éles pillantással belátván, hogy an-

nak nem lehet más czélja, mint a szegedvidéki honvédsereghez csatla-

kozni s azzal egyesülten Haynaut megsemmisíteni, aug, 7-én Rüdigert

48 lovasszázaddal Görgei üldözésére s az osztrákok segítségére rendeli

elre Nagy- Várad irányában „siettetett menetekben," azonban, mintáz

orosz munka (B e r. III. 69. 1.) elárulja, Rüdiger ezen siets útjában

is ráért a különböz falvakban 60 ezer, Nagy-Váradon pedig 120 ezer

kenyeret készíttetni. Maga a fvezér serege zömével csak aug. 14-re

igyekezik Váradra, oly szándékkal, hogy ott 50 ezer embert egyesitvén,

ezzel aug. 15-én Arad felé elnyomuljon, s ott „a szövetséges sere-

gek egyesült müködésöket megkezdjék."' Haynau azonban, ki

valamivel kevesebb kenyeret süttetett, de annál több sztrategiai el-

nyöket vívott ki, aug. 9-én már megejti a temesvári csatát, s aug, 1 3-áu

Görgei önként letette fegyvereit. Es igy a harcz befejezve volt, mi-

eltt Paskevics a kombinált mködést megkezdhette volna.

Azalatt mig e mü sajtó alatt Tolt, a debreczeni harcz ügyében

érdekes adatok és vallomások jöttek napfényre a legilletékesebb forrá-

sokból. Ertjük azok alatt a Jókai által szerkesztett „Hou"-ban (1867.

157. és 205. sz.) megjelent közleményeket, melyeknek dologra tartozó

részük ez. Pongrácz István, ki a debreczeni csata idején táborkari f-
nök volt Nagy-Sándor hadtestében, Eüstownak azon, Görgeitó'l vett

állítását, hogy Nagy-Sándornak nem volt feladata Debreczennél ko-

molyan ütközni, tévesnek bizonyítja, a mennyiben közzé teszi, hogy a

táborhoz, melyben már aug. 2. hajnalán tudva volt az orosz lóernek

Újvároson léte, ugyan ezen nap a reggeli órákban ez a parancs érkezett

(németbl fordítva): „Az els hadtesthez. Az els hadtest álljon ki Deb-

reczentöl Újváros felé jobbra-balra az úttól (á cheval der Strasse), s

ha föltnik az ellenség, támadja meg és verje meg. Görgei m.p."
E parancs vétele után rögtön összegylt a haditanács, melynek folyamát

Pongrácz igy írja le : „Az ellenség állását ismerve, az elbbi rendele-

tekre utalva, és l.ogy jelen helyzetünkben még egy gyzedelmes csatá-

zás sem felel meg azon czélnak, mely után törekedünk, emiitett rende-

let megtartását veszélyesnek tartottam, és a haditanácsban ellene sza-

vaztam, st mai napig is megfoghatlan elttem, hogy lehetett a fhadi-

szállásnak az ily modorú parancsot kiadni. Nagy-Sándor és a többi

ftisztek a komárcmi viszályok óta el valának keseredve, nem hitték,
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hogy már az idövesztcs végett az alsó seregekkel egyesülhetünk, vagy

hogy, tekintve az európai viszonyokat, képesek lehetnénk magunkat

sokáig fentartani, ily kedólyállapotban^ de a hazai ügyért lelkesedve,

helyezze magát a tisztelt olvasó, hogy a haditanács rövid végzését meg-

érthesse, már nem mint értelmes katonák, de mint a hazának

elkeseredett liü szolgái akartak egy végs harczot vivni, utalva az utolsó

rendeletre, mely azt nékik úgyis parancsolja. A mindig tüzes és harcz-

vágyó Máriásy János, az öreg bátor Bubich, és ezen rendelet által még-

jobban feltüzelt tábornokom a parancs szigorú megtartása mellett szól-

tak ; a linóm mveltség Mesterliázy ingadozott, Korponay mellettem

szólt, a többi jelenlév tiszteknek nézeteit, bocsánat, do már nem tudom.

Nagy-Sándor többször emlité, hogy az ily parancs el nem fogadása után

még bátorságát is kétségbe vonhatnák ; végre indítványoztam, hogy

engedjék nékem a lovassággal és könny ütegekkel hátramaradni, az

oroszokat megtámadni, mialatt seregünk hihetleg csata nélkül vissza-

vonulhat; de az ily nézetek nem találtak a megjött rendelet után vissz-

hangra, a koczka eldlt, a csatát elfogadni, ha az ellen támad, elhatá-

zoztatott. Most kérdem tehát, hogyan képzelhet, hogy a ftábornok-

nak ezen rendeletrl nem lett volna tudomása? Hogyan képzelhet,

hogy cmlitett rendeletet Görgei Annin meite volna (akkoriban már

Bayer ezredes kegyet veszte, mint mondották, és Görgei Aruiin lett az

irodai igazgató — ) a ftábornok tudta nélkül nékünk küldeni? És mi-

dn a 43 lövegeink dörgését Vámos-Pércseu hallhatták, mit jelentsen

egyik ftisztje felkiáltása „most mutassa a vitéz, hogy mit tud" — ez

egyenest Nagy-Sándorra volt ezélozva. és erösiti azt, hogy azon emiitett

parancsról a fhadiszálláson tudomásuk volt. Végre miért nem vont

minket a ftábornok felelsségre ? St midn Nagy-Váradon átvonúltunk-

ban, személyesen tettem néhai Behmer püsijök eltt jelentésemet, miért

nem nyilatkozott akkor hadaink fvezére oly értelemben, hogy rende-

lete ellen fogadtuk el a csatát ? Nagy-Sándor és a ftisztek, szoros ka-

tonai szempontból véve a tényt, csak a kötelességet vélték teljesíteni."

Eddig az érdekes tudósítás, melynek szerzje czikke elrjén többek közt

mondja, hogy „szerencsétlen tábornokom" (Nagy-Sándor) „már egy néhány

nap óta gyöngélked és búskomor állapotban lévén, a sereg

további" (jul. 30. ótai) „menetét és ügyeit nekem kelletett elintéznem.''

E közleményre Görgei Arthur helyett, ki, miután pár hóval ezeltt

megjelent „Gazdátlan Levelei "-ben úgyis tüzetesen igazolni törekvék

magát a debreczcni harcz ügyében is, ugy látszik semmi ujat sem tudott

volna már mondani, öcscse, Görgei Ármin felelt. Válasza egészben követ-

kez.

„Pongrácz István az 1840 ki I. honvédhadtest táborkari f-

nöke, a „Hon" idui 157. számában Arthur testvér öcsém ellen tárcza-

czikkezvén, egy „Görgei" aláirásu (különben kelet nélküli támadási

parancsot közöl, mely állítása szerint 1849. évi aug. 2-án reggel a
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Debreczen alatt tanyázó I. honvéd liadtcst parancsuoksiigához úrkezctt

s ezáltal okává lett volna miuden az nap délután történt szeren-

csétlenségnek.

A katonai dolgokhoz kevésbé hozzáért olvasó közönség — ugy

látszik — nicgczáiolhatlanuknak vette Pojigrácz Istvánnak ily parancü

létezésébl levont következtetéséit ; különben nem szólítottak volna fel

Arthur öcsém tiszteli közül annyian arra, hogy a P. I. közlötte táma-

dási parancs létezését, mint szeiintök lehetetlcLt, nyilvánosan ta-

gadjam é n, mint (P. I. szerint) akkori igazgatója a hadmiveleti irodá-

nak a fhadiszálláson.

Pusztán tagadni, avagy csak kétségbe vonni is valamely — ere-

deti és valódi gyanánt közzétett — történeti okmány létezését, felette

bajos ! minthogy egyátalján ugy érzem, hogy lelkiismerettel járó di)log,

falsificatumnak valódi okmánykép közi"ebocsátását bárkirl is fölterui.

Másfelöl azonban szintoly lehetetlen nekem, e támadási parancs 1 é t e-

zését constatálnom, lehetetlen már csak azon egy okból is,

minthogy a hadmiveleti iroda igazgatásával csak pár nappal a d e b r e-

czenicsataután bízattam meg Kis-Marján, — nem pedig már a

debreczeni cáata eltt, mint P. I. tévesen állítja. Lehet, hogy e parancs

nem létez ; lehet hogy létez , de falsum ; lehet, hogy létez és valódi is,

de más idben, egy korábbi, lényegesen különböz momentumban (ta-

lán ellegesen figyelmeztetöleg) volt kiadva ; lehet végre, hogy e táma-

dási parancs azért kelt , nehogy Nagy-Sándor valamikép kelleténél

jobban siettesse hátravonulását. Mindezen lehetségekbe én, mig ama

közlemény eredetijét nem látom, belé nem bocsátkozhatom ; csupán an-

nyit mondhatok, hogy ily parancs léteztéröl tudomásom nincsen.

Uanem hiszen e parancs létezésének tagadása merben

fölösleges is végre, — azon czél tekintetébl t. i., mely mindazoknak

szeme eltt lebeg, kik netalán a „gazdátlan levelek" állításainak egy-

némelyikét ez oldalról való megingattatástól féltik.

Ugyanis :

Az I. honvédhadtest rendeltetése aug. i-tl egészen 4-keig

(Debreczentl Berettyó-Újfaluig; az volt, hogy a Vámos-Pércstl Kis-

Marjáig vonuló hadzöm oldala (illetleg háta) az Újváros felöl fenye-

get oroszok ellen megvédessék s egyszersmind annyi id bizto-

sittassék hadzömünknek, a mennyi a mondott hadmiveletnek

erö-túlfeszités nélküli kiviteléhez szükséges vala.

E feladatnak Nagy-Sándor többféleképen felelhetett meg : jól, —
kevésbé jól, — vagy legkevésbé jól.

Jól megfelelhetett feladatának Nagy-Sándor, ha felváltva —
hadtestének mindigcsak egyrészével ügyesen és meglep el-

szántan intéz villámszer i-ajtaütéseket a bárhol, bármikor s bármek-

kora ervel fenyegetó'dz ellenségre, — miudL-u ilyen (rendszerint jó

sikerrel merészelhet) roham utáu nyomban, váratlanul, gj-orsau, de jó
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rendben visszavonul, de csak oly távolra, hogy az olleu-erö további

mozdulatainak folytonos kipuhatolása meg ne szakadjon, s lia az ily

magatartás isi^iétlése által Nagy-Sándor az ellenséget mindannyiszor

meghökkenti, zavarba ejti, aránytalan nagymérv ellenintézkedések meg-

tételére, majd óvatosabb elönyomulásra kényszeríti, s igy idt
vesztet véle, mi ilyenkor mindég a fdolog.

Csak k c V é s b é j ó 1 felelhetett meg feladatának Nagy-Sándor,

ha ö folyvást csak szenvedlegesen viseli magát, még az
ellenség elöcsapatai ellenében is; minthogy olyankor az

ellenség, felbátorítva az ily tulóvatos magaviselet által, még a megsza-

bott menetrend megtartására sem engedett volna elegend idót Nagy-

Sándornak, s ekkor hadzömünknek még sokkal nagyobb mérvben kellett

volna siettetnie meneteit, nehogy a Berettyó déli (bal) partját az oroszok

érjék el hamarábo a magyar hadzüranél. — Egy elnye azonban még-

is meglett volna az ily módoni folytonos csatakerülésnek : az t. i. hog)'

legalább nem esett volna semmi kár holtakban és sebesültekben I. had-

testünknél.

Mindezek után magában érthet' dolog, hngy elébb tönkre
m e n n i e n g e d n i I. hadtestünket és csak azután tenni meg annak

szét szórt maradványaival, még ugyanaz nap aug. 2-án egyhuzom-

ban azon meneteket, melyek az elleges dispositiók szerint, csak a

következ két napon valának végbeviendk, minden

kifejtett hsiesség mellett is , oly megoldása volt a szóban forgó fel-

adatnak, hogy nálánál még tökéletlenebbet már alig képzelhetni.

Nagy-Sándor — fájdalom — igy és nem másképen oldá meg
feladatát. Pongrácz István pedig most kénytelennek akarja ki-

mutatni c megoldást — se kényszerséget egy úllitólag birto-

kában lev eredeti támadási parancsból akarja bebizonyítani, melynek

magyar forditását ö maga igy adja :

„az I. hadtest álljon ki l'jváros felé jobbra balra az úttól, és ha

az ellen mutatkozik, támadja éd verje meg azt."

Pongrácz I. emiitett tárczaczikkénék más helyén ma^a magáról

ezt beszéli : „végre indítványoztam, (az e parancs felett tartott hadi-

tanácsban) hogy engedjék nekem a lovassággal és könny ütegekkel

hátramaradni, az oroszokat megtámadni, mialatt seregünk
hihctölegcsata nélkül visszavonulhat" s ezzel

katonai értelmességének oly kitn jelét adta, melylyel szemközt mer
lehetetlenség elképzelni, hogy mind abban, mit ö Nagy-Sándor ment-

ségére ama támadási parancsból következtet, maga hígyjen.

Minden értelmes katona ugyanis tudja :

hogy az ellenséggel közvetlenül szemközt ;• n á 1 1 ó 1 a g mköd
alvezérnek jogában, st (mikor saját belátásához nem bizik) kötelessé-

gében áll, t á v 1 lev fvezérétl érkez bármily hadmiveletí parancsot

— ha kiviteln a helyi körülményekkel szemben kétes vagy egyenes en
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káros következménynek látszik eltte, — egy rögtön alakítandó hadi-

tanács elibe vinni komoly megítélés illetleg helybenhagyás vagy módo-

sítás végett
;

hogy azon pillanatban, melyben e kisegít eszközhez folyamodik

az i d i g I e n önálló alvezér : reá nézve az ily veszélyesnek látszó

fvezéri parancs azonnal elveszti f (5'1 tétlen engedelmességre
kötelez erejét

;

hogy e pillanattól fogva már nem a távol es fvezér többé,

hanem a helyszínén tanakodó alkalmi haditanács többsége paran-

csol ideig óráig helyben

;

hogy tehát a felelsség is mindenért, mely ily rendkívüli esetben

azontúl történik, nem a fvezért többé, hanem már csakis a mondott

haditanács többségét illetheti.

Mindezeket jól tudva Pongrácz István, ha s z a k é r t ó' olvasó
eltt akarta bevádolni Arthur öcsémet, — bogy akkor miért constatálja

ö maga amaz állítólagos eredeti parancsnak foganatba vétel eltt hadi-
tanács eleibe lett terjesztését? valóban nehéz megérteni !

Hogy katona-dolgokhoz n em ért olvasóra lehetett és bizonyo-

san volt is hatással P. I. czikke : azt természetesnek találom. Kelt

Késmárkon, augusztusban 1867. Görgei Ármin."

Aug. 3. Pént.

S z e m e r e miniszterelnök Nagy-Váradon fölhivást

intéz Magyarhon népéhez, melynek czime : „A z e 1 1 e n s é g
elhaladt, keljen fel a nép!" Hazánkba valami 70 ezer

orosz katona tört be, de ebbl 30—40 ezernél több nem alkal-

mazható csatában. Ugyanis a merre elvonul az orosz, miiMlenütt

örséget kénytelen hagyni maga után, mely igen meggyöng íti.

Ha a nép saját vezérei alatt csoportsulva az orosz föerü

háta mögött fölkél, ekkor az egyes rségeket meg kellé nd erö-

sitnie az ellenségnek, midn fserege annyira megfogy, hogy

bonvédeink könnyszerrel el fognak vele bánni. „A muszka tá-

bor már most is vékony mint a fonalszál. mert V a r s ó tói

Debreczenig nyúlt el. A nép szakitsa ketté e gyenge fona-

lát az ellenségnek s kigyói élete meg van ölve." Csupán a nép

kebelibl el lépend hs fogja megmenteni a hont s a szabad-

ságot. E hs tán már megvan s valahol, de még most nem isme r-

tetik. Keljen fel tehát a nép saját vezérei alatt, s „pusztán or-

dító hangjára is leteszik az elmaradott rségek fegyvereiket" s tb.
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A fülhivás H n V. 19?. vagyi.'í aug. 9. sz.

Komáromi ütközet. Klapka várparancsnok egy ki-

roDtással fölmenti a várat a további z;iv alól. A liarczot hajnuli

2 '2 órakur A s s e r m a n n ezredes kezdi meg A 1 m á s mellett,

Sternfeld rnagy meglepett csapatait elriasztVcán, mely egy

lélekzettel Bicskéig szalad. í>/alatt Kosztolányi ezre-

des és K r i V á c s y alezredes dél felé M ó c s a ellen támadnak

s az ottani örséget majdnem e^y lábig foglyul ejtik. Ez alka-

lommal a huszárok egy 2750 darabra men s Haynaunak
szánt ökörcsordát s nagy mennyiség zabszállitmányt is zsák-

mányul vesznek. Nagyobb mérvben újul meg a harcz d. u. 4.

órakor, midn t. i. Ö c h u 1 z és Janik ezredesek Puszta-
Herkáls az ácsi erd mellett az osztrák lervel (Barco
vezérrnagy, mintegy 4 ezer ember és 20 ágyuj tznek össze.

Egy órai harcz után a mieink kivívják a gyzelmet, s az osztrá-

kok L V a d ra hátrálnak, honnan L i e b 1 e r rel egyesülve esteli

8. órakor C s a 1 1 ó k ö z be húzódnak át, a Dunahidat elrontván

hátuk mögött. Az ellenség, kit C 1 1 r e d altábornagy ve-

zényelt, vesztesége több mint ezer ember holtakban, sebesül-

tekben és foglyokban, 30 ágyú, 3600 db fegyver s 700 mázsa

lpor.

K lap. Meni. 208 — 214. 1. F e 1 d 2. 47— 4d4. 1. Küst. II.

319. 385— 387. 1. K 1 a p k a a gyzelem alkalmával li c :• g táboruok

Miklós czúrhoz intézett egyik levelet is elfogja, melybl meggyz-
dött, hogy az oroszok igen aggódnak a közelget sz miatt, s el voltak

rá készülve, hogy a háborút az 1850. évben is folytatniok kellcnd.

Klapka elküldé e levél másolatát Kossuthhoz és Görgeihez, de az csak

T ö r ö k o r e z á g ban ez pedig Nagy-Váradon orosz fogságban

veszi tudósítását s a dif.dal hirét. Klapka ezután Gyrig nyomul el-

re, hol nagy mennyiség élelmiszereket foglal cl. llaynau pedig az

aug. 3-ki vereségrl aug. 7-én 0-Beseuyó'n értesül s P e s t és a

nagyobb városok fölkelésétl tartva, Jablonowskyt (4 zászlóalj,

3 lovasszázad és 12 ágyú) Szeut-Miklósról azonnal visszaküldi a f-

város felé oly megbízással, hogy a fsereg küzléki vonalát megszakit-

tatni ne engedje. Csak most látta át, mily iszonyú felelsséget vállalt

magára, midn Komáromnál oly csekély crejü zárlatot hagyott s

maga a fó'ervcl oly messzire húzódott le! Valóban, ha Klapka nyt.rt

elnyeit oly éles pillautáí-sal s oly villámgyorsa n képes lett volaa

felhasználni, mint lehetett volna, e harcz után egyenesen Bécset fog-

lalhatta volna el.
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Uj-8zegedi ütközet, tíaynau táborszeruagy a tiszai

átjárás elfoglalása s az elrontott híd föiépithetése végett S z e-

gedröl a folyamon át támadást rendel Dembinski ellen.

Liechtenstein altábornagy e rendeletet foganatosítandó, a

várat és a parti házakat megr;ikja osztrák és orosz vadászok-

kal, kiknek ttixelése közben d. u. o. órakor a folyam partján ágyu-

kat helyez el, melyek 4. órakor telje.s erbl megkezdik tüzelé-

söket. Ezalatt Jablonowsky vezérrnagyot (2 zászlóalj s

12 ágyú) Szeged északi szélérl dereglyéken, majd, a híd helyre

állíttatván, Benedek vezérrnagyot ^ mintegy o zászlóalj; a

vártól indítja Uj-Szeged ellen, honnan ez utóbbiknak, ^miután

az osztrák röppentyk a falut lángokba boriták, többszörös tá-

madás után végre sikerül kiverni a mieinket, kiknek soraiban

az ellenség számos ágyúi nem kevés kárt okoztak. Az esteli sö-

tétben még egy kísérletet tesznek a mieink a hídf visszafogla-

lására, azonban kezdetben gyztes elnyomulásuknak az Emil-

gránátosok és orosz vadászok szuronynyal szegülnek ellene s

ket mintegy 70 halottnyi veszteséggel Özregre kergetik.

Haynau vesztesége 4 halott s 22 sebesült, az utóbbiak közt

Liechtenstein, Benedek és Gordon tábornokok.

Feldz. 30y. s köv. 1. K ü s t. II. 291. 1. S z i 1. R Férf. 95. 1.

— Haynau Pestrl három vonalban érkezett le délre, seregét bárom
felé osztván , u. m. a soroksár-kunszentmiklós-izsák-
szabadk a-szegedi (^Ramberg hadteste), a pest-kecskemét-
szegedi (^Bechtold és Fauutine; s végre az üllö-alberti-czeg-
léd-szoluok-nagykörös-szegedi (Liechtenstein Ferencz

hadteste) vonalon. E hadoszlopok jul. 22. 23. és 24-én indultak ki

Buda-Peströl, hol Haynau fenyeget rendszabályok és rémkiáltványok

készítésével 5— 6 napig pihent. A két utóbbik hadoszlop jul. 30. —
aug. l-ig Félegyházán idzött, várva Schlick elnyomulását, ki egy kü-

lön terv szerint aug. 4-re (1. e.) Makóra volt rendelve a föervel

közremködni. A „Feldz."' hivatalos jellem munka Haynau délre vo-

nulását azzal indokolja, hogy „Arad meghódolt és tudva vala, hogy

Temesvár sokkal erösebben szorongattatik , hogjsem néhány hétnél

tovább ellenállni képes lenne . . . Temesvár fölmentésére sürget szük-

ség volt."' Miután ez indokolás szinteségét a Buda-Pesten való hosszas

idzés megtámadja, alaposabb azon föltevés, hogy Haynau nem akart

együttesen mködni Paskevicscsel s azért siettet tle minél nagyobb

távolságra elvonulni, hogy ott hadaink leverése dicsségébl az osztrák

fiitriBlei, lIag)troT. ErsnUája. U. 18



274

fegyverekuek egy külou önálló részt szerezzen meg, mely gondolkodás

az ö szempontjából tökéleteseu helyén is volt.

Ramberg altábornagy (17 zászlóalj, 14 lovasszázad és

48 ágyú) O - K a n i z s á u a Tiszát este áthidalni törekszik,

azonban dereglyéit a túlparton álló magyar had összelövöldözi

s éjfélig tartó ágyntüzével az átkelést meggátolja. Éjfélkor

Ramberg riadót veretvén egész táborát Horgos ra rendeli,

hol, hamis hirektöl félrevezettetve, D e m b i n s k i áttörését várta.

Feldz. 313. 311. 1.

Aug'. 4. Szombat.

A Hód-Mezö- Vásárhelyen lév .S c h l i e k tábor-

nok elöhada (3 lovasszázad és G ágyú) Makó nál a Gajdos-
csárda körül Szerdahelyi rnagy vezetése alatt lév elö-

hadi csapatainkkal viaskodik. Szerdahelyi mindaddig feltartóz-

tatja elleneit, mignem L e n k e y tábornok (7 ezer ember s 5

ágyú) Makóról a Maros balpartján elhúzódik, a midn (d. e.

10. órakor maga is átkel a folyón s háta mögött a hidat szét-

rombolván, d. u. 3. óráig a kis-zombori töltésrl ágyuztat

a várost megszálló lovasság (L u d w i g-dandár) ellen. Makón
az osztrákok élelmiszerekben tetemes zsákmányt nyernek.

Feldz. 306. V. ö. 318. 1. — Schlick jul. 23-án indult el Ko-
márom alól (v. ö. jul. 1 3. jegyi.) s Pesten, Körösen, A 1 p á-

r o n és Szentesen át sietett a délvidékre Haynau támogatására.

Aug. 3-án II.-M.-Vásárhelyt éri el a nélkül, hogy útjában bárhol is

ellenállásra talált volna. Innen még az nap egy lovas osztályt indit

Mczö-Hegyesre, mely az ottani királyi ménest (mintegy 4— 5

száz ló) aug. tí án lefoglalja.

Kossuth kormányzó a debreczeni harczvesztés és az

osztrák sereg marosvidéki elnyomulása hirét vévén, Aradon
hajnali 2. órakor utasítja a Görgei táborában lév kormánykép-

viselket (v. ö. aug. 2.), hogy miután Magyarország az osztrák

házzal soha ki nem egyezkedhetik s miután a nemzet ereje még

elég tekintélyes arra, hogy szükség esetén keletet lázadásba bo-

rítsa, az oroszokkal való alkudozásba vegyék fel Magyarország-

nak az 1848. törvények alapján az orosz császári ház uralkodása

alá térése kérdését.



K o s á u t li u t u s i t ú 3 a, melyet Kemény Zsigmond a P e s t i

Napló 18G7. 221. sz.-bau azalatt tett közzé, mig e mü sajtó alatt

vala, cgéazben igy hangzik : „Szemere miniszterelnök és B a 1 1 h y á n y
Kázmér külügyminiszter urnák. Arad, aug. 4-én, reggeli 2. órakor.

Most veszem a tudósitást, hogy Nagy-Sándort szétverték D e b r e-

ezennel, legalább ma" (tollhiba \,t<'gnap" helyett) reggel futaraodói-

nak minden neme Váradon volt. E mellett hallom, hogy Benedek
8000 emberrel Hód- Mez- Vásár helyen van. Nekünk 1 5,000
emberünk Makó nál, 10 Szöregens Uj-Szegeden, 10 ezerén

Gyuláig van. írtam D e m b i n s k i nek, hogy Benedeket támadja

meg. Mit tett G ö r g e i a debreczeni veszteség helyrehozására ? A do-

log e helyzetében az oroszszali értekezésnek nézetem szerint nyíltabb

alapot lehetne adni. 1-sö alap : hogy a hitszeg ausztriai ház elannyira

kitépte a bizodalomnak minden alapját a népbl, hogy ö alá vissza

nem térünk semmi áron. 2-dik : uc gondoljon minket oly könnyen le-

gyzhetni, mei't mintsem Ausztria alá kerüljünk, készebbek vagyunk
minden ernkkel (mi nem csekélység) Valachiába, Törökor-
szágba vetni magunkat s felgyújtani O r i e n s t; mint Ausztriának

megadni magunkat ; ezt soha, soha ! 3-dik kérdés : mit mondanak egy

oros2 fejedelmi házbóli uralkodóhoz az ISIS. alkotmánynyal ? — Em-
lékeztetés a p á r i s i, bécsi, békekötésekre, melyeknél az autocraton

nem mutatkozott szenvedelmes ellenségnek az alkotmányosság irányá-

ban. 4-dik : ha Paskevics nek en-e nincs felhatalmazása, adjon salva

guardiát s útlevelet egy pár követünknek, kik egyenesen Pétervár ra

mehessenek a czárhoz. — Ezek privát nézeteim. Kossuth, kor-

mányzó."

A magyar minisztérium Aradon rendeletet ád ki,

melyben köztudomásra liozza^ hogy harczias viszonyok közt

a kormány nem kötheti székét állandóan egyes helyekhez s

ügyekszik a felöl meggy ">zni a közönséget, hogy a kormány szé-

kének változtatása semmi aggodalomra sem adhat okot. Mostan-

tól fogva Arad lesz székhelye a kormánynak, e helycsere azon-

ban „nem változtat semmit a kormány munkásságán s minden

vidékre egyaránt terjed gondoskodásán." Utasíttatnak a ható-

ságok, hogy levelezéseiket ezentúl ide intézzék, a nép pedig fel-

hivatik bizodalomra. egyetértésre, kitürésre és ers akaratra.

A rend. Szilágyi nál. Fon-. N. 105. 1.

A képviselház zárt ülésében Aradon kérdés intéz-

tetik a kormányhoz a hadügyek állása felöl. S z e m e r e minisz-

terelnök helyett, ki távol volt, Hajnik Pál belügyminiszteri

18*
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osztályfnök feleli, hogy e tárgyban körülményesebb tudósítás

a K ö z 1 ö n y ben fog adatni, egyébiránt a ház mostani székhelye

biztosítva vagyon. Utolsó összegylése a forradalmi képvisel-

háznak.

Szil. Forr. Napj. 107. 1.

V é c s e y tábornok Temesvár ellen a kormány paran-

csából utolsó rohamot intéz. A támadás esteli 9. órakor két had-

oszlopban történik a vártér foka ellen, hol a mieink az clsán-

czolt tábort úgyszintén a vár déli részét is szurouynyal elfog-

lalni törekeszuek, azonban, bár háromszor újul meg a küzdelem,

határozottan visszaveretnek. Veszteségünk 8 halott és 53 sebe-

sült, az ellenségé 2 halott és 4 sebesült. Másnap Vécsey becsüle-

tes föltételek mellett megadásra szólítja az rséget, de oz ki-

nyilatkoztatja, hogy az „utolsó töltényig" védeni fogja magát.

Feldz. 381. 1. Vécsey aug. 5-éu megkezdi elvonulását a vár

alól , 2 zászlóaljat, 2 lovasszázadot és néhány ágyút Arad felé útnak

indítván, aug. 7-én pedig már ostromágyuit és löszerét is elküldte ugyan-

oda, hol kormányunk minden hadi erejét összpontosítani törekedett.

Az rség mindezekrl pontosan értesülvén, aug. 6. 7. 8-án támadólag lép

fel, Vécsey ütegeit löveti s földmunkálataít szétrombolni törekszik.

Aug. 5. Vasárnap.

Ram berg altábornagy (17 zászlóalj, 14 lovasszázad és

48 ágyú) Ó-Kanizsán korán reggel újra kezdi a Tisza
áthidalását s míg ágyúival Guyon tábornok (3 zászlóalj, 4

lovasszázad és 12 ágyú) túlsó parton álló seregét löveti, azalatt

egy zászlóalj gyalogságot és G ágyút hajókon a balpartra átszállit-

tat, minek következtében a mieink meglepetve 3 ágyn veszteség-

gel visszahúzódnak. Guyon ekkor tartalékhadával tör az átkelt

gyalogokra, azonban ezalatt még több elleuséges csapatok szál-

líttatván át, támadása vissza veretik. Ramberg Rácz-Keresz-
tur irányában csak gyöngén üldözteti a mieinket, kik Szén t-

I V á n y n Dembiuskihez csatlakoznak , míg az ellenséges

vezér estére Sz regnél teszi magát összeköttetésbe Haynau-

val. Veszteségünk 60 halott és 3 ágyú.

Fe Idz. 316. 317. 1. R ü e t. II. 289. 1.
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S z (') r e g i csata. Haynau osztrák fvezér r38 ezer em-

ber s 2;V) ágyú) az épen elvonuló félben lév6 Dembinski
tábornokot (41 ezer ember és 100 ágyú), kinek hadserege Szö-

regen, Deszken s 8 zent-Iványon volt elhelyezve, tü-

zérségi fereje pedig az u j s z e g e d i hid átcllenéljen a szöregi

töltés végén állott, Uj -Szegedrl megtámadja. A harcz kezde-

tén (d. u. 4. óra) balszárnyékunk megkerülése végett túlnyomó

erej orosz-osztrák csapatok foglalják el a szentiványi erdt, s

Bechtold altábornagy Dessewffy tábornoknak balszár-

nyunkról elöremozdult huszárait visszazi, a meredek töltéstl

azonban, melyen lovasait keresztül nem vezetheti, visszafordul.

D. u. 5'/" órakor Haynau az uj szegedi hidftol kimozdított

99 ágyúból arczvonalban löveti a töltést. Ez iszonyú ágyúzás,

melyet H a u s 1 a b tábornok vezényel, s melyet a mieink csak

gyöngén viszonozhatnak, másfél óráig tart. Agyúink teljes el-

némulása után Benedek vezérrnagy dandára a Maros
partján tör el s utána jobbról J a b 1 o n o w s k y. A honvédek

azonban már ekkor elhúzódtak a töltés mögül s útban voltak

Temesvár felé. Csupán Jablonowsky talált még néhány gyalog

zászlóaljakra, melyek ágyufí'dözeten hátramaradván, az roha-

mát visszaverték , de a melyek , miután ellenökben még a

Thun dandára is kiállíttatott, késbb a töltéstl hátrahúzódni

kényszerültek. Ezalatt az osztrák utászok Bechtold lovas-had-

osztályára nézve is járhatóvá teszik a vonalt, s Bechtold a töl-

tésen bell balszárnyunk megkerülésére Szent-Iván y felé

nyomul elre, a töltés és Szreg közt ellenében felállított huszár-

ezredeket pedig 18 ágyúból löveti. Ez ágyuk védelme alatt 8

uhláu századdal S i m b s c h e u dandárnok gyorsan nyomul elre

s Szent-Ivány eltt elhelyezett huszárcsapataiukat visszaveti.

Ezalatt a beállott szürkületben a töltés és Lederer dandár-

nok lovasai közti téren huszáraink elvágtatván, Bechtold

ágyúira vetik magokat s azokat már már elfoglalják, midn
Lederer túlnyomó számú vérteseitl megtámadtatva visszaveret-

nek. Huszárainkekkor Szreg irányában húzódnak el s in-

nen a töltésen már átnyomult osztrákokat kikergetik, a falut

azonban, mely tavasz óta romban hevert, Benedek rohamára

hátvédünk nemsokára feladja. Dembinski az éjét B é b á n tölti,
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Haynau pedig Szöreg, Deszk és Szent-Ivány között száll éjjeli

táborba. Veszteségünk mintegy 400 ember holtakban és sebe-

sültekben, 300 fogoly s 6 ágyú, az ellenségé 45 halott s 195

sebesült. Benedek és Dembinski tábornokok sebet

kapnak.

Feldz. 318— 333. 1. (itt van a csafa tórajza is\ B o r. 111.

120—122. 1. Rüs t. II. 311— 317. 1.

Nagy-szebeni harmadik csata. Bem altábor-

nagy (14 zászlóalj, 8 lovasszázad és 20 ágyú) Hasford orosz

tábornok szebeni rségét (G zászlóalj, 4 lovasszázad és 12 ágyú)

déltájon N a g y - C 8 ü r n é 1 megtámadja. A harczot a mieink

ers ágyútüze nyitja meg, mit ismételt rohamok követnek az

ellenség jobb és balszárnyára. Hasford két órai viadal után

bekerittetéstöl fenycgettetve hátravonul s a város falai mögül

védi magát. Estére azonban innen is kiveretik, midn T a 1-

m ácsra húzódik Az oroszok vesztesége 78 halott s 251 sebe-

sült. A szászok virágokat szórnak gyztes honvédeink útjára.

Köv. E. T. 260. 261. 1. C z e t z. 343. 344. 1. B c r. III. 107.1.

Feldz. 541. 1. Som. 122. s köv. I. Rüst. II. 305. 306. 1. Szil.

F. Férf. 412. 413. 1.

S z e m e r e levelét Paskevicshezl. aog. 2.

Alig.. 6. Hétf.

Nagy-Szebeni negyedik csata. Lüders tábor-

nagy (11 zászlóalj, 1-5 lovasszázad és 50 ágyú) a szászok f-

városa visszafoglalása végett Bem altábornagyot reggeli 8.

órakor megtámadja. A küzdelem a kozákok támadásával s ezt

követ ers ágyútzzel kezddik, melynek szüntével az orosz

balszárny Nagy -Csrt elfoglalja. Bem, kinek ágyúit az

ellenség tüzérsége hallgatásra kényszcrité, hasztalan kísérli

meg visszafoglalni a falut. Végre az uhlánok balszárnyunkat

elnyomják s megkergetik, azután pedig a födözet nélkül maradt

középre rohannak, de a hol egy darabig gyilkos tüz tartóztatja

fel ket. Bem Nagy-Szebenen keresztül zetve Kis-Torony-
ra hátrál, szokása szerint személyesen füdözvén ágyúival a vo-
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nulást, miközben az üldözésre kelt kozákokat visszariasztja.

Veszteségünk mintegy <')00 halott, /)U0 sebesült, 1034 fogoly,

15 ágyú, 3 zászló és sok fegyver, az oroszoké 16 halott s 48

sebesült. A szászok ablakaikból lövöldözik a futó honvédeket.

L. a legutóbb felhozott kútfket.

V e i g 1 vezérrnagy R a m b e r g hadteste elöhadával (5

lovasszázad és (3 ágyú) Dembinski tábornok hátvédét - B e-

8 e n y ö n é 1 megtámadja s huszárainkat ismételt rohamok után

a, városba kergeti. Kamberg ezután egész erejét (17 zászlóalj,

14 lovasszázad és 48 ágyú) harczi rendben küldi elre s d. u. 4

órakor K i s - T e r e m i á n á 1 ismét utóiéri hátvédünket, mely

épen fzés végett táborba szállott, s azt haladék nélkül meg-

rohanván N a g y - T e r e m i á ra kergeti , hol derékseregünk

állott. Veszteségünk 700 fogoly, az ellenségé 1 halott és 2 se-

besült.

Feldz. 333—335. R ü s t. II. 318-1.

Szemere és Batthyány Kázmér kormánybiztosok

Gr y a p j u n, Nagy-Várad és Szalonta közt, G ö r g e i fhadi-

szállásán, Görgeit az oroszokkal alkudozás ügyében titkos ér-

tekezletre szólítják
; ez alkalommal Szemere egy uj átirat szö-

vegét olvassa fel, melyben Paskevics eltt a nagyváradi levél

némely pontjait körülirja. Görgei kijelenti, hogy ezen levélnek

sem lesz semmi eredménye, mert egy olyan hadvezér, ki annyira

túlnyomó erej sereggel bír mint Paskevics, nem szokott al-

kudozni. A kormány tehát ugy szerkeszsze ajánlatát, hogy erre

vonatkozólag a hallgatást is feleletnek vehesse, vagyis kínálja

meg kereken az oroszt Magyarország koronájával. Szemere

azonban kinyilatkoztatja, hogy diplomáczíai jegyzékekben ily

teketória nélkül beszélni nem szokás, mindazáltal megígéri, hogy

levele szerkezetén változtatni fog. Az elkészült levelet, a nélkül

hogy Görgeínek bemutattatnék, más nap Pöltenberg tábor-

nok viszi az ellenséges táborba.

Görg. II. 356— 359. 1. A „Feltlzug-* (412 1.) e tárgyban

ennyit mond : „Ang. 8-án megjelent P ö 1 1 e n be rg fölkelövezér, B e-

n i c 2 k y tol és b. B e t h 1 e n tol kísértetve R ü d i g e r fhadiszállásán

N a g y - V á r a d közelében, hogy egy Görgeitöl alájegyzett, a varsói
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herczeg tábornagyhoz intézett levelet adjon által , s anuak tartalmával

összhangzásban elleges lépéseket tegyen a békealkudozásokia, melye-

ket a szerencsétlen Magyarhon ideiglenes kormánya Oroszország fegy-

veres erejével megkötni magát jogosultnak tartá . . . Gürgei fentebbi

levelének föczélja volt az orosz ezár Ofelségénok közvetítését kikérni

Magyarország pacificatiojára nézve." E tiidósitással egyezöleg az orosz

hivatalos munka is azt állítja, hogy Pöltenberg aug. 8-án Görgei le-

velével jelent meg Rüdiger eltt. E tárgyban tehát még e hivatalos irók

sem közölhetek a valóságot.

A magyar kormány székét Arad ról elteszi s

Lúgos irányában hurczolóskodik, hová a baokógyár már elözö

nap útnak indíttatott.

Fe Idz. 370. 1. Aradon a költözködést akkor kezdték meg, mi-

dn értesültek, hogy Schlick aug. 4-én Makóra érkezett s egy csapat

lovasságot Apátfalva és Csanád irányában elre küldött. A miniszterek

azonban, mint látni fogjuk, személyesen még tovább is Aradon ma-

radtak.

Aug. 7. Kedd.

B c z k ó erdélyi kormánybiztos K o 1 o z s v á r t körleve-

let bocsát ki, melyben elpanaszolja, hogy az érczpénznek s a

biztos alapon nyugvó apr'' bankjegyeknek a közforgalomból el-

tnése miatt a katonaságot fizetni s a háborút kellleg foly-

tatni nem lehet, valamint a polgárok is meggátolva vannak

mindennapi szükségleteik beszerzésében ; ennélfogva „mindazok,

kik akár a reakczió, akár uzsoráskodási haszonvadászat érdeké-

ben az apró pénzt elvonják a forgalomból, nagyobb bankjegyein-

ket felváltani vonakodnak, vagy azokat értékük alatti áron

váltják fel, ugy tekintethetvén, mint veszélyessé könnyen válható

zavarok okozói, hitelünk csökkenti s szent ügylink ellenségei

:

mulaszthatatlan kötelességévé tétetik ezennel a hatóságok min-

den tisztviselinek, hogy az ilyeneket nyomoztassák ki. s tényk

bebizonyosodván, nevöket az országos biztosságnak jelentsék

fel, a hirlapok utjani köröztetés s megbüntetésök eszközölhetése

végett."

A rend. H .j n v. 192. az. A kolozsvári ekkori állapotokat

\gy festi egy szemtanú. ,,A 34-re felgylt törzstisztek nagyobb része

játékasztalnál bnösen tölte azon órákat, miket kötelességöknek kell
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vala szentelniök. Az apró bankjcpjyck eltntek, a közvitéz ötös, tízesre

ivá fertály borát, a tiszt százasra kivánt ebédelni ; eröszakolások jöttek

napirendre, hogy végre alig vala egy pár vendégl, vagy italliáz, hol a

sereg a magasra emelt ár mellett 'n szivoáe » láttatott. Boltosok, töke-

pénzeseknek bizonyos mennyiség százast kellé koronkint apróra válta-

niok, hogy a legénység száziissal ne fizettessék. Szóval : a fnökök kéj-

bemerltsége s a pénzjegyek nagysága, hitelének csökkenése sejditteték,

hogy a magyar ügy alkonya felé jár. Elveszett még mindenik hadsereg,

mely fegyelmet nem tárta, s melyet kormánya rendetlenül fizetett." (K o r.

168. 1.) A bankjegy-hiányról l. még jun. 29,

Aug. 8. Szerda.

Pöltenberg mint táborkövet a kormány levelével d. e.

lO^/j. órakor Artándon, Nagy-Várad mellett, megjeleu Ru-

di ger tábornok fhadiszállásán. Rüdiger a követet Paske-
vicshez küldi, ki azonban öt el nem fogadja, hanem uta8itja

Rlidigert, tudatni G ö r ge i v el, hogy az oroszok ,. egyedüli ren-

deltetése harczolni, és ha Görgei az önmegadás felöl a tör-

vényes uralkodóval alkudozni óhajt, forduljon az osztrák f-

vezérhez, kinek arra egyedül lehetnek felhatalmazásai." Pölten-

berg Rüdiger fhadiszállásán beszéd közben kimondja , hogy

Görgei kész volna a czár seregei eltt letenni fegyvereit, de

osztrákok eltt soha.

Görg. II. 400. l. B e r. III. 68. 1. Rüdigernek Paskevics izeuete

értelmében szerkesztett levele aug. 9-röl Görg. i. h. és M a j 1. II. 298. 1.

V. ö. A s b. I. 1 1. 1. Kos s. 48. 1. Az osztrák hivatalos jellem munka
Rüdiger levele közlése után igy ir : ,, Miután Rüdiger . . . részérl a tá-

borkövetnek tudtára adatott, hogy csupán a törvényes uralkodó eltt

való föltétlen hódolás adhatja meg a^ országnak a kivánt békét, s hogy

az orosz fegyveres er a fölkelöknek csak seregét, mint olyat, veszi te-

kintetbe s azzal egyczkedhetik" (ezt az orosz munka ném vallja be) ,,a

forradalom életébl elállott kormánynyal pedig soha sem, aug. 8- és

9. közti éjszakán Pöltenberg Aradra visszatért." (Szemere és Görgei

egyez állításuk szerint Pöltenberg R. levelével aug. 11-én estefelé

érkezik Aradra).

Lugosi egyezkedés. A magyar kormány alkudo-

zásai J a n c u praefect'cl, ki már aug. 3 án semlegességet aján-

lott, Lúgoson befejezdnek. Ezek szerint a havasi oláh tábor

közbocsánat biztosítása mellett csatlakozandik seregeinkhez
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s íökép egy Oláh országba tervezett hadjáratban veeud

részt. A román tisztek megfelel tiszti rangot kapnak, Jancut

az épen érkez Bem altábornagy tábornoknak kinevezi.

K ö V. E. T. 268. 1. Jancu levele aug. S-ról A s b ó tli nál I. 44. 1.

(e levélben még azt irja Jancu, hogy „fkép a magyar hader távozása

s az orosz közeledése miatt" béke felöl nem alkudozhatik.

R u k a V i u a várparancsnok. Temesvár ból a József-
városra kiroutást tétet, mely alkalommal zárlatbeli csapa-

taink a B e g a csatorna hídjához visszanyomatnak s 2 ágyút és

55 foglyot vesztenek. Az osztrákok közül 2 megl:al, 7 sebet

kap.

Feldz. 383. 1. V a h. I. 23. 1. (nagy képtelenségekkel). Az r-
ség V écscy elvonulási készületeirl s Haynau közeledésérl már ér-

tesülve volt s ebbeli örömében merészelte e kirontást, noha mint a leg-

illetékesebb helyen elismerik, 10 napnál már nem tarthatta volna tovább

fel magát. Vesztesége az egész ostrom alatt: 160 halott s 175 sebesült.

Ezen kivül ragályban meghalt mintegy 2400, betegen feküdt 2000
ember. A várból az ostromlókra intézett lövetek száma 42 ezer. Ruka-
vina meghalt 18 4 9. szept. 9.

Losoncz veszedelme. E várost, azon okból, mert

utczáin a guerillák aug. 1-én egy utazó orosz csapatot (9 tiszt

s 87 közlegény) megtámadtak s belle 8 embert leöltek, 7-et

megsebesitettek s 5-öt elfogtak, G r a b b e tábornok kiraboltatja

és egészen leégetteti. Az embertelen dúlás másnap is tart.

Fényes, M. org. Geogr. Szót. III. 38— 42. I. V a h o t, Loson-

ezi Phönix. I. 22— 27. Szil. F. Férf. 27. 1. A hivatalos orosz

munka (Ber. III. í>5. 1.) e tárgyban igy ir. „G rab be alvezérnek

szándéka volt Losoncz lakosainak megbüntetése végett" (kik az aug. 1.

támadásban állítólag részt vettek) „a várost felpörzsöltetni, A fvezér

azonban oda utasította, hogy hasonlitatlanul hasznosabb leend ilyen

esetekben a föczinkosokat meglövetni, s erre felhatalmazta. Grabbe
jul. 22.

,, ,, ,
jul. 26.

alvezér osztálya foerejet Losoncz ellen indította, s oda
aug. a. aug. 7.

megérkezik ... A lakosok teljes hódolatot mutattak, a fczinkosok azon-

, ,
Jul. 27.

han a hegyek közt voltak. délben a fölkelk több oldalon fel-

Aug. 8.

gyújtották a várost, valószínleg, hogy az élelmiszerek kivitelét aváro.s-

ból akadályozzák. A csapfttainklól kiküldött emberek nem olthatták

el a tüzet, azonban megmentették a lakosok vagyona egy részét, mely
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nekik visszaiKlalott." E liivatalos linziigeágot hogyan kL-lIjoi érteni,

azt nálunk, liol még ezrek tehetnek mint üzemtanuk bizonyságot az oro-

Kzok gyújtásai és rablásairól, mindenki tudja. Az cgéí<z történet azon-

ban, <'p('n ugy mint C s o n g r á d fölégoté-sc is, tanulságot szolgáltat arra

nézve, mennyit ért kormányunk a;ion utasitása, melyben iegyveros ellen-

séget békés polgárok utczáin apró és semmitérö támadáunk által rendelt

nyugtalanittatni és leöldösteJni, miután ily ténynek, a legmiveltebb ellen-

ségnél is a/> illet ko'/ség tVilgyiijtási szokott rendes következménye lenni.

— A pusztitási rendszernek, mely a század elején Oroszországban még
kci'esztülvihctö volt, mint maga bevallja (S z e m. III. 7 7. 1.) Szemere volt

egyik buzgó hse a kormánvbin, a mennj iben ö sürgette Kossuthot,

„hogy lásson rendelete foganatosításához, s a galicziai határtól kezdve

Miskolczig és Debreczenig környöskörül minden háztett, minden élelmi

szert és marhát pusztítsanak és távolítsanak el " Kossutlmak tetszett az

eszme, de a népr-; való tekintetbl nem nn rte fogui-itositani. Es ilt a

népnek ismét helyesebb ösztöne volt, mint kormányának. Alduzataiban

a szabadságért nem volt ugyan fukar, de ily iszonyú pusztításokat nem
tarthatott czélra vezetknek, midn az orosz sereget jobbára kétszersült-

tel és más, Galicziából kényeimesés rövid utakon hozott, élelmi szerek-

kel táplálkozni látta, mig kormányunk a netalán földön futóvá lett nép

élelmezése tekintetében elre semmi kezességet sem nyújtott, s arról sem

volt képes gondoskodni, hogy a bevonuló oroszok hátulról és oldalról

gyors hadcsapatok által háborgattassanak, mi nélkül a pusztításnak alig

lehet valami haszna. St ellenkezleg a nép azt tapasztalta, hogy a koi'-

mány csupán saját biztonságáról gondoskodik, tisztviseli és vezérei

rendszerint megszöknek, midn az ellenség közelít, s ekképen ö saját

gyámoltalunságára hagyatik. Görgei, mint 1848. deczemberében s 1849.

jun. 30-án láttuk, ellenszögezte magát e pusztításoknak. Ludvigh kor-

mánybiztos pedig igy ír Kossuthhoz jul. 1-röl. „Csak arra kérlek, hogy

a gyujtogatásí eszmével hagyj fel, mert ez dühössé teszi a népet elle-

nünk. •" (^Ludv. levele Feldz. 132. \).

A G r a b á c z ról elnyomult W a 1 1 m o d e n altábornagy

(Simbschen és Lederer dandáraik, összesen 82 lovasszázad és

13 ágyú) D e m b i n s k i tábornok bátvédét (14 lovasszázad és

12 ágyn) Csatád nál utoléri s a város déli részén megtámadja.

A mieink hathatósan viszonozzák az osztrák ágyuk tüzét, azon-

ban a túlnyomó számú lovasság támadását ki nem bírhatván,

nemsokára Nagy-Jécsára hátrálnak, hol gyalog zászlóalja-

kat és 8 ágyút nyernek támogatásul s ezek közremködésével

d. u. 3. órakor az üldöz vérteseket visszakergetik. Vesztesé-

günk mintegy GO ember holtakban cs sebesültekben s 1 ágyú,

az ellenség vesztesége 16 halott és 10 sebesült.
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Feldz. 337. 338. 1. K ü s t. II. 322. 1. Denibinski Nagy-
Teremiáról Bánát-Kom lósou és Grabáczon át aug. 7 -én

C s a t á d 1 a rezeti seregét. Itt veszi a kormány abbeli ismételt és ha-

tározdtt rendeletét, hogy ntját haladék nélkül Arad felé intézze, hol

G ö r g e i, V é c s e y, K ni e t y, K n e z i c s és Q u e r 1 o n d e hadaik

együvé varasával mintegy 80 ezer ember összpontosítása terveztetik.

Dembinski a-conban, bár az Arad felé vonulás, mint egjik levelébl (1. e.

Feldz, 333. 1.) látjuk, neki magának is szándékában feküdt, miután

Schlick a szeged-aradi utat elállotta, az egyenes irányban való

vonulást már lehetetlennek tartá hadseregére nézve s T e m e s v ár felé

húzódott, ugy számitván, hogy Temesvártól sokkal biztosabban eljuthat

Aradra, mint a kormánytól elibe szabott utón. Kossuthot ez engedetlen-

kedés nagy felindulásba hozta, s ujolag sürgette Bemet, jöjjön minél

elbb átvenni e sereg felett a vezérséget.

Aug. 9. Csütörtök.

Temesvári csata. A barczot regrgeli 8
' <>. órakor K i s-

Becskerekeu W állmodén altábornagy kezdi meg Dem-
binski hátvéde megtámadásával, mely ekkor a falut elhagy-

ván Ü j - B e s s e n y ö felé az A r a n k a p a t a k mögé, s maj<l

rövid csatározás után innen is továl)b a N y á r a d patakon lul

foglal állodást. Kzalatt Bem altábornagy Lúgos ról a fhadi-

szállásra érkezik (dcltájon) s Dembinskitöl, ki harcz nélkül

akarta Aradhoz vezetni csapatainkat, átveszi a fparancsnok-

ságot s a hadat a vár és a Csúkaerdü közt lév állásából a

B e r e g s z ó és N y á r a d közti térre támadó föllépésre paran-

csolja ki, czélja lévén II a y n a n t Kis-Becskerekröl visszaker-

getni s ezután estére húzódni el Aradra. Agyúink uj állodásuk-

ban Wallmoden és Rand^erg ellen élénk tüzelést kezdvén, Hay-

nau Kis-Becskerekröl az Uj-Bessenyö eltti magaslatra P a n u-

t i n e oroszait állitja ki s egyideüleg Liechtenstein Ferencz

alvczérének Hodonyra rendeletet küld, hogy hadtestével

jobbszárnyunk ellen 8 z e n t - A n d r á s felöl nyomuljon elre.

Ez intézkedésre nagy szükség vala. Bem megjelenésével ugyanis

honvédeink bátorsága és szerencséje újból tániadui látszék.

Jobbszárnyi lovasságunk gyors föllépése a Nyaradon tul felálli-

tott osztrák 12 fontosokat oly zavarba ejti, hogy azok Kis-Becs-

kerek felé visszafutván, n mögöttök álló oroszok soraiban is ren-

detlenséget idéznek el. 8 i m b s c h e n dandára ugyan nem-
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sokára visszanyomja az üldözésbe elmerült huszárokat, de a

patak bal partján az ö ereje is megtörik s lovasaival vissza-

futamodik, hogy Panutine védelme alatt találjon menedéket.

Haynau ezután csak puszta ágyúzásra kényszerül szorítkozni,

mi czélból tüzérségi t'üerejét (108 ágyú) a patakkal szemben

állitja fel, melynek túlsó partján Bem 120 ágyúval 3 óra hosz-

száig tüzeltet ellene. Ezalatt Kmety Szakái háznál több

sikerült huszártámadást tön az Auersperg-vértesek ellea, s az

osztrák jobbszárnyat már már megkerülé. Azonban d. u. 4V2

órakor Szent-Andrásnál megdördülnek Liechtestein ágyúi, He r-

z i n g e r és S i e g e n t h a 1 dandárnokai átkelve a Nyaradon

a Vadász-erdö felé elnyomulnak, M e d v e y százados pe-

dig ezalatt Aradra elre küldött ostromszereinket és podgyá-

szunkat (260 málhás szekér, 4 ágyú, mintegy 280 ember) r-

czif alván elfogja, minek köretkeztében a menet hátulján

lév csapatok (kaszás ujonczok) táborunkhoz visszaszaladnak.

Bem, kinek lszere már elbb elfogyott, tartaléklszere pedig

az aradi útról nagy késedelemmel érkezett vissza, szorongatott

jobbszárnyunk segítségére két század huszárságot indit, de a

mely véletlenül kereszttzbe jut s Dessewlfy tábornok biztatásai

daczára reudellen szaladásnak ered, egyideüleg maga is sze-

mélyesen siet a vész színhelyére, de útközben lovával elbukik,

midn a további szolgálatra alkalmatlanná válván, a sereg háta

mögé vitetik. Darab ideig seregünk vezér nélkül magára ha-

gyatva maradt. Haynau ezalatt arczvonalban megkezdi átvo-

nulását a patakon. Kmety hasztalan kisérlé meg Szakálháztól

azelnyomulást. A jobbszárny megfutamodása után Gál László

és G uy on hadtesteik is hátrálnak az erd irányában, de a nél-

kül, hogy üldöztetnének. Dembinski a történtekrl értesülvén,

ekkor ismét átveszi a vezérséget s hátrálási pontul Remetét
tzi ki. Ekkor a t e m e s v á r - a r a d i utón néhány ágyúink

minden józan számítás ellenére puflbgní kezdenek, minek kö-

vetkeztében az ellenség hátrálási vonalunkat fölfödözve, gyilkos

löveteket bocsát honvédeink közé, mire ezek minden rendet fel-

bontva vad futásnak erednek s az erdben összevissza keveredve

menekülnek, de ismét a nélkül, hogy üldöztetnének. Ekkor V é-

c s e y és K m e t y is, kik a hátvédet képezték, Remete felé meg-
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lehets reudüeu elhúzódnak, Elöbbik e uapüu a várbeliek szem-

mel tartására volt rendelve , s azok kirontását d. u. o órakor

gyzedelmesen verte vissza. Este í». órakor Hay uaii egy csa-

pat élén bevonul a várba, mely a zár alól végkép felszabadul.

Veszteségünk holtakban és sebesültekben mintegy 30U ember,

Haynaué 315 halott és 172 sebesült.

F ü gg. IH. 445 — 4"2. 1. (Mészáros emlékiratait is felliasználva).

F e 1 d z. 341— 3G4. 1. (a mi haderüiik : 59 ezer ember s llj4 ágvu, az

osztrákoké mintegy 28 ezer ember s 162 ágyú). B c r. III. 125. 1. (ér-

dekesen kimutja Hay u annak a harcz folytán elkövetett balfogásait).

Vall. III. 57— G3. 1. (adalékok a podgyász történetéhez). Hív. jel.

A s b.-nál I. 45 1. E csatában annyira szétszóródtak neki vadult csa-

pataink, bogy, mint Mészáros irá az események benyomása alatt: „Más-

nap voltak még hadosztályok, de sereg többé nem létezett." A honvédek

csoportosan hagyták oda zászlóikat azon eltökéléssel , hogy ezentúl

nem harczolni, lianem szökni akarnak. De miután a csata egynehány

lovastámadást leszámítva csupán ágyúzásra szorítkozott, mely nagy tá-

volból történvén egyik i-észen sem okozott nagyobb veszteséget, s mi-

után a hátrálás után csapataink nem üldöztettek , kétségbe vonhatatlan

tény, hogy a hadsereg ezen állapotát alapjában nem llaynau idézte clö,

ki erre csak az alkalmat adá meg, hanem a bels felbomlás miudeu

kellékei megvoltak már abban, anuyii-a, hogy csak az els nagyobbszerü

rázkódásra volt szükség, hogy a sereg önmagától a közel feloszláshoz

vezette.-5sék, mely nemsokára be is következett, llaynau arról, hogy

mily eredmények követték gyzelmét, egyelre annyira semmit sem
tudott, hogy tetemes lovassággal üldöztetni sem merte a mieinket, s ezek

részérl másnapra megtámadást várt (^F e 1 d z. 35 7.) és csak miután

portyázó csapatai aug. 10. és 11-én fhadiszállására ezrével hajtották

össze az ejfogott szökevény honvédeket , kezdte sejteni, liogy micsoda

dolgok történhettek táborunkban, s ekkor (aug. 12-én~i hagyta el fere-

jével Temcsvárat. Veszteségünk azonban, mint a következ napok

folytán kiderült, korántsem volt oly nagy és megsemmisít, a mint azok

képzelték, kik a szerencsétlenség közvetlen szemlélete benyomása alatt

Írták, vagy mint azok lefestek, kik Haynaura szerették átruházni fsere-

günk ekkori tökéletes megsemmisítése szerepét, akár azon ezélból, hogy
a szerencsés vezér katonai dicsségét és érdem'-it hízelegve emeljék,

akár azon rejtett szándékból, hogy ekkép, bizonyos rajok is háromló

felelsségek alól szabaduljanak. Elször is bizonyos, s ezt Hayn&u
történetirója is kénytelen bevallani (F e 1 d z. 434), hogy Temesvárnál

egyetlen egy ágyunk sem veszett oda, s azok, mint a késbbi fegyver-

letételek alkalmával részletesen látni fogjuk, csak késbb kerültek az

ellenség birtokába, midn például Vécscytl 7 8, Lázártól 36, Guyon-
tól 50 ágyunk s igy tovább jut Haynau birtokába. A foglyok ezAmát
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ugyancsak Ilaynau törtéuetirója G ezerre s azokét, kik fegyvereiket el-

szórva özauaszét futottak a cs-itúból „több mint 10 ezerre" te.-3zi(353. 1.),

de miután ugyan ezen szerz a magyar hadvezértiég hiteles irataira tá-

maszkodva Dembinski haderejét a csata kezdetén 59 ezerre számolja,

niegblietös valószinüséggcl állithatjuk, hogy hadseregünk a csatavesz-

tés után még mintegy 40 ezer embert számlált, a mint hogy, mint ké-

sbb látni fogjuk, Bem Facdétnál maga is 40 ezerre tette csapatai lét-

számát, s a mint ezzel hasonlókép üsszhangzásban S z e in ere is állitja,

(Szem. II. 132. 1.), hogy honvédcink aug. 15-én Lúgoson mintegy 35

ezerén voltak együtt. Agyukban és katonákban tehát nem volt hiány,

s Temesvár alatt hadseregünket nem érte utói a megsemmisülés, mely

mint eladni fogjuk még csak ezután következett be. Hanem annyi tény,

hogy ;i Lúgosra lassanként egybegylt csapatokat már teljességgel nem

lelkesité a harcz vágya s azok aggodalma alapos volt, kik azt mondák

Kossuthnak, hogy honvédeink az els ágyuszóra szét fognak futni. A.

demoralisatio tehát oly nagy volt, hogy a katonai fegyelmet tökélete-

sen elpusztította. Micsoda okok idézték el e kétségbeejt állapotot,

kisérljük meg kifejteni. Atalában az ellenséges egyesült er, bár a

miénknél szám szerint több mint kétszerte nagyobb volt, az utóbbi na-

pokban épen nem éreztette harczi tuluyomóságát a miénk felett s in-

kább csak puszta jelenléte által hatott. Paskevics mozdulatai ne-

hézkesek és határozatlanságot elárulok voltak s hozzá még, egészen

veszélytelen távolban Temesvártól. Mint láttuk, óriás erejével nem hog)'

bekeríteni, de ütközetre kényszeríteni sem birta Görgeit egyetlen egy-

szer sem, s midn ez vele mégis összetzött , vagy Görgei ajánlotta a

harczot mint Miskolcznál, vagy az alvezérek elhirtelenkedéséböl esett

az meg, mint Váczon és Debreczennél (amott Sass itt Nagy-Sándor hi-

bájából) a vezérek terve ellenére. Az osztrák fvezér levonulásában

sem volt semmi, minélfogva annak, ha tisztán sztratégiai szempontból

vétetik, magában dönt eredményeket lehetett volna jósolni, melyeket

csak a mi hibáink tettek lehetségessé. Haynau azzal, hogy az ers Ko-

márom zárlatát csupán Csorich hadtestére bizta, maga pedig attól rop-

pant távolságra vonult le, tetemes vétséget követett el, melyet a késbbi

fejlemények kézzelfoghatólag kimutattak , mert Csorich tökéletesen

szétvei-etvén, Klapka eltt megnyílt az ut az örökös tartományokba s

Bécsbe. Másik hiba volt, a melyet Haynau cselekedett, hogy bár R u k a-

v i n a és Jellacic megsegítésére sietett el Komárom alól, Pesten

mégis 5— 7 napot hevert, mialatt kormányunk idt nyert déli hadai

összpontositásái-a. A szerencse azonban rendkivül kedvezett e tagadhatat-

lanul merész hadvezérnek. P e r o z e 1 a mint T u r á nál ráriasztottak

az oroszok, bár feladata a Közép-Tisza védelme volt, békén engedte át-

kelni az osztrákokat A 1 p á r nál, s Haynauval, bár ez háromfelé szakitá

szét különben sem nagy erejét, egyetlen egyszer sem mert harczot ki-

sérleui, Dembinski nek szintén nem volt belátíisa és bátorsága egye-
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sült haderejével támadólag föllépni az osztrák ellen, kit Schlick és liam-

borg távolléte, ha a mieink gyorsan és bátran járnak el, könnyen a leg-

veszélyesebb helyzetbe juttathatott volna. Haynau uiaga is belátva,

hogy levonulását eszélytelenül intézte, midn Görgei közeledésérl is

értesült, aug. 1-én „esdekelve (iustandigst) kérte K ü d i g e r t, hogy

egyesüljön vele.'" (Ber. III. 80. 1.). Az aug. 5-ki szöregi csata, bár a

„Feldz. " mindent felhasznál, hogy azt sztratégiai dönt eredmény
nek tüntesse fei, Deuibinski levonulási tervén, mely már azeltt meg
volt állapítva, mitseni változtatott, s miután benne a levonulásra már

kirendelt gyalogság jóformán részt sem vett, elhatározó fontosságúnak

legkevésbé sem tartható. — A fbaj, mely hadseregünk feloszlását el-

készité az volt, hogy honvédeink Temesvárnál a költvel szólva „meg-
vert remény nyel indultak csatába s hitben már
elre feladták a diadalt." A nemzeti hader erkölcsileg meg
volt verve és összetöi've egy id óta, mieltt az ellenségtl dönt coatá-

ban megtámadtatott s külsleg is legyzetett volna. E bajt véleményem

szerint a következ okok idézték el. 1. A közönség elveszité bizalmát

a kormány iránt s a katonaságnak sem volt kedve a kormányért, melyet

a nemzeti ügygyei azonositott, vérét ontani. A félszeg rendszabályok

következtében (i. többek közt: jun. tí.) a nép tévhiedelmekben ringat-

tatott az orofaz iránt, melybl midn iélócsudott, elfordult vezetitl.

Kormányunk az oroszok sima politikáját nem ismerve, ket vadállatok és

barbárok színében tüntette fel a közönség eltt. A muszka azonban,

hol nem ingerelték, emberséges, st velünk rokonszenvez bánásmódot

mutatott, s ekkép kijátszá kormányunkat ; azon túlságos félelem tehát,

melybe leginkább kormányi intézkedések döntötték már elre a népet,

csakhamar feleslegesnek bizonyult be. Ide járult, hogy a nép nem szán-

hatta el magát arra, hogy mindenét elpusztítsa az ellenség eltt s ke-

resztes háborúra fölkeljen, miután észrevette, hogy a kormány semmivel

sem tudná anyagi veszteségeit kárpótolni, hadseregeit az oroszok eltt

folyvást hátráltatja, s a kormány tagjainak legkisebb kedvök sincs élére

állani a népháborunak s koezkára tenni életökct oly vállalatban, melyre

mindig csak másokat biztatnak. (V. ö. A u g. 8.). Ily módon a közönség

megszokta a kormány szavát és parancsait tizedében venni, mi arra mu-

tatott, hogy vezetinek tekintélyét többé el nem ismeri s bennök nem
bizik. De még egy másnem kiábránduláson is keresztül kellett menni

a népnek. Némely nagy szájú fnökök és hírlapok átalában telve voltak

bizonyos negédes önteltséggel, mely a közönség nemzeti büszkeség-érze-

térc számítva saját vitézségünk és az ellenség gyávasága fell a legkép-

telenebb ámításokat terjeszté. A közvélemény e miatt mondhatni meg
volt vesztegetvel s az ndicsekvés mámorában egyidre ösztönszer helyes

tapintatát is elveszitni látszék. A nép egy darabig olyasmit hitt, hogy a

magyar katonának vitézségben nincs párja a világon, s az ellensc^g a

h a 8 z á r nak, vagy Görgei nek már neve hallatára is megrémül s



289

közeledtére szertefut. E hiu önáinitásra csakhamar a legiszonyúbb csaló-

liáa következett. Gyr, Komárom és Vácz keser leczkét adtak

arra nézve, mennyire helytelen az elbirakodás, s mily veszélyes dolog

megvetni az ellenséget. Az oroszok felöl különösen mindjárt az els har-

c/.ok után kétségtelen lön , hogy kitünöleg be vannak gyakorolva,

hatalmasan fölszerelve s derekasafi állják az ágyutüzet. E tapasztalat

B a kormány rémitgetésci folytán siettek sokan clbúni az oroszok elöl.

A nép korábbi vezeti magok jártak elöl a példával, s a roppant számú

menekülök vitték magokkal mindenüvé a félénkség ragadós betegségét.

A közönség pedig saját szemével meggyzdött, hogy az oroszok had-

ereje óriási, sokkal nagyobb , mint a kormány hirdetgeti, s miután

népünk átalában fatalista s a harezra teljesen fanatizálva soha sem

volt , kezdett megbarátkozni azon eszmével, hogy ezentúl hiábavaló

minden eröfcszités, s visszasülyedt a mozdulatlanságba. Egyik eredménye

lön, hogy Szegeden, a kormány székhelyén s a katonaság gyülpontján,

mint láttuk (jul, 21 — 25.) Kossuth népszersége is nagyon alá-

szállott. A kormány zavara eltitkolhatlau volt. A közönség lassan-

ként lemondott reményeirl, vezeti iránt pedig igen közönyös hangu-

latot öltött, annyival inkább, mert a kormány a forgalomban s a sze-

gényebb osztály kebelében esakugyau sok bajt és bosszúságot idé-

zett el azzal is , hogy apró bankjegyeket kell mennyiségben

nem nyomatott, mi pedig boldogabb idkben módjában állott volna.

2. A kormány ezen hibái által elidézett közérzület átment ka-

tonaságunk szellemébe is, s a rémület és kiállott nélkülözések lassan-

ként megtörték honvédeink lelkesedését, mely a katonai képzettség

hiájayát eddig pótolá. Majd a kormány iránt való bizalmatlanságot

tetpontra csigázta azon körülmény, hogy a hadseregnek zsoldja nem

járt ki rendesen, vagy ha kijárt h, oly nagy bankjegyekben, melyeknek

fleg az alsóbb katonák majdnem semmi hasznát sem vehették. „Már két

bét üta*^ igy ir maga Kossuth „egy fillérünk sem volt, s a hadsereg zsoldot

nem kapott. A közlegénység trt ugyan és várt, de nem ugy a tisztek,

melyek nagyrészint mellékutakon elszökdösve a földuépét íizetetlen

elöf gatokkal podgyászaik s kéjhölgyeik számára kegyetlenül kinzák."

(Köss. 41. 1). 3. A honvédek demoralisatioját legfelsbb fokra jut tata

a kormány Dembiuski kinevezésével. Mi nem gúnyolódunk, e derék

katonának a lengyel foradalomban kimutatott hadv. zéri képessége felöl,

s teljes elismeréssel vagyunk nemzeti ügyünk érdekében tíiplált rész-

véteért és lelkesedéseért, de kénytelenek vagyunk kimondani, hogy az

ö eddigi szereplése köztünk teljességgel nem olyan volt, hogy neve

iránt már elre valami különösebb tiszteletet és lelkesedést gerjeszt-

hetett volna honvédinkben. Nemsokára pedig azon bizalmat is teljesen

elvesztette, melylyel vezéri állása iránt a hadfiak viseltetni tartoztak, s

ö e bizalom visszanyerhetése iránt egyetlen egy kis gyzelmet vagy

elnyös hadmüveietet sem tudott Látiálása alatt kivívni. Egymás után

SxcreBlei, Oagyaror. KrúoiluUt. U. 19
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sjsenved vereséget U j-S z e g e <l nél, S í: ö r o g e n, li e s s e u y ü u, K i s-

T e r e ra i ii nál és C s a t ú <1 o ii, s a mi e/on örökös páholtatá.sok árt«'>

hatását megsokszorozta, a volt, hogy seregét élelme /. n i n e m tudta
s a s z é g e d - t e m e s V á r i vonalon u honvédek iszonyú nélkülözése-

ket állottak ki. Természetes, hogy oly liadseregben, mely folj-tonosan

hátrál és éhezik, a harczkedvet feun'artani lehetetlen, s ez különösen

áll fonadalmi csapatoknál, hol a fegyelem rendszerint gyönge szokott

lenni. A harczot kerüKi lienye tisztek száma különben is egész liadjá-

ratunk alatt légió volt. Ezek ellenében sem a kormány, sem a lapok

gyakori fenyegetödzé.-^ei < tclszúlalá-ai nem használtak. Szegcd<n e

léhák csoportozása már a botrányig fajult s példaadásuk ellen, mely-

lyel a közdemoralisatiót mo/.ditották elö, a S z e g e d i - H i r a d ó nem

gyzött eléggé tiltakozni. Szegedtl Temesvárig, mint az ellenség tör-

ténetirója feljegvzé , a mellékutakon s a kukoriozaföldekben a köz-

honvédek is százanként szökdöstek és maradoztak már el a seregbiil,

kik jobbára az osztrákok fogságába jutottak. — E három pont alatt

mindent elmondtunk, mi véleményünk szerint az egyesült déli hadert

a bels feloszlásra megérlelte. Mindent összefogva azon meggyzdésre
jutunk, hogy mig egyfell a nép kiapadhatatlan volt segélyforrásai baii

s fiait önként és szívesen küldte a nemzeti szabadság védelmére, a kor-

mány képtelen volt feladatának megfelelni s maga iránt a bizalmat

eljátszván hibás intézkedései által, a legnagyobb magyar hadsereg gyors

feloszlásának közvetve egyedüli föokozója volt.

K U (l i g e r levelét G ü r g e i hez I. a ii g. 8.

Aug. 10. Péut.

Sághi ütközet. Görgei táboinok, a temesvári
csata kimenetelérl mit .sem tudva, üogy a Dembinski féle

hadsereggel egyesüljöD, Nagy-Sándor alvezérét (1. hadtest :

S ezer ember és 40 ágyú) Arad ról Temesvár felé útnak

indítja. Sághnál ( Dreispitz) azonban Schlick tábornok (*J ezer

ember és GO ágyú) útját állja a mieinknek. Elvédünket d. u.

1. órakor támadják meg az ellenséges ágyuk s csakhamar

vissza is riasztják. Ekkor Schlick egész erejét harczi rendbe

állitja ki, s rövid tüzelés után R e i se h ae h dandárnokot bal-

szárnyuuk ellen A 1 b e r t i alezredest pedig a jobbszárny ellen

és hátba küldi rohamra. Nagy-Sándornak az utazás sanyarai

által kimerült s elkedvetlenült serege csekély ellenállás után

meghátrál, s estére, üldöztetve az osztrákoktól, LFj- Arad eltt

vesz állodást. Veszteség az elleDségnél 1 halott és 14 sebesült.
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Féld z. 304—368. 1. Lapi n s. 172. 173. 1. G ö rg. II. 363. 1.

Uüst. II. 34í?. 349. I. Ko.s8utli {iÜ. 47. 1.) és S/ilágyi (ki a sáagi

harczou kívül t;gy aiig. 9. vingal és egy aug. 11. ujaradi harczról is

beszél F. Fért". 122. 1. v. ö. F. Tört. 41ft. I. és F. Xapj. 120. 1.) ezen

ütközet napját hibásan teszik aug. 9 -re, mert Nagy-Sándor egykorn

jelentése (Görgeinélj és az osztrák hivatalos munka egyez adatai e

tekintetben megdönthetetlenek. — Az aug. 11. ujaradi harczot (bár azt

a IJer. 111. 7 1. 1. és a .Magy. Ursz. Szerk. P o ui p. 18ül. évf. 191. tz.

i.< említik) szintén nem tartom megtöriéutnek. Ugyanis hallgat róla

a nagyon részletes „í^eldzug," tagadják G ürgéi II. 4'i9. 1.)

L a p i n s k i (1 73. 1., ki a Nagy-Sándor táborában történtekrl mint

szemtanú átalában jól van értesülvej és Kossuth (48. i.) utóbbik azt

Írván, hogy a temesvári veszteség hire vételére vaug. 10. és 11. közt

éjjel) Görgei a Maros mögé rendelte vissza hadait, mit megersít a

^Feldzug" i,s Kos-suth és Görgei sajátkez egykorú kéziratai nyomán
kimutatván, hogy aug. 1 l-éii az 1. hadtest U - A r a d nál, a 3. B u z s á-

k o n (ó-arad-péeskai utón) s a 7 . a s i m á n d i utun állott. Aug. 12-én

azonban L i p p á nál volt némi jelentéktelen csatározás, midn H o v i-

^' e r ezredes a Eaduánál átkelt s L i p p á ra törekv málbáss^.ekereket

és a kisérö csapatot a M a r o s o n visszakergeti, (mely esetbl az oszt-

rák történetíró azon nevetséges következtetést hozza, hogy akkor is

Görgei egyesülni törekedett a M a r o > u u át Dembinski serege romjai-

val, de Jl a y n a u ebben meggátolá s ekkép egyenesen arra kény-
szerít é, hogy fegyvereit letegyej.

K r lu á 11 y t a u á c s Aradon, özemére és Batthyány

Kázmér a táborból visszaérkezett kormány biztosok d. e. jelen-

tést tesznek eljárásukról s egyszersmiut felemlitik, hogy az oro-

szokkal való alkudozási lépeseiket Görgei czélhoz nem veze-

tknek állitá. Kossuth ekkor az épen jelenlev Görgeit
felszólítja, hogy fejtse ki ebbeli nézeteit, midn Görgei ismétli

azt, mit már aug. 6-án Gyapjún mondott a biztosoknak s a

dolog végleges és gyors megoldása végett ajánlja, hogy az or-

szág koronájával , ne képes beszédben mint eddig tették, ha-

nem világosan és egyenesen kínálják meg a czárt. Kossuth e

nézetet jóvá hagyván s ellene a jelenlév miniszterek közül

senlii sem szólalván fel, még Görgei jelenlétében ily értelm

határozat hozatik, melynek Paskevics hez való elvitelére

Kossuth keresett alkalmas embert. D. u. Görgei Nagy-Sán-
dor megtámadtatásáról értesülvén, épen a harcz színhelyére

í'kart indulni, midn Kossuthtól ismét kormánytanácsba hiva-

19*
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tik. A kormányzó ekkor azon eladással kezdi meg a tanács-

kozmányt, hogy Bem Temesvárnál átvévén a fparancs-

nokságot támadólag lepett fel, s remélni lehet, hogy a csatát,

melynek kezdetérl Kossuth értesült, mi nyertük meg. Görgei

Nagy Sándor utján vett saját tudósítás alapján c remény való-

szinüségét kétségbevonja s egyszersmint felvilágosítást kivan

az iránt, hogy mikép eshetik az, hogy Bem Temesvárnál Dem-

birski jelenlétében átveszi a parancsnokságot az erdélyi sereg

vezérletét oda hagyván. Kossuth ekkor kéuytelen bevallani, hogy

Bemet már régebben fvezérré nevezte ki Aulich ellenjegyzé-

sével. Csány e kinevezést törvénytelennek állitja, miután az

országgylés Görgeit kiváuta fvezérül. V u k o v i c s pedig a

fövézérválasztást nyilt kérdésnek tartván, kivánja, hogy mieltt

ebben valami határozat hozatnék, egyenlittcssenek ki azon diff'e-

rcncziák, melyek a kormány és Görgei közt kifejldtek s ez

utóbbit felszólítja, hogy igazolja magát azon elterjedt vádak

ellenében, mintha katonai despotismusra törekednék. Görgei

ekkor kijelenti, hogy ettele felületes vádakra, melyek alól egy-

szer nyilatkozatával ugy sem tisztázhatná ki magát, itt felelni

nem fog, hanem ha a kormány szükségét látja, állitsa haditör-

vényszék elibe. Ezután elhagyja a tanácskozmányt s ó-aradi

szállására siet, hogy a más napi elnyomulás felöl intézkedjék.

A minisztérium ezután Görgeit fvezérnek kinevezi.

Gürg. II. 3ii0— í56I. 1. E nevezetes tanácskormány dolgait

S z e m e r e és raég inkább Horváth több rendbeli eltéréssel irják

le. Elöbbik (Szem. II. 115 1.)..,— miután elrebocsátja, hogy ö és küldött-

társa Batthyány tábori tapasztalataikról aug. 5-röl tudósitották Kos-

suthot, kifejtvén, hogy a vezér és környezete ügyünk elárulására törek-

szik, 3 felhiván a kormányt, hogy az egyesülés végrehajtása után Gör-

gei helj'ett uj vezérrl gondoskodjék , — elbe.széli, hogy Görgei aug.

9-éu este érkezett Aradra s Kossuth ekkor a nélkül, hogy az alkudozás

végett ikküidöttek megérkezését bevárná s a nélkül, hogy ezek

Paskevicshez intézett iratát ismerné, Görgeitöl uj alkutervet fogad el,

egyenesen Görgeit bizván meg az alkudozás vezetékével. „Mi" úgy-

mond Szemere „t. i. Batthyány és én, csak más nap reggeli 10. órakor

érkéztünk míg a minisztertanácsba, épen mikor .íz nj alkutervrl tanács-

koztak, melyben a ezárt föltételesen a koronával is mcgkinálják. Ter-

mészetesen, hogy mi, kik a nagyváradi aug. 5. levelet inuk, ezen

eljárást rosszaltuk, és letettük teljhatalmunkat, melyet Kossuth külön-
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ben Í6 Görgire ruházott." (Kossuth aug. 10-én csak el fogadta a Gor-

gei által ujúnlt alkudozási tervet, de a felhatalmazást az alku vezetésé-

re, inint látni fogjuk, fsak másnap ruházta rá). H o r v á t li (Függet-

lenségi har. z 111. 454—462. 1.) pedig lényegileg igy ir. Kossuth és a

miniszterek, ezek közt Szemere és Batthyány is, már együtt voltak s

ez utóbbiak élszóval ia jelentést tettek eljárásukról, midn Görgei, ki

szintén hivatalos volt, megérkezék. A miniszterek még ekkor semmit

sem tudtak arról, hogy Kossuth Bemet már régebben kinevezte fvezér-

nek. Görgei Kossuth azon elleges kérdésére, hogy elfogaduá-c Bem
fparancsnokságát, kijelenti, hogy ö, miután esapatai Aradra érkeztek

8 a déli sereghez csatlakozást többé semmi sem gátolja, szükségesnek

tartja, hogy a kormány fvezért nevezzen ki, de ne Bemet, mert Bem
harczvesztés esetére a háborút Erdélybe tenné át, hová Görgei nem kö-

vetné. (Bem fvezérségének kérdésbe tétele s Görgei erre adott válasza,

mint mingyárt látni fogjuk, nem e tanácskozmányban, hanem este négy

szem közt történt). Aztán kifejti Görgei, hogy a nép, melyet az ellen-

ség és a honvédek egyaránt sanyargatnak, megunta már a háborút s

ideje volna békét kötni, annyival inkább, mert a had folytatására szük-

séges eleség és lszer ugy is hiányzik. O kész harczolni az osztrákok

ellen, de az oroszok ellen többé nem \ szükségesnek látja, hogy ez

utóbbiakkal uj alapon t. i. F e r e n c z - J ó z s c f elismerése s a függet-

lenség visszavonása alapján uj alkudozások kezdessenek, (Horváth sehol

sem ismeri be, hogy a minisztérium elhatározá a c z á r t megkínálni a

koronával), melyek ha nem vezetnének czélhoz s az osztrákokat sem

tudná visszaverni, készebb lerakni fegyvereit az oroszok eltt, mintsem

honvédit haszontalanul lövetni. (E nyilatkozat is este történt). A mi-

niszterek meg lévén magok közt állapodva az iránt, hogy a fvezérség

Görgire ruháztassék, nevökben Vukovics emelt szót, óhajtván, hogy

mieltt Görgei átvenné a fparancsnokságot, oszlasson el némely róla

szállongó gyanúkat, mintha t. i. Görgei a kormány tekintélyét csorbitni,

a függetlenséget megdöntelii, a polgári elemet megvetleg lenézni s ka-

tonai diktátorságot alapitui törekednék. Aztán Kossuth tesz hasonló

szellemben Görgeinek szemrehányásokat, különösben hibáztatván azért,

hogy magát a tisztikar által választott vezérnek irá (1. jul. 22.), hogy

az oroszok békeajánlatait a tisztikar és nem a kormány megfontolása

alá bocsátá, s hogy méltán okot adott azon aggodalomra, melyhez képest

diktátorságra törekvnek tartják. Görgei a vádakra azon feleletet adja,

melyet fentebb irtani, hozzá tévén még azt is, hogy öt a diktátorságra

több képvisel felszólította s cl is vállalná azt, ha az országgylés neki

felajánlaná. Kossuth ekkor, a további vitáknak elejét veend, kibékülés-

re inti a tanácsot, Görgeit pedig felhívja, hogy ha kívánsága van kezé-

hez venni a fhatalmat, jelentse ki, ö kész visszalépni eltte s neki par-

tot szerezni a nemzetben. (Kossuth viddíni szózatában a végnapok

eseményével kapcsolatban szintén megemlíti, hogy Görgeit megkínálta
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a föhatalomraal, de hogy mikor? azt nem irja. Görgi pedig azt vallja,

hogy Kossuth inárcziusban Tisza-Füreden intézett hoz/á ilyen felszól!

-

tást s erre az esteli találkozáskor, melyet mingyárt látni fognuk. tett

czélzásokat) ; s miután még arra szólitá fel Görgeit. hogy tegye Írásba

azon pontokat, melyek alapján az oroszokkal való alkudozást tzélra-

vezetönek hiszi, mit Görgei vezéri teendivel mentegetdzve nem igér

meg, — vége szakad a tanácskozmánynak. hallgatólagosan megegyez-
vén a minisztei'ek abban, hogy a seregek egyesülése után Görgei vegye

át a fparancsnokságot. —• Mi a tanácskozmány menete és dolgai te-

kintetében Gögei eladását tartjuk logtörténethbbnck, miután azzal

.Szemere is több lényeges pontban megegyezik s miután azzal az elözö

és következ események legiukáhb ö.sszhangzásban állnak. Horváth-

nak pedig, bár ö a végdolgokról legtöbb s részben uj részleteket sorol

fl, egynehány olyan tévedéseit ismerjük, melyekbl kiderül, hogy
emlékezetében az id nem maradt meg pontosan s e miatt n?, események
is egymással összekeveredtek.

Kossuth és Görgei utulsó találkozásuk. A kor-

mányelnök kés este az aradi várba magához hivatván Gör-

geit s szemrehányásokat tesz neki, hogy iránta a nemzeti harcz

folyamán keresztül nem volt szinteséggel és bizalommal, mi

okozá. hogy az orosz-osztrák hadakat legyzni nem lehetett.

Görgei a nemzeti ügy sülyedéseért Kossuthra háritja vissza a

felelsség vádját. Kossuth ezután kérdi, hogy mit szólna hozzá

Görgei, ha a kormány Bemet ruházná fel a fvezérséggel. Gör-

gei válaszolja, hogy ez esetben ö tüstént elhagyná állását, mert

a nem magyar fvezérben nincs kezesség az iránt, hogy a har-

ezot személyes érdekbl nem fogná o még akkor is folytatni,

midn az a nemzetre nézve már semmi erkölcsi eredményt sem

igérendne. Ekkor azt kérdé Kossuth, mit tenne akkor Görgei,

ha T e m e s V á r nál D e m b i n s k i fogott volna gyzni s a f-

parancsnokság Görgeire Ijizatnék ? Görgei feleié, hog egész

erejével megtámadná az osztrákokat. És mit tenne akkor, szól

újra Kossuth, ha Temesvárnál az osztrákok fogtak volna gyzni?

Akkor, níond Görgei, leteszem a fegyvert. — A találkozás után

pár órával még azon éjjel megérkezik Guyon tábornok tudósi

tása a kormányzóhoz, melyben azon jelentés volt irva. hogy a

temesvári harczban a fsereg megsemmisült. Kossuth a lesújtó

levelet elolvasván, Görgeinek haladék nélkül megküldi. Görgei
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pedig tüstént mogparancso/ju alvtzéreinek, hogy az aiig. ll-re

már megrendelt uJ-aradi támadást halászszák el.

ftörg. II. 378—38«. I.

Aug. 11. Szombat.

A k r 111 á 11 y lemondása s G ö r g e i diktátor-

s á g a. Görgei Arthur szilárdan eltökélve lévén tegnap Kossuth

eltt uyilvánitott fegyverletételi szándékában, hogy ebbeli tö-

rekvése honárulás vagy az államhatóság irányában pártütés

színével ne bir jon^ kora hajnalban felszólitja Kossuthot sa
kormányt, hogy „a közös haza jövjét biztositó czél elérhetése

végett'' lépjen le s a legfbb polgári és katonai hatalmat ru-

házza reá. Kossuth ekkor minisztertanácsot gyjt össze (reg-

gel), s a nélkül, hogy Görgei hozzá intézett felszólításáról csak

emlitést is tenne, közli a miniszterekkel Guyor tndósitását a

ícineávári veszteségrl, felhiván ket, hogy miután e harczvesz-

tés miatt a kormányt eddigi alakjában s bizonyos heljen fenn-

tartani ugy sem lehet, hatalmaztassék fel Görgei az oroszokkal

megkezdett alkudozások folytatására, maga a kormány pedig,

melynek e felhatalmazás után hatásköre nem marad, oszoljon

fel. A miniszterek a felhatalmazás szükségét elismervén okle-

velet állitanak ki. melyben Görgeit az összes nemzeti hader

fparancsnokává kinevezik s teljhatalommal ruházzák fel a

béke megkötésére, melyet semmi föltételhez sem szabnak. Gör-

gei ezen iratot vévén azonnal C s á n y hoz siet s felhívja t,

hogy fejtse ki a kormányzó eltt, hogy sem a fvezéri kíne-

veztetésnek, miután saját hadseregén kivül más hadsereg nincs,

sem ezen alkudozási felhatalmazásnak hasznát nem veheti, s

bírja rá Kossuthot, hogy mondjon le világosan a hatalomról,

melynek különben is csak nevét viseli. Csány tehát V u k o v í c s

és Aulich miniszterekkel együtt irásilag lemond (délben) ^

fe)szólitják a kormányzót, hogy maga és az összes minisztérium

nevében hasonlót tegyen, ,. miután Görgei tábornok azt hiszi,

hogy feladatát az oroszokkal való alkudozásra nézve egyébként

sUkeresen meg nem oldhatja." Kossuth ekkor vonakodás nélkül
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rögtön lemond s még d. u. 1. óra eltt sietve elhagyja Aradot

L n g s felé indulván.

Függ. III. 462—484.1. Szem. II. 115— 118.1. III. 69.

131. 1. Görg. U. 386. 387. 1. F e 1 d z. 414. I. Az okmányok A s b.-

nál I. 39— 44.1. (legteljesebb számban). S z i l.-nál F. Napj. 123.

124.1. F. T(irt. 419.420.1. F. Férf. 32.1. Görg.-nélll. 388.1.

Klap.-uál. Mem. 227—229.1. S z e m.-nél II. 119. 1. S a m m 1. 146.1.

Lapins.-nál 175 — 178. I. Majl.-nál II. 296—298. 1. Midn Kos-

suth a minisztertanácsot hajnalban összehitta, mint Szemére mondja,

szobájában már minden össze volt pakoKa az elutazásra. A kormányzó

izgatottan járt fel s alá szobájában, s oly határozott hangon, mely többé

semmi vitatást sem engedett meg, monda: „Itt van a Guyon levele,

Temesvárnál elvesztettük a csatát, a hadsereg megsemmisült." stb.

„Kossuth," igy folytatja Szemere, „egészen elvesztette az eszét s nem

volt rábirható arra, hogy akár mint kormányzó tovább tanácskozzék,

akár mint barát velünk beszédbe ereszkedjék, még csak bucsut
sem vetttölünk e végpillanatban." Kossuth elutazása után

Szemere és Batthyány Bem táborába siettek Lugosi-a.
j,
Út-

közben Radna helységben találkoztunk Kossuthtal" igy ir Sz. „s csak

akkor tudtuk meg töIe, hogy valósággal lemondott. Még tiltako-

zásra szólított fel bennünket, s midn nemi gunynyal és el-

keseredéssel megjegyeztem, hogy: Valóban csuda, hogy Görgei a leg-

fbb hatalomnál fogva, melyet rá ruháztál, el nem fogatott ! — ekkép

felelt : Hozzátettem azt a záradékot, hogy hatalma csak cati 9. órától

kezdve lép életbe s azalatt elutaztam." — Szemere Lúgosra érkez-

vén másnap Battyányval egyctértölcg csakugyan irt Görgihez, hogy

Kossuthnak a minisztériumot feloszlatni nem volt joga s a korlátlan

hatalomnak egy személyre ruházása tekintetében elre is bizonyos er-

kölcsi és politikai garancziák kívántatnak ; egyszersmint levelet intézett

a volt minisztertársakhoz, hogy gyljenek Lúgosra Bem hadiszállására

s ott, miután a Kossuth lemondása törvénytelen, a fhatalom törvényes

átruházásáról intézkedjenek. (Függ. 483.1. Szemere maga e cselekedetét

nem vallja be). De leveleinek, melyeket volt tisztársai meg sem kaptak,

már semmi foganatja sem lön. Szemere ekkor Törökország felé indult,

magával vivén a koronát, melyet O r s o v á n egy erdben elásott.

Görgei és hadserege föltétlen hódolatra
szánja el magát. A diktátor, miután P o 1 1 o n b e r g R U-

diger levelével (1. aug. 8.) megérkezett, esteli 9. órakor leve-

let ir Küdigernek, eladván, hogy miután az ideiglenes kor-

mány, mely az orosz beavatkozásra okot adott, visszalépett s a

fhatalmat Görgeire ruhíízta, ö pedig „minden további véron

tást hasztalannak s Magyarhonra nézve vészthozónak talál,"
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ennélfogva az euibcrvér raegkimélése 8 a had nyomorai meg-

szüntetése végett, elhatározta föltétlenül lerakni fegyvereit az

oroszok eltt, de készebb egész erejét megsemmisíttetni egy

kétségbeesett barczban, mintsem az osztrákok eltt föltétlenül

hódolni. Bizik a czár nagylelkségében, hogy Magyarhon né-

))eit átalábau s különösen azon honvédeket, kik elbb osztrák

szolgálatban voltak, a bizonytalan sorsnak s elleneik bosszudii-

hének nem fogja kitenni, magát (Görgeit) áldozatul önként fel-

ajánlván. Továbbá megírja, hogy seregét aug. 12. én Vilá-

gosra, 13-án Boros -Jen re s 14-én Bééire vezetendi

Nagy-Várad irányában, s felkéri Rüdigert, hogy oroszaival

álljon az serege és az osztrákok közé s válaszsza el ntúbbiak-

tól.— Görgei e levelet elkészítvén a hadiszállásra gyUlt tábor-

nokok és fbb törzstisztekbl alakított haditanács jóváhagyása

alá terjeszti, melynek Küdíger árt.ándi levelét is átnyújtja s tud-

tára adja, hogy a czár nagylelkségére való hivatkozástól a

tábornokok és tisztek épen semmit sem várhatnak, st mindenki

legyen készen arra, hogy osztrák haditörvéuj'szék elibe fog ál-

líttatni. Aztán magára hagyja a tanácsot azon nyilatkozattal,

hogy bármi határozatot hozzon, elre kötelezi magát annak

végrenajtására. A tanács elégtelennek tartván a honvédert,

hogy az egyesült seregekkel sikeresen megmérkzhessek, hely-

ben hagyja Görgei levelét, melylyel még azon este három tábor-

követ indul Rüdíger szállására ; a csapatoknak pedig kiadatik

a parancs, hogy Aradról V i 1 á g o s ra induljanak, hová reggel-

re (aug. 12.) érkeznek meg.

Görg. II. 403. 404. 1. A s b. L 135. 136. 1. Gr ö r g e i és .-^

V i 1. 40.1. Lap in s. 17 9. 1. Görgei levele Rüdigerhez Klap.-nAl

Mem. 235. 236. 1. S z i l.-nál F. Férf. 30. 1. F. Xapj. 119. 120. 1.

Szeni.-nél II. 121. 1. és P r e s b. A II g. Z e i t. 1849. évf. 12. sz. —
Görgei meg volt gyzdve, hogy az erdélyi és a bánsági sereg megsem-

misülés. > után, ö a komárom-tokaj-aradi útban (összesen 80 mérföldj

különben is nagyon meggyöngült hadseregével nem képes többé meg-

menteni a hazát s nem foglalhat el oly állást sem, bogy vele a túlnyomó

erej oro.szok tisztességes béke iránt komoly alkudozásba ereszkedjenek,

és saját állítása szerint ezen oknál fogva akart meghódolni föltétlenül.

A fegyverleletételnek gyorsan meg kellett történnie, mert a hadseregnek

már darab id óta zsoldja nem járt ki, élelmiszere fogytán volt, s fleg

mert Schlick Arad eltt állott s Görgei számithatott rá, hogy az osztrá-
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kok nemsokára tuln>omú ervel lépnek tel ellene, niidön egy nem fize-

telt és rosszul élelmezett sereg élén nagyon kétes eredmények vártak

volna reá. A szétvcretés vagy bels felbomlás gyalázatának tehát elibe

tette az önkéntes liódolást. De bár ily módon az önmegadásnak, ha-

esak Görgei Bemmel egyesülve Erdélybe vagy Oiáliországba nem vonni,

okvetlen meg kellett történnie, mindazáltHl kétségbevonliatutian, liogy

a nagy sietséget, nielylyel azt Görgei és liaditanáesa végrehajtotta, a hadi

körülmények uem kívánták. L'gyeink még a temesvári esata után sem-

állottak oly nyomorúságos lábon, hogy a kétségbeesés végmenedékéhez ily

nyakrafó're kellett volna folyamodni s Görgeinek és tanácsnak kötelessé-

gökben állott hiuczolni mindaddig, mig harczolni képesek, s csak midn ez

már reájok nézve egy átalában lehetetlenné vált, akkor hódolni, merthiszen

irgalom kegyelemre lerakni a fegyvert soha sem kés. Görgei egy legyzet-

len hadsereg élén hódolva, hadvezéri hirnevét mindenesetre megmentette,

de egyszersraint maga adott alkalmat arra, hogy árulónak tartsák, miután

a fegyverletétel múlhatatlan szükségét harczosai nagyobb része nem látta

be. Ma már, midn a hoss/u id sok szenvcdé-lyeket lehiggusztott, kétségen-

kivül .-enki sem láthat árulást e tényben, ki igazságos lenni akar; ily er-

kölcsi elvetemedéstsem Görgei átalános jellemébl, sem azakkoiú s késbbi

körülményekbl semmivel sem lehetne igazolni, hanem annyi való, hogy

elhirtelenkedéseért s vigyázatlanságaért, melylyel magát az oroszok politi-

kája által el hagyta szédittetni, méltán fordult el tle az akkori nép véle-

ménye. Mindazáltal el fog jöni az id, midn a történelem egészben véve

máskép Ítéli meg e tértit,. mint a kortársak, s ki fogja mondani, hogy e porba

hullott nagyság annyi mocsokra nem volt érdemes, a mennyivel némelyek

nevét is átkozat és megvetés tárgyává teuni igyekeztek, s hogy a köz-

véleménynek nem volt igazsága, midn a haza k i k e r ü l h e t e 1 1 e n le-

igáztatása okát i.iindenáron egy bnbakra akart;i hárítani, kinek leg-

nagyobb szerencsétlensége volt, hogy életben liagyatott akkor, midn szá-

mos hason gondolkozású társai vértanuságfil szenvedtek s ezáltal halha-

tatlanságot nyertek. — Visszatérve a fegyverletételre, foka annak az

volt, mit Kossuth maga is bevallott aug. 11 -ki s utolsó hirdetményében :

„A szerencsétlen harczok után, melyekkel Isten a legközelebbi napok-

ban meglátogatta e nemzetet, nincs több (• r e m é n y, bogy az egye-

sült osztrák és orosz nagyhatalmasságok ellen az önvédelem harczát

siker reményével folytathassuk." De hogy e fokon kivül mellékokok

sem hiányoztak Görgeire nézve, az kétségbevonhatatlan s azt maga

Görgei js elárulja. Klapka hoz ugyanis három napjjal a fegyverleté-

tel után N a g y - V á r a d ról így ir : „Mióta nem láttuk egymást, ha nem
is váratlan, de elhatározó dolgok történtek. A kormány örökös féltékeny-

sége, tagjai némelyikének közös féltékeny.sége oda vitte a dolgot, hová

áprilben megmondám. Miután a Tiszán néhány az oroszokkali becsüle-

tes csata után átkeltem, kimcuidáaz országgylés, hogy fparancsnoknak

engem óhajt. K o s s u t h titkon Remet nevezte ki. Az ország hitte,
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liogy én vagyok, mert KosSuth az orazággyüli-o ajánlatára jozouita fele-

\otct adott. Minden ké.söbbi történetet e gazsi'ig (jkozott." E szerint két-

ségen kivül áll, hogy az elkeseredés és méltatlanság érzete is egyik rugó

volt Görgeinél utolsó dolgaira nézve. Hogy voltak bizonyos Ígéretek

:i/ oroszok n'széröl, melyek által Görjrei vi a tisztek, kik a fegyverlet<;-

tclt flhatározák, magokat elcsábittafni engedek , szintén kétségenkivül

áll. Láttuk íjul. 20.), hogy már C h r r. u 1 e ff követei azzal igyekeztek

megvesztegetni a hadsereg szellemét, bogy ahou\éd fö- és altisztek eltt

liatározottan kilátásba helyezték az oroszokhoz hasonló rangban való

útléphetést s az orosz tisztek hadifoglyainkkal oly nyájasan bántak s

itt-ott szállásaikon oly rokonszenvet mutattak nemzeti ügyünk s meg-

vetést az osztrákok iránt, hogy ebbl sokan már azt következtették,

hogy az oroszok barátaink, s nemsokára velök együtt harezolhatunk

A'sztria ellen. Bár Görgei emlékirataiban kereken tagadja, hogy ö az

oroszok Ígéreteiben valaha legkisebbet is bizott volna, az eseményekbl

Ítélve mindazonáltal azon következteté-sre jutunk, hogy ö szintén várt vala-

mit ("tán az ország alkotmánya s a tisztek büntetlensége biztosittatását

az oroszok ígéretétl. Szemere írja iSzem. II. 128. 1.). hogy Görgei

eleinte az osztrákok eltt akart hódolni s már hozzá is fogott az alku-

pontok írásához, melyeket Schlickhez akart átküldeni, inidön né-

hány óra mnlva P ö 1 1 e n b e r g és társai megérkeztek az orosz tábor-

ból. Ezek lefestették a lekötelez bánásmódot, melyben részesültek,

.azt mondták, hogy nekik mindenesetre jó, hal)ár bizouv'talan remény

nvujtatott ; egyideüleg az a hír is eljutott hozzá Görgeihez). hogy az

osztrák hadsereg sietve és gyorsan Arad felé nyomult el : mindez arra

inditá Görgeit, hogy szándékát megváltoztassa és fegyvereit nem az

os/ctrákokuak, hanem az oroszoknak adja ál, s így irta a Rüdigeruek

szóló levelet. " Klapka pedig arról értesít, hogy midn Komáromvár

küldöttei nagyváradi fogságában fölkeresték Görgeit, oly idben, mikor

fogoly tiszteink már az osztrákoknak kiadattak s további sorsuk iránt

kétség nem lehetett, az egykori diktátor szomorúnak látszék s oda nyi-

latkozott, hogy a vár csak tartsa magát s ne higyjen az oroszoknak,

így csak reményében csalatkozott ember szólhat I Tudva van végzetre

az is, hogy PaskevicS Ferenc z -József császárnál a fogoly

magyar tisztek számára csakugyan kért kegyelmet, de a Fölségtl vissza-

ulasittatott, azon kijelentéssel, hogy „birodalmam közjava kötelezéseket

rak reám, melyeket nem téveszthetek szem elöl." Annak okát, hogy

Görgei miért uem az osztrákok eltt hódolt meg, ö maga igy adja el :

_ Azon megtiszteltetést, hogy fegyvereinket közvetlen ami kezeinkbl

vegyék át, Oroszország beavatkozása után lehetetlen volt az osztrákok-

nak megszereznem. Az osztrákok e mcgtis/.teltetéshez való igényöket

nézetem szerint már régen azon pillanatban eljátszották, midn az ápri-

lisi hadjáratban megtört bátorságot nem birták saját önbizalmukkal

föléleszteni , lumem csak Oroszország gyors ment segitségébe vetett
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reményókkel. Egyébiránt abbeli elhatározásom, hogy fegyvereimet az

osztrákok eltt tegyem le (a mennyiben e tekintetben vaég szabad vá-

lasztásom volt), azon elv megtagadása lett volna, a melyért a hadsereg,

u melyért én személyesen síkra szálltunk. Nem, mintha kezest láttam

volna Oroszországban Magyarhon alkotmányos monarkhiai állam-

formáját illetleg, hanem mivel még kevésbbé tartottam ilyennek Ausz-

tria kormányát, miután e tekintetben semmi tény sem jutott tudomásom-

ra, a melybl következtethettem volna, hogy Magyarország V. Ferdinánd

király által szentesitett. alkotmányának erszakos felforgatása talán

Oroszországtól, s nem Ausztriától származott. És valóban az általam

(s mindenesetre Isten, a nemzet é-s a történelem eltt saját felelsségem-

re) elhatározott önkéntes fegyverletétel, a meddig csak vezére vagyok

a hadseregnek, csupán azon két esetben történhetett volna meg az osz-

trákok eltt, hogyha vagy legyztek volna bemünkct ez utóbbiak az

oroszok segítsége nélkül, vagy a vezérletem alatti sereg határozottan

kivánta volna, hogy azon önmegadási tény az osztrákok eltt, és ne

az oroszok eltt történjék. " (G ö r g. II. 403. l.j Ez indokolást, ha

ugyan az aug. 11-én üörgei fejében megfordult, részemrl tökéletebeu

méltányolni tudom, s szintén azon meggyzdésben vagyok, hogy Ausz-

tria, miután ellenünk az oroszokat behivta, megérdemelte azcn büntetést

és megalázást, melyben részesült a nagy világ eltt az által, hogy Gör-

gei a legvitézebb és még egyetlen nagy sereg fegyvereit Miklós czár ka-

tonái eltt rakta le s hogy Görgei és a haditanács ezen elhatározásban

a nemzet erkölcsi érzetével összhangzóan járt el. Haynau e miatt rend-

kívüli ingerültségbe jött s dühössége leírhatatlan volt azon.ellenfél iránt,

mely öt még bukásában is sértette. A hivatalos osztrák történetíró „ke-

vély nyakaskodásnak , a politikai tényállás féh'eismerésének , st s-

boszu után való ájuldozó erlködésnek" nevezé az osztrákok mellzé-

sét s Görgeinek kemény Icczkét ád azért, hogy nem a törvényes király

seregei eltt rakta le fegyvereit irgalom-kegj'clemre, és utána teszi,

hogy „Görgei, ugy szintén mindazok, kik utánozták, az elvakult nya-

kaskodás ezen cselekménye által nemzetének ezreit döntötte mély sze-

rencsétlenségbe és nyomorba s azck átkát vonta fejére!" De mi, Görgei

és társai ezen átkoztatásában csak a sértett hiúság hangját találjuk,

az igazságét pedig nem, és sajátságos visszatorlási módnak véljük azon

„mély szerencsétlenség és nyomor"* felelsségét, melybe az osztrák

kormány a honvédeket és hazánkat a forradalom után beleölni akarta, Gör-

geirc és társaira háritni akarni. Ugyanis 1) az orosz hadak a bécsi kormány

érdekében s az csapatai kisegitésére mködtek hazánkban, tehát ugyan-

azon czélra, mellre az osztrák sereg; 2) H aynau, kinek serege jó

részét szinten oroszok (P a n u t i n e; képezték, Görgei megsemmisitését

egyenesen Paskevicsre bízta, sajátkezüleg irván ennek jul. elejérl,

hogy Paskevics „az osztrákok segítsége nélkül magában is elbánhat

Görgeivel.'' (Bcr. III. 190. 1.) Jogilag tehát mindegy volt, akár Pas-
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kevics nkár Hajnau eltt hódoljanak u honvédek, miután e kt férfíu

egy ugyan azon bevallott föczélru törekedett, s a ucmzetközi törvénjck

azt hozti'ik volna magokkal, hogy a meghódoltak mint hadifoglyok te-

kintessenek s harcz végeztével szabadon bocsáttassanak ; de 3) Ilaynau

ezt nem tette, még azokkal sem, kik osztrákok eltt hódoltak, só't ezeket

s kivégczteté és börtönüztcté, szinlugy mint az oroszoktól átvett fog-

lyokat ; 8 mind ezt lévé 4) oly elleges intézkedések alapján, melyek-

ben a követend' büufenyitéki eljárás megszabva volt még mieltt
Görgei és társai az oroszok eltti hódoláiira gondoltak volna (Haynau

intézkedéseit a forradalom részesei ellen 1. jul, 1. és 30.). Kell-e ennél

világosabb bizonyság arra nézve, hogy Haynannak s Ausztriának nincs

joga az általa elkövetett iszouyatosságokért Görgeire és társaira há-

ritni a felelsséget ?

Wohlgcmuth altábornagy tudatja az erdélyiek-
kel, hogy a polgiiri és katonai kormányt a F ö 1 s é g parancsá-

ból személyesen átvette s egyszersmint több rendbeli kiáltványo-

kat bocsát ki, melyek szerint a m. c. okt. 18-án kihirdetett ostrom-

állapotot raegujitja, a nemzetiségek jogegyenlségét kinyilat-

koztatja, a magyar pénzjegyek beadását elrendeli, végre Hay-
nau jul. 1. gyri hirdetményét közzé teszi, miután a hadi és

rögtöutörvényszékek hatásköre Erdélyre is kiterjesztetett.

Köv. E. T. 271. 1. v. ü. jul. 11.

Aug. 12. Vasárnap.

Szás z-s ebesi ütközet. A Gyúl a-F e h é r v á r felé

nyomuló Lüders tábornagy (8 zászlóalj, 18 lovasszázad és

30 ágyú) a S t e i n ezredes vezérlete alatt álló erdélyi fsereget

(7 zászlóalj, 5 lovasszázad s 18 ágyú) napfelköltekor Szász-

Sebes eltt megtámadja. Egy óra hosszáig tart az ágyuharcz,

midn a mieink, a M a r o s - P o r t u s felöl kirontott várrség

s Dyck tábornok által szorongattatván, állodásukból vissza-

húzódnak s Szász-Sebesen keresztül a szászvárosi ulra tér-

nek. E közben Kenyérmezejére érkezvén, az elölrl és

hátulról eltör ellenséges lovasság által megtámadtatnak, szét-

szóratnak s majdnem 4 mérföldön keresztül szakadatlanul ül-

döztetnek. A sereg forgácsai (mintegy 2 ezer ember) Déván
szedetnek össze. Veszlcségünk mintegy OO ember holtakban



és sebesültekben, 4ttU fogoly, 10 ágyn s J röppeiitvii üteg;

az oroszoké 4 halott s 29 sebesült.

lic r. m. 1 11 — 1 14. I. Köv. E. T. 2G8. I. C z c t z. 347. I.

.Másnap a vert liad ogy része az oroszoktól iiliioztetvéu Pisk i re hát-

rál, hová azonban a íocnV csak aug. 10-ra érkezik. líein e hátrálás miatt

haragra gyuladván. aiig. 17-én Steint elinozditja a vezérségtöl s helyére

lí e k é t áilitja.

Görgei diktátor táburkövetei Boros- Jeuön R ii d i-

ger tábornok lObadiszállásáii fegyverleiételi ajánlattal. Rlidiger

az eseményrl azonnal jelentést tesz Paskevics fvezérnek,

ki „a további vérontás elkerülése végett'' a magyar sereg bódu-

latának elfogadására s (görgei bi-keritésére teljes falbatahuazást

ád Rüdigernek. Rüdiger ekkor U j - S z e n t - A u n a felé kozák-

esapatot rendel, elzárni a netalán elönyoniiilni akaró osztrákok

elöl a világosi utat, éjszakára pedig táborkarifönökét (F r o 1 o f f i

küldi Világosra a fegyverlerakás belyiségének megállapi-

tása végeit, ki által arra is felszólittatja G ö r g e i t, hogy tu-

dassa vele a sereg legsürgsebb kérelmeit, hogy azokért Pas

kevics eltt közben járhasson.

Gürg. 11. 419. 421. s köv. 1. ÍJ e r. 111. 7 3. s köv. 1. A s b. 1.

137. köv. 1.

Aug. 13. Hétfó.

Világosi fegyverletétel. Görgei hadserege

(1. 3. és 7. hadtest s az Aradról hozzá csatlakozott tartalék)

d. e. lu. órakor kimozdul utolsó táborhelyérl Világosról. Gör-

gei több tisztek, ezek közt Leiningen, Pöltenberg,
Nagy-Sándor, Aulich, Kiss Ern, J^enkey és

S c h w e i d e 1 tábornokok kíséretében S z 1 1 s felé elre lo-

vagol, midn Uj - P a n k t á nál Rüdiger táborkövete által

személyes találkozásra hivatik fel, hogy Görgei élszóval is

véglegesen jelentse ki fegyverletételi szándékát. Görgei ekkor

Ríidigerhez vezetteti magát s átnyújtja ennek serege létszáma

es hadereje kimutatását s a táborához csatlakozott tisztek és

po gár menekülk azon kérelmét, hogy egyelre k is a sereg-

nél maradhassanak. Miután még Rüdiger Görgei kérdésére
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kijelenté, hogy a íegyverletétel formaságainak inegbaiározását

egészen reá bizza, ez ntóbbik visszaindul seregéhez. D. u. -I.

órakor a maloracsatorna hidján léptetnek át a mieink s e patak

és Szöliös közt a Szöllös clütt felállított orosz liadsereggcl átel-

lenesen két liarczi rendben liélyczkednek el, a szárnyakon a

lovasezredek, középütt pedig az ágyuk állíttatván fVl. Atalános

tisztelkedés után a gyalogság gúlába rakja fegyvereit s csomó-

ba hányja a töltény táskákat. A huszárok leszállnak lovaikról

s kardjukat (a tisztek kivételével) uyeregkápába akasztják. A
nap lemenben volt, midn Kiidíger az esti fénybon szemlét

tart a lefegyverkezett hadsereg felett. Paskevics fvezér

pedig jelentést tesz az eseményrl .,a minden oroszokczárjának,''

ezen szavakkal : „Magyarország Fölséged lábai eltt fekszik"

stb.

Görg. II. 422. s küv. 1. Bcr. III. 70—79. I. A a b. 1. 141. s

köv. 1. liüst. II. 369. s köv. 1. Szil. F. Tört. 42 1.1. F. Na|.j.

125— 127. 1. (hol Pask. jelentése is). Vah. I. 137. 1. Fényes
Geogr. Szót. IV. 302. 1. Görgei jegyzéke szerint (mely az orosz mun-

kában közöltetik) a lefegyverkezett hadseregben volt 11 tábornok

(u. m. Aulieli, Görgci, Kiss Ern, Kuezics, Lahner, Leiuingen. Lenkei,

Nagy-Sándor, Töltcnberg, Schweidel és Török), 142 6 törzs- és ftiszt.

.•}0,889 ember, 144 ágyú, 7967 ló, 60 zászló, 28,063 ágyutöltény.

34,500 puskatöltény, 42,700 pisztolytöltény, 20,395 puska, 3235
pisztoly, 6783 szablya, 13,848 tölténytáska stb. A tartalék (mintegy

6 ezer ember és 3 ágyú) K n e z i c s parancsnoksága alatt állott. —
Görgei a haditanácscsal együtt abban állapodott meg aug. 11 -én, hogy

r. fegjeloni könnyebb fenutarthatása végett a fegyverletétel dolga egye-

libe egészen eltitkoltussék a isapatok ell ; midn azért Rüdiger kozák-

jai aug. 12. d e. az aij^di utón U j - S z e n t - A n n a felöl megjelen-

tek, a tábor bekerittotve látván magát, egyelre nem gondolhatott mást,

mint hogy el van árulva, .s ekkor zajos csoportosulások és lázongások

kezddtek. Görgei hirt vévén a dologról, személyesen jelent meg a lá-

zongók közt, elibök adá a fegyverletétel szükségét, s hogy az minélelöbb

meg fog történni, egyszersmint kérte ket, legyenek csöndesen. A rend

ekkép helyre lön állítva. A táborba Aradról C s á n y val egyesülten szá-

mos poigármenekülök is jöttek, fleg békepárti képviselk. Ezek eltt

Cs á n y, kit Görgei beavatott terveibe, ez utóbbik megbizásából, nem

titkolá el a küszöbn álló dolgokat, s már aug. II -én közölte velük,

hogy a sereg föltétlenül rakja le fegyvereit, s azért a kinek bátorsága

nincs mindvégig megosztani a hadfiak sorsát s szemébe nézni a gyalá-

zatos halálnak is, meneküljön haladék nélkül. Hasonlóra szólitá fel
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GÖrgei a tábornokokat a ftiszteket. De miudenki jobbnak látta m,i-

radni s szégyennek tartá a futást, midn az oroszok, barátsága és jó-

;ikarata felöli hirek egyenesen a vezér környezetébl származtak s látták,

hogy a vezér maga el vau szánva osztozni a sereg sorfában. — Az állam

ezüst és aranykészletét, melyet K o s s n t li Lúgosról Aradra visszakül-

dött (aug. 1 1.), Görgei Világosra hozatja, mégpeflig, miután D n s c h e k-

ben nem bizott. katonai kísérettel. Itt a pénzkésslctct kiosztatja kato-

nái közt, kiknek zsoldjuk már hetek óta elmaradt, az ezüst és arany-

rudak felügyeletét pedig továbbra is Duscheknél hagyja, ö reá bizváu,

hogy adja át tetszése szerint az osztrákoknak vagy hz oroszoknak. Az
állam kincstárban lév arany és ezüst összes értéke Szemére szerint

(Szem. III. 139. 1.) 12 Va millió frank volt 5 Duschek a kincstárt az

osztrákoknak adta át s ezért egj'elre nem lön semmi bántódása, késbb
napjainkban pedig cs. k. nyugdijat kapott. Görgei táborának legénysége

Szöllös alól S a r k a d ra kisértetett, aug. 2 3 túl kezdve pedig Aradra hur-

fzolás végett osztrák tiszteknek kiadatctt, kiknek a lofegyverkezett

tábor minden hadiszerei s lovai is kiszolgáltattak. — Miklós czár,

ki Magyarországba küldött hadserege felöl egyidcig folyvást aggasztó

hireket kapott, a mint Görgei fegyverletételérl értesült, e szavakra

fakadt: „Mily szerencséje van ennek a Paskevicsnek !" s ezzel azt ér-

tette, hogy érdemetlen szcreneséje, mert hogy a vezénylet rossz volt,

belátta. „Az orosz hadseregben," igy tudósit W a r n h ag e n, „heves

visszálkodáb volt. Paskevicsct alárendeltjei szidalmazták, elfogatásáról

beszéltek s a császár bizalmatlan ellenséges indulattal volt iránta. Kü-

diger már parancsot kapott, hogy a fvezérséget vegye át s a hadsere-

get vigye Magyarországból haza. A világosi fegyverletétel mentette

meg a fvezért." (Warnhagen Naplója után a Pest. Napi. 18G2. évf.

okt. 7. sz.). Annyit, mint aug. 3-án eladtuk, Berg levelébl is lehet

érteni, hogy az oroszok nem remélték 1849-ben bevégezhetni a Magyar-
ország elleni hadjáratot.

Aug. 14. Ked.

Bem altábornagy Lúgos ról szemrehányásokat tesz

Kossuth nak lemondásaért , kijelentvén , hogy ü maga ré-

szérl Görgei (liktátorságút nem ismeri el s csupán a kép-

vi-elüház által rendelt hatalomnak fog engedni. Kossuth még
e napon T e r e g v á ról válaszul irja Bemnek, hogy kész vissza-

venni a kormányt három feltétel alatt: 1. ha arra Görgei had-

serege is felszólitja, 2. ha Bem néhány sikeres hadmiivelésscl

zsaroL-ís nélkül is fenntudja tartani hadseregét, 3. ha a bank-

gyár a Kossuth rendelkezése alatt dolgozhatik. E feltételek
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i)Olkül nem !o^ tölibé közel nyújtani a barczra s ha azok kivi-

hetetlenek, aj:»nlja a lengyelnek, hogy képviselkbl alakitsoa

cgy"l»izott8ágot, mely a kormányt kezébe veheti. Magyarhoo

egykori kormányzója ozntáa magánosan, csupin ^gyik segé-lé-

töl kisértetve, folytatja útját a török határok íVlé n aug. 17 én

elhagyva a szerencsétlen ha/a földét 1 4 b o r 8 z á g ba buj-

<losik.

C z • t z. 355. 1. Koís. 1. S z i l.-ni'il F. Napj. 131. 1. K I a p.-uíl

Mem. 231. I. M ó s z.-nál 134.1. V. ö. S/, tni. 111. 7 2. I. A s b. I.

137. s köv. 1. K 6 s. 37. 1. Kosítutli ki a világosi dolgokról még ekkor

semmit sem tudhatott, ugy látszik akarta is a további háborút, nem is,

.Kh lí iiczvtí" ugymoud .a had nem czél, hanem mód a hazát raegmen-

t*;ni : lia nem lehet czélomhoz közelithrtni, nem fogok kezet nyújtani a

hadat ogyediil a iiad kedveért folytitni." K szaváéinak más közönséges

ember logikája szerint e lett volna folytatása : „Tehát altábornagy ur

se nyújtson kezet oly háború vészeinek növelésére, mely a hazát már

meg nem menti. ^ De Kossuth nem ide gondolt Megirja Bemnek, hogy

alakitson egy kormányt s aztán nyúljon erszakos rendszabályokhoz a

nep ellenében, de a Kopsutli nevt'-t hagyja ki az egész játékból. Ismét

egy ers vonás, mennyire féltékeny volt Kossuth nevének népszer-

ségére s a nehéz perczekben mennyire elpalántolhatatlan volt félénksége.

A forradalmi fnökök közül ö futott ki legelbb az országból, mit a

többiek, mint P e r e /. e 1 , Batthyány Kázmér . Mészáros,
ÍJ e m b i n s k i, 1\ e m. oly roí^z néven vettek tle, hogy W i d d i n ben

és K u t a h i á b a n eleintéa ntég társaságát is kerülték. Szemére irja :

„Nem keli feledni, hogy midn Kossuth az országot elhíigyá, még ) égy
váx volt kezében, ezek közt K o m á roméi P é t e r - V á r a d, a két

legnagyobb vár aa egész osztrák birodalomban, s a nemzeti had-sereg

még 135 ezer emberbl állott 3 — 4 száz ágyúval. Nin^s példa a világ

történetben, hogy valamelyik álla'i.f ily hadert hagyv.án hátra maga

után kiszaladt volna országából." (Szem. III. 73. 1.^. E keuiény

szemrehányás egészen helyén van, csak annyiban téved Szemére, hogy

midn a hader létszámát tekintetbe veszi, nem mondja utána, hogy est

csakis -numerus" volt már. er és lelkesültség nélkül, a közel fel-

b.mlás minden ismérveivel s elfeledkezik arról, hogy a hader ily

roppant demoralisatiojaért .'^ e szomorú önmegsemmisülésért nemcsak

Kossuth, hanem a feleli* miniszterek, s ezek közt is, számadással

tartozik.

Grotenhielm altábornagy elhada {2 század kozák)

^Kolozsvárról Makrai alezredes alatt szemlegezésre kiin-

üiil: csapatainkat (3 század huszár s 2 ágyú) Kis-Czégen

S?.tre:iiiei. Ms.'jaror KrOnikáji. FI '20
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megtámadja sMócson és Kaljánou keresztül A p a h i ti á-

ra kergeti. Makrai neháoy halottat s egy ágyút vészit.

B e r. 111. 101. I. 'a nap aug. 13-ra liajlik, de nem világos) Kor.

169. 1. Köv. E. T. 27'2. 1. Szil. F. Napj. 12H. 1.

Déva vára löporfellobbanás következtében szétvettetve

légbe röpül s az rség ilH houvéd) életét veszti. Stein ezre-

des, ki P i 8 k i nél épen harczra kelni akart LUderssel, a fello-

banás után, az irányában bizalmatlaukodó és engedetlenked

sereget Déva és L e s n y e k közt a B r a n y i c s k a-szorosba

vezeti.

R.d.g.r. Soiii. 131. I. (szemtanúra hivatkozással állitja. Iiogy

ittas honvédek puekíitöltény készités végett mentek a löporraktárba

midöu a íellobbanás nemsokára megtörtént). F e 1 d z. 42 7. Köv. E. T»

268. 1.

Aug. 15. Szerda.

Lugosi ütközet. Veigl vezérrnagy Uamberg
hadteste elvédével, Bem altábornagy elcsapatait reggeli b>.

órakor K o s t é 1 y nál megtámadja. A mieink rövid küzdés után

L u g o s ra veretnek vissza, honnan a seregzömmel V é e s e y

tábornok idközben a íacséti utón elhúzódik. Lúgos mögött

Kmety tábornok (ji ezer ember s 1:^ ágyú) tüdözi hsileg a

viszavonulást s miután Kaniberg túlnyomó ereje által hátra vet-

tetik, P g a r y e s t nél vesz uj állodást, melyben mindaddig

védi magát, migneni H e z e r e s íéll a Ö i e g e n t h a 1 dandára

is (Liechtenstein hadtestébl) megrohan ja, midn B o z s u r íelé

elhúzódik.

F e 1 d z. 423. 1. Szil. F. Napj. 133— 13.'). 1. A temesvári csa-

tából rendetlenül liátrájó honvédek jobbára Lugodou állapodtak meg,

hová egy szemtanú állítása szerint mindjárt az els napokban 25— 30

ezer ember gylt össze lassankint, kik újból rendeztettek. A városban

a reakczionárius oláh lakosság volt többségben. „Az oláhok" úgymond

ezen szemtanú „kik kirekesztcileg mind földmivelök s csaknem minden

élelmiszerek birtokában vannak, a menekült sereg közelettének hírére

bséges gabnagyüjteléküket elásták .s a magyar sereg megérkezé-

sének már els napján (aug. 10.) az élelemszerek ára oly roppant magas-

ra hágott, hogy egy darab fekete félig sült kenyérért, mi igy is igen

ritkán tnt el, 1— 2 p. frt igértetetí s szerencsés volt az, ki ezen az
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áron Í8 kaphatott, a kÓvetkezö napokbau pedig már nemcsak hogy a

kenyér, de n^inden gyümölcs én zöldsóg eltnt s a minden órán szapo-

rodó menekültek kénytelenek voltak szabad ég alatt, kötetlen sebbel, az

oláhok telt gabnavermeik felett éhezni." (Temes: Egy magyar had-

sereg felbomlása. Megjel. Szil.-nál Magy. Emlékl. Pest. 1350.

132. 1.). Jelen voltak a vezérek közül Kem, Guyou, Vécsey és

K m e t y 8 a haduk bátoritásában és újra alakításában tevékeny részt

vett Kossuth is. D e m b i n s k i, kihez Perczel is csatlakozott, a

lengyel légió egy részével mingyái-t a temesvári csata után különvált

8 aug. 16-áu Facséton volt fhadiszálláson, hol Bemnek, ki öt Lúgosra

a többiekhez csatlakozásra rendeli, felmondja az engedelmességet. :D.

levele Szil -nál F. Napj. 183. 1.) Dessewffy és Lázár pedig aug.

14. vagy 15-i;n indultak el ismét külön egy 5 ezer fnyi sereg élén

K a r á n s e b e s felé. Bem, hogy Kossuthtal találkozhassék, aug. 14-én

személyesen elindult az oláhországi utón, de Karánsebesen már nem
találván a volt kormányzót, innen visszafordult s aug. 16-án Facsétra

ért, hová a lugosi harcz után serege is hátrált, A lugo.«on lév sereg

fbbjei aug. 14-én este értesültek a világosi eseményrl, a kormány le-

mondásának Ilire már azeltt kiszivárgott. Ezt követ éjjel a legénység

is megtudta, hogy Kossuth titkon elhagyta ket, s ekkor minden fel-

bomlásnak indult. A bosszúság és a kétségbeesés a tisztek lelkén áta-

lában ert vett. Kinek lehetett volna még kedve és reménye küzdeni

azon ügyért, melyet legfbb rei és képviseli reményvesztetten oda

hagytak ? Kossuth a vezérek eltt kimondta, hugy a hon ügyét elveszett-

nek tartja a hogy maga Törökországba menekül, honnan a hazát Anglia

segélyével diplomácziai utón véli megmenteni (Szem- III. 71. 1.).

G ö r g e i, Magyarhon volt diktátora, K i s - J e n ö n elhagy-

ja bajtársait s Nagy-Várad ra, Paskevics fvezér elibe

vitetik. Ez eleintén szemrehányásokat tesz Görgeinek makacs

ellenszegüléséért, de majd önmegadását méltányolva, minden

felhívás nélkül megígéri, hogy megkegyelmeztetéseért lépése-

ket teend. Görgei következ napokban kifejti Paskevics eltt,

hogy a fegyverletételt nem lehet csupán neki egymagának róni

fel, mert annak végrehajtása tiszttársai készsége és közrem-

ködése nélkül lehetetlen lett volna, s hogy saját megkegyelmez-

tetését ie;en kevésre fogná becsülni, ha társai kiadatnának Hay-

naunak. Paskevics erre azt válaszolja, hogy neki nem áll hatal-

mában Görgei tiszttársai számára kegyelmet nyerni ki, mind-

azonáltal ennek kieszközlése végett Ferencz-József csá-

szár eltt közben fogja magát vetni.

20*
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Görg. 11. 420. 434. 1. raskovics igcictét beváltotta. Nyolca

nap múlva a c<íár rt^zéröl már megjö a kegyelem azon fudósitábbai

együtt, hogy ha a trónörökösnek Ferenc z-Józscf császárnál nem
sikerülne Görgei számára megnyerni az amnesztiát, Görgei OroBzország-

ba fog vitetni ; addig mig ez az ügy eldlne, kardjától és cgyeuruhájá-

tói rnegfosztatik. Ezalatt a világosi seregben volt magyar tábornokok,

tisztek és polgárrendü menekülök aug. 14. és 15-én Kis -Jenre,
aug. 1 ö-áu N a g y - Z e r i n d re, 1 7-éu Sarkad ra, 1 9-én Gyúl á-

ra vitettek, miközben az oroszok (Anrt-p tábornokj mindiiikiuek tág

rést engedtek az elszökhetésre. Azután pedig, a közlegényekhez és al-

tisztekhez hasonlóan, kiadattak az osztrákoknak. Paskevics közben-

járása itt, mint láttuk, semmit sem használt.

G r t e n h i e 1 m altábornagy K o 1 o z s v á r a t megs/áll-

ja. .lttének hírére Kemény Farkas ezredes kivezeti seregét

(7 ezer (.niber s 24 ágyú) a városból, hol az elleuség zsák-

mányául nagy éleluii és lszerkészlet esik. Az üldöz kozákok

S z á s z - F e n e b uél ntólérik a mieinket s útközben IG lszer

kocsit 8 86 honvédet elfognak, mintegy 60-at pedig leöldösnek.

Ber. III. 101. i. Som. l^b. 1. K ö v. E. T. 272. l.

Aug. 16. Csütörtök.

Klapka tábornok a szövetséges ellenfelek gyzelmei

hirét hallván, visszaérkezik Komáromba Gyrbl, hol néhány

nap alatt 5 ezer ujunczczal erösbité hadseregét s honnan már

épen indulni akart mozgó csapatával S t e y e r m a r k felé, nyug-

talanitni az osztrákokat.

K 1 :i p. .\lem. >: Ui— 2'24. l. F e I d z. 464. 1. A vár zárlata ez-

után Tetemcsen ersbült. A bécsi hadügyminisztérium ugyanis a miut

meghallotta, hogy aug. 3-áu C e o r i c h szétveretett, N o b i 1 i altábor-

nagyot (1. tartalékbadteet) Alsó-Ausztriából és Nugent táborszer-

nagyot (2. tartalékhudtest) Pécs vidékérl gyors segítségre szólította,

sGyulay hadügyminiszter az elnyomulás elrendelésére az orosz-
vári fhadiszálláson személyesen jelent meg. Aug. 20-áu az osztrák

dandárok már ismét a C z o n r z ó patak mögött állottak. Nugent azonban
csak szept. 1-én érkezett Komárom alá, hol a zárlat parancsnokságát

nyerte. B a r a n y a - Z a 1 a és T o 1 n a megyék féken tartására P á 1 f f y
gr. altábornagyot (4 zászlóalj, némi lovasság és 15 ágyú) hagj'váu,

Szept. elején a zárlat ereje már 4 7V^ zászlóalj, 22 \^ lovasszázad és

154 ágyú, összesen mintegy 44 ezer ember (G r a b b e t is ide számít

va : 60 ezer) ember volt.
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A magyar déli h a d s ím- e g f e 1 o 8 z I á s n. F a c s é t-

nál, a L u g s ról reiidetlenségbtD elliuzdott G u y o n, V é c s e y
és K m e t y hadaik táljorban. Bem föve/ér K a r á n s e b e s röl

megérkezvéD, este baditauáesot tart. a sereg tisztikarát a háború

további folytatására buzditja s felhivja, hogy vele Oiívütt Er-

délybe Dobrára induljanak. A honvéd tiszteket azonban már
elhagyta a harczi lelkesedés s Bemre nem hallgatván, jobbára

V é c s e y tábornok mellé állanak, ki G ö r g e i tol kapott levél

következtében az oroszok elibe való menetelre határozza el ma-

gát. Másnap reggel Gnyon parancsnoksága alatt csak kevesen

indulnak Dobra felé, a nagyobb rész Yécseyt kiséri északra,

legtöbben pedig elhagyják zászlóikat s fegyvereiket eldobva

szétszakadozott csoportokban szöknek meg s indulnak haza

szUlöföldjökre. miközben tömegestül esnek az osztrákok fog-

ságába. R a ra b e r g hadteste még az napon megszállja Facsétot,

hol ágyút és nagy mennyiségli élelmikészleíet talál, molyoket

a mieink hagytak ott.

T e ui e 8 : Egy uingyar hadsereg felbomlása. Megjel. .S z i l.-uál

Magy. Emléklapok 1850. 134. s köv. 1. F e 1 d z. 424. 425. 1. Elöbbik

helyeu egy szemtanú igy részletezi a dolgot : Vécsey gyalog kocsija körül

ösfczegyülekezvén a haditanács, az érkez Bem leugrik kocsijáról -s a

legénység éljenzései közt a körbe lépvén, tört németséggel így szól

:

„Uraim, én a kormány s magam nevében jövök önökhöz mint fparancs-

nok 8 minden zászlóaljak, lovasszázadok és ágyuiitegek parancsnokait

folszólitom, holnap reggeli 6. órára csatarendben állni, Erdély felé Dob-

rára vonulandók. ' Itt félbe szakitá egy magas szál, jeleutékteljes arczu

és fekete szakálln ezredes a körbl, eme szavakkal: „Altábornagy ur I

Mi kormányt nem ismerünk. A kormány bennünket gyalázatosan el-

hagyott, annak nem volt ereje azon ügy végrehajtására, írelyet mi oly

dicsén kezdtünk meg, és a melyért un szivünk vérével áldoztunk. Az

a sereget a legtermékenyebb vidéken éhezni hagyta, az nemcsak hogy

erélytelenséget tanúsított a külelltuség irányában, de tehetetlen is volt

a nemzet erejét, mely oly bven kinálkozntt, használni.. Az, azon fel-

adatra, mit a végzet neki kiszabott, méltatlannak taniisitá magát." E

szavakra, melyekben a forradalmi kormány oly keményen de igazságo-

san volt elitélve, Bem nyersen válaszolá : „De miért szaladnak hát

önök ? Harczoljanak és a seregnek lesz kenyere : egy szaladó sereg min-

dig éhezik, rnig a gyz mindig jól van lakva. ^ Majd Vécsey .szólott:

„Altábornagy ur, mi Dobra felé nem megyünk, mi Görgei felhívását

követjük s átmegyünk a Maroson. Bem megnézte keményen a boszélöt.
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kivel már áprilban is volt egj' beceletbeli ügye, s aztán nyugodtan

felelt. „Uraim, én sein gyilkos sem hóhér nem vagyok. Hivatolomnál

fogva hatulmam lenne önöket kényszeritni is, de az ügy, melyért har-

czolunk, szabad harczosokat kivan," s ekk'ir ismétli elbbi fclhivását,

hogy t. i. a ki vele akar tartani, másnap reggel készen álljon az indulás-

ra Dobra felé, hol kedvez állodás vár a honvédseregre. „Ne higyék

önök" igy végzi „bogy gyögék lennénk ; mi ha akar.aik. még ersek,

hatalmasok lehetünk, gyalázat volna 40 ezer emberrl magunkat meg-

adni.' Itt Vécsey szakitá félbe. „De kérem, altáburnagy ur, miként

gondolja seregét élelmezhetni." Bem igy felelt: ,.Ha az oláh egész

éven át máléval elélhet, akkor a katona is, ki az emberiség legszentebb

ügyéért harczol. ugyanezen koszttal megélhet." Bem a legénység ismé-

telt „éljen" ei közt távuzék, mely semmit sem tudott arról, mi történt

a haditanácsban. Itt pedig nagy elkeseredettséggel folyt tovább a vita.

iMajd egyes csoportokban gyltek össze a különböz tisztek s a tábort

a szenvedélyes kitörések hangjai járták keresztül-kasul. A Görgeitl

Vécseyhez küldött levelet , melybl e szó ,. fegyverletétel " hiányzott,

sokan oda magyarázták, hogy Görgi már szövetségre lépett az oroszok-

kal s egyesülésre hivja fel Vécseyt is, s számosan vultak, kik azt hitték,

hogy ezután a muszkával kezet fogva harezolaudnak az osztrákok elien,

sejtelmök sem lévén arról, hogy világosi bajtársaik rabok s maga Gör-

gei is orosz fogságban ül Nagy- Váradon. (Görg. és a V i 1. 55. l.j.

Reggelre a honvédsereg megtette kötelesse'gét és fegyverben kiállóit

;

de „sem a csapatok" úgymond iámét Temes „sem ezek egyes osztályai

nem tudták bizonyosan, hogy paraucíínokuk merre akarja ket vezetni

És most már elkezddött a sereg felbomlása, mely leginkább egy vegy-

tani szétoszláshoz volt hasonlítható. A zászlóaljak századokra s még

kisebb részekre is oszoltak, ezek némelyike Bemhez, mások meg Vécsey-

hez hajlottak. Vécsey hadtestébl csekély számú csapatok váltak el,

de Kmety és Guyon hadtestei reiuletlenül oszolva fel, azoktól egész

szakaszok Görgei bizalmas barátjához csatlakoztak. Az országúton és

benn a helység utczáin pedig nagy zrzavar keletkezett. Bem követi

keletre, a többiek pedig nyugot felé akartak visszamenni. Mindenfelé

egybekapások, kiabálások és czivakodások voltak. . . Az egész olyan

volt mint egy kétségbeesett szaladás. . . Bem még a Facséttl három

órányira es' Dobraig sem mehetett, serege ínég az utón szétoszlott. A
közlegénység csak most világosodott fel a dolgok mikénti állásáról s az

egyesek is eltökélten pártokra szakadtak. Némelyike hazájába akart

menni, sokan az oroszokkal .•szövetségre lépui." E jelenetet egy másik

szemtanú igy egészíti ki : ,.Facsétról egyik ut jobbra E r d é 1 y be visz,

a másik egyenesen Boros -Jen nek. Ez utfordulón mindenki meg-

állt, s kezde számot vetni magával ; latra veté sovány reményeit forra-

dalmi vétségeinek ellenében s a szerint ment jobra vagy elre, de

mindkét esetben nehéz öntudattal s látszólag ingadozva. A minden
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perczbcn változó s minden ajkról különböz (írtcleinbeu jajveszékelt

kétaégbeejtö hirek hangzavaiii cHapdosta lelkeinket s maga a vif^aaztaló

remény angyala ijeszt rémalakká változott, mely hígfölebb akasztófa

helyett sötét börtuuuel biztatott. S mindezek közt végre legnyugodtabb

HZ volt, ki semmit nem remélt, a legrosszabbat várta s reá elkészült.

Rendrl, fegyelemrl szó sem volt. Ha kocsin ültél, nem annyira lovaid

iiuztak, miut szomszédaid szekerei, melyek a tiéddel összeakadtak. Egy

perczig mentél, tizig állottál. A tulajdonjog elenyészett ; Jia leszálltai

szekeredrl, mások elfoglalták, ha ismerid nem voltak, senki nem kö-

nyörült, mindenki magáról gondoskodott. Rekedt, porette torkok lár-

máji:, egyenetlenkedök vitája, félénk nk sírása, a gyávábbak ijeszt hir-

tárogatója, kétségbeesett arczok vonaglása — mit gyakran a jótev por

elfödött szemeid elöl— .'« ittas honvédek puska kilövöldözéseinck ropogása

között állottál s szárnyakat ohajtál magadnak, hogy kirepülhess e

zavarból, mert reményed megsznt kihatolni belle. Közepette ez irtó-

zatos zrzavarnak, hol a legbátrabb is legfölebb pörlekedni, de paran-

csolni semmi esetre esetre sem mert, találkozott egy ember, ki az össze-

fonnyadt kebl tömeg bámulatára nemcsak parancsolt, st büntetett is.

Kocsim mellett, melyen (feledtemben^ szivarozva azon elhatározottság-

gal ültem, hogy senkire nem hallgatok, nem nézek, egy sivitó hangon

s rossz magyarsággal ejtett káromkodás s parancsolás vonta magára

figyelmemet. Guyon tábornok egy pár suitejebeli tiszt kíséretében, vászon-

kabátban, kard és rangjelek nélkül a megadásra vezet útfélen meg-

indult tömeget igyekezett visszaparancsolni. Egy lovast különösen pi-

rongatott s parancsolá neki, hogy forduljon vissza. A huszár azonban

mereven állott s a fölött látszék elmélkedni : ki lehet ez az egyéniség,

ki még most is parancsolni erlködik, (íuyon azonban kijvén a

phlegmából, lekapta oldaláról kardját s azt tokostól két kézre fogva,

ugy vágta fbe a huszárt, hogy az a parancsnok kiléte felöli elmélke-

déstl rögtön elállott, mert hanyathomlok földre zuhant. De ez még
nem volt elég. A Faosét melletti csatornán lév hidat bontatni kezdte,

hogy senki Boros-Jen felé ne mehessen ; de ez mit sem használt, mert

a meqjadási föltételben állhatatos csoport a folyamon keresztülgázolt

neháuy összetört kocsi veszteséggel." stb. (Kor. 19b— 200. l.). A köz-

demoralisatio okait 1. aug. 9. és 15. jegyz.

Aug. 17. Pént.

Dévai fegyverletétel. Bem ésGuyonaFacsét-
ról hozott csapatokat Déva uál a S t e i n vezérlete alatti er-

délyi sereggel egyesítik, útközben Guyont Liechtenstein
hadtestparaucsnok fegyverletételre hasztalanul szólitván fel.

Este felé Bem szemlét tart sorakozott honvédéi felett s harczra



:n2

szólitju azokat, kik sz('»val miiuh-nre ig^érkezénck. Valósá^gat

azonban semmi akaraluk sem volt már a további bábomra s

igy történt, hogy midn L ii d e r s békekövete a tábor vezérét

Görgci példája követésére telszóiitá, J-í órai tegyveruyugvás

ktesü). Éjjel seregiiuk azon része, mely ínég rendet tartntt^

megszállja az orosz elrsöktl átengedett Dévát, bol Hem ha-

ditanácsot fart. Itt kidcrlil, hegy a magyar seregnek nincs szán-

dokában többé barezolni. Bem és dnyon tehát m:isnai) d. e. 11.

órakor néhány bajtárs kíséretében oda hagyják Dévát s titkon

Törökország felé menekülnek. Távoztukkal féktelen zavar-

gás üt ki e seregben s az alkalmat felhasználva niintcgy 4 ezer

ember megszökik. D. u. 5. órakor Beké ezredes személyesen

jelenti LUdersuek, hogy a sereg le akarja tenni fegyvereit, a mi

alkonyatkor meg is történik. A táborban volt még ekkor 11(\()

közlegény, 350 tiszt és 64 ágyn. A h fegyverzett honvédek N a ^- y-

Ö z e b e n be és G y u 1 a - F e h é r v :i r ba kisértetnek az Oíiztrá-

kok hatalmába.

C'zotz 357— 3{>. I. Blt. !II. IKJ. I. F p 1 d z. -427. 428.

54G. 1. lí.d g.r. K ö V. E. T. 270. I. Ali g- Z i' i t. F r o s b. 1 849. 4. .sz.

Szil. F. Tört. 423. 1. A „Ft-ldz ug" (424. 1) szerint Guyon 8 zász-

lóaljat, 12 lovasszázadot es 42 ágynt hozott volna magával Facsettól.

melyek alatt azonban csak roii.okat lehet értenünk. R.d.g.r o tárgyha-i

igy ir : „Dohra ós Lesnek közt találkoztam Steinual ; átadtam neki

mindakettöt" (a pénztárt és Bem sürgönyét). „E/. a sürgönyt felbontá,

átclvatta éa újból átadta, hogy vigyem Beké ezredesnek. Ezen sürgöny

rendelet vala Steinhoz. hogy a piskii hidat tartsa, mert Bem 12 iv.er

embernyi erö-sitéssel jö. E hir némi bizalmat öntött elcsigázott csapa-

tainkba, de mekkora lön a csalódás, midn déltájban szállongani kezd-

tek (a vélt 12 ezer fnyi erösités helyett) a Lúgoson szétvert beregnck

romjai, melyek minden vezénylet t'S rend nélkül iipró csapatokban ér-

kezének. Jöttek hadszeri kocsik, köztük ágyuk, megint egy kis etapai

gyalogság ^agy lovasság. Ez igy tartott d. u. 4. óráig. Ekkor jött Bem
Guyonnal stb. de rendezett tereg stáiol." Bem és társai a hegyek közt

való 3 nap\./ bujdoklás után mintrgy 400 fnyi katonaság kiséretébcíi

aug. 20-án MÖrulba érkeznek (Karánsfhe.-^ mellett) s itt a helységbin.

által letartóztatott Knietyt, kinek honvédéi a lugosi harcz után rés/int

r^ haza pzöktek, részint Vécseyhez csatlakoztak, kiszabadítják s harmad

>0) Jiapra a S^ 4 1^ i M ' *^'&y^" ^* Oláhországot elérik. — A fegyverletét

elöl menekült nagjszámu honvédek összefogdosása végett pedig osztrák

portyázócsapatok járták fel a vidéket. A iiivatalos „Feldz u g^ ide-
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vonatkozólag •zt irja : ^ Kzcn inenckülök sorsii . . . %/.áuulumru uK-lt/*

volt. • Csaknem ruházat és dielem nélkül bolyongtak a hogjek közt:

irányukban cllensí'ges érzelm lakosság kíizepettP ; mert minilcnütt tel-

keitek ekkcr az n. n. niócznk (oláhok) r»ígóta túplált hosazuvágyaikkal

s UK'gri.hanták a sserencf-étleneket. ugyhogy a mi portyázóceapataink

telodata inkább az iildözüttek magukhoz vételébon s vé(lelniezé.-('beTv,

mint megsemniisitésében állott.''

A !• a d V á r feladása. A várat legelször aug. 14én

az U j - A ra d o t megszálló S c h 1 i c k (jsztrák tábornok szólítja

fel hódolásra. D a ai j a ii i c s várparancsnok azonban a haditanács

végzése szerint e felszólítást visszautasítja, hanem még azon

nap ír R ü d i g e r orosz tábornoknak, hogy a vár föltételek mel-

lett kész megadni magát. EUdiger ekkor felszóllitatja a K i s-

Jenöben idözö Görgeit, nyilatkoztassa ki Arad küldötteinek,

hogy mennyire helytelen abbeli várakozásuk, hogy föltételeket

kivannak kinyerni. Görgei értekezvén a küldöttekkel, általuk

levelet küld Damjanicsnak, melyben ezt a föltétlen meghódolás-

ra szólítja fel. E levél vétele után másnap (aug. 1;').) Butur-
lin orosz táborkövet jelenik meg a várban s cselfogásaival oda

viszi a dolgot, hogy az rség beleegyezik az orosz csa))atok elfítt

formaszerli alku nélkül is felnyitni a kapukat, biztosíttatván

Buturlin által, hogy az önmegadásnál osztrák csapatok nem

fognak jelen lenni. Hay nau fövezéi', Temesvárt, az osztrákok

ily modorú mellöztetése miatt ingerültségbe jövéu, Schli ék-

nek a vár ellen nyomulási rendeletet küld, de a melyet az oro

8Zok hathatós fenyegetödzéseire visszavon^ az orosz és osztrák

csapatok összeütközését azonban leginkább csak Schlick bölcs

késedelmezése hárítja el, A vár lefegyverkezése aug. 17-én d.

u. f). órakor történik, midn Buturlin tábornok Radeezky-
huszárokkal megszállja a várat s Damjanicsot, 2\ a g y -Várad-
ra, az örséget pedig Sarkad ítlé kisértetí. Egy órával késbb
az orosz Schlick csapatainak engedi át az ersséget. A várban

volt ;3768 ember. 143 ágyú. (HOu várágyu), 6 hóna{)ra való élel-

mi és lszerkészlet, a bankgyár stb.

Ber. 111. 81— Ö4. I. F e l d z. 371. 414.1. (utóbbi helyeii a

várágyuk száma 200-ra a 37 lapon pedig 3 00-ra tétetik). A s b. I,

143. 1. Görg. II. 45. 43G. 1. Alig. Zeit. P r e s b. 1849. .^-f.
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4. sz. Asbóth szerint az orosz hadsereg fvezére kötelezé magát a fel-

adásnál a várbeli rség számára kegyelmet eszközölni a czárnál. Ily^ kö-

telezésnek az orosz hivatalos munka kereken ellentmond, azonban a

körülmények csakugyan oda mutatnak, hogy Paskevics és a czár ne-

vével az ügyefogyott rség elámitására valaki visszaélt és játékot zött.
Még lb49. végén jelent meg ugyanis angol lapokban Damjanics egyik

segédtisztének levele Buturlinhoz intézve, melybl kiderül, hogy Butur-
lin az örséget biztositotta a czár rokonszenvérl Magyarország iránt s

abbeli Ígéretérl, hogy a honvédeket az osztrákok további üldözése elöl

megoltalmazandja, s egyszersmint Buturlin mindazoknak, kik orosz vé-

delem alá menekülnek, tökéletes amnesztiát s vagyonuk és fegyverük

megtartását garantirozta és csak ezen ünnepélyesen fogadott Ígéretre

adta meg magát az rség. (Az érdekes levél Freynál III. 176. Íj.

E szerint kétségen kivül való, hogy Aradvár rsége épen azon politika

által hagyta magát rászedetni, mely Görgeit és seregét is oly csúfosan

jégre^vitte.

U r b á n osztrák ezredes (3 zászlóalj gyalog, 4 lovasszá-

zad és 9 ágyú) a Gál Sándor vezérlete alatt lév sereg (mintegy

H ezer gyalog, 60(.) lovas és 23 ágyu) utóhadát Sárvásár nál

alkonyatkor megtámadja, B á u f i - H u n y a d i g visszaveti s a

város utczáin keresztiilkergeti. A városon alul azonban Gál
vadászai állodást vévén, néhány ágyu s egy század W ü r t e m-

b e r g huszárság közremködésével az üldözket visszaverik.

Veszteségünk mintegy 60 ember holtakban és sebesültekben,

400 fogoly^ 8 1 zászló. Ekkor értesül a honvédtábor a világosi

íégyverletételrl. Másnap

Aug;. 18. Szombat.

U r b á n Gál seregét B á n f i - H u n y a d nál ismét megtá-

madja. A mieink, kik e nap már Dobay ezredes vezérlete

alatt állottak, három órai harczban védik magukat, mignem ál-

lodásaikból kiveretve Csúcsáig üldöztetnek, honnan S i bó ra

húzódnak el. Veszteségünk 150 halott, 500 fogoly s 2 ágyu.

az osztrákoké 11 halott s 26 sebesült.

Kv, E. T. '2 73. l. F e 1 d z. 547. 1. (az aug. 1 8. harczról semmit

sem tud). B e r. 111. 101. 102. (nap nélkül). Czetz348. 1. Küst
II. 37 4. l. (aug. 16.). A betegségébl felgyógyult Urbánt saját seregé-

vel s egy kozák csapattal Grotenhielm mozditá elre G á 1 ellen,

ki a bizalmat elveszített Kemény Farkastól az aug. 17. harcz eltt

pár órával vette át a vezérséget.
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Xa^, 19. Vasárnap.

Karáusebesi fegyverletétel. Lázár Vilmos ez-

redes, ki az egykori 9. hadtest romjait Karánsebesre vezette,

W a 1 1 m d c u osztrák tábornok eltt leteszi fegyvereit. E had-

testben volt ;{ ezer ember, Hoo 16 és :}t) ágyú. Dessewffy
tábornok kíséretével együtt ez alkalommal szintén bejelenti

magát Wallmoden eiött.

Feldz. 430. l. Szil. F. Féi-f. 148. I. Lázár éa Dessewffy ezea

tettökért, hogy t. i. nem oiosz haaeia osztrák csapatok eltt hódoltak,

azon kegyelemben részesültek, hogy kivégeztettek kötél helyett golyó

mtján.

Els tábor követek Komáromban. Liebler ve-

zérrnagy Csorich altábornagy nevében Klapka várparancs-

nokot Görgei példája követésére szóiitatja fel. A várbeli hadi-

tanács a kissé nevetséges felszóiitásra (v. ö. jul. '31. aug. 3.)

azt válaszolja, hogy az rség nem lévén hivatalosan tudósítva a

délvidéki eseményekrl, semmiféle alkudozásba sem ereszkedik.

Az eredeti levelek Klap.-nál Mera. 2 25—227. 1. és Alig.
Z e i t. P r e s b. 1849. évf. 2. sz.

Aug 20. Hétío.

Ujtábor követek Komáromban. Alcaini oszt-

rák alezredes a bécsi hadügyminisztérium nevében föltétlen hó-

dolatra szólit ja a várat. I s a k o w orosz alezre des pedig G ö r-

geiaug. 1 1-ki Küdigerhez intézett levelét adja át Klapkának.

A várbeli haditanács a föltétlen hódolatra való felszólítást vissza-

utasítja.

Klap. Mein. 234. s köv. l.

V y s c k i tábornok, a lengyel legíó fparancsnoka, 0-0 r-

80 várói búcsúszót intéz a magyar nemzethez. E szerint a lé-

giónak az orsovai közlekedést kellé fedeznie és fenntartan ia ;
e

feladata bevégzése után nem maradt egyéb hátra számára, mint

hogy elhagyja Magyarország földét s fegyverét a török kezébe

ietegye. A nemzet tudja, hogy szabadságharczában a lengyelek



3ie»

azon remén} ben vetttk részt, „hogy a s/abadság kikliz(léí«e s

abban vett részök esiy további harcz alaposzlopait kcpezendik,

éltök tblytonos czcljának Lengyelhon szabadságáérti harez-

nak." Czéljok volt továbbá még a lengyeleknek, a magyarok

és a szláv román törzsek közt közbenjáróul szolgálni. „Em-

lékezzék meg a nemzet, hogy ok mindvégig vele maradtak. ••

V. kiúltványii Szi i.-nál F» Napj 18H. 1.

Aug. 2h Kedd.

A komáromi haditanács fleg a sima I s a k o vv mester-

kedéseire fegyverszünet kötésébe egyezik bele, mely déltl szá-

mítva 14 napon át tartand. Ez alatt az ellenségeskedések köl-

csönösen megszltntettetnek. Klapka portyázóesapatai (ezek közt

N s z 1 o p y és M e d n y á n s z k y) a várba bevonulhatnak, s a

vár küldöttei elutazván, a többi magyar hadak meghAdolásáról

helyszínén meggyzdhetnek.

K 1 a p. Mem. 234— 238. I. Feldz. 4tí7. 1. L a p i n s. -iOl. l.

(eroöcu kárhoztatva a fegyverf^ziinet megkötéset^rt Klapkát V. ö. Szept.

20.). Osztrák lés/.en a fegyverszünetet a föhadparancsnokság elölogee

inegkérdez(5se u(?lkül, s ugylátszik bosszúságára, G y u 1 a y hadiigy-

iiiiniszter kötütte meg. (N'oszlópyról bvebben F r t- y III. SÍ. \,\

Boros-jeni fegyverletétel. Vécsey tábornok,

miután 2 ezer szekérbl álló podgyászát aug. 17. én elveszte, a

bája-szlatinai utón pedig 76 ágyuját a hegyszakadékokba

hányta, folytonos szökdösések és elfogdosások által megapadt

s minden fegyelmet széttépett táborával együtt Boros Jenn az

oroszok kezébe föltétlenül lerakja fegyvereit. Vele volt 505 f*

tiszt, 7443 közlegény. 1067 ló, 8 zászló, 2 ágyú és 400 darab

fegyver.
•' 'T

Ber. III. t-t.]. Feldz. 427. I. K o r. 1 97— 202. 1. (a .sereg

nyomorú hangulatát érdekesen festi a liigf s-b.-jenöi útról). Vécsey ff ár

aug. 19-én jelenté Rüdiger eltt, hogy Gürgci módjára hódolni ki

ván. B iug. 19. és 20-án a V y s o c k i-féle hadtestbl már 9 lovas-

század állított be ágyúval és 4 zászlóval önkéntesen Nagy-Váradra.
Ezekkel volt személyesen V é c s e y is.

Hátszegi fegyverletétel Frummer alezredes, ki
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a Láza r- dandárból egy csapatot ErdólybJ ve/iített át, Hit-

szegen Hasford orosz tábornok eltt röltétlenül lerakja fegy-

vereit. Vele volt 1 zászlóalj, 9 vadász osztály, 4 lovasázázad,

összesen 18UU ember és x ágyú.

R.d g.r. — F r u m ui c r uevét a „ Feldzug" (-lü'J. \.) B r u m ui < r-

uek irváu s íegy verlttéttilét még. ly-re tcvtjo, utáaa Kübtow, Kövúri
és Horváth sorra eltévednek s „Brunuer*' meghódolását miud-

uyájau aug. 19 re teszik. Azoubaii már az orosz „Ber.'" (^111. 117. 1.)

világosan irja hogy „Fniinmer íirnagy . . . aug. 9-»5n ló-uaptár) adta

meg magát."

AuR ^3. Csütörtök.

FercuczJózsef csás'^.ár Schöubrunn bau kelt

uapiparaucsában elismeri, hogy ,,vitéz hadserege uj és enyész-

hetetlen érdemeket szerzett an. uralkodóház és a haza" iránt.

Ennélfogva „a haza nevében" köszönetet szavaz katonáinak.

„Bátor tetteiknek, hös kitartásuknak lehet köszönni, hogy benn

vissza tért a birodalom békéje, kiiuu pedig hatalma erösb^idött.

"

Megvárja tolok, hogy „maradjanak ozután is büszkesége és

disze Ausztriának, rendithetetlen támasza a trónnak s a társa-

dalmi rendnek.''

A napiparancs S a m ui 1. 151. 1.

Mehádiai ütközet. Mertens osztrák alezredes, ki

elözö nap Teregovánál is szétvert agy honvédcsapatot, a

V g t n e r ezredes vezérlete alatt Icvö lengyeleket és olaszokat

(mintegy 2 ezer ember s 16 ágyú) M e h á d i á nál megtámadja

sa Bela-Rakán keresztül nyomja. A mieink ekkor a M e-

h á d i a - k u I c s ábau vesznek ers állodást s több mint két óra

hosszáig ágyúval védik a szorost, mely ellen Mertens komoly

támadást tenni nem mer. Éjjel azonban erösitésekot nyernek

az osztrákok, a mieink pedig r s o v á ra húzódnak, melyet

aug. 24-én szintén elhagynak, s nagyobb részt török földre lépnek,

hol lefegyvereztetvén Widdinbe kisértetnek.

Feldz. 430. 431. 1. R ü s t. II.



318

Aug. 24. Pént.

Sibói fegyverletétel. Kazinczy tábornok, ki az

ang. 18-án hozzá csatlakozott kolozsvári sereg felett is átveszi

a vezérséget, aug. 24-én Sibón haditanácsot tart. melyben tud-

tul adja, hogy T i m a s c h e f f orosz százados, mint G rten-
h i e 1 m követe, azon felszólitással érkezett a táborba, hogy a

sereg haladék nélkül tegye le fegyvereit, s továbbá elmutatja

G ö r g e i nek egy aug. KJról kelt s az erdélyi hadser g parancs-

nokához czimzett levelét, melylyel Grotenhielm gr. Koruist kül-

dé aug. 1 8-án a táborba s melyben föltétlen fegyverletétel aJAnl-

tatik, s végezetre kinyilatkoztatja, hogy ö a maga részérl már

el Í8 tökélte magát a föltétlen hódolásra. De a tanács tagjai

közül sokan, köztlik leginkább V á r a d i Gábor nemzetr r-
nagy, ellenmondanak. A gylés zúg és zajong, mignem Kazin-

czy fölfüggeszti, Timascheílnek pedig hírül adja, hogy tábora

kész föltétlenül lerakni fegyvereit. E határozat a legénységgel

is közöltetik, midn az a fegyelmet felbontja s az éjét kétség-

beesett hangulatban és vad kihágásokban tölti el. Másnap aug.

26én Grotenhielm oroszai eltt megtörténik a lefegyverkezés.

Köv. E. T. '^77— 279.1. B e r. III. lO'i. 1 Szil. F. Féri.

129. 1. Görg. levele Steinhoz az erdélyi fvezérhez K ö v.-nak i. h.

4fi O. 202. 203. 1. úgyszintén Kor. 17»j. 1. Kazinczy sajátságos tétlen

szerepet vitt a forradalom végs korszakában. V y s o c k i tói júniusban

elszakittatván, sem Görgeivel sem Bemmel nem egyesült, sem az

oroszok háta mögött támadó föllépéseket és portyázásokat nem tön.

Aug. 17-én Dézsen volt. 18-ún S i b ó ra érkezett, s ekkor hadereje

a „Fe 1 dzug" szerint 11 ezer ember s 37 ágyú, miután pedig az er-

délyiek hozzá csatlakoztak, 12— 15 ezer ember s 56 ágyú volt. Kvári

szerint, ki itt szemtanú volt, a fegyverek átadása aug. 26-án történt

volna, miután 25-én az oroszok nem érkeztek meg. A „Féld zug"

M33. 548. 1.) és a „Béri eh t" (II. 103. 1.) hivatalos munkák azon-

ban az átadás napját egyezöleg aug. 25-re teszik, mi Kvári tévedését

hihetvé teszi. Elbbik azt állitja, hogy a legénységbl még ek-

kor 4 ezer lett volna együtt, mi azonban sem az orosz munka sem K-
vári eladásával nem fér össze. Az esemény lefolyásából kiemelünk itt

némely részleteket az orosz tudósítás nyomán, melyeket Kvári nem

emlit. Aug. 23-án az egész sereg beleegyezett volna a fegyver-

letételbe. Aug. 24-én a lengye) tisztek (élükön Jordán rnagy) Iá
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zongást idéztek elö a íáborban a magyar tisztek ellen. Már megindult

a sereg Magyarhon felé, midn Kazinczy a dologról értesülvén, tisztika-

rával utána indul s visszavezeti. A k-ngyelek azonban és Váradi Nagy-
Bánya felé folytatták utjokat. Aug. 25-én Grotenhielm némi orosz

csapattal megérkezik Sibóra. De már akkor „a magyar katonák majd-

nem mindnyájan elhányták fegyvereiket s hazájokba oszlottak szét

csak a törzs- és ftisztek maradtak ott, összesen 100-an, továbbá 56

ágyú, 7 6 löporosláda s fegyverek." Nagy-Bányán 5 ágyú, 2 zászló, sok

íegj'ver s 100 mázsa lpor jutott Urbán kezébe, kit Grotenhielm oda

azonnal útnak indított. Váradi > s apátja útközben elhányta fegyvereit

s feloszlott.

Aug. 26. Vasárnap.

Munkácsvár, miután biztosai által G ö r g ej hódolásá-

ról meggyfizödött. K a r 1 o v i c s orosz tábornok elötl esteli 7.

órakor föltétlenül megnyitja kapuit. A várban volt 32 tiszt, 329

közlegény, 23 ágyú, több mint öOu fegyver, 1 zászló, 12 ezer

töltény és kevés élelmiszer.

Ber. III. 88. 92. 1. Feldz. 433. 1. Szil. F. Tort. 423. 1.

Napj. 137. 1. Ezen idötájon történt, valószinüleg Munkács hódolása

után, hogy S e 1 v a n tábornok Rembovszy csapatát (mintegy ezer

ember s 4 ágyú) Ungváron tiilnyomó ervel megtámadván megveri

s Ungvárt elfoglalja. Veszteségünk 40 halott s 14 fogoly, az oroszoké

3 sebesült s 4 hiányzó. (^B e r. III. 9 0. l).

Tábor követek Komáromban. Paskevicslfö-

vezér segéde s egy osztrák alezre des a várat föltétlen hódolatra

bivják fel, elöbbik Görgeitöl is hozván Klapkához egy aug.

Ifí-án kelt levelet, melyben a volt diktátor eladja, hogy ö a

harcz sikerét nem remélvén, békeség okáért föltétlenül lerakta

fegyvereit s Klapkát arra szólítja fel, hogy „fontolja meg mit

tehet s mit kell tennie." Az rség kijelenti, hogy „békére haj-

landó, azonban szétküldött bizto sai visszaérkezte eltt alkudo-

zásokra nem gondolhat."

Klap. Mem. 430. 431. 1. Görg. levele Klap.-hoz. S z i l.-nál F.

Napj. 138. 1. Lapins.nál 19 4. 1. és Alig. Zeit. P r e s b. 1849.

évf. 12. sz.

H a y n a u fvezér e napról kelt levelében tudatja 6 ö r-

gei Arthurral, hogy az osztrák császár neki megbocsátott,
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a/.uiibau],a Magyarorazágbau való további tartózkodás uem eu

gedtetik meg, hanem Görgei köteleztetik Kariuthiába elutazni,

hová'a volt diktátor nejével egylitt, másnap, A n dr á j? sy Kóbert

rnagy kiséretében, saját k'iltségóa Galii-^ia felé, útnak iu-

dittutik.

* I li r g. II. 4.'i0. 431. I. l^ ;i .s k e V i L- s aug. "Jti-áii iíf?te inegtud-

váu, boiry Gürgei uom álluinköltaégeM fog utuziii, a Iiogy euiiok fg\ -

elre annyi vagyona aiucs a iniböl megé'jon, OO durab röliinperinl

arauyat adott át neki szctnélycscn. u n. kölcsön alakjában, s ezen kivül

ngyau.^zen alkalommal még 300 db. imperiált nyújtott át neki, hogy

0SZ8ZU szét a Váradra (érkezett honvédtisztek közt, oly ezélból, hog>

rajta polgári ruhát vegN-euck, miután egycíiruhájuk-dt le keli vala vet-

iiiök. A segélyt mind Gürgei mint a tisít;k elíugadták. Görgeiuek saját

vallomása szerint a tegyverletétel után összes vagyona 50 db. arany és

mintegy "_' ezer frt Koasuthbaukó volt, melyet töIe ax orosz seregbeli

osztrák biztosok Váradon elvettek. GiSrgei ennek következtébeu kény-

szerült lovait eladni és cselédeit elbocsátani. Paskevics errl története-

sen értesülvén, 300 db. félimperiált küldött neki. E szerint Görgei

összesen 800 db. ini|U'rialarauyat kapott Paakevics barátságából.

Aii^. 30. Csütörtök.

Paskevics föhadiszállába N a g y - V á r a d ról eltétetik

cs a/, orosz fsereg L e n g y c 1 o r s z á g ba visszautazni megindul.

B e r. 111. i'3. 1. 1' a s k e v i c s Arad meghódolása után megkér-

dezteté li a y n a u túl, hogy meddig maradjanak még coapatai .Magyar

országon. Haynau oda nyilatkozottj hogy az oroszok Komárom áta-

dása * az egyes magyar csapatok meghódolása utáu még 3—4 hétig

tartsák megszállva Kolozsvárat. Be^zterczét, M. Vásárhelyet, Segesvárat,

N. Szebent, Gy. Fehérvárat, N. Váradot, Debreczcnt, Kassát, Eperjest,

Lcsét, Egert és .Munkácsot. Paskevics e terv keresztülvite'éro a K ü d i-

gCT hadtestét, a Lüders és Grotenhielm néhány hadosztályát clegend'l-

nek vélvén, a többiekkel raegtétette az utikészületeket. Grabbe, ki

az osztrák minisztérium kérésére Komárom zárlatához csatlakozni nem

akart s csak a czár aug. 2"J. világos parancsára ment a vár alá, okt.

1-én indul vissza Lengyelors.ságl.)a. .\z oroszuk összes veszteségét ;i

magyarhoni és erdélyi hadjárat alatt a liivatalo.=> munka igy számitj:i :

harczban elesett 543 ember, mogsebesült 1G70 ;czek közöl sebeiben

meghalt 343', khcderában megbetegedett 20,200, meghalt 781 9. egyéb

okból beteg lett 87 35 s nícghalt 3209 ember, a harcz folyama alatt

KJsszesen elveszett 13.55 4 embe. Paskevics, kinek az osztrák császár

.^bálája jeléül'" a Mária-Therezivreud nagy kercíítjét küldte meg
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(a legf. kézirat Alig. Zeit. 1' r c s b. 1849. évf. 13. tz.), niintegy

65 magyar zászlót vitt el tlünk gyzelme jeléül, mclyok Szent-
Pétervár utczáin meghordoztattak, fi. m. 21. sz).

Szept. 1. Szoiubíit.

H a y n a u i d é z ö 1 e v e 1 e P e s t r ö I. „A magyar forra-

dalomnak" úgymond a császári helyettes „vége van. Felszólitok

azért minden cs. k. tisztet, katonai és polgári tisztviselt, ki a
fölkelíikhez átment vagy a forradalomban egyébként részt vett,

— minden tagját a képviselk kamrájának, valamint a mágnási

táblának, ki a m. e. okt. 3. uyilatkozmánynak, mely a magyar

országgylést feloszlatá, közzétételese után annak tárgyalásai-

ban és harározataiban okt. 8. óta részes volt, — minden tagját

a volt u. n. honvédelmi bizottmánynak, a mennyiben abban m.

e. okt. 8. után szolgált, — mindenkit, ki a tolkelknél mint kor-

mánybiztos, mint hadtestparancsnok, vagy önállócsapatvezér,

vagy mint valami katonai és polgári kormányzási ág elöljárója

szolgált, — végre mindenkit, ki a ^forradalmi törvényszékeknél

vádtói, vagy birói minségben közremködött, hogy magát a

cs- k. katonai parancsnokság eltt, vagyis azon kerület tör-

vényszéke eltt melyben lakik vagy lakott, mától számítandó

három hó alatt igazolás végett följelentse, ellenkez esetben a

törvények rendszabása szerint ellenében megindítandó közkere-

sel következményeit ömagának tulajdonitsa-."

A hirdetmény, melyet itt egész terjedelmében közléuk, megvan

Samm 1. 155. 1. és Alig. Zeit. P r e s b. 1849. évf. 8. sz. (Haynau

ang. 21-ig maradt T e m c s V á r n. Ekkor Aradra, a hó végével

pedig ismét P e s t re tette át fhadiszállását).

Komárom vár alkudozni kezd. Az rség Cs-
ri c h osztrák tábornok abbeli felszólítására, hogy közölje vele

a hódolati föltételeket, 11 pontot állapit meg, melyek közül a

négy els, mint az egész hont érdekl, a következ kikötése-

ket tesz ; Adassék átalános közbocsánat az országnak s az ösz-

szes magyar hadseregnek, a nemzeti pénzjegyek értekesithef-

senek és mind azon honfiak, kik külföldre akarnak utazni, út-

levelekkel láttassanak el. E pontok Csorichnak s alkalmazko-

dás" végett P é t e r - V á r a d ra is elküldetnek.

Szertmlei, Magyaror. Krónikája. II. /iL
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K 1 ;i p. Mem. 248— 252. l. A vár küldöttei már ekkor vissza-

tórtek N a g y - V á 1- a d ról éa A r a d ról. T h a 1 y, ki Aradon H a y n a u-

nál volt, liirt hozott azon bánásmódról, melyben az osztiákok az önkén-

tesen meghódoltakat részesítik, egyszersmint egy „pimasz" (brutal) le-

velet kézbesített Haynautól Klapkának, melyben a föltétlen önmegadás

követeltetik.

Szept. 2. Vasárnap.

N u g e n t altábornagy, ki a komáromi zárlatparancsnok-

ságot c napon átveszi, felmondja a várnak a fegyverszünetet a

egyúttal H ay n a u cs. fvezér ang, 26. levelét közli Klapka-
val, melyben a várparancsnok óva intetik, nehogy az oroszok

eltt hódoljon, mi az örségnek csak kárára válnék, mig hogy

ha a vár az osztrákoknak föltétlenül megnyitja kapuit, ezen

esetben Klapka a maga személyére nézve számithat Haynau

„nagylelkségére." Az rség e levélre kinyilatkoztatja, hogy

Csorich tábornokkal már megkezdte az alkudozást, föltétlen

megadásról pedig egyátalában szó sem lehet.

Klap. Meni. 254—257. 1. Nugent átvévén a parancsnokságot,

komolyan készül a vár vívásához. A Duna jobb partján sánczolatokat

és köröndöket készíttet 2— 3 ezer lépésnyi távolban az elsánczolt

magyar tábortól, egy részt a vár lötávolában, P. Pá l nál új hidat veret,

Almás nál gzhajókat tart készen a két parton lév osztrákok közt

fenntartani az összeköttetést, s mindezt egész kényelemmel végzi, a nél-

kül, hogy az ahiszékony rség által legkevésbé is háborgattatnék.

W o h 1 g e m u t h cs. k. kormányzó Nagy-8zeben ben

ismételve megparancsolja a „román nemzetnek," hogy miután

a forradalonmak vége van, a fölkelség oszoljon szét dolgára,

fegyvereit pedig az illet hatóságoknak adja be, s midn „mind

a vezetknek, mind egyeseknek, a mennyiben jót müveitek,

köszönetét és elismerését" nyilvánítja, egyszermint megrendeli,

hogy „senki a multakért bosszút ne álljon, annál kevésbé jog-

keresés ürügye alatt ne lopjon és ne raboljon, a mint ez fájda-

lom, elég gyakran történt," miért is keményen megdorgálja a

románokat, [miután „még mindig alapos panaszok érkeznek,

melyek az erkölcsi érzés teljes elfajulására s az anárkhia iránt



való hajlamra mutatnak, mibl a társadalmi rendre nézvealeg-

Jíomolyabb következmények Iiárumolhatnak" stb.

A hird. S !i m m 1. Anh. 34. I. V. ö. f e b r. 25. j egy z.

Szept. 5. Szerda.

Péter-Várad, miután küldöttei által a magyar had-

serig megsemmisülése felöl értesült, az osztrákok eltt föltét

-

ienül meghódol. Várparancsnok Kiss Pál. Vele volt 8 ezer

ember, 392 ágyú, 4749 lfegyver, több hónapra való lszer és

élelem. A vár és a fegyverek szept. 7-én adatnak át.

F e l d z. 439. 1. (a vár küldöttei már aug. '24-én megjelentek

az osztrák fhadiszálláson, hogy a magyar kormány és a honvédsereg

feloszlásáról meggyzdjenek). Hív. jel. Samml. 150. 1. S z i 1. F. Napj.

137. 1. E hatalmas ersség ily korai és ily gyáva hódolása okai felöl

mondhatni semmi sem jutott a nyilvánosság elibe s óhajtandó volna, ha

valaki e tekintetben felvilágosítást adna a történelem számára. L a-

pi nski (241. 1.) e tekintetben ennyit mond „okt. 2-án megérkeztek**

(Komáromba az onnan Péterváradra küldött) „futárok a szomorú

hírrel. Péter-Várad nemcsak elesett hanem gyalázatosan is esett

el. Néhány tiszt áruló módra megnyitotta a kapukat, elf ogta a vár-

parancsnokot Kiss ezredest és átadta az osztrákoknak. M ig az rség

két pártra szakadva a vár belsejében egymás ellen harczolt, (,?) benyo-

mult az ellenség éa elfoglalta a várat."

Szept. 11. Kedd

Táborkövetek Komáromban. Haynau cs. f-

vezér két békekövet által levelet küld Klapka várparancs-

noknak, melyben tudatja Péter-Várad föltétlen hódolását

8 felhívja e példa követésére. Klapka a haditanács megkérde-

sése után válaszul irja, hogy Komárom csupán becsületes föl-

tételek mellett nyitja fel kapuit, ellenkez esetben utolsó em-

berig védi magát.

Feldz. 471. 1. (Hol Haynau és Klapka leveleik is).

Rüst. II. 400. 1. Klapka ezen esetrl hallgat. Szerinte Péter-Várad

elesését N u g e n t szept. 7-én tudatja vele, de ezen állitás tévesnek

látszik, miután az osztrák hivatalos munka szerint Péter-Várad önmeg-

adása hire az ostromlók táborába is csak szept. 1 1-éa érkezett meg.

21»
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Szept. 15. Szombat.

Szökések és kivégezések Komáromban. A
61. zászló aljbeli jobbára tót és oláh ujonczok közül szept. 12-én

48-án elszöknek a várbúi, de nagy részben (30-an) foglyokként

visszahurczoltatnak. A Bo cs kay huszárok egy százada pedig^

megtudván, hogy az ezredbl három osztály, mely atemes-
V á r i csatából elfutott, már otthonn van. hangosan kiváuja el-

bí csáttatását azon az okon, njert szolgálati ideje letelt. Klap-

k a beszédére a Bocskayak ugyan elállnak kívánságuktól s le-

csillapodni látszanak, de nemsokára nyiltan fölmondják az en-

gedelmességet s hazabocsáttatásukat fenyegetödzések közt kez-

dik újra követelni. Ekkor közülök 75-en halálra Ítéltetnek. Klap-

ka azonban kegyelmes akarván lenni, a huszárok közül csak

7-et lövet agyon, a szökevény honvédek közül pedig 8-on haj-

tatja végre a halálitéletet (szept. 15-én). Másnap a vörös re-

publikánus Thalyt, harmadnap a „Komáromi Lapok"
ifjú szerkesztjét záratja el a várparancsnok, mivelhogy mind-

ketten izgattak ellene.

Klap. Mem. 261—267.1. Rüst. II. 368—403.1. Thaly
és társainak czéljok volt az örséget arra birniok, hogy az alkupontok

négy els tételétl, melyek az egész ország számára közbocsánatot sür-

gettek, el ne álljon. V. Ö. Szept. 17.

Szept. 17. Hétf.

Klapka várparancsnok egy hitvány gazembert, ki meg-

gyilkolására volt kibérelve, azonban a gouosztettet megkisérleni

sem bírt elég bátorsággal, Komárom ban föbelövet.

Klap. Mem. 26 7. 1.

Szept. 19. Szerda.

Táborkövetek Komáromban. Nugent zárlat-

parancsnok közli Klapkával B é c s böl érkezett utasításait

a várörség alkufeltételeire nézve, egyszersmint arra szólítja

fel, hogy a föltételek közül a 4 els pontot ^erjeszsze föl az r-
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aég kérelem alakjában a Fölséghez, s a további alkudozást tisz-

tán katonai szerzdési pontok alapjára fektesse.

Klap. Mem. 269. 1. R ü s t. II. 401. 1. A követek ezúttal Ki sa

Emötöl is hoztak levelet Klapkának, melyben ez baráti hangon igen sür-

getöleg kéretik, hogy a várat adja fel minélelöbb föltétlenül, mert sorsa

enyhülése ettl függ. Több fogoly tisztek levelei is érkeztek ez idö-

tájon a várba, melyek mindanyian azon meggyzdést tolmácsolták,

hogy az ifjú császár kegyelmezési hajlamának csupán Komárom makacs-

sága állja útját.

Szept. 20. Csütörtök.

Komárom egyszerre nagyonsokatleenged
föltételei bi. Klapka, N u g e n t tegnapi izenete fontossá-

gától indittatva, bvített haditanácsot gyjt maga köré, melybe

a törzstiszteken kiviil mindenik zászlóaljból még két tisztet

hiv meg. E haditanács elvégezi, hogy a megadási föltételek kö-

zül az egész országot illet négy els pont kihagyassék s a to-

vábbi alkudozásokban nem említtetvén, levélben kérelraezt essék

a Fölségtl. Az egyesség tárgyául szolgáló föltételekkel 11

tagú küldöttség megy N u g e n t hez. Hogy Péter- Várad
sorsa fell az rség teljesen biztos tudósítást nyerhessen, a hely

színére a várból Nugent hajóján négy küldött útnak indíttatik.

Klap. Mem. 269— 273. I. A föltételek (lényegileg a szept.

27-ki ékkel azonosak) megvannak Feldz. 472. 1. A komáromi álla-

potok jellemzésére ide igtatjuk L a p i n s k i nyers észrevételeit, ki a v-ilá-

gosi fegyverletétel után a várba vette magát s az rség egyik tagja

volt. „A világosi árulás a Komáromban lév számos és foglalkozás

nélküli törzstisztek közt a legnagyobb ijedséget idézte el. Valamint

az egész hadsereg elveszését a rossz és alkalmatlan törzstisztek nagy
sokasága okozta, igy történt Komáromban is. Az arany gallérú, illatos

urak, kik közül sok sem a fegyvert forgatni, sem 3 embert vezényelni

képes nem vala, tökéletesen megrémülve futkosott ide-oda, s azon törte

a fejét, hogyan mentse meg brét mindenáron. Ezek, — kik utánjárásaik-

kal kivitték, hogy mindenféle ürügy alatt elválhassanak a fseregtl és

a bevehetetlen vár kedélyes biztosságába húzzák meg magukat minden

egyéb foglalkozás nélkül, minthogy hónaponkint megirják a nyugtat-

ványt a pontosan megkapott illetékrl, — megijedtek ezen gondolattól :

„Védelem, életre halálra." Mily iszonyú érzés olyan emberekre nézve,

kik meerszokták a halált a legborzasztóbbnak tekinteni s kiknek mo.'ít
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kilátásuk volt, hogy verekcdniök kell. lukább elhatározták volna ma-

gokat arra, hogy ellenségeik lábalnál kegyelemért kolduljaiiaK, mint-

eem a halállal daczoljanak. E Jnyomorultak voltak azok, kik a tábor-

noknak rémképeket hazudtak bels nyugtalanságról, lázadásról »ih.

azért hogy öt a vár átadására oly gyorsan rábírják, a mint csak lehet-

séges. Hogy vájjon a kapituláczio jó vagy rossz lesz-e a hazára nézve,

vaj ion ezáltal az elfogott és elárult testvérek kiszabadulnak-e vagy sem,

azt ezen emberek nem kérdezték, csak magukat és vagyonukat helyez-

zék biztonságba. Ez utóbbi sok embernek nyomta a szivét, mert a for-

radalom alatt egész törekvésük a volt, hogy megszedjék magukat, ami
egynémelyiknek sikei"ült is. A meggazdagodás némely egyéneknek igen

könnyen ment, mert néha egy félév is eltelt, a nélkül, hogy az átvett

pénzrl számolt ^volna. S miután ez a htlenségnek és a csalásnak ked-

vezett, egy némelyik mélyebben is belenyúlhatott a pénztárba, mintsem-

hogy arról felelhetett volna. E körülménynek szintén volt behatása a

Világosnál s egyéb helyeken történt fegyverletételre. Sokan tehát

biztosították magukat a jövendre, s a nélkül, hogy honszeretetök vagy

katonai becsületük lett volna, féltek a haláltól. Nagy számú efféle em-

berek vették körül Klapkát, s elibe folyvást rémképeket festettek, ugy

hogy végre nem tudta, kinek higyjen. Mindent rátenni egy kártyára

nem merészelt, miután ily sok, teljességgel nem halni-kész alakokat lá-

tott maga körül, kik csak akkor mosolyogtak, ha kapituláczióról és el*

utazásról volt szó. Természetes, hogy nem csupán ily nyomorultakból

állott az rség ; a tisztek többsége nem gondolt átadásra és liibáztatta

a fegyverszünetet, mint az els lépést a kapituláczióra. Azonban Klapka

iránt nagy volt a bizodalom és senki sem gondolt arra, hogy ellene föl-

lépjen. A katonákra természetesen fájdalmasan hatott a világosi ka-

tasztrófa, de egyátalában nem csüggesztette el, s távolról sem gondoltak

átadásra. A világosi hír óta bizonyos gyanakodó szellem fúrta be ma-

gát a csapatok közé, gyanakodtak eljáróikra s mindenik táborkövei-

ben, ki a várat elhagyta, egy-egy árulót láttak. A fegyverszünet elhatá-

rozása után, midn a tábornok kiadta a parancsot, hogy a sánczokon és

elöörseken fekv csapatok húzódjanak vissza és a szomszédos falvakba

szállásra menjenek, vonakodtak a katonák elhagyni a sánczokat, elái-ul-

iaknak vélvén magukat, s csak miután a tisztek komolyan szólottak

hozzájuk B a fegyverszünet jelentését nekik mecmagyarázták, sikerült

ket meggyzni s a parancs végrehajtására birni. A fegyverszünet meg-

köttetett \ de hogyan használták fel ? A várban lév s egy esztendre

szóló élelmiszerekbl szükségtelen nagy adagokat vittek ki a falvakra,

ellenben a környékbl élelmiszert nem hoztak be; még a legközelebbi

falukban lév parasztok szénáját és zabját is, a kik kérték, hogy vegyék

meg tölök, ott hagyták, s néhány héttel késbb kozák lovak emésztették

fel a parasztok vagyonát, míg mi a várban szükségrl panaszkodtunk.

Az itt lév vágómarhákat, azon ürügy alatt, hogy nincs elegend takar-
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niány szúinulíia, a városou kiviil eladták. A s s e r m a n ü ezredes hihe-

tleg nem tudta, liogy a húst beBÓzni is lehet. A gabjia nagy részét

szintén eladták, azon indokolás mellett, hogy megdohosodik \ ez nyíltan

történt, titokban még több ... A fegyverszünet 14 napja letelt, a fal-

vakban beszállásolt osztályok vjsszahiizódtak a várba s elbbi állodásai-

kat elfoglalták. Egy rakás férfi, asszony és gyermek, kik az oroszok

jövetelétl való féltkben a várba menekültek, bebocsáttatott, úgyhogy

Komáí-om az örséggel együtt mintegy GO ezer embert tartott falai

közt. ... A fegyverszünet lefolyása után Komárom meg volt érve az

átadásnak. Avar, tömve menekültekkel, Assermann ezredes várparancs-

nok gondoskodása folytán alig volt e 1 1 á t v a 3 hónapra élelmiszerekkel.

Mintán a kormány megugrott és az ország pénztára D u s c h e k pénz-

ügyminiszter gazsága következtében az osztrákok kezeibe esett, ily mó-

don mi Komáromban pénzt nem kaphattunk többé, s hogy a csapatokat

fizetni lehessen, a polgári kormányzó Uj házy László kényszerült egy

uj bankóprést csináltatni."

Szept. 21. Péntek.

N u g e n t zárlatparancs nok „becsületszavával kezeske-

dik^* Klapka várparancsnok eltt, hogy számára Komárom
átadása esetén nyugdíj rendeltetik, melyet külföldön háborit-

hatatlanul huzhatand.

K 1 a p. i. h. Az öreg Nugent mindenféle fát megmozgatott, iiogy

czélját érhesse. Egy id óta kiáltványokat is csempésztetett be a várba,

melyekben a legénységet ai-ra biztatJH, hogy pártoljanak át hozzá vagy

kényszerítsék hódolatra parancsnokukat. A tiszteket ismét hogyan tette

próbára, olvashatni Klap.-nál.

Szept. 23. Vasárnap.

Táborkövetek Komáromban. A követek egyike,

az Uralkodó szárnysegéde, tudatja Klapkával, hogy az

örségnek a nemzetet illet kérelmeit személyesen átnyujtá a

Fölségnek, s biztosítja az örséget, hogy „ámbár az országot

illetleg végleges rendszabályok még nem hozattak, mindaz-

által az iránt, mint szintén a fogoly magyar katonák ügyében

is, bízvást a legjobb reményeket táplálhatni." A követ Nugent
számára is hozott utasításokat Bécsbl, melyek szerint épen

nem várhatni, hogy a szept. 20. pontok, fkép a huszárok és a
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sorkatonaság szabadon bocsátása, helybenhagyást nyerhesse-

nek. Klapka ekkor haditanácsot tart, raelylyel határozatba té-

teti, hogy az rség többé nem enged föltételeibl, s ha azok meg
nem adatnak, megújítja ellenállását s utolsó emberig védi magát.

Klap. Mem. 2 7 2. 1. lí ü s t. II. 402. 1.

Szept. 26. Szerda.

A Komárom várat ostromló osztrákok 0-Szönyt,
melyet a mieink megszállva tartottak, reggel megtámadják-

Elénk puskatüz utáu, minthogy a nagy köd miatt ágyút hasz-

nálni nem lehetett, az ellenség visszavonul. A csatározás azonban,

mily e nap más helyt is megújult, estig tart.

L ap i n 8. 22 4. 1. K ii s t. II.

H a y n a u cs. fvezér személyesen Ácsra érkezik s dél-

után egy szokatlanul szelid és illedelmes hangú levélben Klap-
kát másnap délelttre értekezletre hívja meg, ennek helyi

sége meghatározását a várparancsnokra bizváu. Klapka, kinek

az értekezleten megjelenni nem volt kedve, haditanács elibe-

terjeszti a levelet. Másnap

Szept. 27. Csütörtök.

Puszta-herkáli egyezkedés. A haditanács ha-

tározatából ugyanis reggel egy 11 tagú bizottság indul, Klap-
k a nélkül P u s z t a - H e r k á 1 ra alkudozni az osztrák fvezér-

rel a vár átadása iránt. Két órai meglehets heves értekezés

után elkészül a vár átadását tárgyazó szerzdvény, H a y n a u

csekély változtatással elfogadván és megersitvén aszept. 21-éa

Nugenthez áttett pontokat. Ezek szerint 1. az rség legyverte-

lenül szabadon elvonul, a tisztek kardjukat megtartván. A tisz-

tek bántatlanul hazamehetnek vagy, a mennyiben azeltt cs.

k. szolgálatban voltak, útleveleket nyerhetnek, ha akarnak, kül-

földre. A cs. k, szolgálatban volt legénység rmestertl lefelé

büntetlenül szabadon bocsáttatik, (a honvédlegénységrl semmi
emlités). 2. Útlevelet külföldre mindenki kap, a ki 30 nap alatt
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jelenti magát. 3. Tisztek számára egy havi díj s a közlegénység-

nek 10 napi fizetés adatik a cs. k. hadidíj számitás szerint osz-

trák bankjegyekben. 4. Az rség számára kibocsátott Ujházy-
féle bankók s egyéb utalványok beváltására 500 ezer pfrt.

fizettetik szintén osztrák bankjegyekben. 5. A Komárom béli

nyomorékok és kórházi beteg katonák ápoltatnak. 6. Ingó és

ingatlan magán vagyon megtartatik. 7. A fegyverletétel helye,

módja és ideje utólagosan fog meghatároztatni. 8. Az ellensé-

geskedés mindkét részen megszüntettetik. 9. A vár hadi szokás

szerint s bekövetkezett mindkét részröli jóáhagyáss után ada-

tik át.

K 1 a p. Meni. 279—283. 1. hol az egyezvény is. Ugyanez még
Lapins.-nál 226. 1. S a m m 1. ban Auh. IBI. 1. F r e y-nál III. 189. I.

Szil.-nál F. Napj. 140. 1. F. Férf. 110. F. Tört. 423. 1. V. ö. F e I d z.

473. 1. E pontok bírálatát és Haynau által lett meg nem tartatását 1.

Lapins. 245—252. 1. Utóbbik szerz arról értesít, hogy szept 25-én

<3ste az eddigi alkudozásokkal elégületlen tisztek egy része (sokan nem
lehettek) titkon összeült, s ez alkalommal a többség véleménye oda ütött

ki, hogy el kell fogni Klapkát táborkarával együtt, a rögtöntörvénj-t

ki kell hirdetni a várban s új várparaucsnokságot elállítani stb. De
midn a kérdés arra kerüle, ki legyen az új várparancsnok, mindenki

elnémult, mert senkit sem ismertek, kirl föltehették volna, hogy ily

válságos perczben a tisztséget elvállalja. Végtére is csak abban álla-

podtak meg, hogy a vár átadását erszakosan meg fogják gátolni azon

esetre, ha Péter-Várad még netalán el nem bukott volna. Klapka,

a feladási pontokat közzétévén, az ellenzék megnyugtatva érzé magát,

mert ki volt mondva , hogy a vár csak azután adatik át, ha a

Péter-Váradra küldött biztosok visszaérkeznek. Szept. 29-én azonban

reggeli 4. órakor több tiszteket hirtelen elfogtak s Klapka parancsából

zendülés miatt haditörvényszék elibe állítottak. Az elfogottak közt volt

egy, ki a szept. 25. tanácskozmányban is jelen volt s akadt olyan em-

ber a ki ezen titkos érkezletet nagyított és elferdített vonásokkal tud-

tára adá Klapkának, Ez zendüléstöl és bels harcztól félve, több eltte

gyanúsaknak látszó tiszteket befogatott, kiket azonban a haditörvény-

szék, mintán sem vádlók sem bizonyítékok nem voltak, legnagyobb

részt szabadon bocsátott. „Átalában" úgymond a lengyel Lapinski

„a gyáva törzstisztek közt oly sok leskeld és kém volt, hogy végre

veszélyes volt az osztrákokról valamit szólani, ha nem akarta az ember

hogy bezárják." (233—237. 1). Ugy látszik, a felzendülni akarók

jobbára lengyelek és idegen származásúak voltak, kiknek a harcz elemök

és életpályájuk volt.
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Szept. 30. Tasárnap.

Klapka várparancsnok Komárom ban az rség leg-

nagyobb része jelenlétében a forradalmi háborii alatt elesett

bajtársak emlékére tábori gyász- istenitiszteletet tartat. A csa-

patok utolszor gylnek össze fegyverben.

K I a p. Mem. 2ö4. 1. L a p i u s- 240. I.

Okt. 1. Hétf.

Ko máromvár átadásának re nde és módja mindkét

részrl lett közös megegyezés utján eiliatároztatik. Klapka
napiparancsban tudatja az örséggel, hogy a vár feladása be-

csületes föltételek mellett megbatároztatott , erre „az ép emberi

értelem" vezette a vár urait, „mely könnyen beláthatja, mily

hasztalan volna folytatni a harczot, továbbá Komáromváros la-

kosainak sorsa, kiket hosszasabb reménytelen Larczfolytatással

kínozni honárulás volna s végre . . . azon meggyzdés, hogy az

egész magyar hazában a komáromi örséget kivéve tartható véd-

pont nincs." Másnap (okt. 2.) a péterváradi küldöttek haza

érkezvén, a fegyverletétel megkezddik s 3. és 4-én folyik az osz-

trákok jelen nem létében. Utóbbik napon már az egész várat

megszállják az osztrákok s 5-én reggel legtöbb honvédcsapatok

igazolój egygyei ellátva útban voltak szülföldjeik felé. Klapka

maga e napon már Pozsony ban volt, hol S nap múlva kény-

szerutlevelet adnak kezébe Anglia és Amerika felé. A várban

az osztrákok számára nagy mennyiség élelmi és lszerkészlet

h összesen 519 löveg marad hátra.

Feldz. 474. 1. K 1 a p. Mem. 28(;— 298. 360.1. A napi pa-

rancsok Lapins.-nál 238— 241. 1. S z i l.-nál F. Férf. 109— 111. 1.

F. Napj. 139— 142. 1. az okt. 3-ki L e v.-nél I. 83. 1.— A vár önmeg-

adási szándékáról Kossuth Widdiuben értesülvén, csudálatos dolgok-

ra hagyta magát elragadtatni. (), a ki már aug. Il-én minden hatalmá-

ról lemondott, egyszerre magátul ismét föllép mint Magyarország kormány-

zója, Klapkát a várparancsnokságból leteszi, s az rséghez okt. 2-ról le-

velet intéz (olvasható S z e m.-nél III. 134— 136. 1. ésFügg. líl. 590 .1.

melyet, mintha magát akarná igazolni, igy kezd : „G ö r g e i a hazát elárul-

ta" Btb. E levélben eladja, hogy ö ismét kezeibe vette a fhatalmat «
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Henningsen angol utazót ^hazáuk ügye legmelegebb barátai egyi-

két" korlátlan teljhatalommal küldé bozáiik , kinek joga van alkut

kötni az ellenséggel h „mindent elkövetni, a mit Komárom megtartására

és biztosítására szükségesnek tart, hivatalba teuni, vagy attól elmozdí-

tani a kit jónak lát, a nemzetet jutalmazásokra és kártérítésekre köte-

lezni." Az alkudozásoknál kösse ki a vár az 1848. alkotmány fenntar-

tását, Anglia garantírozása mellett ; de 6 hónapig még védje magát,

mert ekkor a nemzetet meg fogja menteni, miután „Anglia rokonszeu'

vei hatalmasan nyilatkoznak s a segély percze közeledik !" Az egyez-

mény megkötése Kossuth helyben hagyása és aláírása nélkül „haza-

árulás!" — E levélre méltán jegyzé meg Szemere, hogy az ismeretlen

angol touriata, kit Kossuth Widdinben életében elször látott, ezen teljha-

talmánál fogva akár eladhatta volna Magyarországot ha vevje akad vala.

Okt. 6. Szombat.

Aradi v é r n a p. A cs. k. haditörvényszék Ítelete foly-

tán Aradon felakasztatnak : Aulich, Damjanics, Kne-
zics, Lahner, Leiníngen, Nagy-Sándor, Pölten-
berg, és Vécsey tábornokok, agyon lövetnek D e s s e w f f y,

Kiss Ern, Lázár Vilmos ésíSchweidel tábornokok. Ugyan-

ezen napon Batthyány Lajos, Magyarország egykori minisz-

terelnöke, Pesten haditörvényszékileg fbe lövetik. Mindezen

kivégzettek javai az állam részére lefoglaltatnak.

Ezen és a többi kivégeztetésekröl bvebben lásd Szil. F. Napj.

143— 180. 1. és Forr. Férf. L e v. I. II. Klap. Mem. 298— 336. 1.

(hol e véres dolgok felöl a külföld Ítélete is feljegyezve vagyon). Függ.
III. 569— 573. 1. Az aradi várban fogva volt és elitéit honvédtisztek

betüsoros névjegyzéke Vah.-nál U. 141. köv. I. 137. kÖv. 1. Bat-
thyány vértanúi haláláról és u. u. elitéltetésérl különösen Függ.
IH. 551—569. 1. Horváth S. Gr. Ludw. Batthyány. Hamburg.

1850. Szem. I. 95— 110. 1. Perényi végóráibau irt levele okt.

'23-ról M. O. Szerk. P omp. 1861. évf. 71. sz. Azalatt mig e Krónika

sajtó alatt volt, jelent meg a „S z e g. H i r a d ó" 1867. évi 56—59

számaiban V i n k 1 e r Bruno közleménye, melyben Ö az aradi vértanuk

végs perczeit s a kivégeztetés folyamát, mint az ez alkalommal lelkészi

végszolgálatot tev pap legelször irja meg teljes hséggel és részletes-

séggel.
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Antal Imre 144.

Antal Mihály 146.

Ányos István 146.
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Apahida ;$-27. II. 30t).

Apor Lázár 66. 120. 128.

Apostol Pál 180.

Appol tbiiok 199. 291.

Appoiiyi György 14. 15. 1«.
-'0. 21. 26. 28. 37.

Aj)ponyi Károly II. 154.

Aradacz 199.

Aradmeg-y© 104. 123. 271.
272.

Ara(lvárr)s 233. 242. 264.
2S3. 288. 289. 294, 295.

304.11. 16. 100. 104.274.
^75. 280. 284. 290. 291.
304. 331.

Aradvár, rsége .semlagos-sé-

get igár 246., kiront il.

lüo., ostroma 263. 289.
304. 314. II. 16. 2t(. 46.

61. 104., szorultsága II.

47., az ultimátumot visz-

szaküldi II. 131., alkudo-
zik Vécsey vei II. 166. 16S.

«unok meghódol II. 196.

205., uj parancsnoka Per-
czel Miklós II. 2U5., ura
Damjanics II. 255., az
oroszok eltt moghódol
II. 313.

Arankapatak H. 284.
Arany- és ezüst-kivitel 162.
Aranyi föhdn 172.. százados

251.

Aráuyi rnagy II. 143.
Aranyos (Borsodmegvo) II.

242.

Aranyos (Komáromm.) ÍI.

20.>. 259.

Aranyos-Lóna 197.
Ara])atak 301. 331.
AroK-8zállás H. 62.
Artánd íl. 281.

Árvamegye 73. II. 151.
Árvavölgy II. 151. 168. 173.
Asbóth Lajos 170. 172. 208.

291. 320. II. 43. 102. 120.
180. 185. 186. 261.

Asserraaun 3l5. II. 221. 272.
Aszód (Komáromm.) II. 180.

185. 194.

Aszód (PestK.j II. 92. 135.
227. 237.

Asszonyfalva IL 66. 68.
Aiszonynépe 275.

Asztalos, hadfi, 263. 314. Il-

ié. 152. 292. 303.
Asztalos Pál 144.

Athanaczkovics Plató 133.

158.

August várparanosn. II. 90,

93. 192.

Aul .József 41.

Aulich ic.H. II. 13. 19. 27.

20. 29. 31. 12. 51. 63. 64.

65. 70.77. 97. y8. 102.121.

126. l;^9. 153. 158. 200.

203. 226. 253. 292. 295.

331.

Ausztria 37. 77. 128. 154.

163. 17.5. 214. II. 38. 68.

71. 97. 113. V/l. 132. 134,

145. 195. 236. 252. 263.
275. 300.

Axente ÍI. 15. 127. 142.

166. 168. 177. 179. 248.

B.

Babarczy 19. II. 12.

liábolna 330. II. 126. 195.

Bach Ede II. 221.

Bach miniszter 237. 259. II.

71.

Bácsmegye 96. 123. 125. 126.

151. 155—157. 171. 11.

2t. 36. 52. 82. 85. 122.

132. 193. 196.

Baggahufud tbnok II. 190.

Bágh II. 92. 96.

Bagosy képv. 144.

Bagotta II. 2.57.

Baja II. 144. 261.

Bajcs II. 257.

Bajmok 11. 72.

Bajza 117.

Bakalovics Szil. 146.

Bakonyi ozr. 168. II. 24.

Balacescu 166. 208.

Balásfalva 82. 97. 204. 274.
II. 30. 38.

Balas.sa-Gyarmath II. 87.

231. 233. 234.

Balassa János 41.

Balaton 214.

Balázs örn. 162.

Balázs Manó 299.

Baldacci 100. 236. 292. 293.

Bálinté 266. II. 19. 146.

Baila Kndre II. 182.

Bailány százados II. 7.

Ballomiri Simon 145.

Balmaz-Ujváros II. 266.
Balogh Kornél 30. 143.

Balog Sándor (?) 56.

Bál-Püspöki II. 55.
J

Baugya órn. II. 91. I

Bánfi-Iiunyad 293. 295. 321.
IL 314.

Bánli .János (kett) 71. 72.

Bánti János, hadfi 267. 272.
274. 292. 307. II. 68. 82.

119.

Bánhida 335.

Bánhidy 144.

Báni értekezlet (tanács) 85.
<tO. 111. IL 253.

Bankjegyek, osztrák, 30.

104. 162. IL 101. 124. —
L. Pénzjegyek.

Bánság 96. 115. 123. 151. IL
21. 82. 119. 122. 146. 183.

152. 254.

Baracska 336.

Baraics 300. j
Báránd 236. I
Baranyamegye 86. II. 178.

308".

Barbucz 271.

Harco tbnok 150. 125. 272.

Bárczay képvisel 142.

Hárczay százados 202. 276.

Báré 2t0.

Barkóczy 63.

Barnucz"82. 97. 166. 208.

BariMiiegve 311.

Bartal György 146. 2 45.

lUrtels li. 42.

Bártfa 251. II. 99. 190.

Barthos 113.

Barwinok 305.

Bassahid IL 127.

Báth II. 27.

Báth-Mono.stor IL 143.

Batiíta II. 36. 148.

Rátorkeszi II. 124. 218.

Batternay Imre 146.

Batthyány István I4 5.

Batthyány Kázmér 20. 72.

244. 292. 322. II. 36. 52.

90. 136. 155. 192.254.2 64.

275. 279. 291. 296, 305.

Hatthyány Ker. János 1 1. 1 54.
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Battliyáiiy L;iji)> az ell<niz('k

feje 19., miniszt'^roliiök

12., álláspontja a hnrvát

kérdc'-.sben 52., loinoiidani

készül 54., a jiozsouyi or-

Bzággyülés beroke.szti'íséri

67., Postre érkezik 68.,

miiii.szteri els intt'zkodé-

sei -42. 70., tízezer hon-

védet pfviijt loO., a .szé-

kelyüket liarczra szólítja

103. 107., az unió t. czíkk

niegoröfiitése köríil 122.,

Jellacícot letéteti 121.

16j., a nemzetröket há-

borúra küldi 188. 16-2..

ké]»vi8olo 146., Szalaynak
utasítást ad 152. 165.,

Jellacic-csal BécsbcMi ('r-

tekezik 156., a dunántúli-

akat fegyverre szólítja

164. 199., a Nómetország-
gal való szövetség ügyé-
ben 165., az alvídéki ve-

zérségnek pártját fogja

169, Deákkal együtt Bécs-

ben a jul. 11. határozatok
uiegorösitését sürgeti l72.

190., hazáját a forrada-

lomtól félti 172., a közvé-
lemény eltt gyanúban
186. 203. 230.," minisz-

tériumával lemond 195.,

A ház permanontiája ellen

197., ismét miniszterelnök

198., a sorkatonák átlé-

pt'sét a honvédek közé
megtiltja 201. 234., a kép-
viselliáz által megkéretik

ni.sztorelnökségo ügyébon
237., mint nemzotörtiszt

harczban 250., Ferencz
Józ.sef elismertetését sür-

geti .H06.. indítványozza,

hogy a kormány menjen
Debreczenbe, a képvise-

lház j)edig maradjon Pes-

ten 337., Windisch-Gratz
által az orsz. gylés kül-

döttségében el nem fogad-
tatik II. 8., olfogatik II.

12., Kossuth ellen tüntet-

ni készül II. 16., Telekyt
Parisba küldi II. 176., ki-

végeztetik II. 331.

Baumgarten 272, 321—323.
Bay Antal 143.

Bayer, Görgi táborkari f-
nöke II. 14. 46. 92. 98.

130. 162. 203. 204. 212.

215. 268. 269.

néha. II. 85. 277.

Beboutoif tábornok 11. 227.

266.

Bechthold 149. 151. 168. 1 78.

183 II. 208. 221. 277.

Bécs 37. 38. 99. 10b. ló6.

212. 236. 253. 278.

Bécsi légió 212. 296. II. 146.

Becsi országgylés 148. 157.

201. 212.

Beczman 258. 278.

Beél 11. 297.

Bega II. 160. 179. 194. 226.

282.

Beje II. 53.

Békásy Imre 146.

Beké örn. II. 72.

hogy maradjon állásán JBoke seregparancsnok Er-
203., második miniszte- , délyben II. 44. 94. 161.
riuma 209., a honvédelmi' 302. 312.

bizottmány felállítása el- 1
Békepárt, képviselházi, II.

leu tiltakozik 218., Kos-j 18. 88. 164. 303.

suthtól a külföldi utleve- 1 Békésmegye 76. 151., békési
let megtagadja 221., Jel- 1 nemzetörök 264. 314., ön-

lacic-csal alkudozni tö- 1 kéntesek II. 100.

rekszik Székes-Fehérvá- Béldi Ferencz 72. 166.

ron 22 i. 223. 225. 226., a Belecescu 166. 208.

kormányról s képvisel
ségrl lemond 229., ismét

képvisel 229., Kossuth-
tal párhuzamba állítva

^34., Récaey és Vny mi-

Belgrád 125. 213.

Belíczay Imre 41.

Bella 11. 45.

Bels-Szolnokm.
II. 189.

200. 275.

Bem a bé<;si légiót siratj*

213., a lengyelek tömeges
alakulása ellen 262., Ma-
gyarhonba érkezik 277.,

erdélyi fvezér 301., a
nemzetiségek és vallások

jogegyenlségét s a hon-

véd sebesültek nyugdíja-

zását bízt()sitja 306., Dézs-

nél .Jablonszky ellen 327..

Kolozsvárat elfoglalja

327., innen közbocsánatot

hirdet s a fegyvereket be-

kívánja 329., Bethlenen

332., Naszódot felprédálja

3:^7., Tihuczán II. 8., Gál-

falván 11. 21., Nagy-Sze-

bennél II. 25., Szelíndeken

U. 30. 36., Bécsbl mint

csavargó köröztetik II.

36., Vízaknán II. 38. 40.,

Gál Sándort Háromszékbe
küldi II. 40., .Szászsebesen

II. 42. 49., Szászvároson,

hol ujját ellövik II. 43.

44., Piskinél II. 47. 48.,

Beszterczén s itteni tele-

pitvénye 11.55.56., Borgó-

Szorosban U. 61., Med-
gyesíu II. 68., másod-

osztályú érdemjelt kap II-

77., Nagy-Szebent beveszi

II. 78., Puchnernek rend-

jeleit utána küldi II. 79.,

N.-Szebennek kegyelmet
ád U. 79., a vésztörvény-

székeket bvtiltja II. 79.

80., Czetzet Fenyfalvára
küldi II. 81.. Vöröstorony-

ban II. 8-2., Feketehalmon
II. 83., Brassót meghódol-

tatja II. «3., els osztályú

énlemjelt s altábornagy-

ságot nyer II. 84., az

uralkodóház ellen II. 84..

Tömös-szorosban 11. 84.,

ismét közbocsánatot hir-

det II. 85., gyzelmeiért
hála-istenitiszteletet ren-

del II. 85., Vöröstorony-

ban H. 89., Gy.-Fahérvár

alatt II. 93., ide vezért

kér Debreczeiibl H- 93.,

Vaiszlován U. 119., a
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Bánságba jö II. 119., Vé-

cseyvel összeütközik II.

119., Temesvár alatt II.

131. 139., Fehértemplo-

mon n. 145., terve a Bán-

ság megtisztítására uézve

II. 119. 146., Szlatináii

II. 148., Magyarhonba a

fsereg élére hivatik 11.

149., senkitl sem akar

függeni II. 150., Orsován
Malkovszkyt üldözi II.

152., Ozmán bey eltt II.

15.S., Nagy-Váradon Kos-

suthtal értekezik II. 183.,

innen Kolozsváron át

Dézsre siet II. 188., Jáa-

don II. 197., a székelye-

ket gyávaságért feddi II.

197. 214., a Székelyföldet

ostromállapot alá veti II.

210., a magyar nemzetet

az oroszok ellenében bá-

torítja II. 213., Keményt
a havasok ellen küldi s

innen visszahija II. 217.,

fövezérséggel kináltatík

n. 219., Besztorczén har-

czol II. 220., Brassón

Clam-Gallast visszaveri

II. 238.. Moldvában II.

•24-1— 2l(j., Segesváron II,

259,, N.-Szebent ismét el-

foglalja II. 278., és elve-

szíti II. 278., Janciit tá-

bornoknak kinevezi II.

282., Temesvár alatt csa-

tát vészit II. 284., lugosi

tábora II. 296. 306., Fa-

cséten a déli hadsereg II.

309., Déván az erdélyi se-

sereg II. 3ll. feloszlását

meggátolni törekszik,Kos-

suthnak szemrehányáso-

kat tesz lemondásaért II.

304., kimenekül II. 312.

Bencze Ign. 113.

Bene alezr. II. 55. 160. 161.

261.

Benedek tbnk 150. II. 199.

208. 221. 231. 253. 273.

II. -21?.

Benedek (falu) 276.

Beniczky Lajos Budatiuon

311., Brodnón II. 7., Lo-
sonczon II. 85., Eperjesen

II. 99., az orosz táborban
lí. 279.

Beniczky Ödön 145.

Beniczky Pál 145.

Benígni 166.

Beodra II. 21 3.

Beöthy Ödön 56. 71. 78. 139.

143. 171. 184. 247. 252.

287. 321. 329. II. 6. 43.

245.

Berde Mózsa 144. 295.

Beregszó-patak II. 284.

Berényi János 60.

Berettyó II. 267.

Beréiiv (Somogym.) 193.

Berg tbnk II. 132. 134. 135

272.

Berger várparancsnok 233.

242. 283. 288. 294. 295-

30 4. .ili. 320. II. 47. 100.

104. 205. — V. ö. Arad,

Aradvár.

Bergman 151.

Berlin II. 264.

Heniáth József 78. 143. 284.

Berzenczey László 144. 257.

258. 278. 284.

Bessenyei Károly 144.

Besseny II. 96.

Bessenyö (Erd.) II. 220.

Besze Ján. 143. 288. 311.

Besztercze 222. 320. 332.

338. II. 8. 55. 56. 159.

188. 197. 213. 220. 224.

Besztercze-Bánya U. 19. 29.

Bethlen (falu) 332. II. 223.

Bethlen Gábor 72.

Bethlen Gergely 267. 274.

323.11. 21. 25. 48. 68. 78.

Bethlen Istv. 11. 279.

Bethlen .János Kolozsvárt

44. 108., Te.-ten 146.

Bethlen Olivér II. 245.

Bezdán II. 148.

Bezorédj Istv. 146. 198. 219.

337.

Bezerédi László 1 16.

Bezerédi Miklós II. 38.

Bia :^36.

Bianchi dandárnok II. 199.

221.

Bíanchi-gyalogok II. 48.

Bicske 335. II. 8. 272. — V.
. Tápió-Bícske.

Bigga 216.

Bihari Márton IL 147.

Biharmegye 104. 321.

Bikafalva" 284.

Bilak II. 229.

Bindercs.rn. 323 332.338.
Bíró Antal 145.

Birodalmi gylés Bécsben

I

U8. 157. 201. 212.

Bittó Istv. 145.

Blngoevích 140. 2 17. II. 90

I
Blahó Ant. 274
iBlomberg ezr. 161. 167. 173.
' 216. -221.

'Blum Robort 287.

Bobalícs 155. 167. 220.

Bóbics II. 95. 121. 173. 268.

JJobori Károly II. 23.

jBocskay- huszárok 299. II.

102. 124-

[Bocsor Istv. 146.

Bocza 275.

Boczkü Dániel 143. II. 46.

220. 280.

Boczkó Károly 145.

Bodaikl31.
Bodon Ábr. 143.

Bodrog Keresztúr II. 28.

Bodzaforduló (^falu) 301.

Boér Antal 14:j.

Bogdánháza 273.

Bogdanuvics Vilii). 146.

Bogdán Vincze 146.

Bogsán 291. 324.

Bogyó Sándor 143.

Bohetzel 108. 207. 143.

Bohus 71.

Bója Gergely 146.

Boicza (Szebensz.) II. 238.

Boicza (Zarándm.) II. 138,

Böjt az oroszok ellen II.

155. 171.

Boldizsár Istv. 145.

Bolfn II. 15G.

Bolliák II. 245.

Bonczida 268.

Bónis Samu 14 5. II. 204.

213.

Borbánd II. 90. 166.

Borbély Lajo- 144.

Borgó-Prund II. 9. 61. lOO.

188.



liorgó-Rnsz 11. 61. 197.

Borgó-Tihíi II. 188.

Borgó-ZtjdSZt-ny II. 61.

Boronka 222.

Boros föliadii. 221.

Boros-B<)csá?(l 275.

Borcs-Jenö II. 297. 302. 310.

;í16.

Borotha ó'rn. II. 178.

Borsa 89.

Borsiczky kép. 146.

Borso(lme?ye3l0.
Bórsody Endre 40.

Borzova 324.

Borzsinka Axent 144.

BörvéDV 321. 322.

Bös II. 180.

Böíárkány 11- 176. 177.

Bosznics 149. II. 94.

Botka Imre 145.

Botnár Mih. II. 58.

Botosh 238. 304.

Boyneburg 87.

Bozó örn. II. 57.

Bozsur II. 306.

Brád II. 140. 174.

Brády-esalád II. 272.

Brandcnbiire: porosz minisz-

ter II. 264.

Brandtiier Mátyás II. 154.

Branicska-szoros II. 306.

BraJischMih. 146. 211.

Branviszkó II. 41.

Brassó 108. 187. 305. 338.

II. 32. 38. 82. — 84. 159.

184. 189. 228. 238.

Bratcrnai Sánd. V49.

Bratich Ján. II. 167. .

Breszlern-Stcrnau 213.

Bi eznó-Bánya II. 30.

Brezova 213.

Brodnú II. 7.

Brogyáni Imre 145.

Bruck (miniszter) II. 71.

Bruck (város) 253. II. 274.

Bruckenthal Samu II. 82.

Brunner alczr. 11. 317.

Brüssel II. 105.

Bruselle örn. 11. 257.

Bubna 202. 226. II. 185.

Buccari 47. 77.

Bucsa II. 26 29.

Bucsák-erdö 161-

Bucsesd 11.94. 147. 175.177.

Buda 87. II. 19 2. V. ö. Buda
Pest.

Budai Andr. 14'".

Budai Sándor 143.

Budák II. 61.

Buda-Keszi 336.

Budamér 309.

Budaörs 336.

Buda-Pest 110. 153. 224. II.

5. 11. 14. 16n. 170. 201.

222. 223. 232. 233. V. ö.

Pest.

Buda Sándor 144.

Budatin 311. II. 7. 135.

Budavár vivá^a. II. 130. 140.

134. 13<t. 142. 150. 152.

153. 158.

Í5udisavlievic II. 174. 193.

Bugát Pál 41.

Bukoviczall. 169.

Bukovina II. 8. 54. 61. 100.

132

Bükszád (Erd.) II. 221. 262.

Bukurest 339.

Bulharin II. 11. 27. 38.

BnlyoTszky Gyula 41.

Bneié '>rn. II. 100.

Bunyevácz 182.

Bunyik Józs. 25. 180. 192.

Burgman Kár. 41.

Burich 150. 287.

Busán 57. 182.

Buteanu 272. II. 94. 127.

142. 144. 146. 156.

Buturlin II. 313.

Butyka százados. 301.

Buzgó százados. II. 216.

Buzsák II. 291.

c.

Capesius Guszt. 144.

Cartesiu tribun II. 2 16.

Castiglione ezr. 162. 168.

Cerbu II. 156.

Cerini 87.

Cemez II. 152.

Chavane ezr. II. 119.

Chotek Ottó II. 154-

Chrouleff ezr. II. 231. 234.

235. 236, 247. 253. 299.

Ciupe Vazul II. 58.

Clam-Gallas II. 153. 214.

228. 238. 244. 256. 262.263.

Sz remiéi, Magjaror. forr. Krúnihsja. II S

Cnicatiin I. Knicauin.

Collery ezr. II. 26.

Colloredo tbnk. II. .55. 63.

272.

Conservativok 19. 22.27.29.

31. 241.

Coppet tbk. II. 262.

Cordon miniszter II. 71. 134.

Cordon tbk. 246. II. 2 73.

Crenneville Karolina II. 151.

Coudenhove örn. 11. 55.

Cs.

Csaba (Borsoílm.) II. 246.

Csácza 274. 311. II. 136.

Csajkás kerület 116. 122.

126. 127. 150.11.132. 143.

160. 261.

Csáktornya 193. 209. 259.

287.

Csákvár 334.

Csalai erd 314.

Csallóköz II. 19. 31. 125.

169. 272.

Csanádmegye 123. 151. 155.

171. 201.

Csanády ó'rn. II. 173.

Csány László a közcsendi

választmánybanPesten 41.

házánál értekezlet 54. a

drávai táborban 80. kép-

visel 146. a házat Teleki

visszalépésérl tudósitja,

mint kormánybiztos 201.

Görgei táborában kor-

mánybiztos 308. Pestrl a

kormányt költözteti II. 5.

ugyanitt haditanácsban II.

6. kormánybiztos Erdély-

ben II. 43. az oláliokat és

szászokat keményen fe-

nyegeti II. G7. Bem ke-

gyelmi lépéseinek ellenáll

II. 80. a szászokat ostrom-

állapot alá veti II. 86.

Erdélyt közigazgatásilag

szervezi, a lottójátékot el-

törli II. 86. a bujdosókat

hazatérésre inti II. 89. a

szász nemzet vagyonát le-

foglalja II. 96. közigazga-

tási ujabb intézkedései 11^

101. békebiróságokat ál.

22
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lot II. 101. a vetetlen

szántóföldekrl intézkedik

II 117. ü nöhüuvédeket

visszautasitja II. 118. küz-

lekedési miniszter II. 136.

Görgei táborában követ-

ségben II. -200. 203. Bem
fvezérsége érvényét ta-

gadja II. 292. Görgivel

Kossuth lemodatísára szö-

vetkezik II. 2'j5. a minisz-

terségrl lomond II. 295.

Világosnál menekülésre

int II. 303.

Cáányi János 286.

Csapó Vilmos 241.

Császár Feroncz II. 182.

Császár huszárok II. 95.

Császár Zsigmondué 26(5.

Csatád II. 283.

Csáth (Borsódra.) II. 256.

Csácza 274. 311.11. 136.

Csausz 41.

Csege II. 255.

Csehi Zsigmond 145.

Cseke II. 121.

Csem II. 128. 221.

Cseodaotf II. 177. 199.

•210. -232. 242. 246. 249.

•256.

Csepelsziget II. 151.

Csepin -290. 322.

Cseprogh -200, ^257.

Cserraolyi Laj. 298.

Csernátony Laj. 144.

Csernuvics Péter 72. 74. 92.

96. 113. 12;j. 125. 132.

133. 155.

Csertán Sándor 146.

Csiky Sándor 142.

Csikszék 258. 279. 284.

Csik-Szentmárton 11. 263.

Csik-Szereda II. 193. 214.

219. 221. 262.

Csolokos Dénes 144.

Csombord 272. II. 15.

Csongrádraogye 123. 151.

155. 171. II. 52.

Csongrádváros II. 257. 283.

Csorich II. 13. 17. 22. 26.

29. 62. 64. 87. 97. 186.

187. 206. 200. 248. 321.

Csorna II. 17G.

Csötörtökholyll. 31.

Csúcsa 301. 307. 321 322.
II. 314.

Csuha alezr. 251. 301.

Csuacsies 77.

Csupor Gábor 145.

Csurog 210. 251. II. 136.

143. 172.

Csutak Kálm. 7^. II. 67. 94.

Cz.

Czegléd 220. II. 30. 75. 76.

Czéh-szabályzat 117.

Czerova 305.

Czetz 29u. 291. 322. 323. II.

25. 30. 3S. 38. 43. 17. 48.

08. SÍ. 83.

Czibakháza II. 35. 57. 74.

75. 111.

Czitfer 31«.

Czinkota II. 102.

Czintula II. 85. 122. 143.

193.

Cziráky ,Jáu. 57.

Cziráky Józs. II. 154.

Czonczó-patak II. 128. -208.

222. 308.

Czui'zor II. 12.

D.

Daco-Románia 224. II. 58.

Dada i v.Duda) százados 320.

Dalniáczia i8. i9. 115 118.

141. V. '<). Horvátország.

Damaszkiu II. 188. 220. 224.

228. -23^. 243.

Damjanics 144. 150. 251.

286. 311. 315. II. 6. 8.21.

57. 74. 75. 70. 77. 76. 95.

üO. 97. loO. 124. 121. 128.

133. 282. 255. 313.

Dániel Pál kép. 146.

Dániel a muszka táborban

II. 135. 228.

Darvas Ant. 142.

Daun II. 69.

Doák Forencz 44. 47. 56. 59.

63. 68. 70. 140. 172. 184.

190. 190. 198. 219. 333.

334. 337. II. 8.

Doáki (falu) II. 186.

Deáki Sámuel 146.

Dobelliacsa 188.

Debreczeu 230. 284. 301. II.

5. 11. 14. 15. 73. 77. 81.

138. 151. 162. 166. 19y.
210. 249. 250. '265. 267.
320.

Debreczeni uorazetrök 263.
289. 301.

Décaey László 144.

Dédács n. 47.

Dédes 131.

Dedinszky József I4.i. .í:34.

Dédrád II. 239.

Dedrd II. 214.

Dógeufeld Imr. 72.

Degre 41. 5i.

Dembiubki II. 10. "23. 35. 37.

45. 51. 55. 57. 62. 64. 69.

70. 72. 73. 75. 125. 149.

182. 183. -204. 219. 23 r.

254. 261. 289. 273. 277.

279. 283. 2b4. -290. .307.

Demény Józs. 146.

Demeter Józs. 145.

Deméthe lí. 182.

Derra örn. II. 55. 125. 226.
Dersehatta ezr. II. 178.
Deschau Achil 271.
Doskó Athanáz 148.

Despot-Szontivány II. 90.
Dessewtfy Ariszt. II. li. 45.

55. 63. 190. 237. 267. 277.
285. 307. 315. 331.

Dessowffy Emil 19.

Dessewtty a muszka tábor-

bau II. 135.

Doszk II. 53. 85. 277.

Doutsch-Hasiau 303.

Deym tbk. 309. II. 40. 53.

63. 6i.

Dozasso Ferencz II. 154.

Dézs 185. 200. 283. 29J. II.

188. 214. 318.

Déva II. 38. 44. 48. 156.

174. 301. 311.

Dévavár II. 103. 306
Dévény II. 224.

Dévény-Újfalu 294.

De- Witte örn. 163.

Dianicsné 266.

Dicsö-Szeutmártou II. 21.

Dietricli II. 225.

Diktátorság 131. II. 219.239.

293.

Dód II. 86.
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Dióf-Györ II. 246.

Diósi Márton II. 252.

Dii'iszog (l'oz.souyui.) II. 180.

DipoM II. 95. 121. 128.

Dobay Hugó 145.

Dobay József 2'Jó. 322. 11.

100. 188. 214. 256. 261.

262. 3U.
Dobokamegye II. 189.

Dobolyi Kár. 146.

Dobozy látv. 273.

Dobozy Laj. 285.

Dobozy Mihály 143.

Dobra 265. II. 127. 144. 146.

3uy.

Dobra 1 János II. 58.

Dobricza 315.

Döbríi II. 62.

Domokos (falu) 283.

Douáth 258.

Donmiguelek 125. 151. l60.

247. 297.

Dormánd II. 76.

Dorosma II. 261.
Döry Frigyes 146.

Dorsclmer 258. 278. 284. II.

2Ö3.

Drahócz 337.

Dragoss 143. II. 127. 142.

144. 146.

Drakulics 122. 150. 182.

Draskovii II. 174.

Dráva folyó 156. 190. 193.

199. 300.

Dreihanii alezr. 126. 132. II.

121.

Dreispitz II. 290.

Drevenyák Ferencz II. 135.

Dualszky Igu. 146. '

Diika II. 227.

Dukla. 255 U. 159.

Duua 274. 308. II. 7. 31. 83.

103. 122. 124. 126. 128.

144. 148. 153. 159. 163.

174. 181. 209. 22i. 229.

230. 322.

Duua-Almás II. 2 12. 221.

272. 322.

Dima-Fóldvár 235.

Dana-Szegh II. 148.

Dupa-Piatra II. 156.

Duschek 244. 136. 164. U.
170. 251. 304.

Dyk tbk. II. 184. 258. 301.

E. I

Kckstoiii Rud. 145.

Ecska 150. 172. 183. 305.

Édor 78. 150. 160. 21G. II.

23. 51.

Egor (folyó) II. 65.

Eger (város) II. 62. 91. 320.

Eger-Farmos II. 64. 65.

Egor-Lövö II. 64. 65.

Egloffstein 280.

Egressy Gáb. 39. 41. II. 99.

Egrossy Sam. 40.

Egri János 146.

Egyed fó'hadn. II. 244.

Egyházak, g. n. egyes. 77.

Í80 II. 250. kathol. II.

178. prot. 77. 130.

Eislor alozr. II. 119. 244.

262.

Eitl Frigyes 144.

Ekomozö II. 68.

Eldödi György II. 248.

Elek Mih. 1 45.

Elek százados 286.

Elemér (falu) 199.

Elemi oktatás 159.

Emmerling 41.

Emöd II. 246.

Emödy Dán. 41. 117.

Encso II. 148.

Engelhardt. II. 3S. 40. 83.

r84. 214. 223.

Eötvös József 41. 47. 58. 68.

70.79. 102. 112. 133. 140
143. 158. 159. 209.

Eperjes (Pozsonymegye) II.

45.

Eperjes (Sárosm.) 254. 306

309. II. 40. 42. 45. 99

159. 190. 231. 320.

Ercsey Zsigra. 143.

Érdomjelek, magyar, II. 66

77. Í69.

Erdödy Jáu. 72. 110.

Erdödy Sánd. 209.

Erdö-Szada 282.

Erdó'vidék 332.

Eresztevény II. 221.

Ernesztháza 160.

Ernöezred 250. 319.

Ers Lajos 1 45.

Érsek-Ujvár II. 31. 45. 257

Erzsébetváros II. 37.

Este-gyalogok 113.125. 247.

II. 53.

Esti Lapok II. 87. 88. 113.

137. 154.

Eszék 101. 179. 247. 289.

292. II. 35. 54. 126. 14 4.

Esztergora II. 31. 103. 123.

162.

Eszterházy Antónia IL 154.

Eszterházy-CreuevíUe Karo-

lina II. 154.

Eszterházy Mihály 225.

Eszterházy örn. 149.

Eszterházv Pál (hadfi) 11.

45. 221*.

Eszterházv Pál (miniszter)

42. 47." 76. 102. 129. 16 4.

196.

Eszterházy Rozina II. 154.

Eszterházy Sándor IL 24. 7-0.

Ezeres (falu) 292.

F.

Fábiáx Dani 144.

Fábián Gáb. 142.

Fabiuyi Frigyes 144. 211.

Fábrilst. 145.

Fak 252.

Facset IL 306. 309.

Falk Károly 144.

Farad IL 176.

Farkasasztí 282.

Farkasd IL 180. 187.

Farkas János 54.

Farkas Károly 143.

Farkas László 266.

Farkas Lajos 145.

Farkas Löriucz 146.

Farkas Pál 143.

Fohéregyháza 259. II. 259

Fehér János 143.

Fehér Lajos 144.

Fehér Márton 143.

Fehérmegye II. 117.

Fehértemplom 122. 132. 158.

167. 173. 187. 208. 220.

230. 259. IL 21. 22. 145.

148.

Fehérváry cs. tbk. 172.

Feketehalom IL 83.

Feketehegy 2 48. IL 24. 27.

225.

Fekete Lajos 145.

99*
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Fekete Lörincz 146.

Fíket(-Í>y -209. 214. 238.

Félepyháza II. 237. 256. 257.

273.

Felek 327.

Feleki Miki. II. 177.

Felenvetl II. so.

Felso-Bánya 282.

Felsö-Olctfár 11. 46.

Felsö-Rákoí^ 312.

Felsö-Szeli II. 1S6.

Felsö-Szöcs 283.

Felsótábla (frendek) 19.

22. 38. 43. 55. 57. 63. 1S9.

159. 238. 243. 267. 306.

11.81.

FeL^Ó-Tömüs II. 184.

Fftlsö-Zsolcza II. 246.

Felvincz 291.

Fénszaru II. 236.

Fenytalva II. 81.

Ferdinánd király 18. 21. 26.

41. 48. 54. 57. 58. 61. 66.

77. 83. 84. 85. 120. 99.

102. 107.111. 119. 127.—
129. 133. 137. 147. 154.

161. 163. 166. 169. 174.

183. 189. 194. 200. 217.

219. 221. 222. 231. 237.

245. 257. 262. 264. 285.

291. 302. II. 97.

Ferdinándy Bertalan 142.

Ferencz-csatorna II. 85. 94.

172. 175. 216.

Ferencz-József 67. 157. 302.

306. 308. 328. II. 12. 64.

59. 71. 83. 101. 102, 105.

-117. 123. 127. 131. 145.

149, 153. 159. 165. 109.

195. 221. 226. 299. 317.

319. 320.

Ferencz-Károly föhg'. 61, 67.

129. 132. 157. 302. II.

132.

Ferenczy hadn. 89.

Fertö-Szentmiklós 313.

Festetics Géza 143.

Festetics prof II. 16.

Festetics Miklós 145.

Féss (lyörery 1 16.

Fiáth István 1-43.

Fiáth Porap. lo6. 168.

Fiodler 306. 30Vt. II. 28. 45.

Fiquelmont 157.

Fischament 276.

Fischer (hnnvédi II. 50.

Fischer István 156.

Fiume 47. 94. 101. U. 71.

Flór Eerencz 41.

Flórián 2o8.

Fojrarassy Mili. 57.

Fogaras-vár II. 223. 256.

Fökomiáuvszék (erdélyi) 68.

130. 281.11. 6.

Földvár (MagA-arbon) 78.

151. 168. 252. 301. U.
225.

Földvár (Naszód mellett) 11.

1S9.

Földvár (Székelyföld) 301.

II. 214.

Földváry Károly 285. II. 95.

100.

Földváry Sándor II. 72, 94.

95. 98.

Fontanol-szoros II. 216.

Forgách Aug. II. 154.

Forgácb Sándor II. l54.

Forgct II. 53. 85. 104.

Frendek 1. Felstábla.

Forró (Abaujm.) 330. 11.191.

Forró alezr. II. 163. 179.

Forró (A. Fehérm.) 275.

Fosztó Foroncz. 142.

Fosztó Károly II. 15.

Fötörvényszékek II.161.182.

Foule lói.

Francsek Ján. 145.

Franczfeld II. 5. 8.

Francziaország. 30. 163. II,

110. 114. 198.239.

Franczisci II. 123.

Fraugopán huszárok 299.

Frankfurt 94. 152. 157. 158,

165. 174. II. 113.

Frányova 252.

Freidenreicli 286.

Freidorfll. 134. 150.

Freund Fer. 143.

Friedau 287.

Frideczky Laj. 145.

Friedenfels Öd. 146. 211.

Frischeisen 311. II. 20.

Frits százdsil. 191.

FroloflF tbk. II. 302.

Frummor alezr. II. 317.

Fu.id Fffendi II. 32. 79.

Fübis 271.

Függetlenség és dethroni-

satio II. 97. 105.— 117.

164.

Futak 186. II. 57. 174.

Futár, hirlap, II. 137.

Füzes-Abony II. 63.

Fzi íohadn! II. 220.

G
Gablencz II. 11.

Gábor Áron 295.301.11. 20^..

Gabrioii János II. 182.

Gábriel Istv. 142.

Gaj Lajos 50.

Galánli Ján. II. 182.

Galacz II. 229.

Gál Dániel 144.

Gálfalva II. 21. 260.

Galgócz II. 173. 180.

Gaiiczia 106. 233. 255. 261.

262. 284. 311. lí. 11. 81.

82. 125. 130. 135. 151.

159. 177. 182. 195. 320,

Gál János 145.

Gál László 272. II. 72. 85.

94. 104. 172. 254. 285.

Gál Miklós 31 1. n. IG. 28.

46. 75. 261.

Gálszécs II. 7.

Garád II. 256.

Garam IL 27. 29. 31. 121.

123.

Gáspár Andr. 2 ti. 259. 2^7-

300. II. 92. 96. 121. 123.

Gáta 303.

Gaura 283.

Gazda,sági egyesület , ma-
gyar, 307.

Gazetta, újság, 167.

Gedeon Ján. 146.

Gedeon László 310.

Gedeon osztr, tbk 283. 331.

II. 37.

Gellén József II. 182.

Gellérthegy II. l41. 142.

Gemeindc-Ausschuss, Bécs
ben 58.

Gencsylia.
Geramb II. 19.

Gerend-Keresztur 275.

Gergely örn. 312.

Geringer II. 169.

Gerliczi Henr. 110.

I

I



341

Crosztely II. 262.

Ooysau százds II. 143.

Gilloiischmidt tbk II. 2G5.

Gioberti 325.

Ghyczy KAIm.ln 14 i. 209"

219. 230.

GlHser altb. II. 46.

Glatz 143.

Glavina 146.

Glózer 145.

Gó'ding II. 139.

Gödöll II. 9G. 97. 9S. 227.

Gombás, houvéd, II. 50.

Gombás patak II. lO't. 227.

230.

Gombócz föhadu. 268.

Gombos László 2')8.

Gömöri nemzetrök II. 62.

Göncz 330. II. 45.

Gorcsakqff II. 219.

Görgi Ármin II. 120. 125.

133. 135. 211. 224. 227.

230.

Görgei Arthur Szolgálatba

lépéso s els dolgai 127.

képvisel U3. Zichyt fel-

akasztatja 227. 234. csa-

patvezér 234. Táczon 235.

Ozorán 2 íl. a fsereghez
küldetik 250. itt a támadó
liad ellen érvel 265.Sehwe-
chaton 27G. hadvezér 280.

hadszervezöi mködése
281. 317. Windisch-Gratz
nov. 12. fölhívását vissza-

veti 296. eljárása a kóbor
tisztek irányában 299.

ProUnkirchennél 303. a
trónváltozás ellen 308.

Griochenannál 308. Gyr-
be húzódik 31(j. 317. els
izetlenkedísei a kormány-
nyal 317. Kossuthot dik-

tátorsággal kinálja 318.

Mosonynál 320. Gyrbl
Pest felé vonul 329. 3 iO.

a móori harcz alatt 335*

Kussutb ellen bosszús 33G.

338. lemondással fenyege-

tdzik 338. II. S.Vácz felé

rendeltetik II. 6. Hamzsa-
begen II. 7. váczi kiáltvá-

nyaiban a honv. bizott-

mány ellen pártot üt II. 9.

a bányavárosok fölé indul

II. 13. Verobélyon II. 16.

Selmoczon II. 18. Öchlick

háta mögé rendeltetik II.

18. Körmöczn II. 20.

Hodricson II. 26. Beszter-

czobányára elhúzódik II.

29. Windisch-Gratz titkos

követével találkuzikll. 3.5.

Guyont Branyi.zkóra kül-

di II. 10. Öchlickot Kas-

sáról elszalasztja 11. 45.

Dembinskinek alárendel-

tetik II. 51. Szénen II.

53. Dembinskivel Miskol-

czon összepöröl. II. 55.

Kápolnán II. 62. Dembins-
kivel elégedetlen II. 56.

65. neki nem engedelmes-

kedik Poroszlón II. '56.

67. 70. Dembinskit elfo-

gatja II. 70. Kossuthtal

kibékül II. 73. felsöma-

gyarországi fparancsnok
II. 75. Debreczenben rend-

jelosztáson II. 77. Vetter

irányában gyanakodó és

durczás II. 76. Beniczkyt

Losonczra küldi II. 87 vi-

szonya a békepárttal II.

88. 165. ideigl. fvezér II.

91. Gáspárt Hatvan ellen

küldi II. 92. T. Bicskén

II. 95. Isa Szegben II. 96.

gödölli tanácskozmány-
nál II. 97. Kossuthot tá-

bori tartózkodása alatt

nevetségessé teszi. II. 98

a függetlenségi határozat

ellen kifakad II. 115. 116.

Léván. II. 121. Komáro-
mot fölmenti IL 127. 128.

innen miért nem nyomul
Bécs felé? IL 129^ 130

lehet-e ezért árulónak

Ítélni? II.' 162. hadügy-

miniszter és fvezér II.

133. 137. ápr. 1 l-et meg-
buktatni igyekszik 11.

130. 133. 164. 105. Vet-

tertalvidíki parancsnokká
teszi II. 133. Budavár alatt

II. 139. 143. 152. 153.158.

161—163.181. az L oszt.

érdemjelt és az altábor-

nagyságot visszautasítja

II.l59.bebreczi!nben mint

miniszter 11. 162. a Pestre

költözésért boszanKodiklI.

166.azon felhívásnak, hogy

viszontorlatból néhány osz-

trák tisztet lövessen fbe,

nem enged II. 171 Pt3r-

celt letéteti. II. 178. vág-

vonali hadjárata II. 181.

az 118. törvények alapján

békülni akar Ausztriával

IL 181. Pereden IL l85.

Asbothot és Knezicset el-

távolítja II. 188. a kor-

mányt rá birja, hogy min-

den er ae osztrákok ellen

fordittassék IL 194. ápril

14-et minisztertanácsban

megtámadja II. 194,a kor-

mány székhelyéül koma-

romot ajánlja 11.19 l.Gyr-

Len II. 199. Kossuthot N.

Váradra küldi, pénzkül-

désre kéri IL 200. 201.

délvidékre rendeltetik II.

200. Kossuthnak irja^

hogy Haynaut komarom-

nál akarja megverni II.

202. megígéri hogy lehú-

zódik II. 203. a fvezér-

ségböl letétetik IL 20 i.

Komárom alatt sebet kap

II. 208. a hadsereg által

vezérnek kívántatik II.

211. ilyenül a kormány

által is elismertetik 11.213.

rábírja a sereget, hogy

Komáromnál még egy csa-

tát vívjon IL 215. 217,

tisztei eltt Kossuthal va-

ló feszültségét fölfedi IL

217. Komáromból kiindul

II. 223. Váczon Paske-

vicscsel ütközik II. 227.

— 230. Rüdigernek írja,

hogy alkudozni a k or-

mány dolga II. 234. az

oroszok áítal fegyverleté-

telre szólíttatik n. 225.

Paskevícsnek izani, hogy

Magyarország a czár alá

rterni hajlandó II. 235. az
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oroKZ tisztekkel pit^zto-

lyokat cserél. 23 C. & köz-

vélemény által Kosíuth fe-

libe emeltetik 11. 240, '248.

Paskevicstöl az 184 8. al-

kotmány garantirozását kí-

vánja II. 2J1, Miskolcz
alatt harczol II. 2 46. a hás
által fvezérnek kivánt«-

tik II. 247. a Hernádnál
idzik II. 262. 256.Toka.i-

nál átkel a Tiszán II. -Ibb.

megvet bánásmódja vize-

mére iránt II. 264. Nagy
Sándort Debreczenbe küldi

II. 265—271 sürpeti,liogy

a trónt fel kell ajánlani a

czárnak II. 279. 291.

Nagy Sándort Schlick el-

len Sághra küldi II. 29 0.

Aradon minisztertanács-

ban II. 292. 295 itt ki-

mondja, hogy a háborút

be kell végezni II. 293.

Ferencz-József elismeré-

sét sürgeti II. 293. diktá-

toreági hajlamaiért kérd-
re vonatik II. 293,Kossuth

által a fliatalommal meg-
kináltatik II. 293. a te-

mesvári veszteségrl érte-

sül II. 294. Kossuthot le-

mondásra szólitja II. 295.

az oroszokkal alkudozni

hatalmat nyer II. 295. dik-

tátor II, 295. Küdigcrnek
megirja, hogy föltétlenül

hódol II. 296. ezen tervét

a haditanács elibe terjeszti

II. 297. indokai a fegyver-

letételben II. 297. 298.

miért nem hódolt az osz-

trákok eltt ? II.299.Vilá-

gosnál 11.303—304.jyí. Vá-
radon Paskevics «lött II.

:;(i7. Vécseyt II. 309.

Damjanicsot II. 313JKlap-
kát II. 315. 319. az erdé-

lyi seredet II. 318. jxéldá-

ja követésére szólitja,

a Fölségtl kegyelmet II.

319. Paskevicstó'l aranya-
kat II. 320. kap s btleb-
beztetik.

Görgény II. 243.

Görög n. e. vallásúak 77. II.

250.

Görömböly IJ. 242. 246.

Gorove Ist. 146.

Gosjiodincze 179. II. 98.

Gosz Károly 145.

Go^ztonyi .Józs. 144.

Götz tbk. 311. II. 7. 20. 29.

45. 52. 62. 100.

Gozmán 143.

Gózon alezr. II. 247.

Gózon Imre 144.

Grab (falu) 305. II. 177.

Gr.-ibácz II. 283.

Grabbe II. 159. 184. 189.

224. 249. 252. 2S2.

Gradiskai határrök 290.

Graenzenstein Guszt. 208.

GrJifl Józs. 41.

Grammont 193. 334. II. 174.

Gninátosok 237. II. 244.

Grant II. 39.

Griechenau 308.

Grois 293.

Gross Ferencz 40.

Grotenhielm II. 159. 183-

188. 197. 220. 224. 228.

230.243. 244. 263. 305.

308. 314. 318.

Grozesd II. 244.

GruberlI. 38. 170.

Gubkin rn. II. 199.

Guizot289.
Giuavoj 272.

Guttall. 45. 178. 187.

Guyon 276. 280. 3lS. II. 13.

17. 19. 22. 26. 29. 39. 40.

54. 63. (i4. 76.77.83. 121.

141. 193. 196. 225. 233.

242. 243. 261. 274. 276.

285. 294. 309. 311. 312.

Gverillák 315. II. 82.

Gy.
Gyála II. 89.

Gyalmár II. 191.

Gyalóka 250.

Gyalu 292. 295. II. 216.

Gyapjú (falu) II. 279,

Gyene Kár, 283.

Gyergyay Fer. 144. II. 182.

Gyergyó-szék 284.

Gyertyámosj havas II. 179

Gyika Jen 146.

Gyógy II. 86.

Gyökeres 283.

Gyöngyös II. 11. 62. 75. 76

191. 231. 237.

Gyr 127. 277. 321. 329, IJ

129. 149. 151. 157. 162
199. 206. 308.

Gyrti Sánd. 144.

Gyula II. 308.

Gyula-Fehérvár 237. 263
272. II. 312. 320, rség.
II. 90, kiront II. 94. 220.

zárlata és ostroma II. 90.

93. 161. 192. fölmeutetik
11.262. 301.

Gyulay Fer. 150. II. 308.

'l36

Gyulay Laj. 144.

Gyurgyevó II. 243.

Gvurics 173.

Gyiirky Pál 56.

Gyurkovits Máté 40.

Gyurman 116,

H.
Hadház II. 210.

Hadiftauoda309.
Hadik II. 6. 50. 53, 82.

Hadparancr^nokság, n. sze-

benics. k. 130. 327. 338.

II. 13.

Hadz^ics Lázár 144. 156.

Háj (falu) II. 20.

Hajdu-Bösznnény II. 137.

142.

Haidu-Kcrület 46, 292, 321.

ÍI. 16.

Hajnik Pál 40, 41. 145. II.

275.

Hajós József 145.

Halasy Ede 144,

Halász Bódi 145.245.11.182.

Halász Géza 41.

Hallavanya ezr, II. 169.

Haller Ferencz 72. 258.

Haller Lajos 144.

Haller Sándor 143.

Halmágy 272. II. 156. 172.

Ilalmaj Íl. 76.

Hám János 133. 270. II.

154.
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Hammersdoif II. 25.

Hammerstein 165.

Hamzsabeg II. 7.

Harmadik z. a. 311. II. 5.

22. 95. 100.

Harminczharmadik z. a. 11. 4.

Harmiiicznegyedik z. a. 11.

37.

Háromszék 258. 295. 299.

801.308. .327. 331. II. 40.

Harsány (Borsodm.) II. 191.
24-!. 24Ö.

Hartlieb 193. II. 169.

Hasford II. 193. 260. 262.

278. 317.

Hátszeg 247. 275. II. 119.

316.

Hatzel Márton 144.

Hatban II. 76. 92. 191. 227.

281 . 237.

Hatvanegyedik z. a. II.

324.

Hatvanv II. 94. '127. 144.

146. 'l.6.

Hauk Laj. 277.

Hankf 143.

Hanlik 52. 72. 113. 270.

Haiiser Ern 145.

Haiislab tbk. II. 277.

Haydte 1. Heydte
Haynaii II. 135. 157. 16."..

1^69. 170. 195. J')9. 206.

208. 219. 221. 222. 224.

230. 232. 233. 253. 255.

257. 261. 272. 273. 277.

284. 287. 288. 300. 313.

320—323. 328.

Házmán 143.

Havas József 146. ÍI. 12.

Heckscher 166.

Hecse II. 199.

Hegeds Imre 143.

Hegyes (falu) II. 24. 225.

Hegyesi II. 12.

Hegvfalu 250.

Heilprin II. 252.

Heinz fódn. II. 214.

Hengel 40.

Henningsen II. 331.

Hentzi II. 126. 139. 141.

147. 1.^0.— 152. 158.

Herkal II. 128. 208. 221.

272. 328.

Herkalovics II. 66. 68.

Hermány 305. 332. II. 40.

238.

Hermann Gáspár 146.

Hernád 309. 330. II. 42. 45.

247. 25á. 256.

Hertelendy Ign. 57.

Ilertelendy (hadfi.) II. 27.

Hertelendy Miksa 146.

Herzinper II. 121. 180. 185.
l'-e. 221. 285.

Herzmanovszki II. 28.

Hetény II. 256.

Héthárs II. 185.

Hétszemélyes tábla II. 162.
182.

Hettyei István 146.

Hettyei Vincze 146.
Hétur II. 244.

Hezeres II. 306.

Heydte 284. 299. 301. 305.
308. II. 47.

Hevesmegye 310.

Hevesi Bért. 143.

Hidas-Némethi II. 45.
Hidvég (Erd.) 299. 301. 327.

331.

Hirlapkezelési szabályzat
135.

Hirsa II. 244.

Hitelintézet 43.

Hüd-Mez6-Vásárhely 189. II.

274.

Hodony II. 284.

Hodrícs II. 26.

Hodzsa 88. 210.
Hullán Ern II. 90.
Hollán Hugó II. 174.

Holtsche 226.

Holztrau 287.

Homoród II. 256.

Hontmegye 311.
Honvéd, napilap, 284. II. 39.

113. U7.
Honvédelmi bizottniánv 218.

243. 246. 249. 250'. 254.
•2S6. 287. 297. 301. 307.
317. 322. 324. 333. 335.
337. 338. II. 22. 32. 68.

111.

Honvédsereg 100. 16.^. 170.
•201. 256. 297. 200. 321.

326.11.51. 280.286—290.
306. 307. 309—311.

Hórák 263. 266. II. 90.

Horjiács 251.

Horgos II. 55. 85. II. 274.

Hormuczako II. 58.

Horogi Sám. 146.

Hort II. 92.

Horváth Boldizsár 146. II.

182.

Horváth Dán. 143.

Horváth ezr. 324.

Horváth Ferencz 145. II.

182.

Horváth, hadfi, (honvéd) II.

123. 173.

Horváth, hadfi, (osztrák) II.

160. 193. 225.

Horváth István 143.

Horváth János 72.

Horváth Mihály 133. 145.

270. 136. 147. 170. l7l.

178. 204.

Horváth Miklós II. 48.

Horváth Ödön l45.

Horváth Péter 146.

Horvátország 19. 25. 42. 49.

56. 59. 79. 84—86. 89.

93. 111. 113. 117. 119.

123. 141. 147. 1G4. 179.

lo4. 190. 201. 209. 242.

II. 71. 128. 253. V. ö. Tar-

tományi gylés. Jellacié.

Hosszuaszó 275.

Hosszuszó 271. 289.

Hoviger II. 291.

Hrabovszky tábornok 85.

89. 93. 120. 122. 124.

126. 132. 133. 140. 153.

n. 12.

Hrabovszky alezr. II. 4 í.

Hrabovszky száz. II. 53. 55.

Hradek 214.

Hradísch 88. II. 139.

Hunfalvy Pál 145. II. 18.

239.

Hunkár Aut. 72.

Hunkócz 306.

Hunyadmegye II. 94.

HuDvadvcsapat 231.290.298.

322. 334. II. 118. 186.

Hunyady Júlia II. 154.

Húrban 88. 141.. 210. 213.

311. II. 20. 62.

Huszágh Dáu. 146.

Huszka Ján 144.

Huszonharmadik z. a. 319.
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Huszonkilencz'^Jii; z. a. 11.

152.

HuszonnyulczíKlik /.. ;i. II.

Huta II. .il.

I.

Ibrahim bog 11. •-'45.

Iglö II. 31. 3'd.

Igmánily II. 53. S'J.

Ihász II. 90. 2;iS.

Ihászi, puszta, II. 195.

Ilkey 1).

Illancsa 251.

Illési JÓZ.S. 144.

Illyeíalvu II. 244.

Imely íohadn. 30.'.

Inirédy 144.

luczc üríi. lí. 2 20.

Inczédy II. (58. 22 . 230
Inkey oru. II. 158.

InnsbriR-k 102. !07.

161.

Ipoly II. 101.

Ipoly-Ságb II. Ki.

Irányi ,0. 142. 145.

310. II. G5.

Iriuyi Bárt. II. 104.

Irinyi Júzs. 38. 40. 143.

II. 239.

Irsa II. 30.

Isakuvics 77.

Isakow II. 315. 3 Ív).

Isa-Szegh II. 90.

István nádur i8. 22. 38
55. 58. 72. 74. 77. 80.

89. 93. 96. 1j3. 128.

137. 155. 150. 161.

195. 198. 201. 214.

Istvánfi'Jld 173.

Izmay 232.

Ivánka Imre 226. '268.

Iráuka Zsigmond 144.

Ivin tbk. lí. 259.

Jáad II. 61. 197.

Jablüucza 2S2. II. 215.

Jablonowsky Ii. 23. 29. 33.

46. 52. 101. 121. 221. 261.
272. 273.277.

Jablunka 311.

157.

254.

154.

. 42.

86.

130.

186.

Jablonsky 1.S5. 3i7. 332.

Jakobi Jáu. lii.

•Jakovics Józs. 145.

Jakubik Ant. 141.

.Iám 20S. 220.

.Jancu 266. 274. -.^91. 307.
II. 90. 127. 142. 144. 156.

166. 175. 177. 179. 216.

281.

Janik 221. 272.

Jankó :M. Briu II. 154.

Jankovics Gyula 72.

Janküvics Lá»zl(> 72.

Jankovics (Eszékouj 179.

János tohg. 121. 129. 133.

1í;6. 156. 164. 166.

Jára lí. 19.

Járok 162. 179. 182.

Jarkovácz. 160. 315. II. 134.

144.

Jaroslav 214.

Járosy II. 261.

Jász-Berény II. 67. 7G. 237.

Jászkuuok 46. 163. 171.310
Jekelfalu.sy Emil 145.

Jekolfalusy Vincze 133.

JelicsII. 120.

Jellacic 48. 66. 72, 77. 79.

SÍ. 90. 93. 100. 101. 106.
li'7. 112. 113. 116. 120.

125. 128. 134. 141. 142.

153. 156. 164. 182. 183.

190. Magyarországba be-

tör 193. 201. 214. 225.

232, 239. 253. 276. 302.
308. 316. 320. 334. U. 75
76. 95. 06. 102. 103. 121.

124. Pestrl délre indul
II. 126. 140. 113. 144.

148. 160. 161. 172.174.
192. 215. 253.

Jcndrassik 115.

Jessaulotí'. II. 209. 213.

Jeszeuák 7-j. 247.

Joanneszkó 1 t4.

Joannovics Csicsa 84. 116.

122. 168. 312.

Joannovics Mihály 216.

.Jókai 38. U. II. 49. 88.

Jónak 162.

Jordán örn. II. 318.

Jósika Miklós 225. II. 49.

Józsika Samu 6ii.

Jozipovich látv. lOG.

1 József nád.>r 18. 63.

Jovich, délen, 78. 126. 179.

Jovich, Erdélyben, 185.

Juhász, század. 324.

Jura György 89.

Jurfea .ián. 89.

Justh György 146.

Justii József' 71.

Justh Manc) 41.

Kabos 71.

Kacs 1. Káty
Kacskovics 40. 145.

Kakasfalva II. 36.

Kál II. 62.

Kalauz Pál 146.

Kalchberg 283.

Kalján 11. 30(i.

Kallianv 293. 11. 21. 79.

83.

Kálnoky Dénes 258.

Kálmdíy fciliadn. 170.

Kálnoky órn. lí. 229.

Kálóczy Laj. 143.

Kalotaszeg 285.

Kameuicz 124. 126. II. 90.

125. 160. 169.

Kauczellária, erdélyi, 128.

magyarhoni 69.

Kandó Kálm. 146.

Kapuyik-Bánya 282.

Kápolna 11. 62. 191. 237.

Kápolna (Erd.) 327.

Kaposvár II. 16.

Kapy Ede 145.

Karácsonyi Ant. 146.

Karácsonyi Istv. 160.

Karácsonyi .Jáu. 143.

Karácsonyi László. 71.

Karagyorgyevics 125.

Karáusebes II. 119. 205.307.
309. 315.

Karas, folyó, 187. 230. 300 .

Kárász Benj. 72.

Karger 251. II. 10.

Karger, osztrák, II. 74.

Karika Jáu. 144.

Karlovicz 74. 96. 112. 121.

126. 247. II. 104. 125.

226.

Karlovits tbk. lí. 319.

Karner 133.
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Károly-Albert 103. II. j.
Károly-Ferdiuáml - j^yalogok

305.

Károlyi alozr. II. 14). lib.

Károlyi György 71.

Károlyi-huszárok 280. 299.

II. 18(>,

Károlyi Jstv. 72. 28 ij.

Kassa :iOb. M'J. 330. il. 10.

IG. 45. 52. 159. 190. 191.

231. 249. 32U.

Kasselik 41.

Kászou-Ujfalu II. 262.

Káözonyi II. 186. 223.

Kata II. 95.

Katliolikus eg-yiiáz II. l78.

Katinelli Kár. Ll. 182.

Katooa Miklós 282.

296.

Káty 179. II. 172. 225-

Kaufmau tbk. 11. 229.

Kazinczy Gábor 142. Ii6.

154. II. 18.

Kaziuczy Lajoó II. 27. 54.

121. 191. 219. 252.

Kecskemét 220. 286. II. 237.

Kedves Laj. 3 1 1.

Keglevics Gábor. 19. 43.

Keglevics Viktória II. 154.

Keleti Zsigmond 41.

Keller ,Ján. 142. 146. II. 182.

Kéménd II. 12.3.

Kemény Dén. 143. 209,
Keméuy Dómok. 142.

Kemény Farkas 323. II. 38.

44. 47. 86. 90. 93. 174.

177. 179. 26U. 308. 314.

Kemény Ferencz II. 6.

Keményt! örn. II. 85.

Kemény István 72. II. 15.

Keményzászlóalj II. 21. 36.

Kemény Zsigmond 144. 273.

Kempelen százados II. 187.

Kempen 193. 226. II. 81.

Kendelényi 41. 145.

Keugelátz 77.

K&nyérmezö II. 301.

Képviseleti törvény 37. 39,

49. 57.

Képviselház összehívása
102. megnyitása 137. 138.

kétszázezer ujunczot és

42 milliónyi hitelt szavaz

meg 147. válaszfelirati vi-

tái 153. az olasz ügyben
153. küldöttsége Inn.s-

bruekba 154. a délvidékre

ostromállapotot kivan 156.

és szék»iy telepeket ren-

del 157. Németor.szággal

szövetkezik 158. ujoncz-

állitási törvénye 164. a

költségvetés körül 17-'.

száz tagú küldöttsége

Bécsbe 184. Mészárost a

délvidéki tábor élére küldi

184. a kormányt Kossuth

03 Szemerére bizza s a

jul. 11. határozatok foga-

natositását elrond'-li 195.

a nádornak a kormány
átvételét nem engedi 195.

permanensnek nyilvánítja

magát 197. a hazamenö
szász követek ellen 211.

küldöttsége a bécsi or-

szággyléshez 201. 211. a

a nádort a sereg élére ál-

lítja 201. Batthyánynak
bizalmat szavaz 202. a

honvédelmi bizottmányt

felállítja 218. a szept. 19.

kéziratot félreteszi 220.

Lambert küldetése ellen

óvást tesz 223. a honvéd,

bizottmánynak kormáuyi

hatalmat ád 225. az okt.

3. leiratot elveti,Jolacic al-

királyságáuak ellenmoud

s a feloszlatás daczára

etryütt marad 238. az ozo-

rai gyzelemért köszönetet

szavaz 242. a kormányt
egészen a honv. bizott-

mányra ruházza 243. az

osztrák kormány foglyait

kibocsáttatja 248. a kül-

földön lév magyarokat
haza parancsolja 248. Mo-
gát Jellacic ellen Ausz-

triába küldi 249. s onnan
visszahija 252. a hadse-

reg nemzíti lábra állítását

elrendeli 256. a nagyobb
pénzjegyeket forgalomba

bocsáttatja 256. Windisch-

GrJitz és Puchner ellen til-

takozik 267. Erdély népei-.

hez kiáltványt intéz 273.

az okt. 20. nov. 6. és uov.

7. kir. iratokat elveti 304.

az adóügyben 307. Fe-

rencz-.József királyságá-

nak ellent mond 306. a

Ludovicoum dolgában

309. az úrbéri kárpótlás

körül 333. székét Debre-

czenbe áttenni s egy bé-

kekö vétséget indítani ha-

tározza 337. követsége

Windisch-Grátz eltt H.

3. 17. el= ülése Debre-

czenben II. l5. kinyilat-

koztatja, hogy együtt ma-

rad s a függetlenséget

védi II. 17. a vésztörvény-

székeket szervezi II. 44.

a távollév kép\'is6luket

lemondottaknak tekinti II.

65. Bemet jutalmazza IL

84. Kossuth által ígazohísí

engedékenységeért dor-

gáítatik 11. 87. a függet-

lenséget és az uralkodó-

ház számzését kimondja

s Kossuthot kormányzóvá

teszi II. 105—117. 120. a

Csajkáskerületet felosz-

latja II. 132. Szemere mi-

nisztériumának elveit he-

lyesli II. 136. H.-Böször-

liiény resbublikai vágyait

tudomásul veszi II. 142.

Görgeit Budavár bevéte-

léért jutalmazni kívánja

II, 158. az 1848. nov. —
1849. adót tárgyalja II.

161. a kormányzó fizetését

megszabja II. 165. székét

Pestre áttenni s üléseitjul.

2-ig elnapolni határozza

II. 166. pesti egyetlen

ülése II. 207. a Szegedre

költözést elhatározza II.

207. Szegeden a hazai

ügyek állása felöl értesül

II.' 239. Görgei ügyében a

kormánynak szemrehá-

nyást tesz U.247. a nemza-

tiségek egyenjo- gositásat

s a zsidók emanczipáczió-

ját kimondja. 11.250. Du-
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sebeknek újra 60 millió hi-

telt nyit li. 251. üléseit

felfüfrgeszti II. 251. Ara
<íon II. 275.

Képviselk, 1848. or szagos,

142—147.
Kerecsend II. 03. 231. 249.

Keresztes lulboni 11.155.159.

Keresztesy Ambrus 143.

Keresztúr (Bácsm.) II. 225.

Kermespatak II. 11.

Kerpényes II. 142.

Keszegrfalva II. 250.

Keízthelv 202.

Kézdi-Vásárhely II. 193.

221. 262.

Khail Mihály 145.

Kholera II. 190. 320.

Kiesewetter II. 39. 40.

Kilenczedik z. a. 173. 178.

2^6. 300. 311. II. 95. 99.

Kincstári utalványok 104.

Kinie II. 238.

Kipke 319. II. 10.

Királyi tábla II. 161. 182.

Királv-Némethi II. 54.

KiráíyPataka II. '68.

Király-Rév. II. 180. 185.

Kis-Bánya II. 177.

Kis-Becskerek 288. ll. 284.

Kis-Bér 334.

Kis-Czég II. 305.

Kis-Enyed 260.

Kisfalud (Engelsbrunn) 263.

Kisfalud (Tokaj mellett) II.

28.

Kis-Ilva II. 189.

Kis-Jenö II. 308. 313.

Kis-Kanizsa 232.

Kis-Kapus II. fi6. 68.

Kis-Kér 168. II. 23. 90. 94.

225.

Kis-Kikinda II. 127.

Kis-KüküUö II. 21.

Ki?-Marja II. 269.

Kis-Miklós 146.

Kis-8obes 322.

Kiss Ern 77. 150. 160. 168.

172. 182. 197. 199. 304.

II. 8. 72. 77. 200. 203.

302. 325. 331.

Kiss Károly 100. 298.

Kiss Pál 183. 300. 315. II.

47. 95. 96. 128. 323.

Kiss rnagy. II. 161.

Kiss Sándor 323. II. 25. 78.

184.

Kis-Szeben 131. II. 185.

Kis-Tereraia II. 279.

Kis-Torony II. 278.

Kisucza-Ujhely II. 7.

Kis-Ujfalu II. 227.

Kiszács II. 55.

Kis-Zombor II. 85.

Klapka 103. <27. 143. 287.

305. vezér Sclilik ellen II.

11. 20. 27. 37. 45. 46. 55.

56. 62. 65. fi9. 76. 77. 83.

92. Tápió-Bic«kén 95. 96.

97. 100. 121. 124. 128.

130. 140. 133. 143. 153.

14 9. komáromi vári)a-

rancsnok 11.164. 176. 181.

186. 187. 205. 208. 211.

213. 215. 217. 221. 223.

Tatára kiront II. 248. 256.

259. 272. 308. 315. 319.

322—324. 327—330.
Klauzál 53. 47. 54. 26. 117.

134. 135. 143. 198.

Klein II. 116.

Klement örn. II. 189.

Klock 197.

Klokocsán II. 81.

Kniety 316. II. 13. 19. 31.

42. 63. 64. 65. 102. 139.

153. 157, 179, 195. 225.

261. 285. 306. 309. 312.

Knéz 294.

Knozics II. 95. 128. 139.

15S. 186. 199. 219. 303.

Knicanin 125, 167, 173,188.

199. 300. 304. II. 8, 21.

101. 160. 242.

Kbánya II. 102. 120.

K/iburghuszárok II. 78. 95.

Kócs .335. II. 129.

Kocsárd 275.

Kodic II. 163.

KoflFler II. 42.

Khalom II. 256. 262.

Kohlman 149. 226. II. 125.

Koics 122, 149.

Kóka II. 23.

Kökényessy 24 2. II. 128.

Kökiis Cfalu) II, 214.

Kökös (folyó) II. 209.

Koller Józs. 145,

Koller Londonban 288,

Kolozsmegye II, 189.

Kolozsvár 45, 81. 108. 23f>

250. 260. 292. 293, 327.

II, 15. 64. 118. 138. 180.

263. 280, 308. 320.

Kolowrath 149. 168.

Kolto-Katalin 282.

Költségvetés, országos, 170-
307. II. 261.

Komáronivár 20y. 236. 336.
11.45.77.83.91.92. 98. föl,

mentetik II, 124,128, 149.

208, 211, 217, 221. 223.

248. 25G, 256. 259, 271-

272, 308, hódolatra szólit-

tatik II. 315. 316. 31 9.

321. 323—325. 328—330,
Koniáromváros 209' II, 330.

Koniároaiii nemzetörök 276.
honvédek II. 208.

Komáromi Lapok, újság, II.

324.

Konilósy Imre 143.

Komlósy ürn. 301.

Kompolt II. 55. 62,

Konop 271.

Konstanczinápoly II. 53.

245.

Konstantin föhg. II. 236.

Kóny II. 176. 179.

Köpecz 308.

Körmend II. 16.

Körmöcz. II. 19, 29,

Kornis II. 318.

Köröm (falu) II. 249.

Koronthály 210,

Körös 322.

Körös-Bánya 272. II. 156.

Korotnok II. 39. 40.

KorjK.nay II. 249. 265. 268.

Körtvélyfája II. 263.

Kossá Dán. II. 178,

Kossalko II, 12.

Kossuth Hírlapja 269. II.

113.

Kossuth-huszárok 257. 312.

331.

Kossuth Lajos az adminisz-

trátori rendszer ellen 15.

Széchenyivel vitázik 17.

aa ellenzék szónoka 19.

Pozsonyban a válaszfel-

irati ügyben 21. a borvá-
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tokr/il mcgTctölep saój 25.

az adminisztrátori kérdés-

nél B^erepétöl elüttetik 28.

a Készek üíryében 28. a

Vukovár-fiumei va,'^ut ér-

dekében 29. az orökos
tartományoknak és az ola-

szoknak Bzabadságot siir-|

pet "211. felels minisztéri-

umot inditványoz 30. fel-
]

irati javaslata az ország-

gylés teendi felöl 35.

íG. a márcz. 15. -ki pesti

küldöttséggel szemben 40.

pénzügyminiszter 47. ál-

láspontja a borvát kér
désben 52. kivánja hogy &

megersitett t. czikkeket
az uj miniszterek irják alá

55. Zsedényit védi 56. a

népképviselet ügyében 59.

^z iíjvidéki küldöttséget
fogadja 64. Pestre érkezik

68. itteni els dolgai 70.

kincstári utalványai 104.

Jellacicnak a pénzküldést
megtagadja 105. a fels-
*ábla eltöröltetés't nem
akarja 189. képvisel 145.

kétszázezer ujonczot és

42 milliónyi hitelt indit-

ványoz 147. az olasz ügy-
ben nyilatkozik 158. tele-

pitvényi t. javaslata 157.

a német ügyben szól 15V».

egy és két forintos pénz-

jegyei 160. Ferencz-Jó-
zsef megkoronáztatását kí-

vánj a Ifíl. a nád rtakoro-
nával megkínálja 161. né-

mely osztrák bankjegyeket
betilt 162. költségvetésit,

javaslata 170. Bécsbe 100
tagú küldöttséget inditvá-

nyoz 184. az utczai közvé-
leménynyel fog kezet 186.

öt forintos pénzjegyeket
bocsát ki 187. indítvá-

nyozza, hogy a jul. 11.

határozatok foganatosít-
tassanak, Istvánnak pedig
a kormány át ne engedtes-
sék 195. a kormány átala-

kítását sürgeti 198. Bat-

thyánynak védelmére kél

200. 204. küldöttséget in-

dítványoz a bécsi ország-

gyléshez 201. 212. a ná-

dort Jellacic ellen kül-

detni indítványozza 201.
|

Batthyányt kéri, hogy ne
mondjon le 203. a felvi-

déki panszlávok ellen 21 0.

a haza men szász köve-

tek ellen 211. sürgeti, bogy
Batthyány oszsza meg a

hatalmát a honv. bízott-

mánynyal 218. els kirán-

dulása az Alföldre 221.

külföldi útlevelet kér 221.

Lamberg ellen 223. Lam-
berg gyilkosai ellen szól

223. a honv. bizottmány

tagja 225. Ferdinánd ál-

tal megbélyegeztetik 231.

285. Szegeden szónokol

233. az okt. 3. leírat elve-

tését sürgeti 239. a honv.

bizottmány elnöke 2 '3. a

külföldön lev magyarok
haza jövetelét, az olasz

foglyok szabadon ereszté-

sét indítványozza 249. az

Olaszországban lév ma-
gyar katonákat haza hívja

249- a .,kilencz táraadás"

tervét a ház eltt föltárja

253. a parndortí táborba

indul 254. 265. utasítása

a népfölkelésí ügyben
257. lengyel légiókat állít-

tat 26-2. Windisch-Gratzet

békére szólítja 2C8. Iván-

ka elfogatása ellen óvást

tesz 269. Schwechatnál
276. Görgeít vezérré teszi

280. Rózsa Sándornak
megkegyelmez 292. Sza-

layt és Pulízkyt Londonba
kiildí 288. 289. a honvé-

deket a sorkatonákkal

egyenlsíti 297. Ferencz-

József el nem ismerését

indítványozza 306. a köz-

c-süggedést a kassai vere-

ség után oszlatja 310.329.

gveríUákat állíttat 315.

a n. szombathi harczvesz-

tést közzé teszi '''19. Gör'
gei részérl diktátorság..

gal kínáltatik meg 320.
ennek mosonyi magán tu-

dósítását közzé teszi 321.

Beöthyt Erdélybe küldi
321. a néjiet harczra buz-
ditja s a bénultaknak ju-
taUnakat igér 294. 326.
Windisch-Gratz által kö-
röztetik 332. javaslata az
virbéri kárpótlás ügyében
333. a fvezérséget tény-

leg gyakorolja az év vé-
gén 335. Pestrl menekül
338. Debreczenhez nyilat-

kozatot ír II.5. Görgeí vá-
ezi kiáltványaival szemben
11.10.18. Dembinskít fve-
zérnek szánja II. 10. apró-
pénzeket készíttet II. 15.

aggodalmai a ház össze-
gylése felett II. 16. a
házat kitartásra lelkesíti

II. 17. a béke érdeké-
ben nyilatkozik II. 49.
73. Tisza-Füreden & vezé-
rek prében II. 72. Gör-
geivel kibékül II. 73. 74.

a táborba utazik s a fve-
zérségre vágyik II. 76. ér-

demjeleket oszt. II. 77.

Bemet kegyelmezési "haj-
lamaiban korlátozza II.

80. Guyont és Lenkevt
Komáromba küldi II. 83.

a házat igazolási engedé-
kenységéért dorgálja, a
kibékülés ellen inti. s a
sajtóra pansu-zkodik 11.87.

Görgeít íd. fvezérré teszi

II. 90. Pukynak Komé-
romban teljhatalmat ád II.

91. a vezérekkel a függet-
lenség kikiáltása fell ér-

tekezik II. 97. Görgeí ál-

tal a táborban nevetséges-

sé tétetik II. 9S. az ellen-

ség számára való ujoncz-

adást megtiltja s a nem-
zetre önkényüleg ismét

200 ezer ujonczot vett ki

II. 99. a függetlenséget

és az xiralkodóház szám-
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Tizetését a házban inilit-

vánvozzall. 105— ll 7. or-

szágkormányzó II. 106.
nvérét országos kór-
házi fi;ái)olóai'>nok kine-
vezi II. 118 némely osz-
trák bankjogvok.n ismét
betilt II. 124. íi házban 50
ezer ujonczot indítványoz
II. 125. D.Mubinskit Gali-
czin széléhez küliii vezér-

nek II. 12(5. Budavár el-

foglalását raegrenileli II.

130. 110. a székelyek köz-

igazgatása t'elól intézke-

dik II. 1H9. Aradvárba ul-

timátumot küld II. IM. a
Csajkáskerület í'elosztati-

sát indítványozza II. 132.

Görgeit hadügyminisz-
terré teszi s a fvezérsé-
get is nála Jjagyja II. I;i3.

Perez It Ó-Becse odaha-
gyásaért megfeddi II. , 36.

minisztériumot alakít II.

139. ennek hatáskörét
nyirbálja II. 137. a király-

ság jelvényeit 'dtörli s a
resnublikát ellenzi II. 137.

138. a debreczen-kolozs-
vári vasút ügyébon II.

138 Hatványt A. Bányára
k*üldi II. 14 i. Porcz.dt
bánsági kirándulásaiért
feddi II. 145. kormányzói
esküjét leteszi II. 151. az
oro.szok ellen Európa elütt

óvást tesz II. 155. Perczeit
a ráczok ügyében utasítja
II. 175. fvezéri vágyait
ismét elárulja II. 165. Gör-
geit Debreczonbi'il a tá-

borba visszaküldi II. 165.
«z elestek emléke fell in-

tézkedik II. 162. kor-
mányzói fieotéso fl. 165.
fényes bevonulása Buda-
Pestre lí. 170. 181. csa-
tornát igér Pestnek II.

167. a kat. öltönykészitést
maga ellenrzi II. 181. a
ftörvényszék tagjait ki-

nevezi II. 182. N.-Vára-
don Bemmel II. 183. Pes-

tet Budával egyesíti II.

192. Európának az oro-

szok miatt szemrehány.'ist

tesz II. 197. Görgeit a dél-

vidékre parancsolja II.

200. erre bosszús, a miért

neki székhelyül Váradot
ajánlja. II. 201. Lud-
vighot a táborból vissza-

hívja II. 201. ingerültsége

a nemz. pénzjegyek cl nem
fogadása miatt 11. 201.

Görgeit a fvezcrségtöl

megfosztja II. 20 1. a kép-

viselházban a Szegedre
költözést javallja II. 207.

Bemnek az ostromállapot

kihirdetéseért szemrehá-
nyást tesz II. 210. a ko-

máromi táborra Görgei
kegyeléseért bosszús II.

213. Klapkát megbízza
hogy a sereget Komárom-
ból indítsa ki II. 215. be-

lenyugszik, hogy a fso-
rog Komárom körül m-
ködjék II. 216. Porczeit a
Közéi)-Tiszához rendeli II.

218. önkényülog hadi dol-

gokba nyúl 335. II. 218.

219. 248 a fvezérséget
Bemnek felajánlja II. 219.

Szegeire érk. hol Eurójja

szabadságát hirdeti 11.223.

v. ö. 73. a hatóságokat
biztatja ügyeink jól állá-

.-íával II. 224. Szemére ál-

tal lemondásra szóUittatik

II. 230, a közvélemény bi-

zalmát veszíti II. 240. 243.

Görgeinok az oroszokkal
való alkudozásait rósz né-

ven veszi II. 241. 293.

Bemnek Oláhország fel-

lazítását ajánlja II. 244.

Karczagra indul Görgi-
vel találkozni II. 248. 253.

fvezéri vágyai ismét el-
jönnek II- 248. 253. 254
a zsidók emanczipácziójá-

val szemben II. 251.252.
Dembinskit délvidéki pa-

rancsnokká teszi II. 254.

tábornoki czimet kíván II.

251. a csongrádiak..'

harczra tüzeli II. 257. ;:

tartalékot személyesen
akarja vezetni II. 261.

Wimmert Berlinbe küldi

II. 261. a trónt a czárnak
felajánlani akarja II. 274.

275. 291. az ellenség

eltti pusztításokat foga-

nosittatni elmulasztja II.

283. a minisztertanács

eltt bevallja, hogy Be-

met már régen fvezérnek
nevezte ki II. 292. Gör-
geit a legfbb hatalommal
kínálja II. 293. utolsó ta-

lálkozása ezzel II. 29 i.

Görgei részérl lemon-
dásra szólittatik II. 295.

a minisztoriumot felhívja,

hogy adjon felhatalmazást

Görginek az alkudozásra

s oszoljon szét II. 295. le-

mond II. 295. 296. Sze-

merét felszólítja, hogy til-

takozzék a kormány le-

mondása ellen II. 296.

Bemnek írja, hogy bizo-

nyos feltételek alatt kés/,

visszavenni a kormányt
II. 304. kimenekül II. 305.-

Lúgoson II. 307. VViddin-

ben ismét kormányzónak
nyilvánítja magát ll. 330.

s mint ilyen a haza sorsát

Henniugsou kezébe teszi

le II. 331.

Kossuth Sándor II. 199.

Kossuth Zsuzs II. IIS.

Kostély II. 306.

Kostics 64. 125.

Kszeg 250. 251. 11. 173.

Kosztolányi -J'JS. 302. II.

180. 186. 20 >. 248. 256.

272.

Kotlaroff II. 235.

Kottori 194 259.

Kousnetzoff II. 199. 242.

246.

Kuzárvár 296.

Közcsendi választmány Pes-

ten 38. 43. 53. .56. 68-

Közép-Almás II. 168.

Közép-Szolnokm. 74.
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Közlöny, hirlaji. IIG, 121.

277. 2í)3. II. 49.111.201.
240. 275.

Kozmás (íalui II. 262.

Koziuatelke II. 218.

Közi iktatás I.'jO.

Köztársasái? 202. 11.10. 109
— 117. 13G. 137. 142.

Közteherviselés 2i. 36. 38.

45. 49. 83. 98.

Kovács Gáspár 14C.

Kovácsics Jáii 145.

Kovács Ign. U. 168. 175.

Kovács .Jáii. 145.

Kovács Lajos 145. II. 18-

Kováes Lörincz 268.

Kovács Miklós 143.

Kovács Sám. II. 182.

Kovács Zsigm. 251.

Kovárviclók 200. 282.

Kövesd (Teraesm.) 289.

Kovil-Szeiitivány II. 104.

160. 234 242.

Krakkó (Galicziaj 305. II

139.

Krakó (Erd.) 274. II. 168.

Krassómegye 104. 157.

Kraszuai óru. II 184.

Krasznamegye 74. '^75. 322.

Kranss 237.' U. 71.

Krems 237.

Kremsieri alkotmány. II. 58.

59. 71. 253.

Kricsialusy Laj. 145,

Kriegeni II. 53.

Kristóf Laj. II 62.

Krivácsy alezr. II 272.

Krivaja-mocsár 163.

Króner Laj. II. 81.

Krywka (faluj II. 91.

Krschicza 170. 187.

Kubicza Pál 146

Kubiuyi Fereaez 145.

Kubiuyi Ödön 143.

Kubiuyi Rudolf 143.

Kucsera Ant. II. 154-

Kukuljevics 52. 115. 131.

11. Í27.

KüküUóvár 258.

Knla II. 3U. 32. 38. 89—91.
225.

Kulmer 119. II. 71.

Kund Vincze 145.

Kuuewalder 41. 73,

Kun Kocsárd 72.

Ktii.rianoff II. 7 77.227.231.

249. 255. 265.

Kujificz Imre 146.

Kürt II. 17 S.

Kusich 167. 187. 259.

Kustil 220.

Kuxzura II 38.

Kypke 319. II. lO.

L.

Láb (falu) 302.

Labinczoff II. 237.

Laczkovics II 182.

Ladamusvölgy II. 36.

Lagerdorf 286. 292
Lahuer 29íf. II. 303. 331.

Lajos fhg. 37.

Lajos Fülöp 30.

Lajtha 254. 303
Lamberg 209.210. 221—226.

232.

Lánczhid, B -Pesten- 153. II.

12. 158 222
Landerer és Heckenast 38.

41.

Láng, hadfi, II 225. 242.

Láng Dán. 143.

Langendorf 276.

László Imre. 144.

Latour 135. 186. 230. 236.

237.

Laube 264.

Lauriaui 166. 16 7. II. 57.

Lázár Albert 11. 22.

Lázár Dénes 258. 267
Lázár György 276. II. 10.

12.

Lázár Vilmos II. 307, 315.

331,

Lázárföld 160. 304.

Lebstück Mária n. 119
Lederer Ignácz 54. 70. 85.

87.

Lederer Móricz 337, IL 91.

I2i. 225. 277 283.

Ledniczki Mih. II. 182.

Legay 158.

Legedics 150.

Legio. lengyel. 261. II, 315.

212. 296." II. 146.

Légrád 300.

Lchelhuszárok 298, II, 100

Leiningeu, magyar párti. II-

57. 18*;. 208. 221. 227.

229. 246. 252. 302. 331.

Leiningen, osztrák. 314. II,

119. 150.

Leiuingen-gyalogok 26 i.

Loioény 107. 208. 212.

Lernes II. 46. 190.

Lengyelek a forradalomban
261. II 131. 145. 315

Lenkoy 106. 168. IL 83
124.' 261. 274. 302.

Leiitulav 113 116.

Lesnek U. 148.

Lészay 108. 145.

Letenye 193. 287. 294.

Letenyei Kár. 143.

Léva II. 13. 15.

Lewartüvskv 88.

Liebler II. 206. 272. 315.

Liechtenstein tbk II. 67. 199
233. 259. 273. 284. 28&
306. 311.

Lipcse 288.

Lippe 87.

Lipótvár 247. 337. IL 13. 38.

Lippa 263. 289. 311. IL 291.

Lipski II. 184.

Liptay U. 199.

Liptóinegye 73. 88. IL 126.

136.

Liptó-Szentmiklós 88.

Liszkó 305.

Lobkovicz 190.

Lcse IL 30. 31. 39. 42.

320.

Lófalu II 183.

Lókospatak II. 232.

London 289.

Louovics 33. 270. 337. II. 8.

Lónyai Gábor 146.

Lónyai Menyhért 143. 171.
30*7.

Loqua 158.

Loseuau II. 48.

Losoncz 305. IL 86. 224.

235. 282.

Löw Vilmos 145.

Lovad li. 209. 272.

Lovas-Beréuy 336.

Lovassy örn. II. 152.

Löv 250.

Lüders 338. II. 30. 32. 134.

159. 184. 185. 189. 213..
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228. 238. 25í». 278. 301.
31:;.

Lu.l)viezoum 309.

Luil\-i:|li.képvisel. 142. 145.

274. II. Uó. 182. 200.

201. 203. 204. 212. 283.
Luiiwig, hadfi, II. 208. 274.
Lufjos 271. '7i. 280. 11.119.

.i80. 2S1. 296. 304. 306.
Lukács 8áiiili)r 144. 313.
Lukiuies Mili 145.

Lmik.jj II y4.

Luzá.uiszky .Jáu. 146.

Luzáriuázky Pál 144.

M
M.'icioui do Foon II. 58.

Mács.iy Lukác.-i 1 13.

Mái II. 27.

Madara-s II. 253.

Malarász Józs. 143. 148.
•lu9. II. 49. 65.

Madarász László 56. 139.
143. 154. 109. 199. 203.

204. 214. 218. 223. 228.
234. 244. 30;. 337. IL 88.

Mad<».spach 132. 161. 1G7.
187. 22U. 259. 300. IL 21.

Mai.jesáiiyi 7l. 73.

Maertz J09.

Ma^lócza IL 179.
Magyarfalva 302.

Magyar-Igtíii 275. IL 168.
IbO.

Magyar Mih. 41.

Magyaros II. 262.

Magyar-Óvár 227. 236. II.

195.

Magyar-Sáros 258.
Magyar-Újvár 275.
Majertsik 143. II. 182.
Majláth Antal 337. II. 8.

Majlátli György :iO. 139.222.
33;.

Majláth György II. 135.
Majláth János '2 41.

Majszter Sám. 145.
Majtht-.iyi 2á6. 337.
Makk 226. 318. IL 91.
Maklár II. 63. 64.
Makó 189. II. 85. 273. 274,

280.

Makrai .alozr. II. 305.

Malkowskv II. 145. 146.148.

I5i.

Mályi II. 24i;.

Manmla II. 9 ». 160. 169.

Ma.ács 143.

Maim .József 89. 144.

Mauuswürth 276.

Mái\-uuarosinQgy89. 282. II

191. 252.

Máramaros-Özigeth 294.

Marczali 222.

Marczaltö 196.

Marcziháiiyi 255.

Máreziiis 15-diko. hírlap,

1U3. 186. II. 20Ó.

Margó György 41.

Mariampol l(j6.

Maria-Raina 289. 311. IL
119. 291. 296.

Maria-Schaee kápolna 152.

II. 124.

Máriássy Aradon 233. 243.

26,. 272. 289. 294. 304.

314.

Máriássy Görgeinól II. 57.

62. 65. 173. 268.
Máiiássy százados 151.

Míiriássy-záizlóalj II. 48. 78.

Marivliot János 144.

Maros 264. 283. 28 J. 314. IL
6. 38. 46. 48. 61. 67. 200,
248. 252. 261. 274. 277.

29i. 309.

Marosseiiy IL 9. 42. 188.

Marosniogye II. 118.

Maros-Portus II. 106. 301.

Marosszck -58.

Maróti száz. 282.

Marsovszki Bort. 146.

Martincsek Miki. 146.

Martini Frigj-es 145.

Martini örn. II. 125.

Mártonfy Károly 143. 229.
Maruczel II. 216.
ilás világi István. 143.
Matho ezr. 170. 182.

Mathcy Guszt. 218.
Mát.vás haszárok 267. 291.

3Ö8. 32 4.il 25. 4=.

Mát.vás .József 1 44.

Mátyns II. 235.
Ma-isehek száz. IL 7.

Mayorlofer 213. 216. 220,

228. 329.

Mayercsak 143. It. lai.

Mavroniat.v 41.

Mazura.iic II. 127.

Modgyes II. 21. 47. 61. 6C..

68. 78. 79. 238.

Mednyánszky alozr. IL 316.

Mednvánszkv László II. 3s

17Ó.

Medvev száz. II. 285.

Mehál'ia II. 145. 152. 317.

Méhes 44. 144.

MelonczoIL 133.

Mertens alozr. II. 317.

Meskóné 5ö.

Messeua IL 22.

Messeniiausor 277. 278.

Mesterházv IL 35. 39. 57

268.

Mészáros Lázár 47. 85. 106.

12J. 14 i. l23. 150. 162.

1.19. 179. 184. 19Ö. 20.».

21^. 225. 244. 245. 207.

303. vezér Schlitk rWo.í

310. 330. IL 11. 18. 2.1.

51. 66. 72. 75.77. 9.». 117

143. fvezér IL 204. 212.

219. 237. 254.

Müszlénvi Kossutli Zsuzs. II,

118.
'

Metternieh 37.

Meussingor hadn. 161.

Mezö-Hegyos 71. II. 274.

Mozö-Kövüsl IL 11. .56.63,

64. 191.210. 227. 231.

Mez-Rücs IL 263.

Mezó-Tárkány IL 67.

Miava 210.227.
Mihákzfalva 111. 166.

Mih.Uyfalva IL 94. 127.

Mihályi György 89.

Mihályi Gábor 89. 144.

Mihályka László 89.

Mihalovics II. 90. 104.

Mikás 97. 267. 323.

Mikes János 144. 293.

Mikes Kelemen 190. 293.

323. 332. IL 21. 2.-^

Miklós czár II. 118. l.i<»

13-'. 145. 159. 177. 22 1.

3!.4. 308.

Miklósfalva 265. 316.

Miklós huszárok 202. 331.

Mikó Imre. l.)1.257.291.29 3.

MikóMih. 143.
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Mikovinj'i II. 39.

Miüutiuovlcs 247.
Miloá "210.

Mirkvásíir II. 256.
Miákolcz 310. ÓÓO. II. 11. 21.

37. 4ti. 55. lyO. 191. ai5.
'224. -227. 232. 210. 249.

Miskolczi Károly 143.

Mibzla patak II. 11.

Mitács-.szorod II. 262.

Alitrovicz 101.

Mocioni de Foon II. 58.

Mócs II. 2133. 306.
Mócáa II. 272.

Mócáári János 41.

Mocsármány II. 190.

Modor II. 130.

Módos II. 21.

Módos Pál 71.

Moga, ruiiiáu fnök, II. 166.

Moga tbk. 225. 250. 251.

2<0. 239. U. 12.

Mohács II. 120. 147.

Moholy II. 24.

Mokriu II. 125.

Moldva II. 222. 228. 238.

244.

Moller II. 223. 245.

Mülliiiary 245.

Molnár Ádám II. 34.

Mohiár Dénes 146.

Moluár György (hajdukerü-

letij 14 1.

Moluár György (pesti) 40.

145,

Moluár György (zempléoi)

140.

Moluár Józs. U. 182.

Moltko II. 199.

Monostor (Koinár.) II. 128.

203.

Monostor (Kápolnák) 200.

Montenuovo IL 129.

Monti 325.

Móor 3.U. II. 10. 16.

Morgu Euthym 144.

Móricz Ant. 144-

Móricz várparancsnok, U
223.

Morvaország 282, 311.

Morva, folyó, 294. 302.

Möruin. 312,

Mosócz U. 20.

Moáonymegye II. 81.

Moszorin 199. lí. 104. 160.

225. 242.

Mujsser .Józs. 145.

Mülek Fer. 142.

Müller József 42.

Müllor Gottfriod 339.

Munkács 242. 194. II. 319.

220.

Mura 259.

Maraköz 209. 287. 294. II.

123.

Murányalja II. 62.

Musna II. 08. 143.

Mysz 143. 212.

Nadály, falu 176,.

Nádas szoros, 232. 305. 313,

Nádasdy püspök 270.

Nádor-huszárok II. 173.

Nádosy Istv. 4U.

Nádosy Sándor 297. IL 12.

2t.

Nagv-Ágh II. 168.

Nagy-Bánya 282. 296. 301.

IL 319.

Nacy-Becskorek 150. 162.

IÍ3. 197. 199. n. 8. 21.

125. 133.

Nagy-Csr II. 25. 30. 38. 78.

278.

Nagy-Dani 301.

Nagy Enyed II. 243.

Nagy-Idka II. 215.

Nagy-Igmánd 330. II. 129.

219. 222.

Nagy Ignácz, keczeli, 145.

Nagy Ignácz, csengeri, 145.

Nao'y Ignácz, osztrák, IL

154.

Nagy István 188.

Nagy Géza 284. IL 283.

Nao'y József 143.

Nagy-Kanizsa 193. 2 10. IL

Te.

Nagy Károly képv. 145.

Na>'-y Károly orn. 280.

Nagy-Káta II. 236. 237.

Nasry-Keveres II. 119-

Na^'V-Kikiuda 76. 113. 352

Nasy-Kürös 220. íl. 76. 237

273.

Nagy-Küküllö IL 63.

Nagy Lajos II. 182.

Nagy-Lak 297.

Nagy-Mogyer II. 180.

Nagy-Oroszi II. 13.

Nagy-Sajó II. 22 4. 239.

Nagy-Salló II. l2l.

Nag}--Samu 143.

Nagy-Sándor József 252. 234.

233. 293. II 74. 95. 97.

Váczon harczol IL l"l.

121. 129. 139. 153. 153.

173. 179. 186. 137. 139.

Komáromból követségbea

Pestre megy IL 211. iU.
215. 218.' 222. 224. 227.

229. 234. Debreczennél II.

265. 266. 290. 302. 331.

Nagy-Sármás II. 26 i.

Nagy-Sebes 307.

Nagy-Szeben 33. 108. 166.

187. 272. 333. IL 25. ó2.

39. 78—80. aO. 233. 273.

312. 320.

Nagy-Szombath 274. 314.

313. IL 13. 180. 251.

Nagy-Tápió II. 95.

Nagy-Teremia 252. II. 279.

Na^y-Zerind II. 308-

Na^y-Várad 230. 292. 301.

n. 183.200.219.264.

267. 271.313. 316. 320.

Nassaui ezred 237.

Naszód 135. 200. 275. 296.

332. 333. IL 9. 189.

National, hirlap, 11.110.

Návoy Tamás 72.

Négyed IL 130. 185.

Negyedik z. a. IL 36.

Negyvenhetedik z. a. II. 63.

158.

Negyvenkettedik zászlóalj

II. 37.

jfe,oryvennyolczadik z. a. IL

208.

Négyes (falu) II. 64.

Nemegyei 276. II. 36. 50.

Nemes, román fónök, 205.

Nemes-Kér 250.

Nemes-Örs IL 206.

Németh Albert 144.

Németh alezr. II. 84.

Német legio 212. 296. IL146.

Németország 94. i52. II.

110. 113.



Német-Szászka 170. 11.145.

148.

Nemzeti pj'ülé:*. oláh, 97.

•204. 331. székely, 257.

szerb, 74. 91. yü. 247.

tót 88.

Nerazctiöúfrok egyonjogosi-

tás.a II. 2O.
Nemzetrség 39. 40. 42. 44.

47. 97. 138. 1G2. 325.

Nenizetürségi, országos, ha-

ditanács 29?.

Néptolkclési utasitás 257.

Néra, folyó, II. 148.

I^essclrodell. 131.

Xcsztcr Józs. 145.

Neudorf II. 5. S.

Ncamark II. 159. 177.

Ncut^ina 100. 238.

Jieustádtr tbk. II. 19. 31.

45.

Nezider 316.

Niczki Sándor li5.

Niczki II. 10.

Nikolincze 300.

Xobili II. 308.

Nöegylctek II. 118. 119.

Nopc^a László 303.

Noí=zloi.y II. 316.

Nozdroviczki Gyula 146.

Novara II. 108.

Nugeiit, id., II. 16. 35. 90.

123. 124. 308. 822. 324.

327.

Nugent, ifj., 90. 125. 173.

179. 232. 287.

Ny.

Nvárad, jiatak, II. 284.

Nyáraéd II. 19. 186. 187.

Nyáry Pál 39. 40. 43. 54.

87. 138. 145. 148. 154.

169. 198. 202. 211. 2l8.

225. 2U. II. 18. 49.

Nyéki Alb. 1 15.

Nyergos-hcgy II. 262.

Nyíregyháza II. 252. 255.

Nyitra," folyó, II, 1 49.

Nyitraracgyc 88. 218.

Nyitra,várná, II. 20. 31

.

Nyolczadik zászlóalj 11.53.

Nyugdíj, honvédeké, 326.

32

0. ö.

Ó-Becse 74. 78, 113, l49.

25.', II. 122. 130. 192.

193.

Ó-Bcssenyü II. 272. 279.

Obrcnovics 125.

Obrisclia II. 119.

Ó-Buda II. 50. 192. 23 .

Ócskái 67.

{')ilbfir 1. sz(;rb iK'tnz. bízotts.

6-Vti\n II. 177.

Offcuborg tbk II. 227.
Ó -Futak 151.

Ojtozi szoros II. 238. 244.

Ó-Kanizsa 78. II. j>5.274.276,

Ó-Kér 126. 216. 26S. II. 90.

Okna II. 245.

Okolicsányi Ant. l44.

Okolicsányi, honvéd. II. 120.

Okcdicsányi László 143.

Oláhfalva'll. 262.

Oláh-Lápos 283.

Oláh nemz. bizottság 97.166.

208. 260. 339.

Oláíi nemz. gylés 97. 204.

331.

Oláhország II. 83. 85. 89.

152. 213. 228. 238. 245,

275. 282 305. 312.

01asz-Li.szka. II. 28.

Olaszország II. 52. 110. 174.

195. 257.

Olcsváry Gáb. 140.

Olgyay Lajos 145.

Olgyai Titus II. 182,

Olliiiütz 256. 207. 302. 328.

II. 8. 12. 67. 77. 111. 132.

Olt 308. II. 82. 238. 244.

Omaszta Zsigni. 143, II, 182.

Oinir basa II, 153, 245.

Ó-Moldova 172.

Ondód 355,

Ouga II. 252.

Onód II. 246. 249.

Onncz .rános 144.

Opova 11. 144.

Ora-^ícza 208. 220. II. 143. i

Orbán Gyula 142.

Orczifalva II. 285.

Ordódy 274. 305. 337. II.

38. 170.

Ördüghidja 300.

Orgidáa 339.

Orláth 107.

Orlováth 305. IL 134.

j

C)rmai Xorbeit 325.
I Orosz beavatkozás 289. 11.

30. 32. 38. 39. 116. 117.

130— 132. 134. 145, 154.

155, 159, 169. 192. I<t5.

1'.'7. 2f.3. 271. 275. 279.
299 . 32i).

Oros/.iiogvi 41.

Oro.^zló 225.

Oroszvár II. 308.

I

Orsovn n. 146. 152. 1.03.

269. 315. 317.

Országgylés, bécsi. 148,

201. 212.

Országgy.. erdélyi, horvát. 1.

Tartományi gylés.
Országgylés, magyar. 1.

Alsótábla. Képviselház,
Felsötábla.

Országos törvényszék II.

182^,

Osborne II. 263-

Osgyán II. 86.

Ostromállapot 156. 259. II.

14. 210. 301.

Ó-Szöjiv II. 128. 208. 221.

328.

OsztoicL .Ján. 27!.

Osztrcduczky Miklós II. 154.

0.sztrovszkj".Józs. 1 15. II. 1 18.

182.

Öttevény II. l70. l79.

Ottinger 202. 330. 334 IL
7, 19. 27. 30.35. 39. 57.

_ 74. 96. 102. 172. 216.

Ötvenötödik z. a. II. 82.

Ó-Tura 213.

Ozogovic 25.

Ozmán bey II. 153.

Ozora 211.

Pacsér II. 72.

Pákozd 225.

Paks II. lyo.

Paky tizedes 303.

Palánka 230. 300. IL 53.

Pálfy .János 66, 142. 234

271. 321. II. 16. 182.

Pálfy Józs. 71. 218.

Pálfv Lipót IL 154.
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Pálfy 3Ióricz 241. 260. .323.

lí. 1.51. 308.

Pálinkás örn. II. 102.

Palmerston 62. 288. II. 203.

Palócay 1.^8. 114. II. 1.5.117.

165. 198. 207. 2.i'\

Palota II. 102.

Paiiesova 122. 125. 132. 155.

183. 189. 312. 315. 328.

II. 114.

Panfly 298.

Panutiii II 139. lí<tí. 208.

221. 284.

P-ípa váio.s, II. 19(i.

Pap í'iidro 14.").

Paptalvi Koiist. 146.

Pap .Jáiios 141.

Pap Jáno.'S 14i;.

Pap Máté. 143.

Pap Mihály 308.,

Pap yi'n- 144. ^

Paji ó'ni. 299.

Pap Pál 141.

Pap .Sándor 'J7.

Pap Zsig-m. 141
Paris 326. II. 23. 175.

Párkány II. 123.

Parlekovie.s 250.

Pariulort' 316.

Parrot II. 92.

Pasini II. 167.

Paskevits II. 130. 134. 135.

13S. 159. 169. bet.ir II.

183. 190. 224. 226— 231.

L'36. 249. 251, 252. a Ti-

szán átkel II. 255. 26.
26 k 265. 267. 275. 281.

299. Görgei liódolalát el-

fogadja II. 302—304. 307.

319. 320.

Paszku Miksa 141.

Pata II. 173. 179. 180. 231.

Pataki Ján. II 182.

Pataj; II. 180.

Patay Istv, II. 142.

Patay Józs. 72. 1 15.

Paul'is UO. 314.

Pázniándy id.. 71. 225.

Pázniáudy ifj.. 36. 59. 91.

142. 144. 189. 225. 229.

2.38. 244. II. 12,

Pazsura 200.

Pawloff II. 189. 218. 220.

228.
*

Peclieriié 266.

Péchy Iniro H. 207.

Peczplt 41.

Pi'ci II. 1>>7. 178.

Péc.ska 263. II. 291.

Pejacsevich Lá.^zlA 72.

Pénzjofryok, magyar, liiO.

187. II. 1.5. 56. 68. 77.

157. 201. 280. 289. 301.

•szorb, 2 47.

Perbulyevicz. 271.

Ppiczol Antal 225.

Porczel Miklós 146. II. 11.

90. 94. 101. 124. 125.208.

255.

Perczel Mór 41. 54. 68. 143.

151. 169. 210. vezér Du-
nántúl 235. 236. 241. 259.

287. 294. 300. Móoron 331.

II. 6. 27. 30. 35. 77. Bács-

kában II. 82. 85. 89. 90.

91. 94. 98. 101. 122. 125.

132. 133. 150. 157. 159.

160. 169. Kátyon II. 172.

178. a Közép-Tiszánál lí.

210. 218. 228. 236. 248.

251. 255. 287. 305.

Perczel Vincze 143.

Pereczy II. 78. 150.

193.

Pered II 180. 185.

Perénvi 20. 63. 139.

225. II. 81.

Pere?znyo 251.

Pergen 309. 330. 11. 6 i

Perlak 193.

Periasz 122. 150. 155.

197. II. 160. 19.S.

226. 2 42. 261.

Periu II. 173. IííO.

Pesti Hiriap 23. 29. 30,

270. 27 7. II. 110. 113.

Pesti Kaszinó 105.

Pestmegye 43. 16. 151 310.

II. .52.

Pestváros 38. 40. 43. 72.

105. közhangulata sszel

110. 172. 186. 203. 213.

alatt harczok II. 102.

120. 121. 126. lövetik II.

139. 141. 147. 150. 151.

— 167. Budával egyesit-

tetik II. 192. pénzt készít-

tet II. 201. az ellenség

307.

19:

22:

182.

19 1.

183.

Scremley. Mag)arorsz. lorrsd. krónikája. II. höl

miatt ismét rémületben
II. 191. 201. — V. r,

Buda-Pe.st.

Péterfi And. 89. 291.

Péterfi száz. II. 57.

Pétervárad 74. 113. 125.

178. 182.247. 297. II. 38.

53. 55. fölmentetik II. 85.

90. 124. 125. 160. 169.

171. 323.

Pétervásara II. 57. 231.

PetlK! föh. 250.

Pethes .Józs. 144.

Petkó ír. 120.

Petfi 38. 40. 53. II. 260.

Petrichevich Horváth 318.

Petrillova II. 118.

Petrovácz II. 172

Petrovoszelle II. 5.

Pfersmann II. 78.

Pillér Gedeon 145.

Pillér, hadfi, II. 13. 19. 31.

45. 53.

Piilersdorf. 96. 135. 157.

Pipos 265.

jPiqueti 252. lí. 221.

Piret 85. 152.

I

Piski II 47. 48. 302. 306.

! Plechl Józs. 146.

Ipiiecz 173. 187. 220. 230.

I

Pocha örn. 293.

! Pócsa Fer. 143.

Pócsfalva II. 21.

Podheriug II. 125.

: Póga 11. 210. 249.

Poganyest II. 306.

Pohorella 11. 31.

Pojana-Stampi II. IOm.

Polexes II. 245.

Poloraka II. 30.

Pijltenberg 316. II. 54. 62.

65. 92. 96. 123. 148.

Gvörben II. 151. 199. 176.

179. 208. 221. 230. 232.

Miskolcz mellett II. 242.

246. 249. 279 281. 296.

299. 302. 331.

Pólya .József 41.

Pomufiii Const. II. 58.

Pompéry Ján. 144.

Pougrácz alezr. II. 176.

Pongrácz Guidó 274.

Pongrácz Istv. 267.

Ponsonby II. 263.

23



354

Popassu Ján. II. 58.

Popovics Miklns 145.

Popuvics, praefeit II. i;{.

Popovics Vazul 270. .

Popj) de Macedonti II. S.
Poprád II. 31. 42

Porosz-gyalogok .')30.

Poroszló' II. -.il. 43. tió. 76.

249.

Posta száz 305.

Pott II. -li}. 180 185. 18Ü.

256.

Pozsegamcgyo 'J4.

Pf)Zsonynicgyo 88.

Pozsoiivváros 18. 71. 210
308. "ll. 126. 129. 131. 13'.i-

153. 154. 157. Uj5. 170-

189.251.
Prága '.»5. l2-<.

Práíinár JI. 184. '211.

Prodjál-liegy II. 184.

^ Prellonkirclien 303.

Preszáka 265.

Pribék Ant 116.

Privigyo II. 20.

Privitzer 110.

Prodaim 272. II. 15.

Promoutor 54. 338. II. 7.

Próiiay Gábor 1 16.

Protestáns egyliáz 180.

Piichner 83. 103. 107. 109.

166. 20S. 209. 251. 230.
258. 259. 260. 2f)3. 272.

281.295. 332. II.21.Xagy-
Özebennéi harczol lí. 25.

30. 32. 36. 40. 42. 4 ;. 47.

18. 66. 68. 79. 146.

Puffer II. 144. 169. 225.
Piüil II. 38.

Pnky Miklós 114. II. 92.

Pnlszky Feroucz 41. 73. 145,
154. 241. 245. 277. 289.

PiiLszky Sándor 251. 309.
Pü.spökök, magyar, katli.

269. 270. II. 23. 155. 190.
Puszta-Csem II. 128. 221.
Puszta Herkál II. 128. 208.

221. 272. 328.
Puszteliiik 318. II. U. 26.
Putheány Józs. 146.
Putiiok il. 63. 224. 252.

Q-
Querillák 315. II. 8^.

Querloiide 311. II. 38.

R.
Rába II. 161. 199.

Rábcza II. 199.

Rácz János II. 182.

Rácz örn. 292. 322.

Rácz száz. 170. 172. l87

220. 230. 259.

Raczkovics Kozma 14ti.

Rácz-Kerosztur ll. 276.

Kadák Gy. 76.

Ráday 71.

Radeezky 16."5. ol.'"i. ll. .>.)

113. 228.

Radikál-kör 71. 82.

Radna (Aradin.) 289. 311

II. 119. 291. 296.

Radnai szuro.s (Erd.V II,

189.

Radnie, Pál 146.

Radnótii 267. 284.

Radnóthfaja II. 213.

Radülya li. 136.

Radvánszky Ant. 71.

Ragályi Férd. 14-5. 245.

Rai.sz Szilárd 145.

Rajaíic 74. 76. 91. 103. 112.

113. 11.5. 125. 128. 152.

hivatalától mogfosztatik

a m. kormány által 158.

183. 199. 247. 252. 287.

328. 329. lí. 101. 125.

Rajovaszella 101.

Rakamaz II. 38. 199.

Rákóczy-csapat II. 216.

Rákóczy, csapatvezcr II.

261.
'

Rákösd 247.

Rákos-Kcre.s/tur 11. I(i2.

120.

Rákosinezü II. 102. 120.

121.

Rákos-patak, II. 97.

Rakov.szky II. 180. 185. 187
208. 221.

Ramberg 337. II. 87. 100.

222. 229. 273. 271. 276.

279. 284. 306. 309.

Ráró II. 151.

Rastic II. 95. 96.

Récsei 232. 237.

Recsky And. 144.

Kékas II. 119.

Reiscbach II. l80. 208. 221.

2aO.

Reissig 1 h'. 25'i.

Renibovszky II. 319.

Remete falu, 11. 285.

Rendt'entaitá.'i vála>ztniány

1. Közcsendi vál.

Rengey Feid. 145.

Rennenkanipf II. 213. 22 J.

2 <8. 244
Réj.ásy 276. 298. II. 6. 35.

69. 77.

Ropeczky Fer. 14.'. II. 182.

Rcsicza 32<i.

Respublika, liirl.ii., II. 137.

201. 205.

Respublika, 1. Köztársaság.

Reszeli, partium, 15. 59. 74.

321. II. 221.

Rétságh II. 13. 229. 230.

Révay Sim. 71.

Rcvucza II 31

.

Ricci 326.

Riczkó 295. 322. 3o8. II. 54.

Riebel 217. 275.

Rieger 212.

Rika-erdö 312.

Rima-Szombath lí. 54. 224

235.

Riskólan. 2;5.

Ripp 151.

Rogoz 282.

Rolionczy örii. 251.

Római iSáncz 116. 126. 151.

179. II. 95. 98. 122. 172.

Román Fer. 143.

Rónafalu 280.

Rónay Laj. l K'.

Ro.^cnfold Józ.sef 145. 210.

Ruth Illés 108. 143.

Koth Lajo.s II. 148.

líuth-Neusiodel 269.

líoth tbk. 193. 225. 227. 2.32.

V35. 236. 241.

Roth Sándor 146.

Rottonbiller 38. 40. 54. 213

Rózsa Sándor 286. 292.

Rózsaliegy II. 33. 184.

Rozsnyó II. 215.

Rüdiger hadn. II 2)5.

Rüdiger tbk. II. 159. 177
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l>uiliiyá)is-/ky .Jáii. 1 14.

Kiuliiyánszkv .lózs. 270.

Kukavina 2Ítí. 218. II. 210.

250. 282. — V. ;,. Th-

mosv.-ír.

Riiina II. iöü.

Kiis/.kn II. 45.

s.

Suekim tbk II. l.ír>. I.-.9. 24 y.

2:'>(;.

8áa-h II. 290. .

Sajó (Erd.) II. 220.

Sajó (Magyarli.) :í30. 11.232.

2KÍ. 252.

Sajó-Szeiiti.éter .11. .'.4. 241.

Sajtó törvény 4S3.

Salamonra 2r>0. 2."jl.

Salamon Gjörg-y 1 44.

Salamon .lózs. 180.

Salamon Laj. 14.'J.

Salis uru. II. 22.

Salmen 83. 108.

Sámy László 146.

Sán(lorg3'aloook 163.

Sáudorhuszárok 202.

Sáp II. 96.

Sárd 275.

Sarkad II. 304. 308. 313.

Sárkány 33 L
Sár-Keresztnr 242.

Sái-közy Józs. 144.

Sáromberek. II. 243.

Sárosy Fereiicz 145.

Sárosi Száz. 301.

Sárosmegye 254. II. 8(i. 177.

Sárpatak 278.

Sártori II. 221.

Sárvásár II. 314.

Sass tbk U. 151. 153. 173.

II. 214. 227. 231.235.236.

246. 24^
Schiffuer ICO.

Sc-hillvölgy 11. 312.

Schinder Ján. 144.

Schlick 305. 309. II 7. 11.

21. 2^. 37. 45. 53. 57.

G2. 64. 70. 75. 92. 96. 10.

13. 199. 128 -lOH. 221.

248. 274. 290. 313.

Sc•lllossl^^| 295.

ScIinuirJin;,'- It'.G.

S.iiinidl Ilc-urik 145. 21.

Scbmidt Komád 108. 115.

I '.t8.

Scbmidt Miluily 144.

Scbn.nd«r II. 208. 221.

Soiiuel! Józs. 144. 211.

Sehölkorn 170.

Scbönberger II. 241.

Scbönbninn 189. 2<t0. 218.

219. 231. 312. II. 118.

165. 317.

Sebönecke 32;}.

Scbr.'.ttl grófin' II. 154.

Scbrot llJ.

Scbulz II. 28. 0.1. 128. 257.

272.

Scbulzig- II. 11. 31. .17. 42.

57.

Sliliurtt^-r 327.

Scbiitttí II. 196.

Sclnvarzenberg miniszter II.

33. 71. 134. 138. 143. 263.

Schwarzenberg Ödön II. 62.

Sclnvarzenberg gyalog. 108.

lovasok 233.

Scliwechat 276.

Sclnveidel II. 302. 33l~
Scitovszky 57. 270.

Sebestyéiii Iguácz 143.

Sebestyéni László 145.

Seb 4!.

Segesvár II. 69. 79. 223.

250. 320.

Selevér 14 + .

Selmecz-Bány;t 7ii. 11. LS.

26. 120.

Selvan II. 319.

Semptbe II. 173. 180.

Seni.sei II. 50.

Senilruc 274.

Senuyei Pál 146.

Sepsi II. 46.

Sepsi-Szent György 295.299.

II. 213. 214. 23*8. 244.

Serbelloni 317.

Sereg Akol JI. ISO. 186,

Siaguna 97. 212. 331. 339.

II. 58. 142.

,Sil.,, '^-<,0. ,i-_>.j. II. 311. 31^.
Sidl.iv.szki II. 189.

Siogelborg 26.

Siogonthal lí. 285. 306.
Sillyo Gábor 144. II. 142.

Simay Gcrgoly 1 15.

Simb.scbcíi II. 208. 221. -261.

277. 283.

Simouics tribun 219.
.Simon Pál 146.

Simon Rudolf 146.

Simontornya 242.

Simnnyi Enió 145.

Simonyi Laj(».s. 142.

Simunkli 209. 254. 274.
282. 305. 313. 318. 337.
IL 6. 13. 16. 20. 38. 83.

91. 128.

Sinaja-zárda II, 185.

Sinkai János 146.

Siófok 241.

Sirok II. 57.

Sivkovics 270. 271.

Sivkovics-gyalogok 264.

Skariatiu II. 39. 78. 259.

Skublicb 167. 217. 312.

Skupstina 74. 91. 96. 2t7.

Smaicb 72.

Smidegg 41.

Soborsin 271. II. 67.

Sófalva II. 197. 220.

Soltész János 146.

Soltész Traugott 143.

Sólymos 292.

Somogyi Ant. 143.

Somos II. 190.

Somosi Ign. 145.

Somsich Pál 19.

Somsicb Pongrácz 225.

Soponya 241.

Sopuruya II. l79. 180.

Sopron ";i8.

Sorkatonák 186. 195. 201.

203. 256. 297. 298.

Só.skut 336.

Sossay II. 20.

Splénvi Laj. 3-25. 326. II.

52."

Springensfeld II. 61. 183-

220.

Spytkovicze II. 151

Sréter László 14"'

Stabriger 143.

Stadion 157.
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Stafieuberger 40.

Stefanovics 149. 197.

Steiii 121. II. 94. 174. 192.

2(32. 301. .302. 30C. öli.

Steiubach II. 22. 2C.

Sterubeií!: 11. 95.

Sternegg II. 7.

Sternteld II. 272.

Steyer 287 . II. l'.ir.. :{08.

Stojauovits 144.

•Stoica .Ján.II. !í.

Straczena II. 31.

Strasdil II. 121.

Stratiinirovics 97. 11.}. 12}.

125. 150. 152. 155. 162.

168. 178. 182. 183. 197.

199. 229.2-18. 328. II. 104.

Strubaclt 212.

íjtubuya II. 2(i.

Stur 88. 210.

Stureczliegy II. 31.

Stiitterheim II. 49. 83. 2 U.
Sükei 41.

Siikoró 22'i.

Sustenau %értesek 11. 28.

SupHii ez. JI. 125.

Suplikatz 91. 247. k:48. 315.

328.

Susamii Józs. 1 43.

Svábhegy II. 139. 151.

Sz.

Szabadi! Sánd. 14t'..

Szal-adka lí. 0. -.'5. 72. 85.

118. 222.

Szabadkai nemzetörijk 151.

274.

Szabad kir. városuk 35. 46.

Szabó alezr. 268.

Szabó Imre II. 213.

Szabolcsi ueinzetöiök 292.

294.

Szabolcsmegye 32.

Szabó Nándor 324. II. 84.

184. 209.

Szabó .Sándor 143.

Szabó Sándor 144.

Szacsvay 141. II. 106. 132.

Szakadat II. 238.

Szakáiház II. 2S5.

Szakállas 282.

Szakállo.s II. 186.

Szakolcza II. 174.

Szakula lí. 144.

SzalánkeuiéuII. loO 172. 226.

Szaláuta II. 179.

Szalay Lászl. 91. 152. 165.

288.

Szalbek György 145.

Szálé Ant.145!
Szálka 11. 101.

Szallo).ek 146.

Szaluiásy 143.

Szalók ÍI. 03.

Szami.s 290. 332.

Szaiuosfalva 292.

SKanius-rjvár. 290 296.

Szániwald 4l.

Szancáal 275.

Szántó II. 17.

Szántód 222.

Szántóll'y Ant. 41.

Szapári Ant. 1 16.

Szaplouczay Józ.s. 114.

Szarapcz II. 94.

Szárcsa 160. 238.

Szardínia 325. 11. 52.

Szarvas 2;i2.

SzHsz-Fenes II. 308.

Szász Ferenc 232.

Szász-Hermány 305. 332. II.

40. 238.

Szász-Károly 108. 147.

Szászok Erdélyben 8 5. 135

231. 59. 96."

Szászka 170. 11. 145. 1 18.

Szász-Pián II. 42.

Szász Kégeu 278. 279. Hl
61. 214. 229. 2 19. 243.

Szász Sebes 108. II. 13. 40.

42. 49. 84. 262 .30 1.

.Szász Város 106. 11. 43. 191.

Szatniár 296.

Szatmári nemzetrök. 296.

Szatmártr.egye 7 6. 321.

Szebenszék 83. 227.

Széchen Antal 19, 22.

Széchen, hadti l79.

Széchenyi 16. 17. 22.29. 42.

47. 59. 63. 68. 102. 105.

145. 185.

Szécsö II. 23. 95.

Szeged 103. 221. 243. 248.

II. 23. 21. 20. 50. 52. 53.

95. 118. 207. 223. 237.

239.248.251.254.261.273.
Szegedi Hirl.ll. 240.241.290.

Szegedi önkénte.íek II. 9 1. 98.

Szegedy alezr. 303.

Szegti Mór 41.

I Szeghegy II. 225.

Székács Józs 4 1.

I

Székely Gábor 4l.

Székely nenizetigyiilés 257.

I

Székes-Fohérvár 73. 226.

!
232. 334.

Szekszárd II. i27, 143.

Szekulics 287. 11. 62. 65.

178.

Székváros 267.

Széles Laj. 115.

Szelindok' 213. 11. 25. 30.

36.

Széli Józs. 146 250.

Szemenyo 295.

.Szemere 19. 23. 47. 53. ii.

71. 75. 82. 121. »7. 117.

123. 126. 128. 130. 139.

képvisel 144. 151. 155.

195. 225,214. 311. II. 87.

69. 70. 73. 82. miniszterei

nök II. 136 15^1. 165. 166.

170. 197. 239. 240. 2 47.

250. Görgi táborában II.

254. 201. 263. 271. 275.

279. 283. 291. 296.

S/.emere l'aln 11. 199.

Szenieria 11. 244.

Szemes 211.

.Szem|AV. II. 31.

Szén 11. 53.

.Szenicze 210. 214. 282.

Szeut-Agota, II. 79.

Szent-András (,Erd.) II. 47.

Szent .\ndrás (Temesm |293.

II. 284.

Szent Benedek 11. 27.

Szentes 264. II. 57. 257.

271.

Szent György város U, 81.

Szent-Gvörgy (Erdélyj II.

229.
"

Szentgyörgyi 120.

Szentimrey 1 12.

Szeot-lstván U. 64. 65.

Szent-Iván v II. 5 <. 86. 276.

277.

Szenti váiiyi György 143.

Szentiványi Kár. 72. II. 143.

147. 220.

Szcntiványi Márt. 144.
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Szeiitivrtiiyi Üdüli 72.

Szent-János 235. 243.

Szoiit-Koroszt II. 224.

Szoiit-Király 272. 280.

SzuMtkirály"i Mór. l'J. 3C. 71.

144. lrj. 171. I6y. 209.

II. IJ.

Szeut-Mihály (^Végvid.i 134.

Szent Miliály (Zalani.j 23>.

Szont-Miklós (Liptónj.) II.

136.

Szeut-Miklós (Teiuesm.^ II.

100.

Szentpáli .Jó/.s. 144.

Szeutpáli. hadti. II. 20.

Szent-Péter (Erd.) II. 40.193.

Szent-Péter ( Bor.sodm ) II.

51. 241.

Szent-Péter (Komár.; II. 256.

Szent-Pétervár II. 321.

Szeut-Tamás 74. 78. 126.

149. 158 186. 216. 248.

.•íOO. II. 27. 38. 90. 91.

94. 95. 192. 193.

Szepesi Fer. 38,

Szepe.íuiegyo 73. 11. 11. 126.

13C. 177.

Szepe.s megyei z. a. 311.

Szepesváralja II. 39. 41.

Szerb Tivadar 142.

Szerb nemzeti gylés 74. 91,

96. 247.

Szerb nemzeti bizottság 96.

122. 132. 328.

Szerbiai segédcsapatok 125.

151. II. 145. 157.

Szerdahely (Erd.) II. 40. 42.

261.

Szerdahely i Magvarhon.) II.

19.

Szerdahelyi orn. II. 274.

Szered 79". 318. II. 173. 187.

Szerédy 213,

Szeremle II. 14.J.

Szerémmegve 44. 84. 94.115.

126.

Szerencs II. 45.

Szeretlalva II. 197, 220. 228.

Szidor 144.

Szihalom II. 64. 65.

Szikszó 330. II. 54. 199.231.

Szilágyi Samu. II. 47 209.

Szilágy -Somivú 301. 322.

Szilas 242.

Szilézia 311. II. 181.

Szil Sárkány II. 176.

Szina II 45.

Szintay 143. 264.

Sziuyo ÍI. 7.

Szirö„' 162. 171. 179. 132.

268. 300.

Szirniay Istv. II. 80. 135.

Szirmay Ji>zs. 14i>.

Szinnay * >dön 146.

Szirmay l'ál 145.

Szivacz II. 190

Szivák Miki. 143.

Szlatocza 187.

Szlatina II. 148.

Szlavuuország 1. Ilorvátor.

Szob. II. 13. 227.

Szoboszlói F. Gvörgy 144.

Szöd H 227. 230.

Szögyéuy 48. 55. 69.

Szke (falu) 11. 65.

Szökefalva II. 21.

Szök Károly 1 12.

Szölldézma 201.

Szöllös (Aradm.) 11.302,

Szöllös-Györök 228.

Szolnok 127. 220. II. 19. 27.

57. 74. 23 h 253.

Szombathely 250.

Szontagh Guszt. 216.

Szontagh Pál 277.

Szöreg 243. II. 50. 53. 85.

273. 276. 277.

Szováth II. 266.

Szpeletics 145.

Sztankovánszky 72.

Sztarohori II. 31.

Sztráda grófn II 151.

Sztrigy 275. II. 47. 48.

Sztrim'bui 282. 291.

Szuboticza 208.

Sznesán II. 189.

Szüll György 145.

Szumrák 143.

Szimyog Rudolf 145.

Szurdok 323.

Szurduczki 126,

Szvidnik 305.

T.

Táborkari központi iroda II.

162.

Tácz (Fehérm.) 235, 241.

Talmács II. 2J8. 278.

Tanai Mátyás 146

Tauárky 144.

Táncsics 38. 143.

Tá;)é II. 261.

Táj)ió-Iiicske II. 95.

Tápió Ságh II. 95.

Tár Károly 113,

Táras 150." 168.

Tarcza II. 46, 190.

Tarczal II, 27.

Tarna-Iiód II. 76.

Tárna patak II. 6.'.

Tarnóczy 74. 75. 82. 144.

Tarnov 255.

Tartományi gylés, erdélyi

83. 107! 108". 111. 151.

Tartományi gylés, horvát,

107. 113. 114. 116. 117.

131. 133. 139. 141

Tata H. 162.

Tehauy 309.

Tehénfalva 272.

Teke II. 229. 239. 243.

Teleki Ádám 201. 226.

Teleki Dómok 57. 144.

Teleki Ferencz II. 154.

Teleki József 6». 109. 180,

Teleki László 21. 22, 58. 81.

145. 154. 326. II. 23. 175,

Teleki .Sándi^r 71. 11. 245.

Temerin 125. 171. 179. 182,

268.

Temeí folyó 304.

Temesmegye 156.

Temesvár 112. 216, rséga
portyázásai 271. 284. 288,

299.320. II. 21. 46. os-

troma 131, 134. 152 175.

179. 210. 250. 276. rsége
kiront II. 139. 149. 282.

alatt csata II. 281. fol-

mentetik II. 224. 273. 285,

Teregova 11.301. 317.

Ternova 272.

Teruyei Ján 145.

Tesséu 303.

Téténv 336. II. 7.

Thaly"l41. 322. 324.

Theissiug II. 185. 186.

Theresovácz 101.

Thinnfeld II. 7.

ThodoroTic 250. 251. 328. II.

21. 85.46.50.53. 133, 146,
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Thomasovácz IGO. Iö7. 1»9.

247. 252. 28G. 300. 304.

II. 144.

Thoroczko II. 179.

Thuii II. 258.277.
Thworznicki II. 7' 27. 2.J7.

Tili.'inyi Forcncz 0;;.

Tili.'. 324.

Tiliiuza II. 9. 12.

Timasilieff II. :!18.

Tiinhul 282.

Tisza II. G. 14. 27. M. 37.

.•i9. 50. 74. 76. 85. 122.

193. 194. 199. 200. 230.

237. 219. 255. 257. 201.

273. 274. 27G.

Tisza-Bö II. 27.

Tisza-Füicd II. 35. 43. 57.

G6. 67. 69. 72. 199, 249.

255.

Tiszaszabályozás 242.

Titttel 116. 183. II. 98. 101.

122. 150. 159. 172. 193.

233. 242.

Tizenegyedik z. a. 322. II.

36.48. 68. 78. 179.

Tizenharmailik z. a. II. 1 1

.

Tizenkettedik z. a. 331.

ToJt János 141.

Tokaj II. 28. 37. 75. Iil9.

210. 253. 255. 256.

Toluai Kár. 146.

Tolnai örn. 321.

Tolstoy 11.231. 236.

Tomasoljar II. 168.

Tömöbszoros II. 83. 84. ISI.

Topánfalva II. 117. 174.

177.

Toperi'zer 14.'í.

Topler 14 4.

Tonla 252. 292. 11. 15. 19.

Torma István 143.

Torma József 143.

Torniay Gyürgy 145.

Torna II. 46.

Tornaija II. 53.

Török Bálint, li. ni. \ásár

helyi, 144.

Török Bálint, a hoin. Mz.-

ban 298.

Török Bálint, a nmszkákaál
lí. 135.

Török-Becse 252. II. 125.

Török Gábor 123.

Török Ignácz 337. II. 83.

303.331.
Török-Kanl/.^a II. 85. 89.

Török, .rszáo- II. :j07. 312.
Török Pál 41.

T o VI > ntáImogyo 101. 1 5 5—
157. 171.

Tosoni 72.

Tótfaln (Erd.) II. :H>i.

Tótfaln II. 81.

Tótfalva II. 6;J.

Tóth Ágost 280. 337. II. 178.

192.

Tót (iásjiár 41.

Tóth ,h\uns 14 4.

Tótii Löriiuz 14 i. 2(i9.

Tóth ór.i 11. 72.

Tóth Sánuiel 11. 189.

Tót nemzeti ovült's 88.

Tót- Várad 27 i.

Tövis II 86. IGf,.

Traug-ons 259.

Trannan 289.

Trebursberg- II, 148.

Trebersbnrg- II. 35. 54.

Trenek II. 125. 135.

Trtíncsénmegve 73. 82. 255.

II. 126.

Trencsénvárus 11. 82. 251.

Triest 191.

Túra II. 236.

Turcs(d< II. 20.

Turia 150. 108. 300.

Tnrin 325. 11. 52. 168.

Turmezö 47. 106.

Tiiróezi z. a. 311. II. 40.

Turóczmegye 73. 88. 311.

TnVóuz tízantmártoii 11. 189.

Tnrony II, 179.

Tnrszky gvalogiik 291. .'^07.

II. 172;

Tusnád 11. 221. 25G. 262.

U. Ü.

II. 121. 244.IMvarlielv

259.

irdvarhelyszék 66. 258. 259.

irdvar-Szállás 208. 220.

i;ieiitritz 11. 176.

Uj Arad 263. 289. 294. 31 L
II. 46. 47. 290. 313.

Uj-Bessenyö II. 284.

Ujfalnsy Laj. 145.

Ujházv László 71. 215. 11.

182. 327.329.
írj-Moldova 170.

Ij-Pankota II. 302.

Uj-Pest II. 102.

rj-8zeoc,l II. 50. 253. 273.

277.

Uj-Szunt-Anna II. 139. 302.

303.

rj-Szuny II. r_'s.

Újvidék 64. 7.!. 11:1. 125.

297. II. 57. 104. 174.

rjiniczdllitásit. javaslat 164.

l'liman 140.

Ungriscli-Brod II. I3y.

Ungvár II, 319.

Unió 37. 39. 43. 45. 58. »2.

83. 108. 120. 14 7. 205.

293. II. 71.

Uraeea II. 83.

l'rban 89. 185. 200. 236.

258. 273. 275, 278. 290.

292. 293. 296. 321. 322.
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Zakó órn. II. 38.
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Z.imárdi 220.
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Zastavnikovié II. 172.

Zay Kár. 72.

Zboió 805. 3U6.

Zeisbergr II (i7.

Zelenay 145.

Zemplririek 330. II. 7. II.

Zeuta 78. II. 25. 85. ítO.

Zeutelko 286.

Zeipák II. 182.

Zeyk .Józs. 143.

Zevk Kán.ly 111.

Zidiy Antal, liadti, II. 1S6.

Zichy Antal, képvisel 144.

Zichy Doraoko.s 270.

Zichydorf 2 1 9. 235. 213. 251.

311.

Zichy Fpieiicz. o.-^ztrák. 39.

II. J3.5. 155. 207. 231.
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Zidarich Jánus 72.

Zigr..vic Hl. II. 127.

Zimmermann .Józ!<. 145.
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Zoltán 87.
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Zurics 2<)3. 289.
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\'áka 272.
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238. 244.
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259. 295.
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Várkonyi Ad. 146.

VarsánV II. 57.

Varsó ÍI. 159. 169. 177.

Vársolcz 268.
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210. 250. 276. 282. 285.
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Veigl n. 279. 306.
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167. 186.
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Vels 322.

Vcjirovácz II. 225.

Verl)ász 162. 216. 300. II.

23. 30. 89. 91. 94. 1.58.

216. 225.

Verebély II. 16.

Vermes Illés 145.

Vornád II. 30.

Veröczomegye 94.

Veronai congressus II. 105.

115.

Verpelét II. 62.

Vensecz 74. 132. 149. 167.

170. 208. 216. 220. 221.

243. 300. II. 8. 22.

Vértesi hegvek 334.

Vestény II. '238.

Veszilinovics 271.

Veszprém 127.

Veszter Pál 145.

Vetter 182. 197. 286. 287

298. 300. 304. 314. 315
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73. 75. 76. 77. 91. 93.
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133. 178. 19.S. 21 tí. 22'..

242. 243. 2t)\.

Viczián II. 14 7.
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Vidombak II. 83.
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Vider.-berg II. In.
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802.
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Vilmos-Iiiiszárok 296. .120.

Villám 173. II. 110. V. ö.
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Vilova II. l"il. 16<t. 233.

24.'.

Vii.ga ír. 2'.tl.

Virág Gida 11. 171.
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Vifál Aiaj. II. löt.

Vitálos 170.

Vitiilav 1 16.

Vizakna II. 25. 30. 36. 38.

40. 47.

Vlád Alaj. 114.
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ViirösEgyház 27..

Vörösmarty 41. 14S.
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Vörös-Patak II. 146.

Vörös-Toroiiv II. 7>^. 82. 89.

238.

Vracsegaj 132. 161. 167.

187. 230.

Vranyczauy II. 127.

Vrányiiva 252.

Vukvár 27 l.

Vnkovics 146. 123. 287. II.

8. 41. 136. 161. 182. l'.tO

V47. 292. 29 j.

Vysocki 262. 314.11. 95. lUO.
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218. 219. 254. 315.
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Weinberger 121.

Wcizo 235.

Welden II. 32. 102. 91. 103.

126. 128. 129. 134. 138.

141.

WeiiklieiiTi 71.

Wcniirich 145.

Wesí^elényi 71. 71. 81. 103.

186. 3Ó6.

Wessenberg 237-

Widdin II. 238. .105. 317,

Wiener Zeitung 167. 214.

221. 2<7.

Wimmor II. 264.

Windixh Griitz 128. 213.

225. 227. 246. 267. 268.

276. 277. 278. a magyar
had.^oreget átpártolásra

s/.öüitja 290. 296. 291.

302. 305. 313. 316. 318.

329. 3:52. 333. II. 8. Buda-
Pp^tf't niíígszállja II. 10.

14. 17. 29. 30. 32. 33. 37.

50. 56. Káj.olnán II. 62.

61. 65. 70. 79. 76. 77. 79.

80. 84. 87. I.'iaszpghen

97. 99. 101 -103.

Windícha.-ht II. 22. 26,

WittsfncU 143.

I

Wladislawliovit- II. 139.

Wodiaiicr 105.

Widgouiiith II. 6. 121. 173.

IbO. 186. 199. 208. 221.

322.

Wolf II. 199. 221.

Wolinhoffer 162. 168.

Woronieczkv 151. 182.

Wrbna 317.11. 12. 13. 14.

62. 65. 66. 67. 70. 75.

Wiirtemberg huszárok in6.

286. II. 314.

Wussin II. 222.

Wy.^s II. 13. 26. 62. 65. 123.

176.

Toldalék az elszóhoz.

A röviditcPckkcl idézett kutfök jogyzckcböl részint tövprlesböl, ré-

szint a raiiirásakor fennállott sajt()vÍ8zonyokra való tekintetbl kimarad-

tak a következ munkák :

('seiigovi '. Magyar szónokok cs .státusférfiak. Pest. 18.Ö1.

Függetlenségi liarcz törtónete 1848. es 1849-ben. Irta Horváth

Mihály, (ronf, ISH.')" 3 kötet.

Osterreiehisflier Goramentar, ein, zu der russischcn Darstellung

des ungarisehen Revulotionskrieges. Pest, 18.Ö1.

(Vége).
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